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  شكــر وتـقديـــر

  
يتقدم الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني بالشكر والتقدير إلى جميع مصادر البيانات الخاصة بمسوح األسعار، والى 

  .واجبهمجميع العاملين في هذه المسوح لما أبدوه من حرص منقطع النظير أثناء تأدية 

  

، بقيادة فريق فنـي مـن الجهـاز المركـزي لإلحصـاء      2010فيذ مسح األسعار واألرقام القياسية تنو طتم تخطي دقل

ل يومتلا ةعومجموعدد من أعضاء  )PNA(الوطنية الفلسطينية  طةسلالكل من ن بيك الفلسطيني، وبدعم مالي مشتر

ـ االفلسـطينية، والوك ية لوطنطة االسل النرويجية لدى يةمثلمال بتكمب ةلثمم 2010لعام ) CFG(الرئيسية للجهاز   ةل

  .)SDC(نمية والتعاون تية للرسيلسوا

  

ل الرئيسـية للجهـاز       يومتلا ةعومجمأعضاء قدم الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني بجزيل الشكر والتقدير إلى يت

)CFG(لمشروع، الذين ساهموا بالتمويل على مساهمتهم القيمة في تنفيذ هذا ا.  
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  عال عوض                              رئيس الجهاز                   

  
 
 
 
 

 



 

  

  تـنـويــه لمستخدمي بيانات هذا التقرير
  

، J1القدس  ءوبين الضفة الغربية باستثنا J1القدس  بين واألهمية النسبية للسلع والخدماتللتفاوت في األسعار نظراً  -1
الرقم القياسي فإن  وباقي محافظات الضفة الغربية بشكل مستقل، لذا J1لكل من القدسالرقم القياسي  احتسابفقد تم 
  .J1القدسالضفة الغربية ال يغطي بالخاص 

  .لبعض األصناف في بعض الجداول، وهذا يعني انه لم يتوفر سعر لهذه األصناف في تلك الفترة(..) شارة تظهر اإل -2
سعر صرف الدوالر مقابـل  ل المعدل الشهريوقد بلغ .  في تسعير السلع والخدمات ل اإلسـرائيلي قالشيتم استخدام  -3

  :كالتالي  2010 – 2000للسنوات  لقالشي

  

  

  
  

  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001 2000 الشـــهر

 3.72 3.90  3.76 4.22  4.61  4.37  4.41  4.83  4.52  4.11 4.11  كانون ثاني

 3.75 4.11  3.60 4.21  4.69  4.37  4.46  4.86  4.64  4.12 4.05  شباط

 3.74 4.16  3.53 4.20  4.69  4.33  4.50  4.79  4.66  4.17  4.01  آذار

 3.69 4.19  3.53 4.10  4.59  4.37  4.54  4.64  4.83  4.18 4.04  نيسان

 3.79 4.07  3.40 4.00  4.47  4.37  4.59  4.49  4.89  4.14 4.14  أيار

 3.85 3.93  3.34 4.17  4.46  4.47  4.52  4.40  4.95  4.17 4.10  حزيران

 3.86 3.90  3.47 4.26  4.42  4.55  4.49  4.37  4.71  4.20  4.09  تموز

 3.79 3.83 3.55 4.23  4.38  4.50  4.53  4.45  4.67  4.23 4.05  آب

 3.73 3.77 3.53 4.10  4.35  4.53  4.49  4.47  4.74  4.32  4.04  أيلول

 3.61 3.72 3.67 4.01  4.27  4.65  4.46  4.44  4.79  4.34  4.09  تشرين أول

 3.64 3.77 3.88 3.93  4.29  4.70  4.40  4.49  4.69  4.24 4.11  تشرين ثاني

 3.61 3.79 3.83 3.89  4.21  4.62  4.34  4.39  4.71  4.29 4.09  كانون أول

 3.73 3.93  3.60 4.15  4.45  4.50  4.48  4.55  4.73  4.21 4.08 المعدل السنوي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  تقـديــم
  

تعتبر اإلحصاءات الخاصة باألسعار من اإلحصاءات االقتصادية الهامة المرتبطة بحياة األفراد اليوميـة والتـي تـوفر    

  .معرفة االتجاه العام لألسعار وتركيب األرقام القياسية لهاالمعلومات الالزمة ل

  

وذلك استشعاراً  1997إصدار نشرات األسعار واألرقام القياسية منذ عام  المركزي لإلحصاء الفلسطيني الجهازوقد بدأ 

تهلك والمنتج والجملة منه ألهمية توفير بيانات ميدانية تجمع من أسواق المحافظات الفلسطينية المختلفة تبين أسعار المس

باشـر   2009بجمع أسعار مواد البناء المختلفة، وفي بداية العام  2008للسلع االستهالكية الهامة، كما بدأ مع بداية عام 

الجهاز بجمع أسعار مواد إنشاء الطرق، مما يسهل على المستفيدين من هذه اإلحصائيات متابعة األسـعار لعـدد مـن    

وتحتوي النشـرة السـنوية علـى    .  الزمنية المتوفرة عن األسعار لمقارنتها ومعرفة تطورهاالسنوات ودراسة السالسل 

األرقام القياسية للمستهلك والمنتج والجملة وتكاليف مواد البناء والطرق إضافة إلى متوسطات أسعار المسـتهلك لسـلع   

اقتصر جمع أسعار الجملة والمنتج علـى   مختارة، حيث تم جمع أسعار المستهلك من جميع المحافظات الفلسطينية، بينما

وقطاع غزة، أمـا تكـاليف    J1القدس  إلىخمس محافظات رئيسية تمثل شمال ووسط وجنوب الضفة الغربية باإلضافة 

مواد البناء فقد اقتصر جمع أسعارها على تسع محافظات وتكاليف الطرق على أربع محافظات رئيسـية فـي الضـفة    

  .الغربية

   

إلى السادة الباحثين والمخططـين والمهتمـين    2010يقدم نشرة األسعار واألرقام القياسية السنوية لعام الجهاز أن  يسر

بشؤون التنمية االقتصادية وإلى مراكز البحث العلمي والجامعات واألفراد، والتي تشمل األرقـام القياسـية للمسـتهلك    

وقد بـذل الجهـاز   سطات أسعار المستهلك لسلع مختارة، والمنتج والجملة وتكاليف مواد البناء والطرق إضافة إلى متو

جهوداً استثنائية إلصدار الرقم القياسي وفق جدوله الزمني رغم نقص الطاقم الموجود والمعوقات التي تعتـرض سـير   

    .العمل في هذه الظروف خاصة في قطاع غزة

  

كل منتظم بهدف توفير البيانات الالزمة ألغـراض  يسعى الجهاز إلى توفير البيانات اإلحصائية حول األرقام القياسية بش

مقترحـات  الدراسة والتحليل وخدمة أصحاب القرار، وبكل تأكيد سوف يقوم الجهاز بتطوير هذه النشرة علـى ضـوء   

  . وتقييمات الباحثين والمهتمين لهذا الجهد

  

  

  

  

  واهللا الموفق،،،

  

  

  2011، أيار

  

   عال عوض

  رئيس الجهاز



 

  

  المختصرات
  

عنوة بعيد احتاللها للضفة الغربية  إسرائيلذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته  :J1 القدس

  1967 عام

:COICOP تصنيف االستهالك الفردي حسب الغرض  

ISIC-3:  الصادر ) التنقيح الثالث(التصنيف الصناعي القياسي الدولي لكافة األنشطة االقتصادية

                                                      عن األمم المتحدة                  
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  الملخص التنفيذي
  

لـى أنهـا تعكـس    تعتبر األرقام القياسية لألسعار أحد أهم المؤشرات في الدراسات االقتصادية والتخطيطية، باإلضافة إ

التغيرات التي تطرأ على هيكل القطاعات اإلنتاجية واالستهالكية في المجتمع، ولما كانت األسعار من األهميـة بمكـان   

بحيث يقتضي تتبعها والتعرف على مستوياتها، لذا يقوم الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني بدراسـة هـذه األسـعار    

ألرقام القياسية لها، لتكون مقياسا يستفاد به في مجاالت التخطيط والتعرف على ضمن فترات زمنية متعاقبة واستخراج ا

  .حجم التضخم واالنحسار االقتصادي
  

  ):2009مقارنة بعام  2010عام (أهم النتائج 

  : على النحو اآلتي 2009مقارنة بعام  2010حركة األرقام القياسية ألسعار المستهلك خالل عام  .1

 %.3.75اضي الفلسطينية ارتفع بنسبة الرقم القياسي في األر •

 %.4.24الرقم القياسي في الضفة الغربية ارتفع بنسبة  •

 %.5.25ارتفع بنسبة  J1الرقم القياسي في القدس  •

 %.1.72الرقم القياسي في قطاع غزة ارتفع بنسبة  •

  : على النحو اآلتي 2009مقارنة بعام  2010حركة األرقام القياسية ألسعار المنتج خالل عام  .2

 %.3.36الرقم القياسي العام ألسعار المنتج في األراضي الفلسطينية ارتفع بنسبة  •

 %.3.60الرقم القياسي للسلع المنتجة والمستهلكة محلياً ارتفع بنسبة  •

 %.1.95الرقم القياسي للسلع المنتجة محليا والمصدرة للخارج ارتفع بنسبة  •

 : على النحو اآلتي 2009مقارنة بعام  2010 حركة األرقام القياسية ألسعار الجملة خالل عام .3

  %.3.70الرقم القياسي العام ألسعار الجملة في األراضي الفلسطينية ارتفع بنسبة  •

 %.4.91الرقم القياسي للسلع المنتجة محلياً ارتفع بنسبة  •

 %.2.92الرقم القياسي للسلع المستوردة من الخارج ارتفع بنسبة  •

 علـى  2009مقارنة بعام  2010ر تكاليف البناء في الضفة الغربية خالل عام حركة األرقام القياسية ألسعا .4

 : اآلتيالنحو 

 %.1.56الرقم القياسي اإلجمالي للمباني ارتفع بنسبة  •

 %.1.54الرقم القياسي للمباني السكنية ارتفع بنسبة   •

 %.1.56الرقم القياسي للمباني غير السكنية ارتفع بنسبة  •

 على 2009مقارنة بعام  2010ألسعار تكاليف الطرق في الضفة الغربية خالل عام  حركة األرقام القياسية .5

 : اآلتيالنحو 

 %.3.75الرقم القياسي اإلجمالي للطرق ارتفع بنسبة  •

 %.4.79الرقم القياسي للطرق الزراعية ارتفع بنسبة  •

 %.3.67الرقم القياسي لصيانة طرق بلدية ارتفع بنسبة  •

 %.3.50ق بلدية ارتفع بنسبة الرقم القياسي لتطوير طر •

 %.3.66الرقم القياسي لصيانة طرق خارجية ارتفع بنسبة  •

 %.3.73الرقم القياسي لتطوير طرق خارجية ارتفع بنسبة  •
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  الفصل األول

  

  مقدمـةال
  

وتكاليف البناء والطـرق   والمنتج والجملة يقوم الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني بجمع بيانات عن أسعار المستهلك

ونظرا لألهمية القصوى لهذه البيانات، فقد تم وضع نظـام متكامـل يغطـي كافـة     .  بهدف تركيب األرقام القياسية لها

 الركيزة األساسيةهي  المستخدمةاألوزان تعتبر .  ألسعار والمصادر وتوزيعها الجغرافيالجوانب من حيث طرق جمع ا

هي المجموعة الحقيقية التي يتم رصـدها ودراسـة    السلع والخدماتسلة أن  كما ،نظام األرقام القياسية اعليه يقومالتي 

  . بغرض تركيب األرقام القياسية تغيرات أسعارها على فترات منتظمة
  

باإلضافة  2010ام والطرق لع والمنتج والجملة وتكاليف البناء األرقام القياسية ألسعار المستهلكعلى ي هذا العدد يحتوو

  .والمنتج والجملة األرقام القياسية ألسعار المستهلك إلى سلسلة زمنية للسنوات السابقة لكل من
    

  أهداف مسوح األسعار   1.1

  :وفير البيانات اآلتيةتهدف مسوح األسعار بصفة عامة إلى ت

على مستوى األراضي الفلسطينية لكل من السلع المحلية  جتوفير بيانات عن األرقام القياسية ألسعار المنت -

  .والمصدرة

توفير بيانات عن األرقام القياسية ألسعار الجملة على مستوى األراضي الفلسطينية لكـل مـن السـلع المحليـة       -

 .والمستوردة

ألرقام القياسية ألسعار المستهلك على مستوى األراضي الفلسطينية ولكل من الضـفة الغربيـة   توفير بيانات عن ا -

 .J1وقطاع غزة والقدس

 .توفير بيانات عن األرقام القياسية ألسعار تكاليف البناء للمباني السكنية والمباني غير السكنية -

 .المختلفة توفير بيانات عن األرقام القياسية ألسعار تكاليف الطرق بأنواعها -

  .معرفة حجم التضخم في األسعار سواء كانت محلية أو مستوردة -

  

  الشمول  2.1

مصدراً موزعة على كافة المناطق في األراضي الفلسطينية  3,340يتم جمع بيانات األسعار للمسوح المختلفة من حوالي 

، لكل من )التنقيح الثالث ISIC-3( ضمن المدن الرئيسية، حيث روعي تبويب البيانات حسب التصنيف الصناعي الدولي

في  تصنيف بيانات المستهلك حسب توصيات  COICOPسلع المنتج والجملة وتكاليف البناء والطرق، فيما تم استخدام 

وقد بلغ عدد السلع والخدمات الداخلة في حساب .  الصادر عن األمم المتحدة) SNA93( 1993نظام الحسابات القومية 

مصدر، كما بلغ عدد السلع والخدمات  1,975تجمع أسعارها من  ،سلعة 993عار المستهلك ما يقارب الرقم القياسي ألس

مصدر، وفيما يخص أسعار الجملة فقد بلغ عدد السـلع   268تجمع أسعارها من  ،سلعة 649لمسح أسعار المنتج حوالي 

تجمـع   ،سلعة وخدمـة  202والطرق مصدر، وتكاليف البناء  528تجمع أسعارها من  ،سلعة 1,256والخدمات حوالي 

  .مصدر 569أسعارها من 
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سنة أساس عند البدء باحتساب األرقام القياسية ألسعار المستهلك، حيث تم تركيب الرقم القياسـي   1996تم اعتماد سنة 

 ، وقد قام الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني بتعـديل سـنة األسـاس   J1لكل من الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس

وتم احتساب األرقام القياسـية علـى مسـتوى األراضـي     . ألسعار المستهلك 1996بدالً من سنة  2004لتصبح سنة 

، وفيما يخص الرقم 2007، عدلت فيما بعد لتصبح 1996الفلسطينية لكل من المنتج والجملة حيث اعتمدت سنة األساس 

كأساس في حساب الرقم القياسي، كما تم اعتماد كانون أول  2007القياسي لتكاليف البناء فقد تم اعتماد شهر كانون أول 

  .كأساس في حساب الرقم القياسي لتكاليف الطرق 2008
  

  إطار األسعار  3.1

، تصنف هذه السلع والخدمات حسـب توصـيات   لهالتسهيل عملية جمع األسعار وعرضها بهدف تركيب الرقم القياسي 

، وقد بشأن التصنيف الصناعي لألنشطة االقتصادية وكذلك التوصيات الخاصةاألمم المتحدة الخاصة بالحسابات القومية 

ألسعار المسـتهلك والمنـتج    بلغ إجمالي السلع والخدمات التي تجمع أسعارها من الميدان لغايات تركيب الرقم القياسي

موزعـة  اً مصدر 3,340من حوالي  جمع أسعارها تميسلعة وخدمة  3,100 والجملة وتكاليف البناء والطرق ما يقارب

  .وضمن المحافظات والتجمعات السكانية على كافة المناطق الفلسطينية
  

  تبويب السلع والخدمات  4.1
  

  أسعار المستهلك  1.4.1

اثنتا عشرة مجموعة استهالكية حسب تصنيف االستهالك الفـردي حسـب الغـرض           من  أسعار المستهلك إطار يتألف

)COICOP(هياد األوروبي و، الصادر عن االتح:  

  المواد الغذائية والمشروبات المرطبة .1

  المشروبات الكحولية والتبغ .2

  األقمشة والمالبس واألحذية  .3

  ومستلزماتهالمسكن  .4

 والمفروشات والسلع المنزليةاألثاث  .5

   الخدمات الطبية .6

 المواصالتالنقل و .7

  االتصاالت .8

 السلع والخدمات الترفيهية والثقافية .9

  خدمات التعليم .10

 المطاعم والمقاهي والفنادق خدمات .11

  سلع وخدمات متنوعة .12

  

  أسعار المنتج والجملة  2.4.1

رئيسية اعتماداً على التصـنيف الصـناعي لألنشـطة االقتصـادية             من أربعة أبواب أسعار المنتج والجملة إطار يتألف

)ISIC - 3 (الصادر عن األمم المتحدة وهي:  
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                                       صيد األسماك   -                             الزراعة  -

 الصناعة التحويلية  -التعدين واستغالل المحاجر             -
 

  األرقام القياسية لتكاليف البناء 3.4.1

  :يتألف إطار أسعار تكاليف البناء من ثالثة أبواب رئيسية وهي

  الخامات والمواد األولية    −

  استئجار المعدات −

 جور وتكاليف عمالأ −

  

  األرقام القياسية لتكاليف الطرق 4.4.1

  :يتألف إطار أسعار تكاليف الطرق من ستة أبواب رئيسية وهي

 الخامات والمواد األولية  −

 أجور مواصالت −

 استئجار المعدات −

 تكاليف تشغيل معدات وصيانة −

 أجور وتكاليف عمال −

 أجور وتكاليف متنوعة −

  

   استخدامات الرقم القياسي 5.1

تكييف األجور واإلعانات الحكوميـة وإعانـات   ) 1: (يستخدم مؤشر األسعار لمجموعة كبيرة من األغراض، من أهمها

لتوفير قياس متوسط لتضخم األسعار ) 2.  (الضمان االجتماعي للتعويض جزئياً أو كلياً عن التغيرات في تكلفة المعيشة

أثر تضخم عناصر اإلنفاق االستهالكي النهائي لألسر المعيشية في للقطاع األسري برمته، حيث يستخدم المؤشر إلزالة 

   .الدخل والمجاميع القومية من أثر تغيرات األسعار الحسابات القومية وتخليص
   

 . االقتصـاديار ـمؤشر لقياس معدالت التضخم واالنحسك) 1(على نطاق واسع أيضاً  لألسعاردم الرقم القياسي ـيستخ

يسـتخدم فـي   ) 3( .عامة الناس كدليل يسترشد به فيما يتعلق بميزانية األسرة والبنود المكونة لهايستخدم من قبل  )2(

رصد التغيرات التي تطرأ على أسعار السلع التي يتم التعامل بها في األسواق، وما يتبع ذلك من الوقوف على اتجاهات 

اسي كمؤشر هام يعكس مدى التقدم والتطور الـذي  يستخدم الرقم القي) 4. (األسعار وظروف األسواق وتكاليف المعيشة

يمثل الرقم القياسي وسيلة مباشرة في التعرف علـى القـوة   ) 5. (يحدث للقطاع اإلنتاجي في فترة زمنية مقارنة بأخرى

   .الشرائية للنقود، حيث تتناسب القوة الشرائية للنقود تناسباً عكسياً مع الرقم القياسي لألسعار

  

  رير هيكلية التق 6.1

  :إلى عدة فصول كما يلي األسعار واألرقام القياسية لقد تم تقسيم تقرير

واستخدامات  هوأهداف المسحالتي تتضمن برنامج  مسح األسعار واألرقام القياسية عن ويشمل مقدمة :الفصل األول •

  .وهيكلية التقريراألرقام القياسية 
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  .ردة في هذا التقرير مع شرح مبسط لهذه المصطلحاتوالمصطلحات الوا المفاهيميتناول أهم  :الفصل الثاني •

  .المسحيتناول عرضا ألبرز النتائج المستخلصة من  :الفصل الثالث •

واإلطار والعينـة والشـمولية    اتمن حيث االستمار مسح األسعار واألرقام القياسية يتناول منهجية :الفصل الرابع •

لبيانات، والعمليات المكتبية من تدقيق وترميز، ويشمل هذا الفصل جمع اب المتعلقةوكذلك يتناول العمليات الميدانية 

  . معالجة البيانات وجدولتها آليةأيضاً 

 لدقة البيانات ومقارنتهـا  وذلك من خالل التعرض المسحيتناول جودة البيانات الواردة في نتائج  :الفصل الخامس •

  .المسحوالتباين ألبرز المتغيرات الواردة في نتائج  ، ومن ثم حساب التقديراتالفنية على المسحالمالحظات  وأبرز

الضفة و األراضي الفلسطينية على مستوىفي جداول نتائج أهم ال عرض تم  في هذا التقرير :المسحجداول نتائج  •

          نشـطة االقتصـادية  لجميـع األ  التصنيف الصناعي القياسي الـدولي  حسبمبوبة  J1والقدسالغربية وقطاع غزة 

)ISIC-3 ( أو حسب التصنيف االستهالكي الفردي حسب الغرض)COICOP( . 
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  الفصل الثاني

  

  والمصطلحات المفاهيم
  

  :التضخم

  :اآلتيةويحسب التضخم وفقاً للمعادلة .  هو االرتفاع المستمر والملموس في المستوى العام لألسعار في دولة ما

−=معدل التضخم
Ρ
Ρ

−

)1(*100
1t

t   

  .يمثل المستوى العام لألسعار في فترة المقارنة Ρt: حيث

     Ρ −1t يمثل المستوى العام لألسعار للفترة السابقة.  
  

  :الرقم القياسي لألسعار

  .بين فترتين زمنيتين السلع والخدمات وسيلة إحصائية لقياس التغيرات الحاصلة على أسعارهو 
  

  :القوة الشرائية للنقود

  .كمية السلع والخدمات التي يمكن الحصول عليها بوحدة النقدهي 
  

  :السبير معادلة

المقارنـة   فترةهي معادلة رياضية وضعها عالم اإلحصاء السبير الحتساب األرقام القياسية لألسعار وذلك بقسمة أسعار 

  .األساس فترةبكميات  جيحوبالتراألساس،  فترةعلى أسعار 
   

  ):الرقم القياسي ألسعار المستهلك(جدول غالء المعيشة 

  . هو عبارة عن جدول يشمل معدالت ارتفاع أسعار المستهلك األسري خالل فترة زمنية مقارنة بفترة زمنية سابقة
  

   :سعر المستهلك

  .مة لالحتياجات األسريةهو السعر الذي يدفعه المستهلك األسري مقابل حصوله على سلعة أو خد

  

  :سعر المنتج

 الذي السعربـأنه ) SNA 93(الحسابات القومية  نظام المنتج كما ورد في توصيات األمم المتحدة بشأن سعر يعرف

المنتج من المشتري لقاء وحدة من سلعة أو خدمة، مخصوماً منه ضريبة القيمة المضافة، أو أية ضرائب مقتطعة  يتلقاه

  .فاتورة المشتري، وغير شاملة أية تكاليف نقل أخرى توضع على

  

  :الجملةسعر 

المستعملين في المجاالت  إلى أوتجار التجزئة  إلىالمستعملة  أوللسلع الجديدة ) البيع دون تحويل(هو سعر إعادة البيع  

السماسرة في شـراء   أوء القيام بدور الوكال أوالمهنية لغيرهم من تجار الجملة،  أوالمؤسسية  أوالتجارية  أوالصناعية 

  .بيعها لهم، ويشمل سعر الجملة ضريبة القيمة المضافة واجور النقل أوالشركات  أو األشخاصالبضائع لحساب هؤالء 
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  :فترة األساس

  .هي الفترة الزمنية التي يتم مقارنة الفترة الجارية بها
  

  :سلة المستهلك

  .م المستهلك باإلنفاق عليها لألغراض المعيشيةهي المجموعة الحقيقية للسلع والخدمات التي يقو
  

  : أوزان الترجيح

داخل سلة المستهلك أو داخل االقتصاد بشكل عام، وتستخدم في العمليات الحسابية  هي األهمية النسبية للسلع والخدمات

  .للرقم القياسي
  

  :أسعار فترة األساس

  .األسعار الجارية بهاهي أسعار السلع والخدمات في فترة ما والتي يتم مقارنة 
  

  :في الرقم القياسي نسبة التغير

تحسب بقسمة الرقم القياسي لفترة ما على الرقم القياسي لفترة المقارنة مضروبا وهي مقدار التغير على الرقم القياسي، و

  .في مائة ثم طرح مائة

  

  :معامل التحويل

قياسية محسوبة باالستناد إلى فترات أساس مختلفة بحيث هو مقدار يستخدم في توحيد فترة األساس لسلسة من األرقام ال

  .تصبح قابلة للمقارنة
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  الفصل الثالث
  

  النتائج الرئيسية
  

   2010خالل عام ألسعار المستهلك  األرقام القياسية 1.3

أن  ،)100=2004سـنة األسـاس   ( 2010يتضح من خالل البيانات المتوفرة عن حركة أسعار المستهلك خالل عـام  

على مستوى األراضي الفلسطينية مقارنة بالمتوسط السنوي % 3.75المتوسط السنوي لهذا العام قد سجل ارتفاعاً بنسبة 

، السـبب  2008بالمقارنة مع عام  %2.75والذي بلغ  2009وهي أكثر من االرتفاع الحاصل خالل عام .  2009لعام 

وأسـعار المشـروبات   ، %3.40فاع أسعار المواد الغذائية بنسبة يعود الرت 2010الرئيسي الرتفاع األسعار خالل عام 

 ،%6.00وأسعار خدمات التعليم بنسـبة   ،%5.12، وأسعار المسكن ومستلزماته بنسبة %12.13الكحولية والتبغ بنسبة 

سجلت بقية المجموعات ، %2.64وأسعار النقل والمواصالت بنسبة  ،%3.92وأسعار األقمشة والمالبس واألحذية بنسبة 

  .تغيرات متفاوتة ولكن بقي تأثيرها محدودا على الرقم القياسي العام ألسعار المستهلك

  

   2010أسعار المستهلك في الضفة الغربية لعام 

عـن   %4.24ارتفاعاً بنسبة ) 100=2004سنة األساس ( 2010سجلت أسعار المستهلك في الضفة الغربية خالل العام 

عات التي أثرت على ارتفاع األسعار في الضفة الغربية، ارتفاع أسعار المـواد الغذائيـة   العام السابق، ومن أهم المجمو

، وأسـعار  %8.18وأسعار خدمات التعليم بنسبة ، %16.14وأسعار المشروبات الكحولية والتبغ بنسبة  ،%4.74بنسبة 

، وأسعار السلع والخدمات %3.31بنسبة خدمات المطاعم والمقاهي والفنادقوأسعار  ،%5.54المسكن ومستلزماته بنسبة 

، فيما سجلت بقية المجموعات تغيرات متفاوتة ولكن %2.34، وأسعار النقل والمواصالت بنسبة %3.40المتنوعة بنسبة 

  .يبقى أثرها على الرقم القياسي ألسعار المستهلك محدودا لتدني وزنها النسبي داخل سلة المستهلك

  

   2010لعام  J1أسعار المستهلك في القدس

، حيـث  %5.25ارتفاعاً بنسـبة  ) 100=2004سنة األساس ( 2010خالل العام  J1سجلت أسعار المستهلك في القدس 

كذلك سجلت أسعار المشروبات الكحولية والتبغ ارتفاعاً بنسـبة   ،%5.78سجلت أسعار المواد الغذائية ارتفاعاً بنسبـة 

وأسعار النقل والمواصالت ارتفاعـاً بنسبــة   ، %7.49بنسبة  ، وأسعار األقمشة والمالبس واألحذية ارتفاعا18.08%ً

وأسعار المسكن ومستلزماته  ،%4.52كذلك سجلت أسعار األثاث والمفروشات والسلع المنزلية ارتفاعاً بنسبة  ،5.56%

عاً بنسبة ، وأسعار سلع وخدمات متنوعة ارتفا%3.39وأسعار خدمات التعليم ارتفاعاً بنسبـة  ،%3.20ارتفاعاً بنسبـة 

  .بقية المجموعات سجلت تغيرات متفاوتة ولكن بقي تأثيرها محدودا على الرقم القياسي لألسعار  %.5.41

   2010أسعار المستهلك في قطاع غزة لعام 

وهـي النسـبة   ، %1.72ارتفعت بنسبة ) 100=2004سنة األساس ( 2010أسعار المستهلك في قطاع غزة خالل العام 

أسـعار   يعود الرتفـاع  2010السبب الرئيسي الرتفاع األسعار خالل عام باقي المناطق الفلسطينية،  األقل بالمقارنة مع

وسـجلت   ،%6.81كذلك سجلت أسعار المسكن ومستلزماته ارتفاعاً بنسبة ، %4.05المشروبات الكحولية والتبغ بنسبة 

بنسـبة   خدمات المطاعم والمقاهي والفنادقر وأسعا ،%1.60أسعار مجموعة األقمشة والمالبس واألحذية ارتفاعاً بنسبة 

وأسعار السـلع والخـدمات المتنوعـة     ،%4.79، وأسعار مجموعة األثاث والمفروشات والسلع المنزلية بنسبة 4.79%
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بقية المجموعات سجلت تغيرات متفاوتة ولكـن بقـي تأثيرهـا     ،%4.62، وأسعار خدمات التعليم بنسبة %4.75بنسبة 

  .لقياسي العام ألسعار المستهلك في قطاع غزةمحدودا على الرقم ا

  
  2010-2004األرقام القياسية ألسعار المستهلك حسب المنطقة خالل السنوات، : 1شكل 

  )100=  2004(سنة األساس  
  

  

  
  

  

  

    2010خالل عام  األرقام القياسية ألسعار المنتج 2.3

ارتفاعاً  )100=2007سنة األساس ( 2010طينية خالل العام سجل الرقم القياسي العام ألسعار المنتج في األراضي الفلس

، السلع المصدرة من اإلنتاج المحلي %1.53الذي شهد ارتفاعا بنسبة  2009وهو أعلى مما كان عليه عام % 3.36بلغ 

،  في حين سـجلت أسـعار السـلع المنتجـة     2009مقارنة مع عام  2010خالل عام % 1.95ارتفعت أسعارها بنسبة 

على مستوى المجموعات الرئيسية، أسـعار السـلع ضـمن    . عن نفس الفترة% 3.60هلكة محليا ارتفاعا بنسبة والمست

، أسعار %5.96، أسعار السلع الزراعية سجلت ارتفاعاً بنسبة %2.12مجموعة الصناعة التحويلية سجلت ارتفاعا بنسبة 

ع مجموعة التعدين واستغالل المحاجر انخفاضـاً  ، بينما سجلت سل%1.20مجموعة صيد األسماك سجلت ارتفاعاً بنسبة 

  . 2009مقارنة مع عام  2010خالل عام % 0.11مقداره 

  

90

95

100

105

110

115

120

125

130

135

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
السنة

سي
قيا
 ال
قم
لر
ا

 القدس J1   قطاع غزة  الضفة الغربية   األراضي الفلسطينية



 

 31 

   2010 –2004األرقام القياسية ألسعار المنتج في األراضي الفلسطينية حسب مصدر السلعة خالل السنوات، : 2شكل 

  )100=  2007(سنة األساس  
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محلي صادر اجمالي

 
    2010خالل عام  ألرقام القياسية ألسعار الجملةا3.3 

شهدت ارتفاعـاً   )100=2007سنة األساس ( 2010األرقام القياسية ألسعار الجملة في األراضي الفلسطينية خالل عام 

، السبب الرئيسي لهذا االرتفـاع يعـود الرتفـاع    %0.65انخفاضاً مقداره  2009، في حين سجلت عام %3.70بنسبة 

، علـى مسـتوى   %4.91، كما سجلت أسعار السلع المنتجة محليا ارتفاعاً بنسبة %2.92لع المستوردة بنسبة أسعار الس

، كـذلك أسـعار   %3.10المجموعات الرئيسية، ارتفعت أسعار السلع الواقعة ضمن نشاط الصناعة التحويلية بنسبــة  

، بينمـا  %0.17ك ارتفاعاً طفيفاً بنسـبة  ، وسجلت أسعار صيد األسما%5.31مجموعة السلع الزراعية ارتفعت بنسبة 

  %. 0.70سجلت سلع التعدين واستغالل المحاجر انخفاضاً مقداره 

  
   2010 – 2004األرقام القياسية ألسعار الجملة في األراضي الفلسطينية حسب مصدر السلعة خالل السنوات، : 3شكل 

  )100=  2007(سنة األساس 
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    2010خالل عام  األرقام القياسية ألسعار تكاليف البناء في الضفة الغربية 4.3

% 1.56بنسـبة   2010األرقام القياسية ألسعار تكاليف البناء للمباني السكنية وغير السكنية  شهدت ارتفاعاً خالل عام 

عار تكاليف البناء للمبـاني  ، حيث ارتفعت أس)100=  2007كانون أول (شهر األساس  2009مقارنة مع متوسط عام 

، على مستوى المجموعات الرئيسية، %1.56، وأسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية بنسبة %1.54السكنية بنسبة 

، كما ارتفعت أسعار مجموعـة  %1.48ارتفعت أسعار السلع الواقعة ضمن مجموعة الخامات والمواد األساسية بنسبـة 

مقارنـة مـع متوسـط       % 1.89، وسلع مجموعة أجور وتكاليف العمال ارتفعت بنسبة %4.70استئجار المعدات بنسبة 

  .2009عام 

  
  2010األرقام القياسية الشهرية ألسعار تكاليف البناء في الضفة الغربية خالل عام : 4شكل

  )100= 2007كانون أول (شهر األساس    
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  :  2010خالل عام  ية ألسعار تكاليف الطرق في الضفة الغربيةاألرقام القياس 5.3

  2009مقارنة مع متوسط عـام  % 3.75بنسبة  2010األرقام القياسية ألسعار تكاليف الطرق شهدت ارتفاعاً خالل عام 

، وأسـعار  %4.79، حيث ارتفعت أسعار تكاليف الطرق الزراعيـة بنسـبة   )100=  2008كانون أول (شهر األساس 

، وأسعار تكاليف صـيانة  %3.50بلدية بنسبة  ق، وأسعار تكاليف تطوير طر%3.67اليف صيانة طرق بلدية بنسبة تك

  %.3.73، وأسعار تكاليف تطوير طرق خارجية بنسبة %3.66طرق خارجية بنسبة 
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  2010األرقام القياسية الشهرية ألسعار تكاليف الطرق  في الضفة الغربية خالل عام : 5شكل

  )100= 2008كانون أول (ر األساس شه   
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  الفصل الرابع

  

  المنهجية
  

   اختيار العينة 1.4

المختلفة بطريقة تحقق  والخدمات أسعار السلع وممثلة للمصادر التي تجمع منها) مقصودة(تم اختيار عينة غير احتمالية 

كمـا تـم   في األراضي الفلسطينية،  والمنتج والجملة المستهلك نظام كل من تغطية كاملة لجميع السلع التي تدخل ضمن

 حيث قام الباحث الميداني باختيار هذه المصـادر لتكاليف المباني والطرق في الضفة الغربية، عينة غير احتمالية اختيار 

من المدن الرئيسـية داخـل    اختيارهابناًء على توفر السلع داخل هذه المصادر، ومن الجدير ذكره أن عينة المصادر تم 

 ،غزةو ،الخليلو ،وبيت لحم ،القدسو ،أريحاو ،رام اهللاو ،قلقيليةو ،نابلسو ،طولكرمو ،جنين: األراضي الفلسطينية وهي

وقد روعي في اختيار هذه المصادر أن تكون ممثلـة للتبـاين   .  ورفح ،سخان يونو ،النصيراتو ،دير البلحو ،جبالياو

  .الذي يمكن أن يحدث في األسعار التي تجمع من المصادر المختلفة

  

  ومصادرها  جمع بيانات األسعار 2.4

 تجمع بيانات األسعار عن طريق المقابالت الشخصية بواسطة فريق من الباحثين المدربين وذلك من محـالت وأسـواق  

البيع بالتجزئة مثل البقاالت، والسوبر ماركت، ومحالت بيع األقمشة والمالبس، والمطاعم، ومؤسسات الخدمات العامـة   

، باإلضافة إلى محالت البيع بالجملة والمصانع المنتجة في األراضي الفلسطينية ومحـالت  والمدارس الخاصة واألطباء

  .لعالقة بنشاط البناءبيع مواد البناء المختلفة وأصحاب المهن ذات ا
  

تم توضيح عنوان كل مصدر لتسهيل الوصول إليه من قبل الباحثين، ولقد روعي توزيع هذه المصادر للمدينة الواحـدة  

فمثالً تم أخذ أسعار الخضار من األسواق الشعبية إضافة .  بحيث تغطي كافة السلع والخدمات المتوفرة وتنوع مستوياتها

  .ي مناطق مختلفة في المدينةإلى المعارض المتخصصة ف
  

بأن تجمع ثالث تسعيرات مختلفة للمواد الغذائية ضمن المدينة الواحدة، وتسعيرتان  أسعار المستهلكروعي عند استيفاء 

أو تسعيرة واحدة لبقية المواد بحيث يراعى سرعة أو وتيرة التغير الحاصل على سعر السلعة أو الخدمة والذي يظهـر  

  .من كثرة تداولها
  

تم توزيع هذه التسعيرات للسلعة الواحدة على مدار الشهر، وذلك بتوزيع زيارات المصادر داخل المدينة علـى أربعـة   

أما بخصوص الخضار والفواكه، فإن أسعارها .  أسابيع، ليتم رصد األسعار للسلعة الواحدة في فترات مختلفة من الشهر

ق بأسعار المنتج والجملة فيتم جمع تسعيرة واحدة لكل سلعة وبشكل ربعي ، أما فيما يتعلتجمع يوم الثالثاء من كل أسبوع

من المدن المختارة، وفيما يخص تكاليف البناء تم جمع ثالث تسعيرات من مصادر مختلفة لكـل سـلعة فـي المدينـة     

  .الواحدة

  

   تدقيق ومراجعة بيانات األسعار 3.4

  :يتم تدقيق ومراجعة هذه البيانات من خاللبعد عملية جمع بيانات األسعار من كافة المحافظات 



 

 36 

مراجعة منطقية لهذه األسعار وذلك بالمقارنة مع أسعار السلعة نفسها في مصادر أخرى ومحافظات أخرى وعند  •

  .اكتشاف خطأ أثناء المراجعة المنطقية يتم التأكد ميدانياً من السعر

  .لمحافظات والمتوسط العام لجميع المحافظاتمراجعة حسابية حيث تتم مراجعة متوسط أسعار السلعة داخل ا •

  .مراجعة ميدانية لعينة من األسعار للسلع التي تم جمعها •

  

   طريقة حساب الرقم القياسي 4.4

والمعروفـة بـالترجيح بكميـات سـنة     ) Laspeyres Index( تتم عملية احتساب الرقم القياسي بإتباع معادلة السبير

، ومـن  )منسوب السعر( يتم حساب الرقم القياسي لكل سلعة ب الصيغة المذكورة،وحس).  المناسيب المرجحة(األساس 

لكل مجموعة إلى أن نصل إلـى حسـاب الـرقم     يتم احتساب متوسط المناسيب ويتم ترجيحها بكميات سنة األساس ثم

  .القياسي العام

  

   )أوزان الترجيح(األهمية النسبية للسلع والخدمات  5.4

  

  :ار المستهلكاألهمية النسبية ألسع

على نتائج مسح إنفاق واستهالك  دألسعار المستهلك باالعتما) أوزان الترجيح(احتسبت األهمية النسبية للسلع والخدمات 

أسرة، حيث يعتبر وزن السلعة أو الخدمة جزءاً من سلة المسـتهلك،   3,781لعينة من األسر بلغت  2004األسرة عام 

  .  من مائة ألف وهو حجم سلة المستهلكواحتسب بطريقة نسبية ليمثل جزءاً 
  

 وزان الترجيح المستخدمة في عمليات احتساب الرقم القياسي ألسعار المسـتهلك الجدول التالي يعرض التوزيع النسبي أل

  :2004للمجموعات الرئيسية بناًء على بيانات انفاق واستهالك األسرة لعام 
  

 J1القدس  قطاع غزة  الضفة الغربية  سطينيةاألراضي الفل  أقسام اإلنفاق الرئيسية

 32.88 38.89 38.82 37.64 المواد الغذائية والمشروبات المرطبة

 4.39 4.27 5.07 4.66 المشروبات الكحولية والتبغ

 6.62 7.16 6.96 6.96 األقمشة والمالبس واألحذية

 11.94 9.00 10.72 10.38 المسكن ومستلزماته

 6.35 6.41 6.29 6.31 لمفروشات والسلع المنزليةاألثاث وا

 3.87 3.68 5.26 4.45 الخدمات الطبية

 12.38 8.75 9.58 9.86 النقل والمواصالت

 4.27 3.41 3.87 3.79 االتصاالت

 4.58 6.23 3.91 4.84 السلع والخدمات الترفيهية والثقافية

 3.64 4.03 3.19 3.56 خدمات التعليم

 2.30 2.14 2.14 2.18 والمقاهي والفنادق خدمات المطاعم

 6.78 6.04 4.19 5.37 سلع وخدمات متنوعة

 100.00 100.00 100.00 100.00 الرقم القياسي العام ألسعار المستهلك
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  :األهمية النسبية ألسعار المنتج

ـ  بياناتتم االعتماد على قيم المبيعات من اإلنتاج المحلي بناًء على   ناعي خـالل  كل من اإلنتاج الزراعي واإلنتاج الص

وكذلك جرى االعتماد على إحصاءات التجارة الخارجية لمعرفة حجم الصادرات من السلع المنتجة محليـاً   ،1996عام 

نسبة إلى  األوزان الالزمة لكل من السلع المستهلكة محلياً إضافة إلى السلع المصدرة احتسابوجرى  ،1996خالل عام 

  .2007، وقد تم تحديث هذه األوزان باعتماد سنة األساس القيمة اإلجمالية للمبيعات من تلك السلع
  

المنـتج  وزان الترجيح المستخدمة في عمليات احتساب الرقم القياسي ألسـعار  الجدول التالي يعرض التوزيع النسبي أل

  :2007باعتماد بيانات 
  

  األبواب الرئيسية محلي صادر إجمالي

  الزراعة  39.21 7.93 35.06

  صيد األسماك 0.23 0.01 0.20

  تعدين واستغالل المحاجرال 1.21 1.61 1.26

  الصناعة التحويلية 59.35 90.45 63.48

  المجموع 100.00 100.00 100.00

  

  :األهمية النسبية ألسعار الجملة

 من السلعالواردات قيمة تم استخراج أوزان الترجيح المستخدمة في عمليات احتساب الرقم القياسي، وذلك باحتساب  

وقد تم تحديت هذه األوزان باعتماد سنة  .1996إضافة إلى اإلنتاج الزراعي والصناعي داخل االقتصاد الوطني عن عام 

  .2007األساس 

 وزان الترجيح المستخدمة في عمليات احتساب الرقم القياسي ألسـعار الجملـة  الجدول التالي يعرض التوزيع النسبي أل

  :2007باعتماد بيانات 
  

  اإلجمالي  واردلا  محليال  األبواب الرئيسية

 28.60 12.33 39.53  الزراعة 

 0.14 0.01 0.23  صيد األسماك

 0.94 0.53 1.22  تعدين واستغالل المحاجرال

 70.32 87.13 59.02  الصناعة التحويلية

 100.00 100.00 100.00  المجموع

  

  :األهمية النسبية ألسعار تكاليف البناء

ت التكاليف للمباني غير السكنية بالتنسيق مع وزارة األشغال باالعتماد على بعض المشاريع تم احتساب أوزان مجموعا

، ومن ثم تم توزيع تكاليف المباني المذكورة على مجموعات التكاليف الواردة فـي  2007التي نفذتها الوزارة خالل عام 

للمباني السكنية فقـد اسـتخدمت البيانـات     اإلطار بشكل نسبي، وفيما يخص أوزان المجموعات المكونة للرقم القياسي

والخاصة بالمجلس الفلسطيني لإلسكان في توزيع تلك التكـاليف علـى    2007المتوفرة للمشاريع اإلسكانية خالل العام 

  .المجموعات الرئيسية المكونة إلطار التكاليف بشكل نسبي
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تكـاليف  دمة في عمليات احتساب الرقم القياسي ألسـعار  وزان الترجيح المستخالجدول التالي يعرض التوزيع النسبي أل

  :البناء
  

 )مباني سكنية وغير سكنية( العام  المباني غير السكنية المباني السكنية المجموعة

 71.50 70.00 72.00 الخامات والمواد األولية

 1.00 0.70 1.30 استئجار معدات

 27.50 29.30 26.70 أجور وتكاليف عمال 

 100.00 100.00 100.00 الرقم القياسي العام

  

  :األهمية النسبية ألسعار تكاليف الطرق

تم احتساب أوزان مجموعات التكاليف للطرق بأنواعها بالتنسيق مع وزارة األشغال باالعتماد على بعض المشاريع التي 

التكـاليف الـواردة فـي     ، ومن ثم تم توزيع تكاليف الطرق المذكورة على مجموعات2008نفذتها الوزارة خالل عام 

  .اإلطار بشكل نسبي
  

تكـاليف  وزان الترجيح المستخدمة في عمليات احتساب الرقم القياسي ألسـعار  الجدول التالي يعرض التوزيع النسبي أل

  :الطرق
  

 طرق زراعية مجموعاتال
تطوير طرق 

 خارجية

تطوير طرق 

 بلدية

صيانة طرق 

 بلدية

صيانة طرق 

 خارجية

الوزن العام لتكليف 

 الطرق

 60.63 66.1 63.7 62.7 60.6 36.9 الخامات والمواد األولية

 2.10 2.0 2.0 2.0 2.0 3.0  أجور مواصالت

 17.75 13.5 17.5 13.5 14.0 45.0  استئجار معدات

 2.10 2.0 2.0 2.0 2.0 3.0 تكاليف تشغيل معدات وصيانة

 9.92 11.4 8.8 9.8 11.4 7.1 أجور وتكاليف عمال

 7.50 5.0 6.0 10.0 10.0 5.0 أجور وتكاليف متنوعة

 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 الرقم القياسي العام
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  الفصل الخامس

  

  جودة البيانات
  

  دقة البيانات  1.5
  

  األخطاء اإلحصائية  1.1.5

تنفيذ المسح وليس الحصر الشامل لوحـدات مجتمـع    تتأثر نتائج المسح باألخطاء اإلحصائية نظراً الستخدام العينة في

الدراسة، وهذا ما يرجح ظهور فروق عن القيم الحقيقية التي نتوقع الحصول عليها من خالل البيانات فيما لو تم تنفيـذ  

 ةنسبومن خالل احتساب التباين ألهم السلع األساسية الداخلة في المسح، تبين بان  هذا المسح باستخدام الحصر الشامل،

 للسلع الرئيسية وتم النشر على مستوى المناطقالتباين  احتسابتم  وقد  %.4.7معامل االختالف لهذه السلع ال تتجاوز 

المختلفة، حيث إن هناك صعوبة في النشر على  تالفلسطينية ألسباب ذات عالقة بتصميم العينة وحساب التباين للمؤشرا

  .نمستوى المحافظة نظراً لعدم توفر األوزا

  

  األخطاء غير اإلحصائية  2.1.5

أما األخطاء غير اإلحصائية فهي ممكنة الحدوث في كل مراحل تنفيذ المشروع، خالل جمع البيانات أو إدخالها والتـي  

  :بما يلي يمكن إجمالها

حيث لم تظهر أية  بدت جميع المصادر المختارة لهذا العام تعاوناً كبيراً مع الباحثين الميدانيينأ: أخطاء عدم االستجابة •

  .حالة رفض هذا العام

هذا النوع من األخطاء فقد اتخـذت إدارة   لتفاديو: والمرتبطة بالمبحوث والباحث ومدخل البيانات أخطاء االستجابة •

  :المشروع مجموعة من اإلجراءات الكفيلة بتقليلها إلى أدنى مستوياتها وقد تمثلت هذه اإلجراءات

تم تخصيص اكثر من زيارة للمصدر الواحد لشرح أهداف المسح وسرية البيانات  فيما يتعلق بالمبحوث فقد. 1

 .المستوفاة، هذه الزيارات لمصادر البيانات ساهمت في تعزيز العالقة والتعاون والتحقق من دقة البيانات

 البياناتز دقة تم اتخاذ مجموعة من اإلجراءات التي من شأنها تعزي فقدفيما يتعلق باألخطاء المرتبطة بالباحث،  .2

  :بما يلي، وقد تمثلت هذه اإلجراءات خالل عملية جمع البيانات من الميدان

المؤهل العلمي والكفاءة وتقييم الباحثين، حيث تم تـدريب البـاحثين    سن الميدانيين على أساياختيار الباحث مت  −

ة التي أجريت مع البـاحثين والتعـاميم   الميدانين نظرياً وعملياً على االستمارة، باإلضافة إلى اللقاءات التذكيري

 .التوضيحية حول المسح

واتساقها، تم اتخـاذ مجموعـة مـن     البياناتأجل التحقق من جودة  منفيما يتعلق باألخطاء المرتبطة بالمدخل و .3

ـ ، وقد تمثلت هذه اإلجراءات خالل عملية معالجتها وحوسبتها البياناتاإلجراءات التي من شأنها تعزيز دقة  ا بم

  :يلي

علـى  هم بشكل كامل تدريباختيار مدخلي البيانات من ذوي االختصاص في مجال البرمجة والكمبيوتر وتم  تم −

  .برنامج اإلدخال

من االستمارات المدخلة للتأكد من قيـام المـدخل   % 10لحوالي ) فحص بعد اإلدخال(تم إجراء إعادة إدخال   −

  .لهذا الفحص% 100االستمارة، وكانت النتيجة مطابقة بإدخالها بشكل صحيح ومطابق مع ما جاء في بنود 
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تم استالم ملفات بالبيانات المدخلة وتم فحصها ومراجعتها من قبل إدارة المشـروع، وذلـك قبـل الشـروع       −

باستخراج النتائج، حيث قامت إدارة المشروع بمجموعة كبيرة من الفحوص التي تبـين منطقيـة وتـرابط     

لى هذه الفحوص، مقارنة البيانات للشهر الحالي مع بيانات الشهر السابق، ومقارنـة  البيانات، ومن األمثلة ع

  .البيانات بين المصادر، ومقارنة البيانات بين المحافظات
 

  :إجراءات أخرى اتخذتها إدارة المشروع لرفع جودة البيانات

  .إعادة تدقيق االستمارات بشكل كامل بعد أن دققت من قبل الباحث .1

 :ية أخرى لرفع جودة البياناتإجراءات فن .2

  :معالجة الموسمية وتقدير أسعار األصناف غير المتوفرة •

يندرج تحت كل مجموعة عدد من األصناف الشائعة االستعمال في األراضي الفلسطينية وذلك لحساب مناسيب 

د مواصـفات هـذه   وبالطبع ال بد من تحدي.  األسعار واعتبارها ممثلة للسلعة الواحدة داخل المجموعة السلعية

األصناف وذلك ضمانا لعدم اختالف النوعية أو المواصفات عند استيفاء األسعار، لكن المشـكلة التـي يـتم    

مصادفتها أحيانا هي عدم توفر أسعار لبعض السلع وذلك بسبب الموسمية والتي غالبا ما تظهر في الخضروات 

ا لفترة ما من مصدر معين أو من كـل المصـادر   والفواكه حيث لكل سلعة موسم معين أو ربما بسبب اختفائه

، كذلك هو الحال بالنسبة للمصادر حيث أن بعض المصـادر  )اختفاء مؤقت(ومن المتوقع ظهورها مرة أخرى 

  .تغلق لفترة قصيرة ألي سبب من األسباب
  

ية تقدير وهي عمل  )Group Relative Method(لذا يتم معالجة مثل هذه الحاالت بطريقة علمية تسمى بال 

األسعار على أساس التغير في أسعار باقي المصادر بالنسبة لنفس الصنف في حالة عدم تـوفر صـنف لهـذه    

وأما في حالة إغالق مصدر بأكمله بصفة مؤقتة فيتم تقدير جميـع أسـعار ذلـك    .  السلعة في جميع المصادر

اف التي تجمع من هذا المصـدر،  المصدر على أساس التغير في أسعار المصادر التي تشترك في نفس األصن

ومن الحاالت التي واجهها المسح، األصناف والمصادر الخاصة بالفواكه والخضـروات وكـذلك المصـادر    

  .الخاصة بالمالبس والتفصيل
  

  :معالجة اختفاء أصناف السلع والمصادر •

المستهلك غير ثابتة ولكنها  ينبغي اإلشارة إلى أن سلة السلع والخدمات التي تم اختيارها والتي أطلق عليها سلة

هذا باإلضافة إلى ما يستجد من سلع جديدة، وعليه ال بـد  .  تتغير عبر الزمن بتغير أنماط وأذواق المستهلكين

من تغيير السلع وإيجاد سلع بديلة بمنهجية خاصة الستبدال هذه السلع، فعند التأكد من أن بعض أصناف السلع 

االستبدال بأصناف جديدة مشابهة لها من حيث النوع أي أنها تنـدرج تحـت   قد اختفت بشكل نهائي يتم عندها 

نفس السلعة وتتم عملية اإلحالل باختيار الصنف الجديد الذي له نسبة إقبال كبيرة من قبل المستهلكين، ويقـدر  

  :سعر األساس للصنف الجديد باستخدام ثالث طرق إحصائية وهي كالتالي

  

 :طريقة المقارنة المباشرة •

يتم استخدام هذه الطريقة في حالة تغير بلد المنشأ لصنف السلعة مع ثبـات مواصـفات الصـنف كـالوزن      

والمكونات وعدم وجود تغير في السعر بين الصنفين وفي هذه الحالة يتم استخدام أسـاس السـلعة المختفيـة    

  .عند احتساب الرقم القياسي للسلعة البديلة) القديمة(
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دت إلى المحافظة على التمثيل الصحيح لسلة المستهلك الفلسطيني وعدم تـأثر المؤشـر   استخدام هذه الطريقة أ

  .بتغير منشأ الصنف
  

 : طريقة التداخل الزمني •

هذه الطريقة في حالة توفر أسعار للصنف الحالي مع ظهور صنف جديد في نفس الفتـرة بحيـث أن    متستخد

ة التمثيل بالنسبة للمستهلك وقد يؤدي إلـى انخفـاض   صنف السلعة الحالي شارف على االختفاء أو فقد خاصي

  :سعره بشكل كبير جدا لذا يتم اخذ الصنف الجديد وتقدير سعر أساس له بالصيغة التالية

  

10

1*

−

−=
P

PPN tb
b  

  
  :حيث

 bN  =سعر األساس للسلعة الجديدة.  

  bP  =ة القديمةسعر األساس للسلع.  

1−tP  =سعر السلعة الجديدة في الشهر السابق   .  

 10−P =سعر السلعة القديمة في الشهر الحالي.  

  

هذه الطريقة أدت إلى مواكبة التطور والتغير للسلع الداخلة في سلة المستهلك الفلسطيني وعكس المؤشر للواقع 

  .سلع الحديثة محل القديمةمن خالل إحالل ال
 

  : طريقة الربط الزمني •

تستخدم هذه الطريقة في حالة اختفاء صنف السلعة في شهر ما وظهور صنف أخر بديل في األشهر الالحقـة  

وبالتالي يستبدل الصنف القديم بالصنف الجديد ويتم تقدير سعر األساس للصنف الجديـد باسـتخدام الصـيغة    

 :التالية

10

*

−

=
P

PPN cb
b  

  :حيث
 bN  =سعر األساس للسلعة الجديدة.  

  bP  =سعر األساس للسلعة القديمة.  

  cP  =سعر السلعة الجديدة في الشهر الحالي.  

10−P  =سعر السلعة القديمة في الشهر السابق.  

  

ل استخدام هذه الطريقة يتم المحافظة على منطقية وجودة الرقم القياسي ألسعار المستهلك عبر السالسل الزمنية، من خال

  .وعدم تأثر قيم البيانات باختفاء صنف معين من السوق وبالتالي عدم انحراف المؤشر عن مساره بسبب اختفاء الصنف
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واجهت المسح من خالل الطرق العلمية السابقة، ومن هذه الحاالت إدارة المشروع العديد من الحاالت التي  توقد عالج

  .التغير في نوعية األجهزة الكهربائية واألدوات المنزلية، وكذلك األصناف والمصادر الخاصة بالمالبس واألحذية

  

  : مقارنة البيانات 2.5

جملة الربعية، وكـذلك مـع البيانـات    تم إجراء بعض المقارنات لبيانات المسح مع بيانات إحصاءات أسعار المنتج وال

الخاصة بالسلع الزراعية التي تتوفر من وزارة الزراعة، باإلضافة إلى مقارنة أسعار المحروقات والوقود التي تصـدر  

فيما يخص أسعار المحروقـات،  % 100عن هيئة البترول الفلسطينية بشكل شهري، وكانت نتيجة هذه المقارنة مطابقة 

  . فيما يخص أسعار السلع الزراعية، وذلك يعود ألسباب اختيار العينة % 5تالف ال يتجاوز بينما كان هناك اخ

  

  مالحظات فنية أخرى  3.5

هناك مجموعة من المالحظات الفنية الهامة والتي يجب أخذها بعين االعتبار عند االطالع على هذا التقرير، وهي على 

  :  التالي والنح

والمخيمات، بسبب عدم توفر األوزان الترجيحية على مستوى الريف والمخيمات،  لم يتم حصر المصادر في الريف .1

، وتم توزيـع مصـادر   J1وتم االكتفاء باختيار المصادر من المدن الرئيسية في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس

 :جمع البيانات على المدن الرئيسية في محافظات األراضي الفلسطينية كالتالي

  .الخليل بيت لحم، أريحا، رام اهللا، نابلس، قلقيلية، جنين، طولكرم، :الضفة الغربية

  .غزة وجباليا، خان يونس ورفح، دير البلح والنصيرات :قطاع غزة

  .1967وهو ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد احتاللها للضفة الغربية عام : J1القدس

در البيانات عند التنفيذ الميداني للمسح، مثل تغير نشاط بعض المصـادر  ظهرت بعض حاالت تغير في أنواع مصا .2

أو إغالق المصدر بصورة دائمة أو مؤقتة، وقد تم التعامل مع مثل هذه الحاالت من خـالل الطـرق اإلحصـائية    

  .العلمية، باإلضافة إلى تحديث السلع حسب تغير النوعية أو الكمية باتباع التوصيات الدولية

البيانات وفق ما نصت عليه التوصيات الدولية باستخدام التبويبات المعتمدة، فقد تـم اعتمـاد توصـيات     تم تبويب .3

أما بالنسبة لجداول األرقـام القياسـية   .  COICOPالحسابات القومية بشان تبويب مجموعات المستهلك باستخدام 

  ISIC-3).(لقياسي الصناعي الدولي ألسعار المنتج والجملة وتكاليف البناء والطرق فقد اعتمدت التصنيف ا
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  2010خالل العام  تباين ألهم السلعالحساب 
  

 الخطأ المعياري التقديرات الوصف
95%  فترة الثقة  

 الخطأ النسبي 
 الحد األعلى  الحد األدنى

 0.044 13.18 11.11 0.529 12.15 كغم 1-أمريكا-بنز أنكل-حبة طويلة أرز

 0.013 161.55 153.71 1.995 157.63 كغم60 -إسرائيل-زيرو-أبيض حيفا طحين

 0.021 3.77 3.47 0.077 3.62 كغم 1-محلي -ابيض كماج خبز

 0.006 49.51 48.28 0.314 48.89 كغم1-محلي –عجل طازج  لحم

 0.013 15.88 15.08 0.202 15.48 كغم1 -محلي –طازج دون الريش  دجاج

 0.004 98.43 96.80 0.415 97.61 كغم 2.5 -فرنسا –نيدو -مجفف  حليب

 0.018 15.08 14.08 0.257 14.58 كغم2 -محلي –دجاج  بيض

 0.012 34.40 32.85 0.395 33.62 لتر1 -محلي –زيتون  زيت

 0.024 3.99 3.63 0.092 3.81  كغم1-إسرائيل-كبير الحجم موز

 0.014 5.86 5.55 0.079 5.71 كغم1-إسرائيل-احمر تفاح

 0.085 4.29 3.06 0.313 3.67 *كغم 1-محلي-حماموت بندورة

 0.047 2.95 2.45 0.127 2.70 كغم 1-محلي–حماموت  خيار

 0.019 3.23 3.01 0.058 3.12 كغم1-إسرائيل  -حبة متوسطة الحجم  بطاطا

 0.016 4.13 3.87 0.066 4.00 كغم1-هولندا -كريستال  -ابيض ناعم  سكر

 0.042 1.77 1.50 0.068 1.63 كغم1-إسرائيل -فيرست تيبل  -طعام ابيض  ملح

 0.032 17.09 15.08 0.512 16.08 سيجارة-محلي-امبريال-سجائر

 0.014 67.70 64.19 0.894 65.94 كغم12 -محلي –غاز  اسطوانة

 0.008 5.67 5.50 0.043 5.58 لتر1-اسرائيل –للتدفئة  سوالر

 0.004 6.25 6.15 0.025 6.20 لتر1 -اسرائيل  -ممتاز  96 بنزين

 0.011 133.10 127.27 1.483 130.18 محلي -مصنع محليا  21عيار ذهب

  

  .2010وخاصة في الربع األخير من العام  2010يعود االرتفاع في الخطأ النسبي في أسعار البندورة إلى التذبذب في أسعار البندورة خالل عام *          

  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الجداول
Tables 

 
 

 
 
 



كانون اولتشرين ثانيتشرين اولايلولابتموزحزيرانايارنيسان آذار شباط كانون ثاني 

Annual AverageJanuaryFebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember

1996100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.001996

1997107.62104.74106.35106.25107.61106.21106.77107.98108.54108.96108.97109.19109.911997

1998113.63111.86111.46110.62110.31111.28111.19111.75112.39114.62117.89119.60120.571998

1999119.93121.76120.00119.79118.33118.27118.77119.17118.56118.78120.81121.35123.551999

2000123.28123.73124.07123.79122.96123.27123.30123.09121.95122.86122.95123.19124.252000

2001124.79123.90123.97124.60124.94124.44124.54124.51123.77125.14125.12126.04126.532001

2002131.92127.64128.33129.17130.91130.94131.95133.16133.33134.44134.61133.85134.672002

2003137.73135.27135.52137.88138.46137.81138.09136.85136.34138.60138.70139.40139.782003

2004141.86141.24141.70141.12141.89141.14141.00141.12141.21141.64141.80143.23145.262004

2005104.11102.47103.41103.27103.72103.04103.09103.58103.84104.73106.03106.25105.852005

2006108.11106.00106.83107.12107.43108.68108.41108.53108.24109.05108.80108.96109.222006

2007110.12108.13107.94107.61107.80107.44108.57108.61111.37111.98113.38114.09114.482007

2008121.01115.78116.77118.69120.46120.57121.28122.12122.62124.19124.12123.08122.442008

2009124.34121.57121.54122.82122.55123.05123.48124.22125.60126.28126.22127.01127.752009
2010129.00127.83127.48127.44127.50127.60127.90128.50128.89130.68131.36131.50131.362010

Base Average 1996 = 100 بأساس متوسط عام 1996 = 100

Chaining Coefficient: 1.4186 Base: Average 2004 = 100 معامل التحويل: 1.4186 بأساس متوسط عام 2004 = 100

 جدول 1: األرقام القياسية ألسعار المستهلك في األراضي الفلسطينية، 1996 - 2010

Table 1: Consumer Price Indices in the Palestinian Territory, 1996 - 2010

السنة

Monthالشهر
Year المتوسط السنوي
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كانون اولتشرين ثانيتشرين اولايلولابتموزحزيرانايارنيسان آذار شباط كانون ثاني 

Annual AverageJanuaryFebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember

1996100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.001996

1997107.58105.12106.35106.86107.39107.25107.14107.64108.40108.82108.74108.34108.931997

1998112.90111.14111.33110.21109.66111.22111.22110.34110.93113.15117.27118.79119.501998

1999120.23120.33119.43119.92118.26118.40118.63119.24119.56119.65121.55123.19124.641999

2000124.08125.14125.86123.45122.94122.99123.49123.23122.44123.94124.26124.39126.792000

2001127.34125.49126.17126.44126.86125.96126.04126.16126.96129.10128.95129.69130.232001

2002135.07131.37132.00132.53134.88132.82134.62135.72136.36137.57137.84137.27137.872002

2003140.88137.95139.32141.81143.14140.77141.25139.45139.40141.31141.61142.32142.252003

2004144.96143.26145.02144.45146.30144.54143.63143.58145.28144.51144.64145.82148.462004

2005104.00102.89103.16103.26103.94102.80102.42102.95103.37104.60106.13106.47106.012005

2006109.22107.33107.91108.11108.62109.50109.78109.62108.75110.20109.96110.60110.262006

2007110.04110.00108.57106.72107.01106.63108.13108.60110.35111.18113.46114.80115.012007

2008120.83116.55117.75119.23121.08120.45121.20122.53122.15123.78123.17121.95120.132008

2009121.52118.82118.58119.98119.16119.77120.32121.43122.75123.25123.71124.98125.542009
2010126.67125.56125.24125.11125.14124.94125.18125.59126.47128.68129.15129.40129.582010

Base Average 1996 = 100 بأساس متوسط عام 1996 = 100

Chaining Coefficient: 1.4496 Base: Average 2004 = 100 معامل التحويل: 1.4496 بأساس متوسط عام 2004 = 100

 جدول 2: األرقام القياسية ألسعار المستهلك في الضفة الغربية، 1996 - 2010

Table 2: Consumer Price Indices in the West Bank, 1996 - 2010 

السنة

Monthالشهر
Year المتوسط السنوي
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كانون اولتشرين ثانيتشرين اولايلولابتموزحزيرانايارنيسان آذار شباط كانون ثاني 

Annual AverageJanuaryFebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember

1996100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.001996

1997108.79105.65108.33108.04107.76106.93107.13108.73110.80110.44109.99110.79110.931997

1998115.19112.53112.98112.39113.32113.44113.31113.18114.11115.79119.85120.07121.301998

1999119.78122.62121.42121.59118.64117.00118.43118.46117.25118.28120.78120.33122.591999

2000123.33122.93124.90126.25126.42124.53123.20122.29121.35121.80121.81122.34122.142000

2001122.08122.49122.39123.46122.77125.42122.25121.51120.90120.25120.24121.89121.332001

2002124.61122.41123.21124.06124.55124.44123.94123.72125.80126.21126.31125.93124.732002

2003127.70125.87125.43127.82128.42128.25128.56127.01126.44127.83127.80129.06129.862003

2004131.75131.84132.35131.69131.42131.81132.37130.45130.63131.53131.55132.34133.062004

2005102.45101.89102.46101.75102.45101.82101.03101.56101.99103.00103.79103.93103.692005

2006107.20103.56105.16105.82106.56108.14107.63108.45108.47108.35107.90107.78108.552006

2007108.87108.08106.48106.50106.33105.90106.47105.95109.79110.44112.66112.95114.862007

2008124.08115.87117.27120.99123.05124.39125.17125.90126.49128.74127.90126.56126.682008

2009129.57126.87127.93129.15129.09128.78128.64129.00130.48131.04130.26131.45132.152009
2010131.79132.27131.30130.64131.03130.71130.88130.73130.79133.30133.12133.21133.552010

Base Average 1996 = 100 بأساس متوسط عام 1996 = 100

Chaining Coefficient: 1.3175 Base: Average 2004 = 100 معامل التحويل: 1.3175 بأساس متوسط عام 2004 = 100

 جدول 3: األرقام القياسية ألسعار المستهلك في قطاع غزة، 1996 - 2010

Table 3: Consumer Price Indices in Gaza Strip, 1996 - 2010 

السنة

Monthالشهر
Year المتوسط السنوي
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كانون اولتشرين ثانيتشرين اولايلولابتموزحزيرانايارنيسان آذار شباط كانون ثاني 

Annual AverageJanuaryFebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember

1996100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.001996

1997107.27104.20104.98105.53106.40105.96106.74108.04108.18108.80108.95109.36110.151997

1998114.32112.32111.58111.26111.09112.16112.01112.75113.07115.42118.00120.65121.501998

1999120.85122.22120.27119.62118.73119.02119.61120.89120.46120.51121.55123.31123.971999

2000123.63123.55123.40123.95122.59123.93123.45124.15122.76124.06123.76124.46123.532000

2001123.32122.51123.00123.25123.58123.04123.31123.75122.41123.44123.43123.79124.322001

2002129.22125.23126.09126.47127.84128.79128.37130.76130.07131.56131.79130.99132.642002

2003136.14132.37134.25135.03134.96135.95135.95136.04135.10138.30137.70138.35139.662003

2004142.16140.57140.11140.54141.50141.40141.10142.06141.19142.61143.16144.82146.802004

2005105.10102.09104.28104.40104.32104.04104.60105.08104.94105.83107.32107.37106.992005

2006106.96105.96106.47106.26106.18107.48106.98107.12107.13107.74107.36107.26107.652006

2007110.28106.48106.89107.96108.61108.57110.04110.53112.51112.69112.82113.28113.012007

2008118.13114.42114.91115.24116.89117.33117.96118.67119.56120.52121.16120.61120.332008

2009122.32118.92118.66119.76119.79121.50121.90122.33123.75124.53124.96125.24126.472009
2010128.74126.69126.17126.56126.69127.05127.84129.04129.18130.55131.63131.91131.602010

2010 - 1996 ،J1 األرقام القياسية ألسعار المستهلك في القدس :4 جدول

Chaining Coefficient: 1.4216 Base: Average 2004 = 100 معامل التحويل: 1.4216 بأساس متوسط عام 2004 = 100

Base Average 1996 = 100 بأساس متوسط عام 1996 = 100

Table 4: Consumer Price Indices  in Jerusalem J1, 1996 - 2010 

السنة

Monthالشهر
Year المتوسط السنوي
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المواد الغذائية 

والمشروبات 

المرطبة

المشروبات 

الكحولية والتبغ

االقمشة 

والمالبس 

واالحذية

المسكن 

ومستلزماته

االثاث  

والمفروشات 

والسلع  المنزلية

الخدمات 

الطبية

النقل 

والمواصالت

السلع و الخدمات االتصاالت

الترفيهية و الثقافية

خدمات المطاعم خدمات التعليم

والمقاهي والفنادق

سلع وخدمات 

متنوعة

All Items 
Index

% ChangeFood and 
soft drinks

Al choholic 
Beverages 

and 
tobacco

Textiles, 
clothing 

and 
footwear

HousingFurniture, 
household 

goods 

Medical 
care

Transport-
ation

Communi-
cations

Recreational, 
 cultural 
goods & 
services

EducationRestaura-
nts and 

cafes

Miscellan-
eous goods 

and 
services

2004100.003.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.002004

2005104.114.11103.90106.47100.27111.3799.94102.16106.33103.6699.36100.60105.65103.152005

2006108.113.84110.24109.20101.20115.9399.31101.50112.48108.0197.95102.10107.20107.392006

2007110.121.86115.14114.63100.72113.2698.38106.41111.84109.4597.68100.41112.10108.122007

2008121.019.89135.01123.16101.23121.92104.77114.13120.79110.1499.0499.82126.61109.292008

2009124.342.75139.87135.39105.04121.03112.32113.73117.61109.15101.21104.23132.60114.172009

2010129.003.75144.63151.80109.16127.23115.30114.77120.71106.92103.00110.49136.88120.102010

127.830.06143.57145.14107.86126.89115.48114.84119.16107.03102.72110.32135.04117.48January2010كانون ثاني2010

0.28142.17145.38108.26127.38115.63114.96119.49106.97103.00110.32136.09117.42February-127.48شباط

  0.03142.26145.40106.96127.59115.18114.51120.27106.89102.62110.34135.59117.48March-127.44آذار

127.500.05141.93145.38107.76127.52115.41113.85121.01107.01102.75110.34136.19118.51Aprilنيسان

127.600.07141.64145.29108.60127.27115.72114.87121.37107.07103.06110.34136.58119.37Mayأيار

127.900.24142.35145.38109.33127.71115.30115.34120.51106.97102.82110.34136.97119.95Juneحزيران

128.500.47142.99156.69108.81126.34114.65114.05121.21106.94103.07110.34137.01120.56Julyتموز

128.890.30143.81158.55109.42126.01114.71114.16120.89106.77102.98110.34137.36120.72Augustآب

130.681.39148.26158.56109.52126.52114.91114.75120.50106.88103.06110.81136.74121.62Septemberايلول

131.360.52149.51158.57109.97127.33115.35114.92120.72106.79103.13110.81137.05122.13Octoberتشرين اول

131.500.10148.86158.58111.55127.99115.58115.23121.58106.79103.52110.81138.65122.83Novemberتشرين ثاني

0.10148.18158.72111.88128.21115.65115.78121.78106.93103.29110.81139.28123.09December-131.36كانون اول

2010 - 2004 األرقام القياسية ونسب التغير ألسعار المستهلك في األراضي الفلسطينية حسب أقسام اإلنفاق الرئيسية، :5  جدول
Table 5: Consumer Price Indices and Percentage Changes in the Palestinian Territory by Major Groups of Expenditure, 2004 - 2010

Base Year (2004 = 100) سنة االساس

نسبة التغير الرقم القياسي 

العام

Periodالفترة الزمنية

Major Groups of Expenditure  اقسام اإلنفاق الرئيسية 

51



المواد الغذائية 

والمشروبات 

المرطبة

المشروبات 

الكحولية والتبغ

االقمشة 

والمالبس 

واالحذية

المسكن 

ومستلزماته

االثاث  

والمفروشات 

والسلع  المنزلية

الخدمات 

الطبية

النقل 

والمواصالت

السلع و الخدمات االتصاالت

الترفيهية و الثقافية

خدمات المطاعم خدمات التعليم

والمقاهي والفنادق

سلع وخدمات 

متنوعة

All Items 
Index

% ChangeFood and 
soft drinks

Al choholic 
Beverages 

and 
tobacco

Textiles, 
clothing 

and 
footwear

HousingFurniture, 
household 

goods 

Medical 
care

Transport-
ation

Communi-
cations

Recreational, 
 cultural 
goods & 
services

EducationRestaura-
nts and 

cafes

Miscellan-
eous goods 

and 
services

2004100.002.89100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.002004

2005104.004.00103.76106.6397.34115.7399.73103.28105.43103.7995.5898.08101.75101.862005

2006109.225.02111.12113.26103.16117.15100.16106.16114.46109.5293.0098.01104.00108.012006

2007110.040.75113.98115.3096.99118.08100.72109.76111.08109.9793.0591.92110.59109.652007

2008120.839.81134.13115.2899.24130.91104.15110.15118.89110.4893.2191.75122.25114.012008

2009121.520.57135.40131.1094.93128.16101.14109.42115.47110.2691.9398.60126.28121.272009

2010126.674.24141.81152.2696.65135.2699.73110.95118.17107.8692.62106.67130.45125.402010

125.560.02141.02143.6695.17134.50100.73110.28117.62108.0592.62106.46128.59122.60January2010كانون ثاني2010

0.26140.01144.6895.43135.10100.05109.94117.45107.8392.73106.46129.42122.46February-125.24شباط

  0.10139.51145.3194.55135.4999.65110.35118.23107.4792.73106.52128.86122.63March-125.11آذار

125.140.03139.15145.2296.22135.3699.71110.01118.71107.9392.84106.52129.40122.99Aprilنيسان

0.16138.03145.2997.50134.8399.99110.61119.31108.1892.96106.52129.35124.75May-124.94أيار

125.180.19138.60145.2298.01135.16100.07111.92117.59107.8392.75106.52129.39126.31Juneحزيران

125.590.33138.15157.9097.26134.7399.69111.10118.46107.7692.72106.52129.45126.95Julyتموز

126.470.70140.70159.8496.66134.2499.04110.42118.18107.7192.64106.52130.76126.09Augustآب

128.681.75146.08159.9796.42134.7999.76111.39117.53107.8192.34106.99131.05126.84Septemberايلول

129.150.36146.99159.9896.64135.7699.20111.44117.53107.8392.38106.99131.38127.19Octoberتشرين اول

129.400.19146.68160.0398.06136.4899.28111.25118.56107.8392.56106.99133.59128.09Novemberتشرين ثاني

129.580.15146.83160.0197.88136.6399.65112.68118.90108.0992.14106.99134.16127.89Decemberكانون اول

2010 - 2004 األرقام القياسية ونسب التغير ألسعار المستهلك في الضفة الغربية حسب أقسام اإلنفاق الرئيسية، :6 جدول
Table 6: Consumer Price Indices and Percentage Changes in the West Bank by Major Groups of Expenditure, 2004 - 2010

Base Year (2004 = 100) سنة االساس

نسبة التغير الرقم القياسي 

العام

Periodالفترة الزمنية

Major Groups of Expenditure  اقسام اإلنفاق الرئيسية 
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المواد الغذائية 

والمشروبات 

المرطبة

المشروبات 

الكحولية والتبغ

االقمشة 

والمالبس 

واالحذية

المسكن 

ومستلزماته

االثاث  

والمفروشات 

والسلع  المنزلية

الخدمات 

الطبية

النقل 

والمواصالت

السلع و الخدمات االتصاالت

الترفيهية و الثقافية

خدمات المطاعم خدمات التعليم

والمقاهي والفنادق

سلع وخدمات 

متنوعة

All Items 
Index

% ChangeFood and 
soft drinks

Al choholic 
Beverages 

and 
tobacco

Textiles, 
clothing 

and 
footwear

HousingFurniture, 
household 

goods 

Medical 
care

Transport-
ation

Communi-
cations

Recreational, 
 cultural 
goods & 
services

EducationRestaura-
nts and 

cafes

Miscellan-
eous goods 

and 
services

2004100.003.18100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.002004

2005102.452.45102.31105.7598.85107.08100.5299.79108.78104.1296.39100.30100.15100.392005

2006107.204.64110.59107.27100.62108.6099.09101.00114.10108.3794.91108.14102.33106.462006

2007108.871.56115.30119.8895.96104.90101.45104.34112.81108.5694.28100.27108.54106.842007

2008124.0813.98140.64143.20102.35115.28119.75103.92124.17108.8097.42101.15130.03108.922008

2009129.574.42147.47150.52112.69114.90136.6298.76124.33107.0899.13102.84144.67116.732009

2010131.791.72147.01156.62114.49122.73143.1798.50126.22105.51101.00107.59151.60122.282010

132.270.09148.78156.63115.03121.71144.7198.28125.78105.58100.21107.59150.13120.01January2010كانون ثاني2010

0.73145.81156.63114.66123.28145.3298.57125.69105.58100.55107.59151.35119.72February-131.30شباط

  0.50143.98156.63114.39123.26145.3498.57126.17105.48100.75107.59151.46120.10March-130.64آذار

131.030.30144.86156.63113.93123.13144.8398.57126.45105.48100.68107.59152.37121.50Aprilنيسان

0.24144.10156.58113.95122.29144.7098.57126.84105.48101.08107.59152.47121.49May-130.71أيار

130.880.13144.69156.58113.88122.86144.2598.57125.80105.48101.24107.59152.04121.63Juneحزيران

0.11144.91156.57113.63121.73141.8998.57126.31105.48101.16107.59150.62122.07July-130.73تموز

130.790.05145.33156.57113.24121.16141.5698.57126.12105.48101.27107.59150.67122.18Augustآب

133.301.92151.44156.57113.66121.32141.5698.16125.99105.49101.25107.59151.58123.85Septemberايلول

0.14150.23156.61114.49123.03141.4798.44126.00105.49101.36107.59151.93124.64October-133.12تشرين اول

133.210.07149.86156.61115.47124.13141.5298.58126.59105.49101.22107.59151.94124.97Novemberتشرين ثاني

133.550.26150.13156.79117.55124.80140.9298.57126.87105.58101.24107.59152.63125.21Decemberكانون اول

2010 - 2004 األرقام القياسية ونسب التغير ألسعار المستهلك في  قطاع غزة  حسب أقسام اإلنفاق الرئيسية، :7 جدول
Table 7: Consumer Price Indices and Percentage Changes in Gaza Strip by Major Groups of Expenditure, 2004 - 2010 

Base Year (2004 = 100) سنة االساس

نسبة التغير الرقم القياسي 

العام

Periodالفترة الزمنية

Major Groups of Expenditure  اقسام اإلنفاق الرئيسية 
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Major Groups of Expenditure  اقسام اإلنفاق الرئيسية 

المواد الغذائية 

والمشروبات 

المرطبة

المشروبات 

الكحولية والتبغ

االقمشة 

والمالبس 

واالحذية

المسكن 

ومستلزماته

االثاث  

والمفروشات 

والسلع  المنزلية

الخدمات 

الطبية

النقل 

والمواصالت

السلع و الخدمات االتصاالت

الترفيهية و الثقافية

خدمات المطاعم خدمات التعليم

والمقاهي والفنادق

سلع وخدمات 

متنوعة

All Items 
Index

% ChangeFood and 
soft drinks

Al choholic 
Beverages 

and 
tobacco

Textiles, 
clothing 

and 
footwear

HousingFurniture, 
household 

goods 

Medical 
care

Transport-
ation

Communi-
cations

Recreational, 
 cultural 
goods & 
services

EducationRestaura-
nts and 

cafes

Miscellan-
eous goods 

and 
services

2004100.004.42100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.002004

2005105.105.10105.80106.70102.17108.6397.65103.67107.86102.04103.08102.32107.01104.262005

2006106.961.77109.20106.4198.85116.8498.11100.25108.52103.19101.91102.74109.24103.622006

2007110.283.10113.79105.86105.47116.2394.97104.66115.18105.7799.25107.64126.42105.232007

2008118.137.12130.81109.60101.85118.2296.37118.96123.29106.84100.18105.65140.50106.782008

2009122.323.54138.78122.51107.65116.91104.05122.18120.81106.01104.94108.65145.61107.612009

2010128.745.25146.80144.66115.72120.65108.74124.61127.53103.41107.80112.33148.32113.442010

126.690.17144.65134.06112.88120.57107.87125.97123.84103.62107.71112.05146.72110.72January2010كانون ثاني2010

0.41142.19133.94113.88120.52107.73126.29125.38103.62107.72112.05147.97110.93February-126.17شباط

  126.560.31143.89133.79111.57120.71107.20125.02126.31103.62106.92112.05146.80110.91Marchآذار

126.690.10143.17133.78112.77120.70107.92124.09127.76103.62107.17112.05147.97111.80Aprilنيسان

127.050.28143.38133.45113.81120.87108.50125.99127.87103.62107.63112.05148.72112.55Mayأيار

127.840.62145.05133.79115.71121.38108.05126.02128.20103.57107.10112.05149.23113.22Juneحزيران

129.040.94147.01153.39115.27120.01107.76123.01128.00103.57107.93112.05147.82113.85Julyتموز

129.180.11146.48155.97117.58119.87108.48124.19127.50103.11107.84112.05148.63114.51Augustآب

130.551.06150.26155.93116.87120.36109.43123.01127.88103.31107.96112.91147.34114.97Septemberايلول

131.630.83152.73155.93117.75120.66110.19123.23128.60103.06108.14112.91147.85115.24Octoberتشرين اول

131.910.22152.03155.94120.65121.03110.60123.79129.57103.06108.94112.91149.06115.97Novemberتشرين ثاني

0.24150.71155.97119.87121.15111.19124.68129.50103.11108.56112.91151.73116.57December-131.60كانون اول

2010 - 2004 األرقام القياسية ونسب التغير ألسعار المستهلك في القدسJ1 حسب أقسام اإلنفاق الرئيسية، :8  جدول
Table 8: Consumer Price Indices and Percentage Changes in Jerusalem J1 by Major Groups of Expenditure, 2004 - 2010 

Base Year (2004 = 100) سنة االساس

نسبة التغير الرقم القياسي 

العام

Periodالفترة الزمنية

54



االراضي الفلسطينيةالقدسJ1قطاع غزةالضفة الغربية
Palestinian
 Terittory

Riceاألرز
15.287.9716.3113.19Pack/ 1kgUSAUncle benzLong grain profiled riceباكيت/ 1 كغماميركاانكل بنزأرز حبة  طويلة

135.45164.61162.47154.18Sack/ 25 kgAustraliaSun whiteShort grain profiled riceكيس/25 كغماسترالياصن وايتأرز حبة قصيرة

8.056.618.007.55Sack/ 1kgAustraliaShoqhaShort grain profiled riceباكيت/1 كغماسترالياشقحةأرز حبة قصيرة

Flourالطحين
147.56160.19187.66165.14Sack/ 60kgIsraelZeroHaifa white flourكيس /60 كغماسرائيلزيروطحين ابيض حيفا

Breadالخبز
13.863.005.174.011kgLocalWhite bread كغممحليخبز ابيض كماج

Qurshallah and Cakeالقرشلة والكعك
19.7812.0012.8611.55LocalQurshallah bars with sesame كغممحليقرشلة بسمسم اصابع

Oriental desertsحلويات شرقية
128.5820.1737.8928.881kgLocalNablus fine kunafa كغممحليكنافه ناعمة نابلسيه

150.7231.8166.5849.711kgLocalBaqlawa stuffed with pistachio كغممحليبقالوة محشية بفستق حلبي

Biscuitsالبسكويت
 13.0615.0012.7713.61Pack 36باكيت/36 قطعةتركيااولكربسكويت ويفر بالشوكوالته والحليب

i
TurkeyUlcarWafer biscuits with chocolate & milk

3.763.004.283.68Pack/250 gmIsraelEliteStuffed wafer biscuitsباكيت /250 غماسرائيلعليتبسكويت ويفر محشي

10.6510.6711.0010.77Pack/24 piecLocalJaricohWafer biscuitsباكيت/24 قطعةمحليأريحابسكويت ويفر

barsEnglandKit KatBiscuits covered with chocolate 32.944.004.003.653 اصابعبريطانياكيت كاتبسكويت مطلي بالشوكالته

Macaroni (spaghetti)المعكرونة
4.434.005.004.48Pack/500 gmIsraelOsemThin macaroni No. 3باكيت/500 غماسرائيلاوسممعكرونة رفيعة نمره 3

2.373.712.923.00Pack/350 gmLocalAl- GhazalLong macaroniباكيت/350 غممحليالغزالمعكرونة طويلة

Noodlesالشعيرية
2.434.003.653.36Pack 400 gmLocalAbu-Ei'taThin noodles No. 0باكيت/400 غممحليابو عيطهشعيرية رفيعة نمره 0

4.264.244.854.45Pack 250 gmIsraelOsemThin noodlesباكيت/250 غماسرائيلاوسمشعيرية رفيعة

Semolinaسميد
4.394.685.784.95Pack/ 1kgIsraelHaifa  Unpacked semolina(A)باكيت /1 كغماسرائيلسميد حيفاسميد خشن نوع "أ"

Crushed green wheatفريكة
19.7614.0013.2512.341kgLocalDry unpacked crushed green wheat كغممحليفريكة ناشفة مجروشة حلل

West BankGaza StripJerusalemJ1Origin P.Unit

Prices in NIS األسعار بالشيكل اإلسرائيلي

الماركة

2010 متوسط أسعار المستهلك لسلع مختارة في األراضي الفلسطينية، : 9 جدول
Table 9 : Average Consumer Prices for Selected Commodities in the  Palestinian Territtory, 2010  

المنشأ Item Descriptionوحدة الشراءالسلعة واوصافها Brand
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االراضي الفلسطينيةالقدسJ1قطاع غزةالضفة الغربية
Palestinian
 Terittory

West BankGaza StripJerusalemJ1Origin P.Unit

Prices in NIS األسعار بالشيكل اإلسرائيلي

الماركة

2010 متوسط أسعار المستهلك لسلع مختارة في األراضي الفلسطينية، (تابع): 9 جدول
Table 9 (cont.) : Average Consumer Prices for Selected Commodities in the  Palestinian Territtory, 2010  

المنشأ Item Descriptionوحدة الشراءالسلعة واوصافها Brand

Meatاللحوم
Fresh meatلحوم طازجة

170.6956.5371.0866.101kgLocalFresh goat meat with bones كغممحليلحم غنم مع العظم طازج
148.3549.8147.4248.521kgLocalFresh beef meat كغممحليلحم عجل طازج

Fresh poultryدواجن طازجة
115.0114.4221.6117.011kgLocalFresh chicken without feathers كغممحليدجاج  طازجة بدون الريش

Fresh fishاألسماك الطازجة
129.9027.8542.7533.501kgLocalFresh red snapper كغممحليسمك بوري طازج

140.0030.0740.0036.691kgLocalFresh whitening كغممحليسمك مبروم طازج

Frozen fishاسماك مجمدة
114.3513.4316.3314.711kgArgentinSaraghosFrozen fish كغماألرجنتيسراغوسسمك مجمد

124.3313.0124.7220.691kgArgentinlord bashFrozen red fish كغماألرجنتيلوردباشسمك أحمر مقطوع رأسه مجمد

Tinned fishأسماك معلبة
4.436.005.815.41Tin/ 125 gmLocalSunnqrutSardine with peppersعلبة /125 غممحليسنقرطسردين بالفلفل

4.134.176.064.79Tin/ 110 gmMorocoMonkaSardine with oil and pepperعلبة /110 غمالمغربمونكاسردين بالزيت والفلفل

5.324.615.855.26Tin/110 gmThailandMarinaTinned tuna fishعلبة /110 غمتايالندماريناسمك تونا معلب

Dairy products and eggsمنتجات االلبان والبيض
Milkالحليب

Fresh milkحليب طازج
6.457.376.836.88Tin/ 1kgIsraelTnovaPasteurized milk 3% fatعلبة / 1 كغماسرائيلتنوفاحليب مبستر 3%  دسم

Powdered milkحليب مجفف
97.1395.00110.00100.71Can/  2.5 kgFranceNidoPowdered milkعلبة /2.5 كغمفرنسانيدوحليب  مجفف

24.5020.0033.0625.84Can/ 450 gmIrlandaPowdered milk Nan (No.1)علبة/ 450 غمايرلنداحليب مجفف نان 1 لألطفال

Dairy productsمنتجات الحليب
Labanehلبنة

7.868.029.038.30Sack/ 500 LocalJunaidiLabanehكيس 500 غممحليالجنيديلبنة عادية
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االراضي الفلسطينيةالقدسJ1قطاع غزةالضفة الغربية
Palestinian
 Terittory

West BankGaza StripJerusalemJ1Origin P.Unit

Prices in NIS األسعار بالشيكل اإلسرائيلي

الماركة

2010 متوسط أسعار المستهلك لسلع مختارة في األراضي الفلسطينية، (تابع): 9 جدول
Table 9 (cont.) : Average Consumer Prices for Selected Commodities in the  Palestinian Territtory, 2010  

المنشأ Item Descriptionوحدة الشراءالسلعة واوصافها Brand

Cheeseالجبن
125.8925.0029.7826.891kgLocalWhite boiled goat cheese كغممحليجبنة غنم بيضاء مغلية

Other dairy productsمنتجات البان اخرى
Butter

gmIsraelTnovaButter 100 3.743.924.484.05باكيت/ 100 غماسرائيلتنوفازبدة

Oils and fatsالزيوت والدهون
Vegetable oilsالزيوت النباتية
Olive oilزيت زيتون
134.1131.3041.0035.471kgLocalOlive oil كغممحليزيت زيتون

Corn oilزيت الذرة
29.7642.4144.0838.75Can/ 3 literIsraelBurgoCorn oilعلبة / 3 لتر اسرائيلشقحةزيت ذره

Fatsالدهون
Vegetable fatسمنة نباتية
24.7215.7225.0821.84Can/ 2.25 kgLocalGazalleVegetable fatعلبة/2.25 كغممحليغزالسمنة نباتية
25.1617.0025.3522.50Can/ 2 kgHollandClaraVegetable fatعلبة /2 كغمهولنداكالراسمنة نباتية

Fruits and vegetablesالفواكه والخضروات
Fruitsالفواكه

Fresh fruitالفواكه الطازجة
Orangeالبرتقال

13.283.483.113.291kgLocalBig size orange كغممحليبرتقال كبير الحجم ابو صره

Lemonالليمون
13.354.723.773.941kgLocalYellow lemon كغممحليليمون حامض أصفر

Kalamantinaالكلمنتينا
 12.783.123.082.991kgLocalMedium size kalamentina كغممحليكلمنتينا متوسطة الحجم

Other fruitsحمضيات أخرى
13.063.173.183.141kgLocalpummello كغممحليبوملي
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االراضي الفلسطينيةالقدسJ1قطاع غزةالضفة الغربية
Palestinian
 Terittory

West BankGaza StripJerusalemJ1Origin P.Unit

Prices in NIS األسعار بالشيكل اإلسرائيلي

الماركة

2010 متوسط أسعار المستهلك لسلع مختارة في األراضي الفلسطينية، (تابع): 9 جدول
Table 9 (cont.) : Average Consumer Prices for Selected Commodities in the  Palestinian Territtory, 2010  

المنشأ Item Descriptionوحدة الشراءالسلعة واوصافها Brand

Bananaالموز
13.443.803.813.681kgLocalMedium size banana كغممحليموز متوسط الحجم

13.663.784.513.991kgIsraelBig size banana كغماسرائيلموز كبير الحجم

Applesالتفاح
15.865.525.845.741kgIsraelRed apple كغماسرائيلتفاح احمر

14.835.955.735.511kgLocalNormal apple كغممحليتفاح

Grapesالعنب
16.065.696.836.20Grapes white كغماسرائيلعنب ابيض حلواني حبة طويلة

16.114.817.386.101kgLocalGrapes black كغممحليعنب اسمر عادي

Water melonالبطيخ
12.471.412.752.211kgIsraelStriped water melon كغماسرائيلبطيخ مخطط

Sweet melonالشمام
12.723.392.953.021kgIsraelMelon كغماسرائيلالشمام

Plumsالبرقوق- جرانق
14.964.636.715.441kgLocalPlums, red كغممحليالبرقوق- أحمر معطر

Raisinsزبيب
124.8423.5226.3624.911kgTurkeyRaisins كغمتركيزبيب

Datesتمر
22.0915.7535.0024.28Pack/ 1kgIsraelDatesباكيت /1 كغماسرائيلتمر

Nutsالمكسرات
Pistachioفستق حلبي

155.1351.5455.6754.111kgUnhusked roasted pistachio كغمفستق حلبي بقشره محمص

Peanutفستق سوداني
114.3015.4612.4214.061kgLocalRoasted peanut كغممحليفستق سوداني بقشره محمص

Walnutجوز
144.7143.6052.1346.811kgIsraelUnpacked husked walnut كغماسرائيلجوز مقشر  حلل

Almondsلوز
153.3750.5058.0053.961kgLocalRoasted husked salted almonds كغممحليلوز مقشر مالح محمص

Seedsالبزر
133.3245.8540.5839.921kgLocalRoasted water melon seeds كغممحليبزر بطيخ محمص
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االراضي الفلسطينيةالقدسJ1قطاع غزةالضفة الغربية
Palestinian
 Terittory

West BankGaza StripJerusalemJ1Origin P.Unit

Prices in NIS األسعار بالشيكل اإلسرائيلي

الماركة

2010 متوسط أسعار المستهلك لسلع مختارة في األراضي الفلسطينية، (تابع): 9 جدول
Table 9 (cont.) : Average Consumer Prices for Selected Commodities in the  Palestinian Territtory, 2010  

المنشأ Item Descriptionوحدة الشراءالسلعة واوصافها Brand

Assorted nutsمكسرات مشكلة
137.8149.8851.5846.431kgLocalAssorted nuts كغممحليمكسرات مشكلة

Fresh vegetablesالخضروات الطازجة
Tomatoالبندوره

14.034.383.393.931kgLocalLocal tomato كغممحليبندوره بلدية

14.222.785.054.011kgLocalGreen house tomato كغممحليبندوره حماموت

Dry onionبصل ناشف
2.852.253.132.751kgLocalLocal dry onion 1 كغممحليبصل ناشف بلدي

12.722.283.132.711kgIsraelDry onion كغماسرائيلبصل ناشف

Garlicثوم
115.3016.8715.1015.761kgLocalLocal garlic كغممحليثوم بلدي

117.6618.1017.4517.741kgIsraelGarlic كغماسرائيلثوم

marrow كوسا
14.603.144.544.091kgLocalSmall marrow كغممحليكوسا للمحاشي صغير الحجم

Eggplantباذنجان
13.042.023.392.821kgLocalLarge eggplant كغممحليباذنجان عجمي كبير الحجم

Okraباميه
111.3914.3212.6912.801kgLocalGreen okra كغممحليبامية خضراء

Beansفاصولياء
18.785.5110.418.231kgLocalGreen beans كغممحليفاصولياء خضراء

Jew's mallowالملوخيه
14.152.7712.946.621kgLocalGreen Jew's mallow كغممحليملوخية خضراء

Green pepperفلفل أخضر
15.015.704.785.161kgLocalHot green pepper كغممحليفلفل اخضر حار

14.704.015.164.621kgLocalGreen pepper كغممحليفليفلة خضراء

Spinachسبانخ
15.992.496.214.891kgLocalSpinach كغممحليسبانخ

Cauliflowerزهرة
13.852.983.913.581kgLocalCauliflower كغممحليزهرة عادية
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Prices in NIS األسعار بالشيكل اإلسرائيلي

الماركة

2010 متوسط أسعار المستهلك لسلع مختارة في األراضي الفلسطينية، (تابع): 9 جدول
Table 9 (cont.) : Average Consumer Prices for Selected Commodities in the  Palestinian Territtory, 2010  

المنشأ Item Descriptionوحدة الشراءالسلعة واوصافها Brand

Cabbageملفوف
13.703.323.243.421kgLocalWhite cabbage كغممحليملفوف ابيض

Cucumberخيار
13.221.953.292.921kgLocalGreenhouse cucumber كغممحليخيار حماموت

Lettuceخس
13.814.073.763.881kgLocalLettuce كغممحليخس

Carrotجزر
13.422.184.553.381kgLocalCarrot كغممحليجزر

13.472.834.783.691kgIsraelCarrot كغماسرائيلجزر

Potatoبطاطا عادية
13.622.283.363.091kgLocalMedium size potato كغممحليبطاطا حبة متوسطة الحجم

13.193.003.313.171kgIsraelMedium size potato كغماسرائيلبطاطا حبة متوسطة الحجم

Tomato pasteرب بندوره
4.815.245.105.05Can/ 580 gmIsraelBray timeTomato pasteعبوة/ 580 غماسرائيلبري تايمرب بندوره

Frozen vegetablesخضروات مجمدة
Frozen sweet peasبازيالء مجمدة

8.198.1712.719.69Sack/ 1kgIsraelFrozen green sweet peasكيس / 1 كغماسرائيلبازيالء خضراء مجمدة

Frozen green beansفاصولياء  خضراء مجمدة
8.747.4614.5810.26Sack/ 1kgIsraelFrozen green beansكيس/ 1 كغماسرائيلفاصولياء خضراء مجمدة

Other frozen vegetablesخضروات اخرى مجمدة
7.586.5414.109.41Sack/ 1kgIsraelFrozen green okraكيس/ 1 كغماسرائيلباميه خضراء مجمدة

 Vegetables & legumes tinnedخضروات وبقول مجففة ومعلبة
Lentilsعدس حب
17.815.948.977.581kgLocalLentils كغممحليعدس حب

Crushed lentilsعدس مجروش
18.448.2410.889.181kgTurkeyCrushed lentils كغمتركيعدس مجروش

Chick beansحمص حب
16.926.3810.367.891kgTurkeyChick beans كغمتركياحمص حب

Fava beansفول حب
15.375.139.236.571kgTurkeyLocal unpacked small Fava beans كغمتركيافول حبة صغيرة حلل

60



االراضي الفلسطينيةالقدسJ1قطاع غزةالضفة الغربية
Palestinian
 Terittory

West BankGaza StripJerusalemJ1Origin P.Unit

Prices in NIS األسعار بالشيكل اإلسرائيلي

الماركة

2010 متوسط أسعار المستهلك لسلع مختارة في األراضي الفلسطينية، (تابع): 9 جدول
Table 9 (cont.) : Average Consumer Prices for Selected Commodities in the  Palestinian Territtory, 2010  

المنشأ Item Descriptionوحدة الشراءالسلعة واوصافها Brand

Dry beansفاصولياء ناشفة
16.947.3310.138.131kgTurkeyLarge dry beans كغمتركيافاصولياء ناشفة حبة كبيرة

Dried vegetablesخضروات مجففة
Dried Jew's mallowملوخية مجففة

123.0017.5335.0025.181kgLocalCrushed Jew's mallow كغممحليملوخية  مطحونة

Tinned legumesبقول معلبة
Fava beans (tinned)فول حب معلب

3.663.784.924.12Can/ 560 gmLocalAl- BadrSmall Fava beans (tinned)علبة /560 غممحليالبدرفول حبة صغيرة معلب

Chick beans (tinned)حمص حب علب
3.793.835.044.22Can/ 500 gmLocalAl- BadrMedium chick beans (tinned)علبة /500 غممحليالبدرحمص حبة عادية وسط

4.004.395.214.53Can/ 500 gmIsraelTelmaMedium chick beans (tinned)علبة /500 غماسرائيلتلماحمص حبة عادية وسط

Sugar and Confectioneryالسكر والمنتجات السكرية
Sugarالسكر

4.233.564.894.23Pack/ 1kgIsraelWhite sugarFine white sugarباكيت /1 كغماسرائيلوايت سكر ابيض ناعم

174.35151.85186.49170.90Sack/ 50 kgEnglandCrystalWhite sugarكيس /50 كغمبريطانياكريستالسكر ابيض

Halvahحالوة طحينية
9.118.4310.359.30Can/ 500 gmIsraelAl- HilalHalvahعلبة /500 غماسرائيلالهاللحالوة طحينية عادي

Chocolateالشوكوالته
64.5172.6069.6368.91Pack/ 1kgEnglandMackinto-shChocolateعلبة / 1 كغمبريطانياماكنتوششكوالته عادية

21.5320.0024.5722.03Pack/600 gmBrazilBon bonChocolateباكيت/600 غمالبرازيلبون بونشكوالته عادية

Tea, coffee & cocoaالشاي والبن والكاكاو
Tea bagsشاي أكياس
 13.9815.3516.0715.13Pack100باكيت/100 بريطانياليبتونشاي أكياس

b
EnglandLiptonTea bags

Ground coffeeقهوة مطحونة
136.3432.9260.0043.091kgColombiGround coffee كغمكولمبيا قهوة مطحونة

'Nescafeنسكافيه
'19.9321.0822.3921.13Can/ 200 gmFranceNestleNescafeعلبة /200 غمفرنسانستلهنسكافيه

'24.8922.0025.3624.09Can/ 200 gmU.S.AMaxwellNescafeعلبة /200 غمامريكامكسويلنسكافيه

Cocoaكاكاو
17.4313.0015.2815.24Can/ 500 gmFranceNestleCocoa Dwantryعلبة/500 غمفرنسانستلهكاكاو دوانتري
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4.473.126.514.70Can/ 150 gmIsraelEliteCocoaعلبة /150 غماسرائيلعليتكاكاو

Spicesالتوابل
Black pepperفلفل اسود

gmground black pepper 2508.368.087.938.12250 غمفلفل اسود مطحون

Assorted spicesبهارات مشكلة
gmAssorted spices 2508.798.789.248.93250 غمبهارات مشكله

Table saltملح الطعام
1.681.123.522.10Pack/ 1kgIsraelFirst tableWhite table saltباكيت /1 كغماسرائيلفيرست تيبلملح طعام ابيض

Other foodsاغذية اخرى
Thymeالزعتر

"121.1922.6626.3423.401kgLocalground thyme with spices "A كغممحليزعتر مطحون مع توابل نمره "أ"

Tehinahالطحينة
16.1413.3519.7816.42Pack/ 1kgLocalAl- A'alulTehinahعبوة /1 كغم محليالعالولطحينة  عادية

Mineral waterالمياه المعدنية
2.503.713.923.38Bottle 15 literEgyptAl- BarakehMineral waterعبوة /1.5 لترمصرالبركةمياه معدنية

2.872.493.713.02Bottle 15 literIsraelEdenMineral waterعبوة /1.5 لتراسرائيلايدنمياه معدنية

Soft drinks with sodaالمياه الغازية
2.082.604.262.98Can/ 330 mlIsraelCoca colaColaعلبة/330 ملاسرائيلكوكا كوالكوال

3.554.143.793.83Bottle1.5 literLocalClubColaعلبة /1.5 لترمحليRCكوال

Juiceالعصير
4.185.136.735.34Bottle 2 literIsraelCrystalFruit Juiceعلبة /2 لتراسرائيلكريستالعصير فواكه

22.9321.6623.9622.85Bottle 4 literLocalAl- MulukiFruit Juiceعلبة/4 لترمحليالملوكيعصير فواكه

Cigarettesالسجائر
Local cigarettesالسجائر المحلية

cigarettesLocalImperial 12.7120.0013.9215.5420علبة/20  محليامبريال

Imported cigarettesالسجائر المستوردة
cigarettesEnglandRothmansMedium cigarette 18.8618.0019.5018.7920علبة/20  انجلتراروثمانسجائر عادي

Fabric, clothes & footwearاالقمشة والمالبس واالحذية
Fabric & clothesاالقمشة والمالبس

Fabricsاالقمشة
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Women clothes fabricأقمشة المالبس النسائية
6.9014.3313.6111.61MeterIsraelTeftaFabric for clothes innersideمتراسرائيلتفتاقماش  بطانة للفساتين

14.4021.5034.2523.38MeterKoreaSuper qualityPure velvet fabric (115cm width)متركورياسوبرقماش  مخمل ساده عرض 115 سم عادي

Tricot  wool fiberخيوط صوف تر يكو
7.159.7714.1710.36Hank/100 gmIsraelAcrylanWool rollsطبه/100 غماسرائيلاكرالنخيوط صوف يدوي شلل

Total ready made  clothesمالبس  جاهزة
246.67124.44266.88212.66IsraelLevisJeans trousersاسرائيلليفايسبنطلون جينز

68.2660.34137.5088.70LocalFloridaCloth trousersمحليفلوريدابنطلون  قماش

Total ready made children clothesمالبس أطفال جاهزة
23.4427.5034.7128.55LocalCow boyShirt for childrenمحليكاوبويقميص اطفال

19.7320.0031.6323.79LocalSunBlouse for childrenمحليصنباليز اطفال

Charges of tailoring  dressesاجور تفصيل مالبس
300.31167.50492.36320.06Charges of tailoring official uniform اجرة تفصيل بدلة رسمية رجالية

49.4831.53136.0072.34Charges of tailoring a skirt (maxi)اجرة تفصيل تنوره موديل ماكسي

91.6760.00395.00182.25Charges of tailoring a dress (shanil)اجرة تفصيل فستان موديل شانيل

Footwearاالحذية
Shoes for menأحذية رجالية

123.47138.75239.58167.27IsraelIspidoNatural leather shoeاسرائيلاسبيدوكندره جلد طبيعي

55.9489.1093.2579.43LocalForzaSpot bootمحليفورزابوط رياضي

65.8799.8658.9674.90LocalNaboliInterlaced sandal for men (natural leather)محلينابوليصندل رجالي مشبك جلد طبيعي

Foot wear for womenأحذية نسائية
52.7159.3183.8965.30LocalKing shoesShoesمحليكنج شوزكندره عادية

58.7568.4387.5071.56LocalForzaMedium bootمحليفورزابوط عادي
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71.7463.1095.8376.89LocalBamaNatural leather sandalمحليباماصندل عادي جلد طبيعي

Footwear for childrenأحذية اطفال
47.9137.0871.2552.08LocalAl- wafaShoes for girlsمحليالوفاكندره بناتي

82.1945.0758.7562.00LocalReemBoot for boysمحليريمبوط والدي

Electricityالكهرباء
0.560.470.560.53KilowattIsraelElectricity- Kilowatt/ Minimumكيلو وطاسرائيلكهرباء معدل كيلو وط/ ادنى

0.620.470.580.56KilowattIsraelElectricity- Kilowatt/ Extraكيلو وطاسرائيلكهرباء معدل كيلو وط/ اضافي

Gasالغاز
62.8261.9994.2173.01Tank/ 12 kgLocalPropane tankاسطوانة/12 محلياسطوانة غاز

Dieselالسوالر
literIsraelDiesel for heating 15.455.456.635.851 لتراسرائيلسوالر للتدفئة

Keroseneالكاز
literIsraelKerosene 15.455.456.695.871 لتراسرائيلالكاز

Cubic meterLocalWaterالماء
4.102.502.192.93Cubic meterIsraelOne cubic meter/ minimumمتر مكعباسرائيلماء  معدل متر مكعب/ادنى

4.962.702.193.28Cubic meterIsraelOne cubic meter/ extraمتر مكعباسرائيلماء  معدل متر مكعب/اضافي

Furnitureاالثاث
  "4204.608791.677500.006832.09LocalBedroom furniture, made of "sandwichمحليغرفة نوم خشب ساندويتش

2544.933418.065437.503800.16Local BormaSeven benches suite of corduroy deluxeمحليبورماطقم كنبايات 7 مقاعد قماش مخمل ديلوكس

1381.052674.072241.672098.93LocalBuffet (3pieces of sandwich wood)محليبوفيه ساده 3 قطع  خشب ساندوتيش

168.18308.61250.00242.26IsraelYunisPlastic chairsاسرائيليونسكراسي بالستيك مع ايدي

Carpetsالسجاد
210.95466.67400.00359.21PieceIsraelDeltaImpaired nylon carpet 2×  3قطعةاسرائيلدلتاسجاد نايلون محسن2×3

10.8429.8616.6719.12M2USAApoloPure moquette, 1milم2امريكاابولوموكيت لباد خفيف

Blankets and quiltsالبطانيات واللحف
52.36150.0056.4686.27IsraelUlufilSummer quilt (single)اسرائيلاولوفيللحاف صيفي مفرد

46.9973.85131.9684.27LocalSummer quilt (polyester cloth)  محليلحاف صيفي قماش بولستير

300.00120.42375.00265.14SpainMora- kingWool blanket - acrylan (double)اسبانيامورا -كنجحرام صوف+اكرالن مزدوج

Mattressesالفرشات
479.24531.25700.00570.16LocalSuper sleepBed mattress 190/160 springمحليسوبر سليبفرشة تخت 160/190 سبرنج
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Refrigeratorsالثالجات الكهربائية
2866.952670.053316.672951.22CoreaL G13 feet refrigeratorكورياأل جيثالجة 16 قدم

Washing machinesالغساالت الكهريائية
523.13525.00695.00581.04FranceCalor1.5kg plastic tank washing machineفرنساكالورغسالة برميل بالستيك 1.5 كغم

Gas stoves/ cookersافران وطباخات الغاز
2578.472095.834714.003129.44ItalyUniversalNickel stove 90×60ايطاليايونيفر سالفرن غاز نيكل 90×60

Heatersالدفايات
172.72200.00180.00184.24JapanFojicaKerosene heaterاليابانفوجيكاصوبة كاز

Other household appliancesاجهزة منزلية اخرى

 192.46365.00350.00302.63JapanPanasonicNormal telephone device (with buttons 8اليابانبانسونيكتلفون عادي ازرار + 8 ارقام ذاكره
memory digits)

119.44141.88129.58130.30SingaporPhilipsElectric vapor iron- 1487سنغافورهفيلبسمكوى كهرباء بخار-215

143.47120.00145.63136.36ChinaAtlasLong stick fan - small bulbالصيناطلسمروحة مع قصبه+ نواسة

Household utensilsاواني وادوات منزلية
Glassware utensilsأواني من الزجاج

18.6029.7139.0029.10FranceArcopalSet of plates (6)فرنسااركبالطقم صحون زجاج (6 صحون)

10.8319.8945.0025.24ArgentinFlat plates (6)االرجنتيطقم صحون مفروده (6 صحون)

Utensils of steelاواني من الستيل
309.85247.50400.00319.12FranceSepPressure cooker, 8 litersفرنساسب طنجرة ضغط 8 لتر

66.9539.6055.0053.85FranceFrying pan, size 24cmفرنساتيفالمقلي عادي حجم ( 24 سم)

33.1469.2460.5854.32ChinaKettle for tea, 1.5 litersالصينابريق شاي ستانلس 1.5 لتر

1.704.614.133.48HungaryTingisramNormal lamb, 100 wattهنغارياتنغسراملمبة كهرباء عادية 100 وط

5.328.717.287.10IsraelAtlasNeon lamb, 40 wattاسرائيلأطلسلمبة نيون 40 وط

Cleaning powders & liquidsمساحيق وسوائل التنظيف
litersLocalAlbattaChlorine 5.815.946.926.224عبوة/ 4 لترمحليالبطةكلور

litersGermanyPersilWashing powder 34.0847.5141.4741.024.5باكيت/4.5 كغمالمانيابرسيلمسحوق غسيل

6.077.928.517.50Gallon/ 1kgGermanyStarWashing powderباكيت/1 كغممحليستارمسحوق غسيل
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Household servicesالخدمات المنزلية
Washing, cleaning, ironingغسيل، تنظيف، كي

19.7014.1334.1722.67Washing a uniform - ironingغسيل بدلة رسمية + كي

6.066.2223.7612.01Washing a trousers - ironingغسيل+كي بنطلون

9.297.4722.0812.95ironing a dressكي فستان

Bicyclesدراجات
197.69242.01242.50227.44TaiwanB.M.XBicycle, 12 inch diameterتايوانB.M.Xدراجة هوائية قطر 16 انش

 Accessories for means ofتشغيل وسائط النقل

Tiresاالطارات
158.73225.00350.00244.58KoreaYokohamaSteel tire 13/70كوريايوكاهاماإطار ستيل 70/13

266.40274.72365.00302.04USAMarshalSteel tire 14/185اميركامارشالإطار ستيل 185/14

Parts & accessories (or repairs)قطع الغيار
32.3045.0041.2539.52IsraelFriendixFront Fiat break, 82-94اسرائيلفريندكسبريك فيات امامي من94-82

43.6835.0070.0049.56GermanyBush26 inch wipersالمانيابوشمساحات 20 انش

12.8415.0028.9218.92JapanPlatinum for Suparuاليابانبالتين سيارة سوبارو

Gasoline & other fuelالبنزين والمحروقات
literIsrael Excellent gasoline 96 16.156.156.666.321 لتراسرائيلدوربنزين 96 ممتاز

literIsrael Diesel 15.455.456.615.841 لتراسرائيلدورسوالر

Insuranceالتأمين
1460.021477.503000.001979.17Third party  for a private car,Mottor 2000 طرف ثالث لسيارة خصوصي، قوة 2000

1311.071287.813000.001866.30Third party  for a private car,Mottor 1600 طرف ثالث لسيارة خصوصي، قوة 1600

910.89929.173000.001613.35Third party  for a private car,Mottor 900 طرف ثالث لسيارة خصوصي، قوة 900

1060.211067.081700.001275.76Compulsory  for a private car,Mottor 1600 الزامي لسيارة خصوصي، قوة 1600

710.73731.391729.171057.10Compulsory  for a private car,Mottor 900 الزامي لسيارة خصوصي، قوة 900

Education servicesخدمات التعليم
Education feesالرسوم التعليمية

Kindergartensرياض اطفال
1255.25674.343800.001909.86YearlyFees for kindergartens -without transportسنويارسوم رياص اطفال  بدون مواصالت
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Basic educationتعليم اساسي
2469.651350.003300.002373.22YearlyFees for private basic educationسنويارسوم تعليم اساسي خاص

Secondary educationتعليم ثانوي
5518.331733.404933.334061.69YearlyFees for private secondary educationسنويارسوم تعليم ثانوي خاص

Stationeryأدوات تعليمية
Different types of stationeryلوازم تعليمية متنوعة
pencilChinaRubber tipped pencil 6 3.112.564.233.30دزينة/ 6 اقالمالصينقلم رصاص مع محاية

5.974.968.836.59IsraelPilotFountain penاسرائيلبايلوتقلم حبر سائل

1.001.001.401.13ItalyBICBall- point penايطاليابيجقلم حبر جاف

0.520.500.710.58EraserEraserمحايةمحاية رصاص

Copy booksدفاتر
papersLocalJerusalemCopy book 401.001.001.001.0040 ورقةمحليالقدسدفتر عادي

papersLocalJerusalemCopy book 641.451.332.041.6164 ورقةمحليالقدسدفتر عادي

General physician visit charge أطباء  عموميون
32.4628.6858.5439.89First class General chargesكشفية طبيب عام أولى

34.9325.6960.0040.21Normal teeth plucking outخلع اسنان عادي

Medicineاألدوية
tabletsSwitzerlan 24.9324.0023.2124.0510باكيت/10 حباتسويسراحاريجيفولتارين اللتهاب المفاصل 100ملغم

d
Gba- giegyVoltarin S.R 100gm

tabletsIsraelDexonGlubren 12.626.4914.7111.2712باكيت/30 حبهاسرائيلديكسونجلوبين للسكري

tabletsIsraelTevaDigoxin 40 14.1612.0017.1314.43باكيت/40 حبهاسرائيلتيفاديجوكسين للقلب

mgLocalBiet JalaNocaf 100 14.8913.0015.9614.62زجاجه/100 ملمحليبيت جاالنوكاف للسعال

15.1812.5021.5016.39tubeUSAFizerTerramycinاصبعاميركافايزرتيترامايسين للعيون

tabletIsraelTevaZentab 150gm 20 15.6010.8316.1914.21باكيت/20 حبهاسرائيلتيفازانتاب للمعدة

18.7513.0019.2917.01DropIsraelTevaDex-oticقطرهاسرائيلتيفادكس اوتيك المراض األنف

tabletsGermanywhiteMinolit 21 33.6845.0039.2139.30باكيت/21 حبهالمانياوايتمنوليت حبوب منع الحمل

Recreation & cultureالسلع والخدمات الترفيهية والثقافية
Recreationالسلع الترفيهية
T.V setsأجهزة التلفزيون

A 80 B 20 ،تلفزيون ملون 20 بوصةLG802.081185.421227.781071.76كورياKoreaGold starColored T.V, 20 inches, 20 A80B
637.04870.141505.561004.24SingaporJ.V.CColored T.V, 21 inches, 212سنغافورهJ.V.Cتلفزيون  ملون21 بوصة متعدد األنظمة، 212 
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االراضي الفلسطينيةالقدسJ1قطاع غزةالضفة الغربية
Palestinian
 Terittory

West BankGaza StripJerusalemJ1Origin P.Unit

Prices in NIS األسعار بالشيكل اإلسرائيلي

الماركة

2010 متوسط أسعار المستهلك لسلع مختارة في األراضي الفلسطينية، (تابع): 9 جدول
Table 9 (cont.) : Average Consumer Prices for Selected Commodities in the  Palestinian Territtory, 2010  

المنشأ Item Descriptionوحدة الشراءالسلعة واوصافها Brand

Video systems setأجهزة الفيديو
A-4headفيديوLG550.00400.00615.00521.67كورياKoreaGold starVideo A-4head 

Photographing filmsافالم التصوير الفوتوغرافي
11.6815.0012.5013.06GermanyAgfaFilm 135ml, 36 photosالمانيااجفافلم تصوير 135 ملم 36 صورة

13.4615.0012.0013.49JapanFujiFilm 135ml, 36 photosاليابانفوجيفلم 135 ملم 36 صورة

Journals & magazines (periodicals)الصحف والمجالت
2.002.002.502.17LocalAl- Quds newspaperمحليجريدة القدس

4.004.005.004.33IsraelKul Al- Arab newspaperاسرائيلجريدة كل العرب

8.507.5010.008.67EgyptAl- Hawadeth magazinesمصرمجلة الحوادث

Personal servicesسلع الخدمات  الشخصية
Perfumesعطور

232.72129.31210.00190.68Bottle/ 25 mlFranceAzzaroPerfume for womenزجاجة/25 ملفرنساازاروعطر نسائي

252.75250.00250.83251.19Bottle/ 75 mlFranceAramisPerfume for menزجاجة/ 75 ملفرنسااراميسعطر رجالي

 85.3967.71180.21111.10Bottle/ 100 زجاجة/100 فرنساون مان شوعطر رجالي
l

FranceOne Man Perfume for men

Beauty care materialمواد تجميل
177.18247.50271.67232.12IsraelJ.DA whole make- up setاسرائيلJ.Dطقم مكياج كامل

47.4832.5042.0040.66IsraelCareline Mascaraاسرائيلكيرالينمسكارا

6.639.5010.338.82IsraelFenjalHand creamاسرائيلفنجالكريم يدوي

Toilet soup & shampooصابون تواليت
2.722.753.252.91Piece/ 75 gmLocalLUXToilet soapقطعة/75 غممحليلوكسصابون تواليت

2.843.004.543.46Piece/ 75 gmFranceCamayToilet soapقطعة/75 غمفرنساكاميصابون تواليت

17.2915.3617.7116.79Refill/ 500 mlUSASunsilkShampooعبوة/ 500 ملاميركاسانسلكشامبو

Shaving foamمعجون حالقة
4.995.008.156.05Refill/ 50 mlLocalManShaving foamعبوة/50 ملمحليمانمعجون حالقة

Shaving bladesشفرات حالقة
bladesUSAGillette G IIShaving blades 33.3219.0035.4629.265باكيت/5 شفراتاميركاجيليت  شفرات حالقة سحب

Tooth pasteمعجون اسنان
21.1322.3618.8120.77Refill/ 75 mlUSASunsodineTooth pasteعبوة/75 ملاميركاسنسوداينمعجون اسنان

Hand kerchiefs & sanitary towelsورق تواليت ومحارم وجه
1003.593.673.003.42Pocket/100LocalTakoHand kerchiefs small size منديلمحليتاكومناديل
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االراضي الفلسطينيةالقدسJ1قطاع غزةالضفة الغربية
Palestinian
 Terittory

West BankGaza StripJerusalemJ1Origin P.Unit

Prices in NIS األسعار بالشيكل اإلسرائيلي

الماركة

2010 متوسط أسعار المستهلك لسلع مختارة في األراضي الفلسطينية، (تابع): 9 جدول
Table 9 (cont.) : Average Consumer Prices for Selected Commodities in the  Palestinian Territtory, 2010  

المنشأ Item Descriptionوحدة الشراءالسلعة واوصافها Brand

Tooth brushesفراشي اسنان
7.484.307.086.29GermanyJordanTooth brushesالمانياجوردانفرشاة اسنان

Coffee shops & restaurants servicesخدمات المطاعم والمقاهي
Restaurantsالمطاعم

Chick peas (Hummos) plateصحن حمص
7.202.0012.867.35Chick peas (Hummos) plateمحليصحن حمص

Faua beans (Foul) plateصحن فول
6.921.5010.786.40Faua beans (Foul) plateمحليصحن فول

Sandwishساندويشات
3.191.066.003.42Falafel sandwishمحليساندويش فالفل

 8.876.3117.0710.75Shawerma sandwishمحليساندويش شاورما

Goldالذهب
132.76126.59134.22131.19gmLocalLocally manufactured gold - karat 21غممحليذهب عيار 21 مصنع محليا

145.04140.08146.13143.75gmLocalLocally manufactured gold -karat 24غممحليذهب عيار 24 مصنع محليا
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 الرقم القياسي ألسعار المنتج

نسبة التغيرTotalاجمالينسبة التغيرExportedمصدرنسبة التغيرLocalمحلي

20092010% Change20092010% Change20092010% Change
108.76115.205.92109.27117.437.46108.79115.275.96Agricultureالزراعة

102.70103.931.20102.70103.931.20102.70103.931.20Fishingصيد األسماك

0.11Mining & Quarrying-0.11109.36109.23-0.11109.36109.23-109.36109.23التعدين واستغالل المحاجر

110.93113.452.27107.53109.141.49110.29112.632.12Manufacturingالصناعات التحويلية

110.09114.063.60107.69109.801.95109.81113.503.36All Items Price Indexالرقم القياسي العام

2010 ،2009 األرقام القياسية ألسعار المنتج ونسب التغير حسب األبواب الرئيسية في األراضي الفلسطينية، :10  جدول
Table 10: Producer Price Indices and Percentage Changes by Categories in the Palestinian Territory, 2009, 2010  

Base Year (2007=100) سنة االساس

 Producer Price Index

Categoriesاالبواب الرئيسية
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 الرقم القياسي ألسعار الجملة

نسبة التغيرTotalاجمالينسبة التغيرImportedمستوردنسبة التغيرLocalمحلي

20092010% Change20092010% Change20092010% Change
115.03122.026.08111.09115.774.21112.17118.125.31Agricultureالزراعة

101.24101.550.31101.18101.200.02101.21101.370.17Fishingصيد األسماك

0.70Mining & Quarrying-2.02109.22109.930.65110.03109.26-110.83108.59التعدين واستغالل المحاجر

108.94113.574.25109.29112.302.75109.09112.473.10Manufacturingالصناعات التحويلية

111.35116.824.91109.51112.712.92109.97114.043.70All Items Price Indexالرقم القياسي العام

Categories االبواب الرئيسية

2010 ، 2009 األرقام القياسية ألسعار الجملة ونسب التغير حسب األبواب الرئيسية في األراضي الفلسطينية، :11  جدول

Table 11: Wholesale Price Indices and  Percentage Changes by Categories in the Palestinian Territory, 2009 , 2010 

Base Year (2007=100) سنة االساس

 Wholesale Price Index
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 Residentialالمباني السكنية
buildings

نسبة التغير

المباني غير السكنية
Non-

residential 
buildingsنسبة التغير

       المباني    

(سكنية وغير سكنية)

Buildings 
(residential and 
non-residential)نسبة التغير

متوسط 2010متوسط 2009متوسط 2010متوسط 2009متوسط 2010متوسط 2009

Average 2009Average 2010Average 2009Average 2010Average 2009Average 2010

104.65106.141.42103.62105.291.61104.30105.841.48Raw Materialsالخامات والمواد االولية

131.81138.214.86129.82135.544.41131.11137.284.70Hiring of equipmentاستئجار معدات

 116.69118.901.89116.75118.581.57116.69118.891.89Labour Cost and Wagesاجور وتكاليف عمال

107.91109.571.54107.34109.011.56107.67109.351.56All- Items Construction Cost Indexالرقم القياسي العام

الرقم القياسي لتكاليف البناء

 جدول 12: األرقام القياسية لتكاليف البناء ونسب التغير حسب االبواب الرئيسية في الضفة الغربية، 2009، 2010

 Table 12: Construction Cost Indices and  Percentage Changes by Major Groups in the West Bank, 2009 , 2010

% Change % Change

   Base Month December (2007 = 100) شهر االساس كانون اول

Major Groups 

% Change

االبواب الرئيسية

  Construction Cost Index
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نسبة التغيرمتوسط 2010متوسط 2009

Average 2009Average 2010%  Change

Agricultural  roads 103.33108.274.79 طرق زراعية

Maintenance of the municipality roads 104.20108.033.67 صيانة طرق بلدية

Development of the municipality roads 103.06106.663.50 تطوير طرق بلدية

Maintenance of  outside roads 103.36107.153.66 صيانة طرق خارجية

Development of outside roads 103.46107.313.73  تطوير طرق خارجية

All items of Road Cost  index 103.51107.393.75 الرقم  القياسي العام للطرق

 جدول 13: األرقام القياسية ونسب التغير لتكاليف الطرق حسب نوع الطريق في الضفة الغربية، متوسط 2009، متوسط 2010

Table 13: Road Cost Indices and Percentage Changes by Type of Road in the West Bank, Average 2009 , Average 2010

Type of Road نوع الطريق

Base Month (December 2008 شهر االساس كانون أول (100 =
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TotalClassesاجماليExported  مصدرLocalمحليالفئات

200820092010200820092010200820092010

109.33108.76115.20106.03109.27117.43109.25108.79115.27Agricultureالزراعة

107.75102.20108.11105.95109.18117.39107.68102.54108.55Crops horticultureزراعة المحاصيل

116.75119.96128.89116.75119.96128.89116.75119.96128.89Dried Pulses and Cerialsالحبوب والبقول المجففة

102.7198.61107.72102.7198.61107.72102.7198.61107.72Fresh and dried vegetableالخضروات الطازجة والمجففة 

109.54106.14105.91109.54106.14105.91109.54106.14105.91Fresh fruitالفواكه الطازجة

112.04119.50126.72110.76119.65129.20112.04119.50126.72Farming Animalتربية الحيوان

112.87117.47129.54112.87117.47129.54112.87117.47129.54Live stockالحيوانات الحية

110.58123.60120.57110.58123.60120.57110.58123.60120.57Products of live stockالمنتجات الحيوانية

102.00102.70103.93102.00102.70103.93102.00102.70103.93Fishingصيد األسماك والجمبري

106.73109.36109.23106.73109.36109.23106.73109.36109.23Mining & Quarryingالتعدين واستغالل المحاجر

107.77110.93113.45104.77107.53109.14107.25110.29112.63Manufacturingالصناعات التحويلية

113.52122.59127.60111.08121.38125.90113.15122.41127.37Food products &beveragesالمنتجات الغذائية والمشروبات

116.48112.00112.13113.06117.87119.59115.75114.77115.37Production of meat,fish,fruit,vegetables &oilsاللحوم واألسماك والفواكه والخضروات والزيوت

107.99111.45119.45107.99111.45119.45107.99111.45119.45Meat productsاللحوم ومنتجاتها

102.15103.95104.47102.15103.95104.47102.15103.95104.47Fruit and vegitables canned or frozenالفواكه والخضروات المعلبة والمحفوظة

118.16124.47125.06118.16124.47125.06118.16124.47125.06Vegetable , animal oils & fatsالزيوت والدهون النباتية والحيوانية

105.98117.43123.23105.98117.43123.23105.98117.43123.23Dairy productsمنتجات األلبان

121.59113.17107.65114.96107.30105.92121.41112.96107.54Feed and grain mill productمنتجات طحن الحبوب واالعالف

114.96103.1999.76114.96103.1999.76114.96103.1999.76Grain mill productمنتجات طحن الحبوب

109.55133.45143.83108.15142.72156.19109.47134.08144.64Other food productsمنتجات األغذية األخرى

111.98112.39114.48111.98112.39114.48111.98112.39114.48Bakery productsمنتجات المخابز

  105.39109.69111.69105.39109.69111.69105.39109.69111.69Cocoa chocolate and suger confectioneryالكاكاو والشوكوالته والحلويات السكرية

108.51194.21227.25108.51194.21227.25108.51194.21227.25Other food productsمنتجات أغذية أخرى

100.53102.26106.61100.53102.26106.61100.53102.26106.61Tobaco and cigarettesالسجائر والتبغ

Table 14 : Producer Price Indices by Classes in the Palestinian Territory, 2008 - 2010

Producer Price Index                                                                              الرقم القياسي ألسعار المنتج 

Base Year (2007=100) سنة االساس

2010 - 2008 األرقام القياسية ألسعار المنتج حسب الفئات في األراضي الفلسطينية، :14  جدول
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TotalClassesاجماليExported  مصدرLocalمحليالفئات

200820092010200820092010200820092010

Table 14 (cont.): Producer Price Indices by Classes in the Palestinian Territory, 2008 - 2010

Producer Price Index                                                                              الرقم القياسي ألسعار المنتج 

Base Year (2007=100) سنة االساس

2010 - 2008 األرقام القياسية ألسعار المنتج حسب الفئات في األراضي الفلسطينية، (تابع): 14  جدول

98.2388.8288.8198.2795.8097.3698.2591.0891.58Textilesالمنسوجات

100.00100.00101.29100.00100.00101.29100.00100.00101.29Spinning,weaving &finishing of textilesالخيوط والمنسوجات

100.00100.00101.29100.00100.00101.29100.00100.00101.29Spinning of textilesنسيج المنسوجات 

95.4180.4480.7393.6883.2185.2995.0880.8681.47Other textilesمنسوجات اخرى

92.2278.0080.3192.2278.0080.3192.2278.0080.31Made-up textile article exept apparelمنسوجات جاهزة عدا المالبس 

100.00100.08100.20100.00100.08100.20100.00100.08100.20Carpetsالسجاد

100.17100.38100.86100.17100.38100.86100.17100.38100.86knitted fabrics and articlsأقمشة وأصناف من التريكو

103.20103.12103.64103.20103.12103.64103.20103.12103.64Manufacture of wearing apparelالمالبس الجاهزة

101.22101.37101.22102.03101.27100.87101.46101.31101.08Leather productsمنتجات الجلود

107.56104.35106.21107.84102.62103.73107.69103.68105.20Leather,suits and footwearالجلود والحقائب واألحذية

106.9098.99101.68106.9098.99101.68106.9098.99101.68Leatherاالجلود المدبوغة 

108.42107.98108.42108.42107.98108.42108.42107.98108.42Luggage and handbagsالحقائب

100.55100.95100.43100.55100.95100.43100.55100.95100.43Footwearاألحذية

106.16102.55104.00102.64100.85100.43105.40101.94102.71Wood and  wood productsصنع الخشب ومنتجاته

106.16102.55104.00102.64100.85100.43105.40101.94102.71Wood and wood productsالخشب ومنتجاته

106.4299.1997.67106.4299.1997.67106.4299.1997.67Builders capentryمصنوعات النجارة

106.59107.54112.05106.59107.54112.05106.59107.54112.05Other wood products منتجات خشبية متنوعة

102.5094.4192.09103.3493.1892.05102.5994.2892.09Paper and paper productsالورق ومنتجات الورق

100.00100.36100.48100.00100.36100.48100.00100.36100.48Paperالورق 

104.5584.2684.59104.5584.2684.59104.5584.2684.59Paper containerاألوعية الورقية

101.4796.1891.50101.4796.1891.50101.4796.1891.50Other paper productsمنتجات أخرى من الورق

104.95106.38110.91104.15106.54112.12104.93106.77111.26Chemical and chemical productsصنع المواد والمنتجات الكيماوية

102.6494.53104.96102.6494.53104.96102.6494.53104.96Chemical and chemical productsالمواد والمنتجات الكيماوية

104.97107.50111.65105.44108.27112.27104.98107.69111.84Other chemicalsكيماويات أخرى 
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Table 14 (cont.): Producer Price Indices by Classes in the Palestinian Territory, 2008 - 2010

Producer Price Index                                                                              الرقم القياسي ألسعار المنتج 

Base Year (2007=100) سنة االساس

2010 - 2008 األرقام القياسية ألسعار المنتج حسب الفئات في األراضي الفلسطينية، (تابع): 14  جدول

105.08109.60111.87105.08109.60111.87105.08109.60111.87Paintsالدهانات

107.13109.92115.72107.13109.92115.72107.13109.92115.72Drugs and medicinesالمستحضرات الصيدالنية والدوائية

 103.49106.65109.21103.49106.65109.21103.49106.65109.21Soap,cleaning preparations ,cosmiticصابون ومطهرات ومستحضرات تنظيف وتجميل

100.20101.83109.92100.20101.83109.92100.20101.83109.92Plastic and rubber productsمنتجات المطاط والبالستيك

108.48108.85112.39104.09105.72105.73107.27108.11110.91Non-metalic meneral productsصنع منتجات المعادن الالفلزية

100.00100.04100.05100.00100.04100.05100.00100.04100.05Class and class productionالزجاج ومنتجاته

108.54109.04112.71104.12105.91105.97107.32108.31111.23Non-metalic mineral productمنتجات المعادن الالفلزية

99.7799.9099.4299.7799.9099.4299.7799.9099.42Non-structural non-refractory ceramic wareالمنتجات الخزفية غير األنشائية

114.39113.53123.31114.39113.53123.31114.39113.53123.31Cement and lime productsمنتجات األسمنت والجبس

102.73105.76105.51102.73105.76105.51102.73105.76105.51Construction stonesقص وتشكيل الحجارة والرخام

100.84102.14101.38100.84102.14101.38100.84102.14101.38Basic precious&non-ferrous metalsصنع الفلزات غير الحديدية

110.70110.09108.44108.22109.71110.64110.64110.08108.52Mine products other than machinesمنتجات المعادن عدا الماكنات

110.55110.36108.51110.68109.72107.66110.55110.35108.50Structural metal productsالمنتجات المعدنية األنشائية

101.0583.0678.93101.0583.0678.93101.0583.0678.93Tanks and containersالخزانات والصهاريج

111.29107.44107.7799.02106.87111.61110.98108.12108.61Other fabricated metal productsمنتجات المعادن المشكلة األخرى

98.8698.8699.9398.8698.8699.9398.8698.8699.93Manufacture of cutlery and hand toolsادوات مائدة معدنية منوعة

114.21116.59118.39114.21116.59118.39114.21116.59118.39Other fabricated metal productsمنتجات معدنية أخرى

107.02113.74112.91105.25122.90123.86106.96118.78118.86Other manufacturingsاآلالت غير مصنفة األخرى

106.17104.47100.89106.17105.7399.52106.17105.01100.29General purpose mationaryأالت متعددة األغراض

104.86105.7899.13104.86105.7899.13104.86105.7899.13Manufacture of one purpose machineryصنع اآلالت المتخصصة الغرض والعدد اآللية

100.05100.10100.10100.05100.10100.10100.05100.10100.10Manufacture of one purpose machineryصنع اآلالت المتخصصة الغرض 

107.29106.31103.87107.29106.31103.87107.29106.31103.87Other domestic appliancesاألجهزة المنزلية األخرى

104.78107.32111.12100.43110.10117.09104.60109.79114.80Manufacture of electrical machinaryصنع آالت واجهزة كهربائية اخرى

100.43101.52104.57100.43101.52104.57100.43101.52104.57Normal electric lampsالمصابيح الكهربائية
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Table 14 (cont.): Producer Price Indices by Classes in the Palestinian Territory, 2008 - 2010

Producer Price Index                                                                              الرقم القياسي ألسعار المنتج 

Base Year (2007=100) سنة االساس

2010 - 2008 األرقام القياسية ألسعار المنتج حسب الفئات في األراضي الفلسطينية، (تابع): 14  جدول

100.43101.52104.57100.43101.52104.57100.43101.52104.57Normal electric lampsالمصابيح الكهربائية

105.96114.72113.29106.55114.76112.70106.06114.73113.20Furniture and other manufacturing productsاألثاث والمنتجات الصناعية األخرى

105.62114.56112.68105.62114.56112.68105.62114.56112.68Furnitureاألثاث

110.47116.61119.66111.63112.89114.32110.84116.64119.47Other manufacturing productsصنع منتجات غير مصنفة اخرى

Jewelry 112.07117.63119.89112.07117.63119.89112.07117.63119.89المجوهرات

108.08109.30112.21108.08109.30112.21108.08109.30112.21Other manufacturing productsمنتجات صناعية أخرى

108.51110.09114.06104.94107.69109.80108.15109.81113.50All Items Price Indexالرقم القياسي العام
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TotalClasses    اجماليImported   مستوردLocal    محليالفئات

200820092010200820092010200820092010

110.40115.03122.02108.31111.09115.77110.13112.17118.12Agricultureالزراعة

111.48113.81118.90109.58111.39116.01111.25111.61116.56Crops horticultureزراعة المحاصيل

123.23126.98131.74113.66115.05119.82118.72121.01125.78Dried Pulses and Cerialsالحبوب والبقول المجففة

111.30113.50119.48103.12106.63112.16110.88110.07115.82Fresh and dried vegetableالخضروات الطازجة والمجففة 

109.78112.63114.98104.20104.61108.71109.41108.62111.85Fresh fruitالفواكه الطازجة

108.07117.00127.08105.88109.19114.24107.77113.26121.16Live stockتربية الحيوان

108.09119.55133.13106.04111.17120.07107.71115.36126.60Live stockالحيوانات الحية

108.03111.44113.88104.77106.16105.32107.87108.80109.60Products of live stockالمنتجات الحيوانية

101.65101.24101.55100.70101.18101.20101.62101.21101.37Fishingصيد األسماك

109.93110.83108.59109.57109.22109.93109.81110.03109.26Mining & Quarryingالتعدين واستغالل المحاجر

108.58108.94113.57112.29109.29112.30110.97109.09112.47Manufacturingالصناعات التحويلية

120.95115.63119.72115.57116.95119.44117.62115.60118.71Food products &beveragesالمنتجات الغذائية والمشروبات

129.10105.22111.01115.39116.05117.55123.74111.19114.79Production of meat,fish,fruit,vegetables &oilsاللحوم واألسماك والفواكه والخضار

104.24106.92115.24118.88129.05137.57116.70117.99126.40Meat productsاللحوم ومنتجاتها

102.2898.71103.47108.36110.30106.36108.29104.50104.92Fish productsمنتجات األسماك

97.1994.73100.00101.59104.81102.85100.4799.77101.43Fruit and vegitables canned or frozenالفواكه والخضروات المعلبة والمحفوظة

131.58140.33142.73119.76119.60120.14129.54129.97131.44Vegetable , animal oils & fatsالزيوت والدهون النباتية والحيوانية

108.68106.87110.37110.93116.86122.28110.15111.87116.33Dairy productsمنتجات األلبان

122.84123.52119.37127.82130.92123.34127.12127.77122.15Feed and grain mill productمنتجات طحن الحبوب واالعالف

135.99126.16121.67129.68140.63137.24129.91133.40129.46Grain mill productمنتجات طحن الحبوب

120.66119.91116.23125.10128.35116.19123.90124.13116.21Animal feedsاألعالف الحيوانية

116.79117.53127.0598.73105.82115.38108.14111.41120.23Other food productsمنتجات األغذية األخرى

118.00113.68123.88107.82104.12112.24117.25108.90118.06Bakery productsمنتجات المخابز

85.2696.24110.4085.2696.24110.40Sugar......السكر

Wholesale Price Index                                                                               لرقم القياسي السعار الجملة

2010 - 2008 األرقام القياسية ألسعار الجملة حسب الفئات في األراضي الفلسطينية، : 15  جدول
Table 15  : Wholesale Price Indices by Classes in the Palestinian Territory, 2008 - 2010 

Base Year (2007=100) سنة االساس
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TotalClasses    اجماليImported   مستوردLocal    محليالفئات

200820092010200820092010200820092010

Wholesale Price Index                                                                               لرقم القياسي السعار الجملة

2010 - 2008 األرقام القياسية ألسعار الجملة حسب الفئات في األراضي الفلسطينية، 15 (تابع) :  جدول
Table 15 (cont.) : Wholesale Price Indices by Classes in the Palestinian Territory, 2008 - 2010 

Base Year (2007=100) سنة االساس

  105.38112.43120.46104.43100.24109.93104.84106.34115.19Cocoa chocolate and suger confectioneryالكاكاو والشوكوالته والحلويات السكرية

113.32120.63136.6799.0699.99105.16110.56110.31120.91Macaroni (spaghetti) and  noodelsالمعكرونة والشعيرية

124.60126.18132.49126.65122.91127.32125.49124.55129.91Other food productsمنتجات أغذية أخرى

105.76110.56110.8896.40114.54119.4798.53112.58115.20Beveragesالمشروبات

106.51114.94117.7297.5993.99106.2099.10104.47111.96Alcholic drinksالمشروبات الروحية

105.70110.43110.6796.26115.27119.9498.47112.85115.30Soft drinksالمشروبات المرطبة والغازية

105.05108.90116.82103.22110.14114.95104.09109.52115.88Tobacco productsمنتجات التبغ

102.6399.09105.05103.81104.03105.32103.35101.32104.77Textilesالمنسوجات

100.3192.13100.26104.58103.17104.99103.6797.65102.63Spinning,weaving &finishing of textilesالخيوط والمنسوجات

100.3192.13100.26104.58103.17104.99103.6797.65102.63Spinning of textilesنسيج المنسوجات 

102.29100.91105.54101.74103.43103.40102.06101.76103.50Other textilesمنسوجات اخرى

102.11100.84105.38101.12100.5896.78101.71100.71101.08Made-up textile article exept apparelمنسوجات جاهزة عدا المالبس 

103.70104.21112.99104.48106.29110.04104.12105.25111.51Carpetsالسجاد

109.49120.83128.01105.03108.89111.94107.26114.86119.97knitted fabrics and articlsأقمشة وأصناف من التريكو

103.22105.55111.68102.49120.81118.98103.13113.18115.33Manufacture of wearing apparelالمالبس الجاهزة

99.17103.09104.74102.25101.78101.2299.93102.57103.10Leather productsمنتجات الجلود

102.16125.00128.62104.55103.30101.66103.50112.32112.53Leather,suits and footwearالجلود والحقائب واألحذية

103.33104.55100.00105.24106.15106.15104.59105.35103.07Leatherاالجلود المدبوغة 

100.60135.09142.7399.9899.9896.44100.43117.53119.58Luggage and handbagsالحقائب

98.7999.60100.94100.56101.18101.0499.11100.39100.99Footwearاألحذية

102.2797.1699.92102.61102.75104.02102.47102.65103.79Wood and  wood productsالخشب ومنتجاته

102.2797.1699.92102.61102.75104.02102.47102.65103.79Wood and wood productsالخشب ومنتجاته

100.56100.17100.34102.0399.31100.98101.9699.74100.66Wood sheetsصنع الصفائح من الخشب

104.25103.84105.68118.87133.49133.81105.70118.67119.74Builders carpentryمصنوعات النجارة
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Wholesale Price Index                                                                               لرقم القياسي السعار الجملة

2010 - 2008 األرقام القياسية ألسعار الجملة حسب الفئات في األراضي الفلسطينية، 15 (تابع) :  جدول
Table 15 (cont.) : Wholesale Price Indices by Classes in the Palestinian Territory, 2008 - 2010 

Base Year (2007=100) سنة االساس

101.4289.7295.36100.66100.6799.76101.3395.2097.56Other wood products منتجات خشبية متنوعة

110.20125.07129.35107.47115.49118.84108.84115.22119.12Paper and paper productsالورق ومنتجات الورق

108.45108.43124.99104.09110.69130.20107.60109.56127.59Paper and paper productsالورق ومنتجات الورق

111.94133.24135.84103.16104.80110.73107.77119.02123.29Paper containerاألوعية الورقية

103.73105.84109.30103.36110.98113.80103.50108.41111.66Other paper productsمنتجات أخرى من الورق

103.48104.76107.76103.39108.62110.46103.42106.63109.17Chemical and chemical productsالمواد والمنتجات الكيماوية

101.07101.43100.93106.50110.72109.56104.75106.08105.24Other chemicalsكيماويات أخرى 

110.11115.75124.37104.80101.65102.40105.80108.70113.39Fertilizersمبيدات آفات وحشرات

109.17110.18108.35103.51109.02110.78105.61109.60109.56Paintsالدهانات

96.6597.89105.98102.25112.85115.7799.28105.37110.87Drugs and medicinesالمستحضرات الصيدالنية والدوائية

109.72109.63110.75106.46119.31114.89108.58114.54112.69Plastic and rubber productsمنتجات المطاط والبالستيك

108.61110.31120.76112.98113.64111.58110.70107.44111.40Non-metalic meneral productsمنتجات المعادن الالفلزية

107.38111.48125.55110.84119.25116.98110.01115.36121.26Class and class productionالزجاج ومنتجاته

108.63110.28120.64113.08113.21111.16110.72107.11110.99Non-metalic mineral productمنتجات المعادن الالفلزية

112.85141.63137.3892.5788.2393.86100.18114.93115.62Non-structural non-refractory ceramic wareالمنتجات الخزفية غير اإلنشائية

112.75107.79116.55101.71105.13106.48101.74106.46111.52Structural non-refactory ceramicالمنتجات الخزفية اإلنشائية

 100.00100.00100.00119.06125.45120.39119.06112.72110.19Cement and limeاالسمنت والجير والجبس

106.19108.97121.39100.37100.37100.68105.79104.67111.03Cement and lime productsمنتجات اإلسمنت والجبس

111.06111.79121.44113.48101.32101.24111.37106.55111.34Construction stonesقص وتشكيل الحجارة والرخام

100.00100.00100.00121.33103.12102.11121.31101.49101.01Iron and steelالحديد والصلب

101.6099.2099.44100.57106.78112.17101.18110.64111.32Mine products otther than machinesمنتجات المعادن عدا الماكنات

98.1298.3598.65100.40117.86118.1398.28110.47110.80Structural metal productsالمنتجات المعدنية اإلنشائية

106.79113.18117.95100.00100.00100.00101.96106.59108.98Tanks and containersالخزانات والصهاريج

110.18118.84117.70100.59105.22111.33103.55111.57114.21Other fabricated metal productsمنتجات المعادن المشكلة األخرى

80



TotalClasses    اجماليImported   مستوردLocal    محليالفئات

200820092010200820092010200820092010

Wholesale Price Index                                                                               لرقم القياسي السعار الجملة

2010 - 2008 األرقام القياسية ألسعار الجملة حسب الفئات في األراضي الفلسطينية، 15 (تابع) :  جدول
Table 15 (cont.) : Wholesale Price Indices by Classes in the Palestinian Territory, 2008 - 2010 

Base Year (2007=100) سنة االساس

100.99104.26108.74103.68110.47116.54103.13107.36112.64Manufacture of cutlery and hand toolsادوات مائدة معدنية منوعة

113.90123.20120.3897.44103.10109.22103.87113.15114.80Other fabricated metal productsمنتجات معدنية أخرى

101.00100.43103.3195.4998.7599.7196.7399.54101.80Other manufacturingsاآلالت غير المصنفة األخرى

103.91104.77110.65104.17125.14124.68104.04114.95117.66General purpose mationaryآالت متعددة األغراض

103.91104.77110.65104.17125.14124.68104.04114.95117.66Machinery and equipmentاآلالت والمعدات

100.00100.00100.0092.4394.1495.3892.6196.9797.57Manufacture of one purpose machineryصنع اآلالت المتخصصة الغرض 

100.00100.00100.0081.8190.5990.8683.3895.3095.43Manufacture of one purpose machineryصنع اآلالت الزراعية 

100.00100.00100.0097.17106.38109.4097.20103.19104.70Machine toolsصنع العدد اآللية

100.00100.00100.0087.0580.0080.0087.3990.0090.00Machinery for Mining and quarringآالت لعمليات التعدين والمحاجر

100.00100.42105.4898.5799.85100.7499.08100.14103.11Other domestic appliancesاألجهزة المنزلية األخرى

100.00100.00100.00100.0399.1596.49100.0399.5898.24Other domestic appliancesاألجهزة المنزلية األخرى

102.08103.21103.52117.64116.07115.31114.40109.84109.54Manufacture of electrical machinaryصنع آالت واجهزة كهربائية اخرى

100.00100.00100.00100.01100.70101.16100.01100.35100.58Motors and genaratorsالمولدات والمحركات 

103.00107.50107.95121.64128.58128.09118.00118.04118.02Manufacture of electricityصنع اجهزة توزيع كهرباء

100.67101.17101.50117.95113.57110.68114.32107.37106.09Normal electric lampsالمصابيح الكهربائية

105.95113.38112.31111.41105.59107.94108.19108.65109.21Furniture and other manufacturing productsاألثاث والمنتجات الصناعية األخرى

105.48112.85111.19118.40103.83105.59109.19108.34108.39Furnitureاألثاث

111.87118.29122.57103.29107.72110.78104.87110.45113.93Other manufacturing productsصنع منتجات غير مصنفة اخرى

Jewelry 117.73134.74139.58100.00100.00100.00114.37117.37119.79المجوهرات

93.2792.1596.62104.26112.71113.03103.43102.43104.83Other manufacturing productsمنتجات صناعية أخرى

109.36111.35116.82112.01109.51112.71110.69109.97114.04All Items Price Indexالرقم القياسي العام
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متوسط 2010متوسط 2009متوسط 2010متوسط 2009متوسط 2010متوسط 2009

Average 2009Average 2010Average 2009Average 2010Average 2009Average 2010

104.65106.141.42103.62105.291.61104.30105.841.48Raw Materialsالخامات والمواد االولية

0.37Quarries and quarrying products-0.97112.11111.70-111.68112.050.33112.48111.39منتجات المحاجر والكسارات

0.31Cutting and shaping stones-0.28108.95108.61-0.35108.39108.09-109.58109.20قطع وتشكيل االحجار

106.96107.070.10106.92107.010.08106.92107.010.08Cement, lime & gypsumاالسمنت والجير والجبس

107.70108.030.30108.07108.690.58107.87108.350.45Cement productsاصناف اسمنتية

85.3792.898.8187.2993.747.3986.3893.368.08Iron and steelالحديد والصلب

1.14Ceramic products-1.14105.66104.45-1.14105.66104.45-105.66104.45المنتجات الخزفية من البورسالن والصيني

101.15102.721.56101.91103.331.40101.40102.931.50Tiles and Panels from Ceramicبالط خزف وصيني وبورسالن

0.96Aluminum and metal doors and windows-0.78108.03107.00-0.93106.37105.55-107.51106.51أبواب وشبابيك حديدية والمنيوم

0.50Iron Reservoirs-0.50118.82118.23-0.50118.82118.23-118.82118.23خزانات من الحديد

112.85115.692.51112.85115.692.51112.85115.692.51Metals Toolsادوات معدنية

114.54117.082.21114.54117.082.21114.54117.082.21Taps and hydrantsحنفيات ومحابس

115.40115.860.39115.40115.860.39115.40115.860.39Wood productsمنتجات الخشب

  0.80Plastic products and health tools-0.80112.03111.13-0.82112.06111.16-112.05111.13منتجات البالستك وأدوات صحية

110.73111.680.86109.63110.941.19110.73111.680.86Boilers and other home appliancesبويلرات واجهزة منزلية اخرى

103.26104.991.68103.36105.051.63103.41105.081.61Equipment and electrical networkingمعدات تمديدات كهربائية

0.18Lamps-0.1699.6999.51-0.1699.7899.62-99.7899.62مصابيح ونيونات

109.17109.880.65109.17109.880.65109.17109.880.65Paintsالدهانات

131.81138.214.86129.82135.544.41131.11137.284.70Rental of equipmentاستئجار معدات

116.69118.901.89116.75118.581.57116.69118.891.89Wage and workers costsأجور وتكاليف عمال
107.91109.571.54107.34109.011.56107.67109.351.56General indexالرقم القياسي العام 

Base Month December (2007 = 100) شهر االساس كانون اول

% Change

Residential buildingsNon-residential buildings نسبة التغير

(سكنية وغير سكنية) المباني المباني غير السكنية المباني السكنية

% Change

نسبة التغير

% Change

Construction Cost Index                                                                                                                                رقم القياسي لتكاليف البناء

Buildings (residential and 
non residential)

2010 , 2009 األرقام القياسية لتكاليف البناء ونسب التغير حسب األبواب الرئيسية والفرعية في  الضفة الغربية، :16  جدول
 Table 16: Construction Cost Indices and  percentage changes by Major and sub Groups  in the  West Bank, 2009 , 2010

االبواب الرئيسية والفرعية Major and Sup Groupsنسبة التغير
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نسبة التغيرمتوسط 2010متوسط 2009

Average 2009Average 2010%  Change

Raw Materials 104.91109.884.73الخامات والمواد األولية

Quarries and quarrying products 106.80116.739.30منتجات المحاجر والكسارات

Asphalt and  bitumen mixture and  its   products 111.74115.623.47إسفلت ومنتجاته

Road Paints 108.91111.622.48دهانات الطرق

Plastic products 0.33-93.1992.88منتجات البالستك 

Cement 0.30-95.3195.02االسمنت  

Cement products 98.6399.851.24المنتجات االسمنتية

Iron and steel 95.96105.039.45الحديد والصلب

Foundry products 96.4297.100.71منتجات سبك

Other metals 1.11-92.0691.04ادوات معدنية اخرى

Electric wires and cables 92.5399.557.58اسالك وكيبالت كهربائية

Water 102.15104.402.21المياه

Transportation fees 0.67-92.2991.67أجور مواصالت

Rental of equipments 103.72106.442.63استئجار معدات 

Operating costs of equipment and maintenance 99.98110.2510.27تكاليف تشغيل معدات وصيانة

Labor cost and wages 100.29102.191.89أجور وتكاليف عمال

Wages and miscellaneous costs 100.01100.010.00اجور وتكاليف متنوعة

All-items Road Cost Index 103.51107.393.75الرقم القياسي العام لتكاليف الطرق

جدول 17: األرقام القياسية ونسب التغير لتكاليف الطرق حسب المجموعات الرئيسية والفرعية في الضفة الغربية، 2009 ، 2010

 Table 17: Road Cost Indices and Percent Changes by Major and Sub Groups in the West Bank, 2009 , 2010

 Major and Sub Groupsالمجموعات الرئيسية والفرعية

Base Month (December 2008 شهر االساس كانون أول (100 =
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Notes to Users 
 

1. Due to variations in prices and weights between Jerusalem J1 and other West Bank 
governorates, the CPI has been calculated separately for Jerusalem J1 and the West Bank 
governorates without Jerusalem J1. Therefore, the term CPI for West Bank is equivalent to 
the term CPI for West Bank excluding Jerusalem J1. 

2. (..) means there’s no available data for these items in that period. 
3. Prices of goods are collected in New Israeli Shekels (NIS). Monthly average exchange rate 

of the US $ for the years 2000 - 2010 is as follows: 
 
 
 

 
 
 
 

2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 Month 

3.72 3.90 3.76  4.22  4.61  4.37  4.41  4.83  4.52  4.11 4.11 January 

3.75  4.11 3.60  4.21  4.69  4.37  4.46  4.86  4.64  4.12 4.05 February 

3.74 4.16 3.53  4.20  4.69  4.33  4.50  4.79  4.66  4.17 4.01 March 

3.69 4.19 3.53  4.10  4.59  4.37  4.54  4.64  4.83  4.18 4.04 April 

3.79 4.07 3.40  4.00  4.47  4.37  4.59  4.49  4.89  4.14 4.14 May 

3.85 3.93 3.34  4.17  4.46  4.47  4.52  4.40  4.95  4.17 4.10 June 

3.86 3.90 3.47  4.26  4.42  4.55  4.49  4.37  4.71  4.20 4.09 July 

3.79 3.83 3.55 4.23  4.38  4.50  4.53  4.45  4.67 4.23 4.05 August 

3.73 3.77 3.53 4.10  4.35  4.53  4.49  4.47  4.74 4.32 4.04 September 

3.61 3.72 3.67 4.01  4.27  4.65  4.46  4.44  4.79 4.34 4.09 October 

3.64 3.77 3.88 3.93  4.29  4.70  4.40  4.49  4.69 4.24 4.11 November 

3.61 3.79 3.83 3.89  4.21  4.62  4.34  4.39 4.71 4.29 4.09 December 

3.73  3.93 3.60  4.15  4.45  4.50  4.48  4.55 4.73 4.21 4.08 Annual 
Average 

      
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
 



 

 

Preface 
  

PCBS has devoted great efforts to develop appropriate frame for goods and services which 
enables the production of the Consumer Price Index, Wholesale Price Index, Producer Price 
Index, Construction Cost Index and Road Cost Index and other indices for the Palestinian 
Territory.  
 
Price Indices are usually used as a tool for measuring changes in prices of goods and services 
and monitoring price trends, market conditions and standard of living. However, Price Indices 
are considered one of many indicators which can be used for examining the cost of living. On 
the other hand, Price Indices are widely used for measuring inflation rates and economic 
recession. 

 
PCBS is pleased to issue this report for the year 2010. The report represents price indices for 
producer, consumer, wholesale, construction and road. PCBS has begun producing statistical 
reports on prices since the beginning of the year 1997 on a regular basis. 

 
PCBS produces statistical data on indices numbers that are needed by data users, decision 
makers, planners, and researchers. In the meantime, PCBS encourages users of Price Indices 
to provide feedback and suggestions in order to make the necessary improvements to meet 
their needs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
May 2011  Ola Awad 

 

President of PCBS  
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CB: Consumer Basket 

CPI: Consumer Price Index

COICOP: Classification of Individual Consumption by Purpose

CFG: Core Funding Group

EU: European Union

ISIC – 3: International Standard of Industrial Classification (version - 3)  

NIS: New Israeli Shekel

PPI: Producer Price Index

PCBS: Palestinian Central Bureau of Statistics

PNA: Palestinian National Authority

West Bank: The data of  West Bank doesn't cover those parts of Jerusalem 
which were annexed by Israel in 1967 

Jerusalem J1: Those parts of Jerusalem  which were annexed by Israel in 1967

SNA: System of National Accounts

SDC: Swiss Agency for Development and Cooperation

UN: United Nations

WHPI: Wholesale Price Index

CCI: Construction Cost Index

RCI: Road Cost Index
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Executive Summary 
 

Price Indices are usually used as a tool for measuring changes in prices of goods and services 
and monitoring price trends, market conditions and cost of living.  However, Price Indices do 
not reflect other factors affecting costs of living, e.g., quality and quantity of purchased 
goods. On the other hand, Price Indices are considered as one of many indicators which can 
be used for examining the costs of living, measuring inflation rates and economic recession.  
 
The main results (2010 compared with 2009): 
 

1- Changes of Consumer price indices during 2010 compared with 2009 as follow: 
• Consumer price indices in the Palestinian Territory increased by 3.75%. 
• Consumer price indices in the West Bank increased by 4.24%. 
• Consumer price indices in Jerusalem J1 increased by 5.25%. 
• Consumer price indices in Gaza Strip increased by 1.72%. 
 

2- Changes of Producer price indices during 2010 compared with 2009 as follow: 
• Total Producer Price Index increased by 3.36%. 
• Local Consumption Products increased by 3.60%. 
• Exported Local Products increased by 1.95%. 

 
3- Changes of Wholesale price indices during 2010 compared with 2009 as follow: 

• Total Wholesale Price Index increased by 3.70%. 
• Local Products increased by 4.91%. 
• Imported Products increased by 2.92%. 

  
4- Changes of Construction cost indices in the West Bank during 2010 compared with 

2009 as follow: 
• All item of Construction Cost index increased by 1.56%. 
• Residential buildings increased by 1.54%. 
• Non-residential buildings increased by 1.56%. 

 
5- Changes of Road cost indices in the West Bank during 2010 compared with 2009 as 

follow: 
• All items of Road Cost  index increased by 3.75%. 
• Agricultural  roads increased by 4.79%. 
• Maintenance of the municipality roads increased by 3.67%. 
• Development of the municipality roads increased by 3.50%. 
• Maintenance of  outside roads increased by 3.66%. 
• Development of outside roads increased by 3.73%. 
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Chapter One 
 

Introduction  
  

PCBS has begun its activities of collecting data on the prices of consumer, producer, 
wholesale, construction and road products and services for establishing updated indices. This 
effort has been initiated in conjunction with the launching of the first Palestinian Expenditure 
and Consumption Survey, which allows for calculating the appropriate weights needed for 
calculating the (PCPI). Price collection for thousands of commodities and services from 
different areas of  the West Bank and Gaza Strip leads to the establishment of the Palestinian 
Consumer Basket (PCB).  This basket, once identified and proved to be stable, is studied on a 
regular basis.  
This bulletin includes Consumer, Producer, Wholesale, Construction and Road Price Indices 
for the year 2010. 
  
1.1 Project Objectives  
The prices surveys provide mainly the following: 

• Data on producer price indices for local and exported goods in the Palestinian 
Territory. 

• Data on wholesale price indices for local and imported goods in the Palestinian 
Territory. 

• Data on consumer price indices in the Palestinian Territory covering the West Bank, 
Gaza strip, and Jerusalem J1. 

• Data on prices and record of the cost of construction for residential buildings and non-
residential buildings in the West Bank. 

• Data on prices and record of the cost of  various kinds of roads in the West Bank. 
Measuring the inflation rates in the Palestinian Territory. 
 

1.2 Coverage  
Prices are collected from 3,340 outlets distributed in the Palestinian main cities, for producer, 
wholesale indices, construction and roads. ISIC–3 was used for the classification of 
commodities, and COICOP used for the classification of consumer commodities. The total 
number of commodities included in calculating consumer price indices amounted to 993 
commodities collected from 1,975 outlets; for producer price indices 649 commodities 
collected from 268 outlets; for wholesale price indices 1,256 commodities collected from 528 
outlets; and for construction and road price indices 202 commodities collected from 569 
outlets. The year 1996 was used as the base year in the Palestinian Territory for wholesale and 
producer indices adjusted to 2007 as new base year. CPI produced separate indices for West 
Bank, Gaza Strip, and Jerusalem J1 and PCBS adjusted the base year to 2004 instead of 1996. 
December 2007 was considered as the base month for construction of indices, and December 
2008 was considered as the base month for road indices. 
 
1.3 Uses of Price Indices  
Price indices are usually used as a tool for measuring changes in prices of goods and services 
and monitoring price trends, market conditions and cost of living.  However, the price index 
do not reflect other factors affecting costs of living, e.g., quality and quantity of purchased 
goods. Thus, it is considered as one of many indicators which can be used for examining the 
costs of living.  On the other hand, the price indices are widely used for measuring inflation 
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rates and economic recession. 
 
1.4 Report Structure 
The report is divided into five chapters as follows: 
Chapter One: Comprises an introduction to the prices survey of price indices including the 
survey’s  program, objectives, the use of price indices and report structure. 
Chapter Two: Presents the main concepts and definitions used in the report with a brief 
description for each of them.  
Chapter Three: Presents the main findings of the prices survey.  
Chapter Four: Presents the methodology of the fieldwork in terms of questionnaire, sample 
and fieldwork data collection activities. In addition, the chapter discusses data processing and 
tabulation. 
Chapter Five: Addresses the quality of the data and findings through discussing the main 
remarks on the fieldwork as well as comments and remarks on the tables.  
Statistical Tables: Presents the main findings at the level of the Palestinian Territory, West 
Bank, Jerusalem J1, and Gaza Strip. 
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Chapter Two 
 

Concepts and Definitions 
 
 
Inflation: 
The overall general upward price movement of goods and services in an economy. The 
inflation rate is calculated in accordance with the following equation: 
Inflation rate 100100*

1
−Ρ

Ρ=
−t

t   

Where: Pt is the general price level in the comparison periods.  
            Pt-1 represents the general level of prices of the previous periods. 
 
Price index: 
It is a statistical tool used for measuring changes in prices of purchased goods and services 
during different temporal intervals. 
 
Laspeyres equation: 
An equation used for calculating price indices, which measures comparative period prices in 
relation to base period prices multiplied by proportional weight of commodity or goods 
groups throughout the base periods. 
 
Consumer price index: 
It is a table containing the consumer price index during the current period compared with the 
previous period. 
 
Purchasing power of money:  
The value of money as measured by the quantity and quality of goods and services it can buy. 
 
Consumer price:  
A price paid by a household to gain a commodity or service. 
 
The base time: 
Refers to the period with which the current period is compared.  
 
Consumer basket: 
The categories of classified goods and services used by the consumer. 
 
Producer price: 
The producer’s price, as defined in SNA93, is the amount receivable by the producer from the 
purchaser for a unit of a good or service produced as output minus any VAT, or similar 
deductible tax, invoiced to the purchaser. The producer’s prices excludes any transport 
charges invoiced separately by the producer. 
 
Wholesale price: 
The resale (sale without transformation) of new and used goods to retailers, industrial, 
commercial, institutional or professional users, to other wholesalers, or to those acting as 
agents or brokers in buying merchandise for, or selling merchandise to such persons or 
companies.  The wholesale price includes VAT and any transport charges. 
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Weights: 
The percent which reflects the relative significance of commodities and services within the 
consumer basket or in the economy. 
 
Base prices: 
Refers to the prices of goods and services in a period with which current prices are compared.  
   
Percentage change in price index: 
It is the change on the index, calculated by dividing the price index of a particular period by 
the price index of another comparison period multiplied by one hundred then subtracting one 
hundred.  
 
Chaining Coefficient: 
It is a term used to adjust indices which has different base period to the same base period that 
the can be compared.  
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Chapter Three 
 

Main findings 
 

3.1 The Consumer Price Index during 2010   
The annual consumer price index in the Palestinian Territory during 2010 (Base year 2004 = 
100) increased by 3.75% compared with the previous year, while the change in prices in 2009 
increased by 2.75% compared with 2008.  The rise in the CPI during 2010 was due to the 
increase in the prices of food items by 3.40%, alcoholic beverages and tobacco by 12.13%, 
education by 6.00%, housing by 5.12%, transportation by 2.64%, as well as furniture and 
household’s goods by 2.65%. 
 
Change of consumer prices in the West Bank during 2010:  
The consumer prices in the West Bank increased by 4.24% during the year 2010 (Base year 
2004 = 100), compared with an increase by 0.57% during the previous year. This was due to 
the increase in the prices of food items by 4.74%, prices of alcoholic beverages and tobacco 
by 16.14%, price of education by 8.18%, price of restaurants and cafes by 3.31%, price of 
miscellaneous goods and services by 3.40%, Transportation by 2.34%, and the prices of 
housing by 5.54%. The prices of commodities of other groups also reported changes, but had 
less effect on the prices index.  
 
Change of consumer prices in Jerusalem J1 during 2010:  
The consumer prices in Jerusalem J1 increased by 5.25% during 2010 (Base year 2004 = 
100), compared with an increase by 3.54% during the previous year. This was due to the 
increase in the prices of food items by 5.78%, prices of alcoholic beverages and tobacco by 
18.08%, prices of clothing and footwear by 7.49%, prices of furniture, household’s goods by 
4.52%, prices of housing by 3.20%, Transportation by 5.56%, and the prices education by 
3.39%. The prices of commodities of other groups also reported an increase, but had less 
effect on the prices index. 
 
changes of consumer prices in Gaza Strip during 2010:  
Consumer prices in Gaza Strip reported an increase by 1.72% during 2010 (Base year 2004 = 
100), while the prices increased by 4.42% during the previous year.  This was due to the 
increase in the prices of alcoholic beverages and tobacco by 4.05%, prices of furniture, 
household’s goods by 4.79%, prices of restaurants and cafes by 4.79%, prices of 
miscellaneous goods and services by 4.75%, prices of  education by 4.62%, Textiles, clothing 
and footwear by 1.60%, and prices of housing by 6.81%. 
 

Figure1: Consumer Price Indices by Region for the Period: 2004-2010   
(Base year 2004=100) 
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3.2 The annual Producer Price Index during 2010   
The annual producer price index in the Palestinian Territory increased by 3.36% during 2010 
(Base year 2007 = 100), compared with an increase by 1.53% during 2009. The prices of 
locally produced exported goods increased by 1.95% during 2010, and the prices of locally 
consumed items moved up by 3.60% during 2010. The prices of manufactured items moved 
up by 2.12%, the prices of agriculture products increased by 5.96%, the prices of fish 
increased by 1.20%, while the prices of mining and quarrying which cover only quarrying and 
crush stone decreased by 0.11%, during the same period.     
 
Figure 2: Producer Price Indices in the Palestinian Territory by Source of Products, 

for the Period: 2004-2010 
 (Base year 2007=100) 
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3.3 The annual Wholesale Price Index during 2010   
The annual wholesale price index in the Palestinian Territory increases by 3.70% during 2010 
(Base year 2007 = 100), compared with a decrease by 0.65% during 2009.  The main reason 
was the increase in the prices of imported goods by 2.92%, and the price of local production 
increased by 4.91%. the price of manufacturing items increased by 3.10%, and the price of 
fish increased by 0.17%, the prices of agriculture products reported an increase by 5.31% 
during 2010, while the prices of mining and quarrying decreased by 0.70%.     
 
Figure3: Wholesale Price Indices in the Palestinian Territory by Source of Products, 

for the Period: 2004-2010  
(Base year 2007=100) 
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3.4 The Construction Cost Index in the West Bank during 2010   
The annual construction cost index increased by 1.56% during the year 2010 compared with 
2009 (Base Month December 2007 = 100). The construction cost index for residential 
buildings increased by 1.54% and non-residential buildings by 1.56%. 

 
Figure4: Monthly Construction Cost Indices in the West Bank during 2010 

 (Base Month December 2007 = 100) 

100

103

106

109

112

115

Ja
nu

ary

Feb
rua

ry
Marc

h
Apri

l
May

Ju
ne Ju

ly

Aug
us

t

Sep
tem

be
r

Octo
be

r

Nov
em

be
r

Dec
em

be
r

Month

 C
os

t I
nd

ex

Residential buildings Non-residential buildings Total

 
3.5 The Road Cost Index in the West Bank during 2010   
The annual road cost index increased by 3.75% during the year 2010 compared with 2009 
(Base Month December 2008 = 100), This was due to the increase in the cost of agricultural  
roads materials by 4.79%, maintenance of the municipality roads materials by 3.67%, 
development of the municipality roads materials by 3.50%, maintenance of outside roads 
materials by 3.66%, and development of outside roads materials by 3.73%. 
 

Figure5: Monthly Road Cost Indices in the West Bank during 2010 
 (Base Month December 2008 = 100) 
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Chapter Four 
 

Methodology 
 
4.1 Data collection  
Data on prices for consumer, producer, wholesale and construction are collected through 
visits conducted by trained staff to selected markets including groceries, supermarkets, cloth 
and clothing market, restaurants, general services office, hospitals, private schools,  
wholesalers and factories, etc.., and construction product sources related to the index. 
 
The interviewers were provided with questionnaires that included all required items and data 
sources along with detailed descriptions of goods and outlets. 
  
Methodology was set to collect prices that cover all prices of goods and services according to 
its market cycling and turnover.   
 
4.2 Editing and reviewing of data  
By the end of data collection in all governorates, data are edited according to the following 
process: 
• Logical revision to prices by comparing prices of goods and services with others in 

different sources and other governorates. Whenever a mistake is detected, it should be 
returned to the field for correction. 

• Arithmetic revision of average prices for items in the governorates and the general 
average in all governorates. 

• Field revision of prices through selecting a sample of collected price to the items. 
 
4.3 Calculation of price indices  
The price indices are calculated using Laspeyres equation.  This equation applies weighting 
through base-period quantities. According to this equation, the index for each good is 
calculated first, then for each group which weighted by base period quantity until it becomes 
possible to calculate the general price index. 
 
4.4 Weighting system  
 
Weighting system for CPI: 
The CPI weights reflect the relative significance of goods and services in the consumer 
basket.  Data on household expenditure and consumption of goods and services represented in 
the consumer basket was collected through the Palestinian Expenditure and Consumption 
Survey (PECS), which was carried out during the year 2004. 
 
The value of consumption of each item of goods and services in the consumer basket reflects 
the relative significance of that item in the total of Palestinian consumption patterns in that 
period.  The overall value of the consumer basket is assumed to be one hundred thousand 
points (100,000).  The relative significance of each item in the consumer basket is determined 
on the basis of assigning that item a relative weight (out of the total weight of 100,000 points), 
which is directly proportional to the relative size of that item in terms of the overall value of 
the basket. 
 
Weights of various items in the consumer basket have been calculated for each of West Bank, 
Jerusalem J1, Gaza Strip, and the overall Palestinian Territory separately.  This approach to 
construction of PCPI has allowed to produce a CPI for each of the regions separately. 
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Therefore, all item indices representing the Palestinian Territory are not calculated on the 
basis of weighted average for the three regions as it may look for some readers. 
 
Weighting System for PPI: 
The value of local production of each item of goods reflects the relative significance of that 
item in the totality of Palestinian Production for that period. The overall value of production is 
assumed to be one hundred thousand points (100,000). The relative significance of each item 
in the total production is determined on the basis of assigning that item a relative weight (out 
of the total weight of 100,000 points), which is directly proportional to the relative size of that 
item in terms of overall value of production. 
 
Weights of various items in the total production are calculated individually for local 
production, export of local production and total production. Therefore, the total item index 
representing the Palestinian Territory is not calculated on the basis of averaging the two other 
Indices.  
 
Weighting System for WHPI: 
The value of local production of each item of goods reflects the relative significance of that 
item in the totality of Palestinian Production for 1996. The overall value of production is 
assumed to be one hundred thousand points (100,000). The relative significance of each item 
in the total production is determined on the basis of assigning that item a relative weight (out 
of the total weight of 100,000 points), which is directly proportional to the relative size of that 
item in terms of overall value of production. 
 
Weights of various items in the total production are calculated individually for local 
production, import production and total production. Therefore, the total item index 
representing the Palestinian Territory is not calculated on the basis of averaging the two other 
indices.  
 
Weighting System for CCI and RCI: 
Data from Ministry of Public Works and Housing Council in addition to the Palestinian 
Contractors Union and some engineering offices was used for calculating the weight for 
construction and road Index. 
  
Weight used to calculate the index of non-residential buildings was based on some of the 
projects implemented in 2007. 
 
Weight used to calculate the index for residential buildings was based on data available for 
housing projects over the year 2007 from the Palestinian Housing Council.  
 
 
Weight used to calculate the index of roads was based on some of the projects implemented    
in 2008. 
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Chapter Five 
 

Data Quality 
 

5.1 Data accuracy  
 
5.1.1 Statistical errors  
The findings of the survey are affected by statistical errors due to using sampling in 
conducting the survey rather than comprehensive enumeration for the units of the target 
population, which increases the chances of having variances from the actual values we expect 
to obtain from the data had we conducted the survey using comprehensive enumeration. The 
computation of differences between the most important key goods showed that the Coefficient 
of Variation of these goods did not exceed 4.7%. The variance of the key goods in the survey 
was computed and dissemination was carried out on the level of the Palestinian Territory for 
reasons related to sample design and computation of the variance of the different indicators 
since there was a difficulty in dissemination of results at governorate level for lack of weights.  
 
5.1.2 Non-statistical errors  
Non-statistical errors are probable in all stages of conducting the project during data 
collection or data entry. The non-statistical errors can be summarized in the following: 
• Non-response errors: The selected sources of this year showed major cooperation with 

interviewers; not a single case of non-response was reported this year. 
• Response errors (respondent), interviewing errors (interviewer), and data entry errors: To 

avoid this type of error and reduce their effect, project administration adopted a number 
of procedures that ensured their reduction to the lowest level. The procedures include:  

1. With respect to respondents: More than one visit was made to every source to explain 
the objectives of the survey and emphasize the confidentiality of the data. The number 
of field visits in 2008 was limited and did not exceed 10 due to the situation in the 
Palestinian Territory and occupation's procedures, However, the visits to data sources 
contributed to empowering relations, cooperation, and verification of data accuracy. 

2. Interviewer's errors: A number of procedures were taken to empower data accuracy 
throughout the process of field data compilation. These procedures included:  
a. Interviewers were selected based on educational qualification, competence, and 

assessment. Interviewers were trained in theory and in practice on the 
questionnaire. 

b. Also, meetings were held to remind interviewers of instructions. In addition, 
explanatory circulars were handed out about the survey. 

3. Data entry errors: A number of procedures were taken to verify data quality and 
consistency and empower data accuracy throughout processing and entry. The 
procedures included the following:  
a. Data entry staff were selected from persons specialized in computer programming; 

they were trained fully on the entry program. 
b. Data verification was carried out for 10% of the entered questionnaires to ensure 

that the data entry staff entered questionnaires correctly and in accordance with the 
questionnaires provisions. The result of the verification was 100% consistent with 
original data.  

c. The files of the entered data were received, examined, and reviewed by project 
administration before findings were extracted. The project administration carried 
out many checks showing data logic and coherence. An example of these checks 
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was comparing the data of current month with the data of previous month, 
comparing the data of the sources, and comparing data between governorates. 

 
5.1.3 Other technical remarks  
There are some important technical remarks that must be taken into consideration upon 
reviewing this report; they are as follows: 
 

1. The sources at rural areas and refugee camps were not counted due to lack of adjusting 
weights for such areas. It was considered sufficient to select sources from main cities in 
the West Bank, Gaza Strip, and Jerusalem. The sources of data compilation were 
distributed among the main cities in the governorates of the Palestinian Territory as 
follows:  

 

West Bank: Tulkarm, Jenin, Qalqiliya, Nablus, Ramallah, Jericho, Bethlehem, and 
Hebron 
Gaza Strip: Gaza and Jabalia, Khan Yunis and Rafah, Deir al-Balah and al-Nusseirat   
Jerusalem J1: It is the part of Jerusalem J1, which Israel annexed by force in the 
aftermath of occupying the West Bank in June 1967.  

 

2. Some cases of change to the types of data sources appeared when the field survey was 
conducted. They included changing the activities of some sources or permanent or 
temporary closure of the source. These cases were dealt with through scientific statistical 
methods in addition to upgrading goods according to changing quality or quantity 
following international recommendations.  

 
3. Data classification was in accordance with international recommendations. The 

recommendations of national accounts concerning classification of consumer groups were 
adopted using COICOP. As for price indices tables for product price and wholesale, the 
International Standard Industrial Classification ISIC3 was adopted. 
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Summary of variance calculation for the most important items during 2010 
 

 

Coefficient of 
Variation 

95% Confidence Interval Standard 
Error EstimateItem Description 

Upper Lower 

0.04413.18 11.11 0.52912.15Long grain profile rice -Uncle Ben’s - USA -Pack/ 1kg 

0.013161.55 153.71 1.995157.63Haifa white flour - Zero - Israel - Sack/ 60kg 

0.0213.77 3.47 0.0773.62White bread - Local -1kg 

0.00649.51 48.28 0.31448.89Fresh beef meat - Local - 1kg 

0.01315.88 15.08 0.20215.48Fresh chicken with feathers - Local - 1kg 

0.00498.43 96.80 0.41597.61Powdered milk - Nido - France - Can/  2.5kg 

0.01815.08 14.08 0.25714.58Chicken eggs - Local - Carton/ 2kg 

0.01234.40 32.85 0.39533.62Olive oil l- Local - 1kg 

0.0243.99 3.63 0.0923.81Large size banana - Israel - 1kg 

0.0145.86 5.55 0.0795.71Red apple - Israel - 1kg 

0.0854.29 3.06 0.3133.67Green house tomato - Local - 1kg * 

0.0472.95 2.45 0.1272.70Greenhouse cucumber - Local - 1kg 

0.0193.23 3.01 0.0583.12Medium size potato - Israel - 1kg 

0.0164.13 3.87 0.0664.00Fine white sugar - White sugar - Israel - Pack/ 1kg 

0.0421.77 1.50 0.0681.63White table salt- First table - Israel - Pack/ 1kg 

0.03217.09 15.08 0.51216.08Imperial - Local - 20 cigarettes 

0.01467.70 64.19 0.89465.94Propane tank - Local - Tank/ 12kg 

0.0085.67 5.50 0.0435.58Diesel for heating - Israel - 1 liter 

0.0046.25 6.15 0.0256.20Excellent gasoline 96 - Israel - 1 liter 

0.011133.10 127.27 1.483130.18Locally manufactured gold - karat 21 
 

* The high coefficient of variation in the prices of tomatoes is due to the oscillation in prices of tomatoes during 2010 especially  
in the fourth  quarter of 2010. 

 




