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  شكــر وتـقديـــر

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

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

  

، بقيادة فريق فنـي مـن الجهـاز المركـزي لإلحصـاء      2011األسعار واألرقام القياسية فيذ مسح 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 2011لعام ) 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(الذين ساهموا بالتمويل على مساهمتهم القيمة في تنفيذ هذا المشروع ،.  
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  تـنـويــه لمستخدمي بيانات هذا التقرير
  

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

عر لهذه األصناف في تلك لبعض األصناف في بعض الجداول، وهذا يعني انه لم يتوفر س(..) تظهر اإلشارة  -2
  .الفترة

سعر صرف الدوالر مقابـل  ل المعدل الشهريوقد بلغ .  في تسعير السلع والخدمات ل اإلسـرائيلي قالشيتم استخدام  -3

  :كالتالي  2011 – 2004للسنوات  لقالشي

  

  

  
  

  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004 الشـــهر

 3.58 3.72 3.90 3.76 4.22  4.61  4.37  4.41  كانون ثاني

 3.66 3.75 4.11 3.60 4.21  4.69  4.37  4.46  شباط

 3.56 3.74 4.16 3.53 4.20  4.69  4.33  4.50  آذار

 3.43 3.69 4.19 3.53 4.10  4.59  4.37  4.54  نيسان

 3.47 3.79 4.07 3.40 4.00  4.47  4.37  4.59  أيار

 3.41 3.85 3.93 3.34 4.17  4.46  4.47  4.52  حزيران

 3.42 3.86 3.90 3.47 4.26  4.42  4.55  4.49  تموز

 3.54 3.79 3.83 3.55 4.23  4.38  4.50  4.53  آب

 3.69 3.73 3.77 3.53 4.10  4.35  4.53  4.49  أيلول

 3.67 3.61 3.72 3.67 4.01  4.27  4.65  4.46  تشرين أول

 3.74 3.64 3.77 3.88 3.93  4.29  4.70  4.40  تشرين ثاني

 3.77 3.61 3.79 3.83 3.89  4.21  4.62  4.34  كانون أول

 3.58 3.73 3.93 3.60 4.15  4.45  4.50  4.48  المعدل السنوي

  

  

  راتاتصاالخ
  

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

  1967 عام

:COICOP من االستخدام تصنيف االستهالك الفردي حسب الغرض  

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

عن األمم المتحدة                                                                       
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  المقدمة
  

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

  .لمعرفة االتجاه العام لألسعار وتركيب األرقام القياسية لهاالمعلومات الالزمة 

  

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

ستهلك والمنتج والجملة منه ألهمية توفير بيانات ميدانية تجمع من أسواق المحافظات الفلسطينية المختلفة تبين أسعار الم

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

بدأ الجهاز بجمع بيانات حول أسعار مواد انشاء شبكات  2010الجهاز بجمع أسعار مواد إنشاء الطرق، ومع بداية العام 

، مما يسـهل  2011صحي، كما باشر بجمع بيانات حول كميات وقيم االنتاج الصناعي مع مطلع عام المياه والصرف ال

على المستفيدين من هذه اإلحصائيات متابعة األسعار لعدد من السنوات ودراسة السالسل الزمنية المتوفرة عن األسـعار  

سية للمستهلك والمنتج والجملة وتكـاليف مـواد   وتحتوي النشرة السنوية على األرقام القيا.  لمقارنتها ومعرفة تطورها

البناء والطرق وشبكات المياه والصرف الصحي، كما تحتوي على كميات وقيم االنتاج الصناعي، إضافة إلى متوسطات 

أسعار المستهلك لسلع مختارة، حيث تم جمع أسعار المستهلك من جميع المحافظات الفلسطينية، بينما اقتصر جمع أسعار 

وقطاع غـزة،   J1القدس  إلىعلى خمس محافظات رئيسية تمثل شمال ووسط وجنوب الضفة الغربية باإلضافة  الجملة

أما تكاليف مواد البناء والطرق وشبكات المياه والصرف الصحي فقد اقتصر جمع أسـعارها مـن محافظـات الضـفة     

ظات رئيسية في الضفة الغربية، كما يـتم  الغربية، أما شبكات المياه والصرف الصحي فيتم جمع بياناتها من خمس محاف

  .جمع بيانات عن كميات وقيم االنتاج وأسعار المنتجات الصناعية من جميع المحافظات الفلسطينية

   

إلى السادة الباحثين والمخططـين والمهتمـين    2011الجهاز أن يقدم نشرة األسعار واألرقام القياسية السنوية لعام  يسر

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

كات المياه والصرف الصحي وكميات وقيم االنتاج الصناعي، إضافة والمنتج والجملة وتكاليف مواد البناء والطرق وشب

    .إلى متوسطات أسعار المستهلك لسلع مختارة

  

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

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

  . وتقييمات الباحثين والمهتمين لهذا الجهد

  

  واهللا الموفق،،،

  

  

  2012،أيار

  

   عال عوض

  رئيس الجهاز
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  الفصل األول
  

  النتائج الرئيسية
  

   2011خالل عام ألسعار المستهلك  األرقام القياسية 1.1

، أن )100=2004سـنة األسـاس   ( 2011يتضح من خالل البيانات المتوفرة عن حركة أسعار المستهلك خالل عـام  

على مستوى األراضي الفلسطينية مقارنة بالمتوسط السنوي % 2.88المتوسط السنوي لهذا العام قد سجل ارتفاعاً بنسبة 

، السـبب  2009بالمقارنة مع عـام   %3.75والذي بلغ  2010خالل عام  المسجلوهي أقل من االرتفاع .  2010لعام 

، وأسـعار  %6.22يعود الرتفاع أسعار المشروبات الكحولية والتبغ بنسبة  2011الرئيسي الرتفاع األسعار خالل عام 

وأسعار المسـكن ومسـتلزماته    ،%4.78وأسعار النقل والمواصالت بنسبة  ،%4.60قمشة والمالبس واألحذية بنسبة األ

، وأسـعار خـدمات المطـاعم والمقـاهي     %2.40وأسعار المواد الغذائية والمشروبات المرطبة بنسبة  ،%2.95بنسبة 

المجموعات تغيرات متفاوتة ولكن بقي تأثيرها محدودا على الـرقم القياسـي    فيما سجلت بقية، %5.89والفنادق بنسبة 

  .العام ألسعار المستهلك

  

   2011أسعار المستهلك في الضفة الغربية لعام 

عـن   %3.54ارتفاعاً بنسبة ) 100=2004سنة األساس ( 2011سجلت أسعار المستهلك في الضفة الغربية خالل العام 

المجموعات التي أثرت على ارتفاع األسعار في الضفة الغربيـة ارتفـاع أسـعار المشـروبات     العام السابق، ومن أهم 

، وأسعار النقل والمواصالت بنسـبة  %5.30وأسعار األقمشة والمالبس واألحذية بنسبة ، %7.43الكحولية والتبغ بنسبة 

، %2.71شروبات المرطبـة بنسـبة   ، وأسعار المواد الغذائية والم%3.55وأسعار المسكن ومستلزماته بنسبة  ،5.02%

، فيما سجلت بقية المجموعات تغيرات متفاوتة ولكـن يبقـى   %8.78وأسعار خدمات المطاعم والمقاهي والفنادق بنسبة 

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

  

   2011لعام  J1أسعار المستهلك في القدس

السـبب  ، %4.13ارتفاعاً بنسبة ) 100=2004سنة األساس ( 2011خالل العام  J1ت أسعار المستهلك في القدس سجل

قمشة والمالبس أسعار األو ،%10.09بنسبـة  مشروبات الكحولية والتبغ أسعار ال يعود الرتفاع الرئيسي لهذا االرتفاع،

 والمفروشـات والسـلع المنزليـة     وأسعار األثاث، %8.37بنسبة  وأسعار النقل والمواصالت، %8.77بنسبة  واألحذية

وأسـعار السـلع    ،%3.17كذلك سجلت أسعار المواد الغذائية والمشروبات المرطبة ارتفاعاً بنسـبة   ،%4.42بنسبـة 

بقية المجموعات سجلت تغيرات متفاوتة ولكن بقـي تأثيرهـا     %.3.28والخدمات الترفيهية والثقافية ارتفاعاً بنسبـة 

  .دودا على الرقم القياسي لألسعارمح

  

   2011أسعار المستهلك في قطاع غزة لعام 

وهـي النسـبة   ، %0.57ارتفعت بنسبة ) 100=2004سنة األساس ( 2011أسعار المستهلك في قطاع غزة خالل العام 

خـدمات  مجموعـة  ر أسـعا  الرتفاع يعود الرتفـاع لهذا االسبب الرئيسي األقل بالمقارنة مع باقي المناطق الفلسطينية، 

، كمـا سـجلت أسـعار سـلع     %3.33بنسبة  وأسعار المسكن ومستلزماته، %4.24المطاعم والمقاهي والفنادق بنسبة 

وأسعار المواد الغذائية  ،%1.21وسجلت أسعار الخدمات الطبية ارتفاعاً بنسبة  ،%2.45وخدمات متنوعة ارتفاعاً بنسبة 
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بقية المجموعات سجلت تغيرات متفاوتة ولكن بقي تأثيرها محدودا علـى الـرقم    ،%1.08والمشروبات المرطبة بنسبة 

  .القياسي العام ألسعار المستهلك في قطاع غزة

  
  2011-2004األرقام القياسية ألسعار المستهلك حسب المنطقة خالل السنوات، 

  )100=  2004(سنة األساس  

  

  

    2011خالل عام  األرقام القياسية ألسعار المنتج 2.1

ارتفاعاً  )100=2007سنة األساس ( 2011سجل الرقم القياسي العام ألسعار المنتج في األراضي الفلسطينية خالل العام 

، السلع المصدرة من اإلنتاج المحلـي  %3.36الذي شهد ارتفاعا بنسبة  2010وهو أقل مما كان عليه عام % 2.11بلغ 

،  في حين سـجلت أسـعار السـلع المنتجـة     2010مقارنة مع عام  2011عام  خالل% 2.85ارتفعت أسعارها بنسبة 

على مستوى المجموعات الرئيسية، أسـعار السـلع ضـمن    . عن نفس الفترة% 2.07والمستهلكة محليا ارتفاعا بنسبة 

، بينما %0.41، أسعار السلع الزراعية سجلت ارتفاعاً بنسبة %3.38مجموعة الصناعة التحويلية سجلت ارتفاعا بنسبة 

، وسجلت سلع مجموعة التعـدين واسـتغالل المحـاجر    %8.74سجلت أسعار مجموعة صيد األسماك انخفاضاً مقداره 

  . 2010مقارنة مع عام  2011خالل عام % 7.65انخفاضاً مقداره 
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   2011 –2004األرقام القياسية ألسعار المنتج في األراضي الفلسطينية حسب مصدر السلعة خالل السنوات،  

  )100=  2007(سنة األساس  

  

    2011خالل عام  األرقام القياسية ألسعار الجملة 3.1

شهدت ارتفاعـاً   )100=2007سنة األساس ( 2011األرقام القياسية ألسعار الجملة في األراضي الفلسطينية خالل عام 

، السبب الرئيسي لهذا االرتفـاع  %3.70الذي شهد ارتفاعا بنسبة  2010، وهو أعلى مما كان عليه عام %3.76بنسبة 

، %3.08، كما سجلت أسعار السلع المنتجة محليا ارتفاعـاً بنسـبة   %4.70يعود الرتفاع أسعار السلع المستوردة بنسبة 

، كذلك %3.30على مستوى المجموعات الرئيسية، ارتفعت أسعار السلع الواقعة ضمن نشاط الصناعة التحويلية بنسبـة 

، وسجلت أسعار التعدين واستغالل المحاجر ارتفاعاً طفيفاً بنسبة %4.96السلع الزراعية ارتفعت بنسبة أسعار مجموعة 

  %. 1.57، بينما سجلت أسعار مجموعة صيد األسماك انخفاضاً مقداره 0.50%

  
   2011 – 2004األرقام القياسية ألسعار الجملة في األراضي الفلسطينية حسب مصدر السلعة خالل السنوات، 

  )100=  2007(سنة األساس 
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    2011خالل عام  األرقام القياسية ألسعار تكاليف البناء في الضفة الغربية 4.1

% 2.79بنسـبة   2011األرقام القياسية ألسعار تكاليف البناء للمباني السكنية وغير السكنية شهدت ارتفاعاً خالل عـام  

، حيث ارتفعت أسعار تكاليف البناء للمباني السـكنية  )100=  2007كانون أول (شهر األساس  2010مقارنة مع عام 

، على مستوى المجموعات الرئيسية، ارتفعت %2.81، وأسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية بنسبة %2.74بنسبة 

كما ارتفعت أسعار مجموعة استئجار  ،%2.82أسعار السلع الواقعة ضمن مجموعة الخامات والمواد األساسية بنسبـة 

  .2010عام مقارنة مع متوسط % 2.82بنسبة  ، وسلع مجموعة أجور وتكاليف العمال ارتفعت%4.55المعدات بنسبة 

  
  2011األرقام القياسية الشهرية ألسعار تكاليف البناء في الضفة الغربية خالل عام 

  )100= 2007كانون أول (شهر األساس    

  
  

  

     2011خالل عام  األرقام القياسية ألسعار تكاليف الطرق في الضفة الغربية 5.1

  2010مقارنة مع متوسط عـام  % 3.13بنسبة  2011األرقام القياسية ألسعار تكاليف الطرق شهدت ارتفاعاً خالل عام 

، وأسـعار  %3.51، حيث ارتفعت أسعار تكاليف الطرق الزراعيـة بنسـبة   )100=  2008كانون أول (شهر األساس 

، وأسعار تكاليف صـيانة  %3.03بلدية بنسبة  ق، وأسعار تكاليف تطوير طر%3.17تكاليف صيانة طرق بلدية بنسبة 

  . 2010مقارنة مع متوسط عام % 3.07، وأسعار تكاليف تطوير طرق خارجية بنسبة %3.06طرق خارجية بنسبة 
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  2011في الضفة الغربية خالل عام األرقام القياسية الشهرية ألسعار تكاليف الطرق  

  )100= 2008كانون أول (شهر األساس    

  
  

  

  

  

    2011خالل عام  األرقام القياسية ألسعار تكاليف انشاء شبكات المياه في الضفة الغربية 6.1

مقارنة مع متوسـط   %3.85بنسبة  2011األرقام القياسية ألسعار تكاليف انشاء شبكات المياه شهدت ارتفاعاً خالل عام 

، حيث ارتفعت أسعار تكاليف انشـاء خزانـات الميـاه بنسـبة     )100=  2010كانون ثاني (شهر األساس  2010عام 

، على مستوى بعض المجموعات الفرعية، سجلت اسـعار  %3.19، وأسعار تكاليف انشاء شبكات المياه بنسبة 5.28%

، وأسـعار  %2.58، وأسعار االسفلت ومنتجاته بنسبة %14.70سبة ، وأسعار الحديد بن%3.75الحفريات ارتفاعاً بنسبة 

، وأسعار الخرسـانة بمقـدار   %1.54، بينما انخفضت أسعار مواد الطمم بمقدار %4.79مواسير بالستيك وحديد بنسبة 

  .2010مقارنة مع متوسط عام % 0.83

  
  2011الغربية خالل عام  األرقام القياسية الشهرية ألسعار تكاليف انشاء شبكات المياه في الضفة

  )100= 2010كانون ثاني (شهر األساس    
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    2011خالل عام  األرقام القياسية ألسعار تكاليف انشاء شبكات الصرف الصحي في الضفة الغربية 7.1

مقارنـة   %1.52بنسبة  2011األرقام القياسية ألسعار تكاليف انشاء شبكات الصرف الصحي شهدت ارتفاعاً خالل عام 

، %3.75، حيث ارتفعت أسعار الحفريـات بنسـبة   )100=  2010كانون ثاني (شهر األساس  2010مع متوسط عام 

، وأسعار مواسير بالستيك وبـاطون بنسـبة   %1.82، وأسعار المناهل بنسبة %2.58وأسعار االسفلت ومنتجاته بنسبة 

  .2010ة مع متوسط عام مقارن% 1.54، بينما انخفضت أسعار مواد الطمم بمقدار 0.88%

  
  2011األرقام القياسية الشهرية ألسعار تكاليف انشاء شبكات الصرف الصحي في الضفة الغربية خالل عام 

  )100= 2010كانون ثاني (شهر األساس    

  
  

    2011خالل عام  األرقام القياسية لكميات االنتاج الصناعي في األراضي الفلسطينية 8.1

شـهر األسـاس   مقارنة مـع  % 5.45بنسبة  2011األرقام القياسية لكميات االنتاج الصناعي شهدت ارتفاعاً خالل عام 

، ونشاط انتـاج وجمـع   %5.30، حيث سجلت انشطة الصناعات التحويلية ارتفاعاً بنسبة )100=  2011كانون ثاني (

مقارنة مـع  % 13.63تعدين واستغالل المحاجر بمقدار ، بينما انخفض نشاط ال%12.18وتوزيع الكهرباء والمياه بنسبة 

  .شهر األساس
  2011األرقام القياسية الشهرية لكميات االنتاج الصناعي في األراضي الفلسطينية خالل عام 

  )100= 2011كانون ثاني (شهر األساس    
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  ثانيالفصل ال

  

  المنهجية والجودة
  

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

بهـدف تركيـب األرقـام    وشبكات المياه والصرف الصحي، كما يقوم بجمع بيانات حول كميات وقيم االنتاج الصناعي 

نب من حيـث طـرق   ونظرا لألهمية القصوى لهذه البيانات، فقد تم وضع نظام متكامل يغطي كافة الجوا.  القياسية لها

ـ  يقومالتي  الركيزة األساسيةهي  المستخدمةاألوزان تعتبر .  جمع األسعار والمصادر وتوزيعها الجغرافي نظـام   اعليه

هي المجموعة الحقيقية التي يتم رصدها ودراسة تغيرات أسعارها علـى   السلع والخدماتسلة أن  كما ،األرقام القياسية

  . بغرض تركيب األرقام القياسية فترات منتظمة
    

  أهداف مسوح األسعار   1.2

  :تهدف مسوح األسعار بصفة عامة إلى توفير البيانات اآلتية

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

  .والمصدرة

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

 .والمستوردة

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

 .J1وقطاع غزة والقدس

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

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

 .توفير بيانات عن األرقام القياسية ألسعار تكاليف انشاء شبكات المياه والصرف الصحي -

 .توفير بيانات عن األرقام القياسية لكميات االنتاج الصناعي -

التغير النسبي في االنتاج الصناعي من خالل قياس كميات االنتاج علـى مسـتوى األراضـي    توفير بيانات عن  -

 .الفلسطينية

 .توفير بيانات عن التغير النسبي في أسعار المنتجات الصناعية المحلية على مستوى األراضي الفلسطينية -

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

 .الالزمة لمتخذي القرارات والمخططين والمهتمين باالقتصاد الوطني توفير االحصاءات -

 .المساهمة في اعداد الحسابات القومية الربعية -
 

   استخدامات الرقم القياسي 2.2

  : يستخدم مؤشر األسعار لمجموعة كبيرة من األغراض، من أهمها

يض جزئياً أو كلياً عن التغيرات في تكلفـة  تكييف األجور واإلعانات الحكومية وإعانات الضمان االجتماعي للتعو −

 .  المعيشة
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توفير مؤشر لقياس تضخم األسعار للقطاع األسري برمته، حيث يستخدم المؤشر إلزالة أثـر تضـخم عناصـر     −

الدخل والمجاميع القوميـة مـن أثـر     اإلنفاق االستهالكي النهائي لألسر المعيشية في الحسابات القومية وتخليص

   .تغيرات األسعار

  . االقتصـاديار ـلقياس معدالت التضخم واالنحس اًمؤشريعتبر  −

  .يستخدم من قبل عامة الناس كدليل يسترشد به فيما يتعلق بميزانية األسرة والبنود المكونة لها −

يستخدم في رصد التغيرات التي تطرأ على أسعار السلع التي يتم التعامل بها في األسواق، وما يتبع ذلـك مـن     −

 . على اتجاهات األسعار وظروف األسواق وتكاليف المعيشة الوقوف

كمؤشر هام يعكس مدى التقدم والتطور الـذي يحـدث للقطـاع    لكميات االنتاج الصناعي يستخدم الرقم القياسي   −

 . اإلنتاجي في فترة زمنية مقارنة بأخرى

وسيلة مباشرة في التعرف على القوة الشرائية للنقود، حيث تتناسب القوة الشـرائية  لألسعار يمثل الرقم القياسي   −

   .للنقود تناسباً عكسياً مع الرقم القياسي لألسعار

  

  االطارو اختيار العينة 3.2

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

في األراضي الفلسطينية، حيث قام الباحث الميداني باختيـار   المستهلكنظام  تغطية كاملة لجميع السلع التي تدخل ضمن

مـن المـدن    اختيارهاهذه المصادر بناء على توفر السلع داخل هذه المصادر، ومن الجدير ذكره أن عينة المصادر تم 

 ،وبيت لحـم  ،القدسو ،أريحاو ،رام اهللاو ،قلقيليةو ،نابلسو ،طولكرمو ،جنين: الرئيسية داخل األراضي الفلسطينية وهي

وقد روعي في اختيار هذه المصادر أن تكون .  ورفح ،خان يونسو ،النصيراتو ،دير البلحو ،جبالياو ،غزةو ،الخليلو

وقد بلغ عدد السلع والخدمات الداخلـة   .األسعار التي تجمع من المصادر المختلفة ممثلة للتباين الذي يمكن أن يحدث في

تم اسـتخدام   حيث ،مصدر 1,975تجمع أسعارها من  ،سلعة 993في حساب الرقم القياسي ألسعار المستهلك ما يقارب 

COICOP  ألمم المتحدةالصادر عن ا 1993في تصنيف بيانات المستهلك حسب توصيات نظام الحسابات القومية.  

المختلفـة بطريقـة    والخدمات وممثلة للمصادر التي تجمع منها أسعار السلع) قصدية(تم اختيار عينة غير احتمالية كما 

، حيـث  نظام تكاليف البناء والطرق وشبكات المياه والصرف الصحي تحقق تغطية كاملة لجميع السلع التي تدخل ضمن

مـن   اختيارهاهذه المصادر بناء على توفر السلع داخل هذه المصادر، ومن الجدير ذكره أن عينة المصادر تم  تم تحديد

 ،وبيت لحـم  ،القدسو ،أريحاو ،رام اهللاو ،قلقيليةو ،نابلسو ،طولكرمو ،جنين: وهي الضفة الغربيةالمدن الرئيسية داخل 

ممثلة للتباين الذي يمكن أن يحدث في األسعار التي تجمع مـن   وقد روعي في اختيار هذه المصادر أن تكون.  الخليلو

 202تكاليف البناء والطـرق  وقد بلغ عدد السلع والخدمات الداخلة في حساب الرقم القياسي ألسعار  .المصادر المختلفة

 27من جمع ت سلعة 121فقد بلغ عدد السلع شبكات المياه والمجاري أما مصدر،  569تجمع أسعارها من  ،سلعة وخدمة

حيث روعي تبويب  .مصدر باالضافة الى مجموعة من السلع المشتركة تؤخذ اسعارها من مسوح تكاليف البناء والطرق

، لكل من سلع تكاليف البنـاء  )ISIC - 3( الموحد لجميع األنشطة االقتصادية البيانات حسب التصنيف الصناعي الدولي

  .وشبكات المياه والصرف الصحي والطرق

  

طبقيـة ذات   قطعيـة  عينـة أما عينة الرقم القياسي لكميات االنتاج الصناعي وأسعار المنتجات الصناعية فقد تم اختيار 

، حيث تم اختيار المؤسسات حسب مساهمتها من إجمالي اإلنتاج لكل طبقة بحيث تم اختيـار المؤسسـات   مرحلة واحدة

من إجمالي إنتاج الطبقة التي % 70 ما نسبته 2009للعام  عيالصنا مجموع إنتاجها من خالل بيانات المسح يشكل التي
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حيث تم حذف المؤسسات التي ظهرت نتيجة المقابلة ، في قطاع غزة 2007وبيانات العام في الضفة الغربية  تنتمي إليها

الي إنتاج من إجم% 70والتي مجموع إنتاجها يشكل  2009لها مغلق نهائي باالعتماد على ملف بيانات قطاع غزة للعام 

والتـي   2007كما أنه تم شمل المؤسسات ذات الوزن المرتفع من واقع بيانات إطار المنشـآت  . الطبقة التي تنتمي إليها

وتجدر اإلشارة إلى أن اإلطار هـو   .2009كانت نتيجة المقابلة فيها غير مكتمل من واقع بيانات المسح الصناعي للعام 

أنشطة التجارة الداخليـة، أنشـطة   (العام للمنشآت والذي يضم األنشطة االقتصادية قائمة المؤسسات والتي تمثل اإلطار 

وقد تم مراعاة أن تكـون المنشـآت   ) الخدمات، أنشطة الصناعة، أنشطة النقل والتخزين واالتصاالت، أنشطة اإلنشاءات

 1300بلغ عدد السلع والخدمات لمسح أسعار المنتج حوالي  بحيث .هي ضمن النشاط الصناعي فقطفي المسح المشمولة 

  .مصدر 435تجمع أسعارها من  ،سلعة

  

دقة باإلضافة إلى توفير عدد كاف  أكثرالهدف من هذا التقسيم هو الحصول على نتائج  ؛طبقتينتم تقسيم المؤسسات إلى 

  . من المؤسسات على مستويات قابلة للنشر

  :تصنيف الجغرافي حيث صنفت المؤسسات إلى ثالث مناطق هيمستوى ال :المستوى األول 

 . ةالضفة الغربي 

   .J1*القدس 

  .قطاع غزة 

       مستوى النشاط االقتصادي حيث صنفت المؤسسات حسب نشاطها االقتصادي الرئيسي حسب تصـنيف  :مستوى الثانيال

)ISIC - 3 (على الحد الرابع.  

  

المختلفـة بطريقـة    والخدمات وممثلة للمصادر التي تجمع منها أسعار السلع) قصدية(تم اختيار عينة غير احتمالية كما 

هذه المصادر بناء على توفر السلع داخل  تم تحديد، حيث نظام الجملة تحقق تغطية كاملة لجميع السلع التي تدخل ضمن

: داخل األراضي الفلسـطينية وهـي  من المدن الرئيسية  اختيارهاهذه المصادر، ومن الجدير ذكره أن عينة المصادر تم 

وقد روعي في اختيار هذه المصادر أن تكون ممثلة للتباين الذي يمكـن أن  .  غزةو ،الخليل، والقدس، ورام اهللاو ،نابلس

وقد بلغ عدد السلع والخدمات الداخلة في حساب الـرقم القياسـي    .يحدث في األسعار التي تجمع من المصادر المختلفة

حيث روعي تبويب البيانات حسـب التصـنيف    .مصدر 528تجمع أسعارها من  ،سلعة 1,256الجملة حوالي ألسعار 

  .)ISIC - 3(الصناعي الدولي 

  

  الشمول  4.2

مصدراً موزعة على كافة المناطق في األراضي الفلسطينية  3969يتم جمع بيانات األسعار للمسوح المختلفة من حوالي 

 الموحد لجميع األنشطة االقتصادية روعي تبويب البيانات حسب التصنيف الصناعي الدوليضمن المدن الرئيسية، حيث 

)ISIC - 3(   لكل من سلع المنتج والجملة وتكاليف البناء والطرق وشبكات المياه والصرف الصحي وكميـات االنتـاج ،

 1993في  تصنيف بيانات المستهلك حسب توصيات نظام الحسـابات القوميـة    COICOPالصناعي، فيما تم استخدام 

)SNA93 (الصادر عن األمم المتحدة  .  
  

سنة أساس عند البدء باحتساب األرقام القياسية ألسعار المستهلك، حيث تم تركيب الرقم القياسـي   1996تم اعتماد سنة 

الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني بتعـديل سـنة األسـاس     ، وقد قامJ1لكل من الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس
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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  2007سي لتكاليف البناء فقد تم اعتماد شهر كانون أول القيا

كأساس في حساب الرقم القياسي لتكاليف الطرق، وفيما يخص الرقم القياسي لتكـاليف انشـاء شـبكات الميـاه      2008

في حساب الرقم القياسي، كما تم اعتماد شهر كـانون  كأساس  2010والصرف الصحي فقد تم اعتماد شهر كانون ثاني 

  .كأساس في حساب الرقم القياسي ألسعار المنتج والرقم القياسي لكميات االنتاج الصناعي 2011ثاني 

  

  تبويب السلع والخدمات  5.2
  

  أسعار المستهلك  1.5.2

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

)COICOP(هي، الصادر عن االتحاد األوروبي و:  

  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

 خدمات المطاعم والمقاهي والفنادق .11

  سلع وخدمات متنوعة .12

  

  أسعار المنتج والجملة  2.5.2

الـدولي الموحـد لجميـع     رئيسية اعتماداً على التصنيف الصناعي من أربعة أبواب أسعار المنتج والجملة إطار يتألف

  :الصادر عن األمم المتحدة وهي) ISIC - 3(األنشطة االقتصادية 

                                       صيد األسماك   -                                      الزراعة  -

 الصناعة التحويلية  -         التعدين واستغالل المحاجر           -
 

  ام القياسية لتكاليف البناءاألرق 3.5.2

  :يتألف إطار أسعار تكاليف البناء من ثالثة أبواب رئيسية وهي
  استئجار المعدات -            الخامات والمواد األولية    −

 أجور وتكاليف عمال −
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  األرقام القياسية لتكاليف الطرق 4.5.2

  :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 −
  

  األرقام القياسية لتكاليف شبكات المياه 5.5.2

  :يتألف إطار أسعار تكاليف شبكات المياه من قسمين رئيسيين وهما
  :ابواب رئيسية أوالً خزانات المياه ويتكون من ستة

 الحفريات −

 الخرسانة −

 الحديد −

 اعمال البناء والدهانات −

 مصاريف ادارية −

  متفرقات −

  :ثانياً شبكات المياه وتتكون من ستة ابواب رئيسية
 الحفريات −

 مواد الطمم −

 اسفلت ومنتجاته −

 مواسير بالستيك وحديد −

 مصاريف ادارية −

 اجور وتكاليف اخرى −

  

  صرف الصحياألرقام القياسية لتكاليف شبكات ال 6.5.2

  :من سبعة أبواب رئيسية وهي لصرف الصحيشبكات ايتألف إطار أسعار تكاليف 
 الحفريات −

 مواد الطمم −

 اسفلت ومنتجاته −

 مواسير بالستيك وباطون −

 مناهل −

 مصاريف ادارية −

 اجور وتكاليف اخرى −
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  كميات االنتاج الصناعي  7.5.2

الدولي الموحـد لجميـع    رئيسية اعتماداً على التصنيف الصناعي أبواب ثالثةمن  االنتاج الصناعيكميات  إطار يتألف

  :الصادر عن األمم المتحدة وهي) ISIC - 3(األنشطة االقتصادية 

  التعدين واستغالل المحاجر −

  الصناعات التحويلية      −

 انتاج وتوزيع الكهرباء والمياه  −

  

   طريقة حساب الرقم القياسي 6.2

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

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

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

  .القياسي العام

  

   )وزاناأل(سلع والخدمات األهمية النسبية لل 7.2
  

  األهمية النسبية ألسعار المستهلك 1.7.2

على نتائج مسح إنفاق واستهالك  دالمستهلك باالعتما ألسعار) 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 

  .  واحتسب بطريقة نسبية ليمثل جزءاً من مائة ألف وهو حجم سلة المستهلك
  

وزان الترجيح المستخدمة في عمليـات احتسـاب الـرقم القياسـي ألسـعار      الجدول التالي يعرض التوزيع النسبي أل

  :2004للمجموعات الرئيسية بناء على بيانات انفاق واستهالك األسرة لعام  المستهلك
  

 J1القدس  قطاع غزة  الضفة الغربية  األراضي الفلسطينية  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 األثاث والمفروشات والسلع المنزلية

 3.87 3.68 5.26 4.45 الخدمات الطبية

 12.38 8.75 9.58 9.86 والمواصالتالنقل 

 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 خدمات المطاعم والمقاهي والفنادق

 6.78 6.04 4.19 5.37 سلع وخدمات متنوعة

 100.00 100.00 100.00 100.00 القياسي العام ألسعار المستهلكالرقم 
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  األهمية النسبية ألسعار المنتج 2.7.2

كل من اإلنتاج الزراعي واإلنتاج الصناعي خالل عام  بياناتتم االعتماد على قيم المبيعات من اإلنتاج المحلي بناء على 

وكذلك جرى االعتماد على إحصاءات التجارة الخارجية لمعرفة حجم الصادرات من السلع المنتجة محلياً خالل  ،2009

القيمة نسبة إلى  األوزان الالزمة لكل من السلع المستهلكة محلياً إضافة إلى السلع المصدرة احتسابوجرى  ،2009عام 

  .اإلجمالية للمبيعات من تلك السلع

  

المنـتج  وزان الترجيح المستخدمة في عمليات احتساب الرقم القياسي ألسعار يعرض التوزيع النسبي ألالجدول التالي 

  :2009باعتماد بيانات 
  

  األبواب الرئيسية محلي صادر إجمالي

  الزراعة  39.28 2.98 36.01

  صيد األسماك 0.22 0.00 0.20

  المحاجر  2.29 0.59 2.13

  التحويليةالصناعة  58.21 96.43 61.66

  المجموع 100.00 100.00 100.00

  
  األهمية النسبية ألسعار الجملة 3.7.2

من السلع الواردات قيمة تم استخراج أوزان الترجيح المستخدمة في عمليات احتساب الرقم القياسي، وذلك باحتساب  
وقد تم تحديت هذه األوزان باعتماد  .1996إضافة إلى اإلنتاج الزراعي والصناعي داخل االقتصاد الوطني عن عام 

  .2007سنة األساس 
  

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

  :2007باعتماد بيانات 
  

  اإلجمالي  واردال  محليال  األبواب الرئيسية

 28.60 12.33 39.53  الزراعة 

 0.14 0.01 0.23  األسماكصيد 

 0.94 0.53 1.22  تعدين واستغالل المحاجرال

 70.32 87.13 59.02  الصناعة التحويلية

 100.00 100.00 100.00  المجموع

  
  ية النسبية ألسعار تكاليف البناءاألهم 4.7.2

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

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

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

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  ان الترجيح المستخدمة في عمليات احتساب الرقم القياسي ألسعار وزالجدول 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

  
  مية النسبية ألسعار تكاليف الطرقاأله 5.7.2

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

ومن ثم تم توزيع تكاليف الطرق المذكورة على مجموعات التكـاليف الـواردة فـي     ،2008نفذتها الوزارة خالل عام 

  .اإلطار بشكل نسبي

  

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

  :الطرق
  

 طرق زراعية المجموعات
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 وتكاليف عمال أجور

 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

  
  سعار تكاليف شبكات المياهاألهمية النسبية أل 6.7.2

تم احتساب أوزان مجموعات تكاليف شبكات المياه بالتنسيق مع اتحاد المقاوليين الفلسطينيين باالعتمـاد علـى بعـض    

، ومن ثم توزيع تكاليف شبكات المياه المـذكورة  2009المشاريع التي نفذها المقاولون المسجلون في االتحاد خالل عام 

  .بيعلى مجموعات التكاليف الواردة في اإلطار بشكل نس
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تكـاليف  وزان الترجيح المستخدمة في عمليات احتساب الرقم القياسي ألسعار الجدول التالي يعرض التوزيع النسبي أل

  :شبكات المياه
 الوزن النسبي المجموعات

 31.25 الخزانات
 2.50  الحفريات

 13.75 الخرسانة الجاهزة 
 10.00 الحديد والصلب 

 2.50 اعمال البناء والدهانات
 1.25 متفرقات 
 1.25 المصاريف االدارية 

 68.75 الشبكات 
 6.25 الحفريات
 10.00 مواد الطمم

 17.5 االسفلت ومنتجاته
 31.25 مواسير بالستيك وحديد
 8.75 اجور وتكاليف اخرى
 3.75 المصاريف االدارية
 100.00 الرقم القياسي العام

 
  تكاليف شبكات الصرف الصحيسعار األهمية النسبية أل 7.7.2

تم احتساب أوزان مجموعات تكاليف شبكات الصرف الصحي بالتنسيق مع اتحاد المقاوليين الفلسطينيين باالعتماد علـى  

، ومن ثم توزيع تكـاليف شـبكات الميـاه    2009بعض المشاريع التي نفذها المقاولون المسجلون في االتحاد خالل عام 

  .اليف الواردة في اإلطار بشكل نسبيالمذكورة على مجموعات التك

  

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

  :شبكات المجاري
 الوزن النسبي المجموعات

 15.00 الحفريات 

 20.00 مواد الطمم

  7.00  االسفلت ومنتجاته

 25.00 وباطونمواسير بالستيك 

 8.00 اجور وتكاليف اخرى

 20.00 المناهل

 5.00 المصاريف االدارية

 100.00 الرقم القياسي العام

  

  كميات االنتاج الصناعياألهمية النسبية ل 8.7.2
الصناعي قيمة االنتاج  باالعتماد علىتم استخراج أوزان الترجيح المستخدمة في عمليات احتساب الرقم القياسي، وذلك  

   .2009والقيمة المضافة لألنشطة االقتصادية من مسح الصناعة للعام 
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لكميات االنتـاج  وزان الترجيح المستخدمة في عمليات احتساب الرقم القياسي الجدول التالي يعرض التوزيع النسبي أل

  :2009الصناعي باعتماد بيانات 
  

  الوزن النسبي  المجموعات الرئيسية

 4.60  المحاجرالتعدين واستغالل 

 80.50  الصناعات التحويلية

 14.90  انتاج وتوزيع المياه والكهرباء

 100.00  المجموع

  

  تنظيم وإدارة العمل الميداني 8.2

باإلضافة الى اعداد التعليمات والنماذج واألدوات  تم تنفيذ عملية جمع البيانات والتنسيق ميدانياً وفق الخطة المعدة لذلك،

ويشكل فريق العمل الميداني من منسق للعمل الميداني ومدراء المكاتب في المحافظات وفـرق  . الالزمة للعمل الميداني

فعاليات  ميدانية، وقد وفر الجهاز مكاتب في كافة المحافظات وذلك لما تتطلبه مهمة االشراف والمتابعة والتدقيق لمختلف

المشروع وجود مكاتب في المحافظات تكون قريبة من مختلف مناطق العمل بحيث يتم استخدامها كمركز لتجمع افـراد  

الفرق العاملة في الميدان قبل وبعد االنتهاء من العمل اليومي، حيث تتم عملية استالم وتسـليم أدوات العمـل المختلفـة    

  .ة وتدقيق حصيلة العمل اليوميوتعبئة النماذج وكتابة التقارير ومراجع
  

  ومصادرها  جمع بيانات األسعار

تجمع بيانات األسعار عن طريق المقابالت الشخصية بواسطة فريق من الباحثين المدربين وذلك من محالت وأسواق 

ت العامة  البيع بالتجزئة مثل البقاالت، والسوبر ماركت، ومحالت بيع األقمشة والمالبس، والمطاعم، ومؤسسات الخدما

  .، باإلضافة إلى محالت البيع بالجملة والمصانع المنتجة في األراضي الفلسطينيةوالمدارس الخاصة واألطباء

  

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

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

  .إلى المعارض المتخصصة في مناطق مختلفة في المدينة

  

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

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

  .من كثرة تداولها

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

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

، أما فيما يتعلق بأسعار الجملة فيتم جمع تسعيرة واحد لكل سلعة وبشكل ربعي من تجمع يوم الثالثاء من كل أسبوع

المدن المختارة، أما فيما يخص أسعار المنتج فيتم جمع تسعيرة واحدة لكل سلعة يتم انتاجها وبشكل شهري من المدن 

  .ارةالمخت

كما تم توزيع سلع وخدمات االرقام القياسية لتكاليف البناء والطرق وشبكات المياه والمجاري بحيث تجمع من محالت 

  . مختصة لبيع تلك السلع باالضافة الى شركات التعهدات التي تختص بتنفيذ تلك المشاريع حسب اختصاصها
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 مجتمع الهدفمنشأة اقتصادية بحيث يشتمل  435وبخصوص بيانات كميات اإلنتاج الصناعي فيتم جمعها من خالل 

وخصوصاً المؤسسات التي لها  التي تمارس نشاطاً اقتصادياً ضمن قطاع الصناعةللربح جميع المؤسسات الهادفة  على

لمسح، وذلك حتى تالئم متطلبات جمع البيانات للحاالت امن استمارة  نماذج ةتصميم ثالث أهمية اقتصادية كبيرة بحيث تم

 بأسلوبالصناعية  المؤسساتالصناعية بحيث يتم استيفاؤها من قبل أصحاب ومدراء  المؤسسات ناتيالبالمختلفة 

  .المسحالمقابلة الشخصية وبواسطة الباحثين المؤهلين والمدربين على مفاهيم استمارة 

  

  وجدولتها البيانات ، معالجةجعةمراتدقيق،  9.2
  

   بيانات األسعار معالجةو مراجعة، تدقيق 1.9.2

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

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

  .اكتشاف خطأ أثناء المراجعة المنطقية يتم التأكد ميدانياً من السعر

  .مراجعة حسابية حيث تتم مراجعة متوسط أسعار السلعة داخل المحافظات والمتوسط العام لجميع المحافظات •

 .مراجعة ميدانية لعينة من األسعار للسلع التي تم جمعها •
 

 ميات االنتاج الصناعي كبيانات  معالجةو مراجعة، تدقيق  2.9.2

نفسها من تم مقارنة هذه الكميات والقيم مع مراجعة منطقية لكميات وقيم االنتاج على مستوى االنشطة الرئيسية بحيث ي

ميدانياً من الكمية أو المراجعة المنطقية يتم التأكد أثناء محافظات مختلفة وعند اكتشاف خطأ منشآت صناعية مختلفة و

  .القيمة

  

  ادخال البيانات وجدولتها 3.9.2

بعد االنتهاء من مراجعة البيانات وتدقيقها، يتم ادخال البيانات باستخدام البرامج المعدة لذلك حسب طبيعة المسح، بعدها 

  .يتم سحب البيانات وجدولتها واستخراج النتائج النهائية بواسطة الفريق المؤهل في دائرة األسعار واألرقام القياسية

  

  البيانات دقة  10.2

بأسلوب العينة، وبالتالي فان هذه األسعار والكميات معرضـة لألخطـاء    2011تم جمع بيانات األسعار والكميات للعام 

  .االحصائية واألخطاء غير االحصائية
  

  األخطاء اإلحصائية  1.10.2

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

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

 ةحتساب التباين ألهم السلع األساسية الداخلة في المسح، تبين بان نسبومن خالل ا هذا المسح باستخدام الحصر الشامل،

 للسلع الرئيسية والنشر على مسـتوى المنـاطق  التباين  احتسابتم  وقد  %.4.7معامل االختالف لهذه السلع ال تتجاوز 

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

  .مستوى المحافظة نظراً لعدم توفر األوزان
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  األخطاء غير اإلحصائية  2.10.2

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

  :بما يلي يمكن إجمالها

ر المختارة لهذا العام تعاوناً كبيراً مع الباحثين الميدانيين حيث لم تظهـر  بدت جميع المصادأ: أخطاء عدم االستجابة •

  .أية حالة رفض هذا العام

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

  :توياتها وقد تمثلت هذه اإلجراءاتالمشروع مجموعة من اإلجراءات الكفيلة بتقليلها إلى أدنى مس

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

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

 البياناتتم اتخاذ مجموعة من اإلجراءات التي من شأنها تعزيز دقة  فقدبالباحث، فيما يتعلق باألخطاء المرتبطة  .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  −

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

 .التوضيحية حول المسح

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

بمـا  ، وقد تمثلت هذه اإلجراءات خالل عملية معالجتها وحوسبتها البياناتاإلجراءات التي من شأنها تعزيز دقة 

  :يلي

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

  .برنامج اإلدخال

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

  .لهذا الفحص% 100بإدخالها بشكل صحيح ومطابق مع ما جاء في بنود االستمارة، وكانت النتيجة مطابقة 

تم استالم ملفات بالبيانات المدخلة وتم فحصها ومراجعتها من قبل إدارة المشروع، وذلـك قبـل الشـروع      −

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

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

  .البيانات بين المصادر، ومقارنة البيانات بين المحافظات
 

  مشروع لرفع جودة البياناتدارة الإجراءات أخرى اتخذتها إ 3.10.2

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

 :إجراءات فنية أخرى لرفع جودة البيانات .2

  :معالجة الموسمية وتقدير أسعار األصناف غير المتوفرة •

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

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

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

مصادفتها أحيانا هي عدم توفر أسعار لبعض السلع وذلك بسبب الموسـمية والتـي غالبـا مـا تظهـر فـي       

الخضروات والفواكه حيث لكل سلعة موسم معين أو ربما بسبب اختفائها لفترة ما من مصدر معين أو من كل 
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، كذلك هو الحال بالنسبة للمصادر حيث أن بعـض  )قتاختفاء مؤ(المصادر ومن المتوقع ظهورها مرة أخرى 

  .المصادر تغلق لفترة قصيرة ألي سبب من األسباب
  

وهي عمليـة تقـدير     )Group Relative Method(لذا يتم معالجة مثل هذه الحاالت بطريقة علمية تسمى 

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

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

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

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

  .الخاصة بالمالبس والتفصيل
  

  :معالجة اختفاء أصناف السلع والمصادر •

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

ضافة إلى ما يستجد من سلع جديدة، وعليه ال بـد  هذا باإل.  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 

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

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

  :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(
 

أدت إلى المحافظة على التمثيل الصحيح لسلة المستهلك الفلسطيني وعدم تـأثر المؤشـر   استخدام هذه الطريقة 

  .بتغير منشأ الصنف
  

 : طريقة التداخل الزمني •

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

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

  :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  =سعر األساس للسلعة القديمة.  

1−tP  =سعر السلعة الجديدة في الشهر السابق   .  

 10−P= سعر السلعة القديمة في الشهر الحالي.  
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هذه الطريقة أدت إلى مواكبة التطور والتغير للسلع الداخلة في سلة المستهلك الفلسطيني وعكس المؤشر للواقع 

  .من خالل إحالل السلع الحديثة محل القديمة
 

  : طريقة الربط الزمني •

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

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.  
  

منية، من خالل استخدام هذه الطريقة يتم المحافظة على منطقية وجودة الرقم القياسي ألسعار المستهلك عبر السالسل الز

  .وعدم تأثر قيم البيانات باختفاء صنف معين من السوق وبالتالي عدم انحراف المؤشر عن مساره بسبب اختفاء الصنف
  

ومن هذه الحاالت  إدارة المشروع العديد من الحاالت التي واجهت المسح من خالل الطرق العلمية السابقة، توقد عالج

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

  

  : مقارنة البيانات 11.2

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

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

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

  . زراعية، وذلك يعود ألسباب اختيار العينة فيما يخص أسعار السلع ال% 5بينما كان هناك اختالف ال يتجاوز 

  

  مالحظات فنية أخرى  12.2

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

  :  التالي والنح

بسبب عدم توفر األوزان الترجيحية على مستوى الريف والمخيمات،  لم يتم حصر المصادر في الريف والمخيمات، .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، ين،جن 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
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ظهرت بعض حاالت تغير في أنواع مصادر البيانات عند التنفيذ الميداني للمسح، مثل تغير نشاط بعض المصـادر   .2

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

  .اتباع التوصيات الدوليةالعلمية، باإلضافة إلى تحديث السلع حسب تغير النوعية أو الكمية ب

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

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

بناء والطرق وشبكات المياه والصرف الصحي فقد اعتمدت التصـنيف القياسـي   ألسعار المنتج والجملة وتكاليف ال

  ISIC-3).(الصناعي الدولي 

  
  2011خالل العام  تباين ألهم السلعالحساب 

  

 الخطأ المعياري التقديرات الوصف
95%  فترة الثقة  

 الخطأ النسبي 
 الحد األعلى  الحد األدنى

 0.037 14.46 12.49 0.502 13.48 كغم 1-أمريكا-بنز أنكل-حبة طويلة أرز

 0.011 167.61 160.21 1.884 163.91 كغم60 -إسرائيل-زيرو-أبيض حيفا طحين

 0.034 4.36 3.82 0.138 4.09 كغم 1-محلي -ابيض كماج خبز

 0.008 52.39 50.69 0.434 51.54 كغم1-محلي –عجل طازج  لحم

 0.024 16.05 14.61 0.367 15.33 كغم1 -محلي –طازج دون الريش  دجاج

 0.012 103.29 98.69 1.172 100.99 كغم 2.5 -فرنسا –نيدو -مجفف  حليب

 0.027 17.79 15.97 0.463 16.88 كغم2 -محلي –دجاج  بيض

 0.020 34.85 32.22 0.669 33.54 لتر1 -محلي –زيتون  زيت

 0.025 5.04 4.56 0.122 4.80  كغم1-إسرائيل-كبير الحجم موز

 0.025 7.01 6.35 0.168 6.68 كغم1-إسرائيل-احمر تفاح

 0.053 3.49 2.84 0.166 3.17 كغم 1-محلي-حماموت بندورة

 0.043 3.31 2.80 0.131 3.06 كغم 1-محلي–حماموت  خيار

 0.022 2.90 2.65 0.062 2.78 كغم1-إسرائيل  -حبة متوسطة الحجم  بطاطا

 0.015 5.31 5.00 0.077 5.15 كغم1-هولندا -كريستال  -ابيض ناعم  سكر

 0.046 1.94 1.62 0.081 1.78 كغم1-إسرائيل -فيرست تيبل  -طعام ابيض  ملح

 0.019 17.41 16.17 0.315 16.79 سيجارة-محلي-امبريال-سجائر

 0.020 78.94 73.05 1.499 75.99 كغم12 -محلي –غاز  اسطوانة

 0.012 7.01 6.69 0.082 6.85 لتر1-اسرائيل –للتدفئة  سوالر

 0.006 7.20 7.03 0.045 7.11 لتر1 -اسرائيل  -ممتاز  96 بنزين

 0.016 168.01 157.97 2.557 162.99 محلي -مصنع محليا  21عيار ذهب

  
 

  

  

  

  



PCBS : ،2011األسعار واألرقام القياسية  

 

38 
 

   



PCBS : ،2011األسعار واألرقام القياسية  

 

39 
 

  الثالفصل الث

  

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

  .السلع والخدمات بين فترتين زمنيتين 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  وبالترجيحاألساس،  فترةعلى أسعار 
   

  :الرقم القياسي ألسعار المستهلك

مستهلك بين فترة زمنية تسمى فترة المقارنة وسيلة احصائية لقياس التغيرات في أسعار السلع والخدمات ضمن سلة ال

  . وبين فترة اخرى تسمى فترة األساس
  

   :سعر المستهلك

  .هو السعر الذي يدفعه المستهلك األسري مقابل حصوله على سلعة أو خدمة لالحتياجات األسرية
  

  :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

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

  :الجملةسعر 

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

السماسرة في شـراء   أوالقيام بدور الوكالء  أوالمهنية لغيرهم من تجار الجملة،  أوالمؤسسية  أوالتجارية  أوالصناعية 

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

  .هي الفترة الزمنية التي يتم مقارنة الفترة الجارية بها
  

  :سلة المستهلك

  .هي المجموعة الحقيقية للسلع والخدمات التي يقوم المستهلك باإلنفاق عليها لألغراض المعيشية
  

  : أوزان الترجيح

داخل سلة المستهلك أو بين مكونات الرقم القياسي، وتستخدم في العمليات الحسابية  ة للسلع والخدماتهي األهمية النسبي

  .للرقم القياسي
  

  :أسعار فترة األساس

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

  )مؤشر( :في الرقم القياسي نسبة التغير

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

  .في مائة ثم طرح مائة
  

  :معامل التحويل

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

  .للمقارنةتصبح قابلة 
  

  :الوحدة اإلحصائية

 الوحدة: من الوحدات اإلحصائية رئيسيننوعين ) SNA 93( الصادر عن األمم المتحدة القوميةنظام الحسابات  يعرف

   .والمنشأةالمؤسسة  -التنظيمية 
  

 : الرئيسي النشاط االقتصادي

الدولي الموحـد لألنشـطة االقتصـادية     التصنيفحسب  أجلههو طبيعة العمل الذي تمارسه المؤسسة والذي قامت من 

  .تعدد األنشطة داخل المؤسسة الواحدة حالةويسهم بأكبر قدر من القيمة المضافة في 
  

  : اإلنتاج

والتي يتم خالل فترة زمنية محددة بقيمة المنتجات النهائية من السلع والخدمات المنتجة من قبل منشأة ما  اإلنتاجيقاس 

.  الذاتي اإلجماليلغايات التكوين الرأسمالي الثابت  أوستهالك ذاتياً أخرى ألغراض االاستخدامها من قبل وحدات 

، واألخيرة تعني المنتجات التي تستغرق وقتاً "بالمنتجات تحت التشغيل"السلع النهائية، وما يسمى : ويشمل اإلنتاج فئتين

وتقدر قيمة معظم السلع في اللحظة التي تكتمل فيها .  ة، مثل القطعان التي تربى للذبح واألعمال اإلنشائيإلنتاجهاطويالً 

كما هو الحال في المنتجات تحت (العملية اإلنتاجية، غير أن عملية إنتاج بعض السلع قد تمتد لتتجاوز الفترة المحاسبية 

والمحاصيل  إلنشاءاتا أعمال، وهنا يتم تقدير قيمة هذه المنتجات وتسجيلها في تلك الفترة المحاسبية، مثال ذلك )التشغيل

  .الزراعية الشتوية
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PCBS: Prices and Price Indices, 2011 2011االسعار واألرقام القياسية، : PCBS ء

JanuaryFebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember

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

2011132.71131.52132.09132.02131.98131.64131.83132.32132.55133.49133.74134.42134.982011

Base Average 1996 = 100

1.41862004100

1996100

Chaining Coefficient: 1.4186 Base: Average 2004 = 100

1 :1996 - 2011

Table 1: Consumer Price Indices in the Palestinian Territory, 1996 - 2011

Month

Year Annual 

Average
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PCBS: Price and Price Indices, 2011 2011األسعار واألرقام القياسية، : PCBS ء

JanuaryFebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember

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

2011131.16129.94130.09129.85130.07129.40130.67130.84131.06132.22132.27133.19134.322011

1.44962004100

1996100

Chaining Coefficient: 1.4496 Base: Average 2004 = 100

Base Average 1996 = 100

21996 - 2011

Table 2: Consumer Price Indices in the West Bank, 1996 - 2011 

Month

Year Annual 

Average
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PCBS: Prices and Price Indices, 2011 2011األسعار واألرقام القياسية، : PCBSء 

JanuaryFebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember

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

2011132.55133.67134.83133.70132.95131.32130.96131.12131.10132.37132.40132.88133.312011

1996100Base Average 1996 = 100

Chaining Coefficient: 1.3175 Base: Average 2004 = 100 1.31752004100

31996 - 2011

Table 3: Consumer Price Indices in Gaza Strip, 1996 - 2011 

Month

Year Annual 

Average
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PCBS: Prices and Price Indices, 2011 2011األسعار واألرقام القياسية، : PCBS ء

JanuaryFebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember

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

2011134.06132.20132.38133.46133.45133.48133.58134.28134.67134.88135.20135.51135.672011

2011 - 1996 J1 4

Chaining Coefficient: 1.4216 Base: Average 2004 = 100 1.42162004100

1996100Base Average 1996 = 100

Table 4: Consumer Price Indices  in Jerusalem J1, 1996 - 2011 

Month

Year Annual 

Average
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PCBS: Prices and Price Indices, 2011 2011األسعار واألرقام القياسية، : PCBSء 

All Items 

Index

Change 

%

Food 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

2011132.712.88148.10161.24114.18130.98115.27116.30126.47107.33104.24112.81144.94124.882011

2011131.520.12147.02159.39111.92129.53116.32115.97125.27106.88103.50110.94140.67122.70January2011

132.090.44148.52159.82111.70129.35116.69115.69125.51106.72103.57111.04141.57122.11February

132.02-0.05147.51161.01112.44129.69116.67116.91125.74107.13104.65111.02141.60122.57March  

131.98-0.03147.05160.88113.78129.52116.42116.21126.06107.23104.68111.02143.38123.19April

131.64-0.26145.62161.04114.27130.60115.38115.31127.11107.05104.81111.02144.03123.85May

131.830.14145.91161.12115.54130.37114.69115.13126.97107.44104.99112.82145.04123.18June

132.320.38147.17161.32115.35130.18114.88116.19126.28107.52104.55112.82147.78123.37July

132.550.17147.65161.42114.81130.24114.77116.47126.51107.53104.05112.82146.22125.39August

133.490.71149.00161.86114.35132.02113.92116.24127.36107.50103.93114.43147.21128.44September

133.740.19149.27161.98114.82133.13114.43116.64127.37107.55104.10114.43147.01127.32October

134.420.51150.99161.87114.94133.47114.60117.01126.71107.58104.04114.43147.06127.82November

134.980.42151.54163.17116.21133.62114.42117.79126.80107.86104.04116.89147.66128.67December

5 2004 - 2011

Table 5: Consumer Price Indices and Percentage Changes in the Palestinian Territory by Major Groups of Expenditure, 2004 - 2011

Base Year (2004 = 100) 

Period

 Major Groups of Expenditure
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PCBS: Prices and Price Indices, 2011 2011األسعار واألرقام القياسية، : PCBSء 

All Items 

Index

Change 

%

Food 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

2011131.163.54145.66163.57101.77140.06100.93114.82124.11108.3592.57109.71141.90133.592011

2011129.940.28145.90160.6197.80138.95100.14112.71122.69108.0592.86107.24135.28127.69January2011

130.090.11145.86161.3897.73137.95101.50112.99123.16107.6093.48107.45136.72128.67February

129.85-0.18144.42163.2498.58138.30100.42114.47123.61108.0292.64107.42139.17129.75March  

130.070.17144.09163.5199.27138.44101.67114.49124.18108.3192.86107.45141.80131.05April

129.40-0.51142.29163.7599.92138.82100.64113.59124.92107.7392.76107.45142.76130.65May

130.670.99144.84163.46102.07139.48100.94113.72124.44108.2592.31108.85143.17131.74June

130.840.13145.25163.70103.16139.32101.14114.22123.59108.4991.76108.86142.49131.95July

131.060.16145.20163.89103.62139.22100.62114.71123.84108.5792.02108.86142.83135.84August

132.220.88146.50164.14103.95141.64100.15115.13124.74108.5892.04112.62141.64140.22September

132.270.04146.00164.65104.71142.47100.98115.93124.90108.7492.21112.62144.34137.96October

133.190.69148.00164.24104.44142.95101.14116.70124.65108.9393.01112.62145.81138.54November

134.320.85149.58166.26105.99143.24101.80119.22124.57108.9892.92115.14146.77139.02December

6:2004 - 2011

Table 6: Consumer Price Indices and Percentage Changes in the West Bank by Major Groups of Expenditure, 2004 - 2011

Base Year (2004 = 100) 

Period

 Major Groups of Expenditure
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PCBS: Prices and Price Indices, 2011 2011األسعار واألرقام القياسية، : PCBS ء

All Items 

Index

Change %Food 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

2011132.550.57148.60157.25112.83126.81134.3099.69126.97106.16100.37108.07158.02125.272011

2011133.670.09149.94157.21117.46126.05140.9399.42127.84105.58100.51107.59156.38123.84January2011

134.830.86153.71157.18116.28125.55139.5599.02127.85105.40100.21107.59156.38122.97February

133.70-0.84151.53157.26114.69126.69137.3598.48127.03105.70100.21107.59156.82121.93March  

132.95-0.56149.54157.21115.23126.11136.3698.46126.94106.24101.11107.59157.11122.41April

131.32-1.23145.56157.21114.30126.53134.1298.01127.36105.76101.08107.59157.12123.88May

130.96-0.27144.93157.27113.82126.62133.1498.39127.28106.20100.73107.59158.52123.08June

131.120.12145.34157.27112.80126.66133.56100.63126.54106.33101.27107.59158.52122.83July

131.10-0.02145.57157.27111.71126.16131.31100.68126.54106.33101.28107.59158.52125.30August

132.370.97148.44157.29110.17126.58131.40100.32126.62106.5899.76108.34160.46129.26September

132.400.03148.40157.29109.93128.05131.21100.76126.64106.5099.74108.34160.44128.21October

132.880.36149.59157.29109.40128.83131.03100.62126.51106.3399.61108.34160.44128.56November

133.310.32150.61157.29108.19127.84131.66101.53126.51107.0398.90111.09155.54130.98December

7 ،2004 - 2011

Table 7: Consumer Price Indices and Percentage Changes in Gaza Strip by Major Groups of Expenditure, 2004 - 2011 

Base Year (2004 = 100) 

Period

 Major Groups of Expenditure
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PCBS: Prices and Price Indices, 2011 2011األسعار واألرقام القياسية، : PCBSء 

All Items 

Index

 Change 

%

Food 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

2011134.064.13151.44159.26125.86122.96113.55123.50138.21103.25111.34115.34152.97117.132011

2011132.200.46149.25156.86120.79121.69112.05124.42135.78102.97109.47112.91152.18117.41January2011

132.380.13149.75157.08120.84121.98113.02123.47135.80102.97109.58112.91152.98116.11February

133.460.82150.46158.71122.59122.31115.35127.49136.70103.41112.54112.91152.68117.04March  

133.45-0.01150.23158.24125.84122.45114.13125.61136.89102.97111.89112.86153.88117.03April

133.480.02149.20158.47126.71123.65113.35124.03139.22103.33112.35112.86151.78116.89May

133.580.08149.07158.60128.58122.59113.43123.18139.34103.48113.05117.09152.80116.00June

134.280.52151.99159.12127.31122.38112.36122.57138.69103.46111.68117.09156.08115.77July

134.670.29152.83159.38126.13123.03114.41122.80138.97103.39110.58117.09153.61116.37August

134.880.15152.54160.80126.51123.05112.93122.20140.21103.11111.20117.09154.65118.36September

135.200.24153.12160.74127.31123.88114.14122.04139.92103.18111.43117.09153.14117.88October

135.510.23154.66160.80128.05123.87114.02122.29138.33103.25111.01117.09151.53117.98November

135.670.11154.23162.30129.72124.62113.42121.89138.68103.40111.34117.09150.30118.72December

8J12004 - 2011

Table 8: Consumer Price Indices and Percentage Changes in Jerusalem J1 by Major Groups of Expenditure, 2004 - 2011 

Base Year (2004 = 100) 

Period

 Major Groups of Expenditure
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J1
West BankGaza StripJerusalem J1Palestinian  

Terittory

Rice

115.298.0017.1513.48Pack/ 1kgUSAUncle benzLong grain profiled rice

25115.15144.63143.84134.54Sack/ 25 kgAustraliaSun whiteShort grain profiled rice

17.557.428.177.72Sack/ 1kgAustraliaShoqhaShort grain profiled rice

Flour

60163.80146.67181.26163.91Sack/ 60kgIsraelZeroHaifa white flour

Bread

13.972.815.504.091kgLocalWhite bread

Qurshallah and Cake

19.9411.2013.1711.44LocalQurshallah bars with sesame

Oriental deserts

130.4121.6346.1732.741kgLocalNablus fine kunafa

153.6141.4771.1055.391kgLocalBaqlawa stuffed with pistachio

Biscuits

3610.4710.2813.3311.36Pack 36 

piece
TurkeyUlcarWafer biscuits with chocolate & milk

2503.764.194.314.09Pack/250 gmIsraelEliteStuffed wafer biscuits

2410.5010.0111.0010.50Pack/24 piecLocalJaricohWafer biscuits

32.902.624.063.193 barsEnglandKit KatBiscuits covered with chocolate

Macaroni (spaghetti)

35004.393.474.794.22Pack/500 gmIsraelOsemThin macaroni No. 3

3502.414.013.193.21Pack/350 gmLocalAl- GhazalLong macaroni

Noodles

04002.413.882.873.05Pack 400 gmLocalAbu-Ei'taThin noodles No. 0

2504.565.974.945.16Pack 250 gmIsraelOsemThin noodles

Semolina

14.514.625.394.84Pack/ 1kgIsraelHaifa  Unpacked semolina(A)

Crushed green wheat

19.778.2112.7510.241kgLocalDry unpacked crushed green wheat

 Prices in NIS

Brand Origin P.Unit

92011

Table 9: Average Consumer Prices for Selected Commodities in the  Palestinian Territtory, 2011  

Item Description
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West BankGaza StripJerusalem J1Palestinian  

Terittory

Meat

Fresh meat

170.9856.1370.7565.951kgLocalFresh goat meat with bones

153.3148.5552.7751.541kgLocalFresh beef meat

Fresh poultry

114.0712.6419.2915.331kgLocalFresh chicken without feathers

Fresh fish

131.3720.4446.3132.701kgLocalFresh red snapper

146.6723.4339.5036.531kgLocalFresh whitening

Frozen fish

114.0512.5318.4115.001kgArgentinSaraghosFrozen fish

122.8415.3223.0020.391kgArgentinlord bashFrozen red fish

Tinned fish

1254.536.005.515.35Tin/ 125 gmLocalSunnqrutSardine with peppers

1104.413.495.944.61Tin/ 110 gmMorocoMonkaSardine with oil and pepper

1105.295.315.645.41Tin/110 gmThailandMarinaTinned tuna fish

Dairy products and eggs

Milk

Fresh milk

316.747.797.537.35Tin/ 1kgIsraelTnovaPasteurized milk 3% fat

Powdered milk

2.596.8192.83113.33100.99Can/  2.5 kgFranceNidoPowdered milk

145030.8426.4434.2230.50Can/ 450 gmIrlandaPowdered milk Nan (No.1)

Dairy products

Labaneh

5007.838.099.858.59Sack/ 500 gmLocalJunaidiLabaneh

Cheese

126.4025.0023.2924.901kgLocalWhite boiled goat cheese

BrandItem Description

92011

Table 9 (cont.) : Average Consumer Prices for Selected Commodities in the  Palestinian Territtory, 2011  

 Prices in NIS

P.UnitOrigin
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Table 9 (cont.) : Average Consumer Prices for Selected Commodities in the  Palestinian Territtory, 2011  

 Prices in NIS

P.UnitOrigin

Other dairy products

1003.903.284.183.79 100 gmIsraelTnovaButter

Oils and fats

Vegetable oils

Olive oil

129.2030.4141.0033.541kgLocalOlive oil

Corn oil

325.6729.2631.9928.97Can/ 3 literIsraelBurgoCorn oil

Fats

Vegetable fat

2.2526.4614.0026.1422.20Can/ 2.25 kgLocalGazalleVegetable fat

226.6617.0027.8523.84Can/ 2 kgHollandClaraVegetable fat

Fruits and vegetables

Fruits

Fresh fruit

Orange

13.333.134.173.541kgLocalBig size orange

Lemon

13.923.604.684.071kgLocalYellow lemon

Kalamantina

12.892.893.793.191kgLocalMedium size kalamentina 

Other fruits

13.312.944.613.621kgLocalpummello

Banana

14.324.474.634.471kgLocalMedium size banana

14.555.114.734.801kgIsraelBig size banana

Apples

16.366.137.566.681kgIsraelRed apple

15.996.508.176.881kgLocalNormal apple
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Table 9 (cont.) : Average Consumer Prices for Selected Commodities in the  Palestinian Territtory, 2011  

 Prices in NIS

P.UnitOrigin

Grapes

18.945.8910.648.49Grapes white

16.284.198.686.361kgLocalGrapes black

Water melon

11.871.572.491.991kgIsraelStriped water melon

Sweet melon

13.753.453.563.591kgIsraelMelon

Plums

14.853.896.224.991kgLocalPlums, red

Raisins

125.5825.6922.4224.561kgTurkeyRaisins

Dates

123.1413.1631.1422.48Pack/ 1kgIsraelDates

Nuts

Pistachio

157.2045.9846.0849.751kgUnhusked roasted pistachio

Peanut

115.6812.6423.5117.341kgLocalRoasted peanut

Walnut

147.9946.6949.7148.131kgIsraelUnpacked husked walnut

Almonds

154.9140.6958.8151.471kgLocalRoasted husked salted almonds

Seeds

135.4341.2342.4739.711kgLocalRoasted water melon seeds

Assorted nuts

141.1646.0148.1745.111kgLocalAssorted nuts

Fresh vegetables

Tomato

13.753.063.693.471kgLocalLocal tomato
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Table 9 (cont.) : Average Consumer Prices for Selected Commodities in the  Palestinian Territtory, 2011  

 Prices in NIS

P.UnitOrigin

13.392.363.763.161kgLocalGreen house tomato

Dry onion

12.962.233.032.741kgLocalLocal dry onion

12.832.792.752.791kgIsraelDry onion

Garlic

113.1415.1814.6314.321kgLocalLocal garlic

115.1611.9316.0614.391kgIsraelGarlic

 marrow

15.013.046.194.751kgLocalSmall marrow

Eggplant

13.052.533.833.141kgLocalLarge eggplant

Okra

113.3816.5916.1715.381kgLocalGreen okra

Beans

18.485.7810.918.391kgLocalGreen beans

Jew's mallow

14.814.0611.306.721kgLocalGreen Jew's mallow

Green pepper

15.145.045.205.131kgLocalHot green pepper

14.624.104.974.571kgLocalGreen pepper

Spinach

16.002.258.405.551kgLocalSpinach

Cauliflower

13.792.464.573.601kgLocalCauliflower

Cabbage

13.252.433.943.211kgLocalWhite cabbage

Cucumber

13.322.283.573.061kgLocalGreenhouse cucumber
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Table 9 (cont.) : Average Consumer Prices for Selected Commodities in the  Palestinian Territtory, 2011  

 Prices in NIS

P.UnitOrigin

Lettuce

14.102.503.653.421kgLocalLettuce

Carrot

12.522.723.943.061kgLocalCarrot

13.472.993.923.461kgIsraelCarrot

Potato

13.132.463.222.941kgLocalMedium size potato

12.832.423.082.781kgIsraelMedium size potato

Tomato paste

5804.865.495.605.32Can/ 580 gmIsraelBray timeTomato paste

Frozen vegetables

Frozen sweet peas

18.637.7211.639.32Sack/ 1kgIsraelFrozen green sweet peas

Frozen green beans

19.567.6113.5210.23Sack/ 1kgIsraelFrozen green beans

Other frozen vegetables

17.386.1011.778.42Sack/ 1kgIsraelFrozen green okra

Vegetables & legumes tinned 

Lentils

17.677.839.558.351kgLocalLentils

Crushed lentils

17.747.729.878.451kgTurkeyCrushed lentils

Chick beans

17.936.799.788.161kgTurkeyChick beans

Fava beans

15.343.269.716.101kgTurkeyLocal unpacked small Fava beans

Dry beans

17.686.6311.048.451kgTurkeyLarge dry beans
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Table 9 (cont.) : Average Consumer Prices for Selected Commodities in the  Palestinian Territtory, 2011  

 Prices in NIS

P.UnitOrigin

Dried vegetables

Dried Jew's mallow

124.9414.7632.5024.071kgLocalCrushed Jew's mallow

Tinned legumes

Fava beans (tinned)

5603.693.824.964.16Can/ 560 gmLocalAl- BadrSmall Fava beans (tinned)

Chick beans (tinned)

5004.093.746.314.71Can/ 500 gmLocalAl- BadrMedium chick beans (tinned)

5004.734.915.234.96Can/ 500 gmIsraelTelmaMedium chick beans (tinned)

Sugar and Confectionery

Sugar

14.924.625.935.15Pack/ 1kgIsraelWhite sugarFine white sugar

50202.59208.96251.94221.17Sack/ 50 kgEnglandCrystalWhite sugar

Halvah

5009.858.2710.699.60Can/ 500 gmIsraelAl- HilalHalvah

Chocolate

164.3771.3071.7569.14Pack/ 1kgEnglandMackinto-shChocolate

60021.8327.6424.0324.50Pack/600 gmBrazilBon bonChocolate

Tea, coffee & cocoa

Tea bags

10013.5013.6015.2914.13Pack100 

bags
EnglandLiptonTea bags

Ground coffee

 141.8447.2560.0049.701kgColombiGround coffee

Nescafe'

20021.4520.7222.4021.53Can/ 200 gmFranceNestleNescafe'

20026.4222.0026.7625.06Can/ 200 gmU.S.AMaxwellNescafe'

Cocoa

50016.3113.2817.0315.54Can/ 500 gmFranceNestleCocoa Dwantry

1505.252.926.294.82Can/ 150 gmIsraelEliteCocoa
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Table 9 (cont.) : Average Consumer Prices for Selected Commodities in the  Palestinian Territtory, 2011  

 Prices in NIS

P.UnitOrigin

Spices

Black pepper

2509.297.926.387.86250 gmground black pepper

Assorted spices

2509.378.406.728.16250 gmAssorted spices

Table salt

11.751.022.571.78Pack/ 1kgIsraelFirst tableWhite table salt

Other foods

Thyme

121.8528.5824.6425.021kgLocalground thyme with spices "A"

Tehinah

116.2615.9617.5816.60Pack/ 1kgLocalAl- A'alulTehinah

Mineral water

1.52.462.942.792.73Bottle 15 literEgyptAl- BarakehMineral water

1.52.842.084.103.01Bottle 15 literIsraelEdenMineral water

Soft drinks with soda

3302.042.013.332.46Can/ 330 mlIsraelCoca colaCola

RC1.53.544.785.334.55Bottle1.5 literLocalClubCola

Juice

24.035.007.105.38Bottle 2 literIsraelCrystalFruit Juice

424.9722.9826.5824.84Bottle 4 literLocalAl- MulukiFruit Juice

Cigarettes

Local cigarettes

2013.9520.0016.4216.7920 cigarettesLocalImperial

Imported cigarettes

2019.9718.0022.0019.9920 cigarettesEnglandRothmansMedium cigarette

Fabric, clothes & footwear

Fabric & clothes
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Table 9 (cont.) : Average Consumer Prices for Selected Commodities in the  Palestinian Territtory, 2011  

 Prices in NIS

P.UnitOrigin

Fabrics

Women clothes fabric

6.6811.9317.7812.13MeterIsraelTeftaFabric for clothes innerside

11514.3020.8928.5221.24MeterKoreaSuper 

quality
Pure velvet fabric (115cm width)

Tricot  wool fiber

1006.788.6210.678.69Hank/100 gmIsraelAcrylanWool rolls

Total ready made  clothes

269.58128.89251.88216.78IsraelLevisJeans trousers

63.7580.00154.3199.35LocalFloridaCloth trousers

Total ready made children clothes

29.2121.8246.8832.43LocalCow boyShirt for children

22.6317.4143.9628.00LocalSunBlouse for children

Charges of tailoring  dresses

301.01205.18483.33329.84Charges of tailoring official uniform

Footwear

Shoes for men

125.35121.32276.46174.37IsraelIspidoNatural leather shoe

53.5464.62156.6791.61LocalForzaSpot boot

67.0984.3770.0073.82LocalNaboliInterlaced sandal for men (natural 

leather)
Foot wear for women

52.0147.5286.1861.90LocalKing shoesShoes

52.0460.4877.2963.27LocalForzaMedium boot

64.6568.7088.3373.90LocalBamaNatural leather sandal

Footwear for children

46.1341.2255.7347.69LocalAl- wafaShoes for girls

67.2359.6071.4666.10LocalReemBoot for boys

Electricity

0.560.47..0.52KilowattIsraelElectricity- Kilowatt/ Minimum

0.620.47..0.55KilowattIsraelElectricity- Kilowatt/ Extra
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Table 9 (cont.) : Average Consumer Prices for Selected Commodities in the  Palestinian Territtory, 2011  

 Prices in NIS

P.UnitOrigin

Gas

1267.8967.3492.7575.99Tank/ 12 kgLocalPropane tank

Diesel

16.426.427.706.851 literIsraelDiesel for heating

Kerosene

16.426.428.677.171 literIsraelKerosene

Cubic meterLocalWater

4.032.502.192.91Cubic meterIsraelOne cubic meter/ minimum

4.962.702.193.28Cubic meterIsraelOne cubic meter/ extra

Furniture

4690.427968.066916.676525.05BedroomLocalBedroom furniture, made of "sandwich"  

72585.634400.975725.004237.20BenchesLocal BormaSeven benches suite of corduroy deluxe

31503.691865.282408.331925.77BuffetLocalBuffet (3pieces of sandwich wood)

6172.27242.31250.00221.536 chairsIsraelYunisPlastic chairs

Carpets

23227.47405.72285.21306.13PieceIsraelDeltaImpaired nylon carpet 2×  3

212.0520.6623.8518.86M2USAApoloPure moquette, 1mil

Blankets and quilts

64.98133.4771.7590.07QuiltIsraelUlufilSummer quilt (single)

51.0355.34111.6772.68QuiltLocalSummer quilt (polyester cloth)

73.25115.00375.00187.75BlanketSpainMora- kingWool blanket - acrylan (double)

Mattresses

160/190578.06593.77662.50611.45Bed mattressLocalSuper sleepBed mattress 190/160 spring

Refrigerators

162715.352000.002770.832495.39 RefrigeratorCoreaL G13 feet refrigerator

Washing machines

1.5488.13450.00966.67634.93
washing 

machine
FranceCalor1.5kg plastic tank washing machine

Gas stoves/ cookers
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Table 9 (cont.) : Average Consumer Prices for Selected Commodities in the  Palestinian Territtory, 2011  

 Prices in NIS

P.UnitOrigin

90602465.971925.003900.002763.66stoveItalyUniversalNickel stove 90×60

Heaters

162.30200.00180.00180.77HeaterJapanFojicaKerosene heater

Other household appliances

8183.31343.89350.00292.40TelephoneJapanPanasonic
Normal telephone device (with buttons 8 

memory digits)

215110.98101.67131.11114.59VaporSingaporPhilipsElectric vapor iron- 1487

141.98129.68116.46129.37FanChinaAtlasLong stick fan - small bulb

Household utensils

Glassware utensils

616.0027.5035.6326.37FranceArcopalSet of plates (6)

610.2612.9331.3818.19ArgentinFlat plates (6)

Utensils of steel

8319.64290.83367.92326.13FranceSepPressure cooker, 8 liters

2472.8435.8355.0054.56FranceFrying pan, size 24cm

1.532.5151.0297.3360.29ChinaKettle for tea, 1.5 liters

1001.812.214.522.85HungaryTingisramNormal lamb, 100 watt

405.455.155.825.47IsraelAtlasNeon lamb, 40 watt

Cleaning powders & liquids

45.767.0110.717.834 litersLocalAlbattaChlorine

4.535.2352.9445.2544.474.5 litersGermanyPersilWashing powder

16.398.007.877.42Gallon/ 1kgGermanyStarWashing powder

Household services

Washing, cleaning, ironing

19.6513.7838.2023.88Washing a uniform - ironing

5.915.5620.8310.77Washing a trousers - ironing

9.836.8921.2512.66ironing a dress

Bicycles

16B.M.X205.83210.66301.67239.38BicycleTaiwanB.M.XBicycle, 12 inch diameter

61



PCBS: Prices and Price Indices, 2011 2011األسعار واألرقام القياسية، : PCBS ء

J1
West BankGaza StripJerusalem J1Palestinian  

Terittory

BrandItem Description

92011

Table 9 (cont.) : Average Consumer Prices for Selected Commodities in the  Palestinian Territtory, 2011  

 Prices in NIS

P.UnitOrigin

Accessories for means of 

transportation

Tires

70/13175.04254.91350.00259.98KoreaYokohamaSteel tire 13/70

185/14268.13352.77385.00335.30USAMarshalSteel tire 14/185

Parts & accessories (or repairs)

829433.0234.9558.3342.10IsraelFriendixFront Fiat break, 82-94

2044.6639.4466.2550.12GermanyBush26 inch wipers

13.5715.4936.2521.77JapanPlatinum for Suparu

Gasoline & other fuel

9616.896.907.557.111 literIsrael Excellent gasoline 96

16.426.427.856.901 literIsrael Diesel

Insurance

20001486.211436.533000.001974.25Third party  for a private car,Mottor 2000

16001307.931229.863000.001845.93Third party  for a private car,Mottor 1600

900909.06866.373000.001591.81Third party  for a private car,Mottor 900

16001055.001032.711716.671268.13Compulsory  for a private car,Mottor 1600

900715.01721.041745.831060.63Compulsory  for a private car,Mottor 900

Education services

Education fees

Kindergartens

1339.36674.343800.001937.90YearlyFees for kindergartens -without transport

Basic education

2611.401350.003300.002420.47YearlyFees for private basic education

Secondary education

5945.001794.135583.334440.82YearlyFees for private secondary education

Stationery

Different types of stationery

62.782.862.332.66 6 pencilChinaRubber tipped pencil
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Table 9 (cont.) : Average Consumer Prices for Selected Commodities in the  Palestinian Territtory, 2011  

 Prices in NIS

P.UnitOrigin

6.135.177.356.22IsraelPilotFountain pen

1.020.691.631.11ItalyBICBall- point pen

0.520.500.900.64EraserEraser

Copy books

401.001.001.561.1940 papersLocalJerusalemCopy book

641.451.422.671.8464 papersLocalJerusalemCopy book

General physician visit charge

35.1732.5077.5048.39First class General charges

38.5828.6150.8339.34Normal teeth plucking out

Medicine

1001024.7024.2621.0823.3510 tabletsSwitzerla

nd
Gba- giegyVoltarin S.R 100gm

3015.129.3616.4213.6312 tabletsIsraelDexonGlubren

4014.0712.0914.7913.65 40 tabletsIsraelTevaDigoxin

10014.9311.8718.9615.25 100 mgLocalBiet JalaNocaf

14.7810.5817.9614.44tubeUSAFizerTerramycin

2015.9310.1916.3314.15 20 tabletIsraelTevaZentab 150gm

21.2616.8322.0520.05DropIsraelTevaDex-otic

2130.3336.1332.5032.99 21 tabletsGermanywhiteMinolit

Recreation & culture

Recreation

T.V sets

2020A 80 BLG599.051141.671300.001013.57KoreaGold starColored T.V, 20 inches, 20 A80B

21212J.V.C607.29883.331766.671085.76SingaporJ.V.CColored T.V, 21 inches, 212

Video systems set

A-4headLG600.00400.00615.00538.33KoreaGold starVideo A-4head 

Journals & magazines (periodicals)

2.002.002.382.13LocalAl- Quds newspaper

4.004.005.004.33IsraelKul Al- Arab newspaper

8.507.5010.008.67EgyptAl- Hawadeth magazines
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Table 9 (cont.) : Average Consumer Prices for Selected Commodities in the  Palestinian Territtory, 2011  

 Prices in NIS

P.UnitOrigin

Personal services

Perfumes

25259.02162.22199.38206.87Bottle/ 25 mlFranceAzzaroPerfume for women

75250.74203.61275.13243.16Bottle/ 75 mlFranceAramisPerfume for men

84.8772.92203.83120.50Bottle/ 100 mlFranceOne Man Perfume for men

Beauty care material

J.D176.89197.31300.00224.73IsraelJ.DA whole make- up set

47.6942.8544.4244.99IsraelCareline Mascara

6.737.218.837.59IsraelFenjalHand cream

Toilet soup & shampoo

752.662.044.293.00Piece/ 75 gmLocalLUXToilet soap

752.892.154.353.13Piece/ 75 gmFranceCamayToilet soap

50017.0816.2720.0017.78Refill/ 500 mlUSASunsilkShampoo

Shaving foam

505.105.199.836.71Refill/ 50 mlLocalManShaving foam

Shaving blades

533.1832.5534.6333.455 bladesUSAGillette G IIShaving blades

Tooth paste

7521.1221.5318.3320.33Refill/ 75 mlUSASunsodineTooth paste

Hand kerchiefs & sanitary towels

1003.643.674.583.96Pocket/100LocalTakoHand kerchiefs small size

Tooth brushes

5.285.048.586.30GermanyJordanTooth brushes

Coffee shops & restaurants services

Restaurants

Chick peas (Hummos) plate

8.362.4212.857.88Chick peas (Hummos) plate

Faua beans (Foul) plate

7.911.9411.437.10Faua beans (Foul) plate
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PCBS: Prices and Price Indices, 2011 2011األسعار واألرقام القياسية، : PCBS ء

J1
West BankGaza StripJerusalem J1Palestinian  

Terittory

BrandItem Description

92011

Table 9 (cont.) : Average Consumer Prices for Selected Commodities in the  Palestinian Territtory, 2011  

 Prices in NIS

P.UnitOrigin

Sandwish

3.381.126.003.50Falafel sandwish

9.306.5217.1110.97Shawerma sandwish 

Gold

21164.28158.77165.92162.99gmLocalLocally manufactured gold - karat 21

24181.84174.44187.44181.24gmLocalLocally manufactured gold -karat 24
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PCBS: Prices and Price Indices, 2011 2011األسعار واألرقام القياسية، : PCBS ء

LocalExportedTotal

20102011 Change %20102011 Change %20102011 Change %

115.20115.510.26117.43125.086.52115.27115.740.41Agriculture

103.9394.85-8.740.000.000.00103.9394.85-8.74Fishing

109.23100.88-7.65109.23100.88-7.65109.23100.88-7.65Mining & Quarrying

113.45117.483.56109.14111.732.37112.63116.433.38Manufacturing

114.06116.422.07109.80112.932.85113.50115.892.11All Items Price Index

102010 ،2011

Table 10: Producer Price Indices and Percentage Changes by Categories in the Palestinian Territory, 2010, 2011  

Base Year (2007=100) سنة االساس

Categories

 Producer Price Index
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PCBS: Prices and Price Indices, 2011 2011األسعار واألرقام القياسية، : PCBSء 

LocalImportedTotal

20102011 Change %20102011 Change %20102011 Change %

122.02127.324.35115.77121.675.10118.12123.984.96Agriculture

101.5598.40-3.11101.20101.18-0.01101.3799.78-1.57Fishing

108.59107.14-1.34109.93112.542.37109.26109.800.50Mining & Quarrying

113.57116.152.28112.30117.534.66112.47116.183.30Manufacturing

116.82120.423.08112.71118.014.70114.04118.333.76All Items Price Index

 Wholesale Price Index

Categories

112010 ،2011

Table 11: Wholesale Price Indices and  Percentage Changes by Categories in the Palestinian Territory, 2010, 2011

Base Year (2007=100) 
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PCBS: Prices and Price Indices, 2011 2011األسعار واألرقام القياسية، : PCBS ء

 Change % Change % Change %

201020112010201120102011

106.14108.972.67105.29108.503.05105.84108.822.82Raw Materials

138.21144.714.70135.54141.344.28137.28143.534.55Hiring of equipment

118.90122.452.99118.58121.412.38118.89122.242.82Labour Cost and Wages 

109.57112.582.74109.01112.072.81109.36112.412.79All- Items Construction Cost Index

122010،2011

 Table 12: Construction Cost Indices and  Percentage Changes by Major Groups in the West Bank, 2010 , 2011

   Base Month December (2007 = 100) 

Major Groups 

  Construction Cost Index

Buildings (residential and non-

residential)
Non-residential buildings Residential buildings
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PCBS: Prices and Price Indices, 2011 2011األسعار واألرقام القياسية، : PCBSء 

نسبة التغير

 Change %

Agricultural  roads 108.27112.073.51 طرق زراعية

Maintenance of the municipality roads 108.03111.453.17 صيانة طرق بلدية

Development of the municipality roads 106.66109.893.03 تطوير طرق بلدية

Maintenance of  outside roads 107.15110.423.06 صيانة طرق خارجية

Development of outside roads 107.31110.613.07  تطوير طرق خارجية

All items of Road Cost  index 107.39110.753.13 الرقم  القياسي العام للطرق

132010،2011

Table 13: Road Cost Indices and Percentage Changes by Type of Road in the West Bank, 2010, 2011

Type of Road نوع الطريق

Base Month (December 2008 = 100) 

20102011
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PCBS: Prices and Price Indices, 2011
2011األسعار واألرقام القياسية، : PCBS ء

Local   ExportedTotalClasses

200920102011200920102011200920102011

108.76115.20115.51109.27117.43125.08108.79115.27115.74Agriculture

102.20108.11111.74109.18117.39125.08102.54108.55112.16Crops horticulture

119.96128.89144.80119.96128.89144.80119.96128.89144.80Dried Pulses and Cerials

98.61107.72103.2598.61107.72103.2598.61107.72103.25Fresh and dried vegetable

106.14105.91114.52106.14105.91114.52106.14105.91114.52Fresh fruit

119.50126.72120.24119.65129.20122.00119.50126.72120.24Farming Animal

117.47129.54118.48117.47129.54118.48117.47129.54118.48Live stock

123.60120.57122.05123.60120.57122.05123.60120.57122.05Products of live stock

102.70103.9394.85102.70103.93..102.70103.9394.85Fishing

109.36109.23100.88109.36109.23100.88109.36109.23100.88Mining & Quarrying

110.93113.45117.48107.53109.14111.73110.29112.63116.43Manufacturing

122.59127.60133.65121.38125.90133.94122.41127.37133.83Food products &beverages

112.00112.13118.80117.87119.59131.54114.77115.37124.39Production of meat,fish,fruit,vegetables &oils

111.45119.45138.97111.45119.45138.97111.45119.45138.97Meat products

103.95104.47101.84103.95104.47101.84103.95104.47101.84Fruit and vegitables canned or frozen

124.47125.06139.38124.47125.06139.38124.47125.06139.38Vegetable , animal oils & fats

117.43123.23133.43117.43123.23133.43117.43123.23133.43Dairy products

113.17107.65114.27107.30105.92106.95112.96107.54114.04Feed and grain mill product

103.1999.76102.38103.1999.76102.38103.1999.76102.38Grain mill product

133.45143.83147.59142.72156.19161.57134.08144.64148.47Other food products

112.39114.48120.10112.39114.48120.10112.39114.48120.10Bakery products

109.69111.69115.46109.69111.69115.46109.69111.69115.46Cocoa chocolate and suger confectionery  

194.21227.25225.32194.21227.25225.32194.21227.25225.32Other food products

102.26106.61117.39102.26106.61117.39102.26106.61117.39Tobaco and cigarettes

1420092011

Table 14: Producer Price Indices by Classes in the Palestinian Territory, 2009 - 2011

Base Year (2007=100) 

 Producer Price Index
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PCBS: Prices and Price Indices, 2011
2011األسعار واألرقام القياسية، : PCBS ء

Local   ExportedTotalClasses

200920102011200920102011200920102011

88.8288.8194.3895.8097.36102.4691.0891.5896.82Textiles

100.00101.29105.01100.00101.29105.01100.00101.29105.01Spinning,weaving &finishing of textiles

78.0080.3187.5378.0080.3190.9778.0080.3188.33Made-up textile article exept apparel

103.12103.64110.19103.12103.64110.19103.12103.64110.19Manufacture of wearing apparel

101.37101.22104.20101.27100.87105.30101.31101.08104.94Leather products

98.99101.68102.5498.99101.68102.5498.99101.68102.54Leather

107.98108.42107.27107.98108.42107.27107.98108.42107.27Luggage and handbags

100.95100.43104.83100.95100.43104.83100.95100.43104.83Footwear

102.55104.00104.10100.85100.4394.85101.94102.7199.91Wood and  wood products

99.1997.67103.0899.1997.67103.0899.1997.67103.08Builders capentry

 107.54112.05103.93107.54112.05103.93107.54112.05103.93Other wood products

94.4192.0996.2793.1892.0595.9194.2892.0996.23Paper and paper products

100.36100.4881.43100.36100.4881.43100.36100.4881.43Paper

96.1891.5097.9996.1891.5097.9996.1891.5097.99Other paper products

106.38110.91113.59106.54112.12114.59106.77111.26113.81Chemical and chemical products

94.53104.96113.5994.53104.96114.5994.53104.96113.81Chemical and chemical products

107.50111.65115.36108.27112.27115.36107.69111.84115.36Other chemicals

109.60111.87117.78109.60111.87117.78109.60111.87117.78Paints

109.92115.72122.89109.92115.72122.89109.92115.72122.89Drugs and medicines

106.65109.21103.07106.65109.21103.07106.65109.21103.07Soap,cleaning preparations ,cosmitic 

 Producer Price Index

1420092011

Table 14 (cont.): Producer Price Indices by Classes in the Palestinian Territory, 2009 - 2011

Base Year (2007=100) 

71



PCBS: Prices and Price Indices, 2011
2011األسعار واألرقام القياسية، : PCBS ء

Local   ExportedTotalClasses

200920102011200920102011200920102011

 Producer Price Index

1420092011

Table 14 (cont.): Producer Price Indices by Classes in the Palestinian Territory, 2009 - 2011

Base Year (2007=100) 

101.83109.92110.81101.83109.92109.83101.83109.92110.19Plastic and rubber products

108.85112.39114.57105.72105.73106.65108.11110.91112.71Non-metalic meneral products

100.04100.05107.74100.04100.05107.74100.04100.05107.74Class and class production

99.9099.42101.7999.9099.42101.7999.9099.42101.79Non-structural non-refractory ceramic ware

113.53123.31125.97113.53123.31125.97113.53123.31125.97Cement and lime products

105.76105.51106.25105.76105.51106.25105.76105.51106.25Construction stones

102.14101.3895.28102.14101.3895.07102.14101.3894.97Basic precious&non-ferrous metals

110.09108.44114.55109.71110.64112.86110.08108.52114.53Mine products other than machines

110.36108.51115.31109.72107.66114.51110.35108.50115.30Structural metal products

107.44107.77105.52106.87111.61108.92108.12108.61106.27Other fabricated metal products

113.74112.91113.60122.90123.86124.18118.78118.86119.43Other manufacturings

104.47100.89116.55105.7399.52116.55105.01100.29116.55General purpose mationary

106.31103.87113.22106.31103.87120.47106.31103.87118.00Other domestic appliances

101.52104.57104.21101.52104.57104.21101.52104.57104.21Normal electric lamps

101.52104.57104.21101.52104.57104.21101.52104.57104.21Normal electric lamps

114.56112.68116.09114.56112.68113.71114.56112.68115.57Furniture

116.61119.66113.66112.89114.32113.66116.64119.47113.66Other manufacturing products

117.63119.89137.61117.63119.89137.61117.63119.89137.61 Jewelry

110.09114.06116.42107.69109.80112.93109.81113.50115.89All Items Price Index
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PCBS: Prices and Price Indices, 2011 
2011األسعار واألرقام القياسية، : PCBS ء

  Local  Imported  TotalClasses

200920102011200920102011200920102011

115.03122.02127.32111.09115.77121.67112.17118.12123.98Agriculture

113.81118.90122.52111.39116.01121.82111.61116.56121.59Crops horticulture

126.98131.74134.59115.05119.82124.76121.01125.78129.58Dried Pulses and Cerials

113.50119.48122.10106.63112.16118.51110.07115.82120.29Fresh and dried vegetable

112.63114.98121.87104.61108.71116.25108.62111.85119.03Fresh fruit

117.00127.08135.12109.19114.24120.76113.26121.16128.63Live stock

119.55133.13147.44111.17120.07130.94115.36126.60138.94Live stock

111.44113.88108.24106.16105.32105.19108.80109.60106.70Products of live stock

101.24101.5598.40101.18101.20101.18101.21101.3799.78Fishing

110.83108.59107.14109.22109.93112.54110.03109.26109.80Mining & Quarrying

108.94113.57116.15109.29112.30117.53109.09112.47116.18Manufacturing

115.63119.72122.09116.95119.44127.80115.60118.71122.70Food products &beverages

105.22111.01122.25116.05117.55122.86111.19114.79121.73Production of meat,fish,fruit,vegetables &oils

106.92115.24119.60129.05137.57151.44117.99126.40134.58Meat products

98.71103.47112.81110.30106.36110.71104.50104.92111.75Fish products

94.73100.00120.37104.81102.85105.7099.77101.43112.76Fruit and vegitables canned or frozen

140.33142.73134.71119.60120.14117.39129.97131.44125.75Vegetable , animal oils & fats

106.87110.37112.49116.86122.28126.79111.87116.33119.42Dairy products

123.52119.37120.64130.92123.34135.28127.77122.15128.04Feed and grain mill product

126.16121.67122.34140.63137.24139.51133.40129.46130.64Grain mill product

119.91116.23118.34128.35116.19137.82124.13116.21127.69Animal feeds

117.53127.05124.54105.82115.38121.51111.41120.23117.98Other food products

113.68123.88119.59104.12112.2499.30108.90118.06108.96Bakery products

......96.24110.40136.9796.24110.40136.97Sugar

Base Year (2007=100) 
    Wholesale Price Index

152009 2011

Table 15: Wholesale Price Indices by Classes in the Palestinian Territory, 2009 - 2011 
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PCBS: Prices and Price Indices, 2011 
2011األسعار واألرقام القياسية، : PCBS ء

  Local  Imported  TotalClasses

200920102011200920102011200920102011

112.43120.46124.97100.24109.93126.20106.34115.19125.58Cocoa chocolate and suger confectionery  

120.63136.67150.9599.99105.16111.52110.31120.91129.73Macaroni (spaghetti) and  noodels

126.18132.49127.47122.91127.32110.65124.55129.91118.76Other food products

110.56110.88124.86114.54119.47130.62112.58115.20127.67Beverages

114.94117.72116.8693.99106.20132.93104.47111.96124.63Alcholic drinks

110.43110.67125.10115.27119.94130.54112.85115.30127.77Soft drinks

108.90116.82123.67110.14114.95128.04109.52115.88125.83Tobacco products

99.09105.05118.84104.03105.32107.80101.32104.77110.75Textiles

92.13100.26105.54103.17104.99106.9897.65102.63106.25Spinning,weaving &finishing of textiles

92.13100.26105.54103.17104.99106.9897.65102.63106.25Spinning of textiles

100.91105.54126.17103.43103.40109.18101.76103.50114.27Other textiles

100.84105.38126.43100.5896.78103.17100.71101.08114.17Made-up textile article exept apparel

104.21112.99114.11106.29110.04115.21105.25111.51114.62Carpets

120.83128.01119.67108.89111.94106.95114.86119.97113.12knitted fabrics and articls

105.55111.68103.94120.81118.98102.73113.18115.33103.32Manufacture of wearing apparel

103.09104.74109.91101.78101.22100.93102.57103.10104.92Leather products

125.00128.62127.37103.30101.66106.65112.32112.53114.38Leather,suits and footwear

104.55100.00119.19106.15106.15116.50105.35103.07117.83Leather

135.09142.73131.4199.9896.4495.17117.53119.58111.80Luggage and handbags

99.60100.94107.12101.18101.0498.65100.39100.99102.80Footwear

97.1699.92100.53102.75104.02105.04102.65103.79103.60Wood and  wood products

97.1699.92100.53102.75104.02105.04102.65103.79103.60Wood and wood products

100.17100.3499.0799.31100.98102.4699.74100.66100.75Wood sheets

103.84105.68105.08133.49133.81134.01118.67119.74118.66Builders carpentry

 89.7295.3697.39100.6799.7697.7295.2097.5697.54Other wood products

    Wholesale Price Index

2011 2009(تابع) 15

Table 15 (cont.) : Wholesale Price Indices by Classes in the Palestinian Territory, 2009 - 2011 

Base Year (2007=100) 
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PCBS: Prices and Price Indices, 2011 
2011األسعار واألرقام القياسية، : PCBS ء

  Local  Imported  TotalClasses

200920102011200920102011200920102011

    Wholesale Price Index

2011 2009(تابع) 15

Table 15 (cont.) : Wholesale Price Indices by Classes in the Palestinian Territory, 2009 - 2011 

Base Year (2007=100) 

125.07129.35120.31115.49118.84118.83115.22119.12116.88Paper and paper products

108.43124.99107.28110.69130.20115.78109.56127.59111.33Paper and paper products

133.24135.84124.54104.80110.73108.61119.02123.29116.30Paper container

105.84109.30111.79110.98113.80114.51108.41111.66113.21Other paper products

104.76107.76110.28108.62110.46111.92106.63109.17111.11Chemical and chemical products

101.43100.93102.71110.72109.56107.07106.08105.24104.87Other chemicals

115.75124.37139.70101.65102.40107.32108.70113.39122.44Fertilizers

110.18108.35104.45109.02110.78106.50109.60109.56105.47Paints

97.89105.98113.32112.85115.77122.33105.37110.87117.73Drugs and medicines

109.63110.75113.66119.31114.89123.83114.54112.69118.21Plastic and rubber products

110.31120.76117.71113.64111.58115.54107.44111.40112.33Non-metalic meneral products

111.48125.55131.06119.25116.98108.75115.36121.26119.37Class and class production

110.28120.64117.38113.21111.16116.07107.11110.99112.03Non-metalic mineral product

141.63137.38142.8588.2393.86101.64114.93115.62120.49Non-structural non-refractory ceramic ware

107.79116.55114.90105.13106.48106.73106.46111.52110.74Structural non-refactory ceramic

100.00100.00100.00125.45120.39126.49112.72110.19112.46Cement and lime 

108.97121.39114.92100.37100.68106.37104.67111.03110.51Cement and lime products

111.79121.44120.15101.32101.24106.37106.55111.34113.05Construction stones

100.00100.00100.00103.12102.11112.62101.49101.01105.75Iron and steel

99.2099.44105.72106.78112.17115.92110.64111.32115.65Mine products otther than machines

98.3598.65105.29117.86118.13121.69110.47110.80115.76Structural metal products

113.18117.95112.70100.00100.00100.00106.59108.98106.16Tanks and containers

118.84117.70115.49105.22111.33115.11111.57114.21115.07Other fabricated metal products

104.26108.74113.34110.47116.54123.74107.36112.64118.32Manufacture of cutlery and hand tools

123.20120.38116.13103.10109.22111.62113.15114.80113.85Other fabricated metal products
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PCBS: Prices and Price Indices, 2011 
2011األسعار واألرقام القياسية، : PCBS ء

  Local  Imported  TotalClasses

200920102011200920102011200920102011

    Wholesale Price Index

2011 2009(تابع) 15

Table 15 (cont.) : Wholesale Price Indices by Classes in the Palestinian Territory, 2009 - 2011 

Base Year (2007=100) 

100.43103.31107.5898.7599.7196.2699.54101.80102.57Other manufacturings

104.77110.65112.06125.14124.68127.97114.95117.66119.74General purpose mationary

104.77110.65112.06125.14124.68127.97114.95117.66119.74Machinery and equipment

100.00100.00100.0094.1495.3887.4996.9797.5793.31Manufacture of one purpose machinery

100.00100.00100.0090.5990.8693.0895.3095.4396.48Manufacture of one purpose machinery

100.00100.00100.00106.38109.4099.71103.19104.7099.85Machine tools

100.00100.00100.0080.0080.0069.7390.0090.0083.50Machinery for Mining and quarring

100.42105.48113.6499.85100.7498.94100.14103.11106.03Other domestic appliances

100.00100.00100.0099.1596.4996.6199.5898.2498.29Other domestic appliances

103.21103.52110.73116.07115.31116.99109.84109.54113.73Manufacture of electrical machinary

100.00100.00100.00100.70101.16102.71100.35100.58101.35Motors and genarators

107.50107.95118.50128.58128.09127.72118.04118.02123.02Manufacture of electricity

101.17101.50109.17113.57110.68116.30107.37106.09112.68Normal electric lamps

113.38112.31123.50105.59107.94117.70108.65109.21119.82Furniture and other manufacturing products

112.85111.19115.94103.83105.59119.04108.34108.39117.48Furniture

118.29122.57192.65107.72110.78116.09110.45113.93133.30Other manufacturing products

134.74139.58220.63100.00100.00100.00117.37119.79148.22 Jewelry

92.1596.62110.09112.71113.03111.56102.43104.83110.82Other manufacturing products

111.35116.82120.42109.51112.71118.01109.97114.04118.33All Items Price Index
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PCBS: Prices and Price Indices, 2011 2011األسعار واألرقام القياسية، : PCBS ء

106.14108.972.67105.29108.503.05105.84108.822.82Raw Materials

112.05111.45-0.53111.39109.64-1.57111.70110.48-1.09Quarries and quarrying products

109.20111.141.78108.09109.921.69108.61110.491.73Cutting and shaping stones

107.07109.031.83107.01108.961.83107.01108.961.83Cement, lime & gypsum

108.03107.75-0.25108.69108.930.22108.35108.350.00Cement products

92.89105.7713.8793.74105.6412.6993.36105.8013.32Iron and steel

104.45105.070.59104.45105.070.59104.45105.070.59Ceramic products

102.72103.330.59103.33103.920.57102.93103.520.58Tiles and Panels from Ceramic

106.51106.47-0.04105.55105.39-0.15107.00106.92-0.08Aluminum and metal doors and windows

118.23119.390.98118.23119.390.98118.23119.390.98Iron Reservoirs

115.69116.390.60115.69116.390.60115.69116.390.60Metals Tools

117.08117.730.55117.08117.730.55117.08117.730.55Taps and hydrants

115.86114.60-1.09115.86114.60-1.09115.86114.60-1.09Wood products

111.13112.421.15111.16112.481.19111.13112.441.18Plastic products and health tools  

111.68112.620.84110.94111.700.68111.68112.620.84Boilers and other home appliances

104.99106.961.88105.05106.991.84105.08107.001.83Equipment and electrical networking

99.6299.57-0.0599.6299.57-0.0599.5199.46-0.05Lamps

109.88110.270.35109.88110.270.35109.88110.270.35Paints

138.21144.714.70135.54141.344.28137.28143.534.55Rental of equipment

118.90122.452.99118.58121.412.38118.89122.242.82Wage and workers costs

109.57112.582.74109.01112.072.81109.35112.412.80General index

162010 , 2011

 Table 16: Construction Cost Indices and  percentage changes by Major and sub Groups in the  West Bank, 2010 , 2011

Major and Sup Groups 

2010 Change %  Change % 20112010201120102011

Buildings (residential and 

non-residential)

 Change %

Base Month December (2007 = 100) 

Residential buildingsNon-residential buildings

   Construction Cost Index
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2011األسعار واألرقام القياسية، : PCBS ء

Change %

109.88113.493.29 Raw Materials

116.73121.404.00 Quarries and quarrying products

115.62118.612.59 Asphalt and  bitumen mixture and  its   products

111.62111.750.12 Road Paints

92.8893.470.63 Plastic products

95.0296.771.84 Cement

99.85100.380.54 Cement products

105.03119.7013.96 Iron and steel

97.1097.160.07 Foundry products

91.0490.19-0.94 Other metals

99.55109.8610.36 Electric wires and cables

104.40105.761.30 Water

91.6791.970.33 Transportation fees

106.44109.933.28 Rental of equipments

110.25116.185.38 Operating costs of equipment and maintenance

102.19106.384.10 Labor cost and wages

100.01100.010.00 Wages and miscellaneous costs

107.39110.753.13 All-items Road Cost Index

172010، 2011

 Table 17: Road Cost Indices and Percent Changes by Major and Sub Groups in the West Bank, 2010, 2011

Major and Sub Groups 

Base Month (December 2008 = 100) 

20102011
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2011األسعار واألرقام القياسية، : PCBS ء

Change %

104.42109.935.28Water Reservoirs

101.51105.323.75Excavations

99.6298.79-0.83Concrete

113.45130.1314.70Iron

101.88103.361.45Construction work and paint

100.31100.720.41Miscellaneous

99.88102.472.59Administrative expenses

102.04105.293.19Water Networks

101.51105.323.75Excavations

101.2999.73-1.54Deface Materials

96.9499.432.58Asphalt, bitumen mixture and its products

104.45109.454.79Plastic and steel pipes 

99.84102.472.64Administrative expenses

100.68103.783.08Wages and other costs

102.78106.743.85General Price Index

182010،2011

 Table 18: Water Network Cost Indices and Percent Changes by Major and Sub Groups in the West Bank, 2010, 2011

Major and Sub Groups 

Base Month (January 2010 = 100) 

20102011
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2011األسعار واألرقام القياسية، : PCBS ء

Change %

101.51105.323.75Excavations

101.2999.73-1.54Deface materials

96.9499.432.58Asphalt, bitumen mixture and its products

98.9299.790.88Plastic and cements pipes

107.99109.951.82Fountains

99.88102.472.59Administrative expenses

105.14109.814.44Wages and other costs

102.00103.551.52General  Price Index

192010،2011

 Table 18: Sewage Network Cost Indices and Percent Changes by Sub Groups in the West Bank, 2010, 2011

 Sub Groups 

Base Month (January 2010 = 100) 

20102011
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2011األسعار واألرقام القياسية، : PCBS ء

JanuaryFebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecemberAverage

100.0089.7787.2252.9650.46102.4785.0682.82114.2451.43113.20106.7886.37Mining and quarrying

100.00104.45107.67109.84113.20116.88106.7198.0197.91106.5097.02105.43105.30Manufacturing

100.0089.93103.6397.9393.44108.25107.30125.54135.24134.39123.82126.75112.18Electricity Water Supply

100.00101.61106.13105.46107.39114.94105.80101.40104.20108.12101.74108.66105.45Industrial production index

Major Groups 

 (January 2010=100)Base Month

Table 20: Monthly Industrial Production Indices by Major Groups in the Palestinian Territory for Months of January - December 2011

202011

Industrial Production Index        الرقم القياسي لكميات االنتاج الصناعي
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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 for each area was calculated separately. Therefore, the term CPI for 
the West Bank covers the West Bank excluding Jerusalem J1. 

2. (..) signifies no available data for these items during that period. 
3. The prices of goods were collected in New Israeli Shekels (NIS). The monthly average 

exchange rate of the US dollar during 2004 - 2011 was as follows: 
 

2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 Month 

3.58 3.72 3.90 3.76 4.22 4.61 4.37 4.41 January 

3.66 3.75 4.11 3.60 4.21 4.69 4.37 4.46 February 

3.56 3.74 4.16 3.53 4.20 4.69 4.33 4.50 March 

3.43 3.69 4.19 3.53 4.10 4.59 4.37 4.54 April 

3.47 3.79 4.07 3.40 4.00 4.47 4.37 4.59 May 

3.41 3.85 3.93 3.34 4.17 4.46 4.47 4.52 June 

3.42 3.86 3.90 3.47 4.26 4.42 4.55 4.49 July 

3.54 3.79 3.83 3.55 4.23 4.38 4.50 4.53 August 

3.69 3.73 3.77 3.53 4.10 4.35 4.53 4.49 September 

3.67 3.61 3.72 3.67 4.01 4.27 4.65 4.46 October 

3.74 3.64 3.77 3.88 3.93 4.29 4.70 4.40 November 

3.77 3.61 3.79 3.83 3.89 4.21 4.62 4.34 December 

3.58 3.73 3.93 3.60 4.15 4.45 4.50 4.48 Annual Average 
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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

Jerusalem J1: The areas of Jerusalem 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

WNCI Water Networks Index 

SNCI Sewage  Networks Index

IPI Industrial Production Index
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Introduction  
  

PCBS has devoted strenuous efforts to develop an appropriate framework for goods and 
services which enables the production of the Consumer Price Index, Wholesale Price Index, 
Producer Price Index, Construction Cost Index, Road Cost Index, Water and Sewage Network 
Cost Index, Quantity of Industrial Production Index and other indices in the Palestinian 
Territory.  
 
Price indices are usually used as a tool for measuring changes in the prices of goods and 
services and monitoring price trends, market conditions and standards of living. Price indices 
are considered as the most important indicators of the cost of living and are widely used to 
measure inflation rates and economic recession. 

 
PCBS is pleased to issue this wide-ranging report for 2011. PCBS has produced statistical 
reports on prices on a regular basis since the beginning of 1997. 

 
Statistical data on price indices are vital to decision makers, planners, and researchers and 
PCBS encourages users to contribute feedback and suggestions in order to make 
improvements to meet their needs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
May 2012  Ola Awad 

 

President of PCBS  
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Chapter One 
 

Main Findings 
 
1.1 Consumer Price Index during 2011   
The annual consumer price index in the Palestinian Territory during 2011 (base year 2004 = 
100) increased by 2.88% compared to the previous year, while prices increased by 3.75% in 
2010 compared with 2009.  The rise in the CPI during 2011 was due to the increase in the 
prices of alcoholic beverages and tobacco by 6.22%, textiles, clothing and footwear by 4.60%, 
transportation by 4.78%, housing by 2.95%, food items by 2.40%, and restaurants and cafes 
by 5.89%. 
 
Changes in consumer prices in the West Bank during 2011:  
Consumer prices in the West Bank increased by 3.54% during 2011 (base year 2004 = 100), 
compared with an increase of 4.24% in the previous year. This was due to the increase in 
prices of alcoholic beverages and tobacco by 7.43%, of textiles, clothing and footwear by 
5.30%, transportation by 5.02%, housing by 3.55%, food items by 2.71%, and the prices of 
restaurants and cafes by 8.78%. Changes in the prices of commodities in other groups were 
also observed but had less effect on the prices index.  
 
Changes in consumer prices in Jerusalem J1 during 2011:  
Consumer prices in Jerusalem J1 increased by 4.13% during 2011 (base year 2004 = 100), 
compared with an increase of 5.25% in the previous year. This was due to the increase in 
prices of alcoholic beverages and tobacco by 10.09%, textiles, clothing and footwear by 
8.77%, transportation by 8.37%, furniture and household goods by 4.42%, food items by 
3.17%, and recreational or cultural goods and services by 3.28%. The prices of commodities 
in other groups also increased but had less effect on the prices index. 
 
Changes in consumer prices in Gaza Strip during 2011:  
Consumer prices in the Gaza Strip increased by 0.57% during 2011 (base year 2004 = 100), 
while prices increased by 1.72% during the previous year.  This was due to the increase in 
prices of restaurants and cafes by 4.24%, miscellaneous goods and services by 2.45%, 
housing by 3.33%, medical care by 1.21%, and food items by 1.08%. The prices of 
commodities in other groups also increased but had less effect on the prices index. 
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Consumer Price Indices by Region: 2004-2011   
(Base year 2004=100) 

 
1.2 Annual Producer Price Index during 2011   
The annual producer price index in the Palestinian Territory increased by 2.11% during 2011 
(base year 2007 = 100), compared to an increase of 3.36% during 2010. The prices of locally 
produced exported goods increased by 2.85% and the prices of locally consumed items rose 
by 2.07% during 2011. The prices of manufactured items rose by 3.38%, agricultural products 
rose by 0.41%, but fish prices decreased by 8.74%.  The prices of mining and quarrying, 
which cover only quarrying and stone crushing, fell by 7.65% during the same period.     
 

Producer Price Indices in the Palestinian Territory by Source of Product: 2004-2011 
 (Base year 2007=100) 

 
1.3 Annual Wholesale Price Index during 2011   
The annual wholesale price index in the Palestinian Territory increased by 3.76% during 2011 
(base year 2007 = 100), compared to an increase of 3.70% during 2010.  The main reason was 
the increase in the prices of imported goods by 4.70% and the prices of local production 
increased by 3.08%. The prices of manufacturing items increased by 3.30%, agricultural 
products by 4.96% and mining and quarrying increased by 0.50% during 2011, while fish 
prices fell by 1.57%. 

 
 
 
 

90.0
95.0

100.0
105.0
110.0
115.0
120.0
125.0
130.0
135.0
140.0

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Pr
ic

e 
In

de
x

Year

Palestinian Territory West Bank Gaza Strip Jerusalem J1

80.0
85.0
90.0
95.0

100.0
105.0
110.0
115.0
120.0

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Pr
ic

e 
In

de
x

Year

Total Local Export



PCBS: Prices and Price Indices, 2011   

 ]21[ 

Wholesale Price Indices in the Palestinian Territory by Source of Product: 2004-2011  
(Base year 2007=100) 

 
 
 
 

1.4 Construction Cost Index in the West Bank during 2011   
The annual construction cost index increased by 2.79% during 2011 compared to 2010 (base 
month December 2007 = 100). The construction cost index for residential buildings increased 
by 2.74% and for non-residential buildings by 2.81%. 

 
Monthly Construction Cost Indices in the West Bank during 2011 

 (Base Month December 2007 = 100) 

 
1.5 Road Cost Index in the West Bank during 2011   
The annual road cost index increased by 3.13% during 2011 compared to 2010 (base month 
December 2008 = 100) due to increases in the cost of agricultural road materials by 3.51%, 
materials for the maintenance of municipality roads by 3.17%, development materials for 
municipality roads by 3.03%, materials for the maintenance of outside roads by 3.06%, and 
the development of materials for outside roads by 3.07%. 
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Monthly Road Cost Indices in the West Bank during 2011 
 (Base Month December 2008 = 100) 

 
1.6 Water Network Cost Index in the West Bank during 2011   
The annual water network cost index increased by 3.85% during 2011 compared to 2010 
(base month January 2010 = 100) due to the increase in the cost of water reservoirs by 5.28%, 
and of water networks by 3.19%. The price of excavations increased by 3.75%, iron increased 
by 14.70%, asphalt, bitumen mixture and its products increased by 2.58%, plastic and steel 
pipes increased by 4.79%, while deface materials decreased by 1.54%. 
 

Monthly Water Network Cost Indices in the West Bank during 2011 
 (Base Month January 2010 = 100) 

 
1.7 Sewage Network Cost Index in the West Bank during 2011   
The annual sewage network cost index increased by 1.52% during 2011 compared to 2010 
(base month January 2010 = 100) due to the increase in the prices of excavations by 3.75%, 
asphalt, bitumen mixture and its products increased by 2.58%, fountains increased by 1.82%, 
while deface materials decreased by 1.54%. 
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Monthly Sewage Network Cost Indices in the West Bank during 2011 
 (Base Month January 2010 = 100) 

 
1.8 Industrial Production Index in the Palestinian Territory during 2011   
The annual industrial production index increased by 5.45% during 2011 compared with 2010 
(base month January 2011 = 100) due to the increase in the quantity of manufacturing 
industry by 5.30%, water supply and electricity industry increased by 12.18%, while mining 
and quarrying industry decreased by 13.63%. 
 

Monthly Industrial Production Indices in the Palestinian Territory during 2011 
 (Base Month January 2011 = 100) 
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Chapter Two 
 

Methodology and Data Quality 
 

PCBS has collected data on the prices of consumer, producer, wholesale, and construction 
products and services in order to establish updated price indices, in addition to data on 
industrial production. This work was initiated in conjunction with the launching of the first 
Palestinian Expenditure and Consumption Survey, which allows for the calculation of 
appropriate weights needed to assess CPI.  The collection of the prices of thousands of 
commodities and services from different areas of the West Bank and Gaza Strip forms 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, Road, Water and 
Sewage Network Price Indices for 2011, in addition to the Industrial Production Index for 
2011. 
  
2.1 Project Objectives  
The price surveys primarily provide 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 indices of the cost of construction for residential and non-residential 

buildings in the West Bank. 
• Data on prices and indices for the cost of various kinds of roads in the West Bank. 

Data on prices and indices for the cost of water networks in the West Bank. 
• Data on prices and indices for the cost of sewage networks in the West Bank. 
• Data on quantity and index of industrial production in the Palestinian Territory. 
• A measure of inflation rates in the Palestinian Territory. 

 
2.2 Uses of Price Indices  
Price indices are usually used as a tool to measure changes in the prices of goods and services 
and to monitor price trends, market conditions and the cost of living.  However, the price 
index does not reflect other factors affecting the cost of living, e.g., the quality and quantity of 
purchased goods and is therefore only one of many indicators used to assess the cost of living.  
However, price indices are widely used to measure inflation rates and economic recession. 
 
2.3 Coverage and Sampling  
Prices were collected from 3,969 outlets distributed in the main Palestinian cities for 
consumer, producer, wholesale indices, construction, roads, water networks, sewage 
networks, and industrial production. ISIC–3 was used for the classification of commodities 
and COICOP was used for the classification of consumer commodities. There were 993 
commodities collected from 1,975 outlets in the calculation of the consumer price indices; for 
producer price indices, 1,300 commodities were collected from 435 outlets; for wholesale 
price indices, 1,256 commodities were collected from 528 outlets; for construction and road 
price indices, 202 commodities were collected from 569 outlets; for water and sewage 
network price indices, 121 commodities were collected from 27 outlets; and industrial 
production indices were collected from 435 establishments. The base year used was 1996 in 
the Palestinian Territory for wholesale and producer indices and adjusted to 2007 as the new 
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base year. CPI produced separate indices for the 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 indices; December 2008 was the base month for road indices, 
January 2010 was considered the base month for water and sewage network indices, and 
January 2011 was the base month for the producer price index and industrial production 
index. 
 
2.4 Calculation of price indices  
The price indices were calculated using the Laspeyres equation.  This equation applies 
weighting through base-period quantities. According to this equation, the index for each 
commodity is calculated first, then for each group, then weighted by base period quantity until 
it becomes possible to calculate the general price index. 
 
2.5 Weighting system  
 
2.5.1 Weighting system for CPI  
The CPI weights reflect the relative significance of goods and services in the consumer 
basket. Data on household expenditure and the consumption of goods and services 
represented in the consumer basket were collected through the Palestinian Expenditure and 
Consumption Survey (PECS) conducted in 2004. 
 
The value of consumption of each item of goods and services in the consumer basket reflects 
the relative significance of that item in total Palestinian consumption patterns during 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. 
 
The weights of various items in the consumer basket were calculated separately for each of 
the West Bank, Jerusalem J1, Gaza Strip, and the overall Palestinian Territory and CPI was 
calculated for each region separately. Therefore, all item indices representing the Palestinian 
Territory are not calculated on the basis of a weighted average for the three regions as it may 
appear to some readers. 
 
2.5.2 Weighting system for PPI  
The value of local production of each commodity reflects the relative significance of that item 
in total 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 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. 
 
The weights of various items in total production are calculated individually for locally 
consumed products, exported products 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.  
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2.5.3 Weighting system for WHPI  
The value of each commodity included in the wholesale trade basket reflects the relative 
significance of that item in total Palestinian wholesale trade. The overall value of wholesale 
trade is assumed to be one hundred thousand points (100,000). The relative significance of 
each item in total trade 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 wholesale trade in the Palestinian Territory. 
 
The weights of various items in the wholesale price index 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.  
 
2.5.4 Weighting system for CCI, RCI, WNCI and SNCI  
Data from the Ministry of Public Works and the Housing Council, in addition to the 
Palestinian Contractors’ Union and some engineering offices, were used to calculate the 
weight for the construction and road index. 
  
The weight used to calculate the index of non-residential buildings was based on a number of 
projects implemented in 2007. 
 
The weight used to calculate the index for residential buildings was based on data available 
for housing projects during 2007 from the Palestinian Housing Council.  
 
The weight used to calculate the road index was based on a number of projects implemented    
in 2008. 
 
The weight used to calculate the index of water and sewage network costs was based on a 
number of projects implemented in 2010. 
 
2.5.5 Weighting system for IPI 
The weight used to calculate the production index was based on the value of industrial 
production and the value added for all economic activities in the Industrial Survey of 2009. 
 
2.6 Data Collection  
Data on prices for consumer, producer, wholesale and construction indices were collected on 
visits by trained staff to selected markets, including groceries, supermarkets, cloth and 
clothing markets, restaurants, general services offices, hospitals, private schools, wholesalers 
and factories, in addition to sources of construction products related to the index. 
 
The interviewers were provided with questionnaires that included all the required items and 
data sources, along with detailed descriptions of goods and outlets. 
  
The methodology was to collect prices that cover all the goods and services according to their 
market cycle and turnover.   
 
2.7 Editing and Reviewing of Data  
At the end of the data collection process in all governorates, the data were edited according to 
the following process: 
• Logical revision of prices by comparing the prices of goods and services with others 

from different sources and other governorates. Whenever a mistake is detected, it should 
be returned to the field for correction. 
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• Mathematical revision of the average prices for items in governorates and the general 
average in all governorates. 

• Field revision of prices through selecting a sample of the prices collected with the items. 
• Logical revision of quantity and production by comparing the quantity of goods and 

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

 
2.8 Data Accuracy  
 
2.8.1 Statistical errors  
The findings of the survey may be affected by statistical errors due to the use of sampling in 
conducting the survey rather than a comprehensive enumeration of the units of the target 
population, which increases the chances of variances from the actual values we expect to 
obtain from the data if we had conducted the survey using total 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 Palestinian Territory for reasons related to 
sample design and computation of the variance of the different indicators since there was a 
difficulty in the dissemination of results by governorate due to lack of weights.  
 
2.8.2 Non-statistical errors  
Non-statistical errors are probable at all stages of data collection or data entry. The non-
statistical errors can be summarized in the following: 
• Non-response errors: The selected sources demonstrated significant 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 to a minimum, project managers adopted a 
number of procedures, including the following:  

1. More than one visit was made to every source to explain the objectives of the survey 
and emphasize the confidentiality of the data. The visits to data sources contributed to 
empowering relations, cooperation, and the verification of data accuracy. 

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

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

b. Meetings were held to remind interviewers of instructions. In addition, explanatory 
notes were supplied with the survey. 

3. A number of procedures were taken to verify data quality and consistency and ensure 
data accuracy throughout processing and data entry:  
a. Data entry staff were selected from specialists in computer programming; they were 

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

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

c. The files of the entered data were received, examined, and reviewed by project 
managers before findings were extracted. Project managers carried out many 
checks on data logic and coherence, such as comparing the data of the current 



PCBS: Prices and Price Indices, 2011   

 ]29[ 

month with that of the previous month, comparing the data of sources and between 
governorates. 

 
2.8.3 Other technical remarks  
Some important technical points must be taken into consideration regarding this report, as 
follows: 
 

1. Sources in rural areas and refugee camps were not counted due to a lack of adjustment 
weights for these areas. It was considered sufficient to select sources from the 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 changes in the data sources took place when the field survey was conducted, 
including changing the activities of some sources or permanent or temporary closure of 
the source. These cases were dealt with by scientific statistical methods. In addition, 
goods were upgraded according to changes in quality or quantity in accordance with 
international recommendations.  

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

recommendations of national accounts concerning the classification of consumer groups 
were adopted using COICOP.  For price indices tables for product and wholesale prices, 
the International Standard Industrial Classification-ISIC3 was adopted. 
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Summary of variance calculation for the most important items during 2011 
 

 

Coefficient 
of Variation

95% Confidence Interval Standard 
Error Estimate Item Description 

Upper Lower 

0.037 14.46 12.49 0.502 13.48 Long grain rice -Uncle Ben’s - USA -Pack/ 
1kg 

0.011 167.61 160.21 1.884 163.91 Haifa white flour - Zero - Israel - Sack/ 60kg 

0.034 4.36 3.82 0.138 4.09 White bread - Local -1kg 

0.008 52.39 50.69 0.434 51.54 Fresh beef meat - Local - 1kg 

0.024 16.05 14.61 0.367 15.33 Fresh chicken with feathers - Local - 1kg 

0.012 103.29 98.69 1.172 100.99 Powdered milk - Nido - France - Can/  2.5kg 

0.027 17.79 15.97 0.463 16.88 Chicken eggs - Local - Carton/ 2kg 

0.020 34.85 32.22 0.669 33.54 Olive oil - Local - 1kg 

0.025 5.04 4.56 0.122 4.80 Large size banana - Israel - 1kg 

0.025 7.01 6.35 0.168 6.68 Red apple - Israel - 1kg 

0.053 3.49 2.84 0.166 3.17 Green house tomato - Local - 1kg  

0.043 3.31 2.80 0.131 3.06 Greenhouse cucumber - Local - 1kg 

0.022 2.90 2.65 0.062 2.78 Medium size potato - Israel - 1kg 

0.015 5.31 5.00 0.077 5.15 Fine white sugar -  Israel - Pack/ 1kg 

0.046 1.94 1.62 0.081 1.78 White table salt-  Israel - Pack/ 1kg 

0.019 17.41 16.17 0.315 16.79 Imperial - Local - 20 cigarettes 

0.020 78.94 73.05 1.499 75.99 Propane tank - Local - Tank/ 12kg 

0.012 7.01 6.69 0.082 6.85 Diesel for heating - Israel - 1 liter 

0.006 7.20 7.03 0.045 7.11 Excellent gasoline 96 - Israel - 1 liter 

0.016 168.01 157.97 2.557 162.99 Locally manufactured gold – 21 carat 
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Chapter Three 
 

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 previous periods. 
 
Price index: 
A statistical tool used for measuring changes in the 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 the proportional weight of commodity or goods 
groups throughout the base periods. 
 
Consumer price index: 
 A statistical tool used for measuring changes in the prices of purchased goods and services 
during different temporal intervals. 
 
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.  Producer prices exclude any transportation charges 
invoiced separately by the producer. 
 
Wholesale price: 
The resale (sale without transformation) price 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 transportation charges. 
 
Weights: 
The percentage which reflects the relative significance of commodities and services within the 
consumer basket or in the economy. 
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Base prices: 
Refers to the prices of goods and services in a period to which current prices are compared.  
   
Percentage change in price index: 
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: 
A term used to adjust indices of different base periods to the same base period for the 
purposes of comparison.  
 
Main economic activity: 
The main work of the enterprise based on the ISIC-3 that contributes the largest proportion of 
the value added, whenever more than one activity exists in the enterprise. 
 
Statistical unit:  
The United Nations System of National Accounts (SNA) 1993 defines two main types of 
statistical units: institutional unit and establishment.  
 
Production: 
Production is measured during a certain period of time by the value of the final products of 
goods and services produced by a certain establishment capable of being provided to other 
units, whether self-consumed or for the purposes of self gross fixed capital formation. 
Production includes two categories: Final products and the so-called under-operating 
products, which means products that take a long time to produce, such as livestock and 
establishment works. The value of the majority of goods can be estimated at the moment the 
production process is completed. However, the production of some goods may exceed the 
accounting period (such as the case of under-operating products). The value of such products 
is estimated and registered during that accounting period as, for example, the case of 
establishment works and winter crops.  




