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انتاج جسع بيانات و حراء الفلدطيشي يهاصل العسل على اإل
تكاليف البشاء والطرق وشبكات  سعا ألالرقم القياسي مؤشر 

 في ظل جائحة فيروس كه ونا السياه وشبكات السجا ي 
 

تكاليف البشاء والطرق وشبكات السياه  مؤشر أسعا 
 *وشبكات السجا ي في الزفة الغربية

 00/0000 ،حزيرانخالل شهر 
 
مؤشر أسعا  تكاليف البشاء للسباني   تفاع طفيف علىا

 الدكشية
سجمت أسعار تكاليف البشاء لمسباني الدكشية في الزفة 

 حزيرانخالل شهر % 0.0. ارتفاعًا طفيفًا ندبته* الغربية
الرقم القياسي  ارتفع، إذ .0.0 أيارمقارنة بذهر  .0.0

            مقارنة 8.5018إلى ألسعار تكاليف البشاء لمسباني الدكشية 
سشة األساس )خالل الذهر الدابق  8.5001بـ 

0.82=8..0) 
 

مجسهعــــة ســــجمت أســــعار  عمــــى مدــــتهع السجسهعــــا  الر يدــــية،
، كســــا ســــجمت %010.ارتفاعــــًا ندــــبته  تكــــاليف رأاــــهر العســــال

ارتفاعـــــــًا طفيفـــــــًا ندـــــــبته  مجسهعـــــــة اســـــــت جار السعـــــــدا أســـــــعار 
اما  رالسـها  األرليـة مجسهعة الخأسعار سجمت ، بيشسا 0.5%.

ـــدار   ـــرانخـــالل شـــهر  %020.انخفاضـــًا مق ـــة  .0.0 حزي مقارن
 0بالذهر الدابق

 

مؤشر أسعا  تكاليف البشاء للسباني غير ا تفاع طفيف على 
 الدكشية

سجمت أسعار تكاليف البشاء لمسباني غير الدكشية في الزفة 
 حزيرانخالل شهر % 0.0.ارتفاعًا طفيفًا ندبته * الغربية
الرقم القياسي  ارتفع، إذ .0.0 أيارمقارنة بذهر  .0.0

 8.5050ألسعار تكاليف البشاء لمسباني غير الدكشية إلى 
سشة األساس ) خالل الذهر الدابق .8.505بـ  مقارنة

0.82=8..0) 
 

مجسهعــــة ســــجمت أســــعار  عمــــى مدــــتهع السجسهعــــا  الر يدــــية،
جمت ، كســــا ســــ%010.ارتفاعــــًا ندــــبته  تكــــاليف رأاــــهر العســــال

ارتفاعـــــــًا طفيفـــــــًا ندـــــــبته  مجسهعـــــــة اســـــــت جار السعـــــــدا أســـــــعار 
مجسهعة الخاما  رالسـها  األرليـة ، بيشسا سجمت أسعار 0.1%.

ـــدار   ـــران % 028.انخفاضـــًا مق ـــة  .0.0خـــالل شـــهر حزي مقارن
 0بالذهر الدابق

 
 مؤشر أسعا  تكاليف البشاء لسباني الععم انخفاض

* ظم في الزفة الغربيةسجمت أسعار تكاليف البشاء لسباني الع
مقارنة  .0.0 حزيرانخالل شهر  %085. مقدار  انخفاضاً 
الرقم القياسي ألسعار تكاليف  انخفض، إذ .0.0 أياربذهر 

خالل  8.2080بـ  مقارنة 8.0021 إلىالبشاء لسباني العظم 
 (0..8=0.82سشة األساس ) الذهر الدابق

 

جسهعــــة مأســــعار  ســــجمت عمــــى مدــــتهع السجسهعــــا  الر يدــــية،
سـجمت بيشسـا ، %050. مقـدار  انخفاضاً الخاما  رالسها  األرلية 

، %000.ارتفاعـًا ندـبته  مجسهعة تكاليف رأاـهر العسـالأسعار 
طفيفـــًا  ارتفاعـــاً  مجسهعـــة اســـت جار السعـــدا ســـجمت أســـعار كســـا 

مقارنـــــة بالذـــــهر  .0.0 حزيـــــرانخـــــالل شـــــهر  %0.5. ندـــــبته
 0الدابق

 

 الطرق  ذاءإن تكاليف أسعا  مؤشر انخفاض
سجمت أسعار تكاليف إنذاء الظرق بأنهاعها السختمفة في 

 حزيرانخالل شهر % 0.79 انخفاضًا مقدار * الزفة الغربية
الرقم القياسي  انخفض، إذ .0.0 أيارمقارنة بذهر  .0.0

 8.1051 بـ مقارنة 8.0000العام ألسعار تكاليف الظرق إلى 
 (0..8=1..0شهر األساس كانهن أرل )لدابق خالل الذهر ا

 

مقدار  انخفاضًا  تكاليف رأاهر العسالأسعار مجسهعة  سجمت
انخفاضًا مقدار   مجسهعة است جار السعدا ، رأسعار 8050%
انخفاضًا مجسهعة الخاما  رالسها  األرلية ، رأسعار 022%.

مجسهعة تكاليف تذغيل أسعار  سجمت، بيشسا %015.مقدار  
 حزيرانخالل شهر  %2018 ارتفاعًا ندبته  رصيانة معدا

 0مقارنة بالذهر الدابق .0.0
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 شبكات السياه  إنذاءتكاليف  ألسعا  سؤشر العامال انخفاض
سجل السؤشر العام ألسعار تكاليف إنذاء شبكا  السيا  في 

 حزيرانخالل شهر  %081. انخفاضًا مقدار * الزفة الغربية
السؤشر العام  انخفضإذ  ،.0.0 يارأمقارنة بذهر  .0.0

بـ  قارنةم 8800.2 إلىشبكا  السيا   إنذاء ألسعار تكاليف
شهر األساس كانهن ثاني ) خالل الذهر الدابق 880002

0.8.=8..). 
 

 مقدار  انخفاضاً السيا ، سجل الرقم القياسي  خزانا مدتهع  عمى
 ـب ةمقارن 8.0080الرقم القياسي إلى  انخفض، إذ 000%.

هر األساس كانهن ثاني ش)الذهر الدابق  خالل 8.0010
0.8.=8..0) 

 

طفيفًا  انخفاضاً السيا ، سجل الرقم القياسي  شبكا عمى مدتهع 
 882002الرقم القياسي إلى  انخفض، إذ %0.1. مقدار 

هر األساس كانهن ش)خالل الذهر الدابق  882058 ـب قارنةم
 (0..8=.0.8ثاني 

 

 شبكات السجا ي  إنذاءألسعا  تكاليف السؤشر العام انخفاض 
سجمت أسعار تكاليف إنذاء شبكا  السجاري في الزفة 

 .0.0 حزيران خالل شهر% 080. انخفاضًا مقدار * الغربية
الرقم القياسي إلى  انخفض، إذ .0.0 أيارمقارنة بذهر 

شهر )خالل الذهر الدابق  8.2002 ـمقارنة ب 8.2050
 (0..8=.0.8األساس كانهن ثاني 

 

 
 :تشهيو

رالتدابير السشّفذة لمحّد من ( 82كهفيد )فيررس كهرنا انتذار أثر عمى  .1
انتذار ، تّم تحهيل عسمية اسع البيانا  من السقابمة السيدانية راها 

 0لهاه إلى الهاتف
بيانا  قظاع غزة حهل الرقم القياسي لتكاليف البشاء رالظرق رتكاليف  .3

 0 شبكا  السيا  رالسجاري غير متهفرة
يعه  االختالف في ندب التغير لتكاليف السجسهعا  الر يدية في  .2

كل من الرقم القياسي إلنذاء السباني أر الظرق أر شبكا  السيا  أر 
 0شبكا  السجاري إلى االختالف في تكهين تمك السجسهعا 

 

 

 

 : مالحعة
البيانا  ال تذسل ذلك الجزء من محافظة القدس رالذي ضسه االحتالل *

 16900 يمي إليه عشهة بعيد احتالله لمزفة الغربية عام اإلسرا
 

 :لسزيد من السعلهمات يرجى االترال
 الجهاز السركزي لإلحراء الفلدطيشي

 .فلدطين –،  ام هللا 7461.  ب.ص
 

 ( 603/607) 2982700-302 اتفه
 ( 603/607) 2982710 -302 فاكس

 31800300300 خط مجاني
 3diwan@pcbs.gov.ps بريد إلكتررني

 3www.pcbs.gov.ps الرفحة االلكتررنية
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