فلسطين

صدر بتاريخ4502/50/42 :

الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني

اإلحصاء الفلسطيني يعلن مؤشر أسعار تكاليف البناء

انخفاااض طفيااف علااى مؤشاار أسااعار تكاااليف البناااء لمباااني
العظم

والطرق وشبكات المياه وشبكات المجاري في الضفة

سجلت أسعار تكاليف البناء لمباني العظم في الضفة الغربية*

الغربية* خالل شهر نيسان8402/40 ،

انخفاضا طفيفا مقداره  %.0.0خالل شهر نيسان  8.02مقارنة
بشهر آذار  ،8.02إذ انخفض الرقم القياسي ألسعار تكاليف

ارتفاع طفيف على مؤشر أسعار تكاليف البناء للمباني

البناء لمباني العظم إلى  0..012مقارنة بـ  0..011خالل

السكنية

شهر آذار ( 8.02سنة األساس 0)0.. = 8.02

سجلت أسعار تكاليف البناء للمباني السكنية في الضفة الغربية*

ارتفاعا طفيفا نسبته  %.0.0خالل شهر نيسان  8.02مقارنة

علـ ــى مس ـ ــتمج المجممع ـ ــات الرتيس ـ ــية ،س ـ ــجلت أس ـ ــعار مجممع ـ ــة

بشهر آذار  ،8.02إذ ارتفع الرقم القياسي ألسعار تكاليف البناء

اسـ ــتتجار المعـ ــدات انخفاضـ ــا طفيفـ ــا مقـ ــداره  ،%.0..فـ ــي نـ ــين

للمباني السكنية إلى  0..022مقارنة بـ  0..021خالل شهر

سجلت أسعار كل من مجممعة الخامات مالمماد األملية ممجممعـة

آذار ( 8.02سنة األساس 0)0.. = 8.02

تكــاليف مأجــمر العمــال اســتق ار ار خــالل شــهر نيســان  8.02مقارنــة
بالشهر السابق0

علـ ــى مس ـ ــتمج المجممع ـ ــات الرتيس ـ ــية ،س ـ ــجلت أس ـ ــعار مجممع ـ ــة
الخامــات مالمـماد األمليــة ارتفاعـا طفيفــا نســبته  ،%.0.0فــي نــين

انخفاض مؤشر أسعار تكاليف الطرق

س ــجلت أس ــعار ك ــل م ــن مجممع ــة اس ــتتجار المع ــدات ممجممع ــة

سجلت أسعار تكاليف إنشاء الطرق بأنماعها المختلفة في الضفة

تكــاليف مأجــمر العمــال اســتق ار ار خــالل شــهر نيســان  8.02مقارنــة

الغربية* انخفاضا مقداره  %.0.0خالل شهر نيسان 8.02

بالشهر السابق0

مقارنة بشهر آذار  ،8.02إذ انخفض الرقم القياسي العام
ألسعار تكاليف الطرق إلى  0..002مقارنة بـ ـ  00.08.خالل

انخفاض طفيف على مؤشر أسعار تكاليف البناء للمباني

شهر آذار ( 8.02شهر األساس كانمن أمل 0)0.. = 8..2

غير السكنية

سجلت أسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية في الضفة

على مستمج المجممعات الرتيسية ،سجلت أسعار مجممعة

الغربية* انخفاضا طفيفا مقداره  %.0.0خالل شهر نيسان

استتجار المعدات انخفاضا مقداره  ،%00.1كما سجلت أسعار

 8.02مقارنة بشهر آذار  ،8.02إذ انخفض الرقم القياسي

مجممعة الخامات مالمماد األملية انخفاضا مقداره  ،%.0.2في

ألسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية إلى  0..021مقارنة

نين سجلت أسعار كل من مجممعة تكاليف تشغيل معدات

بـ  0..02.خالل شهر آذار ( 8.02سنة األساس = 8.02

مصيانة ممجممعة تكاليف مأجمر العمال استق ار ار خالل شهر

0)0..

نيسان  8.02مقارنة بالشهر السابق0

علـ ــى مس ـ ــتمج المجممع ـ ــات الرتيس ـ ــية ،س ـ ــجلت أس ـ ــعار مجممع ـ ــة

انخفاض المؤشر العام ألسعار تكاليف شبكات المياه

الخامات مالمماد األملية انخفاضا طفيفا مقداره  ،%.0.8في نين

سجل المؤشر العام ألسعار تكاليف إنشاء شبكات المياه في

س ــجلت أس ــعار ك ــل م ــن مجممع ــة اس ــتتجار المع ــدات ممجممع ــة

الضفة الغربية* انخفاضا مقداره  %.001خالل شهر نيسان

تكــاليف مأجــمر العمــال اســتق ار ار خــالل شــهر نيســان  8.02مقارنــة

 8.02مقارنة بشهر آذار  ،8.02إذ انخفض المؤشر العام

بالشهر السابق0

ألسعار تكاليف شبكات المياه إلى  00202.مقارنة بـ ـ 0010..
خالل شهر آذار ( 8.02شهر األساس كانمن ثاني = 8.0.
0)0..

0

فلسطين

صدر بتاريخ4502/50/42 :

الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني
على مستمج شبكات المياه ،سجل الرقم القياسي انخفاضا مقداره
 ،%.08.إذ انخفض الرقم القياسي إلى  00.0.0مقارنة
بـ ـ ـ  00.021خالل الشهر السابق (شهر األساس كانمن ثاني
0)0.. = 8.0.
على مستمج خزانات المياه ،سجل الرقم القياسي ارتفاعا نسبته
 ،%.080إذ ارتفع الرقم القياسي إلى  00.028مقارنة ب ـ ـ
 00.00.خالل الشهر السابق (شهر األساس كانمن ثاني

0)0.. = 8.0.

انخفاض المؤشر العام ألسعار تكاليف شبكات المجاري

سجلت أسعار تكاليف إنشاء شبكات المجاري في الضفة الغربية*

انخفاضا مقداره  %.022خالل شهر نيسان  8.02مقارنة بشهر
آذار  ،8.02إذ انخفض الرقم القياسي إلى  0..011مقارنة بـ ـ ـ
 0..02.خالل شهر آذار ( 8.02شهر األساس كانمن ثاني
0)0.. = 8.0.
مالحظة:
*البيانات ال تشمل ذلك الجزء من منافظة القدس مالذي ضمه االنتالل
اإلسراتيلي إليه عنمة بعيد انتالله للضفة الغربية عام 00691

تنويه:
.0

بيانات قطاع غزة نمل الرقم القياسي لتكاليف البناء مالطرق متكاليف
شبكات المياه مالمجاري غير متمفرة0

.4

يعمد االختالف في نسب التغير لتكاليف المجممعات الرتيسية في كل
من الرقم القياسي إلنشاء المباني أم الطرق أم شبكات المياه أم شبكات
المجاري إلى االختالف في تكمين تلك المجممعات ،فمثال مجممعة
النديد مالصلب في البناء تتكمن من عدد أكبر مأنماع مختلفة من السلع
مقارنة مع مجممعة النديد مالصلب في الطرق0

4

