اإلحصاء الفلسطيني يعلن مؤشر أسعار تكاليف البناء

ارتفاع المؤشر العام ألسعار تكاليف شبكات المياه

والطرق وشبكات المياه وشبكات المجاري في الضفة

س ج الرقججالقلرقي ألسججرلتسججيألاللبججألق

لانشااااء شاابكات الميااااه فاااي

الغربية* خالل العام 7102،وخالل شهر 7102/07

الضااافة الغربياااة* ارتفاعااااس نسااابت  %03.1خاااالل العاااام 7102ل

مؤشر أسعار تكاليف البناء والطرق وشبكات المياه

تسيألالإ شأل لش بألتلرقم جأل ل000417لخجالالرقيجألقل7102ل(شجهال

ميألا ججةلم ج لرقيججألقلرقسججأل حيل ججغل تججسلمللسججملرق جالقلرقي ألسججرلرقيججألقل

وشبكات المجاري في الضفة الغربية* خالل العام 7102

رتسألسلبأل لنلثأل رل4)011=7101ل
ل

ارتفاع المؤشر العام ألسعار تكاليف شبكات المجاري

ارتفاع مؤشر أسعار تكاليف البناء للمباني السكنية
س ج الرقججالقلرقي ألسججرلتسججيألاللبججألق

سج الرقججالقلرقي ألسججرلتسجيألاللبججألق

لرق ججأل لللمباااني السااكنية فااي

الضااافة الغربياااة* ارتفاعااااس نسااابت  %13..خاااالل العاااام 7102ل

الضااافة الغربياااة* ارتفاعااااس نسااابت  %73.7خاااالل العاااام 7102ل

ميألا ججةلم ج لرقيججألقلرقسججأل حيل ججغل تججسلمللسججملرق جالقلرقي ألسججرلرقيججألقل

ميألا ةلمج لرقيجألقلرقسجأل حيل جغل تجسلمللسجملرقجالقلرقي ألسجرلتسجيألال

لبألق

تس ججيألالإ ش ججأل لشج ج بألتلرقم ج ججألا ل01.417لخ ججالالرقيجججألقل7102ل

لرق أل لقتم أل رلرقسب ةل01.401لخالالرقيألقل7102ل(س ةل

(شهالرتسألسلبأل لنلثأل رل4)011=7101ل

رتسألسل4)011=7102ل

ل

ل

مؤشر أسعار تكاليف البناء والطرق وشبكات المياه

ارتفاع مؤشر أسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية
س الرقجالقلرقي ألسجرلتسجيألاللبجألق

وشبكات المجاري في الضفة الغربية*

لرق جأل لللمبااني غيار الساكنية

خالل شهر كانون أول 7102

في الضفة الغربية* ارتفاعاس نسبت  %7302خالل العاام 7102ل
ميألا ةلمج لرقيجألقلرقسجأل حيل جغل تجسلمللسجملرقجالقلرقي ألسجرلتسجيألال

لبألق

ارتفاع مؤشر أسعار تكاليف البناء للمباني السكنية

لرق أل لقتم أل رلغ الرقسجب ةل01.401لخجالالرقيجألقل7102ل

س تتلأسيألاللبألق

(س ةلرتسألسل4)011=7102ل

ارتفاع مؤشر أسعار تكاليف البناء لمباني العظم
سج ج الرق ججالقلرقي ألس ججرلتس ججيألاللب ججألق

شهاللشا نلثأل رل7102يلإذلرالف لرقالقلرقي ألسرلتسيألاللبألق

لرق ججأل للمبااااني العظااام فاااي

رقشهالرقسأل حل(س ةلرتسألسل4)011=7102ل

ميألا ةلمج لرقيجألقلرقسجأل حيل جغل تجسلمللسجملرقجالقلرقي ألسجرلتسجيألال

عت ج ججىلمس ج ججللتلرقم ملع ج ججألتلرقا سج ج ج ةيلسج ج ج تتلأس ج ججيألالم ملع ج ججةل

لرق ججأل لقم ججأل رلرقي ججقل017410لخججالالرقيججألقل7102ل(س ج ةل

لبججألق

رتسألسل4)011=7102ل

للأ ججلالرقيمججألالرالفألعججألل سج لهل%1421يللأسججيألالم ملعججةل

يللأسجيألالم ملعجةل
رقخألمألتللرقملردلرتلق ةلرالفألعألل سج لهل %14.1ل

ل

ارتفاع مؤشر أسعار تكاليف الطرق

رسل ألالرقميجدرتلرالفألعجأللل سج لهل%1472لخجالالشجهالبجأل لنلألال
7102لميألا ةل ألقشهالرقسأل ح4ل

لانشاااااء الطاااارق ب نواعهااااا

ل

المختلفااة فااي الضاافة الغربيااة* ارتفاعاااس نساابت  %13..خااالل

ارتفاع مؤشر أسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنيةل

العاااام 7102لميألا ججةلم ج لرقيججألقلرقسججأل حيل ججغل تججسلمللسججملرق جالقل
رقي ألسج ججرلرقيج ججألقلتسج ججيألاللبج ججألق

ل

رق أل لقتم أل ر لرقسب ة لإقى ل 011410لميألا ة ل ج ل 011412لخالال

الضااافة الغربياااة* ارتفاعااااس نسااابت  %.3.7خاااالل العاااام 7102ل

سج ج الرق ججالقلرقي ألس ججرلتس ججيألاللب ججألق

لرق أل لقتم أل رلرقسب ةلفرلرقضفةلرقغا ة*ل

رالفألعألل ل س له ل %1410لخالا لشها لبأل لن لألا ل 7102لميألا ةل

ل

لبججألق

لانشاااء شاابكات المجاااري فااي

س تت لأسيألا للبألق

لرقمج ججاحل01.411لخج ججالالرقيج ججألقل

لرق أل لقتم أل ر لغ ا لرقسب ة لفر لرقضفةل

رقغا ة* لرالفألعأل ل س له ل %14.2لخالا لشها لبأل لنلألا ل7102ل

7102ل(شهالرتسألسلبأل لنلألال711.ل=ل4)011ل

ميألا ةل شهاللشا نلثأل رل7102يلإذلرالف لرقالقلرقي ألسرلتسيألالل

ل
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لبألق

لرق أل لقتم أل ر لغ ا لرقسب ة لإقى ل 01141.لميألا ة ل جل

01141.لخالالرقشهالرقسأل حل(س ةلرتسألسل4)011=7102
ل

عت ج ججىلمس ج ججللتلرقم ملع ج ججألتلرقا سج ج ج ةيلسج ج ج تتلأس ج ججيألالم ملع ج ججةل

لبججألق

للأ ججلالرقيمججألالرالفألعججألل سج لهل%1421يللأسججيألالم ملعججةل

ارتفاع المؤشر العام ألسعار تكاليف شبكات المياه

ةلرالفألعألل سج لهل%1421يللأسجيألالم ملعجةل
رقخألمألتللرقملردلرتلق ل

س ا لرقمؤشا لرقيألق لتسيألا للبألق

رسل ألالرقميجدرتلرالفألعجألل سج لهل%1470لخجالالشجهالبجأل لنلألال

رقضفة لرقغا ة* لرالفألعأل ل س له ل %141.لخالا لشها لبأل لن لألال

7102لميألا ةل ألقشهالرقسأل ح4ل

 7102لميألا ةل شهاللشا نلثأل ر ل7102يلإذلرالف لرقمؤشالرقيألقل

ارتفاع مؤشر أسعار تكاليف البناء لمباني العظم
س تت لأسيألا للبألق

تسيألاللبألق

لرق أل لقم أل ر لرقي ق لفر لرقضفة لرقغا ة*ل

ل

عتى لمسللت لخ رز ألت لرقم أل ي لس ا لرقالق لرقي ألسر لرالفألعأل ل س لهل

ل

%0470ي لإذ لرالف لرقالق لرقي ألسر لإقى ل 01.411لميألا ة ل ج ججل

رق أل لقم أل ر لرقي ق لإقى ل 011401لميألا ة ل ج ل 01.407لخالال

 012421لخالا لرقشها لرقسأل ح ل(شها لرتسألس لبأل لن لثأل رل

رقشهالرقسأل حل(س ةلرتسألسل4)011=7102

4)011=7101ل

ل

عت ج ججىلمس ج ججللتلرقم ملع ج ججألتلرقا سج ج ج ةيلسج ج ج تتلأس ج ججيألالم ملع ج ججةل

عتى لمسللت لش بألت لرقم أل ي لس ا لرقالق لرقي ألسر لرالفألعأل ل س لهل

يللأسجيألالم ملعجةل
رقخألمألتللرقملردلرتلق ةلرالفألعألل سج لهل %0402ل

لبججألق

%1471ي لإذ لرالف لرقالق لرقي ألسر لإقى ل 00141.لميألا ة ل ج ججل

للأ ججلالرقيمججألالرالفألعججألل س ج لهل%1421يلفججرل ج نلس ج تتل

 001471لخالا لرقشها لرقسأل ح ل(شها لرتسألس لبأل لن لثأل رل

أسيألالم ملعةلرسل ألالرقميدرتلرسلي را رالخجالالشجهالبجأل لنلألال

4)011=7101ل

7102لميألا ةل ألقشهالرقسأل ح4ل

ل

ارتفاع طفيف على المؤشر العام ألسعار تكاليف شبكات

ل

ارتفاع مؤشر أسعار تكاليف الطرق ل
س تتلأسيألاللبألق

لش بألتلرقم أل لإقىل 002421لميألا ةل ججل00742.ل

خالالرقشهالرقسأل حل(شهالرتسألسلبأل لنلثأل رل4)011=7101لل

رالفألعألل ل س له ل %1411لخالا لشها لبأل لن لألا ل 7102لميألا ةل
شهاللشا نلثأل رل7102يلإذلرالف لرقالقلرقي ألسرلتسيألاللبألق

لإ شأل لش بألت لرقم أل لفرل

المجاريل

لإ شأل لرقماحل أ لرعهأللرقمخلتفةلفرلرقضفةل

س تتلأسيألاللبألق

رقغا ة* لرالفألعأل ل س له ل %1417لخالا لشها لبأل لنلألال7102ل

لإ شأل لش بألتلرقم ألا لفرلرقضفةلرقغا ة*ل

رالفألعأل لمف فألل ل س له ل %1412لخالا لشها لبأل لن لألا ل7102ل

ميألا ة ل شها للشا ن لثأل ر ل7102ي لإذ لرالف لرقالق لرقي ألسر لرقيألقل

ميألا ة ل شها للشا ن لثأل ر ل7102ي لإذ لرالف لرقالق لرقي ألسر لإقىل

رقشهالرقسأل حل(شهالرتسألسلبأل لنلألال4)011=711.ل

رتسألسلبأل لنلثأل رل4)011=7101

عتى لمسللت لرقم ملعألت لرقا س ةي لس تت لأسيألا لم ملعةل

مالحظة :ل

تسيألاللبألق

لرقماحلإقىل 011422لميألا ة ل ججل 01.4.0لخالال

 011411لميألا ة ل ج ج ج ل 011417لخالا لرقشها لرقسأل ح ل(شهال

ل

لبألق

للشغ ا لميدرت للص أل ة لرالفألعأل ل س له ل%1421ي للأسيألال

* أل ألتلرقضفة لرقغا ةلال للشمالذقك لرق ز لمنلم ألف ةلرقيدسلرقذ لضملهل
إس را الع لةل ي دلر لالقهأللقتضفةلرقغا ةلعألقل47691

للأسيألال
م ملعة لرسل ألا لرقميدرت لرالفألعأل ل س له ل%1427ي ل
م ملعة لرقخألمألت للرقملرد لرتلق ة لرالفألعأل ل س له ل%1417ي لبمألل

س تت لم ملعة للبألق

تنوي :لل
40

للأ لا لرقيمألا لرالفألعأل لمف فأل ل س لهل

أل ألت للمألع لغزة ل لا لرقالق لرقي ألسر لقلبألق

لرق أل للرقماح لللبألق

ل

ش بألتلرقم أل للرقم ألا لغ المللفاة4ل

%1410لخالالشهالبأل لنلألال7102لميألا ةل ألقشهالرقسأل ح4ل

47

يلدلرالخلال لفرل سبلرقلغ القلبألق

لرقم ملعألتلرقا س ةلفرلبال

منلرقالقلرقي ألسرلإل شأل لرقم أل رلأللرقماحلأللش بألتلرقم أل لأللش بألتل
رقم ألا لإقى لرالخلال لفر للبل ن للتك لرقم ملعألتي لفمثال لم ملعةل
رق د دللرقصتبلفرلرق أل لللبلنلمنلعددلأب اللأ لرعلمخلتفةلمنلرقست ل
ميألا ةلم لم ملعةلرق د دللرقصتبلفرلرقماح4ل
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