مؤشر أسعار تكاليف البناء والطرق وشبكات

مجموعــة الخامــات والمـ ـواد األوليــة انخفاضـ ـاً

طفيف ـ ـاً مقـ ــداره  ،%.0.0فـ ــي ن ـ ــين سـ ــجلت

المياه وشبكات المجاري في الضفة الغربية*

أســعار مجموعــة تكــاليف وأجــور العمــال اســتق ار اًر خــالل شــهر

خالل شهر كانون ثاني8102/10 ،

كانون ثاني  8.02مقارنة بالشهر السابق0

انخفاض طفيف على مؤشر أسعار تكاليف البناء للمباني

استقرار مؤشر أسعار تكاليف البناء لمباني العظم

السكنية

سجلت أسعار تكاليف البناء لمباني العظم في الضفة

سجلت أسعار تكاليف البناء للمباني السكنية في الضفة

الغربية* استق ار اًر خالل شهر كانون ثاني  ،8.02إذ استقر

الغربية* انخفاضاً طفيفاً مقداره  %.0.0خالل شهر كانون

الرقم القياسي ألسعار تكاليف البناء لمباني العظم على

ثاني  8.02مقارنة بشهر كانون أول  ،8.02إذ انخفض

( 0.000.سنة األساس 0)0..=8.00

الرقم القياسي ألسعار تكاليف البناء للمباني السكنية إلى
 0.0002مقارنة بـ  0.0000خالل الشهر السابق (سنة

علــى مســتوم المجموعــات الر يســية ،ســجلت أســعار مجموعــة

األساس 0)0..=8.00

اس ــت جار المع ــدات انخفاضـ ـاً طفيفـ ـاً مق ــداره  ،%.0.2بينم ــا

سـ ــجلت أسـ ــعار مجموعـ ــة الخامـ ــات والم ـ ـواد األوليـ ــة ارتفاع ـ ـاً

علــى مســتوم المجموعــات الر يســية ،ســجلت أســعار مجموعــة

طفيفـ ـاً نس ــبت  ،%.0.0ف ــي ن ــين س ــجلت أس ــعار مجموع ــة

اس ـ ـ ــت جار المع ـ ـ ــدات انخفاضـ ـ ـ ـاً مق ـ ـ ــداره  ،%.080وأس ـ ـ ــعار

تكـ ــاليف وأجـ ــور العمـ ــال اسـ ــتق ار اًر خـ ــالل شـ ــهر كـ ــانون ثـ ــاني

مجموعـ ــة الخامـ ــات والم ـ ـواد األوليـ ــة انخفاض ـ ـاً طفيف ـ ـاً مقـ ــداره

 8.02مقارنة بالشهر السابق0

 ،%.0.0فــي نــين ســجلت أســعار مجموعــة تكــاليف وأجــور
العمـ ــال اسـ ــتق ار اًر خـ ــالل شـ ــهر كـ ــانون ثـ ــاني  8.02مقارنـ ــة

ارتفاع طفيف على مؤشر أسعار تكاليف الطرق

بالشهر السابق0

سجلت أسعار تكاليف إنشاء الطرق بأنواعها المختلفة في

الضفة الغربية* ارتفاعاً طفيفاً نسبت  %.0.0خالل شهر

انخفاض طفيف على مؤشر أسعار تكاليف البناء للمباني

كانون ثاني  8.02مقارنة بشهر كانون أول  ،8.02إذ

غير السكنية

ارتفع الرقم القياسي العام ألسعار تكاليف الطرق إلى

سجلت أسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية في الضفة

 0.000.مقارنة بـ ـ  0.0002خالل الشهر السابق (شهر

الغربية* انخفاضاً طفيفاً مقداره  %.0.0خالل شهر كانون

األساس كانون أول 0)0..=8..2

ثاني  8.02مقارنة بشهر كانون أول  ،8.02إذ انخفض
الرقم القياسي ألسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية

على مستوم المجموعات الر يسية ،سجلت أسعار مجموعة

إلى  0.0000مقارنة بـ  0.0002خالل الشهر السابق

تكاليف تشغيل معدات وصيانة ارتفاعاً نسبت ،%.00.

(سنة األساس 0)0..=8.00

وأسعار مجموعة الخامات والمواد األولية ارتفاعاً نسبت

 ،%.002بينما سجلت أسعار مجموعة است جار المعدات

علــى مســتوم المجموعــات الر يســية ،ســجلت أســعار مجموعــة

انخفاضاً مقداره  ،%.000في نين سجلت أسعار مجموعة

اس ـ ـ ــت جار المع ـ ـ ــدات انخفاضـ ـ ـ ـاً مق ـ ـ ــداره  ،%.000وأس ـ ـ ــعار
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تكاليف وأجور العمال استق ار اًر خالل شهر كانون ثاني

تنويه:

 8.02مقارنة بالشهر السابق0

00

بيانات قطاع غزة نول الرقم القياسي لتكاليف البناء والطرق
وتكاليف شبكات المياه والمجاري غير متوفرة0

ارتفاع طفيف على المؤشر العام ألسعار تكاليف شبكات
المياه

08

سجل المؤشر العام ألسعار تكاليف إنشاء شبكات المياه في

يعود االختالف في نسب التغير لتكاليف المجموعات الر يسية
في كل من الرقم القياسي إلنشاء المباني أو الطرق أو شبكات
المياه أو شبكات المجاري إلى االختالف في تكوين تلك

الضفة الغربية* ارتفاعاً طفيفاً نسبت  %.0.2خالل شهر

المجموعات ،فمثال مجموعة النديد والصلب في البناء تتكون من

كانون ثاني  8.02مقارنة بشهر كانون أول  ،8.02إذ

عدد أكبر وأنواع مختلفة من السلع مقارنة مع مجموعة النديد

ارتفع المؤشر العام ألسعار تكاليف شبكات المياه إلى

والصلب في الطرق0

 000002مقارنة بـ ـ  000000خالل الشهر السابق (شهر
األساس كانون ثاني 0)0..=8.0.
على مستوم خزانات المياه ،سجل الرقم القياسي ارتفاعاً

طفيفاً نسبت  ،%.0.2إذ ارتفع الرقم القياسي إلى 0.2020

مقارنة ب ـ ـ  0.2000خالل الشهر السابق (شهر األساس
كانون ثاني 0)0..=8.0.
على مستوم شبكات المياه ،سجل الرقم القياسي ارتفاعاً

طفيفاً نسبت  ،%.0.2إذ ارتفع الرقم القياسي إلى 000008

مقارنة بـ ـ ـ  000000خالل الشهر السابق (شهر األساس
كانون ثاني 0)0..=8.0.
ارتفاع طفيف على المؤشر العام ألسعار تكاليف شبكات

المجاري

سجلت أسعار تكاليف إنشاء شبكات المجاري في الضفة

الغربية* ارتفاعاً طفيفاً نسبت  %.0.2خالل شهر كانون

ثاني  8.02مقارنة بشهر كانون أول  ،8.02إذ ارتفع الرقم
القياسي إلى  0.0000مقارنة بـ ـ ـ  0.00.0خالل الشهر

السابق (شهر األساس كانون ثاني 0)0..=8.0.
مالحظة:
*بيانات الضفة الغربية ال تشمل ذلك الجزء من منافظة القدس الذي
ضمت إس ار يل عنوة بعيد انتاللها للضفة الغربية عام 07691
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