فلسطين

صدر بتاريخ6402/40/62 :

الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني

مؤشر أسعار تكاليف البناء والطرق وشبكات المياه

على مسـتى المجمىعـات الرسيسـية ،سـجلت أسـعار مجمىعـة الخامـات

ىالمىاد األىلية ارتفاعـاً نسـبته  ،%4122بينمـا سـجلت أسـعار مجمىعـة

وشبكات المجاري في الضفة الغربية*

تكــاليف ىأجــىر العمــال انخفاض ـاً مقــدار  ،%4118ىأســعار مجمىعــة

خالل شهر آذار8302 /30 ،

اســتسجار المعــدات انخفاض ـاً طفيف ـاً مقــدار  %414.خــالل شــهر آذار

 84.2مقارنة بالشهر السابق1

ارتفاع مؤشر أسعار تكاليف البناء للمباني السكنية

ارتفاع مؤشر أسعار تكاليف الطرق

سجلت أسعار تكاليف البناء للمباني السكنية في الضفة الغربية*

سجلت أسعار تكاليف إنشاء الطرق بأنىاعها المختلفة في الضفة

ارتفاعاً نسبته  %41.0خالل شهر آذار  84.2مقارنة بشهر شباط

الغربية* ارتفاعاً نسبته  %4128خالل شهر آذار  84.2مقارنة

 ،84.2إذ ارتفع الرقم القياسي ألسعار تكاليف البناء للمباني السكنية
إلى  .4.121مقارنة

(سنة األساس

بشهر شباط  ،84.2إذ ارتفع الرقم القياسي العام ألسعار تكاليف

بـ  .4.118خالل شهر شباط 84.2

الطرق إلى  ..4184مقارنة بـ ـ  .40120خالل شهر شباط 84.2

1).44 = 84.2

(شهر األساس كانىن أىل

على مسـتى المجمىعـات الرسيسـية ،سـجلت أسـعار مجمىعـة الخامـات

1).44 = 8442

ىالمىاد األىلية ارتفاعـاً نسـبته  ،%4104بينمـا سـجلت أسـعار مجمىعـة

على مستى المجمىعات الرسيسية ،سجلت أسعار مجمىعة تكاليف

اســتسجار المعــدات انخفاض ـاً طفيف ـاً مقــدار  %4142خــالل شــهر آذار

ىالمىاد األىلية ارتفاعاً نسبته  ،%4128ىأسعار مجمىعة استسجار

تكــاليف ىأجــىر العمــال انخفاض ـاً مقــدار  ،%4100ىأســعار مجمىعــة

ىأجىر العمال ارتفاعاً نسبته  ،%4128ىأسعار مجمىعة الخامات

 84.2مقارنة بالشهر السابق1

المعدات ارتفاعاً نسبته  ،%4124بينما سجلت أسعار مجمىعة

ارتفاع مؤشر أسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية

آذار  84.2مقارنة بالشهر السابق1

تكاليف تشغيل معدات ىصيانة انخفاضاً مقدار  %41..خالل شهر

سجلت أسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية في الضفة الغربية*

ارتفاع المؤشر العام ألسعار تكاليف شبكات المياه

ارتفاعاً نسبته  %41.8خالل شهر آذار  84.2مقارنة بشهر شباط

 ،84.2إذ ارتفع الرقم القياسي ألسعار تكاليف البناء للمباني غير
السكنية إلى  .4.12.مقارنة

( 84.2سنة األساس

سجل المؤشر العام ألسعار تكاليف إنشاء شبكات الميا في الضفة

بـ  .4.112خالل شهر شباط

الغربية* ارتفاعاً نسبته  %41..خالل شهر آذار  84.2مقارنة

1).44 = 84.2

بشهر شباط  ،84.2إذ ارتفع المؤشر العام ألسعار تكاليف شبكات
الميا إلى  ..014.مقارنة

بـ ـ  ..210.خالل شهر شباط

على مسـتى المجمىعـات الرسيسـية ،سـجلت أسـعار مجمىعـة الخامـات

( 84.2شهر األساس كانىن ثاني 1).44 = 84.4

تكــاليف ىأجــىر العمــال انخفاض ـاً مقــدار  ،%4100ىأســعار مجمىعــة

 ،%4128إذ ارتفع الرقم القياسي إلى  ..41.4مقارنة

 84.2مقارنة بالشهر السابق1

1).44

ارتفاع مؤشر أسعار تكاليف البناء لمباني العظم

 ،%4122إذ ارتفع الرقم القياسي إلى  ...120مقارنة

ىالمىاد األىلية ارتفاعـاً نسـبته  ،%4122بينمـا سـجلت أسـعار مجمىعـة

على مستى

اســتسجار المعــدات انخفاض ـاً طفيف ـاً مقــدار  %414.خــالل شــهر آذار

 .40184خالل الشهر السابق (شهر األساس كانىن ثاني = 84.4
على مستى

خزانات الميا  ،سجل الرقم القياسي ارتفاعاً نسبته

بــ

شبكات الميا  ،سجل الرقم القياسي ارتفاعاً نسبته

بـ ـ ـ

 ...104خالل الشهر السابق (شهر األساس كانىن ثاني = 84.4

سجلت أسعار تكاليف البناء لمباني العظم في الضفة الغربية*

1).44

ارتفاعاً نسبته  %4122خالل شهر آذار  84.2مقارنة بشهر شباط

 ،84.2إذ ارتفع الرقم القياسي ألسعار تكاليف البناء لمباني العظم
إلى  .4.110مقارنة بـ  .4.120خالل شهر شباط ( 84.2سنة
األساس 1).44 = 84.2

0

فلسطين

صدر بتاريخ6402/40/62 :

الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني
ارتفاع المؤشر العام ألسعار تكاليف شبكات المجاري

سجلت أسعار تكاليف إنشاء شبكات المجاري في الضفة الغربية*

ارتفاعاً نسبته  %4121خالل شهر آذار  84.2مقارنة بشهر شباط

 ،84.2إذ ارتفع الرقم القياسي إلى  .40124مقارنة بـ ـ ـ .40120
خالل شهر شباط ( 84.2شهر األساس كانىن ثاني = 84.4

1).44

مالحظة:

*البيانات ال تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس ىالذي ضمه االحتالل
اإلسراسيلي إليه عنىة بعيد احتالله للضفة الغربية عام 10621
تنويه:
.0

بيانات قطاع غزة حىل الرقم القياسي لتكاليف البناء ىالطرق ىتكاليف
شبكات الميا ىالمجاري غير متىفرة1

.6

يعىد االختالف في نسب التغير لتكاليف المجمىعات الرسيسية في
كل من الرقم القياسي إلنشاء المباني أى الطرق أى شبكات الميا أى
شبكات المجاري إلى االختالف في تكىين تلك المجمىعات ،فمثال
مجمىعة الحديد ىالصل ب في البناء تتكىن من عدد أكبر ىأنىاع
مختلفة من السلع مقارنة مع مجمىعة الحديد ىالصلب في الطرق1

لمزيد من المعلومات يرجى االتصال:
الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني

ص.ب ،7461 .رام اهلل – فلسطين.
هاتف)614/616( 02-2982700 :
فاكس)614/616( 02- 2982710 :
خط مجاني1800300300 :
بريد إلكترىنيdiwan@pcbs.gov.ps :
الصفحة االلكترىنيةwww.pcbs.gov.ps :
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