فلسطين

صدر بتاريخ6702/70/62 :

الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني

اإلحصاء الفلسطيني يعلن مؤشر أسعار تكاليف البناء

انخفاض طفيف على مؤشر أسعار تكاليف البناء لمباني
العظم

والطرق وشبكات المياه وشبكات المجاري في الضفة

سجلت أسعار تكاليف البناء لمباني العظم في الضفة الغربية*

الغربية* خالل شهر حزيران8602/60 ،

انخفاضا طفيفا مقدار  %.0.0خالل شهر حزيران 8.02

مقارنة بشهر أيار  ،8.02إذ انخفض الرقم القياسي ألسعار

ارتفاع طفيف على مؤشر أسعار تكاليف البناء للمباني

تكاليف البناء لمباني العظم إلى  0..000مقارنة بـ 0..002

السكنية

خالل شهر أيار ( 8.02سنة األساس 0)0.. = 8.01

سجلت أسعار تكاليف البناء للمباني السكنية في الضفة الغربية*

ارتفاعا طفيفا نسبته  %.0.0خالل شهر حزيران  8.02مقارنة

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

بشهر أيار  ،8.02إذ ارتفع الرقم القياسي ألسعار تكاليف البناء

تك ـ ـ ــاليف مأج ـ ـ ــمر العم ـ ـ ــال انخفاض ـ ـ ــا مق ـ ـ ــدار  ،%.081مأس ـ ـ ــعار

للمباني السكنية إلى  0..001مقارنة بـ  0..020خالل شهر

مجممعـ ــة اسـ ــتتجار المعـ ــدات انخفاضـ ــا طفيفـ ــا مقـ ــدار ،%.0.0

أيار ( 8.02سنة األساس 0)0.. = 8.01

مأســعار مجممعــة الخامــات مالم ـماد األمليــة انخفاضــا طفيفــا مقــدار
 %.0.0خالل شهر حزيران  8.02مقارنة بالشهر السابق0

علـ ــى مس ـ ــتمج المجممع ـ ــات الرتيس ـ ــية ،س ـ ــجلت أس ـ ــعار مجممع ـ ــة
الخامـ ــات مالم ـ ـماد األمليـ ــة ارتفاعـ ــا طفيفـ ــا نسـ ــبته  ،%.0.0بينمـ ــا

ارتفاع مؤشر أسعار تكاليف الطرق

ســجلت أســعار مجممعــة تكــاليف مأجــمر العمــال انخفاضــا مقــدار

سجلت أسعار تكاليف إنشاء الطرق بأنماعها المختلفة في الضفة

 ،%.000مأس ــعار مجممع ــة اس ــتتجار المع ــدات انخفاض ــا طفيف ــا

الغربية* ارتفاعا نسبته  %008.خالل شهر حزيران 8.02

مق ـ ــدار  %.0.1خ ـ ــالل ش ـ ــهر حزيـ ـ ـران  8.02مقارن ـ ــة بالش ـ ــهر

مقارنة بشهر أيار  ،8.02إذ ارتفع الرقم القياسي العام ألسعار

السابق0

تكاليف الطرق إلى  000000مقارنة بـ ـ  0.0000خالل شهر
أيار ( 8.02شهر األساس كانمن أمل 0)0.. = 8..2

ارتفاع طفيف على مؤشر أسعار تكاليف البناء للمباني غير
السكنية

على مستمج المجممعات الرتيسية ،سجلت أسعار مجممعة

سجلت أسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية في الضفة

الخامات مالمماد األملية ارتفاعا نسبته  ،%80.8مأسعار مجممعة

 8.02مقارنة بشهر أيار  ،8.02إذ ارتفع الرقم القياسي ألسعار

مجممعة استتجار المعدات ارتفاعا نسبته  ،%.0.0بينما سجلت

الغربية* ارتفاعا طفيفا نسبته  %.0.1خالل شهر حزيران

تكاليف تشغيل معدات مصيانة ارتفاعا نسبته  ،%0080مأسعار

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

أسعار مجممعة تكاليف مأجمر العمال انخفاضا مقدار %0000

 0..02.خالل شهر أيار ( 8.02سنة األساس = 8.01

خالل شهر حزيران  8.02مقارنة بالشهر السابق0

0)0..

ارتفاع المؤشر العام ألسعار تكاليف شبكات المياه

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

سجل المؤشر العام ألسعار تكاليف إنشاء شبكات الميا في

الخامـ ــات مالم ـ ـماد األمليـ ــة ارتفاعـ ــا طفيفـ ــا نسـ ــبته  ،%.0..بينمـ ــا

الضفة الغربية* ارتفاعا نسبته  %.000خالل شهر حزيران

ســجلت أســعار مجممعــة تكــاليف مأجــمر العمــال انخفاضــا مقــدار

 8.02مقارنة بشهر أيار  ،8.02إذ ارتفع المؤشر العام ألسعار

 ،%.000مأس ــعار مجممع ــة اس ــتتجار المع ــدات انخفاض ــا طفيف ــا

تكاليف شبكات الميا إلى  000010مقارنة بـ ـ  001020خالل

مق ـ ــدار  %.0.0خ ـ ــالل ش ـ ــهر حزيـ ـ ـران  8.02مقارن ـ ــة بالش ـ ــهر

شهر أيار ( 8.02شهر األساس كانمن ثاني 0)0.. = 8.0.

السابق0

0

فلسطين

صدر بتاريخ6702/70/62 :

الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني
على مستمج شبكات الميا  ،سجل الرقم القياسي ارتفاعا نسبته
 ،%.0..إذ ارتفع الرقم القياسي إلى  00000.مقارنة بـ ـ ـ
 00.000خالل الشهر السابق (شهر األساس كانمن ثاني
0)0.. = 8.0.

على مستمج خزانات الميا  ،سجل الرقم القياسي ارتفاعا طفيفا

نسبته  ،%.0.0إذ ارتفع الرقم القياسي إلى  00.010مقارنة ب ـ ـ
 00.080خالل الشهر السابق (شهر األساس كانمن ثاني
0)0.. = 8.0.

ارتفاع المؤشر العام ألسعار تكاليف شبكات المجاري

سجلت أسعار تكاليف إنشاء شبكات المجاري في الضفة الغربية*

ارتفاعا نسبته  %.01.خالل شهر حزيران  8.02مقارنة بشهر
أيار  ،8.02إذ ارتفع الرقم القياسي إلى  0.0000مقارنة بـ ـ ـ

 0.0012خالل شهر أيار ( 8.02شهر األساس كانمن ثاني
0)0.. = 8.0.
مالحظة:

*البيانات ال تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس مالذي ضمه االحتالل

اإلسراتيلي إليه عنمة بعيد احتالله للضفة الغربية عام 00620
تنويه:
.0

بيانات قطاع غزة حمل الرقم القياسي لتكاليف البناء مالطرق متكاليف
شبكات الميا مالمجاري غير متمفرة0

.6

يعمد االختالف في نسب التغير لتكاليف المجممعات الرتيسية في كل
من الرقم القياسي إلنشاء المباني أم الطرق أم شبكات الميا أم شبكات
المجاري إلى االختالف في تكمين تلك المجممعات0

لمزيد من المعلومات يرجى االتصال:
الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني
ص.ب ،7461 .رام هللا – فلسطين.
هاتف)607/606( 02-2982700 :
فاكس)607/606( 02- 2982710 :
خط مجاني1800300300 :
بريد إلكترونيdiwan@pcbs.gov.ps :
الصفحة االلكترونيةwww.pcbs.gov.ps :
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