فلسطين

صدر بتاريخ6800/80/62 :

الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني

اإلحصاء الفلسطيني يعلن مؤشر أسعار تكاليف البناء

انخفاض طفيف على مؤشر أسعار تكاليف البناء لمباني العظم

سجلت أسعار تكاليف البناء لمباني العظم في الضفة الغربية*

والطرق وشبكات المياه وشبكات المجاري في الضفة

انخفاضا طفيفا مقداره  %.0.0خالل شهر تموز  8.02مقارنة

الغربية* خالل شهر تموز8702/70 ،

بشهر حزيران  ،8.02إذ انخفض الرقم القياسي ألسعار تكاليف
البناء لمباني العظم إلى  0..0.0مقارنة بـ  0..000خالل

انخفاض طفيف على مؤشر أسعار تكاليف البناء للمباني

شهر حزيران ( 8.02سنة األساس 0)0.. = 8.01

السكنية

سجلت أسعار تكاليف البناء للمباني السكنية في الضفة الغربية*

علـ ــى مس ـ ــتوج المجموع ـ ــات الرتيس ـ ــية ،س ـ ــجلت أس ـ ــعار مجموع ـ ــة

انخفاضا طفيفا مقداره  %.0.0خالل شهر تموز  8.02مقارنة

الخامات والمواد األوليـة انخفاضـا طفيفـا مقـداره  ،%.0.0وأسـعار

بشهر حزيران  ،8.02إذ انخفض الرقم القياسي ألسعار تكاليف
البناء للمباني السكنية إلى  0..021مقارنة

خالل شهر حزيران ( 8.02سنة األساس

مجموعــة اســتتجار المعــدات انخفاضــا طفيفــا مقــداره  ،%.0.0فــي

بـ 0..001

حين سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال اسـتق ار ار خـالل

0)0.. = 8.01

شهر تموز  8.02مقارنة بالشهر السابق0

علـ ــى مس ـ ــتوج المجموع ـ ــات الرتيس ـ ــية ،س ـ ــجلت أس ـ ــعار مجموع ـ ــة

انخفاض مؤشر أسعار تكاليف الطرق

الخامــات والم ـواد األوليــة انخفاضــا مقــداره  ،%.000بينمــا ســجلت

سجلت أسعار تكاليف إنشاء الطرق بأنواعها المختلفة في الضفة

أســعار مجموعــة اســتتجار المعــدات ارتفاعــا نســبت  ،%.008فــي

الغربية* انخفاضا مقداره  %.001خالل شهر تموز 8.02

حين سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال اسـتق ار ار خـالل

مقارنة بشهر حزيران  ،8.02إذ انخفض الرقم القياسي العام

شهر تموز  8.02مقارنة بالشهر السابق0

ألسعار تكاليف الطرق إلى  00.008مقارنة بـ ـ  000000خالل

شهر حزيران ( 8.02شهر األساس كانون أول = 8..2

انخفاض طفيف على مؤشر أسعار تكاليف البناء للمباني

0)0..

غير السكنية

سجلت أسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية في الضفة

على مستوج المجموعات الرتيسية ،سجلت أسعار مجموعة

 8.02مقارنة بشهر حزيران  ،8.02إذ انخفض الرقم القياسي

مجموعة الخامات والمواد األولية انخفاضا مقداره  ،%.012بينما

الغربية* انخفاضا طفيفا مقدراه  %.0.2خالل شهر تموز

تكاليف تشغيل معدات وصيانة انخفاضا مقداره  ،%0080وأسعار

ألسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية إلى  0..01.مقارنة

سجلت أسعار مجموعة استتجار المعدات ارتفاعا نسبت

بـ  0..021خالل شهر حزيران ( 8.02سنة األساس
0)0.. = 8.01

 ،%.001في حين سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال

استق ار ار خالل شهر تموز  8.02مقارنة بالشهر السابق0

علـ ــى مس ـ ــتوج المجموع ـ ــات الرتيس ـ ــية ،س ـ ــجلت أس ـ ــعار مجموع ـ ــة

ارتفاع المؤشر العام ألسعار تكاليف شبكات المياه

الخامــات والم ـواد األوليــة انخفاضــا مقــداره  ،%.001بينمــا ســجلت

سجل المؤشر العام ألسعار تكاليف إنشاء شبكات المياه في

أسعار مجموعة استتجار المعدات ارتفاعـا طفيفـا نسـبت ،%.0.2

الضفة الغربية* ارتفاعا نسبت  %.00.خالل شهر تموز 8.02

فــي حــين ســجلت أســعار مجموعــة تكــاليف وأجــور العمــال اســتق ار ار

مقارنة بشهر حزيران  ،8.02إذ ارتفع المؤشر العام ألسعار

خالل شهر تموز  8.02مقارنة بالشهر السابق0

تكاليف شبكات المياه إلى  000008مقارنة بـ ـ  000010خالل
شهر حزيران ( 8.02شهر األساس كانون ثاني = 8.0.
0)0..
0

فلسطين

صدر بتاريخ6800/80/62 :

الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني
على مستوج شبكات المياه ،سجل الرقم القياسي ارتفاعا نسبت
 ،%.080إذ ارتفع الرقم القياسي إلى  000010مقارنة بـ ـ ـ
 00000.خالل الشهر السابق (شهر األساس كانون ثاني
0)0.. = 8.0.

على مستوج خزانات المياه ،سجل الرقم القياسي انخفاضا مقداره

 ،%.001إذ انخفض الرقم القياسي إلى  00.002مقارنة ب ـ ـ
 00.011خالل 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*

ارتفاعا طفيفا نسبت  %.0.0خالل شهر تموز  8.02مقارنة
بشهر حزيران  ،8.02إذ ارتفع الرقم القياسي إلى 0.0020
مقارنة بـ ـ ـ  0.0011خالل شهر حزيران ( 8.02شهر األساس

كانون ثاني 0)0.. = 8.0.
مالحظة:

*البيانات ال تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضم االحتالل
اإلسراتيلي إلي عنوة بعيد احتالل للضفة الغربية عام 00621
تنويه:
.0

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

.6

يعود االختالف في نسب التغير لتكاليف المجموعات الرتيسية في كل
من الرقم القياسي إلنشاء المباني أو الطرق أو شبكات المياه أو شبكات
المجاري إلى االختالف في تكوين تلك المجموعات0

لمزيد من المعلومات يرجى االتصال:
الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني
ص.ب ،7461 .رام هللا – فلسطين.
هاتف)618/616( 02-2982700 :
فاكس)618/616( 02- 2982710 :
خط مجاني1800300300 :
بريد إلكترونيdiwan@pcbs.gov.ps :
الصفحة االلكترونيةwww.pcbs.gov.ps :
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