اإلحصاء الفلسطيني يعلن مؤشر أسعار تكاليف البناء

انخفاض طفيف على مؤشر أسعار تكاليف البناء لمباني

والطرق وشبكات المياه وشبكات المجاري في الضفة

العظم

الغربية* خالل شهر تشرين ثاني7112/11 ،

سجلت أسعار تكاليف البناء لمباني العظم في الضفة الغربية*

انخفاض طفيف على مؤشر أسعار تكاليف البناء للمباني

مقارنة بشهر تشرين أول  ،7.02إذ انخفض الرقم القياسي

انخفاضاً طفيفاً مقداره  %.0.0خالل شهر تشرين ثاني 7.02

السكنية

ألسعار تكاليف البناء لمباني العظم إلى  0.0007مقارنة بـ

سجلت أسعار تكاليف البناء للمباني السكنية في الضفة الغربية*

 0.0002خالل الشهر السابق (سنة األساس .)0..=7.02

مقارنة بشهر تشرين أول  ،7.02إذ انخفض الرقم القياسي

عل ـ ــى مس ـ ــتو المجموع ـ ــات الر،يس ـ ــية ،س ـ ــجلت أس ـ ــعار مجموع ـ ــة

انخفاضاً طفيفاً مقداره  %.0.0خالل شهر تشرين ثاني 7.02

اسـ ـ ــت،جار المعـ ـ ــدات انخفاض ـ ـ ـاً طفيف ـ ـ ـاً مقـ ـ ــداره  ،%.0..وأسـ ـ ــعار

ألسعار تكاليف البناء للمباني السكنية إلى  0..0.2مقارنة بـ

مجموعة الخامات والمواد األولية انخفاضـاً طفيفـاً مقـداره ،%.0.0

 0..0.1خالل الشهر السابق (سنة األساس .)0..=7.02

فــي ســين ســجلت أســعار مجموعــة تكــاليف وأجــور العمــال اســتق ار اًر

عل ـ ــى مس ـ ــتو المجموع ـ ــات الر،يس ـ ــية ،س ـ ــجلت أس ـ ــعار مجموع ـ ــة

خالل شهر تشرين ثاني  7.02مقارنة بالشهر السابق.

أسعار كل من مجموعة الخامات والمواد األولية ومجموعة تكـاليف

انخفاض مؤشر أسعار تكاليف الطرق

اس ــت،جار المع ــدات انخفاضـ ـاً مق ــداره  ،%.070ف ــي س ــين س ــجلت

سجلت أسعار تكاليف إنشاء الطرق بأنواعها المختلفة في الضفة

وأج ــور العم ــال اس ــتق ار اًر خ ــالل ش ــهر تشـ ـرين ث ــاني  7.02مقارن ــة

الغربية* انخفاضاً مقداره  %.020خالل شهر تشرين ثاني

بالشهر السابق.

 7.02مقارنة بشهر تشرين أول  ،7.02إذ انخفض الرقم

انخفاض طفيف على مؤشر أسعار تكاليف البناء للمباني

القياسي العام ألسعار تكاليف الطرق إلى  0.1010مقارنة بـ ـ

غير السكنية

 0..001خالل الشهر السابق (شهر األساس كانون أول

سجلت أسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية في الضفة

.)0..=7..1

 7.02مقارنة بشهر تشرين أول  ،7.02إذ انخفض الرقم

على مستو

الغربية* انخفاضاً طفيفاً مقداره  %.0.0خالل شهر تشرين ثاني

المجموعات الر،يسية ،سجلت أسعار مجموعة

الخامات والمواد األولية انخفاضاً مقداره  ،%.0.0وأسعار

القياسي ألسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية إلى 0..0.1

مجموعة تكاليف تشغيل معدات وصيانة انخفاضاً مقداره

مقارنة بـ  0..007خالل الشهر السابق (سنة األساس

 ،%.00.كما سجلت أسعار مجموعة است،جار المعدات انخفاضاً

.)0..=7.02

طفيفاً مقداره  ،%.0.2في سين سجلت أسعار مجموعة تكاليف

عل ـ ــى مس ـ ــتو المجموع ـ ــات الر،يس ـ ــية ،س ـ ــجلت أس ـ ــعار مجموع ـ ــة

استقر اًر خالل شهر تشرين ثاني  7.02مقارنة
ا
وأجور العمال

اس ــت،جار المعـ ــدات انخفاض ـ ـاً مق ــداره  ،%.077وأسـ ــعار مجموعـ ــة

بالشهر السابق.

الخامات والمواد األولية انخفاضاً طفيفـاً مقـداره  ،%.0..فـي سـين

سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال استق ار اًر خـالل شـهر

تشرين ثاني  7.02مقارنة بالشهر السابق.

التاريخ6122/26/62 :
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انخفاض المؤشر العام ألسعار تكاليف شبكات المياه

سجل المؤشر العام ألسعار تكاليف إنشاء شبكات المياه في
الضفة الغربية* انخفاضاً مقداره  %.00.خالل شهر تشرين ثاني

 7.02مقارنة بشهر تشرين أول  ،7.02إذ انخفض المؤشر العام
ألسعار تكاليف شبكات المياه إلى  007021مقارنة بـ ـ 00701.
خالل الشهر السابق (شهر األساس كانون ثاني .)0..=7.0.

على مستو خزانات المياه ،سجل الرقم القياسي انخفاضاً مقداره

 ،%.02.إذ انخفض الرقم القياسي إلى  0.2020مقارنة ب ـ ـ
 0.2001خالل الشهر السابق (شهر األساس كانون ثاني
.)0..=7.0.
على مستو شبكات المياه ،سجل الرقم القياسي انخفاضاً طفيفاً

مقداره  ،%.0.0إذ انخفض الرقم القياسي إلى  00.07.مقارنة
بـ ـ ـ  00.070خالل الشهر السابق (شهر األساس كانون ثاني
.)0..=7.0.

انخفاض المؤشر العام ألسعار تكاليف شبكات المجاري

سجلت أسعار تكاليف إنشاء شبكات المجاري في الضفة الغربية*
انخفاضاً مقداره  %.00.خالل شهر تشرين ثاني  7.02مقارنة

بشهر تشرين أول  ،7.02إذ انخفض الرقم القياسي إلى 0..0.7

مقارنة بـ ـ ـ  0..007خالل الشهر السابق (شهر األساس كانون

ثاني .)0..=7.0.
مالحظة:

* :بيانات الضفة الغربية ال تشمل ذلك الجزء من مسافظة القدس الذي ضمته

إسرا،يل عنوة بعيد استاللها للضفة الغربية عام .0.02
تنويه:
.1

بيانات قطاع غزة سول الرقم القياسي لتكاليف البناء والطرق وتكاليف
شبكات المياه والمجاري غير متوفرة.

.2

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 المجموعات ،فمثال مجموعة
السديد والصلب في البناء تتكون من عدد أكبر وأنواع مختلفة من السلع
مقارنة مع مجموعة السديد والصلب في الطرق.
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