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ليف البناء والطرق وشبكات المياه تكا مؤشر

  الضفة الغربية فيوشبكات المجاري 

  2012 آذارخالل شهر 
  

  تكاليف البناء استقرار مؤشر 
 في تكاليف البناء للمباني السكنية وغير السكنيةأسعار  سجلت

 شـباط  مقارنة بشهر آذارشهر خالل  استقراراًالضفة الغربية 

األسـاس   شـهر (. 113.52 ياسيحيث بلغ الرقم الق، 2012

  .)100=2007كانون أول 
  

  حركة أسعار مواد البناء

 إنشـاء سجلت أسعار الخامات والمواد األولية المستخدمة في  

 انخفاضاً طفيفـاً  آذارالمباني السكنية وغير السكنية خالل شهر 

كـان  حيـث  مقارنة بأسعار الشهر السـابق،   %0.03 مقداره

% 0.67 بمقـدار  الجير والجـبس االسمنت و أسعار النخفاض

انخفضـت أسـعار   ، كمـا  نخفـاض االاألثر األكبر على هذا 

قطـع وتشـكيل   أسعار و ،%0.20المنتجات اإلسمنتية بمقدار 

، في المقابل ارتفعت أسـعار الحديـد   %0.12األحجار بمقدار 

، وأسـعار بـالط الخـزف والصـيني     %0.11 بنسبة الصلب

  %.  0.10والبورسالن بنسبة 

اسـتئجار  وأجـور العمـال   تكاليف  مجموعتيعار سجلت أس

   .على التوالي% 0.04و% 0.09ت ارتفاعاً طفيفاً بنسبة المعدا
  

  تكاليف الطرق  مؤشر ارتفاع
 فـي  الطرق بأنواعها المختلفـة  إنشاءتكاليف أسعار  سجلت

مقارنة  آذارشهر خالل % 0.48 ارتفاعاً بنسبةالضفة الغربية 

ألسـعار   الرقم القياسي العـام  ارتفع إذ، 2012 شباط بشهر

خـالل   113.24مقارنـة بــ    113.79تكاليف الطرق إلى 

  .)100=2008كانون أول األساس  شهر( الشهر السابق
  

  الطرق إنشاءحركة أسعار مواد 

 إنشـاء سجلت أسعار الخامات والمواد األولية المستخدمة في 

 مقارنة بأسعار آذارخالل شهر % 0.72 ارتفاعاً بنسبةالطرق 

إلـى   االرتفـاع الشهر السابق، ويعود السبب الرئيسي لهـذا  

، وأسـعار  %1.83 بنسـبة اإلسفلت ومنتجاته أسعار  ارتفاع

وأسعار الحديد والصـلب  ، %0.21 بنسبة المنتجات اإلسمنتية

 بمقـدار االسـمنت   انخفـاض أسـعار   رغم، %0.15بنسبة 

 بمقـدار وأسعار منتجات المحـاجر والكسـارات    ،0.73%

0.13%.  

، %0.18 بنسـبة ارتفاعـاً  أسعار استئجار المعـدات  لت سج

، فيما انخفضت %0.09عمال بنسبة الأسعار أجور وتكاليف و

  %.0.20صيانة بمقدار المعدات والأسعار تكاليف تشغيل 
  

  تكاليف شبكات المياه ل العام مؤشرال ارتفاع
الضفة الغربية  في شبكات المياه إنشاءتكاليف أسعار  سجلت 

 شـباط  مقارنة بشهر آذارشهر خالل  %0.32بنسبة ارتفاعاً 

 لتكاليف شـبكات الميـاه   الرقم القياسي العام ارتفع إذ، 2012

خالل الشـهر السـابق    108.54مقارنة بــ  108.88إلى 

  .)100=2010كانون ثاني األساس  شهر(
  

  خزانات المياهحركة أسعار مواد 

خزانـات الميـاه    إنشـاء سجلت أسعار المواد المستخدمة في 

مقارنة بأسعار الشهر  آذارخالل شهر % 0.12 ارتفاعاً بنسبة

، %0.09 بنسـبة  ارتفاعاًأسعار الحديد  سجلتحيث السابق، 

أعمال ، وأسعار %0.13بنسبة  الخرسانةكما ارتفعت أسعار 

، فيمـا انخفضـت أسـعار    %0.48البناء والدهانات بنسـبة  

  .%0.11 مقدارالحفريات ب
  

  شبكات المياهمواد  حركة أسعار

شـبكات الميـاه    إنشـاء سجلت أسعار المواد المستخدمة في  

مقارنة مـع أسـعار    آذارخالل شهر % 0.41 ارتفاعاً بنسبة

 ارتفاعاًومنتجاته  اإلسفلت حيث سجلت أسعارالشهر السابق، 

 البالستيك والحديـد بنسـبة  وأسعار مواسير  ،%1.85 بنسبة

  %.0.11 بمقدار رياتالحفأسعار  ، فيما انخفضت0.27%

  

  مؤشر تكاليف شبكات المجاري ارتفاع

الضـفة   فـي المجـاري   شبكات إنشاء سجلت أسعار تكاليف

 مقارنة بشهر آذارشهر خالل % 0.20 ارتفاعاً بنسبةالغربية 

 لتكاليف شـبكات  الرقم القياسي العام ارتفع، إذ 2012 شباط
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 خالل الشـهر  104.27مقارنة بــ  104.48إلى  المجاري

  .)100=2010كانون ثاني األساس  شهر(السابق 
  

  شبكات المجاريحركة أسعار مواد 

كما ، %1.85 ارتفاعاً بنسبةاإلسفلت ومنتجاته سجلت أسعار 

، %0.39 بنسـبة  أسعار مواسير البالستيك والباطونارتفعت 

أسـعار  ، و%0.24فيما انخفضت أسعار المناهـل بمقـدار   

  %.0.11 بمقدار الحفريات
  

  

  

  :ظةمالح

الذي ضمته  تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس الضفة الغربية البيانات 

  .1967عنوة بعيد احتاللها للضفة الغربية عام  إسرائيل

  

  : تنويه

تكاليف البناء والطرق ل الرقم القياسي بيانات قطاع غزة حول .1

 . غير متوفرة وتكاليف شبكات المياه والمجاري

لتكاليف المجموعات الرئيسية في كل يعود االختالف في نسب التغير  .2

من الرقم القياسي إلنشاء المباني أو الطرق أو شبكات المياه أو 

شبكات المجاري إلى االختالف في تكوين تلك المجموعات، فمثال 

مجموعة الحديد والصلب في البناء تتكون من عدد أكبر وأنواع 

 .الطرقمختلفة من السلع مقارنة مع مجموعة الحديد والصلب في 
  
  
  
  
  
  

  :لمزيد من المعلومات يرجى االتصال

  الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني

  1647.  ب.صفلسطين   -رام اهللا
  

  ) 972/970( 2982700-02: اتفه

  ) 972/970( 2982710 -02: فاكس

  1800300300: خط مجاني

   diwan@pcbs.gov.ps: بريد إلكتروني

  www.pcbs.gov.ps: الصفحة االلكترونية


