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ليف البناء والطرق وشبكات المياه تكا مؤشر

  الضفة الغربية فيوشبكات المجاري 

  2012 أيارخالل شهر 
  

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

مقارنة  شهر أيارخالل % 0.26 بنسبةاً ارتفاعالضفة الغربية 

ألسـعار   الرقم القياسي العـام  فعارت، إذ 2012 نيسان بشهر

خالل الشهر  113.46مقارنة بـ  113.76تكاليف البناء إلى 

  .)100=2007كانون أول األساس  شهر( السابق
  

  حركة أسعار مواد البناء

 إنشـاء سجلت أسعار الخامات والمواد األولية المستخدمة في  

 سـبة بن ارتفاعاً أيارالمباني السكنية وغير السكنية خالل شهر 

 رتفـاع الكـان  حيث مقارنة بأسعار الشهر السابق،  0.31%

األثر األكبر على هـذا  % 1.56 بنسبة الحديد والصلب أسعار

الخـزف والصـيني    بـالط  أسـعار  ارتفعـت ، كما االرتفاع

االسمنت والجير والجبس ، وأسعار %0.48 والبورسالن بنسبة

تيك منتجات البالسأسعار  انخفضتفي المقابل ، %0.25 بنسبة

قطـع وتشـكيل   ، وأسـعار  %0.26 بمقدار الصحية واألدوات

انخفـاض أسـعار    إلـى  ، باإلضافة%0.25 مقدارباألحجار 

  .  % 0.23الخزانات من الحديد بمقدار

وأجـور   تتكاليف استئجار المعـدا  مجموعتيسجلت أسعار 

   .على التوالي% 0.16و% 0.27ارتفاعاً بنسبة  العمال

  

  ق تكاليف الطر مؤشر ارتفاع
 فـي  الطرق بأنواعها المختلفـة  إنشاءتكاليف أسعار  سجلت

مقارنة  أيارشهر خالل % 0.15 بنسبة ارتفاعاًالضفة الغربية 

ألسـعار   الرقم القياسي العـام  ارتفع إذ، 2012 نيسان بشهر

خـالل   113.85مقارنـة بــ    114.02 تكاليف الطرق إلى

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

  

  

  الطرق إنشاءحركة أسعار مواد 

 إنشـاء سجلت أسعار الخامات والمواد األولية المستخدمة فـي  

مقارنة بأسـعار   أيارخالل شهر % 0.15 بنسبة ارتفاعاًالطرق 

 ارتفاعإلى  االرتفاعالشهر السابق، ويعود السبب الرئيسي لهذا 

االسمنت بنسبة وأسعار ، %1.64 بنسبة الحديد والصلبأسعار 

 سـجلت ، كما %0.26وأسعار دهانات الطرق بنسبة  ،0.30%

 رغـم ، %0.05ومنتجاته ارتفاعاً طفيفاً بنسبة  اإلسفلتأسعار 

، %0.05 بمقدار أسعار منتجات المحاجر والكسارات انخفاض

  .%0.39بمقدار  األخرى المعدنيةاألدوات و

، %0.10 بنسـبة  ارتفاعـاً أسعار استئجار المعـدات  سجلت 

كمـا  ، %0.13بنسبة  ارتفاعاً عمالالاليف أسعار أجور وتكو

 بنسـبة صـيانة  المعـدات و الأسعار تكاليف تشغيل  ارتفعت

0.85.%  

  

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

 نيسـان  مقارنة بشهر أيارشهر خالل  %0.40 بنسبةاً ارتفاع

 لتكاليف شـبكات الميـاه   الرقم القياسي العام تفعار إذ، 2012

خالل الشـهر السـابق    108.85مقارنة بــ  109.28إلى 

  .)100=2010كانون ثاني األساس  شهر(
  

  خزانات المياهحركة أسعار مواد 

خزانـات الميـاه    إنشـاء سجلت أسعار المواد المستخدمة في 

مقارنة بأسعار الشهر  أيارخالل شهر % 0.65 ارتفاعاً بنسبة

، %1.57 بنسـبة  ارتفاعاًأسعار الحديد  سجلتحيث السابق، 

أعمال ، وأسعار %0.39بنسبة  الحفرياتكما ارتفعت أسعار 

، في حـين سـجلت أسـعار    %0.08البناء والدهانات بنسبة 

  .%0.07انخفاضاً طفيفاً بمقدار  الخرسانة
  

  شبكات المياهحركة أسعار مواد 

شـبكات الميـاه    إنشـاء مواد المستخدمة في سجلت أسعار ال 

مقارنة مـع أسـعار    أيارخالل شهر % 0.28 بنسبة اًارتفاع

 مواسير البالستيك والحديد حيث سجلت أسعارالشهر السابق، 

، %0.39 الحفريات بنسـبة وأسعار  ،%0.42ارتفاعاً بنسبة 

   %.0.12 مقدارب مواد الطمم أسعار فيما انخفضت
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  شبكات المجاريمؤشر تكاليف  ارتفاع

الضـفة   فـي المجـاري   شبكات إنشاء سجلت أسعار تكاليف

 مقارنة بشهر أيارشهر خالل % 0.10 بنسبة اًارتفاعالغربية 

 لتكاليف شـبكات  الرقم القياسي العام ارتفع، إذ 2012 نيسان
خالل الشـهر   104.40مقارنة بــ  104.50إلى  المجاري

  .)100=2010كانون ثاني األساس  شهر(السابق 
  

  شبكات المجاريحركة أسعار مواد 

، وأسـعار  %0.39 بنسـبة اً ارتفاع الحفرياتسجلت أسعار 

مواسـير   أسـعار  انخفضـت فيما  ، %0.27 بنسبةالمناهل 

مـواد الطمـم    ، وأسعار%0.18 البالستيك والباطون بمقدار

  %.0.12 بمقدار
  

  

  

  

  

  :مالحظة

الذي ضمته  ة القدستشمل ذلك الجزء من محافظ 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

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

نشاء المباني أو الطرق أو شبكات المياه أو من الرقم القياسي إل

شبكات المجاري إلى االختالف في تكوين تلك المجموعات، فمثال 

مجموعة الحديد والصلب في البناء تتكون من عدد أكبر وأنواع 

 .مختلفة من السلع مقارنة مع مجموعة الحديد والصلب في الطرق
  
  
  
  

  :لمزيد من المعلومات يرجى االتصال

  المركزي لإلحصاء الفلسطينيالجهاز 

  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


