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تكاليف البظاء والطرق وشبكات  مؤشر أسعار
 *الطياه وشبكات الطجاري في الضفة الغربية

 9102خالل العام  
  

مؤشاار أسااعار تكاااليف البظاااء للطباااني  انخفاااط يفيااف  لاا 
 السكظية

للطبااني الساكظية فاي سجل الرقم القياسي ألسعار تكاليف البشاء 
خااالل العااام % 1010 انخفاضاااط يفيفااط مراا اره* الضافة الغربيااة

مقارنةةةةةا مةةةةةس العةةةةةال الدةةةةةابقم   ةةةةة  بمةةةةة  متهسةةةةة  الةةةةةرقم  9102
خةل   18.501القياسي ألسعار تكاليف البشاء لمسباني الدةنشيا 

 (1885=9812سشا األساس ) 9812العال 
 

 مؤشر أسعار تكاليف البظاء للطباني غير السكظيةانخفاط 
للطبااااااني غيااااار سةةةةةجل الةةةةةرقم القياسةةةةةي ألسةةةةةعار تكةةةةةاليف البشةةةةةاء 

خاالل % 1001 انخفاضااط مرا اره* لسكظية فاي الضافة الغربياةا
مقارنةةا مةةس العةةال الدةةابقم   ةة  بمةة  متهسةة  الةةرقم  9102العااام 

 18.500القياسةي ألسةةعار تكةاليف البشةةاء لمسبةاني ك ةةر الدةةنشيا 
 (1885=9812سشا األساس ) 9812خل  العال 

 
 مؤشر أسعار تكاليف البظاء لطباني العظم انخفاط

لطباااني العظاام فااي م القياسةةي ألسةةعار تكةةاليف البشةةاء سةةجل الةةرق
 9102خاالل العاام % 1020 مر اره انخفاضاط * الضفة الغربية

مقارنةةةةا مةةةةس العةةةةال الدةةةةابقم   ةةةة  بمةةةة  متهسةةةة  الةةةةرقم القياسةةةةي 
خةةةةل  العةةةةال  18.5.8ألسةةةةعار تكةةةةاليف البشةةةةاء لسبةةةةاني الع ةةةةم 

 (1885=9812سشا األساس ) 9812
 

 ف الطرق مؤشر أسعار تكالي انخفاط
نشاااء الطاارق اعنها هاااا إسةةجل الةةرقم القياسةةي ألسةةعار تكةةاليف 

خاالل % 1002 مرا اره انخفاضااط * الطختلفة في الضفة الغربية
مقارنةةا مةةس العةةال الدةةابقم   ةة  بمةة  متهسةة  الةةرقم  9102العااام 

خةةةل  العةةةال  182591القياسةةةي العةةةال ألسةةةعار تكةةةاليف الظةةةر  
 (1885 = 9880شهر األساس كانهن أو  ) 9812

 

 
 الطؤشر العام ألسعار تكاليف شبكات الطياه انخفاط

نشاااء شاابكات الطياااه فااي إسةجل الةةرقم القياسةي ألسةةعار تكةةاليف 
 9102خاالل العاام % 1000 انخفاضاط مر اره* الضفة الغربية

مقارنةا مةس العةال الدةابقم   ة  بمة  متهسة  الةرقم القياسةي العةةال 
 9812  العةةةةال خةةةةل ..1125ألسةةةةعار ءنذةةةةاء شةةةةبنا  السيةةةةا  

 (1885=9818شهر األساس كانهن ثاني )
 

 ارتفاع الطؤشر العام ألسعار تكاليف شبكات الطجاري 
نشاء شبكات الطجاري في إسجل الرقم القياسي ألسعار تكةاليف 

 9102خااالل العااام % 1090ارتفا اااط نساابتو * الضاافة الغربيااة
العةةال مقارنةا مةس العةال الدةابقم   ة  بمة  متهسة  الةرقم القياسةي 

 9812خةةل  العةةال  182500ألسةةعار ءنذةةاء شةةبنا  السجةةار  
 (1885=9818شهر األساس كانهن ثاني )
 

تكاليف البظاء والطرق وشبكات الطياه  مؤشر أسعار
 * وشبكات الطجاري في الضفة الغربية

 9102 كانهن أولخالل شهر 
 

 مؤشر أسعار تكاليف البظاء للطباني السكظيةارتفاع 
كاليف البشاء لمسباني الدنشيا في الزفا سجمت أسعار ت

 9812 كانهن أو خل  شهر % 8529ارتفاعًا ندبته * الغربيا
الرقم القياسي  ارتفسم ءذ 9812 تذرين ثانيمقارنا بذهر 

مقارنا   18.501ءلى ألسعار تكاليف البشاء لمسباني الدنشيا 
سشا األساس )خل  الذهر الدابق  18.590بة 

9812=1885) 
 

مجسهعةةةةا سةةةةجمت أسةةةةعار  مدةةةةتهم السجسهعةةةةا  الر يدةةةةيامعمةةةةى 
 سةةةجمتم ب شسةةةا %.152ارتفاعةةةًا ندةةةبته  تكةةةاليف وأ ةةةهر العسةةةا 

 م%85.0انخفاضةةةًا مقةةةدار   مجسهعةةةا اسةةةتلجار السعةةةدا أسةةةعار 
انخفاضةةةةةًا مقةةةةةدار  مجسهعةةةةةا الخامةةةةةا  والسةةةةةها  األوليةةةةةا أسةةةةةعار و 

 5مقارنا بالذهر الدابق 9812 كانهن أو خل  شهر % 8522
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 مؤشر أسعار تكاليف البظاء للطباني غير السكظية ارتفاع

سجمت أسعار تكاليف البشاء لمسباني ك ر الدنشيا في الزفا 
 9812 كانهن أو خل  شهر % 8590 ارتفاعًا ندبته* الغربيا

الرقم القياسي  ارتفسم ءذ 9812 ثانيتذرين مقارنا بذهر 
 18.5.8لى ألسعار تكاليف البشاء لمسباني ك ر الدنشيا ء

سشا األساس ) خل  الذهر الدابق 18.519بة  مقارنا
9812=1885) 

 
مجسهعةةةةا سةةةةجمت أسةةةةعار  عمةةةةى مدةةةةتهم السجسهعةةةةا  الر يدةةةةيام

 م ب شسةةةا سةةةجمت%.152ارتفاعةةةًا ندةةةبته  تكةةةاليف وأ ةةةهر العسةةةا 
 م%85.8انخفاضةةةًا مقةةةدار   مجسهعةةةا اسةةةتلجار السعةةةدا أسةةةعار 

انخفاضةةةةةًا مقةةةةةدار  ليةةةةةا مجسهعةةةةةا الخامةةةةةا  والسةةةةةها  األو وأسةةةةةعار 
 5مقارنا بالذهر الدابق 9812خل  شهر كانهن أو  % .852

 
 مؤشر أسعار تكاليف البظاء لطباني العظم ارتفاع

* سجمت أسعار تكاليف البشاء لسباني الع م في الزفا الغربيا
مقارنا  9812 كانهن أو خل  شهر  %.852 ارتفاعًا ندبته

الرقم القياسي ألسعار  ارتفسم ءذ 9812 ثانيتذرين بذهر 
 182582بة  مقارنا 182520 ءلىتكاليف البشاء لسباني الع م 

 (1885=9812سشا األساس ) خل  الذهر الدابق
 

مجسهعةةةةا سةةةةجمت أسةةةةعار  عمةةةةى مدةةةةتهم السجسهعةةةةا  الر يدةةةةيام
 م ب شسةةةا سةةةجمت%9580ارتفاعةةةًا ندةةةبته  تكةةةاليف وأ ةةةهر العسةةةا 

 م%..85مقةةةدار   انخفاضةةةاً  مجسهعةةةا اسةةةتلجار السعةةةدا أسةةةعار 
انخفاضةةةةةًا مقةةةةةدار  مجسهعةةةةةا الخامةةةةةا  والسةةةةةها  األوليةةةةةا وأسةةةةةعار 

 5مقارنا بالذهر الدابق 9812خل  شهر كانهن أو  % 8528
 

 الطرق  إنشاء تكاليف أسعار مؤشر ارتفاع يفيف  ل 
سجمت أسعار تكاليف ءنذاء الظر  بأنهاعها السختمفا في 

خل  شهر % .858 هارتفاعًا طفيفًا ندبت* الزفا الغربيا
 ارتفسم ءذ 9812 ثانيتذرين مقارنا بذهر  9812 كانهن أو 

 182599الرقم القياسي العال ألسعار تكاليف الظر  ءلى 

شهر األساس كانهن )خل  الذهر الدابق  182510مقارنا بةةة 
 (1885=9880أو  

 

مجسهعا  سجمت أسعارعمى مدتهم السجسهعا  الر يديام 
أسعار مجسهعا م و %85.0ارتفاعًا ندبته  سا تكاليف وأ هر الع

 أسعارو  م%85.9ارتفاعًا ندبته تكاليف تذغ ل معدا  وصيانا 
م ب شسا %8580ارتفاعًا طفيفًا ندبته  مجسهعا استلجار السعدا 

طفيفًا  انخفاضاً  مجسهعا الخاما  والسها  األوليا أسعارسجمت 
الذهر مقارنا ب 9812 كانهن أو خل  شهر % .858 مقدار 

 5الدابق
 

 شبكات الطياه  إنشاءتكاليف  ألسعار الطؤشر العام ارتفاع
سجل السؤشر العال ألسعار تكاليف ءنذاء شبنا  السيا  في 

 كانهن أو خل  شهر  %1522 ارتفاعًا ندبته* الزفا الغربيا
السؤشر  ارتفسءذ  م9812 ثانيتذرين مقارنا بذهر  9812

مقارنا  11.5.0ءلى ا  السيا  شبن ءنذاء العال ألسعار تكاليف
شهر األساس كانهن ثاني )خل  الذهر الدابق  112580بة 

9818=188 5) 
 

 ارتفاعًا ندبتهعمى مدتهم شبنا  السيا م سجل الرقم القياسي 
        مقارنا 1125.9الرقم القياسي ءلى  ارتفسم ءذ 1521%

ني هر األساس كانهن ثاش)خل  الذهر الدابق  110592بةةةةة 
9818=1885) 

 انخفاضًا مقدار عمى مدتهم خزانا  السيا م سجل الرقم القياسي 
      مقارنا  182508الرقم القياسي ءلى  انخفضم ءذ 8519%

هر األساس كانهن ثاني ش)خل  الذهر الدابق  182509بةةةة 
9818=1885) 

 

 شبكات الطجاري  إنشاءالطؤشر العام ألسعار تكاليف انخفاط 
ر تكاليف ءنذاء شبنا  السجار  في الزفا سجمت أسعا

 كانهن أو  خل  شهر% 8510 انخفاضًا مقدار * الغربيا
الرقم  انخفضم ءذ 9812 ثانيتذرين مقارنا بذهر  9812

خل  الذهر  .11852مقارنا بةةةةة  .11851القياسي ءلى 
 (1885=9818شهر األساس كانهن ثاني )الدابق 
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 : مالحظة
تذسل ذلك الجزء من محاف ا القدس والذ  ضسه اال تل  البيانا  ال *

 06915اإلسرا  مي ءليه عشهة بع د ا تلله لمزفا الغربيا عال 
 

 : تظهيو
بيانا  قظاع كزة  ه  الرقم القياسي لتكاليف البشاء والظر  وتكاليف  .0

 5 شبنا  السيا  والسجار  ك ر متهفرة
سهعا  الر يديا في يعه  االختلف في ندب التغ ر لتكاليف السج .2

كل من الرقم القياسي إلنذاء السباني أو الظر  أو شبنا  السيا  أو 
 5شبنا  السجار  ءلى االختلف في تكهين تمك السجسهعا 

 
 :لطزي  من الطعلهمات يرج  االتصال

 الجهاز الطركزي لإلحصاء الفلسطيظي
 0فلسطين –، رام هللا 07461  ب0ص

 

 ( 612/611) 2982700-02: اتفه
 ( 612/611) 2982710 -02: فاكس

 1800300300: خ  مجاني
 diwan@pcbs.gov.ps: بريد ءلكتروني

 www.pcbs.gov.ps: الرفحا االلكترونيا

mailto:diwan@pcbs.gov.ps
http://www.pcbs.gov.ps/

