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تكاليف البناء  اإلحصاء الفلسطيني يعلن مؤشر أسعار
والطرق وشبكات المياه وشبكات المجاري في الضفة 

 70/7700،تموزخالل شهر * الغربية
 

 ارتفاع مؤشر أسعار تكاليف البناء للمباني السكنية
* الضفة الغربية في تكاليف البناء للمباني السكنيةأسعار  سجلت

 مقارنة بشهر 602.شهر تموز خالل % 62.0ارتفاعًا نسبته 
، إذ ارتفع الرقم القياسي ألسعار تكاليف البناء 602.حزيران 

خالل الشهر  06.201بـ مقارنة  06.201للمباني السكنية إلى 
 .(066=.60.سنة األساس ) السابق

 

ســـــعار مجموعـــــة علـــــى مســـــتوت المجموعـــــات الر يســـــية، ســـــجلت أ
، وأســـــعار مجموعـــــة %6202اســـــت جار المعـــــاات ارتفاعـــــًا نســـــبته 

، فـي حـين سـجلت %62.0الخامات والمواا األولية ارتفاعـًا نسـبته 
أسعار مجموعة تكـاليف وأجـور العمـال اسـتقرارًا خـالل شـهر تمـوز 

 .مقارنة بالشهر السابق 602.
  

 نيةارتفاع مؤشر أسعار تكاليف البناء للمباني غير السك
الضفة  في تكاليف البناء للمباني غير السكنيةأسعار  سجلت
مقارنة  602.شهر تموز خالل % 6202ارتفاعًا نسبته * الغربية
، إذ ارتفع الرقم القياسي ألسعار تكاليف 602.حزيران  بشهر

 06.221بـ  مقارنة .06.20ي غير السكنية إلى البناء للمبان
 .(066=.60. سنة األساس) خالل الشهر السابق

 

على مستوت المجموعات الر يسية، سجلت أسعار مجموعة 
، وأسعار مجموعة %6201است جار المعاات ارتفاعًا نسبته 

، في حين سجلت %62.1الخامات والمواا األولية ارتفاعًا نسبته 
أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال استقرارًا خالل شهر تموز 

 .مقارنة بالشهر السابق 602.
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 العظم لمباني تكاليف البناء أسعار مؤشررتفاع ا
* الضفة الغربية يف البناء لمباني العظم فير تكالسجلت أسعا

مقارنة بشهر  602.خالل شهر تموز % 62.1ارتفاعًا نسبته 
، إذ ارتفع الرقم القياسي ألسعار تكاليف البناء 602.حزيران 

خالل الشهر  060201 بـمقارنة  060201لمباني العظم إلى 
 (.066=.60.سنة األساس )السابق 

 

علـــــى مســـــتوت المجموعـــــات الر يســـــية، ســـــجلت أســـــعار مجموعـــــة 
، وأســـــعار مجموعـــــة %.621اســـــت جار المعـــــاات ارتفاعـــــًا نســـــبته 

، فـي حـين سـجلت %6216الخامات والمواا األولية ارتفاعـًا نسـبته 
ر تمـوز أسعار مجموعة تكـاليف وأجـور العمـال اسـتقرارًا خـالل شـه

 .مقارنة بالشهر السابق 602.
 

 أسعار تكاليف الطرق  ارتفاع طفيف على مؤشر
الضفة  في تكاليف إنشاء الطرق بأنواعها المختلفةأسعار  سجلت
 602.شهر تموز خالل % 6261ارتفاعًا طفيفًا نسبته * الغربية

ألسعار  الرقم القياسي العام، إذ ارتفع 602.حزيران  مقارنة بشهر
خالل الشهر  .06221مقارنة بـــ  062210تكاليف الطرق إلى 

 .(066=661.كانون أول األساس  شهر)السابق 
 

على مستوت المجموعات الر يسية، سجلت أسعار مجموعة 
، بينما سجلت أسعار %6210است جار المعاات ارتفاعًا نسبته 

مجموعة تكاليف تشغيل معاات وصيانة انخفاضًا مقااره 
، وأسعار مجموعة الخامات والمواا األولية انخفاضًا %.0.5

، في حين سجلت أسعار مجموعة تكاليف %.626طفيفًا مقااره 
مقارنة بالشهر  602.وأجور العمال استقرارًا خالل شهر تموز 

 .السابق
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 ألسعار تكاليف شبكات المياه  ارتفاع المؤشر العام

 في شبكات المياه تكاليف إنشاءسعار أل سجل المؤشر العام
 602.شهر تموز خالل % 6201ارتفاعًا نسبته * الضفة الغربية
ألسعار  العام ، إذ ارتفع المؤشر602.حزيران  مقارنة بشهر

خالل  ..0002بـــ مقارنة  000216إلى  تكاليف شبكات المياه
 . (066=606.كانون ثاني األساس  شهر) الشهر السابق

 

ارتفاعًا نسبته المياه، سجل الرقم القياسي على مستوت خزانات 
بــــ  مقارنة .0...0الرقم القياسي إلى  ارتفع، إذ %....

شهر األساس كانون ثاني )خالل الشهر السابق  50...0
0.0.=0...) 

 

ارتفاعًا طفيفًا على مستوت شبكات المياه، سجل الرقم القياسي 
مقارنة بـــــ  001.05الرقم القياسي إلى  ارتفع، إذ %0... نسبته

شهر األساس كانون ثاني )خالل الشهر السابق  001.15
0.0.=0...) 

 

ارتفاع طفيف على المؤشر العام ألسعار تكاليف شبكات 
 المجاري

* الضفة الغربية فيالمجاري  إنشاء شبكات سجلت أسعار تكاليف
مقارنة  602.شهر تموز خالل % .626ارتفاعًا طفيفًا نسبته 

 061220إلى الرقم القياسي ، إذ ارتفع 602. حزيران بشهر
كانون األساس  شهر)خالل الشهر السابق  061221مقارنة بـــــ 

 .(066=606.ثاني 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 : مالحظة
محافظة القاس الذي  ذلك الجزء منتشمل  البيانات الضفة الغربية *: 

 .0002 عنوة بعيا احتاللها للضفة الغربية عام إسرا يلضمته 

 

 : تنويه
بيانات قطاع غزة حول الرقم القياسي لتكاليف البناء والطرق  .0

 . وتكاليف شبكات المياه والمجاري غير متوفرة
 
يعوا االختالف في نسب التغير لتكاليف المجموعات الر يسية  .0

في كل من الرقم القياسي إلنشاء المباني أو الطرق أو شبكات 
تلك  المياه أو شبكات المجاري إلى االختالف في تكوين

المجموعات، فمثال مجموعة الحايا والصلب في البناء تتكون 
من عاا أكبر وأنواع مختلفة من السلع مقارنة مع مجموعة 

 .الحايا والصلب في الطرق
 
 


