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تكاليف البناء  مؤشر أسعار: الفلسطينيالحصاء ا
والطرق وشبكات المياه وشبكات المجاري في الضفة 

 70/9702،تموزخالل شهر * الغربية
 

 مؤشر أسعار تكاليف البناء للمباني السكنية استقرار
* سجلت أسعار تكاليف البناء للمباني السكنية في الضفة الغربية

، 9102 حزيرانمقارنة بشهر  9102 تموزخالل شهر  استقرارا  
الرقم القياسي ألسعار تكاليف البناء للمباني السكنية  استقر  إذ 

 (0115=9102سنة األساس ) 01.521على 
 

مجموعىىىىىة أسىىىىىعار  سىىىىىجلت علىىىىىى مسىىىىىتوت المجموعىىىىىات الر يسىىىىىية،
سىىجلت أسىىىعار  ، بينمىىىا%1529ارتفاعىىىا  نسىىبت   اسىىت جار المعىىدات

، %1510ره انخفاضا  طفيفا  مقدامجموعة الخامات والمواد األولية 
 اسىىتقرارا   مجموعىىة تكىىاليف وأجىىور العمىىالأسىىعار فىىي حىىين سىىجلت 

 5مقارنة بالشهر السابق 9102 تموزخالل شهر 
 

مؤشر أسعار تكاليف البناء للمباني طفيف على  انخفاض
 غير السكنية

سجلت أسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية في الضفة 
 تموزخالل شهر % 1512 مقدارهطفيفا   انخفاضا  * الغربية
الرقم القياسي  انخفض، إذ 9102 حزيرانمقارنة بشهر  9102

 مقارنة 01.509ألسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية إلى 
 (0115=9102سنة األساس ) خالل الشهر السابق 01.501بى 
 

مجموعىىىىىة سىىىىىجلت أسىىىىىعار  علىىىىىى مسىىىىىتوت المجموعىىىىىات الر يسىىىىىية،
، بينمىىىا %1511خفاضىىىا  طفيفىىىا  مقىىىداره انالخامىىىات والمىىىواد األوليىىىة 

ارتفاعىىىىىىىا  نسىىىىىىىبت   مجموعىىىىىىىة اسىىىىىىىت جار المعىىىىىىىداتأسىىىىىىىعار  سىىىىىىىجلت
 أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال، في حين سجلت 1521%

 5مقارنة بالشهر السابق 9102استقرارا  خالل شهر تموز 
 

 مؤشر أسعار تكاليف البناء لمباني العظم استقرار
* ء لمباني العظم في الضفة الغربيةسجلت أسعار تكاليف البنا

، 9102 حزيرانمقارنة بشهر  9102 تموزخالل شهر  استقرارا  
 علىالرقم القياسي ألسعار تكاليف البناء لمباني العظم  استقر  إذ 

 (0115=9102سنة األساس ) 01.501

مجموعىىىىىة أسىىىىىعار  سىىىىىجلت علىىىىىى مسىىىىىتوت المجموعىىىىىات الر يسىىىىىية،
سىىجلت أسىىىعار  ، بينمىىىا%1521ت  ارتفاعىىىا  نسىىب اسىىت جار المعىىدات

، %1512انخفاضا  طفيفا  مقداره مجموعة الخامات والمواد األولية 
اسىىتقرارا   أسىىعار مجموعىىة تكىىاليف وأجىىور العمىىالفىىي حىىين سىىجلت 
 5مقارنة بالشهر السابق 9102خالل شهر تموز 

 

 أسعار تكاليف الطرق  مؤشر ارتفاع
المختلفة في الضفة سجلت أسعار تكاليف إنشاء الطرق بأنواعها 

مقارنة  9102 تموزخالل شهر % 1590 ارتفاعا  نسبت * الغربية
الرقم القياسي العام ألسعار  ارتفع، إذ 9102 حزيرانبشهر 

خالل الشهر  012522مقارنة بىىى  012519تكاليف الطرق إلى 
 (0115=9110شهر األساس كانون أول )السابق 

 

مجموعة  ت أسعارسجلعلى مستوت المجموعات الر يسية، 
مجموعة  ، وأسعار%1521ارتفاعا  نسبت   الخامات والمواد األولية

أسعار سجلت ، بينما %.150ارتفاعا  نسبت   است جار المعدات
 انخفاضا  مقدراهمجموعة تكاليف تشغيل معدات وصيانة 

 مجموعة تكاليف وأجور العمال أسعارفي حين سجلت  ،15.0%
 5مقارنة بالشهر السابق 9102 تموزخالل شهر استقرارا  

 

ألسعار تكاليف شبكات  المؤشر العام طفيف على ارتفاع
 المياه 

سجل المؤشر العام ألسعار تكاليف إنشاء شبكات المياه في 
 تموزخالل شهر  %1511نسبت  طفيفا  ارتفاعا  * الضفة الغربية

المؤشر العام  ارتفعإذ  ،9102 حزيرانمقارنة بشهر  9102
 002510بى مقارنة  002510 إلىليف شبكات المياه ألسعار تكا

 (5 011=9101شهر األساس كانون ثاني ) خالل الشهر السابق
 

 ارتفاعا  نسبت على مستوت شبكات المياه، سجل الرقم القياسي 
بىىىىى  مقارنة .00151الرقم القياسي إلى  ارتفع، إذ 1502%

األساس كانون ثاني هر ش)خالل الشهر السابق  0015.0
9101=0115) 

 

 انخفاضا  مقدارهعلى مستوت خزانات المياه، سجل الرقم القياسي 
      مقارنة  011501الرقم القياسي إلى  انخفض، إذ 1502%

هر األساس كانون ثاني ش)خالل الشهر السابق  011520بىىىى 
9101=0115) 
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ت المؤشر العام ألسعار تكاليف شبكا طفيف على ارتفاع
 المجاري

* سجلت أسعار تكاليف إنشاء شبكات المجاري في الضفة الغربية
مقارنة  9102 تموزخالل شهر % 1510 نسبت طفيفا   ارتفاعا  
 012512الرقم القياسي إلى  ارتفع، إذ 9102 حزيرانبشهر 

شهر األساس كانون )خالل الشهر السابق  012511مقارنة بىىىىى 
 (0115=9101ثاني 

 
 

 : مالحظة
البيانات ال تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضم  االحتالل *

 02915اإلسرا يلي إلي  عنوة بعيد احتالل  للضفة الغربية عام 
 

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

 5 شبكات المياه والمجاري غير متوفرة
لتكاليف المجموعات الر يسية في كل يعود االختالف في نسب التغير  .5

من الرقم القياسي إلنشاء المباني أو الطرق أو شبكات المياه أو شبكات 
 5المجاري إلى االختالف في تكوين تلك المجموعات

 
 
 
 

 :لمزيد من المعلومات يرجى االتصال
 الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني

 .فلسطين –، رام اهلل 7461.  ب.ص
 ( 215/218) 2982700-02: اتفه

 ( 215/218) 2982710 -02: فاكس
 1800300300: خط مجاني

 diwan@pcbs.gov.ps: بريد إلكتروني
 www.pcbs.gov.ps: الصفحة االلكترونية
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