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

 80/7802، آبخالل شهر * الغربية
 

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

 مقارنة بشهر 1022 آبشهر خالل % 0.12ارتفاعًا نسبته 
، إذ ارتفع الرقم القياسي ألسعار تكاليف البناء 1022 تموز

خالل الشهر  201.59بـ مقارنة  201.22للمباني السكنية إلى 
 .(200=1021سنة األساس ) السابق

 

ـــــى مســـــتوت المجموعـــــات الر يســـــية، ســـــجلت  موعـــــة أســـــعار مجعل
بينمــــا ســــجلت  ،%0.13الخامــــات والمــــوا  األوليــــة ارتفاعــــًا نســــبته 

، %0.21 انخفاضــًا مقــ ار    أســعار مجموعــة اســت جار المعــ ات 
فــي نــيل ســجلت أســعار مجموعــة تكــاليف وأجــور العمــال اســتقرارًا 

 .مقارنة بالشهر السابق 1022 آبخالل شهر 
  

 السكنية ارتفاع مؤشر أسعار تكاليف البناء للمباني غير
الضفة  في تكاليف البناء للمباني غير السكنيةأسعار  سجلت
مقارنة  1022 آبشهر خالل % 0.13ارتفاعًا نسبته * الغربية
، إذ ارتفع الرقم القياسي ألسعار تكاليف البناء 1022 تموز بشهر

خالل  201.51بـ  مقارنة 201.25للمباني غير السكنية إلى 
 .(200=1021األساس سنة ) الشهر السابق

 

أسعار مجموعة مستوت المجموعات الر يسية، سجلت  على
بينما سجلت  ،%0.11الخامات والموا  األولية ارتفاعًا نسبته 

، في %0.22 انخفاضًا مق ار أسعار مجموعة است جار المع ات 
نيل سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال استقرارًا خالل 

 .الشهر السابقمقارنة ب 1022 آبشهر 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 العظم لمبانيرتفاع مؤشر أسعار تكاليف البناء ا
* سجلت أسعار تكاليف البناء لمباني العظم في الضفة الغربية

مقارنة بشهر  1022 آبخالل شهر % 0.91ارتفاعًا نسبته 
، إذ ارتفع الرقم القياسي ألسعار تكاليف البناء لمباني 1022 تموز

خالل الشهر السابق  202.51 بـ مقارنة 201.15العظم إلى 
 (.200=1021سنة األساس )

 

ـــــى مســـــتوت المجموعـــــات الر يســـــية، ســـــجلت  أســـــعار مجموعـــــة عل
بينمــــا ســــجلت ، %0.59الخامــــات والمــــوا  األوليــــة ارتفاعــــًا نســــبته 

، فــي %0.11 انخفاضـًا مقـ ار أسـعار مجموعـة اسـت جار المعــ ات 
نيل سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمـال اسـتقرارًا خـالل 

 .مقارنة بالشهر السابق 1022 آبشهر 
 

 أسعار تكاليف الطرق  مؤشرارتفاع 
الضفة  في تكاليف إنشاء الطرق بأنواعها المختلفةأسعار  سجلت
مقارنة  1022 آبشهر خالل % 0.33ارتفاعًا نسبته * الغربية
ألسعار تكاليف  الرقم القياسي العامإذ ارتفع  ،1022 تموز بشهر

خالل الشهر السابق  202.95بـــ  مقارنة 205.12الطرق إلى 
 .(200=1005كانول أول األساس  شهر)

 

أسعار مجموعة على مستوت المجموعات الر يسية، سجلت 
وأسعار  ،%1.11 ارتفاعًا نسبتهتكاليف تشغيل مع ات وصيانة 

بينما ، %2.12 ارتفاعًا نسبتهمجموعة الخامات والموا  األولية 
  انخفاضًا مق ار أسعار مجموعة است جار المع ات سجلت 
، في نيل سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال 0.91%

 .مقارنة بالشهر السابق 1022 آباستقرارًا خالل شهر 
 

 ت المياه ألسعار تكاليف شبكا ارتفاع المؤشر العام

 في تكاليف إنشاء شبكات الميا سعار أل سجل المؤشر العام
 1022 آبشهر خالل % 0.11ارتفاعًا نسبته * الضفة الغربية
ألسعار تكاليف  العام ، إذ ارتفع المؤشر1022 تموز مقارنة بشهر

خالل الشهر  222.90بـــ  مقارنة 222.55إلى  شبكات الميا 
 . (200=1020كانول ثاني األساس  شهر) السابق
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ارتفاعًا نسبته على مستوت خزانات الميا ، سجل الرقم القياسي 
مقارنة بــــ  181.80الرقم القياسي إلى  ارتفع، إذ 1.80%

شهر األساس كانول ثاني )خالل الشهر السابق  181.08
0818=188.) 

 

 ارتفاعًا نسبتهعلى مستوت شبكات الميا ، سجل الرقم القياسي 
مقارنة بـــــ  111.11الرقم القياسي إلى  ارتفع ، إذ8.11%

شهر األساس كانول ثاني )خالل الشهر السابق  111.01
0818=188.) 

 

ارتفاع طفيف على المؤشر العام ألسعار تكاليف شبكات 
 المجاري

* الضفة الغربية فيالمجاري  إنشاء شبكات سجلت أسعار تكاليف
مقارنة  1022 آبشهر خالل % 0.02ارتفاعًا طفيفًا نسبته 

مقارنة  205.52إلى الرقم القياسي ، إذ ارتفع 1022 تموز بشهر
كانول ثاني األساس  شهر)خالل الشهر السابق  205.25بـــــ 

1020=200). 

 
 

 : مالحظة
ذلك الجزء مل منافظة الق س الذي تشمل  البيانات الضفة الغربية *: 

 .2532 عنوة بعي  انتاللها للضفة الغربية عام إسرا يلضمته 

 
 : تنويه

بيانات قطاع غزة نول الرقم القياسي لتكاليف البناء والطرق  .1
 . وتكاليف شبكات الميا  والمجاري غير متوفرة

 
يعو  االختالف في نسب التغير لتكاليف المجموعات الر يسية  .0

و شبكات في كل مل الرقم القياسي إلنشاء المباني أو الطرق أ
الميا  أو شبكات المجاري إلى االختالف في تكويل تلك 
المجموعات، فمثال مجموعة الن ي  والصلب في البناء تتكول مل 
ع   أكبر وأنواع مختلفة مل السلع مقارنة مع مجموعة الن ي  

 .والصلب في الطرق
 
 


