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

  01/8102،تشرين أول خالل شهر * الضفة الغربية
 

أسعار تكاليف البناء للمباني  طفيف على مؤشر ارتفاع
 السكنية

سجلت أسعار تكاليف البناء للمباني السكنية في الضفة 
 تشرين أول خالل شهر% 0.0. ارتفاعًا طفيفًا نسبته* الغربية
الرقم القياسي  ارتفعإذ ، 8.02 أيلولمقارنة بشهر  8.02

  مقارنة 021..0 إلىألسعار تكاليف البناء للمباني السكنية 
 8.02 سنة األساس)  8.02شهر أيلول خالل  001..0بـ 
= 0..0) 
 

مجموعــــة  أســــعار ســــجلتمســــتوم المجموعــــات الر يســــية،  علــــى
أســــعار مجموعــــة و ، %082. ارتفاعــــًا نســــبته اســــت جار المعــــدات

فـــــي  ـــــين  ،%.00.ارتفاعـــــًا نســـــبته  الخامـــــات والمـــــواد األوليـــــة
خـــالل  اســـتقراراً  مجموعـــة تكـــاليف وأجـــور العمـــالأســـعار  ســـجلت
 0مقارنة بالشهر السابق 8.02 تشرين أولشهر 

 

 مؤشر أسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية ارتفاع
السكنية في الضفة  ي غيرسجلت أسعار تكاليف البناء للمبان

 تشرين أولخالل شهر % 000. نسبته ارتفاعاً  *الغربية
الرقم القياسي  ارتفع، إذ 8.02 أيلولمقارنة بشهر  8.02

 021..0 البناء للمباني غير السكنية إلى ألسعار تكاليف
     سنة األساس) 8.02 أيلولشهر خالل  008..0بـ  مقارنة

8.02 = 0..0) 
 

مجموعــــة  أســــعار ســــجلتت الر يســــية، مســــتوم المجموعــــا علــــى
أســــعار مجموعــــة ، و %080.ارتفاعــــًا نســــبته  اســــت جار المعــــدات

فـــــي  ـــــين  ،%001.ارتفاعـــــًا نســـــبته  الخامـــــات والمـــــواد األوليـــــة
خـــالل اســـتقرارًا  مجموعـــة تكـــاليف وأجـــور العمـــالســـجلت أســـعار 

 0مقارنة بالشهر السابق 8.02 تشرين أولشهر 
 
 

 البناء لمباني العظممؤشر أسعار تكاليف  استقرار
* سجلت أسعار تكاليف البناء لمباني العظم في الضفة الغربية

 أيلولمقارنة بشهر  8.02 تشرين أولخالل شهر  استقراراً 
الرقم القياسي ألسعار تكاليف البناء لمباني  استقر، إذ 8.02
 (0..0 = 8.02سنة األساس ) 010..0 علىالعظم 

 

مجموعــــة أســــعار  ، ســــجلتمســــتوم المجموعــــات الر يســــية علــــى
أسـعار سـجلت  بينمـا ،%.02. ارتفاعـًا نسـبتهاست جار المعـدات 

ــــــة  ــــــدار  مجموعــــــة الخامــــــات والمــــــواد األولي ــــــًا مق انخفاضــــــًا طفيف
مجموعــــة تكــــاليف وأجــــور أســــعار ســــجلت  فــــي  ــــين، 0.8%.

ــــــــة  8.02 تشــــــــرين أولخــــــــالل شــــــــهر  اســــــــتقراراً  العمــــــــال    مقارن
 0بالشهر السابق

 

 أسعار تكاليف الطرق  مؤشر ارتفاع طفيف على
سجلت أسعار تكاليف إنشاء الطرق بأنواعها المختلفة في 

خالل شهر % ..0. ارتفاعًا طفيفًا نسبته* الضفة الغربية
الرقم  ارتفع، إذ 8.02 أيلولمقارنة بشهر  8.02 تشرين أول

مقارنة بـــ  ..00.0القياسي العام ألسعار تكاليف الطرق إلى 
       شهر األساس كانون أول) 8.02 أيلولشهر خالل  .0.101

8..2 = 0..0) 
 

مجموعة أسعار سجلت على مستوم المجموعات الر يسية، 
أسعار بينما سجلت ، %080. ارتفاعًا نسبتهاست جار المعدات 

مقدار  طفيفًا انخفاضًا مجموعة الخامات والمواد األولية 
تكاليف تشغيل معدات سجلت أسعار  في  ين، 0.8%.

خالل  استقراراً العمال مجموعة تكاليف وأجور وأسعار  وصيانة
 0مقارنة بالشهر السابق 8.02 تشرين أولشهر 

 

 ألسعار تكاليف شبكات المياه  المؤشر العام انخفاض
سجل المؤشر العام ألسعار تكاليف إنشاء شبكات الميا  في 

تشرين الل شهر خ% 002. انخفاضًا مقدار * الضفة الغربية
المؤشر  انخفض، إذ 8.02 أيلولمقارنة بشهر  8.02 أول

         مقارنة  002011العام ألسعار تكاليف شبكات الميا  إلى 
شهر األساس كانون ) 8.02 أيلولشهر خالل  002021بـــ 

 (0 ..0 = .8.0ثاني 
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 انخفاضًا مقدار على مستوم خزانات الميا ، سجل الرقم القياسي 
     ةمقارن 0.1011الرقم القياسي إلى  انخفض، إذ 088%.

شهر األساس كانون ثاني )خالل الشهر السابق  0.1022بــــ 
8.0. = 0..0) 

 

 مقدار  انخفاضاً على مستوم شبكات الميا ، سجل الرقم القياسي 
       مقارنة 00.0.2الرقم القياسي إلى  انخفض، إذ %.00.

شهر األساس كانون ثاني )بق خالل الشهر السا 00.011بـــــ 
8.0. = 0..0) 

 

المؤشر العام ألسعار تكاليف طفيف على  انخفاض
 شبكات المجاري

سجلت أسعار تكاليف إنشاء شبكات المجاري في الضفة 
تشرين خالل شهر % ..0. مقدار طفيفًا انخفاضًا * الغربية

الرقم  انخفض، إذ 8.02 أيلولمقارنة بشهر  8.02 أول
 أيلولشهر خالل  0.1012مقارنة بـــــ  0.1022 القياسي إلى

 (0..0 = .8.0شهر األساس كانون ثاني ) 8.02
 

 : مالحظة
البيانات ال تشمل ذلك الجزء من م افظة القدس والذي ضمه اال تالل *

 16210اإلسرا يلي إليه عنوة بعيد ا تالله للضفة الغربية عام 
 

 : تنويه
القياسي لتكاليف البناء والطرق وتكاليف  بيانات قطاع غزة  ول الرقم .1

 0 شبكات الميا  والمجاري غير متوفرة
يعود االختالف في نسب التغير لتكاليف المجموعات الر يسية في  .6

كل من الرقم القياسي إلنشاء المباني أو الطرق أو شبكات الميا  أو 
 0شبكات المجاري إلى االختالف في تكوين تلك المجموعات

 
 

 :المعلومات يرجى االتصاللمزيد من 

 الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني

 .فلسطين –، رام هللا 7461.  ب.ص

 ( 616/611) 2982700-02: اتفه

 ( 616/611) 2982710 -02: فاكس

 1800300300: خط مجاني

 diwan@pcbs.gov.ps: بريد إلكتروني

 www.pcbs.gov.ps: نيةالصفحة االلكترو
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