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

  11/9112 ،ثانيتشرين خالل شهر * الغربية
 

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

مقارنة  20.0 ثانيتشرين خالل شهر % 01.0 مقداره انخفاضا  
الرقم القياسي ألسعار  انخفض، إذ 20.0 تشرين أولبشهر 

 0.101.بـ مقارنة  0.121. إلىتكاليف البناء للمباني السكنية 
 (001.=20.0سنة األساس )خالل الشهر السابق 

 

مجموعـــــة أســـــعار  ســـــجلت علـــــى مســـــتوت المجموعـــــات الر يســـــية،
ســجلت بينمــا  ،%0120انخفاضــا  مقــداره الخامــات والمــواد األوليــة 

فــي  ،%.010ارتفاعــا  نســبت   مجموعــة اســت جار المعــداتأســعار 
خـالل  اسـتقرارا   تكاليف وأجور العمالمجموعة أسعار حين سجلت 

 1مقارنة بالشهر السابق 20.0 ثانيتشرين شهر 
 

مؤشر أسعار تكاليف البناء للمباني طفيف على انخفاض 
 غير السكنية

اني غير السكنية في الضفة سجلت أسعار تكاليف البناء للمب
 ثانيتشرين خالل شهر % 0100مقداره طفيفا  انخفاضا  * الغربية
الرقم  انخفض، إذ 20.0 تشرين أولمقارنة بشهر  20.0

القياسي ألسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية إلى 
سنة األساس ) خالل الشهر السابق .0.12.بـ  مقارنة 0.1.2.

20.0=.001) 
 

مجموعـــــة أســـــعار  ســـــجلت توت المجموعـــــات الر يســـــية،علـــــى مســـــ
ســجلت ، بينمــا %01.1انخفاضــا  مقــداره الخامــات والمــواد األوليــة 

فــي  ،%.010ارتفاعــا  نســبت   مجموعــة اســت جار المعــداتأســعار 
اسـتقرارا  خـالل تكاليف وأجور العمال مجموعة حين سجلت أسعار 

 1مقارنة بالشهر السابق 20.0 ثانيشهر تشرين 
 

 مؤشر أسعار تكاليف البناء لمباني العظم نخفاضا
* سجلت أسعار تكاليف البناء لمباني العظم في الضفة الغربية

مقارنة  20.0 ثانيتشرين خالل شهر  %01.1 انخفاضا  مقداره
الرقم القياسي ألسعار  انخفض، إذ 20.0 تشرين أولبشهر 

 .0012. بـ مقارنة 00100. إلىتكاليف البناء لمباني العظم 
 (001.=20.0سنة األساس ) خالل الشهر السابق

مجموعـــــة أســـــعار  ســـــجلت علـــــى مســـــتوت المجموعـــــات الر يســـــية،
ســجلت بينمــا  ،%0100انخفاضــا  مقــداره الخامــات والمــواد األوليــة 

فــي  ،%0100ارتفاعــا  نســبت   مجموعــة اســت جار المعــداتأســعار 
رارا  خـالل اسـتقتكاليف وأجور العمال مجموعة حين سجلت أسعار 

 1مقارنة بالشهر السابق 20.0 ثانيشهر تشرين 
 

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

 ثانيتشرين خالل شهر % 0100 نسبت  ارتفاعا  طفيفا  * الغربية
الرقم القياسي  ارتفع، إذ 20.0 تشرين أولمقارنة بشهر  20.0

 001.0.مقارنة بـــ  001.1.العام ألسعار تكاليف الطرق إلى 
 (001.=2001شهر األساس كانون أول )خالل الشهر السابق 

 

أسعار مجموعة سجلت على مستوت المجموعات الر يسية، 
 أسعارو  ،%.010ارتفاعا  نسبت  تكاليف تشغيل معدات وصيانة 
، %0101 نسبت  ارتفاعا  طفيفا   مجموعة الخامات والمواد األولية

انخفاضا  طفيفا   مجموعة است جار المعدات أسعاربينما سجلت 
مجموعة تكاليف وأجور  سجلت أسعار ، في حين%0101مقداره 
مقارنة بالشهر  20.0 ثانيتشرين خالل شهر  استقرارا   العمال
 1السابق

 

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

تشرين خالل شهر  %0120 انخفاضا  مقداره* الضفة الغربية
 انخفضإذ  ،20.0 تشرين أولمقارنة بشهر  20.0 ثاني

 0101.. إلىشبكات المياه  إنشاء المؤشر العام ألسعار تكاليف
كانون  شهر األساس) خالل الشهر السابق 0101..بـ  مقارنة
 (1 00.=20.0ثاني 

 

 انخفاضا  مقدارهعلى مستوت خزانات المياه، سجل الرقم القياسي 
      مقارنة  00112.الرقم القياسي إلى  انخفض، إذ 0120%

هر األساس كانون ثاني ش)خالل الشهر السابق  001.2.بــــ 
20.0=.001) 

 

 قدارهانخفاضا  معلى مستوت شبكات المياه، سجل الرقم القياسي 
        مقارنة 1120..الرقم القياسي إلى  انخفض، إذ %.012

هر األساس كانون ثاني ش)خالل الشهر السابق  11.1..بـــــ 
20.0=.001) 
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 إنشاءالمؤشر العام ألسعار تكاليف  انخفاض طفيف على
 شبكات المجاري

* سجلت أسعار تكاليف إنشاء شبكات المجاري في الضفة الغربية
 20.0 ثانيتشرين  خالل شهر% 0100 طفيفا  مقداره انخفاضا  

الرقم القياسي إلى  انخفض، إذ 20.0 تشرين أولمقارنة بشهر 
شهر )خالل الشهر السابق  0100..مقارنة بـــــ  0100..

 (001.=20.0األساس كانون ثاني 
 
 
 

 : مالحظة
البيانات ال تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضم  االحتالل *
 02911سرا يلي إلي  عنوة بعيد احتالل  للضفة الغربية عام اإل

 

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

 1 شبكات المياه والمجاري غير متوفرة
يعود االختالف في نسب التغير لتكاليف المجموعات الر يسية في كل  .9

أو الطرق أو شبكات المياه أو شبكات من الرقم القياسي إلنشاء المباني 
 1المجاري إلى االختالف في تكوين تلك المجموعات

 
 
 
 
 

 :لمزيد من المعلومات يرجى االتصال
 الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني

 .فلسطين –، رام اهلل 7461.  ب.ص
 ( 219/211) 2982700-02: اتفه

 ( 219/211) 2982710 -02: فاكس
 1800300300: خط مجاني

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