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تكاليف البناء والطرق وشبكات  مؤشر أسعار
 *المياه وشبكات المجاري في الضفة الغربية

 10/8102، ثانيكانون خالل شهر 
 

مؤشر أسعار تكاليف البناء للمباني  انخفاض طفيف على
 السكنية

سجلت أسعار تكاليف البناء للمباني السكنية في الضفة 
كانون خالل شهر % 0.0. انخفاضًا طفيفًا مقداره* الغربية
 انخفض، إذ 8.02كانون أول مقارنة بشهر  8.02 ثاني

الرقم القياسي ألسعار تكاليف البناء للمباني السكنية إلى 
سنة )خالل الشهر السابق  0.0000مقارنة بـ  0.0002

 (0..0=8.00اس األس
 

أســعار مجموعــة  علــى مســتوم المجموعــات الر يســية، ســجلت
وأســـــــعار ، %080.انخفاضـــــــًا مقـــــــداره اســـــــت جار المعـــــــدات 

انخفاضــــًا طفيفــــًا مقــــداره مجموعــــة الخامــــات والمــــواد األوليــــة 
تكــاليف وأجــور فــي نــين ســجلت أســعار مجموعــة ، 0.0%.
مقارنـــــة  8.02اســـــتقرارًا خـــــالل شـــــهر كـــــانون ثـــــاني  العمـــــال

 0بالشهر السابق
 

مؤشر أسعار تكاليف البناء للمباني  انخفاض طفيف على
 غير السكنية

سجلت أسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية في الضفة 
كانون خالل شهر % 0.0. انخفاضًا طفيفًا مقداره* الغربية
 انخفض، إذ 8.02 كانون أولمقارنة بشهر  8.02 ثاني

الرقم القياسي ألسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية 
خالل الشهر السابق  0.0002 بـمقارنة  0.0000إلى 

 (0..0=8.00سنة األساس )
 

علــى مســتوم المجموعــات الر يســية، ســجلت أســعار مجموعــة 
وأســـــــعار ، %000.انخفاضـــــــًا مقـــــــداره اســـــــت جار المعـــــــدات 

انخفاضـــًا مجموعـــة الخامـــات والمـــواد األوليـــة 
فـــــي نـــــين ســـــجلت ، %0.0.طفيفـــــًا مقـــــداره 

اســتقرارًا خــالل شــهر أســعار مجموعــة تكــاليف وأجــور العمــال 
 0مقارنة بالشهر السابق 8.02كانون ثاني 

 
 لمباني العظممؤشر أسعار تكاليف البناء  استقرار

سجلت أسعار تكاليف البناء لمباني العظم في الضفة 
 استقر، إذ 8.02 ثانيكانون خالل شهر  استقراراً * الغربية

 علىالرقم القياسي ألسعار تكاليف البناء لمباني العظم 
 (0..0=8.00سنة األساس ) .0.000

 
ســجلت أســعار مجموعــة علــى مســتوم المجموعــات الر يســية، 

، بينمــــا %0.2.انخفاضــــًا طفيفــــًا مقــــداره اســــت جار المعــــدات 
عــــًا ارتفاأســــعار مجموعــــة الخامــــات والمــــواد األوليــــة ســــجلت 

ـــًا نســـبت   فـــي نـــين ســـجلت أســـعار مجموعـــة ، %0.0.طفيف
ــــاني تكــــاليف وأجــــور العمــــال  اســــتقرارًا خــــالل شــــهر كــــانون ث

 0مقارنة بالشهر السابق 8.02
 

 أسعار تكاليف الطرق  مؤشرطفيف على  ارتفاع
سجلت أسعار تكاليف إنشاء الطرق بأنواعها المختلفة في 

خالل شهر % 0.0. نسبت طفيفًا ارتفاعًا * الضفة الغربية
، إذ 8.02 كانون أولمقارنة بشهر  8.02 ثانيكانون 

الرقم القياسي العام ألسعار تكاليف الطرق إلى  ارتفع
شهر )خالل الشهر السابق  0.0002بـــ  مقارنة .0.000

 (0..0=2..8األساس كانون أول 
 

أسعار مجموعة  على مستوم المجموعات الر يسية، سجلت
 ،%.00.تكاليف تشغيل معدات وصيانة ارتفاعًا نسبت  

وأسعار مجموعة الخامات والمواد األولية ارتفاعًا نسبت  
أسعار مجموعة است جار المعدات بينما سجلت ، 002%.

في نين سجلت أسعار مجموعة ، %000. انخفاضًا مقداره
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اني استقرارًا خالل شهر كانون ثتكاليف وأجور العمال 
 0مقارنة بالشهر السابق 8.02

 
ألسعار تكاليف شبكات  المؤشر العامطفيف على  ارتفاع
 المياه 

سجل المؤشر العام ألسعار تكاليف إنشاء شبكات المياه في 
خالل شهر % 0.2. نسبت  طفيفاً  ارتفاعاً * الضفة الغربية

، إذ 8.02 كانون أولمقارنة بشهر  8.02 ثانيكانون 
المؤشر العام ألسعار تكاليف شبكات المياه إلى  ارتفع

شهر )خالل الشهر السابق  000000مقارنة بـــ  000002
 (0 ..0=.8.0األساس كانون ثاني 

 
 ارتفاعاً على مستوم خزانات المياه، سجل الرقم القياسي 

 0.2020الرقم القياسي إلى  ارتفع، إذ %0.2. نسبت  طفيفاً 
شهر األساس )خالل الشهر السابق  0.2000مقارنة بــــ 
 (0..0=.8.0كانون ثاني 

 ارتفاعاً على مستوم شبكات المياه، سجل الرقم القياسي 
 000008الرقم القياسي إلى  ارتفع، إذ %0.2. نسبت  طفيفاً 

شهر األساس )خالل الشهر السابق  000000مقارنة بـــــ 
 (0..0=.8.0كانون ثاني 

 
لعام ألسعار تكاليف شبكات المؤشر ا ارتفاع طفيف على

 المجاري
سجلت أسعار تكاليف إنشاء شبكات المجاري في الضفة 

كانون خالل شهر % 0.2. نسبت  ارتفاعًا طفيفاً * الغربية
الرقم  ارتفع، إذ 8.02 كانون أولمقارنة بشهر  8.02 ثاني

خالل الشهر  0.00.0مقارنة بـــــ  0.0000القياسي إلى 
 (0..0=.8.0شهر األساس كانون ثاني )السابق 

 
 : مالحظة

ذلك الجزء من منافظة القدس الذي تشمل  البيانات الضفة الغربية *
 76910 عنوة بعيد انتاللها للضفة الغربية عام إسرا يلضمت  

 
 : تنويه

بيانات قطاع غزة نول الرقم القياسي لتكاليف البناء والطرق  00
 0 وتكاليف شبكات المياه والمجاري غير متوفرة

 
يعود االختالف في نسب التغير لتكاليف المجموعات الر يسية  80

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

المجموعات، فمثال مجموعة النديد والصلب في البناء تتكون من 
عدد أكبر وأنواع مختلفة من السلع مقارنة مع مجموعة النديد 

 0والصلب في الطرق
 
 


