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

 20/0202، شباطخالل شهر 
 

 مؤشر أسعار تكاليف البناء للمباني السكنية ارتفاع
سجلت أسعار تكاليف البناء للمباني السكنية في الضفة 

 84.2 شباطخالل شهر % 41.0ارتفاعًا نسبته * الغربية
الرقم القياسي  ارتفع، إذ 84.2كانون ثاني بشهر  مقارنة

 مقارنة  4.108.ألسعار تكاليف البناء للمباني السكنية إلى 
سنة األساس )خالل الشهر السابق  4.1.0.بـ 

84.2=.441) 
 

علــــى مســــتوع المجموعــــات الرأيســــية، ســــجلت أســــعار مجموعــــة 
وأســــعار مجموعــــة ، %4180ارتفاعــــًا نســــبته اســــتأجار المعــــدات 

فـــــي  ـــــين ، %.418ارتفاعـــــًا نســـــبته خامـــــات والمـــــواد األوليـــــة ال
اســـتقرارًا خـــالل ســـجلت أســـعار مجموعـــة تكـــاليف وأجـــور العمـــال 

 1مقارنة بالشهر السابق 84.2شهر شباط 
 

 مؤشر أسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية ارتفاع
سجلت أسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية في الضفة 

 84.2 شباطخالل شهر % 41.0 ارتفاعًا نسبته* الغربية
الرقم القياسي  ارتفع، إذ 84.2 كانون ثانيمقارنة بشهر 

          ألسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية إلى 
سنة )خالل الشهر السابق  4.1.2.مقارنة بـ  4.102.
 (441.=84.2األساس 

 
موعــــة علــــى مســــتوع المجموعــــات الرأيســــية، ســــجلت أســــعار مج

وأســــعار مجموعــــة ، %.412ارتفاعــــًا نســــبته اســــتأجار المعــــدات 
فـــــي  ـــــين ، %4182ارتفاعـــــًا نســـــبته الخامـــــات والمـــــواد األوليـــــة 

اســـتقرارًا خـــالل ســـجلت أســـعار مجموعـــة تكـــاليف وأجـــور العمـــال 
 1مقارنة بالشهر السابق 84.2شهر شباط 

 
 

 مؤشر أسعار تكاليف البناء لمباني العظم ارتفاع
* تكاليف البناء لمباني العظم في الضفة الغربية سجلت أسعار
مقارنة بشهر  84.2 شباطخالل شهر  %4182ارتفاعًا نسبته 
الرقم القياسي ألسعار تكاليف  ارتفع، إذ 84.2كانون ثاني 

سنة ) 4.1.4.مقارنة بـ  4.120.إلى البناء لمباني العظم 
 (441.=84.2األساس 

 

لت أســــعار مجموعــــة علــــى مســــتوع المجموعــــات الرأيســــية، ســــج
أســــعار مجموعــــة ، و %4120ارتفاعــــًا نســــبته اســــتأجار المعــــدات 

فـــــي  ـــــين ، %4128ارتفاعـــــًا نســـــبته الخامـــــات والمـــــواد األوليـــــة 
اســـتقرارًا خـــالل ســـجلت أســـعار مجموعـــة تكـــاليف وأجـــور العمـــال 

 1مقارنة بالشهر السابق 84.2شهر شباط 
 

 أسعار تكاليف الطرق  ارتفاع مؤشر
اليف إنشاء الطرق بأنواعها المختلفة في سجلت أسعار تك

 شباطخالل شهر % 4104ارتفاعًا نسبته * الضفة الغربية
، إذ ارتفع الرقم 84.2 كانون ثانيمقارنة بشهر  84.2

مقارنة بـــ  40120.القياسي العام ألسعار تكاليف الطرق إلى 
شهر األساس كانون أول )خالل الشهر السابق  40104.
8442=.441) 

 

مستوع المجموعات الرأيسية، سجلت أسعار مجموعة  على
، وأسعار %4120تكاليف تشغيل معدات وصيانة ارتفاعًا نسبته 

، %..41مجموعة الخامات والمواد األولية ارتفاعًا نسبته 
، في %.410 ارتفاعًا نسبتهأسعار مجموعة استأجار المعدات و 

استقرارًا  ين سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال 
 1مقارنة بالشهر السابق 84.2خالل شهر شباط 

 

ألسعار تكاليف شبكات  المؤشر العامطفيف على  انخفاض
 المياه 

سجل المؤشر العام ألسعار تكاليف إنشاء شبكات المياه في 
خالل شهر % .414 مقداره انخفاضًا طفيفاً * الضفة الغربية

 انخفض ، إذ84.2 كانون ثانيمقارنة بشهر  84.2 شباط
 2100..المؤشر العام ألسعار تكاليف شبكات المياه إلى 
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شهر األساس كانون )خالل الشهر السابق  2100..مقارنة بـــ 
 (1 44.=84.4ثاني 

 انخفاضًا مقدارهعلى مستوع شبكات المياه، سجل الرقم القياسي 
     مقارنة 104...الرقم القياسي إلى  انخفض، إذ 41.0%
شهر األساس كانون ثاني )ل الشهر السابق خال 108...بـــــ 

84.4=.441) 
نسبته  على مستوع خزانات المياه، سجل الرقم القياسي ارتفاعاً 

       مقارنة 40184.، إذ ارتفع الرقم القياسي إلى 4108%
شهر األساس كانون ثاني )خالل الشهر السابق  42100.بــــ 

84.4=.441) 
 

 كاليف شبكات المجاريارتفاع المؤشر العام ألسعار ت
سجلت أسعار تكاليف إنشاء شبكات المجاري في الضفة 

 84.2 شباطخالل شهر % 4180ارتفاعًا نسبته * الغربية
، إذ ارتفع الرقم القياسي إلى 84.2 كانون ثانيمقارنة بشهر 

شهر )خالل الشهر السابق  401.2.مقارنة بـــــ  40120.
 (441.=84.4األساس كانون ثاني 

 
 : حظةمال
ذلك الجزء من م افظة القدس الذي ضمته تشمل  البيانات الضفة الغربية *

 06211 عنوة بعيد ا تاللها للضفة الغربية عام إسراأيل

 
 : تنويه

بيانات قطاع غزة  ول الرقم القياسي لتكاليف البناء والطرق وتكاليف  .0
 1 شبكات المياه والمجاري غير متوفرة

ير لتكاليف المجموعات الرأيسية في يعود االختالف في نسب التغ .6
كل من الرقم القياسي إلنشاء المباني أو الطرق أو شبكات المياه أو 
شبكات المجاري إلى االختالف في تكوين تلك المجموعات، فمثال 
مجموعة ال ديد والصلب في البناء تتكون من عدد أكبر وأنواع 

 1في الطرقمختلفة من السلع مقارنة مع مجموعة ال ديد والصلب 
 

 :لمزيد من المعلومات يرجى االتصال
 الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني

 .فلسطين –، رام اهلل 7461.  ب.ص
 

 ( 616/613) 2982700-02: اتفه
 ( 616/613) 2982710 -02: فاكس

 1800300300: خط مجاني
 psdiwan@pcbs.gov.: بريد إلكتروني

 www.pcbs.gov.ps: الصف ة االلكترونية
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