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

 06/7002،زيرانحخالل شهر * الغربية

 
للمبااااني  البنااااء تكااااليفارتفااااف طفياااف شلاااع مؤشااار أساااعار 

 السكنية
* الضاة  الرربيا  فا  تكاليف البناء للمباان  الساكني أسعار  سجلت

مقارناا   6710ياارا  شاا ر    خاا   % 7070ارتةاعاااط يةيةاااط نساابت  
، إذ ارتةا  الار ا القياسا  اساعار تكااليف البنااء 6710أياار  بش ر

خااا   الشااا ر  .17.02باااا  مقارنااا  17.021للمباااان  الساااكني  إلااا  
 .(177=.671سن  ااساس ) السابق

 

كااااا  مااااا   أساااااعار علااااا  مساااااتات المجماعاااااات الر يساااااي ، ساااااجلت
 ،%7070 بنساااب ارتةاعااااط يةيةااااط  مجماعااا  تكااااليف اأجاااار العماااا 

مجماعا  الخامااات ا  ،%7072 بنسااب  مجماعا  اساات جار المعاداتا 
مقارنا   6710خا   شا ر   يارا  % 7070 بنساب االمااد اااليا  
 .بالش ر السابق

  
 البناء للمباني غير السكنيةتكاليف ارتفاف مؤشر أسعار 

الضاااة   فااا  تكااااليف البنااااء للمباااان  ييااار الساااكني أساااعار  ساااجلت
 6710شااااا ر   يااااارا  خااااا   % 7011تةاعااااااط نسااااابت  ار * الرربيااااا 

، إذ ارتة  الر ا القياسا  اساعار تكااليف 6710أيار  مقارن  بش ر
 17.026باااا  مقارنااا   17.000ييااار الساااكني  إلااا   البنااااء للمباااان 

 .(177=.671سن  ااساس ) خ   الش ر السابق
 

  كااااا  ماااااأساااااعار  علااااا  مساااااتات المجماعاااااات الر يساااااي ، ساااااجلت
، %7.10 بنساااااااب مجماعااااااا  الخاماااااااات االماااااااااد اااليااااااا  ارتةاعااااااااط 

امجماعااااا   ،%7070 بنساااااب  مجماعااااا  تكااااااليف اأجاااااار العماااااا ا 
 6710خاااا   شاااا ر   ياااارا  % 7070 بنسااااب  اساااات جار المعاااادات

 .مقارن  بالش ر السابق
 

 

مؤشاار أسااعار تكاااليف البناااء لمباااني شلااع  انخفاااط طفيااف
 العظم

* بااان  الع ااا فاا  الضااة  الرربياا أسااعار تكاااليف البناااء لمسااجلت 
مقارنا   6710خ   ش ر   يرا  % 7070انخةاضاط يةيةاط مقداره 

، إذ انخةاااار الاااار ا القياساااا  اسااااعار تكاااااليف 6710بشاااا ر أيااااار 
خااااا    171021مقارنااااا  باااااا  171020 إلااااا البناااااء لمباااااان  الع اااااا 

 (.177=.671سن  ااساس )الش ر السابق 
 

أساااااعار مجماعااااا    ، ساااااجلتعلااااا  مساااااتات المجماعاااااات الر يساااااي
كماااا ساااجلت ، %7011الخاماااات االماااااد اااليااا  انخةاضااااط مقاااداره 
انخةاضاااااااط يةيةااااااااط مقاااااااداره أسااااااعار مجماعااااااا  اساااااات جار المعااااااادات 

أساااعار مجماعااا  تكااااليف اأجاااار العماااا  ساااجلت  ، بينماااا7071%
مقارناااااا   6710، خاااااا   شاااااا ر   ياااااارا  %7016ارتةاعاااااااط نساااااابت  
 .بالش ر السابق

 

 تكاليف الطرق أسعار  رمؤشارتفاف 
الضاة   فا  تكاليف إنشااء اليارق بونااع اا المختلةا أسعار  سجلت
 6710شااااا ر   يااااارا  خااااا   % 7000ارتةاعااااااط نسااااابت  * الرربيااااا 

اسااعار  الاار ا القياساا  العاااا، إذ ارتةاا  6710أيااار  مقارناا  بشاا ر
خااا   الشااا ر  170070مقارنااا  باااااا  .17000تكااااليف اليااارق إلااا  

 .(177=6771كانا  أا  اساس ا ش ر)السابق 
 

علااااا  مساااااتات المجماعاااااات الر يساااااي ، ساااااجلت أساااااعار كااااا  مااااا  
مجماع  ، ا %1021 بنسب ما  ارتةاعاط مجماع  تكاليف اأجار الع

مجماعاااااا  ، ا %7000بنسااااااب  تكاااااااليف تشااااااري  معاااااادات اصاااااايان  
 ، كماااااا ساااااجلت أساااااعار%70.1بنساااااب  الخاماااااات االماااااااد اااليااااا  

خاا    %7072بت  مجماعاا  اساات جار المعاادات ارتةاعاااط يةيةاااط نساا
 .مقارن  بالش ر السابق 6710ش ر   يرا  
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 شبكات المياه ألسعار تكاليف  العام مؤشرارتفاف ال

 ف  تكاليف إنشاء شبكات المياهسعار ا سج  المؤشر العاا
ش ر   يرا  خ   % 70.1ارتةاعاط نسبت  * الضة  الرربي 

اسعار  العاا ، إذ ارتة  المؤشر6710أيار  مقارن  بش ر 6710
خ    117011مقارن  بااا  ..1110إل   تكاليف شبكات المياه

  .(177=6717كانا  ثان  ااساس  ش ر) الش ر السابق
 

 ارتةاعاط نسبت عل  مستات شبكات المياه، سج  الر ا القياس  
بااااا  ارن مق 119.58الر ا القياس  إل   ارتة ، إذ 0.94%

ش ر ااساس كانا  ثان  )خ   الش ر السابق  119.94
9010=100.) 

 

انخةاضاط مقداره عل  مستات خ انات المياه، سج  الر ا القياس  
مقارن          101.84الر ا القياس  إل   انخةر ، إذ0.11%
ش ر ااساس كانا  ثان  )خ   الش ر السابق  101.31باااا 

9010=100). 
 

 تكاليف شبكات المجاريالعام ألسعار  مؤشرارتفاف ال
* الضة  الرربي  ف المجاري  إنشاء شبكات سجلت أسعار تكاليف

 مقارن  بش ر 6710ش ر   يرا  خ   % 7001ارتةاعاط نسبت  
مقارن  بااااا  171000إل  الر ا القياس  ، إذ ارتة  6710أيار 

كانا  ثان   ااساس ش ر) خ   الش ر السابق 171016
6717=177). 

 
ذلااال الجاا ء مااا  م اف اا  القااادس تشاام   البياناااات الضااة  الرربيااا  *  :مالحظااة

 .1120 عناة بعيد ا ت ل ا للضة  الرربي  عاا إسرا ي الذي ضمت  

 
 : تنويه
تكاليف البناء االيرق اتكاليف ل الر ا القياس  بيانات  ياع ي ة  ا  .1

  .يير متافرة شبكات المياه االمجاري
 
يعاد االخت ف ف  نسب الترير لتكاليف المجماعات الر يسي  ف  ك   90

م  الر ا القياس  إلنشاء المبان  أا اليرق أا شبكات المياه أا شبكات 
المجاري إل  االخت ف ف  تكاي  تلل المجماعات، فمث  مجماع  
ال ديد االصلب ف  البناء تتكا  م  عدد أكبر اأنااع مختلة  م  السل  

 0ارن  م  مجماع  ال ديد االصلب ف  اليرقمق

 :لمزيد من المعلومات يرجى االتصال

 الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني

 فلسطين –، رام هللا 7461.  ب.ص

 ( 106/107) 2982700-02: اتفه
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 1800300300: خط مجاني
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