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

 70/8702، موزتخالل شهر * الغربية
 

مؤشر أسعار تكاليف البناء للمباني  طفيف على انخفاض
 السكنية

* سجلت أسعار تكاليف البناء للمباني السكنية في الضفة الغربية
مقارنة  8.02 زتمو خالل شهر % 0.0. مقدارهطفيفا   انخفاضا  
الرقم القياسي ألسعار تكاليف  انخفض، إذ 8.02 حزيرانبشهر 

 001..0بـ          مقارنة  021..0البناء للمباني السكنية إلى 
 (0..0 = 8.01      سنة األساس) 8.02 حزيرانشهر خالل 

 

أســـــعار مجموعـــــة  مســـــتوج المجموعـــــات الرتيســـــية، ســـــجلت علـــــى
 ســجلت بينمــا ،%000. مقــداره فاضــا  انخ الخامــات والمــواد األوليــة

، فــي %008.ارتفاعــا  نســبت   مجموعــة اســتتجار المعــدات أســعار
خـالل  اسـتقرارا   مجموعة تكاليف وأجور العمالأسعار حين سجلت 

 0مقارنة بالشهر السابق 8.02 تموزشهر 
 

مؤشر أسعار تكاليف البناء للمباني  طفيف على انخفاض
 غير السكنية

ي غير السكنية في الضفة ف البناء للمبانسجلت أسعار تكالي
 تموزخالل شهر % 0.2. مقدراهطفيفا   انخفاضا   *الغربية
الرقم القياسي  انخفض، إذ 8.02 حزيرانمقارنة بشهر  8.02

 مقارنة .01..0 البناء للمباني غير السكنية إلى ألسعار تكاليف
     سنة األساس) 8.02 حزيرانشهر خالل  021..0بـ 

8.01 = 0..0) 
 

أســـــعار مجموعـــــة  مســـــتوج المجموعـــــات الرتيســـــية، ســـــجلت علـــــى
بينمــا ســجلت  ،%001. انخفاضــا  مقــداره الخامــات والمــواد األوليــة

، %0.2.ارتفاعـا  طفيفـا  نسـبت  مجموعة استتجار المعدات  أسعار
 اســتقرارا   مجموعــة تكــاليف وأجــور العمــالأســعار فــي حــين ســجلت 

 0هر السابقمقارنة بالش 8.02 تموزخالل شهر 
 
 

 مؤشر أسعار تكاليف البناء لمباني العظم انخفاض طفيف على
* سجلت أسعار تكاليف البناء لمباني العظم في الضفة الغربية

مقارنة  8.02 تموزخالل شهر  %0.0. انخفاضا  طفيفا  مقداره
الرقم القياسي ألسعار تكاليف  انخفض، إذ 8.02 حزيرانبشهر 

خالل  000..0مقارنة بـ  0.0..0إلى البناء لمباني العظم 
 (0..0 = 8.01سنة األساس ) 8.02 حزيرانشهر 

 

أســـــعار مجموعـــــة  مســـــتوج المجموعـــــات الرتيســـــية، ســـــجلت علـــــى
، وأسـعار %0.0.انخفاضـا  طفيفـا  مقـداره الخامات والمواد األوليـة 

، فــي %0.0.انخفاضــا  طفيفــا  مقــداره مجموعــة اســتتجار المعــدات 
خـالل  اسـتقرارا   تكاليف وأجور العمال مجموعةأسعار حين سجلت 

 0مقارنة بالشهر السابق 8.02 تموزشهر 
 

 أسعار تكاليف الطرق  مؤشر انخفاض
سجلت أسعار تكاليف إنشاء الطرق بأنواعها المختلفة في الضفة 

 8.02 تموزخالل شهر % 001. انخفاضا  مقداره* الغربية
اسي العام الرقم القي انخفض، إذ 8.02 حزيرانمقارنة بشهر 

خالل  000000مقارنة بـــ  00.008ألسعار تكاليف الطرق إلى 
 = 2..8 شهر األساس كانون أول) 8.02 حزيرانشهر 
0..0) 

 

أسعار مجموعة سجلت على مستوج المجموعات الرتيسية، 
أسعار ، و %0080انخفاضا  مقداره  تكاليف تشغيل معدات وصيانة

بينما ، %012.انخفاضا  مقداره مجموعة الخامات والمواد األولية 
ارتفاعا  نسبت  استتجار المعدات أسعار مجموعة سجلت 

مجموعة تكاليف وأجور العمال سجلت أسعار  في حين، 001%.
 0مقارنة بالشهر السابق 8.02 تموزخالل شهر  استقرارا  

 

 ألسعار تكاليف شبكات المياه  المؤشر العام ارتفاع
اليف إنشاء شبكات المياه في سجل المؤشر العام ألسعار تك

 8.02 تموزخالل شهر % .00. ارتفاعا  نسبت * الضفة الغربية
المؤشر العام ألسعار  ارتفع، إذ 8.02 حزيرانمقارنة بشهر 

خالل  000010بـــ مقارنة  000008تكاليف شبكات المياه إلى 
 = .8.0شهر األساس كانون ثاني ) 8.02 حزيرانشهر 
0.. 0) 
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 ارتفاعا  نسبت ى مستوج شبكات المياه، سجل الرقم القياسي عل
بـــــ  مقارنة 000010الرقم القياسي إلى  ارتفع، إذ 080%.

شهر األساس كانون ثاني )خالل الشهر السابق  .00000
8.0. = 0..0) 

 مقداره انخفاضا  على مستوج خزانات المياه، سجل الرقم القياسي 
بــــ مقارنة  00.002م القياسي إلى الرق انخفض، إذ 001%.

شهر األساس كانون ثاني )خالل الشهر السابق  00.011
8.0. = 0..0) 

 

المؤشر العام ألسعار تكاليف شبكات طفيف على  ارتفاع
 المجاري

* سجلت أسعار تكاليف إنشاء شبكات المجاري في الضفة الغربية
مقارنة  8.02 تموزخالل شهر % 0.0. نسبت طفيفا  ارتفاعا  
 0.0020الرقم القياسي إلى  ارتفع، إذ 8.02 حزيرانبشهر 

شهر األساس ) 8.02 حزيرانشهر خالل  0.0011مقارنة بـــــ 
 (0..0 = .8.0كانون ثاني 

 
 : مالحظة

البيانات ال تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضم  االحتالل *
 06210غربية عام اإلسراتيلي إلي  عنوة بعيد احتالل  للضفة ال

 

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

 0 شبكات المياه والمجاري غير متوفرة
يعود االختالف في نسب التغير لتكاليف المجموعات الرتيسية في كل  .6

من الرقم القياسي إلنشاء المباني أو الطرق أو شبكات المياه أو شبكات 
 0ري إلى االختالف في تكوين تلك المجموعاتالمجا
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