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

   40/9402 ،نيسانخالل شهر * الغربية
 

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

بشهر  مقارنة 93.2 نيسانخالل شهر  %31.0 انخفاضًا مقداره
الرقم القياسي ألسعار تكاليف البناء  انخفض، إذ 93.2 آذار

خالل الشهر  3.131. بـ مقارنة 31121.إلى للمباني السكنية 
 (331.=93.0سنة األساس )السابق 

 

أســـــعار مجماعـــــة  ســـــجلتعلـــــى مســـــتات المجماعـــــات الر يســـــية، 
 ســجلت ، بينمــا%3199 مقــداره انخفاضــاً الخامــات االمــااد األاليــة 

، فــي %31.9ارتفاعــًا نســبت  أســعار مجماعــة اســت جار المعــدات 
خـالل  اسـتقراراً  أسعار مجماعة تكاليف اأجار العمالحين سجلت 

 1مقارنة بالشهر السابق 93.2 نيسانشهر 
 

 مؤشر أسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية انخفاض
لضفة سجلت أسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية في ا

 93.2 نيسانخالل شهر % 31.0 انخفاضًا مقداره* الغربية
الرقم القياسي ألسعار  انخفض، إذ 93.2 آذارمقارنة بشهر 

بـ  مقارنة 31111.تكاليف البناء للمباني غير السكنية إلى 
 (331.=93.0سنة األساس ) خالل الشهر السابق 31122.

 

ر مجماعـــــة أســـــعا علـــــى مســـــتات المجماعـــــات الر يســـــية، ســـــجلت
 ، بينمــا ســجلت%3199 مقــداره انخفاضــاً الخامــات االمــااد األاليــة 

، فــي %31.9ارتفاعــًا نســبت  أســعار مجماعــة اســت جار المعــدات 
خـالل اسـتقرارًا  أسعار مجماعة تكاليف اأجار العمالحين سجلت 

 1مقارنة بالشهر السابق 93.2 نيسانشهر 
 

 ي العظممؤشر أسعار تكاليف البناء لمبان انخفاض
* سجلت أسعار تكاليف البناء لمباني العظم في الضفة الغربية

مقارنة بشهر  93.2 نيسانخالل شهر % 3113 انخفاضًا مقداره
الرقم القياسي ألسعار تكاليف البناء  انخفض، إذ 93.2 آذار

خالل الشهر  31113. بـ مقارنة 31121.لمباني العظم إلى 
 (331.=93.0سنة األساس )السابق 

أســـــعار مجماعـــــة  علـــــى مســـــتات المجماعـــــات الر يســـــية، ســـــجلت
 ، بينمــا ســجلت%31.9 مقــداره انخفاضــاً الخامــات االمــااد األاليــة 

، %3131ارتفاعـًا ففيفـًا نسـبت  أسعار مجماعة است جار المعدات 
اســتقرارًا  أســعار مجماعــة تكــاليف اأجــار العمــالفــي حــين ســجلت 

 1ابقمقارنة بالشهر الس 93.2 نيسانخالل شهر 
 

 أسعار تكاليف الطرق  مؤشرطفيف على  ارتفاع
سجلت أسعار تكاليف إنشاء الفرق بأنااعها المختلفة في الضفة 

 93.2 نيسانخالل شهر % 3130 نسبت ففيفًا ارتفاعًا * الغربية
الرقم القياسي العام ألسعار  ارتفع، إذ 93.2 آذارمقارنة بشهر 

خالل الشهر  31121.مقارنة بـــ  32139.تكاليف الفرق إلى 
 (331.=9331شهر األساس كانان أال )السابق 

 

أسعار مجماعة سجلت على مستات المجماعات الر يسية، 
 بينما ،%103. ارتفاعًا نسبت تكاليف تشغيل معدات اصيانة 

انخفاضًا مقداره  مجماعة است جار المعداتسجلت أسعار 
انخفاضًا مجماعة الخامات االمااد األالية ، اأسعار 31.3%

أسعار مجماعة تكاليف ، في حين سجلت %3130ففيفًا مقداره 
مقارنة بالشهر  93.2 نيسانخالل شهر  استقراراً اأجار العمال 

 1السابق
 

 ألسعار تكاليف شبكات المياه  المؤشر العام استقرار
سجل المؤشر العام ألسعار تكاليف إنشاء شبكات المياه في 

مقارنة بشهر  93.2 نيسانالل شهر خ استقراراً * الضفة الغربية
المؤشر العام ألسعار تكاليف شبكات  استقر  ، إذ 93.2 آذار

 (1 33.=93.3شهر األساس كانان ثاني ) 0191..على المياه 
 

 ارتفاعًا نسبت على مستات شبكات المياه، سجل الرقم القياسي 
ــ مقارنة 11.9..الرقم القياسي إلى  ارتفع، إذ 3190%  بـــ

هر األساس كانان ثاني ش)خالل الشهر السابق  .110..
93.3=.331) 

 

 انخفاضًا مقدارهعلى مستات خزانات المياه، سجل الرقم القياسي 
      مقارنة  31139.الرقم القياسي إلى  انخفض، إذ 31.9%

هر األساس كانان ثاني ش)خالل الشهر السابق  311.2.بــــ 
93.3=.331) 
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 لعام ألسعار تكاليف شبكات المجاريالمؤشر ا ارتفاع
* سجلت أسعار تكاليف إنشاء شبكات المجاري في الضفة الغربية

مقارنة بشهر  93.2 نيسانخالل شهر % 31.1 نسبت  ارتفاعاً 
مقارنة بـــــ  32101.الرقم القياسي إلى  ارتفع، إذ 93.2 آذار

شهر األساس كانان ثاني )خالل الشهر السابق  321.2.
93.3=.331) 

 
 

 : مالحظة
البيانات ال تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس االذي ضم  االحتالل *

 02211اإلسرا يلي إلي  عناة بعيد احتالل  للضفة الغربية عام 
 

 : تنويه
بيانات قفاع غزة حال الرقم القياسي لتكاليف البناء االفرق اتكاليف  .0

 1 شبكات المياه االمجاري غير متافرة
في نسب التغير لتكاليف المجماعات الر يسية في كل  يعاد االختالف .6

من الرقم القياسي إلنشاء المباني أا الفرق أا شبكات المياه أا شبكات 
 1المجاري إلى االختالف في تكاين تلك المجماعات

 
 
 

 :لمزيد من المعلومات يرجى االتصال
 الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني

 .فلسطين –، رام اهلل 7461.  ب.ص
 ( 216/211) 2982700-02: اتفه

 ( 216/211) 2982710 -02: فاكس
 1800300300: خف مجاني

 diwan@pcbs.gov.ps: بريد إلكتراني
 www.pcbs.gov.ps: الصفحة االلكترانية
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