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تكاليف  مؤشر أسعارارتفاع  :الفلسطينياالحصاء 
الصرف وشبكات  البناء والطرق وشبكات المياه

 2022خالل العام  *في الضفة الغربية الصحي
  

 

مؤشاار أسااعار تكاااليف البناااء للمبااا ي فااي  ارتفاااع حااا 
 السكنية

للمباا ي الساكنية سجل الرقم القياسي ألسعار تكاليف البناا  
% خااالل 5.85 ارتفاعاااح حااا اح  سااب  فااي الضاافة الغربيااة* 

مقارناااع مااا العاااا، الثاااابمت سطااا  ب ااا  مت سااا   2022العاااام 
الاااااارقم القياسااااااي ألسااااااعار تكاااااااليف البنااااااا  ل   اااااااني الثاااااا نيع 

ساااااااااااااااااانع األسااااااااااااااااااا  ) 2022خاااااااااااااااااا   العااااااااااااااااااا،  118.97
2013=100.) 

 

األكثاار تاااًطراى ع اام الاارقم  ع اام مثاات م ال ج  عاااي الر يثاايع
 األوليااةمجموعااة المامااات والمااوا  أسااعار سااج    تالقياساي

%ت سطاا  ارتفعاا  أسااعار ال د ااد 6.48ارتفاعاااى ساااناى نثاابت  
وأساااااااعار ااسااااااا ن  والجطااااااار  %ت12.13والصااااااا   بنثااااااا ع 

منتجاااي الب اا  بنثاا ع  ر%ت وأسااعا11.50والجاا ب بنثاا ع 
 تكااااااليف وألاااااور العماااااال مجموعاااااة وساااااج  %ت 10.33

مجموعااة  أسااعارك ااا سااج   ت %5.55ارتفاعاااى ساااناى نثاابت  
خا   العاا،  %3.11ارتفاعااى سااناى نثابت   اس ئجار المعدات

 مقارنع بالعا، الثابم. 2022
 

مؤشاار أسااعار تكاااليف البناااء للمبااا ي ارتفاااع حااا  فااي 
 غير السكنية

للمباااا ي غيااار ساااجل الااارقم القياساااي ألساااعار تكااااليف البناااا  
% 5.57 ارتفاعاح حا اح  ساب  السكنية في الضفة الغربية* 

العاااا، الثاااابمت سطااا  ب ااا  مقارناااع ماااا  2022خاااالل العاااام 
مت ساا  الاارقم القياسااي ألسااعار تكاااليف البنااا  ل   اااني  طاار 

سااااااانع األساااااااا  ) 2022خااااااا   العاااااااا،  118.15الثااااااا نيع 
2013=100.) 

 
 
 
 

األكثاار تاااًطراى ع اام الاارقم  ع اام مثاات م ال ج  عاااي الر يثاايع
 مجموعااة المامااات والمااوا  األوليااة أسااعارسااج    تالقياساي

%ت سطاا  ارتفعاا  أسااعار ال د ااد 5.98ارتفاعاااى ساااناى نثاابت  
وأساااااااعار ااسااااااا ن  والجطااااااار  %ت12.13والصااااااا   بنثااااااا ع 

وأسااعار منتجاااي الب اا  بنثاا ع  %ت11.50والجاا ب بنثاا ع 
 تكااااااليف وألاااااور العماااااال مجموعاااااةوساااااج   %ت 10.40

مجموعااة  أسااعارك ااا سااج    ت%5.55ارتفاعاااى ساااناى نثاابت  
   العاا، خا% 3.12ارتفاعااى سااناى نثابت  اس ئجار المعدات 

 مقارنع بالعا، الثابم. 2022
 

مؤشاار أسااعار تكاااليف البناااء لمبااا ي  ارتفاااع حااا  فااي
 العظم

لمبا ي العظم في سجل الرقم القياسي ألسعار تكاليف البناا  
% خاالل العاام 6.41 حاا اح  ساب   ارتفاعاح الضفة الغربية* 

مقارناااع ماااا العاااا، الثاااابمت سطااا  ب ااا  مت سااا  الااارقم  2022
 120.04سااااعار تكاااااليف البنااااا  ل  اااااني الع اااام القياسااااي أل

 (.100=2013سنع األسا  ) 2022   العا، خ
 

األكثاار تاااًطراى ع اام الاارقم  ع اام مثاات م ال ج  عاااي الر يثاايع
 مجموعااة المامااات والمااوا  األوليااةأسااعار سااج    تالقياساي

ارتفعاا  أسااعار ال د ااد  %ت سطاا 7.38ارتفاعاااى ساااناى نثاابت  
ت وأسااعار منتجااي الب ا  بنثاا ع %12.13والصا   بنثا ع 

وأسااااااااعار ااساااااااا ن  والجطاااااااار والجاااااااا ب بنثاااااااا ع %ت 11.74
 مجموعاااااة تكااااااليف وألاااااور العماااااال ساااااج  و %ت 11.37

مجموعااة  ك ااا سااج   أسااعار %ت5.01ارتفاعاااى ساااناى نثاابت  
خا   العاا، % 3.11ارتفاعااى سااناى نثابت  اس ئجار المعدات 

 مقارنع بالعا، الثابم. 2022
 

 مؤشر أسعار تكاليف الطرق في حا    ارتفاع
 شاء الطرق بأ واعهاا إسجل الرقم القياسي ألسعار تكااليف 
  ساااااب  حااااا اح  ارتفاعاااااح المم لفااااة فااااي الضاااافة الغربيااااة* 

مقارنااااع مااااا العااااا، الثااااابمت  2022% خااااالل العااااام 5.01
سطاااا  ب اااا  مت ساااا  الاااارقم القياسااااي العااااا، ألسااااعار تكاااااليف 

األساا  كاان    شارر) 2022خ   العا،  114.35الطرق 
 (.100=  2008أو  

 
 



 فلسطين 
 هاز المركزي لإلحصاء الفلسطينيالج

 

 01/2023/ 25صدر بتاريخ: 

 

2 

 

مجموعة أسعار  ع م مثت م ال ج  عاي الر يثيع سج  
 نثبت  ساناى  اى ارتفاع تكاليف تشغيل معدات وصيا ة

مجموعة تكاليف وألور أسعار  سج   ك ا%ت 10.24
مجموعة أسعار و %ت 7.99 نثبت  ساناى  اى ارتفاع العمال

سط   %ت5.15 نثبت  ساناى  اى ارتفاع المامات والموا  األولية
وأسعار  %ت12.37ارتفع  أسعار ال د د والص   بنث ع 

%ت وأسعار اإلسف   ومنتجات  11.49اإلس ن  بنث ع 
 اس ئجار المعدات مجموعة سج  و  %ت 5.98بنث ع 
مقارنع  2022 خ   العا،% 4.21 نثبت  ساناى  اى ارتفاع

 الثابم.لعا، با
 

 ا شاااء كاااليفالمؤشاار العااام ألسااعار ت ارتفاااع حااا  فااي
 شبكات المياه

 شاااء شاابكات المياااه إسااجل الاارقم القياسااي ألسااعار تكاااليف 
% خااالل 5.82 ارتفاعاااح حااا اح  سااب  فااي الضاافة الغربيااة* 

مقارناااع مااا العاااا، الثاااابمت سطااا  ب ااا  مت سااا   2022العاااام 
 128.84الاارقم القياسااي العااا، ألسااعار كن ااا  شاا  اي ال يااا  

كااااااااااان   ًاااااااااااني )شاااااااااارر األسااااااااااا   2022خاااااااااا   العااااااااااا، 
2010=100.) 

 

سجل الرقم القياسي  خزا ات المياه ع م مثت م أسعار
%ت كذ ارتفع  أسعار ال د د 6.56نثبت  ساناى  ارتفاعاى 
 شبكات المياهأسعار وع م مثت م %ت 12.16بنث ع 

%ت كذ 5.50نثبت  ساناى  سجل الرقم القياسي ارتفاعاى 
 ت%6.75أسعار م اسطر ب ستيك وسد د بنث ع   ارتفع

العا،  خ   %5.98اإلسف   ومنتجات  بنث ع  وأسعار
 .مقارنع بالعا، الثابم 2022

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 شابكات ا شااء المؤشار العاام ألساعار تكااليف ارتفااع
 الصرف الصحي

الصارف  شاء شابكات إسجل الرقم القياسي ألسعار تكااليف 
خالل  %3.52 ب  ارتفاعاح  سفي الضفة الغربية*  الصحي
مااا العاااا، الثاااابمت سطااا  ب ااا  مت سااا   مقارناااع 2022العاااام 

الاااااارقم القياسااااااي العااااااا، ألساااااااعار كن ااااااا  شاااااا  اي ال جاااااااار  
)شاارر األسااا  كااان   ًااااني  2022خاا   العااا،  113.93

ومنتجاتاااا   اإلسااااف  ت سطاااا  ارتفعاااا  أسااااعار (100=2010
ت وأساااعار م اساااطر ب ساااتيك وباااا    بنثااا ع %5.98بنثااا ع 
 %.4.72%ت وأسعار ال فرياي بنث ع 5.48

 
 

 نوي :ت
بياناي قطاع  زة س   الرقم القياسي لتكاليف البنا   .1

 والطرق وتكاليف ش  اي ال يا  وال جار   طر مت فرة. 
يع ن ااخت ف في نث  التغطر لتكاليف ال ج  عاي  .2

ن ا  ال  اني أو الر يثيع في كل من الرقم القياسي إل
ال يا  أو ش  اي ال جار  كلم ااخت ف  الطرق أو ش  اي

 تك ين ت ك ال ج  عاي.في 
 

 مالحظة: 
*البياناي ا ت  ل ذلك الجز  من م اف ع القد  والذ  ض   
ااست   اإلسرا ط ي كلي  عن ة بعطد است ل  ل ضفع الغربيع عا، 

1967. 
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