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

  11/8112 ،ثانيتشرين خالل شهر * الغربية
  

أسعار تكاليف البناء للمباني  طفيف على مؤشر ارتفاع
 السكنية

* سجلت أسعار تكاليف البناء للمباني السكنية في الضفة الغربية
 8.02 ثانيتشرين ر خالل شه% 0.0. ارتفاعًا طفيفًا نسبته

الرقم القياسي ألسعار  ارتفعإذ ، 8.02 تشرين أولمقارنة بشهر 
 021..0بـ   مقارنة 000..0 إلىتكاليف البناء للمباني السكنية 

 (0..0 = 8.02 سنة األساس) 8.02 تشرين أولشهر خالل 
 

مجموعـــــة  أســـــعار ســـــجلتمســـــتوج المجموعـــــات الر يســـــية،  علـــــى
بينمــــا ، %0.2. نســــبته طفيفــــاً  ارتفاعــــاً  الخامــــات والمــــواد األوليــــة

 مقــدار  انخفاضــًا طفيفــاً  مجموعــة اســت جار المعــداتأســعار ســجلت 
 مجموعة تكاليف وأجور العمالأسعار  في حين سجلت ،0.0%.
 0مقارنة بالشهر السابق 8.02 ثانيتشرين خالل شهر  استقراراً 

 

مؤشر أسعار تكاليف البناء للمباني غير  طفيف على ارتفاع
 السكنية

ي غير السكنية في الضفة سجلت أسعار تكاليف البناء للمبان
 ثانيتشرين خالل شهر % 0.0. نسبتهطفيفًا  ارتفاعاً  *الغربية
الرقم القياسي  ارتفع، إذ 8.02 تشرين أولمقارنة بشهر  8.02

 مقارنة .02..0 البناء للمباني غير السكنية إلى ألسعار تكاليف
سنة األساس ) 8.02 ين أولتشر شهر خالل  020..0بـ 

8.02 = 0..0) 
 

مجموعـــــة  أســـــعار ســـــجلتمســـــتوج المجموعـــــات الر يســـــية،  علـــــى
، بينمــــا %0.2.نســــبته طفيفــــًا ارتفاعــــًا  الخامــــات والمــــواد األوليــــة

 انخفاضــــــًا مقــــــدار  اســــــت جار المعــــــداتأســــــعار مجموعــــــة ســــــجلت 
 مجموعة تكاليف وأجور العمالفي حين سجلت أسعار  ،001%.
 0مقارنة بالشهر السابق 8.02 ثانيتشرين خالل شهر  استقراراً 

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

 8.02 تشرين ثانيخالل شهر % 0.0. ارتفاعًا طفيفًا نسبته

لقياسي ألسعار الرقم ا ارتفع، إذ 8.02تشرين أول مقارنة بشهر 
 001..0بـ  مقارنة 0.0..0 إلىتكاليف البناء لمباني العظم 

 (0..0 = 8.02سنة األساس ) 8.02شهر تشرين أول خالل 
 

أســـــعار مجموعـــــة  مســـــتوج المجموعـــــات الر يســـــية، ســـــجلت علـــــى
 بينمــــا ،%0.1. نســــبتهطفيفــــًا ارتفاعــــًا  الخامــــات والمــــواد األوليــــة

انخفاضــًا طفيفــًا مقــدار  المعــدات مجموعــة اســت جار أســعار ســجلت 
 مجموعة تكاليف وأجور العمالأسعار سجلت  في حين، 0.1%.
 0بالشهر السابق مقارنة 8.02 ثانيتشرين خالل شهر  استقراراً 

 

 أسعار تكاليف الطرق  مؤشرارتفاع 
سجلت أسعار تكاليف إنشاء الطرق بأنواعها المختلفة في الضفة 

 8.02 ثانيتشرين خالل شهر % 011. ارتفاعًا نسبته* الغربية
الرقم القياسي العام  ارتفع، إذ 8.02 تشرين أولمقارنة بشهر 

خالل  ..00.0مقارنة بـــ  00.010ألسعار تكاليف الطرق إلى 
 = 2..8 شهر األساس كانون أول) 8.02 تشرين أولشهر 
0..0) 

 

مجموعة أسعار سجلت على مستوج المجموعات الر يسية، 
بينما سجلت ، %0088 ارتفاعًا نسبتهالخامات والمواد األولية 

في ، %021.انخفاضًا مقدار   مجموعة است جار المعداتأسعار 
وأسعار  تكاليف تشغيل معدات وصيانةسجلت أسعار  حين

 ثانيتشرين خالل شهر  استقراراً العمال مجموعة تكاليف وأجور 
 0مقارنة بالشهر السابق 8.02

 

 ألسعار تكاليف شبكات المياه  المؤشر العام تفاعار 
سجل المؤشر العام ألسعار تكاليف إنشاء شبكات الميا  في 

 ثانيتشرين خالل شهر % ..0. ارتفاعًا نسبته* الضفة الغربية
المؤشر العام  ارتفع، إذ 8.02 تشرين أولمقارنة بشهر  8.02

 113.69بـــ  مقارنة 114.32ألسعار تكاليف شبكات الميا  إلى 
شهر األساس كانون ثاني ) 8.02 تشرين أولشهر خالل 
8.0. = 0.. 0) 
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 ارتفاعًا نسبتهعلى مستوج شبكات الميا ، سجل الرقم القياسي 
بـــــ  مقارنة 0010.8الرقم القياسي إلى  ارتفع، إذ %.02.

شهر األساس كانون ثاني )خالل الشهر السابق  00.0.2
8.0. = 0..0) 

 

 انخفاضًا مقدار على مستوج خزانات الميا ، سجل الرقم القياسي 
بــــ  ةمقارن 0.0002الرقم القياسي إلى  انخفض، إذ %.00.

شهر األساس كانون ثاني )خالل الشهر السابق  0.0010
8.0. = 0..0) 

 

 المؤشر العام ألسعار تكاليف شبكات المجاري ارتفاع
* شبكات المجاري في الضفة الغربية سجلت أسعار تكاليف إنشاء

مقارنة  8.02 ثانيتشرين خالل شهر % 020. ارتفاعًا نسبته
 .0.001الرقم القياسي إلى  ارتفع، إذ 8.02 أول تشرينبشهر 

شهر ) 8.02 تشرين أولشهر خالل  0.0022مقارنة بـــــ 
 (0..0 = .8.0األساس كانون ثاني 

 
 : مالحظة

شمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه االحتالل البيانات ال ت*
 26210اإلسرا يلي إليه عنوة بعيد احتالله للضفة الغربية عام 

 

 : تنويه
بيانات قطاع غزة حول الرقم القياسي لتكاليف البناء والطرق وتكاليف  .2

 0 شبكات الميا  والمجاري غير متوفرة
وعات الر يسية في كل يعود االختالف في نسب التغير لتكاليف المجم .6

من الرقم القياسي إلنشاء المباني أو الطرق أو شبكات الميا  أو شبكات 
 0المجاري إلى االختالف في تكوين تلك المجموعات
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