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

 40/8402، نيسانخالل شهر * الغربية
 

مؤشر أسعار تكاليف البناء للمباني  طفيف على ارتفاع
 السكنية

* سجلت أسعار تكاليف البناء للمباني السكنية في الضفة الغربية
مقارنة  8.02 اننيسخالل شهر % 0.0. نسبتهطفيفا   ارتفاعا  
الرقم القياسي ألسعار تكاليف البناء  ارتفع، إذ 8.02 آذاربشهر 

شهر خالل  021..0بـ  مقارنة 022..0للمباني السكنية إلى 
 (0..0 = 8.02 سنة األساس) 8.02 آذار

 

أســـــعار مجممعـــــة  مســـــتمج المجممعـــــات الرتيســـــية، ســـــجلت علـــــى
 فــي نــين ،%0.0.ا  طفيفــا  نســبته ارتفاعــ الخامــات مالمــماد األمليــة

مجممعــــة م مجممعــــة اســــتتجار المعــــدات  كــــل مــــن أســــعارســــجلت 
مقارنــة  8.02 نيســانخــالل شــهر  اســتقرارا  تكــاليف مأجــمر العمــال 

 0بالشهر السابق
 

مؤشر أسعار تكاليف البناء للمباني  انخفاض طفيف على
 غير السكنية

في الضفة  ي غير السكنيةسجلت أسعار تكاليف البناء للمبان
 نيسانخالل شهر % 0.0. انخفاضا  طفيفا  مقداره *الغربية
الرقم القياسي  انخفض، إذ 8.02 آذارمقارنة بشهر  8.02

 مقارنة 021..0 البناء للمباني غير السكنية إلى ألسعار تكاليف
 = 8.02 سنة األساس) 8.02 آذارشهر خالل  .02..0بـ 

0..0) 
 

أســـــعار مجممعـــــة  يســـــية، ســـــجلتمســـــتمج المجممعـــــات الرت علـــــى
في نين  ،%0.8. مقدارهانخفاضا  طفيفا   الخامات مالمماد األملية

مجممعــــة م مجممعــــة اســــتتجار المعــــدات  كــــل مــــن أســــعارســــجلت 
مقارنــة  8.02 نيســانخــالل شــهر اســتقرارا  تكــاليف مأجــمر العمــال 

 0بالشهر السابق
 

مؤشاار أسااعار تكاااليف البناااء لمباااني  انخفاااض طفيااف علااى
 عظمال

* سجلت أسعار تكاليف البناء لمباني العظم في الضفة الغربية
مقارنة  8.02 نيسانخالل شهر  %0.0. انخفاضا  طفيفا  مقداره

الرقم القياسي ألسعار تكاليف  انخفض، إذ 8.02 آذاربشهر 
خالل  011..0مقارنة بـ  012..0إلى البناء لمباني العظم 

 (0..0 = 8.02سنة األساس ) 8.02 آذارشهر 
 

مجممعـــــة أســـــعار  مســـــتمج المجممعـــــات الرتيســـــية، ســـــجلت علـــــى
، فــــي نــــين %..0.مقــــداره طفيفــــا  انخفاضــــا  اســــتتجار المعــــدات 

مجممعـة م مجممعة الخامات مالمماد األملية كل من أسعار سجلت 
مقارنــة  8.02 نيســانخــالل شــهر  اســتقرارا  تكــاليف مأجــمر العمــال 

 0بالشهر السابق
 

 اليف الطرق أسعار تك مؤشر انخفاض
سجلت أسعار تكاليف إنشاء الطرق بأنماعها المختلفة في الضفة 

 8.02 نيسانخالل شهر % 0.0. انخفاضا  مقداره* الغربية
الرقم القياسي العام  انخفض، إذ 8.02 آذارمقارنة بشهر 

خالل  .00.08مقارنة بـــ  002..0ألسعار تكاليف الطرق إلى 
 (0..0 = 2..8 من أملشهر األساس كان) 8.02 آذارشهر 

 

أسعار مجممعة سجلت على مستمج المجممعات الرتيسية، 
أسعار ، كما سجلت %00.1انخفاضا  مقداره استتجار المعدات 

، في %0.2.انخفاضا  مقداره مجممعة الخامات مالمماد األملية 
مجممعة تكاليف تشغيل معدات نين سجلت أسعار كل من 

خالل شهر  استقرارا  مجممعة تكاليف مأجمر العمال م مصيانة 
 0مقارنة بالشهر السابق 8.02 نيسان

 

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

 نيسانخالل شهر % 001. انخفاضا  مقداره* الضفة الغربية
المؤشر العام  انخفض، إذ 8.02 آذارمقارنة بشهر  8.02

 ..0010بـــ مقارنة  .00202ألسعار تكاليف شبكات المياه إلى 
 = .8.0شهر األساس كانمن ثاني ) 8.02 آذارشهر خالل 

0.. 0) 
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 انخفاضا  مقدارهعلى مستمج شبكات المياه، سجل الرقم القياسي 
       مقارنة 00.0.0الرقم القياسي إلى  انخفض، إذ %.08.

شهر األساس كانمن ثاني )خالل الشهر السابق  00.021بـــــ 
8.0. = 0..0) 

 

نسبته  على مستمج خزانات المياه، سجل الرقم القياسي ارتفاعا  
بــــ  مقارنة 00.028، إذ ارتفع الرقم القياسي إلى 080%.

شهر األساس كانمن ثاني )خالل الشهر السابق  .00.00
8.0. = 0..0) 

 

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

مقارنة بشهر  8.02 نيسانخالل شهر % 022. انخفاضا  مقداره
مقارنة بـــــ  011..0الرقم القياسي إلى  انخفض، إذ 8.02 آذار

ن ثاني شهر األساس كانم ) 8.02 آذارشهر خالل  .02..0
8.0. = 0..0) 

 
 

 : مالحظة
البيانات ال تشمل ذلك الجزء من منافظة القدس مالذي ضمه االنتالل *

 06910اإلسراتيلي إليه عنمة بعيد انتالله للضفة الغربية عام 
 

 : تنويه
بيانات قطاع غزة نمل الرقم القياسي لتكاليف البناء مالطرق متكاليف  .0

 0 شبكات المياه مالمجاري غير متمفرة
يعمد االختالف في نسب التغير لتكاليف المجممعات الرتيسية في كل  .4

من الرقم القياسي إلنشاء المباني أم الطرق أم شبكات المياه أم شبكات 
المجاري إلى االختالف في تكمين تلك المجممعات، فمثال مجممعة 
النديد مالصلب في البناء تتكمن من عدد أكبر مأنماع مختلفة من السلع 

 0رنة مع مجممعة النديد مالصلب في الطرقمقا
 

 


