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

 40/7402،نيسانخالل شهر * في الضفة الغربية
  
 

 مباني السكنيةلل البناء تكاليفأسعار مؤشر  انخفاض
 *الضاة  الرربيا  فا  مباان  الساكني لل البناء تكاليفأسعار  سجلت

 بشاهرمقارنا   5527 نيساا شهر خالل % 5.22 انخةاضًا مقداره
البناااااء  ألسااااعار تكاااااليف الاااارلق القياساااا  انخةاااا إذ ، 5527 آذار
خااالل الشااهر  251.75بااا  مقارناا  251.25إلاا   مبااان  السااكني لل

 .(255=5521سن  األساس ) السابق
 

أساااااعار مجماعااااا   ساااااجلت، علااااا  مساااااتات المجماعاااااات الر يساااااي 
سااجلت  ، بينمااا%5255الخامااات االمااااد األالياا  انخةاضااًا مقااداره 

، فااا  %5252ر مجماعااا  اسااات جار المعااادات ارتةاعاااًا نسااابت  أساااعا
خاالل  اساتقراراً تكاليف اأجار العمال سعار مجماع  حي  سجلت أ

 .مقارن  بالشهر السابق 5527 نيسا شهر 
  

 غير السكنية البناء للمبانيتكاليف مؤشر أسعار  انخفاض
الضاااة   فااا  غيااار الساااكني مباااان  لل البنااااء تكااااليفأساااعار  ساااجلت
 5527 نيسااااا شااااهر خااااالل % 5.27 انخةاضااااًا مقااااداره *بياااا الرر 

الاااارلق القياساااا  ألساااااعار  انخةااااا إذ ، 5527 آذار مقارناااا  بشااااهر
               مقارناااااا  251.27السااااااكني  إلاااااا   البناااااااء للمبااااااان  غياااااارتكاااااااليف 

 .(255=5521سن  األساس ) خالل الشهر السابق 251.77 با
 

ار مجماعااااا  أساااااع علااااا  مساااااتات المجماعاااااات الر يساااااي ، ساااااجلت
سااجلت  ، بينمااا%5257الخامااات االمااااد األالياا  انخةاضااًا مقااداره 

، فااا  %5222أساااعار مجماعااا  اسااات جار المعااادات ارتةاعاااًا نسااابت  
حي  سجلت أسعار مجماع  تكاليف اأجار العمال اساتقرارًا خاالل 

 .مقارن  بالشهر السابق 5527شهر نيسا  
 

 العظممؤشر أسعار تكاليف البناء لمباني  انخفاض
 *أسااعار تكاااليف البناااء لمبااان  العضااق فاا  الضااة  الرربياا سااجلت 
مقارنا  بشاهر  5527 نيساا خالل شهر % 5.52 مقداره انخةاضاً 

الاااارلق القياساااا  ألسااااعار تكاااااليف البناااااء  انخةاااا ، إذ 5527 آذار

خااااالل الشااااهر  252.12 بااااا مقارناااا  252.55لمبااااان  العضااااق الاااا  
 (.255=5521سن  األساس )السابق 

 

أساااااعار مجماعااااا     مساااااتات المجماعاااااات الر يساااااي ، ساااااجلتعلااااا
سااجلت  ، بينمااا%5217الخامااات االمااااد األالياا  انخةاضااًا مقااداره 

، فااا  %5227أساااعار مجماعااا  اسااات جار المعااادات ارتةاعاااًا نسااابت  
حي  سجلت أسعار مجماع  تكاليف اأجار العمال اساتقرارًا خاالل 

 .مقارن  بالشهر السابق 5527شهر نيسا  
 

 تكاليف الطرق أسعار  مؤشرفاض انخ
الضاة   فا  الطارق بننااعهاا المختلةا  إنشااءتكاليف أسعار  سجلت
 5527 نيسااااا شااااهر خااااالل  %5.77 مقااااداره انخةاضاااااً  *الرربياااا 

ألسعار  الرلق القياس  العاق انخة  إذ، 5527 آذار مقارن  بشهر
الشاااهر  خاااالل 257.11ا ااااامقارنااا  ب 255.05إلااا   تكااااليف الطااارق

 .(255=5551كانا  أال األساس  شهر) السابق
 

مجماعااااا  أساااااعار ساااااجلت علااااا  مساااااتات المجماعاااااات الر يساااااي ، 
اأساعار ، %2.55تكاليف تشريل معدات اصيان  انخةاضًا مقداره 

، بينماا %5205مجماع  الخاماات االماااد األاليا  انخةاضاًا مقاداره 
 ارتةاعاااااااًا نسااااااابت مجماعااااااا  اسااااااات جار المعااااااادات  أساااااااعارساااااااجلت 

تكاليف اأجاار العماال  مجماع أسعار  ف  حي  سجلت، 5.55%
 .مقارن  بالشهر السابق 5527 نيسا خالل شهر  استقراراً 

 

 شبكات المياه ألسعار تكاليف  العام مؤشرال انخفاض

 ف  شبكات المياه إنشاءتكاليف سعار أل سجل المؤشر العاق
 نيسا  شهرخالل  %5.77 انخةاضًا مقداره *الضة  الرربي 

 العاق المؤشر انخة إذ ، 5527 آذار مقارن  بشهر 5527
 222.52ا ااب مقارن  222.50إل   تكاليف شبكات المياهسعار أل

  .(255=5525كانا  ثان  األساس  شهر) خالل الشهر السابق
 

 انخةاضًا مقدارهعل  مستات شبكات المياه، سجل الرلق القياس  
قارن         م 551.14الرلق القياس  إل   انخة ، إذ 0.15%
شهر األساس كانا  ثان  )خالل الشهر السابق  551.01بااااا 

0050=500.) 



 فلسطين
 الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني

 

 52/52/5527: صدر بتاريخ 

 

5 

 

 انخةاضًا مقدارهعل  مستات خزانات المياه، سجل الرلق القياس  
مقارن          506.46الرلق القياس  إل   انخة إذ ، 0.64%

شهر األساس كانا  ثان  )خالل الشهر السابق  501.01 ااابا
0050=500). 

 

تكاليف شبكات سعار العام أل مؤشرال طفيف على ارتفاع
 المجاري

 *الضة  الرربي  ف المجاري  شبكات إنشاء سجلت أسعار تكاليف
مقارن   5527 نيسا  شهرخالل  %5.57 نسبت  طةيةاً  ارتةاعاً 
 مقارن  251.10إل  الرلق القياس   ارتةع، إذ 5527 آذار بشهر

كانا  ثان  األساس  شهر)ابق خالل الشهر الس 251.12 اااباا
5525=255). 

 
 

 :مالحظة
ذلك الجزء م  محافض  القدس الذي تشمل  البيانات الضة  الرربي  * 

 .2057 عناة بعيد احتاللها للضة  الرربي  عاق إسرا يلضمت  
 

 : تنويه
تكاليف البناء االطرق ل الرلق القياس  بيانات لطاع غزة حال 22

 . غير متافرة مجارياتكاليف شبكات المياه اال
يعاد االختالف ف  نسب الترير لتكاليف المجماعات الر يسي  ف   52

كل م  الرلق القياس  إلنشاء المبان  أا الطرق أا شبكات المياه 
أا شبكات المجاري إل  االختالف ف  تكاي  تلك المجماعات، 
فمثال مجماع  الحديد االصلب ف  البناء تتكا  م  عدد أكبر 

لة  م  السلع مقارن  مع مجماع  الحديد االصلب ف  اأنااع مخت
 2الطرق
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 الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني

 .فلسطين –، رام هللا 7461.  ب.ص

 ( 075/075) 2982700-02: اتفه

 ( 075/075) 2982710 -02: فاكس

 1800300300: خط مجاني

 diwan@pcbs.gov.ps: بريد إلكتروني

 www.pcbs.gov.ps: الصفحة االلكترونية

mailto:diwan@pcbs.gov.ps
http://www.pcbs.gov.ps/

