
 فلسطين
 الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني

 

 52/90/5902: صدر بتاريخ 

 

0 

 

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

 80/8800، آبخالل شهر * في الضفة الغربية
 

مؤشر أسعار تكاليف البناء للمباني  طفيف على انخفاض
 السكنية

* سجلت أسعار تكاليف البناء للمباني السكنية في الضفة الغربية
مقارنة  0081 آبخالل شهر % 0.07 مقدارهطفيفا   انخفاضا  

الرقم القياسي ألسعار تكاليف  انخفض، إذ 0081 تموزبشهر 
خالل  17..80بـ  مقارنة 71..80البناء للمباني السكنية إلى 

 (.800 = 0082 سنة األساس) 0081 تموزشهر 
 

أســـــعار مجموعـــــة  مســـــتوج المجموعـــــات الرتيســـــية، ســـــجلت علـــــى
 ســـجلت كمـــا ،%0.88 دارهمقـــ انخفاضـــا   الخامـــات والمـــواد األوليـــة

 انخفاضــــــا  طفيفـــــــا  مقـــــــداره مجموعـــــــة اســــــتتجار المعـــــــدات أســــــعار
 مجموعة تكاليف وأجور العمالأسعار ، في حين سجلت 0.07%

 .مقارنة بالشهر السابق 0081 آبخالل شهر  استقرارا  
 

مؤشر أسعار تكاليف البناء للمباني  طفيف على انخفاض
 غير السكنية

ي غير السكنية في الضفة بناء للمبانسجلت أسعار تكاليف ال
 0081 آبخالل شهر % .0.0 مقدراهطفيفا   انخفاضا   *الغربية

الرقم القياسي ألسعار  انخفض، إذ 0081 تموزمقارنة بشهر 
بـ  مقارنة 01..80 البناء للمباني غير السكنية إلى تكاليف

 = 0082 سنة األساس) 0081 تموزشهر خالل  .7..80
800.) 

 

مجموعـــــة  أســـــعار مســـــتوج المجموعـــــات الرتيســـــية، ســـــجلت علـــــى
أســعار ، كمــا ســجلت %0.80انخفاضــا  مقــداره اســتتجار المعــدات 

 ،%0.07 مقداره طفيفا   انخفاضا   مجموعة الخامات والمواد األولية
 اســتقرارا   مجموعــة تكــاليف وأجــور العمــالأســعار فــي حــين ســجلت 

 .مقارنة بالشهر السابق 0081 آبخالل شهر 
 

مؤشر أسعار تكاليف البناء لمباني  خفاض طفيف علىان
 العظم

* سجلت أسعار تكاليف البناء لمباني العظم في الضفة الغربية
مقارنة  0081 آبخالل شهر  %0.00 انخفاضا  طفيفا  مقداره

الرقم القياسي ألسعار تكاليف  انخفض، إذ 0081 تموزبشهر 
خالل  0...80مقارنة بـ  0...80إلى البناء لمباني العظم 

 (.800 = 0082سنة األساس ) 0081 تموزشهر 
 

مجموعـــــة أســـــعار  مســـــتوج المجموعـــــات الرتيســـــية، ســـــجلت علـــــى
أســعار كمــا ســجلت  ،%0.80انخفاضــا  مقــداره اســتتجار المعــدات 

، %0.00انخفاضا  طفيفا  مقداره مجموعة الخامات والمواد األولية 
 اســتقرارا   المجموعــة تكــاليف وأجــور العمــأســعار فــي حــين ســجلت 

 .مقارنة بالشهر السابق 0081 آبخالل شهر 
 

 أسعار تكاليف الطرق  مؤشر انخفاض
سجلت أسعار تكاليف إنشاء الطرق بأنواعها المختلفة في الضفة 

مقارنة  0081 آبخالل شهر % 0.71 انخفاضا  مقداره* الغربية
الرقم القياسي العام ألسعار  انخفض، إذ 0081 تموزبشهر 

شهر خالل  880.10مقارنة بـــ  .880.0الطرق إلى تكاليف 
 (.800 = 0001 شهر األساس كانون أول) 0081 تموز

 

مجموعة أسعار سجلت على مستوج المجموعات الرتيسية، 
، وأسعار %8.00انخفاضا  مقداره الخامات والمواد األولية 

بينما ، %0.81انخفاضا  مقداره استتجار المعدات مجموعة 
 نسبته ارتفاعا   تكاليف تشغيل معدات وصيانةسجلت أسعار 

مجموعة تكاليف وأجور العمال سجلت أسعار  في حين، 0.00%
 .مقارنة بالشهر السابق 0081 آبخالل شهر  استقرارا  

 

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

 آبخالل شهر % 0..0 انخفاضا  مقداره* الضفة الغربية
المؤشر العام  انخفض، إذ 0081 تموزمقارنة بشهر  0081

 880.00بـــ  مقارنة 882.10ألسعار تكاليف شبكات المياه إلى 
 = 0080شهر األساس كانون ثاني ) 0081 تموزشهر خالل 

800 .) 
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 انخفاضا  مقدارهلرقم القياسي على مستوج شبكات المياه، سجل ا
       مقارنة 1...88الرقم القياسي إلى  انخفض، إذ 0.00%

شهر األساس كانون ثاني )خالل الشهر السابق  880.20بـــــ 
0080 = 800.) 

 مقداره انخفاضا  على مستوج خزانات المياه، سجل الرقم القياسي 
بــــ  ةمقارن 801.10الرقم القياسي إلى  انخفض، إذ 0.02%

شهر األساس كانون ثاني )خالل الشهر السابق  880.81
0080 = 800.) 

 
 المؤشر العام ألسعار تكاليف شبكات المجاري انخفاض

* سجلت أسعار تكاليف إنشاء شبكات المجاري في الضفة الغربية
مقارنة بشهر  0081 آبخالل شهر % 0.21 انخفاضا  مقداره

مقارنة بـــــ  801.00لقياسي إلى الرقم ا انخفض، إذ 0081 تموز
شهر األساس كانون ثاني ) 0081 تموزشهر خالل  801.10

0080 = 800.) 
 

 : مالحظة
البيانات ال تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه االحتالل *

 .0091اإلسراتيلي إليه عنوة بعيد احتالله للضفة الغربية عام 
 

 : تنويه
رقم القياسي لتكاليف البناء والطرق وتكاليف بيانات قطاع غزة حول ال .0

 . شبكات المياه والمجاري غير متوفرة
يعود االختالف في نسب التغير لتكاليف المجموعات الرتيسية في كل  .5

من الرقم القياسي إلنشاء المباني أو الطرق أو شبكات المياه أو شبكات 
 .المجاري إلى االختالف في تكوين تلك المجموعات

 

 

 
 :من المعلومات يرجى االتصال لمزيد

 الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني

 .فلسطين –، رام هللا 7461.  ب.ص

 ( 015/019) 2982700-02: اتفه
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 1800300300: خط مجاني
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