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

 10/7012، شرين أولت خالل شهر* الغربية
 

 ارتفاع مؤشر أسعار تكاليف البناء للمباني السكنية
* الضفة الغربية في السكنيةتكاليف البناء للمباني أسعار  سجلت

مقارنة  7502 تشرين أولشهر خالل % 53.0ارتفاعًا نسبته 
، إذ ارتفع الرقم القياسي ألسعار تكاليف البناء 7502 أيلول بشهر

خالل الشهر  05.320بـ  مقارنة  050351للمباني السكنية إلى 
 .(055=.750سنة األساس ) السابق

 

ـــــى مســـــتوت المجموعـــــات الر ي أســـــعار مجموعـــــة ســـــية، ســـــجلت عل
مجموعـة وأسـعار  ،%5300الخامات والمواد األولية ارتفاعـًا نسـبته 

في حين سجلت أسـعار ، %53.7ارتفاعًا نسبته است جار المعدات 
 تشــرين أولمجموعــة تكــاليف وأجــور العمــال اســتقرارًا خــالل شــهر 

 .مقارنة بالشهر السابق 7502
  

 للمباني غير السكنيةارتفاع مؤشر أسعار تكاليف البناء 
الضفة  في تكاليف البناء للمباني غير السكنيةأسعار  سجلت
 7502 تشرين أولشهر خالل % 53.1ارتفاعًا نسبته * الغربية

، إذ ارتفع الرقم القياسي ألسعار 7502 أيلول مقارنة بشهر
 بـمقارنة  050307تكاليف البناء للمباني غير السكنية إلى 

 .(055=.750سنة األساس ) خالل الشهر السابق 05.327
 

ـــــى مســـــتوت المجموعـــــات الر يســـــية، ســـــجلت أســـــعار مجموعـــــة  عل
مجموعـة وأسـعار  ،%5300الخامات والمواد األولية ارتفاعـًا نسـبته 

في حين سجلت أسـعار ، %53.1ارتفاعًا نسبته است جار المعدات 
 ين أولتشــر مجموعــة تكــاليف وأجــور العمــال اســتقرارًا خــالل شــهر 

 .مقارنة بالشهر السابق 7502
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 لمباني العظمرتفاع مؤشر أسعار تكاليف البناء ا

* سجلت أسعار تكاليف البناء لمباني العظم في الضفة الغربية
مقارنة  7502 تشرين أولخالل شهر % 5302ارتفاعًا نسبته 

، إذ ارتفع الرقم القياسي ألسعار تكاليف البناء 7502 أيلولبشهر 
خالل الشهر  .05.30 بـ مقارنة  .05.30لمباني العظم إلى 

 (.055=.750سنة األساس )السابق 
 

ـــــى مســـــتوت المجموعـــــات الر يســـــية، ســـــجلت أســـــعار مجموعـــــة  عل
مجموعـة وأسـعار  ،%5310الخامات والمواد األولية ارتفاعـًا نسـبته 

في حين سجلت أسـعار ، %53.7ارتفاعًا نسبته ار المعدات است ج
 تشــرين أولمجموعــة تكــاليف وأجــور العمــال اســتقرارًا خــالل شــهر 

 .مقارنة بالشهر السابق 7502
 

 أسعار تكاليف الطرق  مؤشر ارتفاع
الضفة  في تكاليف إنشاء الطرق بأنواعها المختلفةأسعار  سجلت
 7502 ولتشرين أشهر خالل % 5307 نسبته ارتفاعاً * الغربية

ألسعار  الرقم القياسي العام ارتفع، إذ 7502 أيلول مقارنة بشهر
خالل الشهر  051300بـــ  مقارنة 050301تكاليف الطرق إلى 

 .(055=7551كانون أول األساس  شهر)السابق 
 

مجموعة  أسعار على مستوت المجموعات الر يسية، سجلت
أسعار و  ،%0310ارتفاعًا نسبته يانة تكاليف تشغيل معدات وص

كما ، %03.2ارتفاعًا نسبته  مجموعة الخامات والمواد األولية
 نسبته ارتفاعًا طفيفاً أسعار مجموعة است جار المعدات سجلت 
في حين سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال  ،5357%

 .مقارنة بالشهر السابق 7502 تشرين أولاستقرارًا خالل شهر 
 

 ألسعار تكاليف شبكات المياه  ارتفاع المؤشر العام

 في تكاليف إنشاء شبكات المياهسعار أل سجل المؤشر العام
 تشرين أولشهر خالل % .530ارتفاعًا نسبته * الضفة الغربية

ألسعار  العام ، إذ ارتفع المؤشر7502 أيلول مقارنة بشهر 7502
خالل  007301بـــ  مقارنة 007310إلى  تكاليف شبكات المياه

 . (055=7505كانون ثاني األساس  شهر) الشهر السابق
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ارتفاعًا نسبته على مستوت خزانات المياه، سجل الرقم القياسي 
مقارنة بــــ  052301الرقم القياسي إلى  ارتفع، إذ %.030

شهر األساس كانون ثاني )خالل الشهر السابق  0503.2
7505=055.) 

 

 ارتفاعًا نسبتهمستوت شبكات المياه، سجل الرقم القياسي على 
مقارنة بـــــ  000370الرقم القياسي إلى  ارتفع ، إذ53.7%

شهر األساس كانون ثاني )خالل الشهر السابق  00.321
7505=055.) 

 

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

مقارنة  7502 ولتشرين أشهر خالل % 5305 ارتفاعًا نسبته
مقارنة  050307إلى الرقم القياسي  ارتفع، إذ 7502 أيلول بشهر

كانون ثاني األساس  شهر)خالل الشهر السابق  051301بـــــ 
7505=055). 

 
 

 : مالحظة
ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته تشمل  البيانات الضفة الغربية *: 

 .0002 عنوة بعيد احتاللها للضفة الغربية عام إسرا يل

 
 : تنويه

بيانات قطاع غزة حول الرقم القياسي لتكاليف البناء والطرق وتكاليف  .1
 . شبكات المياه والمجاري غير متوفرة

 
 يعود االختالف في نسب التغير لتكاليف المجموعات الر يسية في كل .2

من الرقم القياسي إلنشاء المباني أو الطرق أو شبكات المياه أو شبكات 
المجاري إلى االختالف في تكوين تلك المجموعات، فمثال مجموعة 
الحديد والصلب في البناء تتكون من عدد أكبر وأنواع مختلفة من السلع 

 .مقارنة مع مجموعة الحديد والصلب في الطرق
 
 


