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

 60/8602، زيرانحخالل شهر * الغربية
 

مؤشر أسعار تكاليف البناء للمباني  طفيف على ارتفاع
 السكنية

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

شهر خالل  020..0بـ  مقارنة 001..0للمباني السكنية إلى 
 (0..0 = 8.01 سنة األساس) 8.02 أيار

 

أســـــعار مجممعـــــة  مســـــتمج المجممعـــــات الرتيســـــية، ســـــجلت علـــــى
 بينمــــا ،%0.0.اعــــا  طفيفــــا  نســــبته ارتف الخامــــات مالمــــماد األمليــــة

انخفاضـــا  مقـــدار   مجممعـــة تكـــاليف مأجـــمر العمـــالأســـعار  ســـجلت
انخفاضــــا  طفيفــــا  مجممعــــة اســــتتجار المعــــدات  أســــعارم  ،000%.

مقارنــــــة بالشــــــهر  8.02 حزيــــــرانخــــــالل شــــــهر % 0.1.مقــــــدار  
 0السابق

 

مؤشر أسعار تكاليف البناء للمباني غير  طفيف على ارتفاع
 السكنية

ي غير السكنية في الضفة سجلت أسعار تكاليف البناء للمبان
 حزيرانخالل شهر % 0.1. نسبتهطفيفا   ارتفاعا   *الغربية
الرقم القياسي ألسعار  ارتفع، إذ 8.02 أيارمقارنة بشهر  8.02
بـ  مقارنة 021..0 البناء للمباني غير السكنية إلى تكاليف

 = 8.01 سسنة األسا) 8.02 أيارشهر خالل  .02..0
0..0) 

 

أســـــعار مجممعـــــة  مســـــتمج المجممعـــــات الرتيســـــية، ســـــجلت علـــــى
بينمــــا  ،%..0. نســــبتهطفيفــــا   ارتفاعــــا   الخامــــات مالمــــماد األمليــــة

انخفاضـــا  مقـــدار   مجممعـــة تكـــاليف مأجـــمر العمـــالســـجلت أســـعار 
انخفاضــــا  طفيفــــا  مجممعــــة اســــتتجار المعــــدات  أســــعارم ، 000%.

مقارنــــــة بالشــــــهر  8.02 حزيــــــرانخــــــالل شــــــهر  %0.0.مقــــــدار  
 0السابق

 

مؤشر أسعار تكاليف البناء لمباني  انخفاض طفيف على
 العظم

* سجلت أسعار تكاليف البناء لمباني العظم في الضفة الغربية
 8.02 حزيرانخالل شهر  %0.0. انخفاضا  طفيفا  مقدار 

الرقم القياسي ألسعار  انخفض، إذ 8.02 أيارمقارنة بشهر 
 002..0مقارنة بـ  000..0إلى لبناء لمباني العظم تكاليف ا

 (0..0 = 8.01سنة األساس ) 8.02 أيارخالل شهر 
 

مجممعـــــة أســـــعار  مســـــتمج المجممعـــــات الرتيســـــية، ســـــجلت علـــــى
مأســـــــعار  ،%081.انخفاضـــــــا  مقـــــــدار   تكـــــــاليف مأجـــــــمر العمـــــــال

، %0.0.انخفاضـــــا  طفيفـــــا  مقـــــدار  مجممعـــــة اســـــتتجار المعـــــدات 
انخفاضــا  طفيفــا  مقــدار  الخامــات مالمــماد األمليــة  مجممعــةأســعار م 

 0مقارنة بالشهر السابق 8.02 حزيرانخالل شهر % 0.0.
 

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

 8.02 حزيرانخالل شهر % .008 ارتفاعا  نسبته* الغربية
الرقم القياسي العام ألسعار  ارتفع، إذ 8.02 أيارمقارنة بشهر 

شهر خالل  0.0000مقارنة بـــ  000000تكاليف الطرق إلى 
 (0..0 = 2..8 شهر األساس كانمن أمل) 8.02 أيار

 

مجممعة أسعار سجلت على مستمج المجممعات الرتيسية، 
أسعار مجممعة ، م %80.8ارتفاعا  نسبته الخامات مالمماد األملية 

أسعار م ، %0080ارتفاعا  نسبته تكاليف تشغيل معدات مصيانة 
سجلت  بينما، %0.0.ارتفاعا  نسبته استتجار المعدات مجممعة 

 %0000انخفاضا  مقدار  مجممعة تكاليف مأجمر العمال أسعار 
 0مقارنة بالشهر السابق 8.02 حزيرانخالل شهر 

 

 اه ألسعار تكاليف شبكات المي المؤشر العام ارتفاع
سجل المؤشر العام ألسعار تكاليف إنشاء شبكات الميا  في 

 حزيرانخالل شهر % 000. ارتفاعا  نسبته* الضفة الغربية
المؤشر العام ألسعار  ارتفع، إذ 8.02 أيارمقارنة بشهر  8.02

خالل  001020بـــ مقارنة  000010تكاليف شبكات الميا  إلى 
 (0 ..0 = .8.0كانمن ثاني شهر األساس ) 8.02 أيارشهر 
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 ارتفاعا  نسبتهعلى مستمج شبكات الميا ، سجل الرقم القياسي 
بـــــ  مقارنة .00000الرقم القياسي إلى  ارتفع، إذ %..0.

شهر األساس كانمن ثاني )خالل الشهر السابق  00.000
8.0. = 0..0) 

طفيفا   ارتفاعا  على مستمج خزانات الميا ، سجل الرقم القياسي 
مقارنة بــــ  00.010الرقم القياسي إلى  ارتفع، إذ %0.0. نسبته

شهر األساس كانمن ثاني )خالل الشهر السابق  00.080
8.0. = 0..0) 

 

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

مقارنة بشهر  8.02 حزيرانالل شهر خ% .01. ارتفاعا  نسبته
مقارنة بـــــ  0.0000الرقم القياسي إلى  ارتفع، إذ 8.02 أيار

شهر األساس كانمن ثاني ) 8.02 أيارشهر خالل  0.0012
8.0. = 0..0) 

 
 : مالحظة

البيانات ال تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس مالذي ضمه االحتالل *
 06200له للضفة الغربية عام اإلسراتيلي إليه عنمة بعيد احتال

 

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

 0 شبكات الميا  مالمجاري غير متمفرة
يعمد االختالف في نسب التغير لتكاليف المجممعات الرتيسية في كل  .6

شبكات  من الرقم القياسي إلنشاء المباني أم الطرق أم شبكات الميا  أم
 0المجاري إلى االختالف في تكمين تلك المجممعات
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 ( 606/607) 2982700-02: اتفه

 ( 606/607) 2982710 -02: فاكس

 1800300300: خط مجاني
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