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

 05/7002،يارأخالل شهر * في الضفة الغربية
 

مبااااني لل البنااااء تكااااليفأساااعار مؤشااار  ارتفااااف طفياااف  لااا 
 السكنية
 *الضاة  الرربيا  فا  مباان  الساكني لل البناء تكاليفأسعار  سجلت

مقارناااا   2627 أيااااارشاااا ر خاااا   % 6.60 نساااابت  ارتةاعاااااي اةيةاااااي 
 ألسااااعار تكاااااليف الاااارلق القياساااا  ارتةاااا إذ ، 2627 نيسااااا  بشاااا ر
خااا    261.60باااا  مقارنااا  261.01إلااا   مباااان  الساااكني البنااااء لل

 .(266=2621سن  األساس ) الش ر السابق
 

أساااااعار مجماعااااا   ساااااجلت، علااااا  مساااااتات المجماعاااااات الر يساااااي 
سااااجلت  نمااااا، بي%6.22 ارتةاعاااااي نسااابت الخاماااات االمااااااد األاليااا  

 انخةاضاااااااي اةيةااااااااي مقااااااادار أسااااااعار مجماعااااااا  اساااااات جار المعااااااادات 
تكاليف اأجاار العماا  سعار مجماع  ، ف  حي  سجلت أ6.60%
 .مقارن  بالش ر السابق 2627 أيارخ   ش ر  استقراراي 

  

غيار  البنااء للمباانيتكااليف مؤشر أساعار  ارتفاف طفيف  ل 
 السكنية
الضاااة   فااا  غيااار الساااكني ان  مبااالل البنااااء تكااااليفأساااعار  ساااجلت
 2627 أيااارشاا ر خاا   % 6.66 نساابت ارتةاعاااي اةيةاااي  *الرربياا 

الااااارلق القياسااااا  ألساااااعار  ارتةااااا إذ ، 2627 نيساااااا  مقارنااااا  بشااااا ر
               مقارناااااا  261.02السااااااكني  إلاااااا   البناااااااء للمبااااااان  غياااااارتكاااااااليف 

 .(266=2621سن  األساس ) خ   الش ر السابق 261.67 با
 

أساااااعار مجماعااااا   مساااااتات المجماعاااااات الر يساااااي ، ساااااجلت علااااا 
 ، بينمااااا%6.60 ارتةاعاااااي اةيةاااااي نساااابت الخامااااات االمااااااد األالياااا  

 انخةاضاااااااي مقاااااادرا سااااااجلت أسااااااعار مجماعاااااا  اساااااات جار المعاااااادات 
، ف  حي  سجلت أسعار مجماع  تكاليف اأجاار العماا  6.22%

 .مقارن  بالش ر السابق 2627 أياراستقراراي خ   ش ر 
 

 مؤشر أسعار تكاليف البناء لمباني العظم ل   ارتفاف طفيف
 *أسااعار تكاااليف البناااء لمبااان  العضااق فاا  الضااة  الرربياا سااجلت 

مقارناااا   2627 أيااااارخاااا   شاااا ر % 6.60 ارتةاعاااااي اةيةاااااي نساااابت 

الاااارلق القياساااا  ألسااااعار تكاااااليف  ارتةاااا ، إذ 2627 نيسااااا بشاااا ر 
خاااا    262.06 بااااا  مقارناااا 262.00البناااااء لمبااااان  العضااااق الاااا  

 (.266=2621سن  األساس )الش ر السابق 
 

أساااااعار مجماعااااا   علااااا  مساااااتات المجماعاااااات الر يساااااي ، ساااااجلت
سااااجلت  ، بينمااااا%6.20 ارتةاعاااااي نسااابت الخاماااات االمااااااد األاليااا  

، فا  %6.20 انخةاضااي مقادار أسعار مجماعا  اسات جار المعادات 
اساتقراراي خا   حي  سجلت أسعار مجماع  تكاليف اأجار العما  

 .مقارن  بالش ر السابق 2627 أيارش ر 
 

 تكاليف الطرق أسعار  مؤشر ارتفاف
الضاة   فا  الاارق بننااع اا المختلةا  إنشااءتكاليف أسعار  سجلت
مقارناا   2627 أيااارشاا ر خاا    %6.26 ارتةاعاااي نساابت  *الرربياا 
 ألسعار تكااليف الرلق القياس  العاق ارتة  إذ، 2627 نيسا  بش ر
 الشااا ر الساااابق خااا   260.06ا ااااامقارنااا  ب 267.67إلااا   الاااارق

 .(266=2660كانا  أا  األساس  ش ر)
 

كااااا  مااااا  أساااااعار ساااااجلت علااااا  مساااااتات المجماعاااااات الر يساااااي ، 
، %6.01 ارتةاعااي نسابت مجماع  تكاليف تشري  معادات اصايان  

كماااا ، %6.21 بنساااب اأساااعار مجماعااا  الخاماااات االماااااد األاليااا  
 نسااابت  اةيةااااي  ارتةاعااااي مجماعااا  اسااات جار المعااادات  أساااعارساااجلت 

تكاليف اأجاار العماا   مجماع أسعار  ف  حي  سجلت، 6.62%
 .مقارن  بالش ر السابق 2627 أيارخ   ش ر  استقراراي 

 

شبكات ألسعار تكاليف  العام مؤشرال طفيف  ل  انخفاض
 المياه 

 ف  شبكات الميا  إنشاءتكاليف سعار أل سج  المؤشر العاق
 أيار ش رخ    %6.60 مقدار  اةيةاي  انخةاضاي  *الضة  الرربي 

 العاق المؤشر انخةضإذ ، 2627 نيسا  مقارن  بش ر 2627
 222.60ا ااب مقارن  226.00إل   تكاليف شبكات الميا سعار أل

  .(266=2626كانا  ثان  األساس  ش ر) خ   الش ر السابق
 

 انخةاضاي مقدار الرلق القياس  عل  مستات شبكات الميا ، سج  
بااااا  مقارن  551.92الرلق القياس  إل   انخةض، إذ 0.51%

ش ر األساس كانا  ثان  )خ   الش ر السابق  551.14
9050=500.) 
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ارتةاعاي اةيةاي عل  مستات خزانات الميا ، سج  الرلق القياس  
مقارن          501.71الرلق القياس  إل   ارتة إذ ، %0.01نسبت  

ش ر األساس كانا  ثان  )خ   الش ر السابق  501.46 ااابا
9050=500.) 

 

 تكاليف شبكات المجاريسعار العام أل مؤشرال انخفاض
 *الضة  الرربي  ف المجاري  شبكات إنشاء سجلت أسعار تكاليف

 مقارن  بش ر 2627 أيار ش رخ    %6.26 انخةاضاي مقدار 
 اااباا مقارن  260.22إل  الرلق القياس   خةضان، إذ 2627 نيسا 

كانا  ثان  األساس  ش ر)خ   الش ر السابق  260.10
2626=266). 

 
 

ذلااا الجاازء ماا  محافضاا  تشاام   البيانااات الضااة  الرربياا  *  :مالحظااة
 عنااااع بعياااد احت ل اااا للضاااة  الرربيااا  عااااق إسااارا ي القااادس الاااذي ضااامت  

5247. 
 

 : تنويه
تكاليف البناء االارق ل الرلق القياس   بيانات لااع غزع حا  .2

 . غير متافرع اتكاليف شبكات الميا  االمجاري
يعاد االخت ف ف  نسب الترير لتكاليف المجماعات الر يسي  ف   .2

ك  م  الرلق القياس  إلنشاء المبان  أا الارق أا شبكات الميا  
أا شبكات المجاري إل  االخت ف ف  تكاي  تلا المجماعات، 

  مجماع  الحديد االصلب ف  البناء تتكا  م  عدد أكبر فمث
اأنااع مختلة  م  السل  مقارن  م  مجماع  الحديد االصلب ف  

 .الارق
 
 

 :لمزيد من المعلومات يرجى االتصال

 الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني

 .فلسطين –، رام هللا 7461.  ب.ص

 ( 072/076) 2982700-02: اتفه

 ( 072/076) 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/

