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

 90/8902،أيلولخالل شهر * الغربية
 

 مؤشر أسعار تكاليف البناء للمباني السكنية استقرار
* سجلت أسعار تكاليف البناء للمباني السكنية في الضفة الغربية

، إذ 8102 آبمقارنة بشهر  8102 أيلولخالل شهر استقرارًا 
على الرقم القياسي ألسعار تكاليف البناء للمباني السكنية  استقر

 (0115 = 8102 سنة األساس) 01.501
 

مجموعىىىىىة  أسىىىىىعار سىىىىىجلتمسىىىىىتوج المجموعىىىىىات الر يسىىىىىية،  علىىىىىى
أسىىعار  سىىجلت، كمىىا %15.1انخفاضىىًا مقىىدار   اسىىت جار المعىىدات

 بينمىا ،%1500 مقىدار  انخفاضىاً  مجموعة الخامات والمواد األولية
ارتفاعىىىىًا نسىىىىبت   مجموعىىىىة تكىىىىاليف وأجىىىىور العمىىىىالأسىىىىعار سىىىىجلت 
 5مقارنة بالشهر السابق 8102 أيلولخالل شهر  %.158

 

مؤشر أسعار تكاليف البناء للمباني  طفيف على ارتفاع
 غير السكنية

ي غير السكنية في الضفة سجلت أسعار تكاليف البناء للمبان
 8102 أيلولخالل شهر % 1512 نسبت طفيفًا  ارتفاعاً  *الغربية

 الرقم القياسي ألسعار تكاليف ارتفع، إذ 8102 آبمقارنة بشهر 
 01.5.1بى  مقارنة 01.508 البناء للمباني غير السكنية إلى

 (0115 = 8102     سنة األساس) 8102 آبشهر خالل 
 

مجموعىىىىىة سىىىىىجلت أسىىىىىعار مسىىىىىتوج المجموعىىىىىات الر يسىىىىىية،  علىىىىىى
 سىىىىجلت، بينمىىىىا %.158اعىىىىًا نسىىىىبت  ارتف تكىىىىاليف وأجىىىىور العمىىىىال

، %15.0انخفاضىىىىًا مقىىىىدار  مجموعىىىىة اسىىىىت جار المعىىىىدات  أسىىىىعار
 مقىىدار  طفيفىىاً  انخفاضىىاً  أسىىعار مجموعىىة الخامىىات والمىىواد األوليىىةو 

 5مقارنة بالشهر السابق 8102 أيلولخالل شهر % 1510
 

مؤشر أسعار تكاليف البناء لمباني  انخفاض طفيف على
 العظم

* تكاليف البناء لمباني العظم في الضفة الغربيةسجلت أسعار 
مقارنة  8102 أيلولخالل شهر  %.151 انخفاضًا طفيفًا مقدار 

الرقم القياسي ألسعار تكاليف  انخفض، إذ 8102 آببشهر 

خالل  01.5.8مقارنة بى  .01.50إلى البناء لمباني العظم 
 (0115 = 8102سنة األساس ) 8102 آبشهر 

 

مجموعىىىىىة أسىىىىىعار  جموعىىىىىات الر يسىىىىىية، سىىىىىجلتمسىىىىىتوج الم علىىىىىى
أسىىعار كمىىا سىىجلت  ،%.152انخفاضىىًا مقىىدار  اسىىت جار المعىىدات 

، %1511انخفاضًا طفيفًا مقدار  مجموعة الخامات والمواد األولية 
ارتفاعىًا طفيفىًا  مجموعة تكاليف وأجىور العمىالأسعار سجلت  بينما

 5السابقمقارنة بالشهر  8102 أيلولخالل شهر  %1512نسبت  
 

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

 8102 أيلولخالل شهر % 1501 انخفاضًا مقدار * الغربية
الرقم القياسي العام ألسعار  انخفض، إذ 8102 آبمقارنة بشهر 

ر شهخالل  .00151مقارنة بىىى  .01151تكاليف الطرق إلى 
 (0115 = 8112 شهر األساس كانون أول) 8102 آب

 

مجموعة أسعار سجلت على مستوج المجموعات الر يسية، 
مجموعة ، وأسعار %1521انخفاضًا مقدار  است جار المعدات 

أسعار ، و %1581انخفاضًا مقدار   تكاليف وأجور العمال
، %1512مقدار  طفيفًا انخفاضًا مجموعة الخامات والمواد األولية 

 استقراراً  تكاليف تشغيل معدات وصيانةسجلت أسعار  في حين
 5مقارنة بالشهر السابق 8102 أيلولخالل شهر 

 

ألسعار تكاليف شبكات  المؤشر العام ارتفاع طفيف على
 المياه 

سجل المؤشر العام ألسعار تكاليف إنشاء شبكات الميا  في 
 أيلولخالل شهر % 1518  اعًا طفيفًا نسبترتفا* الضفة الغربية

المؤشر العام ألسعار  ارتفع، إذ 8102 آبمقارنة بشهر  8102
خالل  002528بىىى مقارنة  002520تكاليف شبكات الميا  إلى 

 (5 011 = 8101شهر األساس كانون ثاني ) 8102 آبشهر 
 

ارتفاعًا طفيفًا على مستوج شبكات الميا ، سجل الرقم القياسي 
       مقارنة 00.5.0الرقم القياسي إلى  ارتفع، إذ %1510 نسبت 
شهر األساس كانون ثاني )خالل الشهر السابق  00.5.1بىىىىى 

8101 = 0115) 
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طفيفًا  انخفاضاً على مستوج خزانات الميا ، سجل الرقم القياسي 
 ةمقارن 011522الرقم القياسي إلى  انخفض، إذ %1510 مقدار 
شهر األساس كانون ثاني )شهر السابق خالل ال 011518بىىىى 

8101 = 0115) 
 

المؤشر العام ألسعار تكاليف شبكات طفيف على  انخفاض
 المجاري

* سجلت أسعار تكاليف إنشاء شبكات المجاري في الضفة الغربية
مقارنة  8102 أيلولخالل شهر % 1510 مقدار طفيفًا انخفاضًا 
 011502ى الرقم القياسي إل انخفض، إذ 8102 آببشهر 

شهر األساس ) 8102 آبشهر خالل  011500مقارنة بىىىىى 
 (0115 = 8101كانون ثاني 

 
 : مالحظة

البيانات ال تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضم  االحتالل *
 06915اإلسرا يلي إلي  عنوة بعيد احتالل  للضفة الغربية عام 

 

 : تنويه
قياسي لتكاليف البناء والطرق وتكاليف بيانات قطاع غزة حول الرقم ال .0

 5 شبكات الميا  والمجاري غير متوفرة
يعود االختالف في نسب التغير لتكاليف المجموعات الر يسية في كل  .5

من الرقم القياسي إلنشاء المباني أو الطرق أو شبكات الميا  أو شبكات 
 5المجاري إلى االختالف في تكوين تلك المجموعات
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