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تكاليف البظاء والطرق وشبكات الطياه  مؤشر أسعار
 *وشبكات الطجاري في الضفة الغربية

 00/0000 ،أيلهلخالل شهر 
 

 مؤشر أسعار تكاليف البظاء للطباني السكظية ارتفاع
سجمت أسعار تكاليف البشاء لمسباني الدكشية في الزفة 

 0303 أيمهلخالل شهر % 31.0 ندبته ارتفاعا  * الغربية
الرقم القياسي ألسعار  ارتفع، إذ 0303 آبذهر مقارنة ب

           مقارنة 3.131.إلى تكاليف البشاء لمسباني الدكشية 
سشة األساس )خالل الذهر الدابق  3.120.بـ 

03.0=.331) 
 

مجسهعــــة ســــجمت أســــعار  عمــــى مدــــتهع السجسهعــــات الر يدــــية،
 مجسهعةأسعار ، و %3100ارتفاعا  ندبته  تكاليف وأجهر العسال

مجسهعــــة أســــعار و ، %..31 ارتفاعــــا  ندــــبته اســــت جار السعــــدات
خـــالل % 3130ارتفاعـــا  فايفـــا  ندـــبته الخامـــات والســـهاي األوليـــة 

 1مقارنة بالذهر الدابق 0303 أيمهلشهر 
 

 مؤشر أسعار تكاليف البظاء للطباني غير السكظية ارتفاع
سجمت أسعار تكاليف البشاء لمسباني غير الدكشية في الزفة 

 0303 أيمهلخالل شهر % 31.0ارتفاعا  ندبته * غربيةال
الرقم القياسي ألسعار  ارتفع، إذ 0303 آبمقارنة بذهر 

       مقارنة 3.103.تكاليف البشاء لمسباني غير الدكشية إلى 
سشة األساس ) خالل الذهر الدابق ..3.1.بـ 

03.0=.331) 
 

 مجسهعــــةســــجمت أســــعار  عمــــى مدــــتهع السجسهعــــات الر يدــــية،
مجسهعة ، وأسعار %3100ارتفاعا  ندبته  تكاليف وأجهر العسال

مجسهعــــة ، وأســــعار %31.0ارتفاعــــا  ندــــبته  اســــت جار السعــــدات
خـــالل % 3130ارتفاعـــا  فايفـــا  ندـــبته الخامـــات والســـهاي األوليـــة 

 1مقارنة بالذهر الدابق 0303شهر أيمهل 
 

 مؤشر أسعار تكاليف البظاء لطباني العظم ارتفاع
* عار تكاليف البشاء لسباني العظم في الزفة الغربيةسجمت أس

مقارنة بذهر  0303 أيمهلخالل شهر  %3100 ارتفاعا  ندبته

الرقم القياسي ألسعار تكاليف البشاء  ارتفع، إذ 0303 آب
خالل الذهر  30123.بـ  مقارنة 301.0. إلىلسباني العظم 

 (331.=03.0سشة األساس ) الدابق
 

مجسهعــــة ســــجمت أســــعار  ت الر يدــــية،عمــــى مدــــتهع السجسهعــــا
مجسهعة ، وأسعار %3130ارتفاعا  ندبته  تكاليف وأجهر العسال

أسـعار بيشسـا سـجمت ، %..31ارتفاعـا  ندـبته  است جار السعـدات
ــــــة  ــــــا   انخفاضــــــا  مجسهعــــــة الخامــــــات والســــــهاي األولي ــــــدار فايف  مق

 1مقارنة بالذهر الدابق 0303خالل شهر أيمهل % 3131
 

 الطرق  إنشاء تكاليف أسعار مؤشر انخفاض
سجمت أسعار تكاليف إنذاء الطرق بأنهاعها السختمفة في 

 أيمهلخالل شهر % .310 مقدار  انخفاضا  * الزفة الغربية
الرقم القياسي  انخفض، إذ 0303 آبمقارنة بذهر  0303

 32100. بـ مقارنة 31111.العام ألسعار تكاليف الطرق إلى 
 (331.=0332ألساس كانهن أول شهر ا)خالل الذهر الدابق 

 

 انخفاضا  مقدار  مجسهعة است جار السعداتسجمت أسعار 
نخفاضا  امجسهعة الخامات والسهاي األولية أسعار ، و 3101%
مجسهعة تكاليف تذغيل معدات وأسعار ، %31.2 مقدار 

أسعار في حين سجمت ، %3103انخفاضا  مقدار   وصيانة
خالل  %.310رتفاعا  ندبته ا تكاليف وأجهر العسالمجسهعة 

 1مقارنة بالذهر الدابق 0303 أيمهلشهر 
 

 شبكات الطياه  إنشاءتكاليف  ألسعار طؤشر العامال ارتفاع
سجل السؤشر العام ألسعار تكاليف إنذاء شبكات السيا  في 

 أيمهلخالل شهر  %31.2 ارتفاعا  ندبته* الزفة الغربية
السؤشر العام  ارتفعإذ  ،0303 آبمقارنة بذهر  0303

     قارنةم 0100.. إلىشبكات السيا   إنذاء ألسعار تكاليف
شهر األساس كانهن ثاني ) خالل الذهر الدابق 0130..بـ 

03.3=.33). 
 

 ارتفاعا  ندبتهالسيا ، سجل الرقم القياسي  شبكاتعمى مدتهع 
        قارنةم 3111..الرقم القياسي إلى  ارتفع، إذ 3100%

هر األساس كانهن ثاني ش)ل الذهر الدابق خال 3102.. ـب
03.3=.331) 
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ارتفاعا  فايفا  السيا ، سجل الرقم القياسي خزانات عمى مدتهع 
        قارنةم 30130.الرقم القياسي إلى  ارتفع، إذ %.313 ندبته

هر األساس كانهن ثاني ش)خالل الذهر الدابق  .3013. ـب
03.3=.331) 

 

 إنشاءالعام ألسعار تكاليف الطؤشر  انخفاض طفيف على
 شبكات الطجاري 

سجمت أسعار تكاليف إنذاء شبكات السجاري في الزفة 
 أيمهل خالل شهر% 3133 انخفاضا  فايفا  مقدرا  * الغربية
الرقم القياسي إلى  انخفض، إذ 0303 آبمقارنة بذهر  0303

شهر )خالل الذهر الدابق  33100. ـمقارنة ب ..331.
 (331.=03.3ي األساس كانهن ثان

 

 

 :تظهيو
 وما تبعه من تدابير لمحد من 3. –عمى أثر انتذار وباء كهفيد  .0

انتذار ، فقد تم استبدال عسمية جسع البيانات من الجسع السيداني الى 
 1الجسع عبر الهاتف

بيانات قطاع غزة حهل الرقم القياسي لتكاليف البشاء والطرق وتكاليف  .5
 1 فرةشبكات السيا  والسجاري غير مته 

يعهي االختالف في ندب التغير لتكاليف السجسهعات الر يدية في  .3
كل من الرقم القياسي إلنذاء السباني أو الطرق أو شبكات السيا  أو 

 1شبكات السجاري إلى االختالف في تكهين تمك السجسهعات
 : مالحظة

البيانات ال تذسل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضسه االحتالل *
 06911 يمي إليه عشهة بعيد احتالله لمزفة الغربية عام اإلسرا

 
 :لطزيد من الطعلهمات يرجى االتصال

 الجهاز الطركزي لإلحصاء الفلسطيظي
 .فلسطين –، رام هللا 7461.  ب.ص

 

 ( 615/611) 2982700-402 اتفه
 ( 615/611) 2982710 -402 فاكس

 41800300300 خط مجاني
 4diwan@pcbs.gov.ps بريد إلكتروني

 4www.pcbs.gov.ps الرفحة االلكترونية
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