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تكاليف البناء  مؤشر أسعار :الفلسطينياالحصاء 
في  صرف الصحيطرق وشبكات المياه وشبكات الوال

  02/2023 ،شباطشهر خالل  الضفة الغربية*
 

 أسعار تكاليف البناء للمباني السكنية مؤشررتفاع ا
سجلت أسعار تكاليف البناء للمباني السكنية في الضفة 

 2023 شباط خالل شهر% 0.14 نسبته ا  ارتفاعالغربية* 
الرقم القياسي  رتفعا ، إذ2023ثاني كانون  بشهر مقارنة

   مقارنة  119.73إلى ألسعار تكاليف البناء للمباني السكنية 
)سنة األساس  الشهر السابق خالل 119.57 بـ

2013=100.) 
 

 مجموعة أسعار؛ سجلت على مستوى المجموعات الرئيسية
مجموعة  أسعارو  %،0.44 نسبته ا  ارتفاع استئجار المعدات

في حين %، 0.20 نسبته ا  ارتفاعولية الخامات والمواد األ
 شباطخالل  ا  ستقرار اتكاليف وأجور العمال أسعار سجلت 

 مقارنة بالشهر السابق. 2023
 

 أسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية مؤشر رتفاعا
السكنية في الضفة غير سجلت أسعار تكاليف البناء للمباني 

 2023 شباط خالل شهر% 0.19 نسبته ا  ارتفاعالغربية* 
الرقم القياسي  ارتفع ، إذ2023 ثانيكانون مقارنة بشهر 

 118.85إلى السكنية غير ألسعار تكاليف البناء للمباني 
)سنة األساس الشهر السابق  خالل 118.62مقارنة بـ 

2013=100.) 
 

 مجموعة أسعارسجلت  على مستوى المجموعات الرئيسية،
مجموعة  أسعارو  %،0.44 نسبته ا  ارتفاعت استئجار المعدا

في حين %، 0.29 نسبته ا  ارتفاعالخامات والمواد األولية 
خالل  ا  ستقرار اتكاليف وأجور العمال أسعار مجموعة سجلت 

 مقارنة بالشهر السابق. 2023 شباط شهر
 

 مؤشر أسعار تكاليف البناء لمباني العظم رتفاعا
اني العظم في الضفة الغربية* سجلت أسعار تكاليف البناء لمب

 مقارنة بشهر 2023 شباط خالل شهر %0.15 نسبته ا  ارتفاع
الرقم القياسي ألسعار تكاليف  رتفعا، إذ 2023 ثانيكانون 

                     مقارنة 119.83إلى البناء لمباني العظم 
)سنة األساس  السابق الشهر خالل 119.66بـ 

2013=100.) 

مجموعة أسعار  سجلت مجموعات الرئيسية،على مستوى ال
 أسعار مجموعةو  %،0.44 نسبته ا  ارتفاعاستئجار المعدات 

 حينفي %، 0.20 نسبته ا  ارتفاعالخامات والمواد األولية 
خالل  ستقرارا  ا تكاليف وأجور العمال مجموعةأسعار سجلت 

 ة بالشهر السابق.مقارن 2023 شباطشهر 
 

 إنشاء الطرق تكاليف  أسعار مؤشررتفاع ا
سجلت أسعار تكاليف إنشاء الطرق بأنواعها المختلفة في 

 شباط% خالل شهر 0.23 نسبته ا  ارتفاعالضفة الغربية* 
 الرقم رتفعا، إذ 2023 ثانيكانون  مقارنة بشهر 2023

     مقارنة 115.85القياسي العام ألسعار تكاليف الطرق إلى 
ساس كانون أول خالل الشهر السابق )شهر األ 115.59 بـ

2008=100.) 
 

أسعار مجموعة  على مستوى المجموعات الرئيسية سجلت
بينما سجلت  %،0.39 نسبته ا  ارتفاعالخامات والمواد األولية 

 طفيفا  مقداره ا  انخفاضالمعدات مجموعة استئجار  أسعار
تكاليف تشغيل  مجموعتيأسعار سجلت  حين يف %،0.08

خالل شهر  استقرارا   لعمالا وأجوروتكاليف  وصيانةمعدات 
 مقارنة بالشهر السابق. 2023 شباط

 

تكاليف إنشاء شبكات  أسعارمؤشر نخفاض طفيف في ا
 المياه 

تكاليف إنشاء شبكات المياه في الضفة الغربية* ت أسعار سجل
 2023 شباطشهر  خالل% 0.03طفيفا  مقداره  ا  انخفاض

م القياسي الرق انخفضإذ ، 2023 ثانيكانون  مقارنة بشهر
     مقارنة 128.63الى  إنشاء شبكات المياهألسعار تكاليف 

شهر األساس كانون ثاني ) خالل الشهر السابق 128.67 بـ
2010=100.) 

 

 ا  انخفاضسجل الرقم القياسي  شبكات المياهأسعار على مستوى 
 131.71الرقم القياسي إلى نخفض ا %، إذ0.27مقداره 
، في حين سجلت شهر السابقالخالل  132.06ـ بمقارنة 

الرقم  رتفعإذ ا %،0.54 نسبته ا  ارتفاعأسعار خزانات المياه 
خالل الشهر  121.20ـ ب مقارنة 121.86القياسي إلى 

 السابق. 
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شبكات  المؤشر العام ألسعار تكاليف إنشاء في استقرار
 صرف الصحيال

في  صرف الصحيأسعار تكاليف إنشاء شبكات السجلت 
 استقر، إذ 2023 شباط شهر خالل استقرارا  ية* الضفة الغرب

شهر )كما في الشهر السابق  115.24 عندالرقم القياسي 
 (.100=2010األساس كانون ثاني 

 

 تنويه:
بيانات قطاع غزة حول الرقم القياسي لتكاليف البناء والطرق  .1

 وتكاليف شبكات المياه والمجاري غير متوفرة. 
لتكاليف المجموعات الرئيسية  يعود االختالف في نسب التغير .2

في كل من الرقم القياسي إلنشاء المباني أو الطرق أو شبكات 
المياه أو شبكات المجاري إلى االختالف في تكوين تلك 

 المجموعات.
 

 مالحظة: 
*البيانات ال تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه 

ة الغربية عام االحتالل اإلسرائيلي إليه عنوة بعيد احتالله للضف
1967. 
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