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تكاليف البناء والطرق وشبكات المياه  مؤشر أسعار
 وشبكات المجاري في الضفة الغربية*

 11/2020 ،ثانيتشرين خالل شهر 
 

 مؤشر أسعار تكاليف البناء للمباني السكنية ارتفاع
سجلت أسعار تكاليف البناء للمباني السكنية في الضفة 

 ثانيتشرين خالل شهر % 0.21 نسبته ارتفاعا  الغربية* 
الرقم  ارتفع، إذ 2020 تشرين أولمقارنة بشهر  2020

 106.20إلى القياسي ألسعار تكاليف البناء للمباني السكنية 
)سنة األساس خالل الشهر السابق  105.98بـ  مقارنة

2013=100.) 
 

مجموعــــة أســــعار  ســــجلت علــــى مســــتوع المجموعــــا  الر يســــية،
ــــــة  ســــــعار أو  %،0.36ارتفاعــــــا  نســــــبته الخامــــــا  والمــــــوا  األولي
%، فــي نــ ن 0.15 ارتفاعــا  نســبته مجموعــة اســت جار المعــدا 

خـــالل  اســـتقرارا   مجموعـــة تكـــاليف وأعـــور العمـــالأســـعار ســـجلت 
 مقارنة بالشهر السابق. 2020 ثانيتشرين شهر 

 

 مؤشر أسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية ارتفاع
فة سجلت أسعار تكاليف البناء للمباني غ ر السكنية في الض

 ثانيتشرين % خالل شهر 0.27 ارتفاعا  نسبتهالغربية* 
الرقم  ارتفع، إذ 2020 تشرين أولمقارنة بشهر  2020

القياسي ألسعار تكاليف البناء للمباني غ ر السكنية إلى 
)سنة  خالل الشهر السابق 105.61بـ  مقارنة 105.89
 (.100=2013األساس 

 

مجموعــــة ســــعار أ ســــجلت علــــى مســــتوع المجموعــــا  الر يســــية،
ــــــة  %، وأســــــعار 0.43ارتفاعــــــا  نســــــبته الخامــــــا  والمــــــوا  األولي
%، فــي نــ ن 0.25ارتفاعــا  نســبته  مجموعــة اســت جار المعــدا 

اســـتقرارا  خـــالل  مجموعـــة تكـــاليف وأعـــور العمـــالســـجلت أســـعار 
 مقارنة بالشهر السابق. 2020شهر تشرين ثاني 

 
 باني العظممؤشر أسعار تكاليف البناء لم طفيف على ارتفاع

سجلت أسعار تكاليف البناء لمباني العظم في الضفة الغربية* 
 2020 ثانيتشرين خالل شهر  %0.04 نسبتهطفيفا   ارتفاعا  

الرقم القياسي  ارتفع، إذ 2020 تشرين أولمقارنة بشهر 
      مقارنة 103.16 إلىألسعار تكاليف البناء لمباني العظم 

)سنة األساس  خالل الشهر السابق 103.12بـ 
2013=100.) 

 

مجموعــــة أســــعار ســــجلت  علــــى مســــتوع المجموعــــا  الر يســــية،
مجموعــــة أســــعار و  %،0.16 ارتفاعــــا  نســــبته اســــت جار المعــــدا 

%، في نـ ن 0.05 نسبتهطفيفا   ارتفاعا  الخاما  والموا  األولية 
خـــالل  اســـتقرارا   مجموعـــة تكـــاليف وأعـــور العمـــالأســـعار ســـجلت 

 مقارنة بالشهر السابق. 2020 ثانيتشرين شهر 
 

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

تشرين % خالل شهر 0.28 مقداره انخفاضا  الضفة الغربية* 
الرقم  انخفض، إذ 2020 تشرين أولمقارنة بشهر  2020 ثاني

   مقارنة 106.70القياسي العام ألسعار تكاليف الطرق إلى 
خالل الشهر السابق )شهر األساس كانون أول  107.00 ــــــبـ

2008=100.) 
 

انخفاضا  مقداره مجموعة الخاما  والموا  األولية أسعار  سجلت
 مجموعة است جار المعدا ب نما سجلت أسعار  %،0.67

كل من أسعار في ن ن سجلت %، 0.48ارتفاعا  نسبته 
مجموعة تكاليف تشغ ل و  تكاليف وأعور العمالمجموعة 

مقارنة  2020 ثانيتشرين خالل شهر  استقرارا   معدا  وصيانة
 .بالشهر السابق

 

 إنشاءتكاليف  ألسعار مؤشر العامالطفيف على  انخفاض
 شبكات المياه 

سجل المؤشر العام ألسعار تكاليف إنشاء شبكا  المياه في 
خالل شهر  %0.08 مقدارها  طفيف انخفاضا  الضفة الغربية* 

إذ  ،2020 تشرين أولمقارنة بشهر  2020 ثانيتشرين 
 إلىشبكا  المياه  إنشاء المؤشر العام ألسعار تكاليف انخفض

)شهر  خالل الشهر السابق 114.01بـ  قارنةم 113.92
 .(100=2010األساس كانون ثاني 
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طفيفا  انخفاضا  المياه، سجل الرقم القياسي  شبكا على مستوع 
 119.27الرقم القياسي إلى  انخفض%، إذ 0.09 مقداره

هر األساس كانون خالل الشهر السابق )ش 119.37 ـب قارنةم
 (.100=2010ثاني 

 

انخفاضا  طفيفا  المياه، سجل الرقم القياسي خزانا  على مستوع 
 102.15الرقم القياسي إلى  انخفض%، إذ 0.07 مقداره

هر األساس كانون شهر السابق )شخالل ال 102.22 ـب قارنةم
 (.100=2010ثاني 

 

 شبكات المجاري  إنشاءالمؤشر العام ألسعار تكاليف انخفاض 
سجلت أسعار تكاليف إنشاء شبكا  المجاري في الضفة 

 ثانيتشرين  % خالل شهر0.14 ارهانخفاضا  مقدالغربية* 
الرقم  انخفض، إذ 2020 تشرين أولمقارنة بشهر  2020

خالل الشهر السابق  109.39 ـمقارنة ب 109.23ى القياسي إل
 (.100=2010)شهر األساس كانون ثاني 

 

 

 تنويه:
 وما تبعه من تداب ر للحد من 19 –على أثر انتشار وباء كوف د  .1

انتشاره، فقد تم استبدال عملية عمع البيانا  من الجمع الم داني الى 
 الجمع عبر الهاتف.

قياسي لتكاليف البناء والطرق وتكاليف بيانا  قطاع غزة نول الرقم ال .2
 شبكا  المياه والمجاري غ ر متوفرة. 

يعو  االختالف في نسب التغ ر لتكاليف المجموعا  الر يسية في  .3
كل من الرقم القياسي إلنشاء المباني أو الطرق أو شبكا  المياه أو 

 شبكا  المجاري إلى االختالف في تكوين تلك المجموعا .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الحظة: م
*البيانا  ال تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه االنتالل 

 .1967اإلسرا  لي إليه عنوة بع د انتالله للضفة الغربية عام 
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