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تكاليف البناء  مؤشر أسعار :الفلسطينياالحصاء 
والطرق وشبكات المياه وشبكات المجاري في الضفة 

  01/2021،ثانيكانون خالل شهر الغربية*
 

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

 ثانيكانون خالل شهر % 1.17 نسبته ارتفاعا  الغربية* 
الرقم القياسي  ارتفع، إذ 2020 كانون أولمقارنة بشهر  2021

    مقارنة 108.74إلى ألسعار تكاليف البناء للمباني السكنية 
)سنة األساس خالل الشهر السابق  107.48بـ 

2013=100.) 
 

مجموعــــة أســــعار ســــجلت  علــــى مســــتوع المجموعــــا  الر يســــية،
بينمــا ســجلت  %،2.02ارتفاعــا  نســبته الخامــا  والمــواو األوليــة 

ـــــدار   مجموعـــــة اســـــتاجار المعـــــدا أســـــعار  ـــــا  مق انخفاضـــــا  ً يف
مجموعــــة تكــــاليف وأ ــــور أســــعار %، فــــي ســــي  ســــجلت 0.04
مقارنــة بالشــهر  2021 ثــانيكــانون خــالل شــهر  اســتقرارا   العمــال
 السابق.

  

 مؤشر أسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية ارتفاع
اني غير السكنية في الضفة سجلت أسعار تكاليف البناء للمب

 ثانيكانون % خالل شهر 1.16 ارتفاعا  نسبتهالغربية* 
الرقم القياسي  ارتفع، إذ 2020 كانون أولمقارنة بشهر  2021

 108.39ألسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية إلى 
)سنة األساس  خالل الشهر السابق 107.14بـ  مقارنة
2013=100.) 

 

مجموعــــة ســــجلت أســــعار  موعــــا  الر يســــية،علــــى مســــتوع المج
%، بينمــا ســجلت 1.92ارتفاعــا  نســبته الخامــا  والمــواو األوليــة 

ـــــدار   مجموعـــــة اســـــتاجار المعـــــدا أســـــعار  ـــــا  مق انخفاضـــــا  ً يف
مجموعــــة تكــــاليف وأ ــــور %، فــــي ســــي  ســــجلت أســــعار 0.01
مقارنــة بالشــهر  2021اســتقرارا  خــالل شــهر كــانون ثــاني  العمــال
 السابق.

 
 

 مؤشر أسعار تكاليف البناء لمباني العظم تفاعار 
سجلت أسعار تكاليف البناء لمباني العظم في الضفة الغربية* 

مقارنة  2021 ثانيكانون خالل شهر  %2.57 نسبته ارتفاعا  
الرقم القياسي ألسعار  ارتفع، إذ 2020 كانون أولبشهر 

 105.60بـ  مقارنة 108.31 إلىتكاليف البناء لمباني العظم 
 (.100=2013)سنة األساس  خالل الشهر السابق

 

مجموعــــة ســــجلت أســــعار  علــــى مســــتوع المجموعــــا  الر يســــية،
%، بينمــا ســجلت 4.12ارتفاعــا  نســبته الخامــا  والمــواو األوليــة 

ـــــدار   مجموعـــــة اســـــتاجار المعـــــدا أســـــعار  ـــــا  مق انخفاضـــــا  ً يف
مجموعــــة تكــــاليف وأ ــــور %، فــــي ســــي  ســــجلت أســــعار 0.04
مقارنــة بالشــهر  2021قرارا  خــالل شــهر كــانون ثــاني اســت العمــال
 السابق.

 

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

 ثانيكانون % خالل شهر 0.73 ارتفاعا  نسبتهالضفة الغربية* 
الرقم القياسي  ارتفع، إذ 2020 كانون أولمقارنة بشهر  2021

 107.18 ــــبـ مقارنة 107.97العام ألسعار تكاليف الطرق إلى 
 (.100=2008خالل الشهر السابق )شهر األساس كانون أول 

 

ارتفاعا  نسبته مجموعة الخاما  والمواو األولية أسعار  سجلت
 مجموعة تكاليف تشغيل معدا  وصيانة%، وأسعار 1.20

مجموعة استاجار %، بينما سجلت أسعار 0.77ارتفاعا  نسبته 
%، في سي  سجلت 0.01انخفاضا  ً يفا  مقدار   المعدا 

خالل شهر  استقرارا   تكاليف وأ ور العمالسعار مجموعة أ
 .مقارنة بالشهر السابق 2021 ثانيكانون 

 

 شبكات المياه  إنشاءتكاليف  ألسعار مؤشر العامال ارتفاع
يا  في سجل المؤشر العام ألسعار تكاليف إنشاء شبكا  الم

 ثانيكانون خالل شهر  %1.61 ارتفاعا  نسبتهالضفة الغربية* 
المؤشر العام  ارتفعإذ  ،2020 كانون أولمقارنة بشهر  2021

     قارنةم 118.02 إلىشبكا  الميا   إنشاء ألسعار تكاليف
)شهر األساس كانون ثاني  خالل الشهر السابق 116.15بـ 

2010=100). 
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 ارتفاعا  نسبتها ، سجل الرقم القياسي الميخزانا  على مستوع 
        قارنةم 110.06الرقم القياسي إلى  ارتفع%، إذ 4.59

هر األساس كانون ثاني خالل الشهر السابق )ش 105.23 ـب
2010=100.) 

 

ارتفاعا  نسبته الميا ، سجل الرقم القياسي  شبكا على مستوع 
        رنةقام 121.64الرقم القياسي إلى  ارتفع%، إذ 0.43

هر األساس كانون ثاني خالل الشهر السابق )ش 121.11 ـب
2010=100.) 

 

شبكات  إنشاءالمؤشر العام ألسعار تكاليف  ارتفاع
 المجاري 

سجلت أسعار تكاليف إنشاء شبكا  المجاري في الضفة 
 ثانيكانون  % خالل شهر0.27 ارتفاعا  نسبتهالغربية* 

الرقم القياسي  ارتفع، إذ 2020 كانون أولمقارنة بشهر  2021
خالل الشهر السابق )شهر  108.85 ـمقارنة ب 109.14إلى 

 (.100=2010األساس كانون ثاني 
 

 تنويه:
 وما تبعه م  تدابير للحد م  19 –على أثر انتشار وباء كوفيد  .1

انتشار ، فقد تم استبدال عملية  مع البيانا  م  الجمع الميداني الى 
 الجمع عبر الهاتف.

انا  قطاع غزة سول الرقم القياسي لتكاليف البناء والطرق وتكاليف بي .2
 شبكا  الميا  والمجاري غير متوفرة. 

يعوو االختالف في نسب التغير لتكاليف المجموعا  الر يسية في  .3
كل م  الرقم القياسي إلنشاء المباني أو الطرق أو شبكا  الميا  أو 

 ك المجموعا .شبكا  المجاري إلى االختالف في تكوي  تل
 

 مالحظة: 
*البيانا  ال تشمل ذلك الجزء م  محافظة القدس والذي ضمه االستالل 

 .1967اإلسرا يلي إليه عنوة بعيد استالله للضفة الغربية عام 
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