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

 02/2021،شباطخالل شهر 
 

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

 2021 شباطخالل شهر % 0.15 مقداره انخفاضا  الغربية* 
الرقم القياسي  انخفض، إذ 2021 ثانيكانون هر مقارنة بش

    مقارنة 108.57إلى ألسعار تكاليف البناء للمباني السكنية 
)سنة األساس خالل الشهر السابق  108.74بـ 

2013=100.) 
 

مجموعــــة أســــعار ســــجلت  علــــى مســــتوع المجموعــــا  الر يســــية،
أســـــعار ا %، 0.25 انخفاضـــــا  مقـــــدارهالخامـــــا  االمـــــوا  األاليـــــة 

%، فـي يـ   0.23انخفاضـا  مقـداره  جموعة استئجار المعدا م
خـــالل  اســـتقرارا   مجموعـــة تكـــاليف اأعـــور العمـــالأســـعار ســـجلت 

 مقارنة بالشهر السابق. 2021 شباطشهر 
  

 مؤشر أسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية انخفاض
سجلت أسعار تكاليف البناء للمباني غ ر السكنية في الضفة 

 2021 شباط% خالل شهر 0.17 انخفاضا  مقداره* الغربية
الرقم القياسي  انخفض، إذ 2021 ثانيكانون مقارنة بشهر 

 108.20ألسعار تكاليف البناء للمباني غ ر السكنية إلى 
)سنة األساس  خالل الشهر السابق 108.39بـ  مقارنة

2013=100.) 
 

مجموعــــة ســــجلت أســــعار  علــــى مســــتوع المجموعــــا  الر يســــية،
أســـــعار ا %، 0.26 انخفاضـــــا  مقـــــدارهلخامـــــا  االمـــــوا  األاليـــــة ا

%، فـي يـ   0.25انخفاضـا  مقـداره  مجموعة استئجار المعدا 
اســـتقرارا  خـــالل  مجموعـــة تكـــاليف اأعـــور العمـــالســـجلت أســـعار 

 مقارنة بالشهر السابق. 2021 شباطشهر 
 

 مؤشر أسعار تكاليف البناء لمباني العظم انخفاض
يف البناء لمباني العظم في الضفة الغربية* سجلت أسعار تكال

مقارنة  2021 شباطخالل شهر  %0.45 انخفاضا  مقداره

الرقم القياسي ألسعار  انخفض، إذ 2021 ثانيكانون بشهر 
 108.31بـ  مقارنة 107.83 إلىتكاليف البناء لمباني العظم 

 (.100=2013)سنة األساس  خالل الشهر السابق
 

مجموعــــة ســــجلت أســــعار    الر يســــية،علــــى مســــتوع المجموعــــا
أســـــعار ا %، 0.69 انخفاضـــــا  مقـــــدارهالخامـــــا  االمـــــوا  األاليـــــة 
%، فـي يـ   0.23انخفاضـا  مقـداره  مجموعة استئجار المعدا 

اســـتقرارا  خـــالل  مجموعـــة تكـــاليف اأعـــور العمـــالســـجلت أســـعار 
 مقارنة بالشهر السابق. 2021شباط شهر 

 
 الطرق  ءإنشا تكاليف أسعار مؤشر انخفاض

سجلت أسعار تكاليف إنشاء الطرق بأنواعها المختلفة في 
 شباط% خالل شهر 0.40 انخفاضا  مقدارهالضفة الغربية* 

 الرقم انخفض، إذ 2021 ثانيكانون مقارنة بشهر  2021
    مقارنة 107.53القياسي العام ألسعار تكاليف الطرق إلى 

انون أال خالل الشهر السابق )شهر األساس ك 107.97 بـ
2008=100.) 

 

 انخفاضا  مقدارهمجموعة الخاما  االموا  األالية أسعار  سجلت
انخفاضا  مقداره  مجموعة استئجار المعدا اأسعار  %،0.62
مجموعة تكاليف تشغ ل معدا  أسعار ب نما سجلت  %،0.17

سعار %، في ي   سجلت أ0.19ارتفاعا  نسبته  اصيانة
 شباطخالل شهر  استقرارا   تكاليف اأعور العمالمجموعة 

 .مقارنة بالشهر السابق 2021
 

 شبكات المياه  إنشاءتكاليف  ألسعار مؤشر العامال انخفاض
سجل المؤشر العام ألسعار تكاليف إنشاء شبكا  المياه في 

 شباطخالل شهر  %0.33 انخفاضا  مقدارهالضفة الغربية* 
ؤشر الم انخفضإذ  ،2021 ثانيكانون مقارنة بشهر  2021

     قارنةم 117.63 إلىشبكا  المياه  إنشاء العام ألسعار تكاليف
)شهر األساس كانون ثاني  خالل الشهر السابق 118.02بـ 

2010=100). 
 مقداره انخفاضا  المياه، سجل الرقم القياسي خزانا  على مستوع 

      قارنةم 109.04الرقم القياسي إلى  انخفض%، إذ 0.93
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هر األساس كانون ثاني شهر السابق )شخالل ال 110.06 ـب
2010=100.) 

 

انخفاضا  طفيفا  المياه، سجل الرقم القياسي  شبكا على مستوع 
 121.53الرقم القياسي إلى  انخفض%، إذ 0.09 مقداره

هر األساس كانون خالل الشهر السابق )ش 121.64 ـب قارنةم
 (.100=2010ثاني 

 

 إنشاءر تكاليف المؤشر العام ألسعا انخفاض طفيف على
 شبكات المجاري 

سجلت أسعار تكاليف إنشاء شبكا  المجاري في الضفة 
 شباط % خالل شهر0.03 انخفاضا  طفيفا  مقدارهالغربية* 

الرقم  انخفض، إذ 2021 ثانيكانون مقارنة بشهر  2021
خالل الشهر السابق  109.14 ـمقارنة ب 109.10القياسي إلى 

 (.100=2010)شهر األساس كانون ثاني 
 

 تنويه:
 اما تبعه م  تداب ر للحد م  19 –على أثر انتشار اباء كوف د  .1

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

بيانا  قطاع غزة يول الرقم القياسي لتكاليف البناء االطرق اتكاليف  .2
 شبكا  المياه االمجاري غ ر متوفرة. 

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

 شبكا  المجاري إلى االختالف في تكوي  تلك المجموعا .
 

 مالحظة: 
*البيانا  ال تشمل ذلك الجزء م  محافظة القدس االذي ضمه االيتالل 

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