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تكاليف البناء  مؤشر أسعاراالحصاء الفلسطيني: 
في الضفة  والطرق وشبكات المياه وشبكات المجاري 

 09/2021أيلول، الغربية*خالل شهر 
 

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

 2021 أيلولخالل شهر % 0.61 ارتفاعًا نسبتهالغربية* 
الرقم القياسي ألسعار  ارتفع، إذ 2021 آبنة بشهر مقار 

بـ  ةمقارن 114.21إلى تكاليف البناء للمباني السكنية 
 (.100=2013)سنة األساس خالل الشهر السابق  113.51

 

 ســــجلت أســــعار مجموعــــة علــــى مســــتوع المجموعــــا  الر يســــية،
موعة ، وأسعار مج%0.71تكاليف وأجور العمال ارتفاعًا نسبته 

، بينمــا ســجلت %0.29الخامــا  والمــواو األوليــة ارتفاعــًا نســبته 
ـــــدار  مجموعـــــة أســـــعار  ـــــًا مق اســـــتاجار المعـــــدا  انخفا ـــــًا   يف
 مقارنة بالشهر السابق. 2021خالل شهر أيلول  0.05%

  
مؤشر أسعار تكاليف البناء للمباني غير  على ارتفاع

 السكنية
السكنية في الضفة  سجلت أسعار تكاليف البناء للمباني غير

 2021 أيلول% خالل شهر 58.0 نسبته ارتفاعاً الغربية* 
الرقم القياسي ألسعار  ارتفعإذ  ،2021 آبمقارنة بشهر 

        ةمقارن 113.66تكاليف البناء للمباني غير السكنية إلى 
األساس  )سنة خالل الشهر السابق 113.01 بـ

2013=100.) 
 

ســــجلت أســــعار مجموعــــة  ية،علــــى مســــتوع المجموعــــا  الر يســــ
، وأسعار مجموعة %0.71تكاليف وأجور العمال ارتفاعًا نسبته 

، بينمــا ســجلت %0.23الخامــا  والمــواو األوليــة ارتفاعــًا نســبته 
ـــــدار   مجموعـــــة أســـــعار ـــــًا مق اســـــتاجار المعـــــدا  انخفا ـــــًا   يف
 مقارنة بالشهر السابق. 2021خالل شهر أيلول  0.02%

 

 تكاليف البناء لمباني العظممؤشر أسعار  رتفاعا
سجلت أسعار تكاليف البناء لمباني العظم في الضفة الغربية* 

مقارنة بشهر  2021 أيلولخالل شهر  %280. ارتفاعًا نسبته
الرقم القياسي ألسعار تكاليف البناء  ارتفع، إذ 2021 آب

خالل الشهر  114.12بـ  مقارنة 114.44 إلىلمباني العظم 
 (.100=2013ساس )سنة األ السابق

 

ســــجلت أســــعار مجموعــــة  علــــى مســــتوع المجموعــــا  الر يســــية،
، وأسعار مجموعة %0.47تكاليف وأجور العمال ارتفاعًا نسبته 

، بينمـــا %0.01الخامـــا  والمـــواو األوليـــة ارتفاعـــًا   يفـــًا نســـبته 
استاجار المعدا  انخفا ًا   يفًا مقـدار   مجموعة سجلت أسعار

 مقارنة بالشهر السابق. 2021 خالل شهر أيلول 0.05%
 

 تكاليف إنشاء الطرق  أسعار مؤشر علىرتفاع ا
سجلت أسعار تكاليف إنشاء الطرق بأنواعها المختلفة في الضفة 

 2021 أيلول% خالل شهر 0.19 ارتفاعًا نسبتهالغربية* 
القياسي العام ألسعار  الرقم ارتفع، إذ 2021 آبمقارنة بشهر 

خالل الشهر  108.95 بـ مقارنة 109.16تكاليف الطرق إلى 
 (.100=2008شهر األساس كانون أول السابق )

 

سجلت أسعار تكاليف  على مستوع المجموعا  الر يسية،
 مجموعة ، وأسعار%920.وأجور العمال ارتفاعًا نسبته 

 ، بينما سجلت%0.24الخاما  والمواو األولية ارتفاعًا نسبته 
، %0.23مجموعة استاجار المعدا  انخفا ًا مقدار   أسعار

مجموعة تكاليف وتشغيل معدا  وصيانة انخفا ًا أسعار و 
 .0.08%  يفًا مقدار  

 

 تكاليف إنشاء شبكات المياه  أسعارارتفاع على مؤشر 
تكاليف إنشاء شبكا  الميا  في الضفة الغربية* ت أسعار سجل

 ارتفعإذ ، 2021 ولأيلخالل شهر  %0.66ارتفاعًا نسبته 
 إلى إنشاء شبكا  الميا الرقم القياسي ألسعار تكاليف 

          خالل الشهر السابق 112.86مقارنة بـ  123.67
 (.100=2013)سنة األساس 

 

سجل الرقم القياسي ارتفاعًا الميا ،  شبكا على مستوع أسعار 
   مقارنة  126.97لرقم القياسي إلى ، إذ ارتفع ا%0.97 نسبته

بينما سجلت أسعار خزانا   ،خالل الشهر السابق 125.74 ـب
، إذ انخفض الرقم %0.09الميا  انخفا ًا   يفًا مقدار  

مقارنة بالشهر  116.53 ـبمقارنة  116.42القياسي إلى 
  .(100=2010)شهر األساس كانون ثاني  السابق
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شبكات  المؤشر العام ألسعار تكاليف إنشاء على ارتفاع
 المجاري 

سجلت أسعار تكاليف إنشاء شبكا  المجاري في الضفة 
 2021 أيلول % خالل شهر0.56 ارتفاعًا نسبتهالغربية* 

 110.61الرقم القياسي إلى  ارتفع، إذ 2021 آبمقارنة بشهر 
)شهر األساس كانون  خالل الشهر السابق 110.00 ـمقارنة ب
 (.100=2010ثاني 

 
 

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

انتشار ، فقد تم استبدال عملية جمع البيانا  من الجمع  من
 الميداني الى الجمع عبر الهاتف.

بيانا  قطاع غزة حول الرقم القياسي لتكاليف البناء والطرق  .2
 وتكاليف شبكا  الميا  والمجاري غير متوفرة. 

المجموعا  الر يسية  يعوو االختالف في نسب التغير لتكاليف .3
في كل من الرقم القياسي إلنشاء المباني أو الطرق أو شبكا  
الميا  أو شبكا  المجاري إلى االختالف في تكوين تلك 

 المجموعا .
 مالحظة: 

*البيانا  ال تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي  مه 
عام  االحتالل اإلسرا يلي إليه عنوة بعيد احتالله للضفة الغربية

1967. 
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