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تكاليف البناء  مؤشر أسعار :الفلسطينيء االحصا
شبكات المجاري في الضفة والطرق وشبكات المياه و 

  10/2021،تشرين أولخالل شهر  الغربية*
 

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

 تشرين أولخالل شهر % 0.44 ارتفاعًا نسبتهالغربية* 
الرقم القياسي  ارتفع، إذ 2021 أيلولمقارنة بشهر  2021

           ةمقارن 114.71إلى ألسعار تكاليف البناء للمباني السكنية 
)سنة األساس خالل الشهر السابق  114.21بـ 

2013=100.) 
 

 ســــجلت أســــعار مجموعــــة علــــى مســــتوع المجموعــــا  الر يســــية،
مجموعــــة  %، وأســــعار0.79اســــت جار المعــــدا  ارتفاعــــًا نســــبته 

فـــــي  ـــــ ن %، 0.69الخامـــــا  والمـــــوار األوليـــــة ارتفاعـــــًا نســـــبته 
اســـتقرارًا خـــالل  مجموعـــة تكـــاليف وأعـــور العمـــالســـجلت أســـعار 

 مقارنة بالشهر السابق. 2021 تشرين أولشهر 
  

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

 تشرين أول% خالل شهر 42.0 نسبته ارتفاعاً الغربية* 
الرقم القياسي  ارتفعإذ  ،2021 أيلولمقارنة بشهر  2021

 114.15ألسعار تكاليف البناء للمباني غ ر السكنية إلى 
)سنة األساس  خالل الشهر السابق 113.66 بـ ةمقارن

2013=100.) 
 

عار مجموعة سجلت أس على مستوع المجموعا  الر يسية،
%، وأسعار مجموعة 0.67است جار المعدا  ارتفاعًا نسبته 

%، في   ن 0.65الخاما  والموار األولية ارتفاعًا نسبته 
استقرارًا خالل  مجموعة تكاليف وأعور العمالسجلت أسعار 

 مقارنة بالشهر السابق. 2021شهر تشرين أول 
 
 
 

 ظممباني العلمؤشر أسعار تكاليف البناء ل رتفاعا
مباني العظم في الضفة الغربية* لسجلت أسعار تكاليف البناء ل

مقارنة  2021 لتشرين أو خالل شهر  %430. ارتفاعًا نسبته
الرقم القياسي ألسعار تكاليف  ارتفع، إذ 2021 أيلولبشهر 
خالل  114.44بـ  مقارنة 114.94 إلىمباني العظم لالبناء ل

 (.100=2013)سنة األساس  الشهر السابق
 

سجلت أسعار مجموعة  على مستوع المجموعا  الر يسية،
%، وأسعار مجموعة 0.78است جار المعدا  ارتفاعًا نسبته 

%، في   ن 0.63الخاما  والموار األولية ارتفاعًا نسبته 
استقرارًا خالل  مجموعة تكاليف وأعور العمالسجلت أسعار 

 مقارنة بالشهر السابق. 2021شهر تشرين أول 
 

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

 تشرين أول% خالل شهر 0.40 ارتفاعًا نسبتهالضفة الغربية* 
القياسي العام  الرقم ارتفع، إذ 2021 أيلولمقارنة بشهر  2021

خالل  109.16 بـ مقارنة 109.60ألسعار تكاليف الطرق إلى 
 (.100=2008شهر األساس كانون أول سابق )الشهر ال

 

على مستوع المجموعا  الر يسية، سجلت أسعار تكاليف 
%، ومجموعة 0.92وتشغ ل معدا  وصيانة ارتفاعًا نسبته 

مجموعة أسعار و %، 0.86است جار المعدا  ارتفاعًا نسبته 
%، في   ن 0.33 ارتفاعًا نسبتهالخاما  والموار األولية 

تشرين استقرارًا خالل شهر  تكاليف وأعور العمالسجلت أسعار 
 .مقارنة بالشهر السابق 2021 أول

 

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

إذ ، 2021 تشرين أولخالل شهر  %0.37ارتفاعًا نسبته 
 إلى إنشاء شبكا  المياهليف الرقم القياسي ألسعار تكا ارتفع

          السابق خالل الشهر 123.67مقارنة بـ  124.14
 (.100=2010شهر األساس كانون ثاني )
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خزانا  المياه، سجل الرقم القياسي ارتفاعًا  على مستوع أسعار
مقارنة   117.73%، إذ ارتفع الرقم القياسي إلى 1.13نسبته 

وعلى مستوع أسعار شبكا  خالل الشهر السابق،  116.42 ـب
%، إذ 0.06نسبته طفيفًا سجل الرقم القياسي ارتفاعًا المياه 

خالل  126.97ـ  بمقارنة   127.04ارتفع الرقم القياسي إلى 
 .الشهر السابق

 

 شبكات المجاري  المؤشر العام ألسعار تكاليف إنشاء ارتفاع
سجلت أسعار تكاليف إنشاء شبكا  المجاري في الضفة 

 تشرين أول % خالل شهر0.11 ارتفاعًا نسبتهية* الغرب
الرقم القياسي إلى  ارتفع، إذ 2021 أيلولمقارنة بشهر  2021

)شهر  خالل الشهر السابق 110.61 ـمقارنة ب 110.74
 (.100=2010األساس كانون ثاني 

 

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

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

بيانا  قطاع غزة  ول الرقم القياسي لتكاليف البناء والطرق  .2
 وتكاليف شبكا  المياه والمجاري غ ر متوفرة. 

يعور االختالف في نسب التغ ر لتكاليف المجموعا  الر يسية  .3
باني أو الطرق أو شبكا  في كل من الرقم القياسي إلنشاء الم

المياه أو شبكا  المجاري إلى االختالف في تكوين تلك 
 المجموعا .

 مالحظة: 
*البيانا  ال تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه 
اال تالل اإلسرا  لي إليه عنوة بع د ا تالله للضفة الغربية عام 

1967. 
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