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تكاليف البناء  مؤشر أسعار :يالفلسطينالحصاء ا
والطرق وشبكات المياه وشبكات المجاري في الضفة 

 04/2021،نيسانخالل شهر  الغربية*
  

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

 2021 نيسانخالل شهر % 0.89 ارتفاعًا نسبتهالغربية* 
الرقم القياسي ألسعار  ارتفع، إذ 2021 آذارشهر مقارنة ب

           ةمقارن 110.26إلى تكاليف البناء للمباني السكنية 
 (.100=2013األساس ة )سنخالل الشهر السابق  109.29بـ
 

مجموعــــة أســــعار  ســــجلت علــــى مســــتوع المجموعــــا  الر يســــية،
ــــــة  %، دأســــــعار 1.51ارتفاعــــــًا نســــــبته الخامــــــا  دالمــــــوا  األدلي
%، فــي 0.07ارتفاعــًا يفيفــًا نســبته  مجموعــة اســت جار المعــدا 

 اســـتقراراً  مجموعـــة تكـــاليف دأعـــور العمـــالأســـعار  حـــسج ســـجلت
 مقارنة بالشهر السابق. 2021 نيسانشهر خالل 

  

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

 2021 نيسان% خالل شهر 0.86 ارتفاعًا نسبتهالغربية* 
الرقم القياسي ألسعار  ارتفع، إذ 2021 آذارمقارنة بشهر 

       مقارنة 109.84تكاليف البناء للمباني غسر السكنية إلى 
 (.100=2013)سنة األساس  خالل الشهر السابق 108.89بـ
 

جموعــــة مأســــعار  ســــجلت علــــى مســــتوع المجموعــــا  الر يســــية،
ــــــة  %، دأســــــعار 1.42ارتفاعــــــًا نســــــبته الخامــــــا  دالمــــــوا  األدلي
%، فــي حــسج 0.10ارتفاعــًا نســبته  مجموعــة اســت جار المعــدا 

اســـتقرارًا خـــالل  مجموعـــة تكـــاليف دأعـــور العمـــالســـجلت أســـعار 
 مقارنة بالشهر السابق. 2021شهر نيسان 

 

 مؤشر أسعار تكاليف البناء لمباني العظم ارتفاع
ر تكاليف البناء لمباني العظم في الضفة الغربية* سجلت أسعا

مقارنة بشهر  2021 نيسانخالل شهر  %1.52 ارتفاعًا نسبته
الرقم القياسي ألسعار تكاليف البناء  ارتفع، إذ 2021 آذار

خالل الشهر  108.61بـ  مقارنة 110.26 إلىلمباني العظم 
 (.100=2013)سنة األساس  السابق

مجموعــــة أســــعار  ســــجلت   الر يســــية،علــــى مســــتوع المجموعــــا
ــــــة  %، دأســــــعار 2.41ارتفاعــــــًا نســــــبته الخامــــــا  دالمــــــوا  األدلي
%، فــي 0.07ارتفاعــًا يفيفــًا نســبته  مجموعــة اســت جار المعــدا 

اســـتقرارًا  مجموعـــة تكـــاليف دأعـــور العمـــالحـــسج ســـجلت أســـعار 
 مقارنة بالشهر السابق. 2021خالل شهر نيسان 

 

 الطرق  إنشاء فتكالي أسعار مؤشرارتفاع 
سجلت أسعار تكاليف إنشاء الطرق بأنواعها المختلفة في 

 نيسان% خالل شهر 0.35 ارتفاعًا نسبتهالضفة الغربية* 
القياسي العام  الرقم ارتفع، إذ 2021 آذارمقارنة بشهر  2021

خالل  107.55 بـ مقارنة 107.92ألسعار تكاليف الطرق إلى 
 (.100=2008ن أدل الشهر السابق )شهر األساس كانو 

 

ارتفاعًا نسبته مجموعة الخاما  دالموا  األدلية أسعار  سجلت
ارتفاعًا يفيفًا  مجموعة است جار المعدا دأسعار  %،0.57
مجموعة تكاليف تشغسل أسعار  %، بسنما سجلت0.09نسبته 

سجلت  في حسج%، 0.15 انخفاضًا مقداره معدا  دصيانة
خالل شهر استقرارًا  تكاليف دأعور العمالأسعار مجموعة 

 .مقارنة بالشهر السابق 2021 نيسان
 

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

 نيسانخالل شهر  %0.83 ارتفاعًا نسبتهالضفة الغربية* 
المؤشر العام  ارتفعإذ  ،2021 آذارمقارنة بشهر  2021

     قارنةم 119.09 إلىشبكا  المياه  إنشاء ألسعار تكاليف
)شهر األساس كانون ثاني  خالل الشهر السابق 118.11بـ 

2010=100). 
 ارتفاعًا نسبتهالمياه، سجل الرقم القياسي خزانا  على مستوع 

        قارنةم 112.60الرقم القياسي إلى  ارتفع%، إذ 2.00
هر األساس كانون ثاني خالل الشهر السابق )ش 110.39 ـب

2010=100.) 
 

على مستوع شبكا  المياه، سجل الرقم القياسي ارتفاعًا نسبته 
 بـ رنةمقا 122.03الرقم القياسي إلى %، إذ ارتفع 0.35

كانون ثاني خالل الشهر السابق )شهر األساس  121.61
2010=100.) 
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 إنشاءالمؤشر العام ألسعار تكاليف  ىانخفاض طفيف عل
 شبكات المجاري 

سجلت أسعار تكاليف إنشاء شبكا  المجاري في الضفة 
 نيسان % خالل شهر0.04 انخفاضًا يفيفًا مقدارهالغربية* 

الرقم القياسي  انخفض، إذ 2021 آذارمقارنة بشهر  2021
خالل الشهر السابق )شهر  109.23 ـمقارنة ب 109.19إلى 
 (.100=2010س كانون ثاني األسا

 
 تنويه:

دما تبعه مج تدابسر للحد  19 –على أثر انتشار دباء كوفسد  .1
انتشاره، فقد تم استبدال عملية عمع البيانا  مج الجمع  مج

 المسداني الى الجمع عبر الهاتف.
بيانا  قطاع غزة حول الرقم القياسي لتكاليف البناء دالطرق  .2

 ري غسر متوفرة. دتكاليف شبكا  المياه دالمجا
يعو  االختالف في نسب التغسر لتكاليف المجموعا  الر يسية  .3

في كل مج الرقم القياسي إلنشاء المباني أد الطرق أد شبكا  
المياه أد شبكا  المجاري إلى االختالف في تكويج تلك 

 المجموعا .
 

 مالحظة: 
*البيانا  ال تشمل ذلك الجزء مج محافظة القدس دالذي ضمه 

تالل اإلسرا سلي إليه عنوة بعسد احتالله للضفة الغربية عام االح
1967. 
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