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تكاليف البناء  مؤشر أسعار :الفلسطنينيالحصاء ا
شبكات المجاري في الضفة والطرق وشبكات المياه و 

 07/2021،تموزخالل شهر  الغربية*
 

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

 2021 تموزخالل شهر % 0.50 ارتفاعًا نسبتهالغربية* 
الرقم القياسي  ارتفع، إذ 2021 حزيرانر مقارنة بشه

 113.59إلى ألسعار تكاليف البناء للمباني السكنية 
)سنة األساس خالل الشهر السابق  113.03بـ  ةمقارن

2013=100.) 
 

أسـعار مجموعـة  سـجلتعلى مستوى المجموعات الرئيسية، 
لأســعار  ،0.82%الخامــات لالمــواو األلليــة ارتفاعــًا نســبته 

%، فـــي 28.0مجموعـــة اســـتلجار المعـــدات ارتفاعـــًا نســـبته 
اسـتقرارًا  مجموعة تكاليف لأجور العمالحين سجلت أسعار 
 مقارنة بالشهر السابق. 2021خالل شهر تموز 

  
 مؤشر أسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية ارتفاع

سجلت أسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية في 
 تموز% خالل شهر 48.0 ارتفاعًا نسبتهة* الضفة الغربي

الرقم  ارتفعإذ  ،2021 حزيرانمقارنة بشهر  2021
القياسي ألسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية إلى 

)سنة  خالل الشهر السابق 112.57 بـ مقارنة 113.11
 (.100=2013األساس 

 

 مجموعةسجلت أسعار  على مستوى المجموعات الرئيسية،
لأسعار ، 0%.77ارتفاعًا نسبته الخامات لالمواو األللية 

%، في  0.21ارتفاعًا نسبته مجموعة استلجار معدات
استقرارًا  مجموعة تكاليف لأجور العمالحين سجلت أسعار 

 مقارنة بالشهر السابق. 2021خالل شهر تموز 
 
 
 
 

 مؤشر أسعار تكاليف البناء لمباني العظم ارتفاع
يف البناء لمباني العظم في الضفة سجلت أسعار تكال

 2021 تموزخالل شهر  %200. ارتفاعًا نسبتهالغربية* 
الرقم القياسي  ارتفع، إذ 2021 حزيرانمقارنة بشهر 

 مقارنة 114.56 إلىألسعار تكاليف البناء لمباني العظم 
)سنة األساس  خالل الشهر السابق 114.33بـ 

2013=100.) 
 

مجموعة سجلت أسعار  ئيسية،على مستوى المجموعات الر 
، لأسعار 0.29%ارتفاعًا نسبته الخامات لالمواو األللية 

% مقارنة 0.27ارتفاعًا نسبته  معداتالمجموعة استلجار 
مجموعة تكاليف ، في حين سجلت أسعار بالشهر السابق
مقارنة  2021استقرارًا خالل شهر تموز  لأجور العمال

 بالشهر السابق.
 

 تكاليف إنشاء الطرق  عارأس مؤشر ضاانخف
سجلت أسعار تكاليف إنشاء الطرق بأنواعها المختلفة في 

% خالل شهر 0.15 مقداره انخفاضاً الضفة الغربية* 
 انخفض، إذ 2021 حزيرانمقارنة بشهر  2021 تموز
 108.92القياسي العام ألسعار تكاليف الطرق إلى  الرقم

األساس خالل الشهر السابق )شهر  109.09 بـ مقارنة
 (.100=2008كانون ألل 

 

مجموعة سجلت أسعار على مستوى المجموعات الرئيسية، 
 %، لأسعار0.26انخفاضًا مقداره الخامات لالمواو األللية 

مجموعة استلجار المعدات انخفاضًا طفيفًا مقداره 
%، في حين سجلت أسعار مجموعتي: تكاليف 0.09

استقرارًا  تكاليف لأجور العمالتشغيل معدات لصيانة، ل 
 .مقارنة بالشهر السابق 2021خالل شهر تموز 
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تكاليف إنشاء  ألسعار مؤشر العامال طفيف في ارتفاع
 شبكات المياه 

سجل المؤشر العام ألسعار تكاليف إنشاء شبكات المياه 
خالل  %0.03 نسبتهطفيفًا ارتفاعًا في الضفة الغربية* 

 ارتفعإذ  ،2021 حزيرانبشهر  مقارنة 2021 تموزشهر 
 إلىشبكات المياه  إنشاء المؤشر العام ألسعار تكاليف

)شهر  خالل الشهر السابق 122.84بـ  قارنةم 122.87
 .(100=2010كانون ثاني  األساس

 

على مستوى شبكات المياه، سجل الرقم القياسي ارتفاعًا 
 125.43لى %، إذ ارتفع الرقم القياسي إ0.45 نسبته
           )شهر األساس الشهر السابق خالل 124.86 بـ مقارنة

بينما سجلت أسعار خزانات (، 100=2010كانون ثاني 
الرقم القياسي  ض%، إذ انخف0.96المياه انخفاضًا مقداره 

خالل شهر تموز  118.37مقارنة ب  117.24إلى 
 مقارنة بالشهر السابق. 2021

  

شبكات  مؤشر العام ألسعار تكاليف إنشاءال على ارتفاع
 المجاري 

سجلت أسعار تكاليف إنشاء شبكات المجاري في الضفة 
 2021 تموز % خالل شهر0.13 نسبته اً رتفاعاالغربية* 

الرقم القياسي إلى  ارتفع، إذ 2021 حزيرانمقارنة بشهر 
       خالل الشهر السابق  110.11 ـمقارنة ب 110.25

 (.100=2010نون ثاني )شهر األساس كا
 

 تنويه:
لما تبعه من تدابير للحد  19 –على أثر انتشار لباء كوفيد  .1

انتشاره، فقد تم استبدال عملية جمع البيانات من الجمع  من
 الميداني الى الجمع عبر الهاتف.

بيانات قطاع غزة حول الرقم القياسي لتكاليف البناء لالطرق  .2
 ير متوفرة. لتكاليف شبكات المياه لالمجاري غ

يعوو االختالف في نسب التغير لتكاليف المجموعات الرئيسية  .3
في كل من الرقم القياسي إلنشاء المباني أل الطرق أل شبكات 
المياه أل شبكات المجاري إلى االختالف في تكوين تلك 

 المجموعات.

 مالحظة: 
*البيانات ال تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس لالذي ضمه 

اإلسرائيلي إليه عنوة بعيد احتالله للضفة الغربية عام االحتالل 
1967. 
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