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

  06/2021،حزيرانخالل شهر  الغربية*
 

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

 2021 حزيرانخالل شهر % 1.70 ارتفاعًا نسبتهالغربية* 
الرقم القياسي ألسعار  ارتفع، إذ 2021 أياربشهر  مقارنة

بـ  ةمقارن 113.03إلى تكاليف البناء للمباني السكنية 
 (.100=2013)سنة األساس خالل الشهر السابق  111.14

 

أســــعار مجموعــــة  ســــجلتعلــــى مســــتوع المجموعــــا  الر يســــية، 
ــــــة ارتفاعــــــًا نســــــبته  ر أســــــعاد  ،%2.30الخامــــــا  دالمــــــواف األدلي

، دأسعار 0.85%ته مجموعة تكاليف دأجور العمال ارتفاعًا نسب
مقارنـــــة  %0.15ارتفاعـــــًا نســـــبته  معـــــدا المجموعـــــة اســـــت جار 

 .بالشهر السابق
  

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

 2021 حزيران% خالل شهر 1.69 ارتفاعًا نسبتهالغربية* 
الرقم القياسي ألسعار  ارتفعإذ  ،2021 أيارمقارنة بشهر 

 بـ مقارنة 112.57تكاليف البناء للمباني غير السكنية إلى 
 (.100=2013)سنة األساس  خالل الشهر السابق 110.70

 

مجموعة سجلت أسعار  على مستوع المجموعا  الر يسية،
، دأسعار %2.23ارتفاعًا نسبته دلية الخاما  دالمواف األ

دأسعار  ، 0.85%ارتفاعًا نسبته مجموعة تكاليف دأجور العمال
مقارنة  % 0.17ارتفاعًا نسبته مجموعة است جار معدا 

 .بالشهر السابق
 

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

مقارنة  2021 حزيرانخالل شهر  %2.13 ارتفاعًا نسبته
الرقم القياسي ألسعار تكاليف  ارتفع، إذ 2021 أياربشهر 

خالل  111.95بـ  مقارنة 114.33 إلىالبناء لمباني العظم 
 (.100=2013)سنة األساس  الشهر السابق

 

مجموعة سجلت أسعار  على مستوع المجموعا  الر يسية،
، دأسعار %2.66ارتفاعًا نسبته األدلية  الخاما  دالمواف

دأسعار  ،%1.26ارتفاعًا نسبته  مجموعة تكاليف دأجور العمال
% مقارنة 150.ارتفاعًا نسبته  معدا المجموعة است جار 

 .بالشهر السابق
 

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

 حزيران% خالل شهر 0.83 ارتفاعًا نسبتهالغربية* الضفة 
القياسي العام  الرقم ارتفع، إذ 2021 أيارمقارنة بشهر  2021

خالل  108.19 بـ مقارنة 109.09ألسعار تكاليف الطرق إلى 
 (.100=2008الشهر السابق )شهر األساس كانون أدل 

 

سجلت أسعار تكاليف على مستوع المجموعا  الر يسية، 
أسعار %، د 2.20معدا  دصيانة ارتفاعًا نسبته  تشغيل

%، 1.42ارتفاعًا نسبته مجموعة الخاما  دالمواف األدلية 
%، في حين 100.معدا  ارتفاعًا نسبته الدأسعار است جار 

% 63.0عمال انخفاضًا مقداره السجلت أسعار تكاليف دأجور 
 مقارنة بالشهر السابق.

 

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

 حزيرانخالل شهر  %02.0 ارتفاعًا نسبتهالضفة الغربية* 
المؤشر العام  ارتفعإذ  ،2021 أيارمقارنة بشهر  2021

بـ  قارنةم 122.84 إلىشبكا  المياه  إنشاء ألسعار تكاليف
كانون ثاني )شهر األساس  ر السابقخالل الشه 120.43

2010=100). 
 

 ارتفاعًا نسبتهعلى مستوع خزانا  المياه، سجل الرقم القياسي 
بـ  مقارنة 118.37الرقم القياسي إلى  ارتفع%، إذ 2.58

كانون ثاني  خالل الشهر السابق )شهر األساس 115.40
2010=100.) 

 

لمياه، سجل الرقم القياسي ارتفاعًا على مستوع شبكا  ا
 124.86%، إذ ارتفع الرقم القياسي إلى 1.75نسبته 
           )شهر األساس الشهر السابق خالل 122.72 بـ مقارنة

 (.100=2010كانون ثاني 
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شبكات  المؤشر العام ألسعار تكاليف إنشاء على ارتفاع
 المجاري 

المجاري في الضفة  سجلت أسعار تكاليف إنشاء شبكا 
 حزيران % خالل شهر0.55 نسبته اً رتفاعاالغربية* 

الرقم القياسي  ارتفع، إذ 2021 أيارمقارنة بشهر  2021
       خالل الشهر السابق  109.51 ـمقارنة ب 110.11إلى 

 (.100=2010)شهر األساس كانون ثاني 
 

 تنويه:
بير للحد دما تبعه من تدا 19 –على أثر انتشار دباء كوفيد  .1

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

بيانا  قطاع غزة حول الرقم القياسي لتكاليف البناء دالطرق  .2
 دتكاليف شبكا  المياه دالمجاري غير متوفرة. 

يعوف االختالف في نسب التغير لتكاليف المجموعا  الر يسية  .3
ن الرقم القياسي إلنشاء المباني أد الطرق أد شبكا  في كل م

المياه أد شبكا  المجاري إلى االختالف في تكوين تلك 
 المجموعا .

 
 مالحظة: 

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

1967. 
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