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تكاليف  مؤشر أسعارارتفاع االحصاء الفلسطيني: 
البناء والطرق وشبكات المياه وشبكات المجاري في 

 2021خالل العام  *الضفة الغربية
  

 مؤشر أسعار تكاليف البناء للمباني السكنيةي ف حاد ارتفاع
للمبااني الساكنية فاي سجل الرقم القياسي  سسيرار الياليل الء يا  

% خاااالل العاااام 6.05 نساااب  حاااادا  ارتفاعاااا  الضااافة الغربياااة* 
مقارنة مع الرام السابق، حيث بلغ متوسط الرقم القياسي   2021

الل الريييام خييي 112.40سسيييرار الييياليل الء يييا  للكنيييان  السييي  ية 
 (.100=2013س ة اسساس ) 2021

 

اسكثييييير اييييي ايرام عليييييو اليييييرقم  عليييييو مسيييييتوت الكجكوعيييييا  الر يسيييييية
الخاما  والكواد اسوليية اراااعيام  سجلت أسرار مجكوعة ،القياس 
%، حيييييث اراارييييت أسييييرار ال د ييييد وال ييييل  7.95ته سييييءحييييادام ن
 ك واسدوا  ال ي يةي%، وأسيرار م تجيا  الءالسيت38.95ب سنة 
%، 12.74%، وأسيييرار م تجيييا  الخبييي  ب سييينة 13.33ب سييينة 

حيادام اراااعيام  مجكوعية الياليل وأريور الركيالأسيرار ككيا سيجلت 
 مقارنة بالرام السابق. 2021% خالل الرام 4.08نسءته 

 

مؤشااار أساااعار تكااااليف البنااااء للمبااااني  يااار حااااد فاااي ارتفااااع 
 السكنية

لمباني  يار الساكنية لسجل الرقم القياس  سسرار الاليل الء ا  
% خاالل العاام 5.88 نساب  حاادا  ارتفاعاا  في الضافة الغربياة* 

مقارنة مع الرام السابق، حيث بلغ متوسط الرقم القياسي   2021
خييييالل  111.92سسيييرار اليييياليل الء يييا  للكنييييان   يييير السيييي  ية 

 (.100=2013س ة اسساس ) 2021الرام 
 

اييييي ايرام عليييييو اليييييرقم اسكثييييير  عليييييو مسيييييتوت الكجكوعيييييا  الر يسيييييية
لكواد اسوليية اراااعيام الخاما  وا سجلت أسرار مجكوعة ،القياس 

%، حيييييث اراارييييت أسييييرار ال د ييييد وال ييييل  7.49ته حييييادام نسييييء
%، 13.25%، وأسيييرار م تجيييا  الخبييي  ب سييينة 38.95ب سييينة 

%، 12.43ك واسدوا  ال ي ية ب سينة يوأسرار م تجيا  الءالسيت
حيادام اراااعيام  يل وأريور الركيالمجكوعية اليالأسيرار ككيا سيجلت 

 مقارنة بالرام السابق. 2021% خالل الرام 4.08نسءته 
 
 

 

 مؤشر أسعار تكاليف البناء لمباني العظم حاد في ارتفاع
لمبااااني العظااام فاااي سييجل الييرقم القياسييي  سسييرار الييياليل الء ييا  

% خاااالل العاااام 9.13 نساااب  حاااادا   ارتفاعاااا  الضااافة الغربياااة* 
ع الرام السابق، حيث بلغ متوسط الرقم القياسي  مقارنة م 2021

الل الريييييام خييييي 112.81سسيييييرار الييييياليل الء يييييا  لكنيييييان  الر يييييم 
 (.100=2013س ة اسساس ) 2021

 

اسكثييييير اييييي ايرام عليييييو اليييييرقم  عليييييو مسيييييتوت الكجكوعيييييا  الر يسيييييية
لكواد اسوليية اراااعيام الخاما  وا سجلت أسرار مجكوعة ،القياس 

%، حييييث ارااريييت أسيييرار ال د يييد وال يييل  11.91ته حيييادام نسيييء
%، 24.50%، وأسيييرار م تجيييا  الخبييي  ب سييينة 38.94ب سييينة 

حيادام اراااعيام  مجكوعية الياليل وأريور الركيالأسيرار ككيا سيجلت 
 مقارنة بالرام السابق. 2021% خالل الرام 5.23نسءته 

 

 مؤشر أسعار تكاليف الطرق  ارتفاع
شااااء الطااارق هان اعهاااا نإسيييجل اليييرقم القياسييي  سسيييرار الييياليل 

% خااالل 0.78 نسااب   ارتفاعااا  المخ لفااة فااي الضاافة الغربيااة* 
مقارنيية مييع الرييام السييابق، حيييث بلييغ متوسييط الييرقم  2021العااام 

خييييالل الرييييام  108.90القياسيييي  الرييييام سسييييرار اليييياليل ال يييير  
 (.100=  2008شهر اسساس كانون أول ) 2021

 

شاابكات  انشاااء اليفالمؤشاار العااام رسااعار تكاا حاااد فااي ارتفاااع
 المياه

نشاااء شاابكات المياااه فااي إسييجل الييرقم القياسيي  سسييرار اليياليل 
% خاااالل العاااام 6.45 نساااب   حاااادا   ارتفاعاااا  الضااافة الغربياااة* 

مقارنة مع الرام السابق، حيث بلغ متوسط الرقم القياسي   2021
 2021خيالل الريام  121.76الرام سسرار إنبا  شن ا  الكييا  

 (.100=2010انون اان  )شهر اسساس ك
 

 اراااعام خزانا  الكيا ، سجل الرقم القياس   علو مستوت أسرار
%، إذ اراارت أسرار ال د د ب سنة 12.21حادام نسءته 

سجل الرقم %، وعلو مستوت أسرار شن ا  الكيا  42.59
أسرار مواسير  ت%، إذ اراار4.20نسءته  حادام  القياس  اراااعام 

مقارنة بالرام  2021% خالل الرام 8.01بالستيك وحد د ب سنة 
 .السابق
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 شبكات المجاري  انشاء المؤشر العام رسعار تكاليف ارتفاع
نشاء شابكات المجااري فاي إسجل الرقم القياس  سسرار الاليل 

 2021خااالل العااام  %470. ب  ارتفاعااا  نسااالضاافة الغربيااة* 
الرييام  مقارنيية مييع الرييام السييابق، حيييث بلييغ متوسييط الييرقم القياسيي 

 2021خيييالل الريييام  110.06سسيييرار إنبيييا  شييين ا  الكجيييار  
 (.100=2010)شهر اسساس كانون اان  

 

تكاليف البناء والطرق وشبكات المياه  مؤشر أسعار
 وشبكات المجاري في الضفة الغربية*

 2021 كان ن أولخالل شهر 
 

 مؤشر أسعار تكاليف البناء للمباني السكنية انخفاض
لاليل الء ا  للكنان  الس  ية ف  الضاة الغربية* سجلت أسرار ا

مقارنة  2021 كانون أول خالل شهر% 0.28 مقدار  انخااضام 
الرقم القياس  سسرار  انخاض، إذ 2021 اان ابرين ببهر 

 116.02بي  ةمقارن 115.69إلو الاليل الء ا  للكنان  الس  ية 
 (.100=2013)س ة اسساس خالل البهر السابق 

 

 سييييجلت أسييييرار مجكوعييييية مسييييتوت الكجكوعييييا  الر يسيييييية،علييييو 
أسيييييرار و %، 0.37 انخااضيييييام مقيييييدار الخاميييييا  والكيييييواد اسوليييييية 

بي كيييييا %، 0.14 انخااضيييييام مقيييييدار  مجكوعييييية اسيييييتاجار الكريييييدا 
طفيايييام اراااعيييام  مجكوعييية الييياليل وأريييور الركيييالسيييجلت أسيييرار 

 مقارنة بالبهر السابق. 2021 كانون أولخالل  %0.08نسءته 
  

 مؤشر أسعار تكاليف البناء للمباني  ير السكنية انخفاض
سجلت أسرار الاليل الء ا  للكنان   ير الس  ية ف  الضاة 

 أول كانون % خالل شهر 0.26 مقدار  انخااضام الغربية* 
الرقم  انخاضإذ  ،2021 اان ابرين مقارنة ببهر  2021

  للكنان   ير الس  ية إلو القياس  سسرار الاليل الء ا
          خالل البهر السابق 115.40 بي ةمقارن 115.10

 (.100=2013)س ة اسساس 
 

مجكوعة  سجلت أسرار علو مستوت الكجكوعا  الر يسية،
أسرار و %، 0.32 مقدار  انخااضام  الخاما  والكواد اسولية

 بي كا%، 0.12مجكوعة استاجار الكردا  انخااضام مقدار  
طفياام اراااعام  مجكوعة الاليل وأرور الركالجلت أسرار س

مقارنة بالبهر  2021 أول كانون خالل شهر  %0.08نسءته 
 السابق.

 مؤشر أسعار تكاليف البناء لمباني العظم انخفاض
سجلت أسرار الاليل الء ا  لكنان  الر م ف  الضاة الغربية* 

مقارنة  2021 أول كانون خالل شهر  %0.40 مقدار  انخااضام 
الرقم القياس  سسرار  انخاض، إذ 2021 اان ابرين ببهر 

 117.42بي  مقارنة 116.95 إلوالاليل الء ا  لكنان  الر م 
 (.100=2013)س ة اسساس  خالل البهر السابق

 

سجلت أسرار مجكوعة  علو مستوت الكجكوعا  الر يسية،
رار أسو %، 0.68 مقدار  انخااضام الخاما  والكواد اسولية 

 بي كا%، 0.14مجكوعة استاجار الكردا  انخااضام مقدار  
اراااعام نسءته  مجكوعة الاليل وأرور الركالسجلت أسرار 

 مقارنة بالبهر السابق. 2021 كانون أولخالل شهر  0.34%
 

 تكاليف إنشاء الطرق  أسعار مؤشر طفيف في رتفاعا
ف  الضاة سجلت أسرار الاليل إنبا  ال ر  ب نواعها الكختلاة 

 أول كانون % خالل شهر 0.03 نسءته طفياام  اراااعام الغربية* 
القياس   الرقم ارااع، إذ 2021 اان ابرين مقارنة ببهر  2021

 110.93 بي مقارنة 110.96الرام سسرار الاليل ال ر  إلو 
 (.100=2008كانون أول  شهر اسساسخالل البهر السابق )

 

مجكوعة  ، سجلت أسرارعلو مستوت الكجكوعا  الر يسية
، بي كا سجلت %2.23اراااعام نسءته  الاليل وأرور الركال

 %،1.06 انخااضام مقدار استاجار الكردا  أسرار مجكوعة 
مقدار   انخااضام وأسرار مجكوعة الاليل ابغيل مردا  وصيانة 

انخااضام مجكوعة الخاما  والكواد اسولية ، وأسرار %0.25
مقارنة  2021 كانون أولشهر  اللخ 0.03% طفياام مقدار 

 .بالبهر السابق
 

 تكاليف إنشاء شبكات المياه  أسعارمؤشر  انخفاض طفيف في
الاليل إنبا  شن ا  الكيا  ف  الضاة الغربية* ت أسرار سجل

 2021 أول كانون شهر  لخال %0.09 مقدار  انخااضام طفياام 
س  الرقم القيا انخاضإذ ، 2021 اان مقارنة ببهر ابرين 

مقارنة بي  125.66 إلو إنبا  شن ا  الكيا سسرار الاليل 
                      شهر اسساس ) السابق البهرخالل  125.77

 (.100=2010كانون اان  
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 انخااضام خزانا  الكيا ، سجل الرقم القياس   علو مستوت أسرار
مقارنة  120.26الرقم القياس  إلو  انخاض، إذ %0.71مقدار  

خالل البهر السابق، وعلو مستوت أسرار شن ا   121.12 يب
%، إذ ارااع الرقم 0.18سجل الرقم القياس  اراااعام نسءته الكيا  

 .خالل البهر السابق 127.89 يب مقارنة 128.11القياس  إلو 
 

 شبكات المجاري  المؤشر العام رسعار تكاليف إنشاء ارتفاع
  ف  الضاة سجلت أسرار الاليل إنبا  شن ا  الكجار 

 2021 أول كانون  % خالل شهر0.17 اراااعام نسءتهالغربية* 
الرقم القياس  إلو  ارااع، إذ 2021 اان ابرين مقارنة ببهر 

)شهر  خالل البهر السابق 111.33 يمقارنة ب 111.51
 (.100=2010اسساس كانون اان  

 

 تن ي :
ل د وما انره من ادابير ل 19 –علو أار انتبار وبا  كوفيد  .1

انتبار ، فقد ام استءدال عكلية ركع الءيانا  من الجكع  من
 الكيدان  الو الجكع عءر الهااف.

بيانا  ق اع  زة حول الرقم القياس  لتلاليل الء ا  وال ر   .2
 والاليل شن ا  الكيا  والكجار   ير متوفرة. 

يرود االختالف ف  نس  التغير لتلاليل الكجكوعا  الر يسية  .3
قم القياس  إلنبا  الكنان  أو ال ر  أو شن ا  ف  كل من الر 

الكيا  أو شن ا  الكجار  إلو االختالف ف  الوين الك 
 الكجكوعا .

 
 مالحظة: 

*الءيانا  ال ابكل ذلك الجز  من م اف ة القدس والذ  ضكه 
 .1967االحتالل اإلسرا يل  إليه ع وة بريد احتالله للضاة الغربية عام 
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