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تكاليف البناء والطرق وشبكات المياه  مؤشر

الضفة الغربية خالل العام  فيوشبكات المجاري 
2011  

  

الرقم القياسي ألسعار تكاليف البناء للمبـاني السـكنية   سجل 

 2011خـالل العـام   % 2.79بنسـبة  ارتفاعاً وغير السكنية 

بالمقارنة مع العام السابق، حيث بلغ متوسط الـرقم القياسـي   

شهر األساس (  2011سعار تكاليف البناء خالل العام العام أل

 109.36مقارنة بــ   112.41) 100=  2007كانون أول 

  .خالل العام السابق
  

الرقم القياسي ألسعار تكاليف انشاء الطرق بأنواعها كما سجل 

بالمقارنـة   2011خالل العام % 3.13المختلفة ارتفاعاً بنسبة 

سط الرقم القياسي العام ألسعار مع العام السابق، حيث بلغ متو

شهر األساس كانون أول (  2011تكاليف الطرق خالل العام 

خالل العـام   107.39بـ مقارنة  110.75) 100=  2008

  .السابق
  

الرقم القياسي ألسعار تكاليف انشاء شبكات المياه كذلك سجل 

بالمقارنة مع العـام   2011خالل العام % 3.85ارتفاعاً بنسبة 

، حيث بلغ متوسط الرقم القياسي العام ألسعار إنشـاء  السابق

كانون ثـاني  األساس  شهر( 2011شبكات المياه خالل العام 

خـالل العـام    102.78بـ مقارنة  106.74) 100=2010

  .السابق
  

الرقم القياسي ألسـعار تكـاليف انشـاء شـبكات     كما ارتفع 

عام بالمقارنة مع ال 2011خالل العام % 1.52المجاري بنسبة 

السابق، حيث بلغ متوسط الرقم القياسي العام ألسعار إنشـاء  

كانون ثـاني  األساس  شهر( 2011شبكات المياه خالل العام 

خـالل العـام    102.00بـ مقارنة  103.55) 100=2010

  .السابق
  

  

  

  

  

  

  

ليف البناء والطرق وشبكات المياه تكا مؤشر

  الضفة الغربية فيوشبكات المجاري 

  2011 ن أولكانوخالل شهر 
  

  مؤشر تكاليف البناء  انخفاض
 في تكاليف البناء للمباني السكنية وغير السكنيةأسعار  سجلت

كـانون  شهر خالل % 0.09 همقدارانخفاضاً الضفة الغربية 

 انخفـض  إذ، 2011 ثـاني تشرين  مقارنة بشهر 2011أول 

مقارنة  112.97ألسعار تكاليف البناء إلى  الرقم القياسي العام

كـانون أول  األساس  شهر( خالل الشهر السابق 113.08بـ 

2007=100(.  
  

  حركة أسعار مواد البناء

 إنشـاء سجلت أسعار الخامات والمواد األولية المستخدمة في  

 2011 كـانون أول المباني السكنية وغير السكنية خالل شهر 

حيـث  مقارنة بأسعار الشهر السابق،  %0.22مقداره انخفاضاً 

األثـر  % 1.99الحديد والصلب بمقـدار   أسعار النخفاضكان 

األكبر على هذا االنخفاض، كما انخفضـت أسـعار منتجـات    

اإلسمنت والجير ، وأسعار %0.33بمقدار  المحاجر والكسارات

المنتجـات   ، في المقابل سجلت أسعار%0.23 والجبس بمقدار

بالط خزف وصيني ، وأسعار %0.83ارتفاعاً بنسبة  اإلسمنتية

قطع وتشـكيل  ، كما ارتفعت أسعار %0.47بنسبة  وبورسالن

    %.0.24بنسبة األحجار 

تكاليف وأجور العمال ارتفاعاً بنسـبة   مجموعةسجلت أسعار 

  . %0.16، كما ارتفعت أسعار استئجار المعدات بنسبة 0.21%
  

  تكاليف الطرق  مؤشر ارتفاع
 فـي  الطرق بأنواعها المختلفـة  إنشاءتكاليف أسعار  سجلت

شـهر  خـالل  % 0.07 بنسـبة طفيفاً ارتفاعاً الغربية الضفة 

 إذ، 2011 ثـاني تشـرين   مقارنة بشهر 2011 كانون أول 

ألسـعار تكـاليف الطـرق إلـى      الرقم القياسي العام ارتفع

 شـهر ( خالل الشهر السـابق  111.90مقارنة بـ  111.98

  .)100=2008كانون أول األساس 
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  الطرق إنشاءحركة أسعار مواد 

 إنشـاء ار الخامات والمواد األولية المستخدمة في سجلت أسع

 كـانون خالل شـهر  % 0.03 مقداره انخفاضاً طفيفاً الطرق 

مقارنة بأسعار الشهر السـابق، ويعـود السـبب     2011 أول

الحديد والصلب أسعار  انخفاضإلى  االنخفاضالرئيسي لهذا 

، وأسـعار  %0.31 اإلسمنت بمقداروأسعار ، %1.93 بمقدار

منتجـات  أسعار و، %0.23 بمقدار األدوات المعدنية األخرى

 أسـعار  ارتفعـت ، فيما %0.18 المحاجر والكسارات بمقدار

 المنتجات اإلسمنتية، وأسعار %0.50 اإلسفلت ومنتجاته بنسبة

  .%0.36بنسبة 

سجلت أسعار تكاليف تشغيل معدات وصيانة ارتفاعاً بنسـبة  

عمـال بنسـبة   ال أسعار أجور وتكـاليف  ، وارتفعت0.21%

أسـعار اسـتئجار المعـدات بنسـبة     ، كما ارتفعت 0.22%

   %.0.47 بنسبةأجور المواصالت  وأسعار، 0.27%
  

  تكاليف شبكات المياه ل العام مؤشرال استقرار
الضفة الغربية  في شبكات المياه إنشاءتكاليف أسعار  سجلت 

 2011 كـانون أول شهر خالل  %0.02ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 

الـرقم القياسـي    ارتفع إذ، 2011 ثانيتشرين  ارنة بشهرمق

مقارنـة بـــ    107.65إلـى   لتكاليف شبكات المياه العام

كـانون ثـاني   األساس  شهر(خالل الشهر السابق  107.63

2010=100(.  
  

  خزانات المياهحركة أسعار مواد 

خزانـات الميـاه    إنشـاء سجلت أسعار المواد المستخدمة في 

 2011 كـانون أول خـالل شـهر   % 0.36 مقدارهانخفاضاً 

أسـعار الحديـد    سجلتحيث مقارنة بأسعار الشهر السابق، 

كما انخفضت أسـعار الحفريـات   ، %1.97انخفاضاً مقداره 

 بنسـبة  ارتفاعاً الخرسانةأسعار فيما سجلت ، %0.07بمقدار 

بنسـبة  أسعار أعمال البناء والدهانات كما ارتفعت  ،0.95%

0.41.%  
  

  شبكات المياهواد حركة أسعار م

شـبكات الميـاه    إنشـاء سجلت أسعار المواد المستخدمة في  

مقارنة  2011 كانون أولخالل شهر % 0.20 ارتفاعاً بنسبة

 اإلسـفلت  حيـث سـجلت أسـعار   مع أسعار الشهر السابق، 

مواسير البالسـتيك  أسعار و ،%0.45ومنتجاته ارتفاعاً بنسبة 

ر كل من الحفريات فيما سجلت أسعا، %0.28 بنسبةوالحديد 

على % 0.05و % 0.07ومواد الطمم انخفاضاً طفيفاً مقداره 

  .التوالي
  

  مؤشر تكاليف شبكات المجاري انخفاض

الضـفة   فـي المجـاري   شبكات إنشاء سجلت أسعار تكاليف

 كـانون أول شـهر  خـالل  % 0.07 انخفاضاً مقدارهالغربية 

م الـرق  انخفض، إذ 2011 ثانيتشرين  مقارنة بشهر 2011

مقارنة  103.92إلى  المجاري لتكاليف شبكات القياسي العام

كانون ثاني األساس  شهر(خالل الشهر السابق  104.00بــ 

2010=100(.  
  

  شبكات المجاريحركة أسعار مواد 

 مقـداره  انخفاضاً مواسير البالستيك والباطونسجلت أسعار 

، كما سجلت أسعار %0.17وأسعار المناهل بمقدار  ،0.27%

  انخفاضـاً طفيفـاً مقـداره    من الحفريات ومواد الطمـم  كل

 فيما سجلت أسعار اإلسفلتعلى التوالي، % 0.05و% 0.07

  %.0.45ومنتجاته ارتفاعاً بنسبة 
  

  :مالحظة

الذي ضمته  تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس الضفة الغربية البيانات 

  .1967عنوة بعيد احتاللها للضفة الغربية عام  إسرائيل

  : نويهت

تكاليف البناء والطرق ل الرقم القياسي بيانات قطاع غزة حول .1

 . غير متوفرة وتكاليف شبكات المياه والمجاري

يعود االختالف في نسب التغير لتكاليف المجموعات الرئيسية في كل  .2

من الرقم القياسي إلنشاء المباني أو الطرق أو شبكات المياه أو 

تكوين تلك المجموعات، فمثال  شبكات المجاري إلى االختالف في

مجموعة الحديد والصلب في البناء تتكون من عدد أكبر وأنواع 

  .مختلفة من السلع مقارنة مع مجموعة الحديد والصلب في الطرق

  :لمزيد من المعلومات يرجى االتصال
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