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تكاليف البناء  مؤشر أسعاراالحصاء الفلسطيني: 
في الضفة شبكات المجاري والطرق وشبكات المياه و 

  10/2020،تشرين أولخالل شهر الغربية*
 

مؤشر أسعار تكاليف البناء طفيف على  ارتفاع
 للمباني السكنية

سجلت أسعار تكاليف البناء للمباني السكنية في الضفة 
تشرين  خالل شهر% 0.01 نسبتهطفيفا   ارتفاعا  الغربية* 

الرقم  ارتفع، إذ 2020 أيلولمقارنة بشهر  2020 أول
إلى القياسي ألسعار تكاليف البناء للمباني السكنية 

خالل الشهر  105.97بـ            مقارنة 105.98
 (.100=2013)سنة األساس السابق 

 

مجموعـة أسـعار  سـجلت علـى مسـتوا المجموعـال الرييسـية،
بينما  %،0.02اعا  طفيفا  نسبته ارتفالخامال والمواد األولية 

انخفاضــا  طفيفــا   مجموعــة اســت جار المعــدالســجلت أســعار 
مجموعــة تكــاليف أســعار %، فــي نــين ســجلت 0.08مقــدار  

 2020 تشـــــرين أولخـــــالل شـــــهر  اســـــتقرارا   وأجـــــور العمـــــال
 مقارنة بالشهر السابق.

 

مؤشر أسعار تكاليف البناء  انخفاض طفيف على
 ةللمباني غير السكني

سجلت أسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية في 
% خالل 0.08 مقدار  انخفاضا  طفيفا  الضفة الغربية* 

، إذ 2020 أيلولمقارنة بشهر  2020 تشرين أولشهر 
الرقم القياسي ألسعار تكاليف البناء للمباني غير  انخفض

خالل الشهر  105.69بـ  مقارنة 105.61السكنية إلى 
 (.100=2013األساس  )سنة السابق

 

أســعار  ــ  مــن ســجلت  علــى مســتوا المجموعــال الرييســية،
اســــــت جار ومجموعــــــة مجموعــــــة الخامــــــال والمــــــواد األوليــــــة 

أسـعار %، فـي نـين سـجلت 0.12انخفاضا  مقدار   المعدال
تشـرين خـالل شـهر اسـتقرارا   مجموعـة تكـاليف وأجـور العمـال

 مقارنة بالشهر السابق. 2020 أول
 

مؤشر أسعار تكاليف البناء  يف علىانخفاض طف
 لمباني العظم

سجلت أسعار تكاليف البناء لمباني العظم في الضفة 
تشرين خالل شهر  %0.04 مقدار طفيفا   انخفاضا  الغربية* 

الرقم  انخفض، إذ 2020 أيلولمقارنة بشهر  2020 أول
 103.12 إلىالقياسي ألسعار تكاليف البناء لمباني العظم 

)سنة األساس  خالل الشهر السابق 103.16بـ  مقارنة
2013=100.) 

 

مجموعـة أسـعار سـجلت  علـى مسـتوا المجموعـال الرييسـية،
أسـعار و  %،0.08انخفاضـا  طفيفـا  مقـدار   است جار المعـدال

انخفاضــــا  طفيفــــا  مقــــدار  مجموعــــة الخامــــال والمــــواد األوليــــة 
مجموعــة تكــاليف وأجــور أســعار %، فـي نــين ســجلت 0.06
ـــــة  2020 تشـــــرين أولخـــــالل شـــــهر  اســـــتقرارا   العمـــــال مقارن

 بالشهر السابق.
 

 الطرق  إنشاء تكاليف أسعار مؤشر انخفاض
سجلت أسعار تكاليف إنشاء الطرق بأنواعها المختلفة في 

% خالل شهر 0.71 مقدار  انخفاضا  الضفة الغربية* 
 انخفض، إذ 2020 أيلولمقارنة بشهر  2020 تشرين أول

 107.00عام ألسعار تكاليف الطرق إلى الرقم القياسي ال
خالل الشهر السابق )شهر األساس  107.77 ــــــبـ   مقارنة

 (.100=2008كانون أول 
 

انخفاضا  مجموعة الخامال والمواد األولية أسعار  سجلت
مجموعة تكاليف تشغي  معدال وأسعار  %،0.95مقدار  
مجموعة أسعار و  %،0.82انخفاضا  مقدار   وصيانة

في نين %، 0.57 انخفاضا  مقدار  است جار المعدال
خالل  استقرارا   تكاليف وأجور العمالأسعار مجموعة سجلت 
 .مقارنة بالشهر السابق 2020 تشرين أولشهر 

 

شبكات  إنشاءتكاليف  ألسعار مؤشر العامال انخفاض
 المياه 

سج  المؤشر العام ألسعار تكاليف إنشاء شبكال الميا  في 
خالل شهر  %0.19 مقدار  انخفاضا  لضفة الغربية* ا

 انخفضإذ  ،2020 أيلولمقارنة بشهر  2020 تشرين أول
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 إلىشبكال الميا   إنشاء المؤشر العام ألسعار تكاليف
)شهر  خالل الشهر السابق 114.23بـ  قارنةم 114.01

 .(100=2010األساس  انون ثاني 
 

انخفاضا  م القياسي الميا ، سج  الرق شبكالعلى مستوا 
 119.37الرقم القياسي إلى  انخفض%، إذ 0.33 مقدار 

هر األساس خالل الشهر السابق )ش 119.77 ـب قارنةم
 (.100=2010كانون ثاني 

 

ارتفاعا  الميا ، سج  الرقم القياسي خزانال على مستوا 
 102.22الرقم القياسي إلى  ارتفع%، إذ 0.16 نسبته

هر األساس خالل الشهر السابق )ش 102.06 ـب قارنةم
 (.100=2010كانون ثاني 

 

شبكات  إنشاءالمؤشر العام ألسعار تكاليف انخفاض 
 المجاري 

سجلت أسعار تكاليف إنشاء شبكال المجاري في الضفة 
 تشرين أول % خالل شهر0.15 ار انخفاضا  مقدالغربية* 

قم الر  انخفض، إذ 2020 أيلولمقارنة بشهر  2020
خالل الشهر  109.55 ـمقارنة ب 109.39القياسي إلى 

 (.100=2010السابق )شهر األساس  انون ثاني 
 

 تنويه:
وما تبعه من  19 –على أثر انتشار وباء  وفيد  .1

انتشار ، فقد تم استبدال عملية جمع  تدابير للحد من
 البيانال من الجمع الميداني الى الجمع عبر الهاتف.

نول الرقم القياسي لتكاليف البناء  بيانال قطاع غزة .2
 والطرق وتكاليف شبكال الميا  والمجاري غير متوفرة. 

يعود االختالف في نسب التغير لتكاليف المجموعال  .3
الرييسية في    من الرقم القياسي إلنشاء المباني أو 
الطرق أو شبكال الميا  أو شبكال المجاري إلى 

 االختالف في تكوين تلك المجموعال.
 
 
 
 

 مالحظة: 
*البيانال ال تشم  ذلك الجزء من محافظة القدس والذي 
ضمه االنتالل اإلسراييلي إليه عنوة بعيد انتالله للضفة 

 .1967الغربية عام 
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