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

 2020خالل العام  *الغربية
  

 مؤشر أسعار تكاليف البناء للمباني السكنية ارتفاع
للمباني السككنية سجل الرقم القياسي ألسعار تكاليف البناء 

% خكالل العكام 0.16 ارتفاعكا  نسكب  في الضكفة الغربيكة* 
قارنةةم مةةع العةةاب الحةةابلغ متةةط بلةةم مت سةة  الةةرقم م 2020

 105.98القياسةةي ألسةةعار تكةةاليف البنةةاء للسكةةاني الحةة نيم 
 (.100=2013سنم األساس ) 2020خالل العاب 

 

مؤشككر أسكعار تككاليف البنكاء للمبككاني  ارتفكاع فييكف علك 
 غير السكنية

للمبككاني غيككر سةةجل الةةرقم القياسةةي ألسةةعار تكةةاليف البنةةاء 
 ارتفاعككككا  فييفككككا  نسككككب  ي الضككككفة الغربيككككة* السكككككنية فكككك

مقارنةةةم مةةةع العةةةاب الحةةةابلغ  2020% خكككالل العكككام 0.02
متةةةط بلةةةةم مت سةةة  الةةةةرقم القياسةةةي ألسةةةةعار تكةةةاليف البنةةةةاء 

سةةنم ) 2020خةةالل العةةاب  105.70للسكةةاني رتةةر الحةة نيم 
 (.100=2013األساس 

 

 مؤشر أسعار تكاليف البناء لمباني العظم انخفاض
لمبككاني العظككم القياسةةي ألسةةعار تكةةاليف البنةةاء سةةجل الةةرقم 

% خكالل العكام 1.08 مقداره انخفاضا  في الضفة الغربية* 
مقارنةةم مةةع العةةاب الحةةابلغ متةةط بلةةم مت سةة  الةةرقم  2020

 103.37القياسةةةي ألسةةةةعار تكةةةةاليف البنةةةاء لسكةةةةاني الع ةةةةم 
 (.100=2013سنم األساس ) 2020خالل العاب 

 

 الطرق مؤشر أسعار تكاليف  انخفاض
نشكككككاء الطكككككرق إسةةةةةجل الةةةةةرقم القياسةةةةةي ألسةةةةةعار تكةةةةةاليف 
 مقككداره انخفاضككا  بأنواعهككا المخ لفككة فككي الضككفة الغربيككة* 

مقارنةةةم مةةةع العةةةاب الحةةةابلغ  2020% خكككالل العكككام 1.06
متةةةةط بلةةةةم مت سةةةة  الةةةةرقم القياسةةةةي العةةةةاب ألسةةةةعار تكةةةةاليف 

شةةةةةةار األسةةةةةةاس ) 2020خةةةةةةالل العةةةةةةاب  108.06الطةةةةةةر  
 (.100=  2008كان ن أول 

 المؤشر العام ألسعار تكاليف شبكات المياه ارتفاع
نشكاء شكبكات الميكاه إسجل الةرقم القياسةي ألسةعار تكةاليف 

% خكالل العكام 0.73 ارتفاعكا  نسكب  في الضكفة الغربيكة* 
مقارنةةم مةةع العةةاب الحةةابلغ متةةط بلةةم مت سةة  الةةرقم  2020

 114.38القياسةةةةةي العةةةةةاب ألسةةةةةعار ينهةةةةةاء شةةةةةك ا  السيةةةةةا  
)شةةةةةةةةةار األسةةةةةةةةةاس  ةةةةةةةةةان ن  ةةةةةةةةةاني  2020العةةةةةةةةةاب خةةةةةةةةةالل 
2010=100.) 

 

 المؤشر العام ألسعار تكاليف شبكات المجاري  انخفاض
نشكككككاء شكككككبكات إسةةةةةجل الةةةةةرقم القياسةةةةةي ألسةةةةةعار تكةةةةةاليف 

% 0.22 انخفاضككا  مقككدارهالمجككاري فككي الضككفة الغربيككة* 
مقارنةةةم مةةةع العةةةاب الحةةةابلغ متةةةط بلةةةم  2020خكككالل العكككام 

عاب ألسعار ينهةاء شةك ا  السجةار  مت س  الرقم القياسي ال
)شةةار األسةةاس  ةةان ن  ةةاني  2020خةةالل العةةاب  109.54

2010=100.) 
 

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

 12/2020،كانون أولخالل شهر 
 

 مؤشر أسعار تكاليف البناء للمباني السكنية ارتفاع
يف البناء للسكاني الح نيم في الضفم سجلت أسعار تكال

  ان ن أولخالل شار % 1.20 نحبته ارتفاعا  الغربيم* 
الرقم  ارتفعغ يذ 2020  انيتهرين مقارنم بهار  2020

يلى القياسي ألسعار تكاليف البناء للسكاني الح نيم 
)سنم خالل الهار الحابل  106.20بة  مقارنم 107.48
 (.100=2013األساس 

 

مجس عةم سةجلت أسةعار  حت ى السجس عا  الرئيحيمغعلى م
أسةةةةعار %غ و 1.62ارتفاعةةةةا  نحةةةةبته  تكةةةةاليف وأاةةةة ر العسةةةةال

 %غ1.19ارتفاعةةا  نحةةبته مجس عةةم المامةةا  والسةة اي األوليةةم 
% 0.49 ارتفاعةا  نحةبته مجس عم استئجار السعةدا أسعار و 

 مقارنم بالهار الحابل. 2020  ان ن أولخالل شار 
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 شر أسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنيةمؤ  ارتفاع
سجلت أسعار تكاليف البناء للسكاني رتر الح نيم في 

 ان ن % خالل شار 1.18 ارتفاعا  نحبتهالضفم الغربيم* 
 ارتفعغ يذ 2020  انيتهرين مقارنم بهار  2020 أول

الرقم القياسي ألسعار تكاليف البناء للسكاني رتر الح نيم 
 خالل الهار الحابل 105.89بة  قارنمم 107.14يلى 

 (.100=2013)سنم األساس 
 

مجس عةم سةجلت أسةعار  على محت ى السجس عا  الرئيحيمغ
%غ وأسةةةةعار 1.62ارتفاعةةةةا  نحةةةةبته  تكةةةةاليف وأاةةةة ر العسةةةةال

%غ 1.16ارتفاعةةا  نحةةبته مجس عةةم المامةةا  والسةة اي األوليةةم 
% 0.51ارتفاعةا  نحةبته  مجس عم استئجار السعةدا وأسعار 

 مقارنم بالهار الحابل. 2020خالل شار  ان ن أول 
 

 مؤشر أسعار تكاليف البناء لمباني العظم ارتفاع
سجلت أسعار تكاليف البناء لسكاني الع م في الضفم 

  ان ن أولخالل شار  %2.36 نحبته ارتفاعا  الغربيم* 
الرقم  ارتفعغ يذ 2020  انيتهرين مقارنم بهار  2020

 يلىالقياسي ألسعار تكاليف البناء لسكاني الع م 
)سنم  خالل الهار الحابل 103.16بة  مقارنم 105.60
 (.100=2013األساس 

 

مجس عةم أسةعار  سةجلت على محت ى السجس عا  الرئيحيمغ
%غ وأسةةةعار 2.65ارتفاعةةةا  نحةةةبته المامةةةا  والسةةة اي األوليةةةم 

%غ 2.34نحةةةبته ارتفاعةةةا   مجس عةةةم تكةةةاليف وأاةةة ر العسةةةال
% 0.49ارتفاعةا  نحةبته  مجس عم استئجار السعةدا وأسعار 

 مقارنم بالهار الحابل. 2020خالل شار  ان ن أول 
 الطرق  إنشاء تكاليف أسعار مؤشر ارتفاع

سجلت أسعار تكاليف ينهاء الطر  بأن اعاا السمتلفم في 
 ان ن % خالل شار 0.45 ارتفاعا  نحبتهالضفم الغربيم* 

 ارتفعغ يذ 2020  انيتهرين مقارنم بهار  2020 أول
 107.18الرقم القياسي العاب ألسعار تكاليف الطر  يلى 

شار األساس خالل الهار الحابل ) 106.70 ةةةةةةبة   مقارنم
 (.100=2008كان ن أول 

ارتفاعا   تكاليف وأا ر العسالأسعار مجس عم  سجلت
معدا   مجس عم تكاليف تهغتلوأسعار  %غ1.55نحبته 
مجس عم أسعار %غ و 1.04ارتفاعا  نحبته  وصيانم

بتنسا  %غ0.51 نحبته ارتفاعا  الماما  والس اي األوليم 
 مقدار  انمفاضا   مجس عم استئجار السعدا سجلت أسعار 

مقارنم بالهار  2020  ان ن أولخالل شار % 0.12
 .الحابل

 

 ه شبكات الميا إنشاءتكاليف  ألسعار مؤشر العامال ارتفاع
سجل السؤشر العاب ألسعار تكاليف ينهاء شك ا  السيا  

خالل شار  %1.96 ارتفاعا  نحبتهفي الضفم الغربيم* 
يذ  غ2020  انيتهرين مقارنم بهار  2020 كان ن أول

شك ا  السيا   ينهاء السؤشر العاب ألسعار تكاليف ارتفع
 خالل الهار الحابل 113.92بة  قارنمم 116.15 يلى

 .(100=2010س  ان ن  اني )شار األسا
 

ارتفاعا  السيا غ سجل الرقم القياسي خزانا  على محت ى 
 105.23الرقم القياسي يلى  ارتفع%غ يذ 3.02 نحبته

ار األساس خالل الهار الحابل )ش 102.15 ةب قارنمم
 (.100=2010كان ن  اني 

 

ارتفاعا  السيا غ سجل الرقم القياسي  شك ا على محت ى 
 121.11الرقم القياسي يلى  ارتفع%غ يذ 1.55ه نحبت

ار األساس خالل الهار الحابل )ش 119.27 ةب قارنمم
 (.100=2010كان ن  اني 
شبكات  إنشاءالمؤشر العام ألسعار تكاليف انخفاض 

 المجاري 
سجلت أسعار تكاليف ينهاء شك ا  السجار  في الضفم 

  ان ن أول ل شار% خال0.35 ار انمفاضا  مقدالغربيم* 
الرقم  انمفضغ يذ 2020  انيتهرين مقارنم بهار  2020

خالل الهار  109.23 ةمقارنم ب 108.85القياسي يلى 
 (.100=2010الحابل )شار األساس  ان ن  اني 
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 تنوي :
وما تكعه من تدابتر للحد  19 –على أ ر انتهار وباء   فتد  .1

البيانا  من الجسع  انتهار غ فقد تم استبدال عسليم اسع من
 الستداني الى الجسع عبر الااتف.

بيانا  قطاع رزة م ل الرقم القياسي لتكاليف البناء والطر   .2
 وتكاليف شك ا  السيا  والسجار  رتر مت فرة. 

يع ي االختالف في نحب التغتر لتكاليف السجس عا  الرئيحيم  .3
 ا  في  ل من الرقم القياسي إلنهاء السكاني أو الطر  أو شك

السيا  أو شك ا  السجار  يلى االختالف في تك ين تلك 
 السجس عا .

 
 مالحظة: 

*البيانا  ال تهسل ذلك الجزء من محاف م القدس والذ  ضسه 
االمتالل اإلسرائتلي يليه عن ة بعتد امتالله للضفم الغربيم عاب 

1967. 
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