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تكاليف  مؤشر أسعاراالحصاء الفلسطيني يعلن 
البناء والطرق وشبكات المياه وشبكات المجاري في 

، ثانيتشرين خالل شهر  الضفة الغربية*
11/2021 

 
 مؤشر أسعار تكاليف البناء للمباني السكنية ارتفاع

سجلت أسعار تكاليف البناء للمباني السكنية في الضفة 
 ثانيتشرين خالل شهر % 1.14 ارتفاعًا نسبتهالغربية* 

الرقم  ارتفع، إذ 2021 تشرين أولمقارنة بشهر  2021
 116.02إلى القياسي ألسعار تكاليف البناء للمباني السكنية 

)سنة األساس خالل الشهر السابق  114.71بـ  ةمقارن
2013=100.) 

 

 ســــجلت أســــعار مجموعــــة علــــى مســــتوع المجموعــــا  الر يســــية،
%، بينمــا ســجلت 1.92يــة ارتفاعــًا نســبته الخامــا  والمــواو األول

%، 0.14أســـعار مجموعـــة اســـتدجار المعـــدا  انخفا ـــًا مقـــدار  
اسـتقرارًا  مجموعـة تكـاليف وأرـور العمـالفي حين سجلت أسعار 

 مقارنة بالشهر السابق. 2021 ثانيتشرين خالل شهر 
  

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

 ثانيتشرين % خالل شهر 09.1 نسبته ارتفاعاً الغربية* 
الرقم  ارتفعإذ  ،2021 تشرين أولمقارنة بشهر  2021

القياسي ألسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية إلى 
          خالل الشهر السابق 114.15 بـ ةمقارن 115.40

 (.100=2013)سنة األساس 
 

سجلت أسعار مجموعة  على مستوع المجموعا  الر يسية،
%، بينما سجلت 1.78الخاما  والمواو األولية ارتفاعًا نسبته 

%، 0.14أسعار مجموعة استدجار المعدا  انخفا ًا مقدار  
استقرارًا  مجموعة تكاليف وأرور العمالفي حين سجلت أسعار 

 بالشهر السابق.مقارنة  2021 ثانيخالل شهر تشرين 
  
 
 

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

مقارنة  2021 ثانيتشرين خالل شهر  %162. ارتفاعًا نسبته
الرقم القياسي ألسعار  ارتفع، إذ 2021 تشرين أولبشهر 

 114.94بـ  مقارنة 117.42 إلىتكاليف البناء لمباني العظم 
 (.100=2013)سنة األساس  خالل الشهر السابق

 

سجلت أسعار مجموعة  على مستوع المجموعا  الر يسية،
%، بينما سجلت 3.36نسبته  الخاما  والمواو األولية ارتفاعاً 

%، 0.14أسعار مجموعة استدجار المعدا  انخفا ًا مقدار  
استقرارًا  رور العمالمجموعة تكاليف وأفي حين سجلت أسعار 

 مقارنة بالشهر السابق. 2021 ثانيخالل شهر تشرين 
 

 تكاليف إنشاء الطرق  أسعار مؤشررتفاع ا
سجلت أسعار تكاليف إنشاء الطرق بأنواعها المختلفة في 

تشرين % خالل شهر 1.22 ارتفاعًا نسبتهالضفة الغربية* 
 الرقم ارتفع، إذ 2021 تشرين أولمقارنة بشهر  2021 ثاني

    مقارنة 110.93القياسي العام ألسعار تكاليف الطرق إلى 
           شهر األساس خالل الشهر السابق ) 109.60 بـ

 (.100=2008كانون أول 
 

مجموعة  على مستوع المجموعا  الر يسية، سجلت أسعار
وأسعار  ،%1.79الخاما  والمواو األولية ارتفاعًا نسبته 

تكاليف تشغيل معدا  وصيانة ارتفاعًا نسبته  مجموعة
مجموعة استدجار المعدا  ارتفاعًا نسبته وأسعار %، 0.89
تكاليف وأرور  مجموعة في حين سجلت أسعار%، 0.65
مقارنة بالشهر  2021 ثانيتشرين استقرارًا خالل شهر  العمال
 .السابق

 

 تكاليف إنشاء شبكات المياه  أسعارارتفاع مؤشر 
تكاليف إنشاء شبكا  الميا  في الضفة الغربية* ار ت أسعسجل

مقارنة  2021 ثانيتشرين خالل شهر  %1.32ارتفاعًا نسبته 
الرقم القياسي ألسعار  ارتفعإذ ، 2021بشهر تشرين أول 

 124.14مقارنة بـ  125.77 إلى إنشاء شبكا  الميا تكاليف 
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                      شهر األساس ) السابق الشهرخالل 
 (.100=2010كانون ثاني 

 

خزانا  الميا ، سجل الرقم القياسي ارتفاعًا  على مستوع أسعار
 ـبمقارنة  121.12%، إذ ارتفع الرقم القياسي إلى 2.88نسبته 

خالل الشهر السابق، وعلى مستوع أسعار شبكا   117.73
%، إذ ارتفع 0.66سجل الرقم القياسي ارتفاعًا نسبته الميا  

خالل الشهر  127.04 ـبمقارنة  127.89ي إلى الرقم القياس
 .السابق

 

 شبكات المجاري  المؤشر العام ألسعار تكاليف إنشاء ارتفاع
سجلت أسعار تكاليف إنشاء شبكا  المجاري في الضفة 

 ثانيتشرين  % خالل شهر0.53 ارتفاعًا نسبتهالغربية* 
الرقم  ارتفع، إذ 2021 تشرين أولمقارنة بشهر  2021
 خالل الشهر السابق 110.74 ـمقارنة ب 111.33إلى  القياسي

 (.100=2010)شهر األساس كانون ثاني 
 

 تنويه:
 وما تبعه من تدابير للحد من 19 –على أثر انتشار وباء كوفيد  .1

انتشار ، فقد تم استبدال عملية رمع البيانا  من الجمع الميداني الى 
 الجمع عبر الهاتف.

القياسي لتكاليف البناء والطرق وتكاليف بيانا  قطاع غزة حول الرقم  .2
 شبكا  الميا  والمجاري غير متوفرة. 

يعوو االختالف في نسب التغير لتكاليف المجموعا  الر يسية في  .3
كل من الرقم القياسي إلنشاء المباني أو الطرق أو شبكا  الميا  أو 

 شبكا  المجاري إلى االختالف في تكوين تلك المجموعا .
 

 مالحظة: 
البيانا  ال تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي  مه االحتالل *

 .1967اإلسرا يلي إليه عنوة بعيد احتالله للضفة الغربية عام 
 

 لمزيد من المعلومات يرجى االتصال:
 الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني

 فلسطين. ،P6028179، ، رام هللا1647.ب.  ص
 

 ( 972/970) 2982700-02اتف: ه
 ( 972/970) 2982710 -02فاكس: 

 1800300300: خط مجاني
 diwan@pcbs.gov.psبريد إلكتروني: 

 www.pcbs.gov.psالصفحة االلكترونية: 
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