
الرقم القياسي لتكاليف البناء

ســجل الرقــم القياســي العــام لتكاليــف البنــاء ارتفاعــاً بنســبة 1.30 % خــال العــام مقارنــة بالعــام الماضــي حيــث بلــغ الرقم القياســي 

العــام ألســعار تكاليــف البنــاء الــى 101.97 خــال عــام 2017 مقارنــة بالعــام الســابق الــذي بلغ 100.66. 

ويعــود الســبب الرئيســي لهــذا االرتفــاع الــى ارتفــاع تكاليــف أجــور المعــدات والعمالــة والتكاليــف األخــرى بنســبة 1.55 % وأســعار 

الخامــات والمــواد بنســبة 1.13 % مقارنــة بالعــام الســابق. 

وقــد ســجل الرقــم القياســي العــام للمبانــي الســكنية ارتفاعــاً بلــغ 1.34 % وللمبانــي غيــر الســكنية بنســبة 1.15 % مقارنــة بالعــام 

الســابق. ويوضــح الشــكل التالــي نســب التغيــر فــي االرقــام القياســية لتكاليــف البنــاء حســب نــوع المبنــى لعــام 2017 مقارنــة بعــام 
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أوالً: الخامات والمواد 

ســجلت أســعار الخامــات والمــواد المســتخدمة فــي عمليــات البنــاء ارتفاعــاً بلــغ 1.13 % خــال العــام مقارنــة بالعــام الســابق ويرجــع 

الســبب الرئيســي الرتفــاع أســعار الخامــات والمــواد الــى إرتفــاع أســعار مــواد المحاجــر )والتــي تشــمل أحجــار ورمــال وحصــى( بنســبة 

8.70 % وأســعار مــواد الصناعــة التحويليــة بنســبة 0.76 % خــال عــام 2017، ويرجــع ارتفــاع الرقــم القياســي ألســعار مــواد الصناعــة 

التحويليــة الرتفــاع أســعار كل مــن فحــم الكــوك والمنتجــات النفطيــة المكــررة )والتــي تشــمل الديــزل( بنســبة 20.29 % والفلــزات 

القاعديــة أو األساســية )المنتجــات المعدنيــة األساســية والتــي تشــمل حديــد البنــاء ومنتجــات االلومنيــوم( بنســبة 3.33 % ومنتجــات 

بنســبة 1.52 % ومنتجــات  والســيراميك(  االســمنت  الزجــاج واالســمنت ومنتجــات  )والتــي تشــمل  األخــرى  يــة  الافلز المعــادن 

المعــادن المشــكلة عــدا الماكينــات والمعــدات )والتــي تشــمل الصهاريــج والنوافــذ واالقفــال( بنســبة 1.36 % والمعــدات الكهربائيــة 

بنســبة 0.27 %.

يــة بنســبة 4.96 % والخشــب   وعـلـى الرغــم مــن ذلــك فقــد انخفضــت أســعار كل مــن الحواســيب والمنتجــات االلكترونيــة والبصر

ومنتجــات الخشــب عــدا األثــاث )والتــي تشــمل األبــواب والشــبابيك الخشــبية( بنســبة 1.92 % 

واآلالت والمعــدات غيــر المصنفــة فــي موضــع اخــر )والتــي تشــمل المضخــات والحنفيــات( بنســبة 1.71 % والكيماويــات والمنتجــات 

الكيميائيــة )والتــي تشــمل الدهانــات واالصبــاغ( بنســبة 0.67 % ومنتجــات المطــاط واللدائــن )والتــي تشــمل االنابيــب والخزانــات 

الباســتيكية( بنســبة 0.16 % بينمــا اســتقرت أســعار األثــاث )والتــي تشــمل اثــاث المطابــخ( لعــام 2017.

وفيما يلي تحليل تفصيلي لحركة الرقم القياسي العام لتكاليف البناء خال عام 2017

ثانياً: أجور المعدات والعمالة والتكاليف األخرى

ارتفعــت اســعار أجــور المعــدات والعمالــة والتكاليــف األخــرى بنســبة 1.55 % مقارنــة بالعــام الســابق نتيجــة الرتفــاع أجــور العمالــة 

والتكاليــف األخــرى بنســبة 1.79 % وعـلـى الرغــم مــن ذلــك فقــد انخفضــت تكلفــة اســتئجار المعــدات بنســبة 3.09 %. ويوضــح 

الجــدول التالــي األرقــام القياســية ونســب التغيــر فــي االرقــام القياســية لتكاليــف البنــاء حســب نــوع المبنــى خــال عــام 2017 مقارنــة 

بعــام 2016.
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جدول )1( | األرقام القياسية ونسب التغير في االرقام القياسية لتكاليف البناء لعام 2017

البيان

نسب التغير لعام 2017 مقارنة بعام 2016الرقم القياسي السنوي لتكاليف البناء 2017

المباني غير المباني السكنية
السكنية

الرقم القياسي 
المباني غير المباني السكنيةلتكاليف البناء 

السكنية
الرقم القياسي 
لتكاليف البناء 

102.04101.73101.971.341.151.30الرقم القياسي العام  

100.3299.09100.071.210.801.13 الخامات والمواد  

127.79128.06127.838.678.848.70 التعدين واستغالل المحاجر  

127.79128.06127.838.678.848.70 االنشطة المتعلقة بالتعدين واستغالل المحاجر  

99.1598.0898.930.840.460.76 الصناعة التحويلية 

1.92-1.91-1.92-96.5796.5596.57 الخشب ومنتجات الخشب عدا األثاث 

55.1555.1555.1520.2920.2920.29 المنتجات النفطية المكررة 

0.67-0.67-0.67-96.0696.0696.06 الكيماويات والمنتجات الكيميائية 

0.16-0.260.06-99.6299.8099.68 منتجات المطاط واللدائن 

102.60101.26102.321.670.971.52 منتجات المعادن الالفلزية األخرى 

75.9376.3176.013.363.233.33 المنتجات المعدنية األساسية 

119.20115.87118.841.391.151.36 منتجات المعادن المشكلة عدا الماكينات والمعدات  

4.96-5.01-4.95-92.1291.4991.99 الحواسيب والمنتجات اإللكترونية والبصرية  

95.0295.0895.040.290.230.27 المعدات الكهربائية 

1.71-1.71-1.70-102.44101.31102.21 اآلالت والمعدات األخرى 

113.64113.62113.640.000.000.00 األثاث  

104.82104.81104.821.551.541.55 أجور المعدات والعمالة والتكاليف االخرى  

3.09-3.09-3.09-100.43100.43100.43 تكلفة استئجار المعدات  

105.04105.04105.041.791.791.79 اجور العمالة والتكاليف االخرى 
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