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 General Index 0.37-0.41-0.35-1.61-1.63-1.60-0.72-0.73-0.72-0.760.640.730.170.090.15العام القياسي الرقم 

  Materials 0.89-1.12-0.84-2.59-2.90-2.51-1.42-1.63-1.36-0.05-0.21-0.01-0.570.280.51والمواد الخامات 

  Mining and Quarrying 2.022.002.021.801.801.801.421.421.420.920.940.931.541.541.54المحاجر واستغالل التعدين 

  Mining Activities and Quarrying 2.022.002.021.801.801.801.421.421.420.920.940.931.541.541.54المحاجر واستغالل بالتعدين المتعلقة االنشطة 

  Manufacturing 1.00-1.22-0.94-2.74-3.05-2.66-1.54-1.74-1.49-0.13-0.29-0.09-0.500.220.44التحويلية الصناعة 

 Wood and Wood Products, except furniture  1.16-1.17-1.16-0.66-0.68-0.66-0.68-0.69-0.68-1.78-1.77-1.78-1.53-1.52-1.53-األثاث عدا الخشب ومنتجات الخشب 

  Refined Petroleum Products 32.50-32.50-32.50-46.95-46.95-46.95-39.44-39.44-39.44-20.27-20.27-20.27-18.94-18.94-18.94-المكررة النفطية المنتجات 

  Chemicals and Chemical Products 1.24-1.25-1.24-1.82-1.82-1.82-1.59-1.60-1.59-0.90-0.90-0.90-0.66-0.66-0.66-الكيميائية والمنتجات الكيماويات 

  Rubber and Plastics Products 0.060.070.060.340.370.350.770.840.790.190.200.190.340.370.35واللدائن المطاط منتجات 

  Other Non-Metallic Mineral Products 0.170.18-1.860.28-2.36-1.73-0.26-0.70-0.14-1.901.561.831.110.871.06األخرى الالفلزية المعادن منتجات 

 Manufacture of Basic Metals 11.27-11.19-11.29-17.63-17.71-17.61-12.94-12.91-12.95-8.50-8.43-8.52-5.53-5.20-5.61-األساسية المعدنية المنتجات 

8.977.728.835.835.035.742.431.992.382.512.132.474.904.194.82والمعدات الماكنات عدا المشكلة المعادن منتجات 
 Fabricated Metal Products, except Machinery and 

Equipment  

  Computers, Electronic and Optical products 0.950.840.880.850.490.260.450.910.720.870.320.240.30-0.92-0.96-والبصرية اإللكترونية والمنتجات الحواسيب 

  Electrical Equipment 1.55-1.44-1.58-1.38-1.36-1.39-1.04-0.85-1.09-1.27-1.16-1.29-2.51-2.38-2.55-الكهربائية  المعدات 

  Other Machinery and Equipment 0.92-0.82-0.95-1.33-1.07-1.39-1.87-1.62-1.94-0.10-0.19-0.07-0.39-0.40-0.39-األخرى والمعدات اآلالت 

  Furniture 12.9912.9512.9811.7611.7311.7611.5211.4911.517.807.787.8011.0010.9711.00األثاث 

 Hiring of equipment, Labour  wages and other Costs 0.180.400.400.40-0.19-0.18-1.061.051.060.450.440.450.280.280.28االخرى والتكاليف والعمالة المعدات أجور 

 Hiring of equipment 1.39-1.39-1.39-1.58-1.58-1.58-1.59-1.59-1.59-0.78-0.78-0.78-1.63-1.63-1.63-المعدات استئجار تكلفة 

  Labour Wages and Other Cost 0.110.500.500.50-0.11-0.11-1.211.211.210.510.510.510.390.390.39االخرى والتكاليف العمالة اجور 

Percentage change in the prices of construction cost during the comparison period (quarter / year) compared to the same period (quarter / year) in last year *من العام السابق (سنة/ ربع سنة )من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة  (سنة/ ربع سنة )هو نسبة التغير في اسعار تكاليف البناء في فترة المقارنة * 
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