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  مقدمةال
  

ألنھ یھیئ في المراحل األولى من التنمیة یشكل الثقل الرئیسي  فھو المھمةیعتبر قطاع البناء من القطاعات االقتصادیة 
 2018 لسنة قطاع البناء والتشییدل األرقام القیاسیة تم أعداد تقریر لذا ،أسس البناء التحتي لالقتصاد الوطني

ً تضمنم 2012بأساس ً ، اءبنال لكلفة ،المشتغلین ألجور ،نواعة ألسعاراألاألرقام القیاسی ا أن المؤشرات المحتسبة ب علما
  .التتضمن اقلیم كردستان

  

  .)7و 6(رقم  ینفي الجدول 2007ساسسنة األھي أرقام فعلیة تم إحتسابھا ب) 2013 - 2008(السنوات ان 
  

تم إحتسابھا عن التي  )7(رقم  الجدید في الجدول) 2007- 1990( السنوات اضافةتم وألول مرة في ھذا التقریر 
، كذلك تم اضافة الجدولین 2018فیھ تم تكملة السنوات لغایة و 2007السالسل الزمنیة بسنة األساسطریق ربط 

  .لتكون الجداول مراجع معتمدة كسالسل) 9و8(الجدیدین رقم 
  

  :المنھجیة
  

  .تشییدفیما یأتي منھجیة تركیب األرقام القیاسیة لقطاع البناء وال
  

  األساس سنة :أوالً 
  

ً من سنةكسنة أساس 2012 قطاع البناء والتشیید بإعتبار سنةلتم تحدیث األرقام القیاسیة    .2007 ، بدال
 

 ً   في قطاع البناء والتشیید السلعیة السلة: ثانیا
  

عدة الى  بدورھائیسة ومجموعة ر 14والخاص إلىألقطاعین العام لصنفت المجامیع الداخلة في احتساب األرقام القیاسیة 
  :كاآلتيوفي المجموعة الرئیسة لكل نوع قیمة وال) العدد( الكمیةأنواع تفصیلیة تتضمن 

  

من مجموع عدد %) 90(رئیسة وبنسبة  ةعومجم14ضمن ال) 99(من أصل  نوع )89(شمل عدد  :القطاع العام .1
 .من مجموع قیم األنواع الكلیة%) 99.998(نسبة  شكلتقد لقیمة فااما . 2012األنواع الكلیة لسنة األساس

 
  

من مجموع عدد %) 93(وبنسبة مجموعة رئیسة 14الضمن ) 74(من أصل  نوع )69(شمل عدد  :القطاع الخاص .2
 .من مجموع قیم األنواع الكلیة%) 69(نسبة شكلت فقد القیمة اما . 2012األنواع الكلیة لسنة األساس

  

 2012األساس وفي القطاعین العام والخاص في سنةمجموعة رئیسة 14الالداخل ضمن  :)أخرى(النوع الى  بالنسبة
ً عدم توفر الكمیات أو القیمو عدم ثبات المواصفاتل ،لم یدخل في إحتساب الرقم القیاسيفقد استبعد و   .أحیانا

  

 ً   ھاحتسابإالمستخدمة في الریاضیة الصیغ وفي قطاع البناء والتشیید أنواع األرقام القیاسیة :ثالثا
  

1 المستخدمة في قطاع البناء والتشییدرقام القیاسیة ألسعار األنواع األ: 
  

ویؤثر حجم الطلب  ،تعتبر أسعار األنواع ومواصفاتھا المستخدمة في البناء من العوامل الرئیسیة التي تؤثر في كلفة البناء
ة ألسعار األنواع ھو لمعرفة أن الغرض من احتساب األرقام القیاسیكما  ،انخفاض األسعار بشكل كبیر في ارتفاع أو

في قطاع البناء  بنیة واإلنشاءاتحتساب الرقم القیاسي لكلفة األستخدامھا في اإلكذلك و ،التغیر في أسعار ھذه األنواع
  .والتشیید

  

  .)منھالمستخدمة  الكمیة( /) قیمة كل نوع مستخدم مشمول في احتساب الرقم القیاسي( = )سعرالنوع(ان 
  

، مع األخذ بنظر اتلقطاعلفي إحتساب األرقام القیاسیة ) صیغة السبیرز(ون الترجیح بأوزان ثابتة تم استخدام قان
  :وكما یأتي قطاعفي تكوین كل المجامیع الداخلة اإلعتبار 

                                                                   …………… (1)  100
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    :انحیث  
PI : یمثل الرقم القیاسي للسعر  
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1P  :یمثل السعر في سنة المقارنة  

0P :یمثل السعر في سنة األساس  

iw : أوزان الترجیح الثابتة وكاآلتي في احتساب اءفي البن ، الذي یعتمد قیم األنواع المستخدمةالنوعیمثل وزن:  
  

                                         النوع في سنة االساساستخدم من  ماقیمة                               
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ=   (w)وزن النوع    x   100ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    مجموع قیم األنواع المستخدمة في سنة االساس              
  

  :كاآلتيو مختار في العینة نوعكل سعر یحتسب رقم قیاسي ل ،)خاص+عام( قطاع البناء والتشییدلولحساب الرقم القیاسي 
  

  })ھوزن x الخاص لقطاعا فيالرقم القیاسي لسعرالنوع )+(ھوزن x لقطاع العامفي االرقم القیاسي لسعرالنوع ({الرقم القیاسي    
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ=    سعر النوعل   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                           100  
  

  :یأتيیحتسب كما  والخاصأین العام نوع في القطاعالحیث أن وزن 
  

  سنة االساس في لقطاع في امااستخدم من النوع  ةقیم                        
ــــــــــ=  نوع في القطاعالوزن    x   100ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  مااستخدم من النوع في كال القطاعین في سنة االساسمجموع                     
  

  .السابقة) 1(باستخدام الصیغة ) خاص+عام( قطاع البناء والتشییدلبعد ذلك یحتسب الرقم القیاسي و
  

  

2  دفي قطاع البناء والتشییلمشتغلین المدفوعة لألجور لاألرقام القیاسیة: 
  

من یعتبر الرقم القیاسي لألجور ، كما ان من العناصر األساسیة في عملیة اإلنتاج) المشتغلین(تعتبر القوى العاملة 
ولمقارنة األجور في القطاعات االقتصادیة المختلفة خالل مدد المؤشرات االقتصادیة المھمة في تحلیل عناصر الكلفة 

ً وأیض للكلفةالرقم القیاسي  وإلعدادزمنیة    .وتناسبھا مع المستوى العام لألسعار لتعرف على دخول العاملینل ا
  

لكل مجموعة من أصناف المشتغلین،حیث  }كوزن ثابت{ )المشتغلین في سنة األساس عدد( اعتبر: وزن األجوربالنسبة ل
 ساس لذلكاأل المشتغلین في سنة عدد(  X)في كل صنف من األصناف المقارنة رفي سنةومعدالت األج({ تم ترجیح

     :وتشمل األصناف مایأتي} )الصنف
  سواق السیارات وسواق ، العمال، اإلداریون ،الفنیون ،المھندسون  :أصناف وھم 6أصناف مھن القطاع العام وتشمل   . أ

  .ومشغلي اآلالت والمكائن، الحراس والفراشون والمشتغلون اآلخرون
 

  .العمال غیر الماھرین ،العمال شبھ الماھرین ،العمال الماھرون  :أصناف وھم 3 أصناف مھن القطاع الخاص وتشمل. ب
  

األرقام القیاسیة ألجور المشتغلین في كل من إحتساب في ) زالسبیرصیغة (قانون الترجیح باألوزان الثابتة  تم استخدام
  :وكما یأتيالعام والخاص  لقطاعینا

  )عدد المشتغلین في سنة االساس xمعدل األجور في سنة المقارنة (مجموع                                                        
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= لألجورفي القطاع الرقم القیاسي              ـــــــــــــــــــــــــ   x  100ـــــــــــــــــ

  مجموع األجور في سنة االساس                                                                            
  

قطاع مجموع لفي القطاعین العام والخاص فقد تم احتساب الرقم القیاسي  لمشتغلینبسبب اختالف التصنیف المھني لو
  :یأتيفي سنة األساس وكما  كال القطاعینللألجور ) الوزن(باستخدام األھمیة النسبیة  البناء والتشیید

  
  ))وزنھ x الرقم القیاسي ألجورالقطاع الخاص)+(وزنھ x الرقم القیاسي ألجورالقطاع العام((الرقم القیاسي لألجور        
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ = والتشییدقطاع البناء ل    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
                                                                               100  
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  :یأتيجور كما لأل )وزنال(األھمیة النسبیة حتسب تحیث 
  

  االساس سنةفي في القطاع  األجورقیمة                                           
ـــــــــــ=  لقطاعفي ا األجوروزن    ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   x   100ــ

  االساس نةفي سقطاع البناء والتشیید لجور األ قیمة                                     
  

  .بنیة واإلنشاءات على حدة في القطاع العامكما تم احتساب رقم قیاسي لألجور لكل من األ
  
3 شییدیة واإلنشاءات في قطاع البناء والتبناألرقام القیاسیة لكلفة األ: 

  

ین ھما أسعار األنواع وأجور المشتغلین، فبعد أن یتم احتساب أرقام قیاسیة لھذین یان كلفة البناء تتأثر بعنصرین أساس
قطاع البناء في لقطاعین العام والخاص وفي اركیب أرقام قیاسیة لكلفة البناء فیمكن ت) سعار واألجورألا(العنصرین 

  :وكما یأتي 2012وبأساس ثابت ھو سنة  والتشیید

  

  :فإنلذا  } مجموع األجور المدفوعة للمشتغلین+ قیمة األنواع المستخدمة =  كلفة البناء {إن 
  

  مة في سنة االساساألنواع المستخدقیمة                                
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ=  وزن األنواع         x  100ــــــــــــ

  كلفة البناء في سنة األساس                                      
    

  في سنة االساسمجموع األجور المدفوعة                               
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ=  وزن األجور      x   100ــــــــــــ

  كلفة البناء في سنة األساس                                         
  

  :ذنإ
  

  })األجور وزن x الرقم القیاسي لألجور)+(وزن األنواع x الرقم القیاسي ألسعاراألنواع({الرقم القیاسي                 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ =في القطاع   لكلفة البناء    ــــــــــ

                                                                                  100  
  :ان بماو
  

  في القطاع الخاص األبنیة كلفة + في القطاع العام األبنیة كلفة = والتشیید في قطاع البناء واإلنشاءات كلفة األبنیة   
      

  :فإن 
  

  })وزنھxبنیةواإلنشاءات في القطاع الخاصلكلفةاألالرقم القیاسي )+(ھنوزxاألبنیةواإلنشاءات في القطاع العامكلفةلالرقم القیاسي ({           الرقم القیاسي        
ـــــــــــــــــ = األبنیة واإلنشاءات لكلفة ــ ــ ـــــــــــــــــــــــ ـــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــ ــ ـــــــ ــــ ــ ــــــــــــــــــــــ ــــ ـــ ــــــــــــــ ــــ ــــ ــ ــــــــــ   ــ
  قطاع لمجموع    
  100                                                                         البناء والتشیید    

  

  

  :حیث ان 
  

  كلفة األبنیة واإلنشاءات في القطاع في سنة االساس                                         
  x   100ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= وزن القطاع        

  قطاع البناء والتشیید في سنة االساس لمجموعكلفة األبنیة واإلنشاءات                               
  
  

  مصادر البیانات
  

  :عند احتساب األرقام القیاسیة لقطاع البناء والتشییدلجھاز المركزي لإلحصاء في ااآلتیة تم اإلعتماد على المصادر 
  

  .                                      ن مدیریة إحصاءات البناء والتشییدعالصادر ، تقریر إحصاء األبنیة واإلنشاءات في القطاع العام. 1
ً إحصاءات البناء والتشیید  ن مدیریةع، الصادر تقریر إحصاء أبنیة القطاع الخاص .2   .أیضا
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  2012األساسالمجامیع الرئیسة وأنواع تصنیفاتھا في القطاعین العام والخاص لسنة 

        
 )1(جدول رقم         

 اسم المجموعة  ت
  تصانیف القطاع الخاص أنواع  تصانیف القطاع العام أنواع  الرئیسة

 عادي، عقاري، جمھوري، ثرمستون عادي، ثرمستون  طابوق  1

 حجم كبیر، حجم متوسط، حجم صغیر حجم كبیر، حجم متوسط، حجم صغیر، كتل خرسانیة  بلوك  2

 مقطع، خام تغلیف،مقطع، خام،   حجر  3

 )أبیض(اسود، أحمر )أبیض(أحمر اسود،  رمل  4

 عادى، مكسر عادى، مكسر  حصى  5

 مقاوم، ابیض، عادي مقاوم، ابیض، عادي   سمنت  6

 فني، عادي  فني، عادي، بورك  جص  7

بالط (كاشي   8
  )األرضیة

عادي، فرفوري، موزائیك، موزائیك صب موقعي، 
 مرمر، سیرامیك، شتایكر

عادي، فرفوري، موزائیك، موزائیك صب 
 موقعي، مرمر، سیرامیك، شتایكر

 شیلمان، شیش شیلمان، شیش، مشبك، فوالذ، جینكو  حدید  9

 ألمنیوم،خشب جام، خشب صاج، حدیدیة، ألمنیوم، لولبیة،خشب جام، خشب صاج، حدیدیة،   أبواب  10

 حدیدیة، ألمنیوم، خشبیة حدیدیة، ألمنیوم، خشبیة  شبابیك  11

تأسیسات   12
  صحیة

أنابیب أھین، أنابیب اسبست، أنابیب أنابیب بوري، 
بالستیك، مشطفة، منھول، خزان ماء، أقفال أنابیب، 

مرحاض، مغسلة، سنك، خالط، حنفیة، حمام كامل 
  ملون

أنابیب بوري، أنابیب آھین، أنابیب بالستیك، 
مشطفة، منھول، خزان ماء، مراحیض، مغاسل، 

  سنك، حنفیات، بانیو، حمام كامل ملون

تأسیسات   13
  كھربائیة

أنابیب بوري، سلك، سویج رئیسي، سویج، بلك، 
 بورد، سركت بریكر، بلك سویج

أنابیب بوري، سلك، سویج رئیسي، سویجات، 
 بلكات، سركت بریكر

مواد إنشائیة   14
  أخرى

صبات درج، تراب، زجاج، سبیس، كتائب للشبابیك، 
مبیدات، فلنتكوت عازل، تیل مانع، مجاري ھوائیة 

قیر ،، شبابیك الدكتات، سقوف ثانویة، لباد، )تبرید(
، مانع )تغلیف(، طبقات خشبیة )سائل+عادي(

رطوبة، تبرید وتكیف مركزي، سخان ماء مركزي، 
ون، ماستك، خشب، كونكریت اسفلتي، محجر، معج
أنابیب كونكریتیة، سیاج حدیدیة، سیاج اعمدة 
كونكریتیة، جملون حدیدي، سیم ربط، أصباغ 

 ) زیتیة+مائیة(

صبات درج، تراب، زجاج، كتائب الشبابیك، مبید 
حشرات، فلنتكوت عازل، تیل مانع حشرات، 

شبابیك الدكتات، سقوف ثانویة، لباد، قیر، مانع 
أصباغ  رطوبة، خشب، محجر، دكتات، ھایرب،

 زیتیة
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  2012بأساس  2018قطاعات البناء والتشیید لسنة في تحلیل األرقــام القیاســـیة 
  

  :لمؤشرات اآلتیةول قطاعات البناء والتشییدفي األرقام القیاسیة ) 5(رقم جدول ال یوضح 
  

  :في قطاعات البناء والتشیید األرقام القیاسیة ألسعار األنواع .1
 

قدره  إرتفاعوبمعدل ) 74.6( بلغ حیث 2018الرقم القیاسي ألسعار األنواع في قطاع البناء والتشیید في سنة  ارتفع
 العامین القطـــاعكال في  ألسعار األنواع بسبب إرتفاع الرقم القیاسي، وذلك 2017 سنةعما كان علیھ في %) 6.1(
  .الخاصو

  .2017 سنة عن%) 2.5(بإرتفاع و )58.0( الخاصاألنواع في القطاع  الرقم القیاسي ألسعارحیث بلغ 
  .2017 سنةعن  %)12.0( بإرتفاعو )127.7(بلغ  حیثالرقم القیاسي ألسعاراألنواع في القطاع العام وكذلك ارتفع 

  

  :في قطاعات البناء والتشیید األرقام القیاسیة ألجور المشتغلین .2
 

قدره  ضاانخفبو) 90.3(حیث بلغ  2018في سنة في قطاع البناء والتشیید  الرقم القیاسي ألجورالمشتغلین انخفض
حیث  الخاصفي القطاع  ألجورالمشتغلینالرقم القیاسي  ضاانخفبسبب وذلك  ،2017 سنةعما كان علیھ في %) 3.7(

  .2017 سنةعما كان علیھ في  %)15.1( قدره ضاانخفبمعدل و) 84.5( بلغ
  .%)58.1( بإرتفاعو) 112.9( بلغ حیث 2017 سنةعن  ارتفعفقد  العامفي القطـــاع  المشتغلینالرقم القیاسي ألجور اما

  

  :في قطاعات البناء والتشیید األرقام القیاسیة لكلفة البناء .3
  

 إرتفاع بمعدلو) 77.3( بلغحیث  2018في سنة  والتشییدالبناء األبنیة واإلنشاءات في قطاع الرقم القیاسي لكلفة  ارتفع
حیث بلغ  العاملكلفة البناء في القطـــاع  بسبب إرتفاع الرقم القیاسيوذلك  ،2017 سنةعما كان علیھ في %) 4.2( قدره

  .2017 سنةعما كان علیھ في %) 16.2( قدرهبمعدل إرتفاع و )125.6(
  %).2.2( ضاانخفبو) 62.4( بلغ حیث 2017 سنةعن انخفض  الخاصالرقم القیاسي لكلفة البناء في القطـــاع  لكن

  

  ):اإلنشاءات + األبنیة(األرقام القیاسیة ألجور المشتغلین في القطاع العام  .4
  

ً ) 104.8(حیث بلغ  2018في سنة الرقم القیاسي ألجور المشتغلین في قطاع األبنیة  ارتفع ً رتفاعامسجال قدره  ا
  .2017 سنة عما كان علیھ في %)55.3(

 ً  %)55.0(قدره  رتفاعامعدل وب) 115.6( حیث بلغ الرقم القیاسي ألجور المشتغلین في قطاع اإلنشاءات ارتفعوأیضا
  .2017 سنة عما كان علیھ في

ً مرتفع) اإلنشاءات+األبنیة(لذا اصبح الرقم القیاسي ألجور المشتغلین في القطاع العام  وبمعدل ) 112.9( حیث بلغ ،ا
  .)أعاله للقطاع العام 2كما في الفقرة (، 2017 سنة عما كان علیھ في %)58.1( قدره رتفاعا

  
  :تعود الىاعاله  األربعة مؤشراتالالتغیرات في ن ا

 .علیھا ببحسب الطلالبناء والتشیید المستخدمة  نوع مواد في االختالف المستمر - 1
، مما ادى الى ارتفاع )نینوى، صالح الدین، األنبار(وھي  2018محافظات الى تقریر ھذه السنة  ثالثتم اضافة  - 2

  .األسعار وأجور المشتغلین
 ).نینوى، صالح الدین، األنبار، میسان، بغداد(زیادة عدد المشاریع في المحافظات  - 3
مقارنًة بسنة  2018كانت ھناك زیادة في معدل التغیر لھذه السنة  :الخاص بالقطاع العام )2(الحظ في الجدول رقم  - 4

 ثالثالرمل وذلك الضافة  مجموعةكانت ھناك زیادة في سعر والتأسیسات الصحیة، فع الرمل والبلوك یمالمج 2017
 .ھذه السنةزیادة استخدام مادة الرمل في مشاریع  كذلك، 2018ھذه السنة في محافظات 

  

خاصة في محافظة صالح الدین التي سببت في نوع حجم كبیر  بلوك ازداد سعر البلوك فقد عةلمجمواما بالنسبة 
محافظة صالح ارتفاع السعر النھ الیتوفر البلوك في ھذه المحافظة حیث یتم نقل البلوك من محافظة كركوك الى 

  .وبالتالي الى رفع الرقم القیاسي البلوك مجموعةالدین ویضاف سعر النقل على سعر البلوك مما ادى الى زیادة سعر 
  

في غیر متوفرة ) حمام كامل ملون(فكانت المادة الداخلة في ھذه المجموعة  وبالنسبة لمجموعة التأسیسات الصحیة
 .المجموعة ادى الى زیادة السعر لھذهمما  2017بینما كانت متوفرة في العام الماضي  2018ھذه السنة 

  .المجامیع الرئیسة وأنواع تصنیفاتھایوضح ) 1(جدول رقم الالحظ  - 5



األرقام القیاسیة لقطاع البناء والتشیید لسنة 2018

جدول (2)

سنة 2018سنة 2017*

1.888211.1222.35.3الطابوق

0.55681.1118.245.7البلوك

3.5-0.482140.2135.3الحجر

1.54277.098.928.4الرمل

13.7-2.606106.191.6الحصو

32.540103.1105.42.2السمنت

0.280159.6189.318.6الجص

2.73780.689.110.5الكاشي

8.83282.983.20.4الحدید

3.8-0.500105.4101.4األبواب

0.48598.498.50.1الشبابیك

التاسیسات 
5.639121.8209.872.2الصحیة

التاسیسات 
8.9-1.45356.351.3الكھربائیة

مواد إنشائیة 
40.461128.9146.613.7أخرى

الرقم القیاسي العام 
100.0114.0127.712.0في القطاع العام

ً من سعرالنوع في كل محافظة. * تم تعدیل اسعاراالنواع في القطاع العام لسنة 2017 باالعتماد على معدل السعرلمجموع كل المحافظات بدال

قسم األرقام القیاسیة / الجھاز المركزي لإلحصاء / العراق

       اي ھي أرقام معاد احتسابھا اعتمادا على االرقام المعدلة من قبل مدیریة احصاءات البناء والتشیید.

األرقام القیاسیة ألسعار األنواع في القطاع العام

األرقام القیاسیة ألسعار األنواع في القطاع العام ومعدالت التغیر للسنتین (2018-2017)

معدل التغیر % المجموعة 
الرئیسة

وزن األساس 2012 
في القطاع العام

(100=2012)
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األرقام القیاسیة لقطاع البناء والتشیید لسنة 2018

جدول (3)

سنة 2018سنة 2017*

13.62847.656.117.9الطابوق

1.4-2.73275.974.8البلوك

10.9-1.543264.2235.3الحجر

18.8-5.74754.844.5الرمل

12.2-2.64565.457.4الحصو

11.02436.938.64.6السمنت

19.7-3.21367.554.2الجص

2.104129.5131.31.4الكاشي

4.87569.470.92.2الحدید

0.6-3.95566.566.1األبواب

3.63361.761.80.2الشبابیك

التاسیسات 
14.4-2.89670.960.7الصحیة

التاسیسات 
4.22451.355.07.2الكھربائیة

مواد إنشائیة 
37.78146.851.49.8أخرى

الرقم القیاسي العام 
100.056.658.02.5في القطاع الخاص

ً من سعرالنوع في كل محافظة. * تم تعدیل اسعاراالنواع في القطاع الخاص لسنة 2017 باالعتماد على معدل السعرلمجموع كل المحافظات بدال

قسم األرقام القیاسیة / الجھاز المركزي لإلحصاء / العراق

       اي ھي أرقام معاد احتسابھا اعتمادا على االرقام المعدلة من قبل مدیریة احصاءات البناء والتشیید.

األرقام القیاسیة ألسعار األنواع في القطاع الخاص ومعدالت التغیر للسنتین (2018-2017)

(100=2012)
المجموعة 
الرئیسة

وزن األساس 2012 
في القطاع الخاص

األرقام القیاسیة ألسعار األنواع في القطاع الخاص
معدل التغیر %
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األرقام القیاسیة لقطاع البناء والتشیید لسنة 2018

جدول (4)

سنة 2018سنة 2017*

10.79454.563.115.8الطابوق

2.20676.277.41.6البلوك

10.6-1.286253.0226.3الحجر

13.8-4.73256.648.8الرمل

12.6-2.63675.165.6الحصو

16.22068.970.92.9السمنت

17.4-2.50470.057.8الجص

2.256115.2118.93.2الكاشي

5.83174.375.41.5الحدید

0.7-3.12168.067.5األبواب

2.87363.263.30.2الشبابیك

التاسیسات 
3.55890.4117.830.3الصحیة

التاسیسات 
3.55651.854.65.4الكھربائیة

مواد إنشائیة 
38.42767.775.611.7أخرى

الرقم القیاسي العام 
في قطاع البناء 

والتشیید
100.070.374.66.1

   * تم تعدیل اسعار االنواع لسنة 2017 باالعتماد على الجداول السابقة.

قسم األرقام القیاسیة / الجھاز المركزي لإلحصاء / العراق

األرقام القیاسیة ألسعار األنواع في قطاع البناء والتشیید ومعدالت التغیر للسنتین (2018-2017)

(100=2012)

المجموعة 
الرئیسة

وزن األساس 2012 في 
قطاع البناء والتشیید

األرقام القیاسیة ألسعار األنواع في قطاع 
معدل التغیر %البناء والتشیید
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األرقام القیاسیة لقطاع البناء والتشیید لسنة 2018

  جدول (5)

سنة 2018سنة 2017*

114.0127.712.0العام

56.658.02.5الخاص

70.374.66.1البناء والتشیید

71.4112.958.1العام

15.1-99.584.5الخاص

3.7-93.890.3البناء والتشیید

108.1125.616.2العام

2.2-63.862.4الخاص

74.277.34.2البناء والتشیید

67.5104.855.3األبنیة

74.6115.655.0اإلنشاءات

71.4112.958.1العام

   * تم تعدیل اسعار االنواع لسنة 2017 باالعتماد على الجداول السابقة.

قسم األرقام القیاسیة / الجھاز المركزي لإلحصاء / العراق

ألسعار األنواع

ألجور المشتغلین 
في قطاعات البناء 

والتشیید

لكلفة البناء

ألجورالمشتغلین 
في القطاع العام 
(أبنیة+إنشاءات)

األرقام القیاسیة في قطاعات البناء والتشیید ومعدالت التغیر للسنتین (2018-2017)

(100=2012)
أنواع األرقام 

القطاعالقیاسیة
األرقام القیاسیة

معدل التغیر %
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2018 لسنة والتشیید البناء لقطاع القیاسیة األرقام  
 

  العراق/  الجھاز المركزي لإلحصاء/  قسم األرقام القیاسیة
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 2012بأساس) 2018-2017(األرقام القیاسیة ألسعار األنواع في قطاعات البناء والتشیید للسنتین ) 1(شكل 

  

 

 2012بأساس) 2018-2017(األرقام القیاسیة ألجور المشتغلین في قطاعات البناء والتشیید للسنتین ) 2(شكل  
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2018األرقام القیاسیة لقطاع البناء والتشیید لسنة   
 

  العراق/  الجھاز المركزي لإلحصاء/  قسم األرقام القیاسیة
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 2012بأساس) 2018-2017(األرقام القیاسیة لكلفة البناء في قطاعات البناء والتشیید للسنتین ) 3(شكل 

  

 

 2012بأساس) 2018-2017(للسنتین ) إنشاءات+أبنیة(األرقام القیاسیة ألجور المشتغلین في القطاع العام ) 4(شكل  
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األرقام القیاسیة لقطاع البناء والتشیید لسنة 2018

  جدول (6)

200820092010201120122013201420152016*20172018

111.4104.7106.897.399.3101.2150.2121.7135.4113.2126.8العام

123.4103.9121.3119.8129.5126.8100.684.890.373.375.1الخاص

119.9103.9118.4111.7119.2118.7113.894.5101.983.888.9البناء والتشیید

105.5114.451.1135.3145.7160.2170.6129.2218.0104.0164.5العام

100.5103.4196.0223.3310.1253.6261.4284.9254.9308.5262.0الخاص

104.0111.095.7162.4196.3189.0178.6179.1188.3184.1177.3البناء والتشیید

110.6106.099.4102.4105.5109.0154.7124.4145.8114.0132.5العام

119.8103.8133.1136.2158.0146.8124.5110.4113.4100.898.6الخاص

116.6104.6121.4124.5139.8133.7132.5113.5122.2103.7108.1البناء والتشیید

107.0113.1126.8133.1144.6164.8174.0145.3200.197.6151.5األبنیة

104.3115.432.2136.8146.1154.7167.4112.3236.2109.0168.9اإلنشاءات

105.5114.451.1135.3145.7160.2170.6129.2218.0104.0164.5العام

       مالحظات1: السنوات (2008 - 2013) ھي أرقام فعلیة تم إحتسابھا بأساس 2007.
                   2: السنوات من 2014 فما فوق یتم إحتسابھا عن طریق ربط السالسل الزمنیة بسنة األساس 2007.

       * تم تعدیل سنة 2017 باالعتماد على الجداول السابقة.

قسم األرقام القیاسیة / الجھاز المركزي لإلحصاء / العراق

األرقام القیاسیة في قطاعات البناء والتشیید للسنوات (2018-2008)

ألجور 
المشتغلین 

في 
قطاعات 
البناء 

والتشیید

لكلفة 
البناء

ألجور 
المشتغلین 

في 
القطاع 
العام 

(أبنیة + 
إنشاءات)

أنواع 
األرقام 
القیاسیة

القطاع

ألسعار 
األنواع

األرقام القیاسیة السنویة
  (100=2007)
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األرقام القیاسیة لقطاع البناء والتشیید لسنة 2018

   القطاع 
السنة

البناء والتشییدالخاصالعامالبناء والتشییدالخاصالعام

19900.00.10.00.10.10.0
19910.10.10.10.10.10.1
19920.30.30.20.30.30.2
19930.91.10.50.81.00.4
19943.84.62.33.54.42.1
199512.614.39.711.813.69.0
199613.515.310.312.714.59.6
199715.616.614.015.116.013.5
199817.818.416.916.817.316.0
199921.622.719.720.821.918.9

لكلفة البناءألسعار األنواع

األرقام القیاسیة في قطاعات البناء والتشیید (لألسعار والكلفة) للسنوات (2018-1990)
(2007=100)    جدول (7)

أنواع األرقام القیاسیة

200020.921.719.620.421.219.1
200119.420.617.419.520.717.6
200221.920.723.821.921.123.3

ـ64.4ــ68.2ـ2003*
200462.968.453.460.564.953.4
200571.169.573.968.366.072.0
200691.996.084.992.396.385.9
2007100.0100.0100.0100.0100.0100.0
2008111.4123.4119.9110.6119.8116.6
2009104.7103.9103.9106.0103.8104.6
2010106.8121.3118.499.4133.1121.4
201197.3119.8111.7102.4136.2124.5
201299.3129.5119.2105.5158.0139.8
2013101.2126.8118.7109.0146.8133.7
2014150.2100.6113.8154.7124.5132.5
2015121.784.894.5124.4110.4113.5
2016135.490.3101.9145.8113.4122.2

**2017113.273.383.8114.0100.8103.7
2018126.875.188.9132.598.6108.1

           2: السنوات (2008 - 2013) ھي أرقام فعلیة تم إحتسابھا بأساس 2007.
            3: السنوات من 2014 فما فوق یتم إحتسابھا عن طریق ربط السالسل الزمنیة بسنة األساس 2007.

     * لم یصدر تقریر لسنة 2003 للقطاع العام.

 مالحظات1: السنوات (1990-2007) تم إحتسابھا عن طریق ربط السالسل الزمنیة بسنة األساس2007.

     * لم یصدر تقریر لسنة 2003 للقطاع العام.
    ** تم تعدیل سنة 2017 باالعتماد على الجداول السابقة.

قسم األرقام القیاسیة / الجھاز المركزي لإلحصاء / العراق
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األرقام القیاسیة لقطاع البناء والتشیید لسنة 2018

تأسیسات شبابیكأبوابحدیدكاشيجصسمنتحصورملحجربلوكطابوقالسنة
الرقم أخرىتأسیسات صحیةكھربائیة

القیاسي العام

4.70.80.52.74.710.90.53.17.00.90.713.515.334.7100.0الوزن

200459.138.631.751.245.057.258.385.580.543.669.747.049.382.662.2

200560.159.246.967.958.697.949.572.288.764.061.134.246.873.173.9

200697.2103.856.389.579.7105.184.384.886.088.887.951.567.772.784.9

2007100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0

2008119.160.3106.6109.6105.9110.8103.4136.9109.4124.9113.7111.3133.8100.6111.4

2009135.858.391.2122.896.1106.6121.6128.5105.5122.6107.997.2101.4101.2104.7

2010139.557.086.4117.7111.785.7112.6164.4103.1111.399.181.7179.082.5106.8

*2011110.3100.191.2121.195.581.1117.0128.9102.2111.699.314.494.8127.997.3

2012110.4149.186.4117.792.065.7117.4128.394.6119.6108.025.5112.3127.599.3

2013114.1108.889.0100.994.472.2117.6129.5112.4112.0108.619.2130.8122.8101.2

2014279.962.2102.7103.7108.185.5163.9129.5117.6128.9113.3503.7252.0133.7150.2

مالحظات1: تم الحصول على األرقام للسنوات (2004-2007 وسنة 2014) عن طریق ربط السالسل الزمنیة.
           2: السنوات (2008 - 2013) ھي أرقام فعلیة تم إحتسابھا بأساس 2007.

قسم األرقام القیاسیة / الجھاز المركزي لإلحصاء / العراق

األرقام القیاسیة ألسعار األنواع المستخدمة في القطاع العام للسنوات (2004 - 2014)
 (100=2007)

جدول (8)

ً على األرقام المعدلة من قبل مدیریة احصاءات البناء والتشیید. * أرقام معاد احتسابھا اعتمادا
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األرقام القیاسیة لقطاع البناء والتشیید لسنة 2018

تأسیسات شبابیكأبوابحدیدكاشيجصسمنتحصورملحجربلوكطابوقالسنة
الرقم أخرىتأسیسات صحیةكھربائیة

القیاسي العام

10.23.50.51.81.97.52.653.84.12.11.64.81.24.4100.0الوزن

200346.465.721.652.966.781.4113.271.452.168.264.8107.951.287.068.2

200445.367.421.150.457.386.7111.468.350.766.361.6130.651.286.268.4

200546.264.221.150.263.976.1112.870.353.868.586.7164.051.191.169.5

200690.290.3111.8131.4170.0102.7103.097.783.676.562.479.6111.791.796.0

2007100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0

2008100.1108.3159.0106.8101.3110.7115.4134.1117.1114.0114.7110.0119.3119.8123.4

200998.4112.593.2113.193.586.893.5111.591.0119.396.1145.343.9114.8103.9

2010112.1118.5137.2157.9103.8100.8113.1135.491.396.8108.0145.751.3117.2121.3

*2011104.7116.3153.4128.181.4103.5114.7129.992.7135.0110.7193.850.2149.8119.8

2012139.5125.9170.0281.2134.0147.9102.1115.0102.0169.7197.1284.880.4195.5129.5

2013134.997.7123.2195.281.2153.084.6127.5102.7136.9119.1280.761.2145.7126.8

2014150.4118.5138.6348.1118.371.049.7139.3118.0143.4131.9409.864.8106.2100.6

مالحظات1: تم الحصول على األرقام للسنوات (2003-2007 وسنة 2014) عن طریق ربط السالسل الزمنیة.
           2: السنوات (2008 - 2013) ھي أرقام فعلیة تم إحتسابھا بأساس 2007.

قسم األرقام القیاسیة / الجھاز المركزي لإلحصاء / العراق

االرقام القیاسیة ألسعار األنواع المستخدمة في القطاع الخاص للسنوات (2003 - 2014)
 (100=2007)

جدول (9)

ً على األرقام المعدلة من قبل مدیریة احصاءات البناء والتشیید. * أرقام معاد احتسابھا اعتمادا
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