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 وضع مؤشرات لتخمين كلف مشاريع مباني المنشآت المخزنية
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 الجامعة التكنلوجية–قسم هندسة البناء واالنشاءات *
 

Abstract 
The estimating of the preliminary costs of any suggested project is the 

essential base to determine the required budget which needs an experience and 
some previous data about the projects which constructed in the past but these 
data are not available for the Iraqi contracting companies , they depending on a 
few simple storage building . 

This research consists of study and analysis of fifty different size of 
storage building which had been built during (1994-2003). 
The differences in cost between these building are studied too, by comparing 
the cost between every building against other building. 
Depending on the available data and field study, the storage building is 
classified according to proposed conditions. 
As result there are suggested cost indices for the storage building, also the 
researcher use mathematical equations 
to determine the indices and the preliminary cost. 

The results of applying evaluation show the great ability in determining 
the preliminary cost.   

 
 

 :الخالصة 
تعتبر توقعات الكلفة األولية ألي مشروع مقترح ركيزة مهمة في تحديد الميزانية الالزمة 

يتطلب تخمين الكلف األولية إن يكون لمساح الكميات خبرة في مجال تنفيذ المشاريع .لتمويل المشروع 
ن االستفادة منها في اإلنشائية إضافة إلى بيانات سابقة عن مشاريع مشابهة منفذة وموثقة بصورة يمك

صياغة تخمينات الكلفة األولية، والنعدام وجود مثل هذه البيانات لدى شركات المقاولة العراقية إضافة 
إلى ضعف في الخبرات المتوفرة التي تقتصر على إنشاء بعض الورش الصناعية الصغيرة واألبنية 

بناية مخزنيه خالل الفترة من ) 50 (تناول البحث دراسة وتحليل عينة متكونة من.المخزنية البسيطة
بمواصفات وإحجام مختلفة، كما تم دراسة أسباب االختالف في كلف تنفيذ األبنية ) 2003 – 1994(

حسب حجومها ) عينة البحث(تم تصنيف األبنية المخزنية ، المخزنية المنفذة قبل وبعد سنة تنفيذ المنشأ 
ى البيانات المتوفرة والمسوحات الموقعية لبعض األبنية بموجب تحديدات اقترحها الباحث اعتماداً عل

 .المخزنية
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وكنتيجة لتحليل البيانات والمسوحات الموقعية تم اشتقاق مؤشرات لكلف تنفيذ األبنية المخزنية مع 
صياغة عدد من المعادالت الرياضية العتمادها في حساب كلف التنفيذ األولية اعتماداً على مؤشرات 

بينت نتائج التقويم أالستبياني والتطبيقي الستخدام المؤشرات وتطبيق المعادالت . ةالكلف المقترح
 .الرياضية دور المؤشرات في تسهيل حساب توقعات الكلف األولية ومتابعتها والسيطرة عليها

 
 
   المقدمة-1

  كل مشروع إنشائي أعداد تخمين أولى للكلفة التي تعتمد على معلومات أولية وبسيطة             يتطلب
 .مثل أهداف المشروع الموثقة لدى صاحب العمل إضافة إلى التصاميم األولية

أعـداد   يقوم صاحب العمل بأعداد تخمينات أولية لكلفة تنفيذ بناية مخزنيه مقترحة لغـرض            
ميزانية أولية لتنفيذ المشروع وللقرار على الكلفة االمثل وذلك في حالة وجود خبرة لدى صـاحب                

اني المخزنية أما في حالة عدم وجود خبرة سابقة يلجأ صـاحب العمـل إلـى                العمل في تنفيذ المب   
التعاقد مع شركات المقاولة ذات الخبرة في مجال تشييد هذا النوع من المنشـآت وذلـك بأسـلوب                

 .تسليم المفتاح، في حالة كونها منشآت مخزنية ضخمة
االبنية المخزنية مما دفـع     توجهت شركات المقاولة العراقية الكتساب الخبرة في مجال تشييد          

العديد من شركات المقاولة الى الدخول في هذا المجال ابتداء من اعداد التصاميم وحساب الكلـف                
والتنفيذ، ويعتبر اعداد الكلف االولية للمنشأ المقترح من المشاكل الرئيسية التـي تواجـه مسـاحي              

ية لغرض اللجـوء اليهـا فـي اعـداد          الكميات لعدم توفر مؤشرات الكلفة الخاصة باالبنية المخزن       
تخمينات الكلف االولية، وقد تمثلت هذه المشكلة بشكل رئيسي لدى الشركات المنفـذة لمثـل هـذه                 

 .المشاريع
يتضمن البحث الجانب النظري والجانب العملي، حيث يتناول الجانـب النظـري مراجعـة              

 .الكلفة االولية للمشاريع االنشائيةاالدبيات التي تناولت االساليب المعتمدة حالياً في تخمينات 
بناية مخزنية منفذة خـالل الفتـرة مـن         ) 50(اما الجانب العملي فقد تناولة دراسة عينة من         

وقد تم تحليل بيانات كلف التنفيذ لهذه المشاريع واعتمدت في اشتقاق مؤشـرات             ) 2003 – 1994(
 رياضية لتطبيق هذه المؤشـرات فـي       كما تم خالل هذا الجانب استنباط معادالت      . الكلف المقترحة 

 .تخمين كلف التنفيذ
تتميز المؤشرات المقترحة بالدقة في تخمين الكلف االولية لالبنية المخزنية اضافة الى سهولة             

 .التطبيق والشمولية لكافة االبنية المخزنية
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  الجانب النظري-2
والكلفة والموارد المطلوبة  لتنفيـذ  مصطلح التخمين بأنه القرار حول مقدار الزمن ) young ) 1 عرف

 .كل جزء من العمل  وفق معايير مقبولة من االنجاز والداء 
تناولت العديد من المصادر العلمية أساليب التخمين األولية التي تعتمد على معلومات بسيطة عن شـكل              

الـى  ) dean )2 (،Ashwrth )3 (karsheyas )4المشاء وحجمه ونوع الخدمة  كما أشار كـل مـن   
 :بعض الطرق التقريبية في تخمين الكلف األولية

 
 . طريقة المساحة السطحية-أ
 . الطريقة الحجمية-ب
 . طريقة محتوى الطوابق-جـ
 . طريقة وحدة الخدمة-د

 . طريقة العناصر البنائية-هـ
بينت العديد من المصادر العلمية الحاجة الى المؤشـرات والمعـايير لدراسـة متغيـرات الكلفـة                 

االنتاجية والزمن على ان تتميز هذه المؤشرات بالعلميةوالواقعية والوضوح والثبات وهنـاك            و
  و،) 5(طرق عديده في وضع المؤشرات اشار اليهـا المركـز القـومي للتخطـيط االداري     

Ostwald )6 (، و Hiar)7 ( ، والسامرائي)الربحيـة   بالمؤشرات ) 9(كما اهتم الداهري ) 8 
معادلة لتحديد Ostwald   في وضع تعاريف لمؤشرات الكلفة كما اعتمد  ) 10(واهتم سامونا 

.                                                                                       نســــبة الخطــــاء بــــين الكلفــــة التخمينيــــة والكلفــــة الحقيقيــــة  
Ce \Ca) -1}*100                                                   (E= { 

 :         حيث
E                 : نسبة الخطاء 

Ce               :  الكلفة التخمينية 
Ca                : الكلفة الحقيقية 

انها نـوع مـن انـوع التكـاليف       " عرف المركز القومي للتخطيط االداري مؤشرات الكلفة        
ئق العلمية والفنية، يتم التوصل اليها عـن طريـق          المحددة مسبقاً، تنطوي على مجموعة من الحقا      

الدراسة الفنية والتجارب وهي ناتج جهـود وتفكيـر االدارة والمهندسـين والمحاسـبين مجتمعـاً                
 هي عبارة عن ارقام غير بعديـة تعطـي          Ostwald"وكتعريف حديث لمؤشرات الكلفة اشار اليه       

ول في حساب تفصـيلي للكلفـة وتسـتخدم         الكلفة في وقت نسبة الى سنة معينة كأساس بدون الدخ         
لمقارنة االختالف بين الكلف او االسعار لكمية ثابتة من البضائع والخدمات اي ان مؤشرات الكلفة               

 .تعبر عن التغيير في مستوى االسعار بين فترتين من الزمن
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  الجانب العملي-3
  المسح الميداني3-1

المخزنية المنفذة من قبل شركة الفـاو الهندسـية         من خالل الدارسة الميدانية لعدد من االبنية        
العامة، وشركة رمضان مبارك، واالطالع على بيانات الكلفة لعدد من االبنية المخزنية تم اختيـار               

تم حساب وتحليل مقاييس التوسط والتشتت      ) 2003-1994(بناية مخزنية منفذة خالل الفترة      ) 50(
نية المخزنية عبارة عن مخزن كبير واقسـام مخزنيـة   لكلف عينة البحث وتبين ان هناك بعض االب 

مضافة الى مجموعة مخازن منفذة مسبقاً الغراض التوسـع او الغـراض التنـوع فـي المـواد               
 .المخزنية، وبذلك تم التعامل مع تلك االبنية كابنية مخزنية مستقلة ضمن عينة البحث

 

  صفات عينة البحث3-2
لصفات االنشائية واساليب التشييد، والمواد الداخلـة فـي         شملت العينة ابنية مخزنية متعددة ا     

 :التشييد، فهناك صفات عامة وصفات خاصة لهذه العينة كما يلي
 . انها مشيدة من طابق واحد تستخدم لخزن المعدات او المواد الصناعية او المواد المخزنية-1
م فمنها الكبيرة والصغيرة وهـذا       تمتاز االبنية المخزنية لعينة البحث انها مخازن مختلفة الحجو         -2

 .التصنيف تم اعتماده على اساس تحديدات خاصة باالبنية المخزنية
 : طرق االنشاء الشائعة في تنفيذ االبنية المخزنية التي شملتها العينة عبارة عن ما يلي-3

 ) جسور او اعمدة( هيكل من الخرسانة المسلحة -أ
 .نة المسلحة االسس او االرضيات منفذة من الخرسا-ب
 . جدران حاملة وقواطع طابوق او االلمنيوم للتقطيع الداخلي-جـ
 . السقف اما من الخرسانة المسلحة او من الهيكل المعدني المغطى بصفائح معدنية مغلونة -د

 : شملت البيانات التاريخية التي تم االعتماد عليها من عينة البحث التفاصيل التالية
 .كل بناية مخزنية منفذة سابقاً الكلفة الكلية ل-اوال
 . سنة التشييد لكل بناية مخزنية سابقاً-ثانيا

تختلف احجام االبنية المخزنية اعتماداً على بعض المتطلبات التي تم التوصل اليها من خالل              
 :تحليل البيانات لعدد من االبنية المخزنية وكما يلي 

 
  عدد الوحدات البنائية-1

المخـزن، واالدارة،  ( وحدة بنائية واحدة تضم كافة االقسام مثل بعض المخازن عبارة عن     
ولكن بعض المخازن عبـارة عـن مجموعـة مـن           .وغيرها) والخدمات، وحتى االستعالمات  
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الوحدات البنائية المتفرقة، كل وحدة تؤدي غرض معين وهذا ما يزيد من متطلبـات الطـرق                
 .يد من حجم االبنية المخزنيةوالساحات التي تربط بين الوحدات البنائية وهذا يز

 
  المساحات واالرتفاع-2

كمجموع مـن الوحـدات البنائيـة       ) 2 م 22000(تصل مساحة بعض االبنية المخزنية الى       
  10(كسقيفة واسعة بارتفـاع معدلـه   ) 2 م12000(المتقاربة، وهناك مخازن تقدر مساحتها بـ

 االعمـدة الداخليـة الخرسـانية او        ان زيادة المساحة واالرتفاع يزيد من متطلبات عـدد        ). 2م
الحديدية كذلك زيادة عدد الجسور الرابطة، وزيادة الحاجة الى الرافعـات الجسـرية وحتـى               
الرافعات الشوكية ويؤثر زيادة االرتفاع على تحديد نوع المواد االنشائية الالزمة لتشييد البنايـة    

 .لمسلحة او الحديديةالمخزنية وعلى ابعاد مقاطع الجسور واالعمدة الخرسانية ا
 

  أساليب التشييد -3
يختلف اسلوب تشييد االبنية المخزنية اعتماداً على مساحة المخزن والحجم ونـوع مكـائن      
النقل والحمل وحجمها ووزنها ويالحظ من اساليب التشييد ان الخرسانة المسلحة تستخدم فـي              

طـع بالطـابوق او مغطـى       تنفيذ االسس واالرضيات اضافة الى الجدران كهيكل خرساني مق        
بالواح معدنية، اما السقف فينفذ من الخرسانة المسلحة كصب موقعي او قطع خرسانية مسـبقة               

او الجسور الخرسـانية    ) عينة البحث (الصب كاسلوب شائع في تنفيذ سقوف المنشآت المخزنية         
ية رئيسـية   اعتماداً على اهمية الخرسانة المسلحة كمـادة انشـائ        .مسلحة مغطاة بالواح معدنية   

استخدمت في تشييد المنشآت المخزنية تم االعتماد على االختالف الحاصل في اسعار تنفيـذها              
في عملية اشتقاق مؤشرات الكلفـة المقترحـة لالبنيـة          ) 2003-1994(خالل عشرة سنوات    

 .المخزنية
 

  الكلفة االجمالية للمخزن-4
ـ            ض النظـر علـى نـوع     تعتبر الكلفة مؤشر مالي يعطي صورة عن حجم المخـزن، بغ

التجهيزات الخاصة المطلوبة ضمن عقد المقاولة والتي تزيد مـن الكلفـة فكلمـا زادت كلفـة          
المخزن دل ذلك على كبر جحمه مثل زيادة عدد الوحدات البنائية وزيادة المساحة واالرتفـاع،               

حيث ان  والعكس صحيح، مع اخذ سنة التشييد للمخازن القديمة محور الدراسة بنظر االعتبار،             
) م1996(و) م1995(تختلف عن كلـف التشـييد عـام         )  م 1994(كلف التشييد للمخازن عام     

يتبين مما ورد اعاله انه كلما قلت عدد الوحدات البنائية وقلت المساحة واالرتفاع يأخـذ               .وهكذا
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، مع اخذ مدة التشييد بالحساب فان زيادة المدة تعني انه زيادة            )صغير الحجم (المخزن تصنيف   
لتعقيدات خالل مرحلة التنفيذ كثيرة وهذا يزيد من الكلفة الغير مباشرة وبالتالي الكلفـة الكليـة         ا

يمكن من خالل المتطليات اعاله اقتراح تصنيف خاص بحجم         .بالرغم من صغر حجم المخزن      
الذي يبين التحديدات التي تم االعتماد عليها فـي وضـع           ) 1(االبنية المخزنية كما في الجدول      

 .نيفالتص
 

 )عينة البحث(تحديدات الحجم للمنشآت المخزنية ) 1(جدول 
 التحديـــــــــــــــــــــــدات 
 المساحة حجم المنشأ ت

 )متر المربع(
 حدود الكلفة للمنشآت عدد المنشآت

) 2003-1994( للفترة
 )مليون دينار(

 حدود كلفة المنشآت
المليون  (2003 بعد عام 

 )دينار
 )2000(اكثر من  )2000– 100 ( 4اكثر من  10000ثر من اك كبير جداً 1
 )1700(اكثر من  )1700 –100( )4-3( )10000-6000( كبير 2
 )1200(اكثر من  )1200 – 70( )3-2( )6000 – 2000( متوسط 3
 )850( اكثر من )850 – 40( 2 )2000 – 1000( صغير 4
 )450(اكثر من  )450 – 10( 1 1000اقل من  صغير جداً 5

 يالحظ ان عينة البحث شملت كلفة منشآت مخزنية مختلفة الحجم قام الباحث بترتيبهـا علـى اسـاس                  
 ).2(الحجم كما في الجدول 

 
 على أساس الحجم) عينة البحث  (مخزنيةتصنيف كلف المنشآت ال) 2(جدول 

 السنة لكل حجم) مليون دينار (املخزنيةكلف تنفيذ املنشآت 
 "صغري جدا صغري سطو كبري "كبري جدا

1994 120 100 72 45 15 
1995 145 120 87 60 29 
1996 180 140 104 63 30 
1997 250 204 146 72 44 
1998 295 222 127 108 47 
1999 420 300 197 140 48 
2000 690 884 612 480 180 
2001 1680 1080 780 420 248 
2002 2200 1990 1380 900 480 
2003 2135 1710 1200 840 420 
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   تأثير فقرات المشروع على الكلفة الكلية 3-3
 -:يتطلب تشييد أي مشروع هندسي  انجاز الفقرات التالية 

 ) .اعمال البناء واالنهاءات(ااالعمال المدنية   . 1
 .االعمال الكهربائية  . 2
 .االعمال الميكانيكية  . 3
 .االعمال الصحية  . 4
 .اعمال مختبرية  . 5

الـى  ان نسبة كلفة االعمال المدنية  فة للمنشآت المخزنية عينة البحث     بينت تحليالت الكل  
هـي  " ، وان النسبة االكثر شـيوعا     %) 78 -% 35( تتراوح بين    مخزنيالكلفة الكلية للمنشأ ال   

فذلك بسبب وجود بعـض     %) 50(، اما النسب الواطئة للفقرات االنشائية أي اقل من          %) 60(
الكلفـة الكليـة     لوب من المقاول  تجهيزها ، وهي تزيد من        المعدات والتجهيزات الخاصة المط   

 . وبذلك تقل نسبة كلفة االعمال المدنية  مخزنيللمنشأ ال
ن الخرسانة المسلحة والخرسانة غير المسلحة      ا) 1(في الملحق   ) 1( من الجدول  يالحظ  

  خـزن مواعمال الطابوق قد سجلت نسب كبيرة مقارنة مع األعمال المدنية  األخرى  فمـثال                 
)A (      كانت نسبة الخرسانة المسلحة فيه)كذلك بالنسبة  %) 6.84(طابوق  واعمال ال %)  61.98
مـن  %) 9.1(واعمال الطابوق   %) 28.58(كانت نسبة كلفة الخرسانة المسلحة       ) B( خزنلم

 .من األعمال المدنية%) 54.62(مجموع 
شائية رئيسـة تـؤثر علـى    تبين النسب الكلفوية أعاله أهمية الخرسانة المسلحة كمادة إن 

كلف االعمال المدنية بصورة خاصة وذلك يبرر قيام الباحث بوضع مؤشرات لالختالف فـي               
 لمخزنيـة شرات كلفة خاصة بالمنشآت ا    أسعار تنفيذ الخرسانة المسلحة ساعدت على اشتقاق مؤ       

 .الموقعية تستخدم في تخمين الكلف األولية واالعتماد عليها في المتابعة والسيطرة على الكلف 
من الكلفة الكليـة    %) 15( صغير الحجم شكلت نسبة      مخزن في الكهربائيةاما االعمال   
 %) . 16.38( كبير الحجم حيث شكلت االعمال الكهربائية نسبة  خزنوهي نسبة مقاربة لم

 وقد تدخل هذه الخـدمات      المخزنيالحظ ان الخدمات الكهربائية  تشكل عامل مهم في          
 صغير الحجم ولكن يحتاج الى     مخزن اغذية "    فمثال   خزنهما كان حجم الم    م تبريد المخزن في  

معدات كهربائية كبيرة لذلك زادت نسبة كلفة االعمال الكهربائية الى الكلفة الكلية مقارنة مـع                
 لذلك لم يعتمد الباحث علـى الخـدمات       كبير الحجم لكن حاجته للخدمات الكهربائية اقل       مخزن

 .المؤشراتالكهربائية في اشتقاق 
 مخـزن   فـيالحظ ان      مخزنية ايضـاً  كلفة االعمال الميكانيكية  لبعض المنشآت ال      تؤثر

من الكلفة الكلية   %) 61.7(صغير لكنه يحتوي معدات وتجهيزات ميكانيكية شكلت كلفتها نسبة          
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 الكبير الحجم حيث شكلت نسـبة كلفـة االعمـال الميكانيكيـة      خزنولكن ذلك الينطبق على م 
 . الكلفة الكلية رغم كونه كبير الحجممن%) 17.6(

 .من الكلفة الكلية%) 5-1(اما االعمال الصحية فهي تشكل نسبة كلفة تتراوح بين 
هناك بعض المنشآت المخزنية تحتاج الى معدات وتركيب مختبرية ضرورية لتشـغيل             

 فـي  هذه المنشآت وعلى المقاول تجهيزها ضمن فقرات العمل، تم االطالع على نموذج منهـا             
 .من الكلفة الكلية وذلك الهميتها%) 18.77(ويالحظ انها شكلت نسبة كلفة ) C(مخزن 

 
 مخزنية المتطلبات التصميمية المؤثرة على كلف المنشآت ال3-4

بان كلف المنشآت   ) عينة البحث    (مخزنيةتيبن من خالل دراسة البيانات وتحليل كلف االبنية ال        
 :ت التصميمية وكما يلي  تتاثر بعدد من المتطلبامخزنيةال

 مع زيادة مساحة االقسام التي يتكون منها المنشأ وذلك لزيـادة            لمخزنيتزداد كلفة المنشأ ا    . 1
 .متطلبات االسس واالرضيات وعدد االعمدة الخارجية والداخلية وعدد الجسور 

 يساعد على سهولة الحركة والمناولة خالل مراحل        مخزنان تنظيم وتنسيق مواقع اقسام ال      . 2
التنفيذ وهذا يؤدي الى قلة تكاليف النقل والمناولة للمواد وسهولة حركة االليات والمعـدات              

 .وبالتالي السرعة في االنجاز والتقليل في الكلفة 
يوجد نوع من االرضيات تحتاج الى مضافات خاصة بمتطلبات مقاومة التآكـل والتشـقق             . 3

 الى ارضـيات معدنيـة      مخزنيةلواالحمال العالية والصدمات حيث تحتاج بعض المنشآت ا       
 .مخزنيوهذا يزيد من كلفة المنشأ ال

مسـتخدمة فـي   على نوع المكـائن ال " يتم تحديد نوع الجدران الخارجية والداخلية اعتمادا   . 4
 مـن   خزن اضافة الى الظروف الجوية المحيطة بـالم       خزونة وعلى نوع المادة الم    المخزن

سانية مسلحة وبعضها من الطابوق او من       ناحية درجة الحرارة والرطوبة فهناك جدران خر      
االلواح المعدنية وبذلك فكلما زادت متطلبات المتانة والمقاومة للجدران كلمـا زادت كلفـة              

  .لمخزنيالمنشأ ا
 ضرورية ولتقليل الكلفة يتم اللجوء الـى االضـاءة          خزنتعتبر االضاءة داخل وخارج الم     . 5

النوافذ في الجدران والسقوف وذلـك لتقليـل   الطبيعية التي تعتمد على زيادة عدد الفتحات و  
متطلبات االضاءة الصناعية التي تحتاج الى مآخذ وقابلوات واسالك كهربائية ذات اسـعار             

 .عالية تزيد من كلفة المنشأ
 ذات طابق   مخزنية المتعددة الطوابق بانها اقل كلفة من المنشآت ال        مخزنيةتمتاز المنشآت ال   . 6

 النتشار وحداتها البنائية على مساحة واسعة وهذا يزيد مـن      واحد والتي تشغل مساحة اكبر    
 متطلبات الطرق والخدمات الكهربائية والميكانيكية والصحية 
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 منفصـلة لـذلك يفضـل       ادارية مع زيادة الحاجة الى ابنية       مخزنيةتزداد كلفة المنشآت ال    . 7
  .اداريةاضافية كأبنية  لتقليل الحاجة الى انشاء وحدات بنائية مخزنيةالالبناية انشائها داخل 

 وهذا يزيد من    الخزن الى مختبرات خاصة ومهمة للعملية       مخزنيةتحتاج بعض المنشآت ال    . 8
كلفة المنشأ لحاجة المختبرات الى خدمات كهربائية وميكانيكية وصحية خاصة اضافة الـى            

لم متطلبات السالمة الصناعية التي تحدد نوع االبواب واالرضيات ومنافذ الهروب والسـال           
 .وغيرها 

على مساحة المنشأ وارتفاعـه     "  الى آخر اعتمادا   مخزنييختلف اسلوب التسقيف من منشأ       . 9
ونوع الرافعات الجسرية المستخدمة اضافة الى متطلبات اخرى ، فاذا كـان السـقف مـن       
الخرسانة المسلحة وبصب موقعي تزداد الكلفة كونه يحتاج الى سيطرة موقعية ومعالجـات             

 كان السقف خرساني مسبق الصب فهذا يقلل من الكلفـة لسـهولة التنفيـذ            خاصة ، اما اذا   
وتمتاز السقوف المغطاة بالواح معدنية بكونها سهلة وسريعة التنفيذ عدا انه ارتفاع اسـعار              

 .الهيكل المعدني قد يزيد من الكلفة 
 الى تراكيب واجهزة خاصة ضـرورية لتشـغيل المنشـأ           مخزنيةتحتاج بعض المنشآت ال    . 10

فحـص ومتطلبـات كهربائيـة ضـد        المثل تراكيب االنارة الخاصـة واجهـزة        خزني  مال
 والتي على المقاول دراسة     مخزنياالنفجاروغيرها من االجهزة التي تزيد من كلفة المنشأ ال        

 .امكانية تجهيزها ونصبها لتجنب المجازفة 
مع زيادة حجم   يتبين مما ورد اعاله ان المتطلبات التصميمية يزداد تاثيرها على الكلفة            

) المواد والعمال والمعـدات   ( وان كلف تنفيذها تزداد مع زيادة اسعار الموارد          مخزنيالمنشأ ال 
  .الالزمة لتنفيذها

 

 لمخزنيةاشتقاق مؤشرات كلفة لتخمين الكلفة األولية للمنشآت ا 3-5
 مخزنيـة ن الكلف األوليـة للمنشـآت ال      تمكن الباحث من اشتقاق مؤشرات كلفة لتخمي      

 :على المعطيات التالية " مادااعت
الدراسة النظرية للمؤشرات الشائعة االستخدام في مجال اإلدارة اإلنشائية التـي تضـمنت              . 1

 .تعريف المؤشرات وأنواعها واستخداماتها وطرق حسابها 
دراسة وتحليل البيانات الخاصة بعينة البحث التي تمخض عنها الحصول على المعلومـات              . 2

 :التالية  
 .والعوامل المؤثرة عليها ) عينة البحث (مخزنيةد المنشآت الكلف تشيي . أ 
 .قرات المهمة ضمن األعمال المدنيةتحديد الف . ب 
 .تحديد نسبة كلفة أعمال الخدمات واالنهاءات والتجهيزات الخاصة .ج 
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 – 1994( خالل فتـرة عشـرة ســنوات    مخزنيةف في كلف تشييد المنشآت ال  االختال .د 
2003. (  

 .مخزنيوتأثيرها على كلفة المنشأ الار تنفيذ الخرسانة المسلحة االختالف في أسع. هـ
على تحديدات اعتمد عليها "  إلى أحجام مختلفة اعتمادامخزنيةتصنيف المنشآت ال. و

  .)1( في الجدول رقمالباحث في التصنيف
 عينة البحث اعتماداً على مقارنة الكلفة  لكل         مخزنية كلفوية للمنشآت ال   مقاييستم إيجاد   

 2003 -1994( ة المنفذة خالل الفتـرة      مخزنيمنشأ ضمن عينة البحث مع كلف المنشآت ال       
لكـل   الكلفـة   مقاييس )2( من الملحق رقم     وضمن عينة البحث أيضاً  وتبين الجداول التالية       )

 .ة عينة البحث مخزنيحجم من أحجام المنشآت ال
 ") .بير جداك(ة من نوع مخزني الكلفة للمنشآت المقاييسين يب) 1(جدول  . 1
 ) .كبير( من نوع مخزنية الكلفة للمنشآت المقاييسين يب) 2(جدول  . 2
 ) .وسط(ة من نوع لمخزني الكلفة للمنشآت امقاييسين يب) 3(جدول  . 3

ة خـالل عشـرة     مخزني الكلفة التي تبين اختالف الكلف للمنشآت ال        مقاييس إضافة الى 
نة ف في أسـعار تنفيـذ الخرسـا         تبين االختال   مقاييستم إيجاد    ) 2003 – 1994(سنوات  

 ) .4( كما في الجدول المسلحة لتلك المنشآت
حة سنوات التنفيـذ     الكلفة المقتر  مقاييسعمودية على يمين جداول     بصور  رقام  األتمثل  
 الكلفوية أما أرقام السنين األفقية فتمثـل سـنوات         مقاييسهاة المطلوب أيجاد    مخزنيللمنشآت ال 

 وإليجـاد    الكلفـة ،   مقاييسالتي تم األعتماد عليها كمصدر إليجاد        مخزنيةلالتنفيذ للمنشآت ا  
 مماثل منفـذ عـام      مخزنبالمقارنة مع    ) 2000(  كبير جداً منفذ عام      لمخزن الكلفة   مقياس

 . ) 6,62(  الكلفة هو مقياسفان ) 1995(
 

 على"  المقترحة اعتمادامخزنية لحساب الكلفة األولية للمنشآت المؤشرات اشتقاق 3-6
  .مقترحةالكلفة ال مقاييس

علـى  "  المقترحة اعتمـادا  مخزنية لحساب الكلفة األولية للمنشآت ال     مؤشراتتم اشتقاق   
 )2(من الملحـق رقـم      ) 4( و )3(و  ) 2(و  ) 1( الكلفة المشار أليها في الجـداول       مقاييس

 :بموجب الخطوات التالية 
وأسـعار تنفيـذ الخرسـانة      ) لبحـث   عينة ا  ( مخزنيةتحديد رقم سنة األساس لكلف المنشآت ال       •

 :وكما يلي )     أ  ( حرفالمسلحة لكل متر مكعب ونرمز لها بال
 المنفذة للفتـرة مـن    مخزنيةكسنة أساس لكلف المنشآت ال    ) 1994(تحديد عام    . أ 

)1994 – 1998. ( 
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 المنفذة للفتـرة مـن    مخزنيةكسنة أساس لكلف المنشآت ال    ) 1999(تحديد عام    . ب 
)1999 – 2003. ( 

 

ن سنوات األساس أعاله تم تحديدها على أساس االرتفاع الكبير في كلف تشييد المنشآت إ •
كان  ) 1998 – 1994(، أما كلـف التشييد للفترة " فصاعدا) 1998( خالل عــام مخزنيةال

 .بصورة منتظمة "  وارتفاعها تصاعديااختالفها قليال
 ).ب(شأ المقترح بالرمز لسنة التي شيد فيها المنشأ المشابه للمنلرقم انرمز  •
  
 مخزنـي  المنفذ سابقاً  المشابه للمنشـأ ال       مخزنيفي حالة عدم وجود بيانات تاريخية عن المنشأ ال          

 آخر مقارب في حجمه ومساحته إضافة الـى أسـلوب           مخزنيالمقترح يتم االعتماد على أي منشأ       
   .)1(ونوع التشييد المشار أليه في الجدول 

 

 ).ج( المقترح بالرمز مخزنيلتي سيشيد فيها المنشأ اللسنة الرقم انرمز  •
وكلفة المنشأ  ) المشابه للمنشأ المقترح  " (ي  المنفذ سابقا   مخزن الكلفة المالئم للمنشأ ال    مقياساختيار   •

 . الكلفة أعاله التي تم إعدادهامقاييسفي سنة األساس وذلك من جداول 

 :حيث 
 )عينة البحث(في " ابقا الكلفة لكل منشأ صناعي منفذ سمقياس :1ق
 ) .دينار (من عينة البحث   "  كلفة المنشأ الصناعي المنفذ سابقا : بك
 ) .دينار(في سنة األساس " كلفة المنشأ الصناعي المماثل المنفذ سابقا : اك

على سعر تنفيذ الخرسانة    "  اعتمادا )2ق ( التغير في أسعار  تنفيذ الخرسانة المسلحة       مقياساختيار •
وسعر تنفيذ الخرسانة المسـلحة     ) مشابه للمقترح " (لحة لكل متر مكعب  للمنشأ المنفذ سابقا       المس

الذي تم إعـداده بتطبيـق   ) 4(لكل متر مكعب للمنشأ المنفذ  في سنة األساس وذلك من الجدول           
 :المعادلة التالية 

 مثالً ) 2004(نفرض ان المنشأ المقترح سيشيد خالل عام 

 بك             
 ) 1  (……...………………………………ـــ  = 1ق

 أك           

 "للمنشأ  المنفذ سابقا سعر الخرسانة المسلحة ) 2(       ............. .……………………………………………ـــ  =2ق
 سعر الخرسانة المسلحة في السنة األساس
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مـع اسـعار تنفيـذ      ) 2004(تنفيذ الخرسانة المسلحة السائدة عام      فيتم مقارنة اسعار    
 الخرسانة المسلحة في سنة االساس 

 
 اي في السنوات الالحقة) 2004(في حال المنشأ المقرح سيشيد بعد عام  •

فيتم مقارنة اسعار تنفيذ الخرسانة المسلحة السائدة حالياً باالضافة الى التضـخم  مـع               
 : المسلحة في سنة االساس المنتخبة كما في المعادلة التاليةاسعار تنفيذ الخرسانة

 
 
 

 
 من عالقة النسـبة والتناسـب       )م (2004 اي خالل عام     "أيجاد مؤشر كلفة المنشأ المقترح حاليا      •

 :بموجب المعادلة التالية  

 
 :ةمن المعادلة التالي) 2004(إيجاد مؤشر الكلفة للمنشأ المقترح اذا كان سيشيد بعد عام  •

 

 : المقترح لكل من الحالتين التاليتين )جك(حساب الكلفة االولية المتوقعة للمنشأ  •
" للمنشأ المقترح الذي سينفذ حاليـا %) 100(ومماثل بنسبة " في حالة وجود منشأ منفذ سابقا     −

 :بموجب المعادلة التالية 
 ) 7.. (……………………………………………………أ م  ك  = ج ك
 
 

  1ق  3ق           
 ) 5........................(……………………………ـــــ  =  م

 2ق          
 

  1ق  3ق-          
 ) 6........................(……………………………ـــــ  =  م-

 2ق          
 

السائد عام  وللمنشأ  سعر الخرسانة المسلحة ) 3(            .........  .……………………………………………ـــ  =3ق
 سعر الخرسانة المسلحة في السنة األساس

 )   4................................... ( .……………………………………………ــ ـ =3ق-
 )نسبة التضخم + 1(السائد حالياً للمنشأ  سعر الخرسانة المسلحة

 سعر الخرسانة المسلحة في السنة األساس
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" للمنشأ المقترح الذي سينفذ حاليـا     %) 100(مماثل بنسبة   " نفذ سابقا في حالة عدم وجود منشأ م      •

 : مقارب للمنشأ الصناعي المقترح  بموجب المعادلة التالية  يتم اختيار منشأ

 :حيث 
 (%) والمنشأ المقترح "  بين المنشأ  المنفذ سابقاالتقاربنسبة : ن   

 علـى أسـاس تطبيقـي        المؤشرات والمعادالت المقترحـة     المقاييس و   تقويم -4
 .واستبيان تقويمي 

 تم اعتمـاد  مخزنية المقترحة لحساب الكلف األولية للمنشآت ال المقاييس والمؤشرات لتقويم  
 :أسلوبيـن هما 

" وأخـرى تنفـذ     "  على منشآت  منفذة سابقا     للمقاييس والمؤشرات المقترحة  التطبيق العملي    •
  .2003خالل عام 

عدد من المهندسين في شركة الفاو الهندسية العامة مـن ذوي        االستبيان التقويمي الذي شمل      •
  .مخزنيةاالختصاص في مجال تشييد المنشآت ال

 المشـتقة    والمقـاييس استطاع الباحث من خالل األسلوبين أعاله تقويم مؤشرات الكلفة          
 ) لعامةشركة الفاو الهندسية ا(وبيان أهميتها ودقتها وسهولة استخدامها من قبل الجهة المستفيدة 

نفذ عام مقام الباحث بانتخاب منشأين هما منشأ  منجز متوسط الحجم مشابه لمنشأ  آخر 
 2000مشابه الى منشأ آخر منفذ عام % ) 50بنسبة إنجاز (منشأ كبير الحجم و 1998

على مؤشرات الكلفة المقترحة " تم حساب الكلفة األولية لكل من المنشأين أعاله اعتماداو
 الذي يبين الكلف المتوقعة والكلف الحقيقية )3(رقم  في الجدول شتقة كما  الموالمقاييس

 وكانت نتائج حسابات الكلفة األولية مقاربة والمقاييس لالبنية المخزنية المتوسطة الحجم 
 .للكلفة التخمينية التعاقدية المحسوبة من قبل الشركة المقاولة المنفذة %) 77(بنسبة 

لمعالجـة حسـابات   ) Visual Basic(نامج حاسوبي بلغة تمكن الباحث من بناء بر •
الكلفة االولية وتسجيل عملية ادخال البيانات التاريخية والبيانات الحالية للتوصل الى           

 .الكلفة االولية التقريبية

 
 

 أ          م  ك

 ) 8.. (…………………………………………ــــ  = ج ك
                  ن
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 تطبيق عملي لمؤشرات الكلفة لالبنية المخزنية متوسطة الحجم) 3(جدول 
ــييد  ســنة التش
 للمنشاء المقترح

 الكلفةالحقيقية مؤشر الكلفة الساسسنة ا
 y) (مليون دينار

 الكلفة المتوقعة
 x) (مليون دينار

1995 1994 1,21 87 87,12 
1996 1994 2,17 104 156,6 
1997 1994 2,69 146 193,6 
1998 1994 1,98 127 142,5 
1999 1994 3 197 216 
2000 1999 3,74 612 737,3 
2001 1999 4,84 780 945,6 
2002 1999 9,69 1380 1908,9 
2003 1999 7,64 1200 1506,6 

 

 التحليل االحصائي لتطبيقات المؤشرات المقترحة-5
 الخطي البسيط الذي يمثل القيمة العددية للعالقـةبين متغيـرين           طابتاد على ايجاد معامل االر    معتتم اال 

 لحساب معامل االرتباط الخطـي علـى    وتم اعتماد الصيغة االحصائية المناسبة rxyويرمز له بالرمز 
 :غير مبوبة وكما يلي) 3(اساس ان النتائج المشار اليها في الجدول رقم 

                                                                                

∑ ∑

∑

= =

=

−−

−−
=

n

i

n

i
ii

n

i
ii

xy

yyxx

yyxx
r

1 1

22

1

)()(

)()(
                                                 

 : حيث
rxy : 3(معامل االرتباط الخطي بين الكلف الحقيقية والكلف المتوقعة المشار اليها في الجدول.( 
X : 3(تمثل قيم الكلف المتوقعة لالبنية المخزنية في الجدول رقم( 
Y :3(في الجدول رقم  لالبنية المخزنية تمثل قيم الكلف الحقيقية( 

x :3( لقيم الكلف المتوقعة في الجدول رقم الوسط الحسابي( 
y :3( لقيم الكلف الحقيقية في الجدول رقم الوسط الحسابي( 
n :  3(عدد القيم في الجول رقم( 

 

 :تم خالل جدولة الحسابت االحصائية الحصول على القيم التالية 
 y-y= (2037085.93(² مجموع قيم -أ
 x-x= (2627866.81(² مجموع قيم -ب
 y-y) (x-x= (2709610.32( مجموع حاصل ضرب -ج
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 rxyاعاله تم تطبيق معادلة ايجاد معامل االرتباط الخطي ) ج،ب،أ (اعتمادا على النتائج في 

 :وكما يلي
 

93.203708581.2627866
32.2709616

−
=xyr 

 rxy  =1.17وبذلك يكون مقدار 
 

يدل ذلك على وجـود     ) 1(+فاذا كانت   ) 1-و1(+الرتباط البسيط بين               تتراوح قيمة معامل ا   
يدل على وجودارتباط قوي سـالب      ) 1-( واذا كانت القيمة  ) x,y(ارتباط قوي موجب بين قيم      

بين تلك القيم وبذلك يتبين لنا من خالل التحليل االحصائي لقيم الكلف المتوقعة  مقارنـة مـع                  
ي قوي وموجب وهذا يعزز دور المؤشرات الكلفوية التـي          الكلف الحقيقية ان هناك ارتبط خط     

 .اقترحها الباحث
         قام الباحث بايجاد الخط المستقيم الذي يوضح العالقة بيين الكلف الحقيقية والمتوقعة 

ba(        بايجاد قيمة كل من      د علـى   حيث تم االعتمـا   ، التي تحدد شكل واتجاه هذا المستقيم       ) ,ˆ
xbya(المعادلة او الدالة  في الحقيقة مقطع خط النحدار مع المحور  a) (حيث تمثل ) =−ˆ
بوحـدة  ) x( اذا ما تغيرت) ( yمعامل النحدار اي مقياس يوضح مقدار ) b̂(الصادي وتسمى 

 .واحدة
موجبة والقيمة السالبة لها تعنـي ان        ) (x,yموجبة تعني ان العالقةبين      ) b̂(          اذا كانت قيمة    
 .العالقة عكسية

∑
∑

−

−
= 22

ˆ
xnx

yxnyx
b

i

ii
 

)428894(907.7488076
)42.337129(954.5743778

−
−

= 
                          = 0.746 
 

 : من المعادلة التالية a   وبذلك نستطيع  حساب قيمة 
xbya ˆ−=  

= 514.78 – 0.746 (654.9) 
= 26.23 
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xbay( وبذلك نستطيع تحديد معادلة النحدار المطلوبة وهي      ثم نرسم المعادلة مـن خـالل   ) ˆ=−
حيث كانت القيم التي اختارها الباحـث       ،ونعوضها في المعادلة اعاله     ) x(اختيار ثالثة قيم الى     

) ŷ(لغرض ايجـاد    ) 156,6 و 737,3 و 1506,6(المتوقعة  هي الكلف   ) 3(من الجدول رقم    
 :لكل منها وكما يلي

 1ŷ = 26.32 + 0.746x                                                                  
 26.32+0.74*1506.6 =1150.22                                               

) X(ونستطيع بذلك التنبـؤ بقيمـة   ) 1(وبذلك نستطيع رسم المعادلة مالشكل االنتشاري كما في الشكل    
وهذا يعزز امكانية المؤشرات المقترحة في توقع       ) 1(اعتمادا على الشكل    ) Y(اذا علمت قيمة    

 .الكلف االولية لالبنية المخزنية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الشكل  ( ١)     یبین رسم معادلة االنح  دار  الخط  ي
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  االستنتاجات 2 – 9
 : أدناه مجمل االستنتاجات المستنبطة وحسب ورودها خالل مراحل البحث

من خالل استعراض أنواع الطرق التقريبية الشائعة في تخمين الكلـف األوليـة وتحديـد                . 1
مواطن الضعف في كل طريقة تم التوصل الى حقيقة صعوبة تطبيق هـذه الطـرق فـي                 

 وذلـك لخصوصـيتها كونهـا مختلفـة األنـواع           مخزنيةحساب الكلف األولية للمنشآت ال    
علـى  " واالرتفاعات والمساحات والحجوم وأساليب التشييد ونوع المواد اإلنشائية اعتمـادا         

نوع المكائن ، عدد العمال ، أسلوب مناولة المواد االوليـة          (متطلبات خاصة لكل منشأ مثل      
 ) .   الخ…والمنتجة 

 تختلف عن األبنية اإلداريـة والسـكنية والمشـاريع           لها خصوصية  مخزنيةان المنشآت ال   . 2
 لها متطلبات خاصة لحمايتهـا وزيـادة        مخزنيةالهندسية األخرى ، فاألرضيات للمنشآت ال     

 .تحملها ، كذلك الجدران لها مواصفات خاصة تتعلق بمخاطر االنفجار او اإلشعاع 
ارتفاع فـي كلـف     حصول  ) عينة البحث  (مخزنيةتبين من خالل دراسة كلف المنشآت ال       . 3

عن كلف  ) 1994(حيث تختلف كلف عام      ) 2003 – 1994(التشييد خالل عشرة سنوات     
 االرتفاع الحاصل فـي الكلف خالل " وخصوصا) 2003(عام 
وذلك بسبب عوامل عديدة منها اقتصادية وسياسية ومالية واهمها الحصـار           ) 1998(عام  

 .المفروض على قطر العراق 
ف الكلف المشار اليها أعاله دفع الباحث الى دراسـة امكانيـة ايجـاد              ان التزايد في اختال   

 .مؤشرات كلفة مبنية على أساس عالقة كلف المنشآت المخزنية مع الزمن 
تم من خالل االستبيان التقويمي الحصول على تأييد وقناعة عدد من المهندسين العـاملين               . 4

ث حصل النظام المقتـرح علـى درجـة    حي) عينة االستبيان (في شركة الفاو الهندسية العامة      
أي بنسبة قبول مقدارها    %) 46(بنسبة  ) جيد(وعلى درجة   %) 44(بنسبة  ") ممتاز وجيد جدا  (
حيث شمل االستبيان شرح اسلوب حساب الكلف االولية من خالل تطبيق مؤشـرات             %) 90(

 .الكلفة والمعادالت المشتقة اضافة الى السيطرة على الكلف الموقعية  

لباحث ان معامل االرتباط الخطي بين الكلـف الحقيقيـة والكلـف المتوقعةلالبنيـة              تبين ل  . 5
 . وهو ترابط قوي موجب1,17المخزنية اعتمادا على المؤشرات المقترحة هو 

في التنبؤ فـي كلفـة االبنيـة        ) 1(يستطيع مستخدم المؤشرات ان يعتمد على الشكل رقم          .6
النحدار الخطي للعالقة بـين الكلـف المتوقعـة         المخزنية المقترحة حيث يمثل الخط الستقيم ا      

 .والكلف الحقيقية لالبنية المخزنية
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  التوصيات3 – 9

 :ادناه التوصيات التي يقترحها الباحث على االستنتاجات التي توصل اليها خالل البحث 
يجب ان يكون في متناول يد مساح الكميات معلومات عن اساليب التشييد ومـواد البنـاء                 . 1

 وذلك من خالل التوثيق الصحيح للمعلومات التاريخية الخاصـة          مخزنية للمنشآت ال  الشائعة
يجب االشارة الى المشاكل والمعوقات االنشـائية التـي        و". بالمنشآت المخزنية المنفذة سابقا   

واجهت الشركة خالل تنفيذ بعض االجزاء الخاصة والتي اليتالئم حجمها مع كلفتها لغرض             
 .ارنة كلفة منشا صناعي مـع آخر اخذها بالحساب عند مق

تحتاج مؤشرات الكلفة التي اشتقها الباحث الى تحديث مستمر وذلك مع اسـتمرار تشـييد                . 2
 حديثة لغرض الدقة في استخدام مؤشرات الكلفة ، وهو اسلوب متبع مـن              المخزنيةمنشآت  

جديـدة  قبل المؤسسات ذات االهتمام بمؤشرات الكلفة حيث تقوم بتحديث واضافة أي كلف             
 .مع تثبيت عالقتها مع كلف سنة االساس 
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 )1(الملحق رقم 
 

 

 )عينة البحث(كلفة االعمال المدنية لبعض االبنية المخزنية) 1(جدول 
 الكلفة الكلية ننوع المخز

 مليون دينار

مليون  فةلالك االعمال المدنية تفاصيل
 دينار

 نسبة كلفة
 الفقرة

اعمال الخرسـانة المسـلحة     - A 36,80مخزن نوع 
 والهيكل

 اعمال الطابوق-
 االنهاءات-

22,81 
 

2,52 
4,35 

61,9 
 

6,8 
9,3 

 اعمال الخرسانة المسلحة- B 770مخزن 
 اعمال التقطيع بالطابوق-
 النهاءاتا-
 طرق وساحات-

220,08 
70 
75 

54,8 

28,58 
9,1 
9,8 

7,14 

 

 
 

 "مقاييس الكلفة للمنشآت المخزنية الكبيرة جدا) 1(جدول  /)2(الملحق رقم 
 مؤشرات الكلفة

 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 السنة

1994 1 0.82 0.67 0.48 0.41 0.28 0.13 0.07 0.05 0.056 

1995 1.21 1 0.81 0.58 0.49 0.34 0.15 0.08 0.06 0.07 

1996 1.5 1.24 1 0.72 0.61 0.43 0.19 0.11 0.08 0.084 

1997 2.1 1.7 1.40 1 0.85 0.59 0.26 0.15 0.11 0.12 

1998 2.4 2 1.64 1.2 1 0.70 0.31 0.17 0.13 0.14 

1999 3.5 2.89 2.34 1.68 1.42 1 0.44 0.25 0.19 0.19 

2000 8 6.62 5.34 3.84 3.25 2.28 1 0.57 0.43 0.45 

2001 14.1 11.58 9.72 6.72 5.69 4.00 1.75 1 0.76 0.78 

2002 18.40 15.17 13.22 8.8 7.45 5.23 2.3 1.3 1 1.03 

2003 17.8 14.72 11.8 8.54 7.23 5.1 2.2 1.27 0.97 1 
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 ية الكبيرة الحجممقاييس الكلفة للمنشآت المخزن) 2(جدول 

 مؤشرات الكلفة
 السنة

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

1994 1 0.84 0.71 0.49 0.45 0.34 0.11 0.09 0.05 0.05 
1995 1.2 1 0.86 0.59 0.54 0.40 0.13 0.13 0.06 0.07 
1996 1.4 1.17 1 0.67 0.63 0.47 0.16 0.13 0.07 0.08 
1997 2.04 1.7 1.45 1 0.92 0.68 0.23 0.19 0.10 0.12 
1998 2.22 1.85 1.58 1.1 1 0.74 0.25 0.20 0.11 0.13 
1999 3.00 2.5 2.14 1.47 1.35 1 0.34 0.28 0.15 0.17 
2000 8.84 7.37 6.3 4.40 3.9 2.95 1 0.85 0.44 0.52 
2001 10.8 9.00 7.7 5.29 4.86 3.6 1.22 1 0.54 0.63 
2002 19.9 16.5 14.2 9.7 8.9 6.64 2.25 1.84 1 1.16 
2003 17.1 14.3 12.2 8.4 7.7 5.7 1.93 1.58 0.86 1 
  

 
 )2(الملحق رقم 

 
 مقاييس الكلفة للمنشآت المخزنية المتوسطة الحجم) 3( جدول  

 السنة مؤشرات الكلفة
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

1994 1 0.83 0.69 0.49 0.56 0.36 0.18 0.09 0.05 0.06 
1995 1.21 1 0.83 0.59 0.68 0.44 0.22 0.11 0.06 0.07 
1996 1.45 1.20 1 0.70 0.71 0.53 0.27 0.14 0.07 0.09 
1997 2.02 1.67 1.40 1 1.14 0.74 0.37 0.19 0.10 0.12 
1998 1.76 1.45 1.22 0.86 1 0.64 0.32 0.16 0.1 0.11 
1999 2.73 2.26 1.89 1.11 1.55 1 0.5 0.25 0.14 0.16 
2000 5.4 4.48 3.75 2.67 3.1 1.97 1 0.5 0.28 0.32 
2001 10.8 8.96 7.5 5.34 6.14 3.90 2.00 1 0.56 0.65 
2002 19.16 15.81 13.26 9.45 10.8 7.00 3.53 1.79 1 1.15 
2003 16.7 13.8 11.53 8.2 9.4 6.1 3.1 1.5 0.87 1 
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 )2001– 1992( مقاييس التغير في أسعار الخرسانة المسلحة خالل الفترة ) 4(جدول 
  التغير في معدالت أسعار الخرسانة المسلحة مؤشرات 

 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 السنة
1994 1 0.25 0.08 0.06 0.05 0.04 0.03 0.02 0.011 0.012 

1995 4 1 0.32 0.22 0.20 0.15 0.11 0.06 0.045 0.047 

1996 12.5 3.13 1 0.72 0.63 0.5 0.33 0.20 0.13 0.15 

1997 17.5 4.37 1.4 1 0.88 0.64 0.46 0.27 0.20 0.21 

1998 20 5 1.6 1.14 1 0.73 0.53 0.31 0.23 0.24 

1999 27.5 6.87 2.2 1.57 1.37 1 0.72 0.42 0.31 0.32 

2000 38 9.5 3.04 2.17 1.9 1.9 1 0.58 0.43 0.44 

2001 65 16.20 5.2 3.7 3.25 2.36 1.71 1 0.73 0.76 

2002 90 22.5 7.2 5.14 4.5 3.27 2.36 1.38 1 1.05 

2003 85 21.20 6.8 4.85 4.25 4.1 2.23 1.30 0.095 1 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


