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 توقعات السوق املستقبلية
 في أعقاب التحديثات التي شهدها عام 2020، حظى قطاع اإلنشاءات في اململكة العربية السعودية بانتعاشة بطيئة خالل عام 2021، مع توقعات

 بحدوث منو تبلغ نسبته %2.9
 على غرار العديد من الدول األخرى، مت تطبيق مجموعة من املبادرات التحفيزية الداعمة للتعويض إلى حد ما عن تأثير الوباء، حيث أعلن ولي العهد
 السعودي قيام صندوق االستثمارات العامة بضخ استثمارات تبلغ قيمتها 150 مليار ريال سنوًيا في االقتصاد احمللي لدعم املشاريع اجلديدة حتى عام

 2025، ويقترن هذا مع خطط التنويع االقتصادي طويلة األجل املوضوعة في إطار رؤية 2030، مما سيقدم دفعة مرحب بها لقطاع البناء والتشييد

اخلامات
 حدث ارتفاع كبير في أسعار السلع األساسية بداية من الربع الرابع من عام 2020، وقد جاءت هذه الزيادة نتيجة لالنتعاش االقتصادي العاملي وتراكم

 سالسل التوريد املتأخرة، فضاًل عن حتسن آفاق النمو. تسبب تقلب أسعار السلع في ظهور بعض التحديات أمام املطورين واملقاولني، متمثلة في
 مواجهة صعوبات في تقييم املشاريع املستقبلية والتعامل مع العقود طويلة األجل التي مت احلصول عليها مسبقًا. لكن رغم ذلك، شهد الربع الثاني من

عام 2021 عودة تدريجية إلى احلالة الطبيعية
 التأثيرات على املدى املتوسط إلى الطويل ستتأثر بشكل كبير بجهود السيطرة على اجلائحة عاملًيا ومحلًيا، ونتوقع حدوث تصحيح تراجعي في أسعار

السلع العاملية وبالتالي مواد البناء اإلقليمية مع انحسار الوباء وعودة االقتصاد العاملي إلى حالته الطبيعية

تغيرات تكاليف البناء
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فيما يلي مثال على تغيرات أسعار اخلامات بني الربع الثاني من عام 2020 والربع الثاني من عام 2021

األخشاب الكتل اخلرسانيةالرملاخلرسانة اجلاهزةحديد مسلحاألسمنتالكابالت  الكهربائية

%30.6 %37.2%8.2%31.1%12.7%7.3%19.5

 على مدى 12 شهًرا بني الربع الثاني من عام 2020 والربع الثاني من عام 2021، شملت أعلى التغييرات كاًل من احلديد املسلح واألخشاب واألسالك
 والكابالت الكهربائية، والتي ترتبط جميعها باالجتاه التصاعدي الذي انتهجته عمليات تبادل السلع كاألملنيوم وخام احلديد والنحاس واألخشاب

خالل نفس الفترة

التحديات املستقبلية
 تعمل كوليرز على تطوير إستراتيجيات مخصصة للمشاريع خالل مرحلة تطوير التصميمات ملواجهة ارتفاعات أسعار اخلامات وأسعار املناقصات

والنقص في املهارات وقدرات املقاولني على تنفيذ املشاريع العمالقة، مبا يضمن حتييد تأثيراتها السلبية على تكاليف البناء وجدوى املشروعات

اململكة العربية السعودية - نسبة التغير في مؤشر أسعار املناقصات
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املقياس املرجعي لتكاليف البناء في اململكة العربية السعودية
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2021 )الربع الثالث

نطاق التكلفة
)ريال سعودي / متر مربع)  نوع العقار العنصر

العقارات السكنية
2,477 - 1,999 فيال - مواصفات جتارية 1

3,963 - 2,683 فيال - مواصفات متوسطة 2

4,766 - 3,867 فيال - مواصفات متوسطة إلى فاخرة 3

3,094 - 2,446 شقة في مبنى منخفض إلى متوسط االرتفاع - مواصفات جتارية 4

4,035 - 3,082 شقة في مبنى منخفض إلى متوسط االرتفاع - مواصفات متوسطة 5

6,127 - 4,997 شقة في برج سكني - مواصفات فاخرة 6

العقارات التجارية )بدون تشطيبات
3,279 - 2,678 مكتب في مبنى منخفض االرتفاع - مواصفات جتارية إلى متوسطة 7

4,194 - 3,453 مكتب في مبنى متوسط االرتفاع - مواصفات متوسطة 8

العقارات الصناعية
2,867 - 1,782 صناعات خفيفة 9

5,060 - 2,623 صناعات متوسطة 10

الفنادق )متضمنة األثاثات والتركيبات واملعدات
6,775 - 4,954 ثالث جنوم 11

8,486 - 6,685 أربع جنوم 12

10,060 - 8,476 خمس جنوم 13

عقارات البيع بالتجزئة )بدون تشطيبات مع إمتام املناطق العامة
5,523 - 3,852 مركز جتاري محلي 14

مواقف السيارات
2,435 - 1,880 طابق علوي 15

2,989 - 2,248 حتت األرض 16

ما سبق ال يتضمن الرسوم املهنية وتكاليف حيازة األراضي وتكاليف التمويل
جميع أسعار الفنادق تشمل األثاثات والتركيبات واملعدات

 تكاليف البناء للمتر املربع محسوبة على أساس املساحة الداخلية اإلجمالية وفًقا ملمارسات القياس الواردة في اإلصدار السادس من كتيب
قواعد املعهد امللكي للمساحني املعتمدين

نطاقات التكلفة تعبر عن املتوسط احملسوب بناًء على جميع املناطق في كافة أنحاء اململكة العربية السعودية
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للمزيد من املعلومات

بوب فالناجان
مدير عام

خدمات استشارات التكاليف واإلنشاءات
الشرق األوسط وشمال إفريقيا

bob.flanagan@colliers.com

جاسنت نيج
مدير

خدمات استشارات التكاليف واإلنشاءات
الشرق األوسط وشمال إفريقيا

justin.ng@colliers.com

أيدن كونولي
مدير

خدمات استشارات التكاليف واإلنشاءات
الشرق األوسط وشمال إفريقيا

aidan.connolly@colliers.com

كوليرز
اإلمارات العربية املتحدة
Colliers.com

نبذة عن كوليرز
 كوليرز هي شركة عاملية رائدة في مجال تقدمي اخلدمات العقارية التجارية، ويعمل فيها أكثر من 18,000 مهني متخصص في 67 دولة.

 وتقدم كوليرز مجموعة كاملة من اخلدمات إلى مستخدمي العقارات، ومالكيها، ومستثمريها في جميع أنحاء العالم، تشمل حلول
 الشركات العاملية، والوساطة، وإدارة األصول، والعقارات، ومبيعات واستشارات االستثمارات في الفنادق، وخدمات التقييم، واخلدمات

 االستشارية، واألبحاث املتعمقة. واحتلت كوليرز املرتبة الثانية ضمن أكثر شركات العقارات التجارية شهرة في العالم في آخر استبيان
 سنوي من شركة ليبسي. وفي منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا، تقدم كوليرز خدمات استشارية رائدة من خالل مكاتبها اإلقليمية

منذ عام 1996

إخالء  املسؤولية

 جرى احلصول على املعلومات الواردة في هذا التقرير من مصادر ُتعتبر موثوقة. وتهدف أي معلومات عن املشاريع، سواء كانت مالية أو
 غير ذلك، فقط إلى توضيح نقاط معينة للحجج املطروحة وال تشكل توقعاً لألداء الفعلي. وبينما ُبذلت جميع اجلهود املعقولة لضمان دقة

 املعلومات، فإننا ال نقدم أي ضمانات بشأن دقة واكتمال املعلومات الواردة في هذا التقرير، وال تتحمل كوليرز أي مسؤولية من أي نوع
 فيما يتعلق بالتوقعات، أو األرقام، أو النتائج الواردة في هذا التقرير. ويتعني عدم التعامل مع أي بيانات أو آراء على أنها مشورة لالستثمار أو

 التقييم، وال يتعني االستناد إليها ألغراض االستثمار أو أي أغراض أخرى. وُيشجع القراء على استشارة مستشاريهم املهنيني قبل التصرف
استناداً إلى املواد الواردة في هذا التقرير
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تاراق

480
يف بتكم

67
 يف ةلود

$3.3B
تاداریإ

2B
 ةرادإلا تحت عبرم مدق

18,000 +
فظوم  

https://www.colliers.com/en-ae
mailto:https://www.colliers.com/en-ae?subject=
https://twitter.com/Colliers_MENA
https://www.linkedin.com/company/colliers-international/

