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 2112مقارنة بأسعار شهر فبراير  2112أسعار مواد البناء لشهر مارس  -1

مقارنة مع شهر  2102 مارسخالل شهر  التغيير بعضأسعار مجموعات مواد البناء  شهدت متوسطات

  على النحو التالي: 2102 فبراير

في بنود هذه  نخفا % حيث تراوح اال0011" بنسبة العمالةأسعار مجموعة " متوسط انخفض 

مجموعة  كما سجلت، "مساحينلسعر أجور " %0.11" و نجارينلسعر أجور " %0111المجموعة ما بين 

نتيجة انخفا  جميع أسعار بنود هذه المجموعة بنسب  %4.9داره مق انخفاضا" للشقة -األسالك"

 دواتاأل" و %212" بنسبة والرخام البالطمجموعة " انخفا  فضال عن %،110 -%212تراوحت ما بين 

 1%011بنسبة  "اللوازم بدون كاملة حمام أطقم -الصحية

 

/ بيتوميننتيجة ارتفاع أسعار " %15." بنسبة المواد العازلةمجموعة " مارسخالل شهر  كما ارتفعت

/ درام(/ D540) عازل/ بيتومين% و ".021" بنسبة السعودية/ ترل 21/ 20 دي برايمر سائل بارد مؤكسد

 براجاأل -أسالكمجموعة " ثم %،211" بنسبة (UPVC) أنابيبويليها مجموعة " %،011" بنسبة السعودية

  %0151" بنسبة الحديدومجموعة "% 212" بنسبة (PVC) ، و "أنابيب%.51" بنسبة السكنية

 2111مقارنة بأسعار شهر مارس  2112أسعار مواد البناء لشهر مارس  -2

مقارنة  2102 مارس شهر سعارها خاللأ متوسطات رتفاعا فيامجموعات مواد البناء  سجلت معظم

 نتيجة ارتفاع ،%2010نسبة " بالبحص والرملمجموعة "كانت  رتفاعاا أعالها، و2100 مارسشهر ب

بنسبة  "معدات النقلويليها مجموعة " ،%5011 -%511حت ما بين واسعار المجموعة بنسبة ترأجميع 

" بنسبة السكنية براجاأل -أسالكومجموعة " ،%115" بنسبة األصباغارتفعت مجموعة "1 كما 0111%

.15%. 

 

شهر مقارنة ب 2102 مارس شهر أسعارها خالل متوسطات في نخفاضاابعض المجموعات  كما سجلت

 أنابيبمجموعة "و%، 0111" بنسبة للشقة -"أسالكمجموعة متوسط أسعار  ، فانخفض2100مارس 

(PVC) 0511" التي انخفضت بنسبة للمبنى -"أسالك مجموعة لىإضافة باإل %،0210" بنسبة %

 1%510" بنسبة كابالت الكهرباء" ومجموعة

 2111عام من  يخررمقارنة بأسعار الربع األ 2112ول لربع األلأسعار مواد البناء  -3

 ولاألأسعارها خالل الربع  متوسطات معظم المجموعات السلعية من مواد البناء تغيرا في سجلت

 % لمجموعة111األسعار ما بين  ارتفاعتراوحت نسبة 1 فقد 2011 خير لعاماألمقارنة مع الربع  2102

 1"الخالط مع كامل تيلس ستنلس مجلى -الصحية دواتاأل" لمجموعة %.11 و "(UPVC) أنابيب"

، و "مواد التسقيف"و  ،زل"ي"الد: متوسطات أسعار مجموعات كل من  2102 ولاألواستقرت خالل الربع 

 حمام أطقم" و "اللوازم بدون كاملة حمام أطقم، و ""السكنية براجاأل -أسالك"، و "الطبيعي الحجر"

 21001خير األمقارنة مع الربع  ،"ملون اللوازم بجميع كامل

ذلك ، وتصدرت 2102لعام  ولاألالمجموعات السلعية خالل الربع  بعضأسعار  متوسط انخفضفي حين 

 أنابيب"مجموعة ، و%012بنسبة  "الحديد%، يليها مجموعة "111 بانخفا  قدره" العمالةمجموعة "

(PVC) " 1%15. بنسبة "للشقة -أسالك"و ،%112بنسبة  "للمبنى -أسالك"، و%111بنسبة 
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 2111لعام  ولاألمقارنة بأسعار الربع  2112 ولاأللربع لأسعار مواد البناء   -4

 2102 ولاألسعارها خالل الربع أ متوسطات مواد البناء ارتفاعا فيمن مجموعة  ةعشر تاثنإ سجلت

 مجلى -الصحية دواتاأل" لمجموعة% 110 بين ما رتفاعإلا نسبة وتراوحت ،2100 ولاألمقارنة بالربع 

 "1 البحص والرمل" لمجموعة% 2012 و "الخالط مع كامل تيلس ستنلس

 مجموعةو، %0011" بنسبة األصباغ" %، و0012بنسبة ارتفاعا " معدات النقلمجموعة " قد سجلتف

 1%211" بنسبة لعمالة"ا و ،%110 بنسبة" اللوازم بدون كاملة حمام أطقم -الصحية دواتاأل"

 اللوازم بجميع كامل حمام أطقم -الصحية دواتومجموعة "األ "الديزل" مجموعة أسعار متوسط واستقر

 21001 األول الربع مع مقارنة 2102 األول الربع خالل "ملون

 ذاتها فترةال مع 2102 األول الربع خاللسعارها أ متوسطات انخفاضا في بعض المجموعات كما أظهرت

 ("PVC) أنابيب"ومجموعة  ،%0.11بنسبة " للشقة -أسالك" مجموعةفانخفضت  عام السابق،المن 

 1%0010بنسبة " للمبنى -أسالك"% و0212بنسبة 

 سعار مواد البناءأمنهجرة  

ساس النظري لعملية جمع األبما في ذلك سعار مواد البناء أحصاء إعداد الحالية إلمنهجية ال إن

 ،هاجراءات تجهيز البيانات واعتمادإسعار، و سلوب جمع بيانات األأو ،تركيب سلة السلعوالبيانات، 

 قد تم توضيحها في المحتملة أومعالجة القيم المفقودة، ومصادر الخط ،وطرق حساب المتوسطات

حصاء لكتروني لمركز اإلالموقع اإل طالع عليها علىمكن اإلوي 21001 سعار مواد البناءأل ةالسنوي نشرةال

 . http://www.scad.aeأبوظبي  –

طالع على 1 ولإل2102 إبريلسعار مواد البناء لشهر أالقادم نشر تقرير  مايو 05وسوف يتم في هذا 

 .http://www.scad.aeأبوظبي  –حصاء لكتروني لمركز اإلزيارة الموقع اإل مكن أيضاكثر يأتفاصيل 
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من  لشهر مارس الربعرة ألسعار مواد البناءية و التغرر النسبي في متوسطات الشهر (:1جدول )

 األيخررمقارنة بالربع  2112ول لربع األلو  ،2111و مارس  2112فبراير  مقارنة بشهر 2112عام 

 .2111ول والربع األ 2111

 أبو ظبي -مركز اإلحصاء المصدر :  

 

 التغير النسبي

 / 2102ول ربع األال 

 2100ول ربع األال

 التغير النسبي

/  2102ول ربع األال 

 2100 األخيرربع ال

 مارسالتغير النسبي 

 2100 مارس/  2102

 مارسالتغير النسبي 

 فبراير  / 2102

2100 

قم مجموعات السلع
ر

 

 1 سمنتاإل 0.9 3.9 3.1 3.4

 2 الرمل البحص و 0.0 21.1 1.1 21.2

 3 الخرسانة  0.0 4.0- 6.2 8.6-

 4 الحديد 3.3 3.3- 2.8- 8.3-

 5 الخشب 0.3- 0.2- 1.5- 1.0

 6 الطابوق 0.0 6.4- 1.0 0.9

 7 مواد التسقيف 0.0 3.6 0.0 1.1

 8 المواد العازلة 5.7 4.7- 0.9 0.9

 9 غشيةلفائف األ - - - -

 10 الحجر الطبيعي 0.0 5.9- 0.0 5.9-

 11 الرخام البالط و 2.4- 6.5- 0.4- 5.1-

 12 دوات الصحية األ        

 12.1 أطقم حمام كاملة بدون اللوازم  1.9- 0.4- 0.0 6.8

 12.2 أطقم حمام كامل بجميع اللوازم ملون  0.0 3.1 0.0 0.0

 12.3 كامل مع الخالط  ستيلس مجلى ستنل 1.7- 0.0 6.5 0.8

 13 سقـــف المستعــارة األ 0.0 0.2- 0.4- 0.2-

 14 صباغاأل 1.1- 6.7 0.7- 11.0

 15 الزجاج 0.0 3.0 0.7- 2.9

 16  نابيباأل        

 16.1 (PVC) أنابيب 2.2 14.1- 6.9- 14.4-

 16.2 (UPVC) أنابيب 4.0 4.0- 0.6 4.7-

 17 سالكاأل        

 17.1 / للمبنى أسالك 1.0- 13.0- 6.2- 11.1-

 17.2 / للشقة أسالك 4.9- 19.9- 5.3- 15.0-

 17.3 براج السكنية/ األ أسالك 3.5 5.3 0.0 1.4

 18 كابالت الكهرباء 0.1 7.8- 5.5 8.9-

 19 النقل معدات 0.3- 10.6 1.2 18.4

 20  العمالة 11.9- 0.8- 9.0- 4.9

 21 الديزل 0.0 0.0 0.0 0.0
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 .2112 خالل عام (: التغيرات الشهرية في أسعار أهم سلع مواد البناء2جدول )

ر النسبي مارس التغي

 1021/ فبراير 1021
التغير النسبي فبراير 

 1021/ يناير  1021
التغير النسبي يناير 

 1022/ ديسمبر1021
 المجموعات وسلع 

م 
رق

 

 
 1 االسمنت    

 1 مقاوم لألمالح / االتحاد / طن / اإلمارات 14.3 6.3- 0.0

 2 اإلماراتمقاوم لألمالح /  اإلمارات / طن /  7.7 0.0 7.1

 3 عادي بورتـالند / االتحاد /طن / اإلمارات  3.8 3.7- 0.0

 4 إسمنت أبيض / االتحاد / طن / اإلمارات 0.0 0.0 6.5

 2 الحديد      

 5 حديد مبسط / طن / تركيا 13.2- 0.0 7.6-

 6 حديد جسور / كبير / طن / يابان 21.1- 0.0 10.0

 7 / كورياحديد زوايا / طن  9.2- 0.0 5.9-

 8 ملم / طن / تركيا 8 - 6حديد مبروم /  9.3- 0.9- 1.3

 9 ملم / طن / اإلمارات 52 - 01حديد مبروم /  2.9- 0.9- 4.6-

 10 حديد حلزوني / طن / اإلمارات 0.6- 0.0 1.3

 3 الخرسانة      

 11 / اإلمارات 3/ م 01خرسانة جاهـزة / عادي نيوتن  1.3- 6.7 0.0

 12 / اإلمارات 3/ م 01خرسانة جاهـزة / مقاوم لالمالح نيوتن  1.3- 6.5 0.0

 4 البحص والرمل      

 13 / اإلمارات 3انش / م 3/0بحص / كونكري مكسر  0.0 0.0 0.0

 14 / اإلمارات 3انش / م 3/0بحص / مغربل   0.0 0.0 0.0

 15 / اإلمارات 3انش / م 3/8بحص / كونكري مكسر  0.0 0.0 0.0

 16 / اإلمارات 3انش / م 3/8بحص / مغربل مكسر  25.0 20.0- 0.0

 17 / اإلمارات 3بحص / كدش / م 0.0 0.0 0.0

 18 / اإلمارات  3الرمـــل / ابيض / م 0.0 12.5 0.0

 19 / اإلمارات  3الرمـــل / اسود / م 0.0 15.8 0.0

 5 العمالة      

 20 نجارين / تكلفة الساعة  10.0- 11.1 10.0-

 21 عمال حدادة / تكلفة الساعة  10.0- 11.1 10.0-

 22 كهربائين / تكلفة الساعة  0.0 16.7 14.3-

 23 مساحين / تكلفة الساعة  33.3- 11.1 15.0-

 6 معدات النقل      

 24 3م31شاحنة سعة  0.0 18.5- 0.0

 25 جالون2111صهريج مياه سعة  11.5 10.3- 17.9

 26 666لودر  11.5- 6.5 18.4-

 JCB 27حفارة   0.0 0.0 0.0

 28 طن51ونش  12.0- 0.0 0.0
 أبو ظبي -مركز اإلحصاء المصدر : 

 


