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 2102 مايومقارنة بأسعار شهر  2102 يونيوأسعار مواد البناء لشهر  -0

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

 على النحو التالي: 2102 مايو

بنود هذه  معظم في رتفاع% حيث تراوح اال8.4" بنسبة الحديدأسعار مجموعة " متوسط عرتفا 

 لتربيط/ سلكلسعر " %01.1" و تركيا/ طن/ ملم 4 - 6/ مبروم حديدلسعر " %8.1بين المجموعة ما 

 ،%2.6مقداره  ارتفاعا" خشبالمجموعة " كما سجل متوسط أسعار، "الصين/ كغ 01 ربطة/ الحديد

، و"اإلسمنت"، و"معدات النقل" بنسبة "الخرسانةمجموعة " متوسط أسعار كل من رتفاعا فضال عن

 .والي% على الت1.0% و1.4% و2.0

 

نخفاض جميع نتيجة ا %01.0" بنسبة العمالةمجموعة "متوسط أجور  يونيوخالل شهر  نخفضكما ا

لسعر أجور  %08.6و  "مهرة شبة عمال% لسعر أجور "6.6أجور هذه المجموعة بنسب تراوحت بين 

 وذلك نتيجة انخفاض %0.1بنسبة  "البحص والرملمجموعة "متوسط أسعار انخفض و، "كهربائيين"ال

، و %8.0" بنسبة الزجاجمجموعة " ثم ،%06.6 -% 0.6بنود هذه مجموعة بنسب ما بين معظم 

  %.6.0" بنسبة األسالك للشقةومجموعة "% 6.1بنسبة  كابالت الكهرباء""

 2100 يونيومقارنة بأسعار شهر  2102 يونيوواد البناء لشهر أسعار م -2

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

متوسط أسعار ويليها  ،%06.2نسبة " بالمواد العازلةمجموعة "كانت  رتفاعاا أعالها، و2100 يونيوشهر ب

متوسط أسعار  ارتفع. كما %00.0بنسبة  "اللوازم بدون كاملة حمام أطقم - االدوات الصحيةمجموعة "

 .%02.0" بنسبة اإلسمنتومجموعة " ،%06.1" بنسبة لزجاجامجموعة "
 

فترة البمقارنة  2102 يونيو شهر أسعارها خالل متوسطات في نخفاضاابعض المجموعات  سجلتو

%، 22.8" بنسبة للشقة -"أسالكوعة مجممتوسط أسعار  ، فانخفضنفسها من العام السابق

 مجموعة كل من متوسطات أسعار انخفاض إلى ضافةباإل %،00.0" بنسبة (PVC) أنابيبمجموعة "و

 .على التوالي %1.6، و %02.8 %، و00.6بنسبة ، "العمالة" "كابالت الكهرباء"، و"للمبنى -"أسالك

 2102عام من  األولربع مقارنة بأسعار ال 2102 الثانيلربع لأسعار مواد البناء  -3

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

أسعار ما بين في متوسطات  رتفاعاالتراوحت نسبة . فقد من العام نفسه األولمقارنة مع الربع  2102

 لمجموعة %0.1 و "طالخال مع كامل  تيلس ستنلس مجلى -أدوات صحيحة" % لمجموعة1.8

 ."اإلسمنت"

 "، والطبيعي الحجر"، و "مواد التسقيف"و  ،زل"ي"الد: مجموعاتكل من واستقرت متوسطات أسعار 

 ."ملون اللوازم بجميع كامل حمام أطقم"

بانخفاض " العمالةمجموعة " هاالمجموعات السلعية وتصدرتبعض أسعار  متوسط انخفضفي حين 

بنسبة " كابالت الكهرباء"مجموعة ، و%0.8بنسبة  "سالك للشقةاأل" %، يليها مجموعة6.0 قدره

 .%0.6 بنسبة "(PVC) أنابيب"و ،%2.2بنسبة  "للمبنى -أسالك"، و6.1%
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 2100لعام  الثانيمقارنة بأسعار الربع  2102 الثانيلربع لأسعار مواد البناء   -4

مقارنة  2102 الثانيالل الربع سعارها خأ متوسطات في نخفاضامواد البناء ا عاتمجمو معظم سجلت

 لمجموعة% 21.1 و "لطابوقا" لمجموعة% 1.0 بين ما النخفاضا نسبة وتراوحت ،2100 الثانيبالربع 

 ". للشقة -أسالك "

" للمبنى -أسالك" %، و06.2بنسبة  نخفاضاا" (PVCأنابيب )مجموعة " كما سجل متوسط أسعار

 .%1.2" بنسبة لعمالة"ا و ،%1.4 نسبةب" كابالت الكهرباء" مجموعةو، %08.1بنسبة 

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

 ."ملون

% 6.2فتراوحت نسبة االرتفاع ما بين  ،سعارهاأ متوسطات في رتفاعاا بعض المجموعات كما أظهرت

البحص " مجموعةل %08.0و  "الخالط مع كامل  تيلس ستنلس مجلى -أدوات صحيحة"لمجموعة 

 .على التوالي %02.1 و% 06.0بنسبة " الزجاج"و  "اإلسمنت"مجموعة و ارتفعت أيضا كل من  ،"والرمل

 

 

 سعار مواد البناءأمنهجية  

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 ،ركيب سلة السلعتوالبيانات، 

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

اء حصلكتروني لمركز اإلالموقع اإل طالع عليها علىمكن اإلوي .2100 سعار مواد البناءأل ةالسنوي نشرةال

 . http://www.scad.aeأبوظبي  –

طالع . ولإل2102 يوليوسعار مواد البناء لشهر أالقادم نشر تقرير  أغسطس 02هذا وسوف يتم في 

 .http://www.scad.aeأبوظبي  –حصاء لكتروني لمركز اإلزيارة الموقع اإل مكن أيضاكثر يأعلى تفاصيل 
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و الربعية ألسعار مواد البناء  لشهر يونيو من  (:  التغير النسبي في متوسطات الشهرية0جدول )

 2102مقارنة بالربع االول  2102و الربع الثاني  2100و يونيو  2102مقارنة بشهر مايو  2102عام 

 .2100و الربع الثاني 

 1022الربع الثاني 

بع الثاني / الر

1021 

 1021 األولالربع 

لثاني / الربع ا

1021 

/  1022يونيو 

 1021يونيو 

/  1021 مايو

 1021 يونيو
م  مجموعات السلع

رق
 

 1 اإلسمنت 0.8 12.7 7.0 13.1

 2 البحص والرمل  7.0- 7.5- 1.4- 14.5

 3 الخرسانة  2.1 4.0- 0.7 5.3-

 4 الحديد 4.8 6.7- 0.8 5.8-

 5 الخشب 2.6 3.3- 1.1- 4.1-

 6 الطابوق 0.0 0.5 3.1 0.1-

 7 مواد التسقيف 0.0 0.9 0.0 0.7-

 8 المواد العازلة 0.9- 16.2 6.6 8.3

 9 لفائف األغشية        

 10 الحجر الطبيعي 0.0 5.9- 0.0 5.9-

 11 البالط والرخام  0.1- 2.8- 2.4 3.3-

 12 األدوات الصحية         

 12.1 أطقم حمام كاملة بدون اللوازم  1.2- 15.5 0.7 6.7

 12.2 أطقم حمام كامل بجميع اللوازم ملون  0.0 0.0 0.0 0.0

 12.3 ستيل  كامل مع الخالط س مجلى ستنل 1.3- 9.5 0.4 3.2

 13 األسقـــف المستعــارة  0.0 0.8 1.3 0.3-

 14 األصباغ 1.2- 8.0- 0.7 6.0-

 15 جاجالز 4.5- 13.0 2.3 12.0

 16 األنابيب         

 16.1 (PVCأنابيب ) 0.0 15.7- 1.6- 16.2-

 16.2 (UPVCأنابيب ) 0.9- 7.9- 4.6 4.2-

 17 األسالك        

 17.1 للمبنى -أسالك  1.3- 15.3- 2.2- 14.9-

 17.2 للشقة -أسالك  3.7- 22.4- 5.4- 20.9-

 17.3 ةاألبراج السكني -أسالك  1.4- 4.5- 1.0- 1.7-

 18 كابالت الكهرباء 3.9- 12.4- 3.9- 9.8-

 19 النقل معدات 0.5 3.4 1.2- 5.1

 20 العمالة 10.1- 9.3- 6.1- 9.2-

 21 الديزل 0.0 0.0 0.0 0.0

 أبو ظبي -مركز اإلحصاء المصدر :    
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 .2102عام  أشهر (: التغيرات الشهرية في أهم أسعار سلع مواد البناء خالل2جدول )

/  2102يو ما

 2102يونيو 
/  2102إبريل 

 2102مايو 
/  2102مارس 

 2102إبريل 
/  2102فبراير 

 2102مارس 
/  2102يناير 

 2102فبراير 
 2100ديسمبر 

 2102/ يناير 
م  المجموعات وسلع 

رق
 

 1 اإلسمنت            

 1 / طن / اإلمارات االتحادمقاوم لألمالح /  14.3 6.3- 0.0 13.3 5.9- 0.0

 2 / طن / اإلمارات / اإلماراتمقاوم لألمالح  7.7 0.0 7.1 6.7 0.0 0.0

 3 /طن / اإلمارات  االتحادعادي بورتـالند /  3.8 3.7- 0.0 19.2 11.3- 1.8

 4 / طن / اإلمارات االتحادإسمنت أبيض /  0.0 0.0 6.5 6.1 2.9- 2.9

 2 الحديد            

 5 حديد مبسط / طن / تركيا 13.2- 0.0 4.2- 3.5- 0.0 17.4

 6 حديد جسور / كبير / طن / يابان 21.1- 0.0 10.0 0.0 3.0- 4.8

 7 حديد زوايا / طن / كوريا 9.2- 0.0 5.9- 0.0 0.0 15.3

 8 ملم / طن / تركيا 8 - 6حديد مبروم /  9.3- 0.9- 3.8 1.9- 2.0 4.0

 9 ملم / طن / اإلمارات 25 - 11حديد مبروم /  2.9- 0.9- 1.7- 0.7- 0.3 0.4-

 10 حديد حلزوني / طن / اإلمارات 0.6- 0.0 0.7- 0.5- 0.7- 1.9-

 3 الخرسانة            

 11 / اإلمارات ³/ م 41خرسانة جاهـزة / عادي نيوتن  1.3- 6.7 0.0 2.1- 0.0 2.1

 12 / اإلمارات ³/ م 41نيوتن  لألمالحخرسانة جاهـزة / مقاوم  1.3- 6.5 0.0 2.0- 0.0 2.1

 4 البحص والرمل            

 13 / اإلمارات ³إنش / م 3/4بحص / كونكري مكسر  0.0 0.0 0.0 7.1 0.0 13.3-

 14 / اإلمارات ³إنش / م 3/4بحص / مغربل   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.0-

 15 / اإلمارات ³إنش / م 3/8بحص / كونكري مكسر  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.9-

 16 / اإلمارات ³إنش / م 3/8بحص / مغربل مكسر  25.0 20.0- 0.0 0.0 0.0 7.0-

 17 / اإلمارات ³بحص / كدش / م 0.0 0.0 0.0 5.6 5.3- 0.0

 18 / اإلمارات  ³الرمـــل / أبيض / م 0.0 12.5 0.0 5.6 5.3- 5.6-

 19 / اإلمارات  ³الرمـــل / أسود / م 0.0 15.8 0.0 9.1 8.3- 9.1-

 5 العمالة            

 20 نجارين / تكلفة الساعة  10.0- 11.1 10.0- 11.1- 12.5 11.1-

 21 عمال حدادة / تكلفة الساعة  10.0- 11.1 10.0- 11.1- 12.5 11.1-

 22 كهربائيين / تكلفة الساعة  0.0 16.7 14.3- 0.0 16.7 14.3-

 23  مساحين / تكلفة الساعة 5.9 11.1 15.0- 0.0 17.6 10.0-

 6 معدات النقل            

 24 ³م31شاحنة سعة  0.0 18.5- 0.0 0.0 0.0 0.0

 25 جالون 5111صهريج مياه سعة  11.5 10.3- 17.9 0.0 15.2- 0.0

 26 666لودر  11.5- 6.5 18.4- 0.0 10.0 11.4

 JCB 27حفارة   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

 28 طن 21ونش  12.0- 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

 أبو ظبي -: مركز اإلحصاء  المصدر

 


