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مقدمة

يســّر مركــز اإلحصــاء – أبوظبــي أن يقــّدم النشــرة الســنوية إلحصــاءات أســعار مــواد البنــاء لعــام 2013، امتــدادًا لحــرص المركــز علــى إصــدار هــذه النشــرة المهمــة 
بشــكل ســنوي منــذ عــام 2008. انطالقــا مــن اهتمــام القيــادة الرشــيدة وتوجيهاتهــا الكريمــة بتطويــر القطاعــات االقتصاديــة فــي إمــارة أبوظبــي بمــا يعزز االســتقرار 

والتنميــة فــي كافــة المجــاالت. 

ــن  ــا يمك ــاالت، كم ــف المج ــي مختل ــث ف ــط والبح ــي التخطي ــً ف ــاًل مهم ــّكل مدخ ــي تش ــة الت ــة المهّم ــرات االقتصادي ــن المؤش ــاء م ــواد البن ــعار م ــّد أس ــث تع حي
اســتخدامها فــي تركيــب األرقــام القياســية لنشــاط اإلنشــاءات، وبالتالــي االســتفادة منهــا فــي حســاب الناتــج المحلــي اإلجمالــي باألســعار الثابتــة. ومــن منطلــق مــا 
تشــهده إمــارة أبوظبــي مــن تطــّور عمرانــي ونمــو متواصــل فــي قطــاع اإلنشــاءات دأب مركــز اإلحصــاء علــى جمــع بيانــات أســعار تلــك المــواد بصــورة منتظمــة. حيــث 
تضــّم هــذه النشــرة حركــة أســعار إحــدى وعشــرين مجموعــة مــن مجموعــات مــواد البنــاء الرئيســة، التــي تســاعد نشــر حركــة متوســطات أســعارها مّتخــذي القــرار 

وراســمي السياســات والباحثيــن علــى التخطيــط واتخــاذ القــرارات الداعمــة لقطــاع مــواد البنــاء وغيــره مــن القطاعــات المرتبطــة بــه والمعتمــدة عليــه.

وبهــذه المناســبة، يطيــب لمركــز اإلحصــاء – أبوظبــي أن يشــكر جميــع مــن ســاهم فــي رصــد هــذه األســعار حتــى تظهــر النشــرة بالشــكل الالئــق. ويرّحــب المركــز 
باالقتراحــات كافــة التــي مــن شــأنها تطويــر إحصاءاتنــا وتحســينها فــي المســتقبل، بمــا يخــدم شــركاءنا ومســتخدمي البيانــات ويعــّزز العمــل اإلحصائــي فــي إمــارة 

أبوظبي.

بطي أحمد محمد بن بطي القبيسي
المدير العام
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تقــّدم هــذه النشــرة تحليــاًل لحركــة متوســطات أســعار مــواد البنــاء خــالل عــام 2013 مقارنــة بعــام 2012، وتشــتمل البيانــات المرفقــة فــي هــذه النشــرة علــى متوســطات 

األســعار الشــهرية بالدرهــم لعــدد 195 ســلعة مــن مــواد البنــاء خــالل عامــي 2012 و2013 فــي مدينــة أبوظبــي، إضافــة إلــى التغّيــرات النســبية التــي طــرأت علــى أســعار 

الســلع مــا بيــن عامــي 2012 و2013، والتغّيــرات النســبية فــي متوســطات أســعار إحــدى وعشــرين مجموعــة مــن مجموعــات مــواد البنــاء، ومــن أهــم هــذه التغّيــرات:

ــة بعــام 2012، حيــث ارتفــع كل مــن متوســط أســعار مجموعــة  األدوات  شــهدت بعــض متوســطات أســعار مجموعــات مــواد البنــاء ارتفاعــً خــالل عــام 2013 مقارن

الصحيــة “أطقــم حمــام كاملــة مــن دون اللــوازم” بنســبة %13.1، والزجــاج بنســبة %13.0، والحجــر الطبيعــي والعمالــة والبحــص والرمــل بنســب %12.6 و9.9% 

و%7.2 علــى التوالــي.

أظهــرت بعــض مجموعــات مــواد البنــاء انخفاضــً فــي متوســطات أســعارها خــالل عــام 2013، حيــث ســّجلت كل مــن مجموعــة أســالك “لألبــراج الســكنية” و”للمبنــى” 

و”للشــقة” انخفاضــً بنســب %9.9 و%8.4 و%7.5 علــى التوالــي، وانخفضــت أيضــً خــالل عــام 2013 مجموعــة الطابــوق ومجموعــة أنابيــب )PVC( ومجموعــة كابــالت 

الكهربــاء ومجموعــة الحديــد بنســب %7.3 و%6.7 و%4.4 و%3.7 علــى التوالــي مقارنــة بالعــام الســابق عليــه.

ــض  ــرت بع ــا أظه ــه، وبينم ــابق ل ــام الس ــة بالع ــام 2013 مقارن ــالل ع ــت خ ــتوى ثاب ــى مس ــزل عل ــة الدي ــمنت ومجموع ــة اإلس ــعار مجموع ــطات أس ــت متوس حافظ

المجموعــات تغّيــرًا طفيفــً فــي متوســط أســعارها خــالل عــام 2013، حيــث ســّجلت متوســطات أســعار مجموعــة المــواد العازلــة ومجموعــة مــواد التســقيف ارتفاعــً 

ــابق. ــام الس ــة بالع ــا مقارن ــكل منهم ــبة %0.7 ل ــً بنس طفيف

التغّيرات الشهرية في متوسطات أسعار مجموعات مواد البناء خالل شهور عام 2013 مقارنة بشهور عام 2012:الملخص التنفيذي

اإلسمنت
حافظــت متوســطات أســعار مجموعــة اإلســمنت علــى مســتوى مــن الثبــات خــالل عــام 2013 مقارنــة بالعــام الســابق، وشــهدت المجموعــة ارتفاعــات وانخفاضــات عــّدة 
خــالل أشــهر عــام 2013، حيــث تراوحــت االرتفاعــات بيــن 0.8% فــي يوليــو و3.6% فــي فبرايــر مقارنــة بعــام 2012. بينمــا ســّجلت انخفاضــات مــا بيــن 0.5% فــي شــهر 

نوفمبــر  و5.5% فــي شــهر إبريــل.

الشكل )1(: التغّير النسبي في متوسط أسعار اإلسمنت خالل شهور 2013 مقارنة بشهور 2012

ديسمبرنوفمبرأكتوبرسبتمبرأغسطسيوليويونيومايوإبريلمارسفبرايريناير

 المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي.
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جدول )1( يظهر االرتفاعات واالنخفاضات في بنود مجموعة اإلسمنت خالل عام 2013 مقارنة بالعام السابق عليه.

جدول )1(: التغّير النسبي في متوسط أسعار مجموعة اإلسمنت

التغّيرالنسبي % متوسط أسعار 2013 )درهم( متوسط أسعار 2012 )درهم( اإلسمنت

ل
س

سل
الت

 

2.4- 301.7 309.1 مقاوم لألمالح/االتحاد/طن/اإلمارات 1

- 304.4 مقاوم لألمالح/اإلمارات/طن/اإلمارات 2

2.3- 260.0 266.3 عادي بورتـالند/االتحاد/طن/اإلمارات  3

2.9 700.0 680.0 أسمنت أبيض/رأس الخيمة/طن/اإلمارات 4

1.7 1,250.0 1,229.2 نورة/ُعمان/طن/ُعمان 5

1.7 432.7 425.3 جبس/ُعمان/طن/ُعمان  6

)-(: السلعة غير متوافرة.

المصدر: مركز اإلحصاء – أبوظبي.

البحص والرمل
شــهدت مجموعــة البحــص والرمــل ارتفاعــً فــي متوســط أســعارها خــالل عــام 2013، وقــد بلغــت نســبة االرتفــاع 7.2%، والشــكل )2( يشــير إلــى نســب التغّيــر لمتوســط أســعار 
هــذه المجموعــة خــالل شــهور عــام 2013 مقارنــة بأســعار عــام 2012، حيــث تراوحــت نســبة االرتفاعــات خــالل عــام 2013 بيــن 7.0% فــي شــهر مايــو و17.4% فــي شــهر أكتوبــر، 

بينمــا تراوحــت نســبة االنخفاضــات بيــن 3.6% فــي شــهر فبرايــر و8.7% فــي شــهر إبريــل.

الشكل )2(: التغّير النسبي في متوسط أسعار البحص والرمل خالل شهور 2013 مقارنة بشهور 2012

ديسمبرنوفمبرأكتوبرسبتمبرأغسطسيوليويونيومايوإبريلمارسفبرايريناير

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي.

ســّجلت بنــود مجموعــة البحــص والرمــل جميعهــا تغّيــرًا فــي متوســطات أســعارها خــالل عــام 2013 مقارنــة بعــام 2012. فقــد تراوحــت نســبة االرتفــاع فــي معظــم بنــود 
المجموعــة بيــن 1.1% لســعر "الرمـــــل/ أحمــر/ م³/ اإلمــارات" و23.2% لســعر "بحــص/ كــدش/ م³/ اإلمــارات".
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جدول )2(: التغّير النسبي في متوسط أسعار مجموعة البحص والرمل

التغّير النسبي % متوسط أسعار 2013  )درهم( متوسط أسعار 2012  )درهم( البحص والرمل

ل
س

سل
الت

7.0 76.7 71.7 بحص / كونكري مكسر إنش / م³ / اإلمارات 1

13.2 70.0 61.8 بحص / مغربل 3/4 إنش / م³ / اإلمارات 2

2.0- 70.0 71.5 بحص / كونكري مكسر 3/8 إنش / م³ / اإلمارات 3

22.2 61.1 50.0 بحص / مغربل مكسر 3/8 إنش / م³ / اإلمارات 4

23.2 55.7 45.2 بحص / كدش / م³ / اإلمارات 5

1.4 44.6 44.0 الرمـــل / أبيض / م³ / اإلمارات  6

3.5 55.0 53.1 الرمـــل / أسود / م³ / اإلمارات  7

1.1 38.8 38.3 الرمـــل / أحمر / م³ / اإلمارات  8

المصدر: مركز اإلحصاء – أبوظبي.

الخرسانة
 انخفــض مؤشــر أســعار الخرســانة خــالل عــام 2013 بنســبة 1.9% مقارنــة بعــام 2012، وتشــير اإلحصــاءات الســابقة إلــى أن مجموعــة الخرســانة ســّجلت انخفاضــً فــي عــام 2009 

بنســبة 13.5% وتوالــت االنخفاضــات بنســب 30.5%، و6.0%، و4.5% خــالل أعــوام 2010، و2011، و2012 علــى التوالــي.

الشكل )3(: التغّير النسبي في متوسط أسعار الخرسانة خالل شهور 2013 مقارنة بشهور 2012

ديسمبرنوفمبرأكتوبرسبتمبرأغسطسيوليويونيومايوإبريلمارسفبرايريناير

المصدر: مركز اإلحصاء – أبوظبي.

جدول )3( يشير إلى انخفاض متوسط أسعار بندي مجموعة الخرسانة بنسبة %2.7 %2.0.

جدول )3(: التغّير النسبي في متوسط أسعار مجموعة الخرسانة

التغّير النسبي % متوسط أسعار 2013 )درهم( متوسط أسعار 2012 )درهم( الخرسانة

ل
س

سل
الت

2.0- 225.0 229.6 خرسانة جاهـزة/عادي نيوتن 40/م³/اإلمارات 1

2.7- 230.0 236.4 خرسانة جاهـزة/مقاوم لألمالح نيوتن 40/م³/اإلمارات 2

 المصدر: مركز اإلحصاء – أبوظبي.



1213

الحديد 
انخفــض متوســط أســعار مجموعــة الحديــد بنســبة 3.7% خــالل عــام 2013 مقارنــة بعــام 2012. وأظهــرت مجموعــة الحديــد انخفاضــات منــذ بدايــة العــام، حيــث تراوحــت بيــن %1.1 

فــي شــهر ينايــر و7.8% فــي شــهر نوفمبــر مقارنــة بأســعار العــام الســابق.

الشكل )4(: التغّير النسبي في متوسط أسعار الحديد خالل شهور 2013 مقارنة بشهور 2012

ديسمبرنوفمبرأكتوبرسبتمبرأغسطسيوليويونيومايوإبريلمارسفبرايريناير

المصدر: مركز اإلحصاء – أبوظبي.

ويعــود انخفــاض متوســط أســعار مجموعــة الحديــد إلــى انخفــاض معظــم أســعار هــذه المجموعــة، وتراوحــت نســبة االنخفاضــات بيــن 0.6% لســعر "حديــد مبــروم/10 - 25 ملــم/
طن/تركيــا" و27.9% لســعر "ســلك/ لتربيــط الحديــد/ ربطــة 10 كــغ/ الصيــن".

جدول )4(: التغّير النسبي في متوسط أسعار مجموعة الحديد

التغّير النسبي  % متوسط أسعار 2013  )درهم( متوسط أسعار 2012 )درهم( الحديد

ل
س

سل
الت

2.9 3,009.6 2,925.0 حديد مبسط/طن/تركيا 1

3.5- 3,154.2 3,267.5 حديد جسور/كبير/طن/كوريا 2

3.5- 3,154.2 3,267.5 حديد جسور/كبير/طن/الصين 3

1.4- 3,093.8 3,138.6 حديد جسور/صغير/طن/كوريا 4

1.4- 3,093.8 3,138.6 حديد جسور/صغير/طن/اليابان 5

4.3 3,107.5 2,979.5 حديد زوايا/طن/كوريا 6

4.3 3,107.5 2,979.5 حديد زوايا/طن/الصين 7

3.9 2,753.3 2,649.7 حديد مبروم/6 - 8 ملم/طن/تركيا 8

1.2- 2,619.0 2,650.4 حديد مبروم/10 - 25 ملم/طن/قطر  9

0.9- 2,618.1 2,641.1 حديد مبروم/10 - 25 ملم/طن/اإلمارات 10

0.6- 2,618.1 2,634.9 حديد مبروم/10 - 25 ملم/طن/تركيا 11

5.1- 2,431.7 2,562.3 حديد حلزوني/طن/قطر 12

5.8- 2,395.2 2,542.3 حديد حلزوني/طن/تركيا 13

5.8- 2,402.3 2,550.4 حديد حلزوني/طن/اإلمارات 14

4.8- 70.8 74.3 شبك حديد لألرضيات/6 ملم )142(/قطعة/اإلمارات 15

4.6- 96.1 100.8 شبك حديد لألرضيات/7 ملم )193(/قطعة/اإلمارات 16

5.8- 125.3 132.9 شبك حديد لألرضيات/8 ملم )252(/قطعة/اإلمارات 17

27.9- 39.6 55.0 سلك/لتربيط الحديد/ربطة 10 كغ/الصين  18

المصدر: مركز اإلحصاء – أبوظبي.
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الخشب 
ارتفــع المتوســط الســنوي ألســعار مجموعــة الخشــب بنســبة 1.2%، وذلــك نتيجــة الرتفــاع متوســطات األســعار خــالل أشــهر عــام 2013 مقارنــة بأشــهر عــام 2012. حيــث تراوحــت 

نســبة االرتفــاع بيــن 0.1% فــي يوليــو و7.5% فــي نوفمبــر. 

الشكل )5(: التغّير النسبي في متوسط أسعار الخشب خالل شهور 2013 مقارنة بشهور 2012

ديسمبرنوفمبرأكتوبرسبتمبرأغسطسيوليويونيومايوإبريلمارسفبرايريناير

المصدر: مركز اإلحصاء – أبوظبي.

 أمــا بالنســبة إلــى أســعار بنــود هــذه المجموعــة فقــد شــهدت ارتفاعــات وانخفاضــات متفاوتــة خــالل عــام 2013. حيــث تراوحــت االرتفاعــات بيــن 0.3% و13.6%، واالنخفاضــات بيــن 
2.4% و%2.8.

جدول )5(: التغّير النسبي في متوسط أسعار مجموعة الخشب

التغّير النسبي  % متوسط أسعار 2013  )درهم( متوسط أسعار 2012  )درهم( الخشب

ل
س

سل
الت

2.8- 873.8 898.8 خشب أبيض/م²/تشيلي 1

0.3 870.6 867.7 خشب أبيض/م²/رومانيا 2

1.7 76.2 74.9 خشب أحمر/كبير/ميرانتي/لوح/ماليزيا 3

69.8 - خشب أحمر/صغير/كرنك/لوح/ماليزيا 4

13.6 66.1 58.2 خشب أحمر/صغير/مرانتي/لوح/ماليزيا 5

2.4- 28.1 28.8 خشب بليوود أبيض/4*8*3.6 ملم/لوح/إندونيسيا 6

2.4- 37.9 38.8 خشب بليوود أبيض/4*8*6 ملم/لوح/إندونيسيا 7

1.5 58.1 57.2 خشب بليوود أبيض/4*8*9 ملم/لوح/إندونيسيا 8

1.9 77.3 75.8 خشب بليوود أبيض/4*8*12 ملم/لوح/إندونيسيا 9

0.3 112.0 111.7 خشب بليوود أبيض/4*8*18 ملم/لوح/إندونيسيا 10

6.2 30.6 28.8 خشب بليوود )وجه تيك( أحمر/3*7*3.6 ملم/لوح/إندونيسيا  11

3.5 43.5 42.0 خشب بليوود )وجه تيك( أحمر/4*8*3.6 ملم/لوح/إندونيسيا  12

10.4 114.3 103.5 مارين بليوود مقاوم للرطوبة/12 ملم/لوح/إندونيسيا 13

0.8 132.6 131.6 مارين بليوود مقاوم للرطوبة/18 ملم/لوح/إندونيسيا 14

)-(: السلعة غير متوافرة.

المصدر: مركز اإلحصاء – أبوظبي.



1617

الطابوق

انخفــض متوســط أســعار مجموعــة الطابــوق خــالل عــام 2013 مقارنــة بعــام 2012 بنســبة 7.3%، وتراوحــت نســبة االنخفاضــات الشــهرية بيــن 1.2% و11.8% خــالل أشــهر العــام. 
وقــد جــاء ذلــك نتيجــة النخفــاض أســعار جميــع ســلع هــذه المجموعــة بنســب مختلفــة خــالل عــام 2013 مقارنــة بالعــام الســابق عليــه.

الشكل )6(: التغّير النسبي في متوسط أسعار الطابوق خالل شهور 2013 مقارنة بشهور 2012

ديسمبرنوفمبرأكتوبرسبتمبرأغسطسيوليويونيومايوإبريلمارسفبرايريناير

 المصدر: مركز اإلحصاء – أبوظبي.

جدول )6(: التغّير النسبي في متوسط أسعار مجموعة الطابوق

التغّير النسبي % متوسط أسعار 2013 )درهم( متوسط أسعار 2012 )درهم( الطابوق

ل
س

سل
الت

8.1- 1,683.3 1,832.5 طابوق إسمنتي/مفرغ/4" 10*20*40 سم/ألف/اإلمارات  1

8.7- 1,870.8 2,050.0 طابوق إسمنتي/مفرغ/6" 15*20*40 سم/ألف/اإلمارات  2

8.8- 2,066.7 2,266.7 طابوق إسمنتي/مفرغ/8" 20*20*40 سم/ألف/اإلمارات  3

2.1- 2,516.7 2,570.8 طابوق إسمنتي/مصمت/4" 10*20*40 سم/ألف/اإلمارات  4

4.9- 2,804.2 2,950.0 طابوق إسمنتي/مصمت/6" 15*20*40 سم/ألف/اإلمارات  5

10.9- 3,300.0 3,704.2 طابوق إسمنتي/مصمت/8" 20*20*40 سم/ألف/اإلمارات  6

المصدر: مركز اإلحصاء – أبوظبي.
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مواد التسقيف
أظهر المتوسط السنوي ألسعار مجموعة مواد التسقيف ارتفاعً طفيفً بنسبة 0.7% خالل عام 2013 مقارنة بعام 2012.

الشكل )7(: التغّير النسبي في متوسط أسعار مواد التسقيف خالل شهور 2013 مقارنة بشهور 2012

ديسمبرنوفمبرأكتوبرسبتمبرأغسطسيوليويونيومايوإبريلمارسفبرايريناير

 المصدر: مركز اإلحصاء – أبوظبي.

جدول )7(: التغّير النسبي في متوسط أسعار مجموعة مواد التسقيف

التغّير النسبي % متوسط أسعار 2013 )درهم( متوسط أسعار 2012 )درهم( مواد التسقيف

ل
س

سل
الت

 

0.9 29.0 28.8 ألواح زنك/مضلع 8 قدم/قوي/الهند 1

0.4 19.0 18.9 ألواح زنك/مضلع 8 قدم/خفيف/الهند 2

المصدر: مركز اإلحصاء – أبوظبي.

المواد العازلة
أظهــرت مجموعــة المــواد العازلــة ارتفاعــً فــي متوســط أســعارها بنســبة 0.7% خــالل عــام 2013 مقارنــة بالعــام الســابق لــه، حيــث تراوحــت نســبة االرتفــاع فــي المتوســطات 

الشــهرية بيــن 1.8% فــي أكتوبــر و8.6% فــي ينايــر، بينمــا تراوحــت االنخفاضــات 0.3% فــي يونيــو و6.6% فــي أغســطس.

الشكل )8(: التغّير النسبي في متوسط أسعار المواد العازلة خالل شهور 2013 مقارنة بشهور 2012

ديسمبرنوفمبرأكتوبرسبتمبرأغسطسيوليويونيومايوإبريلمارسفبرايريناير

 المصدر: مركز اإلحصاء – أبوظبي.

وشــهدت معظــم متوســطات أســعار مجموعــة المــواد العازلــة ارتفاعــً خــالل عــام 2013 مقارنــة بعــام 2012. حيــث تراوحــت االرتفاعــات بيــن 0.3% و4.8%، وجــدول )8( يوّضــح 
ذلك.
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جدول )8(: التغّير النسبي في متوسط أسعار مجموعة مواد العازلة

التغّير النسبي % متوسط أسعار 2013 )درهم( متوسط أسعار 2012 )درهم( المواد العازلة

ل
س

سل
الت

 

0.3 812.5 810.4 مواد عازلة/بيتومين/مؤكسد حار )15/115(/برميل 180 كغ/السعودية 1

4.8 146.7 140.0 مواد عازلة/بيتومين/مؤكسد بارد سائل برايمر دي 41/20 لتر/السعودية  2

0.4 134.3 133.8 مواد عازلة/بيتومين/عازل سعودي )D540(/درام/السعودية  3

1.1 145.0 143.4 مواد عازلة/بيتومين/عازل سعودي )D540M( بالبحص/درام/السعودية  4

2.2- 2,267.9 2,318.3 مواد عازلة/بيتومين/60/70/طن  5

3.7- 2,353.3 2,444.0 مواد عازلة/بيتومين/40/50/طن  6

المصدر: مركز اإلحصاء – أبوظبي.

الحجر الطبيعي
ارتفــع متوســط أســعار مجموعــة الحجــر الطبيعــي بنســبة 12.6% خــالل عــام 2013 مقارنــة بالعــام الــذي ســبقه، ونالحــظ مــن خــالل شــكل )9( ارتفــاع متوســط أســعار المجموعــة 

خــالل األشــهر الثمانيــة األخيــرة بنســبة %18.0.

الشكل )9(: التغّير النسبي في متوسط أسعار الحجر الطبيعي خالل شهور 2013 مقارنة بشهور 2012

ديسمبرنوفمبرأكتوبرسبتمبرأغسطسيوليويونيومايوإبريلمارسفبرايريناير

 المصدر: مركز اإلحصاء – أبوظبي.

ويعــود الســبب الرئيــس الرتفــاع متوســط أســعار مجموعــة الحجــر الطبيعــي إلــى ارتفــاع أســعار "حجــر طبيعــي/ عــرض25 ســم ســمك 3 ســم/ عجلــون/ م²/ األردن" بنســبة 
17.3% و"حجــر طبيعــي/ عــرض25 ســم ســمك 3 ســم/ معــان/ م²/ األردن" بنســبة 19.4% خــالل عــام 2013.

جدول )9(: التغّير النسبي في متوسط أسعار مجموعة الحجر الطبيعي

التغّير النسبي  % متوسط أسعار 2013  )درهم( متوسط أسعار 2012  )درهم( الحجر الطبيعي

ل
س

سل
الت

 

0.0 75.0 75.0 حجر طبيعي/عرض25 سم سمك 3 سم/أبيض - القطرانة/م²/األردن 1

17.3 152.5 130.0 حجر طبيعي/عرض25 سم سمك 3 سم/عجلون/م²/األردن 2

19.4 161.3 135.0 حجر طبيعي/عرض25 سم سمك 3 سم/معان/م²/األردن 3

المصدر: مركز اإلحصاء – أبوظبي.
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البالط والرخام
ــه بنســبة 7.6%. وتراوحــت نســبة االرتفاعــات بيــن 0.3% فــي  ــة بالعــام الســابق ل ســّجلت مجموعــة البــالط والرخــام ارتفاعــً فــي متوســطات أســعارها خــالل عــام 2013 مقارن

نوفمبــر و7.6% فــي مــارس، بينمــا تراوحــت نســبة االنخفــاض خــالل شــهور عــام 2013 بيــن 0.6% فــي ســبتمبر و1.5% فــي أكتوبــر.

الشكل )10(: التغّير النسبي في متوسط أسعار البالط والرخام خالل شهور 2013 مقارنة بشهور 2012

ديسمبرنوفمبرأكتوبرسبتمبرأغسطسيوليويونيومايوإبريلمارسفبرايريناير

المصدر: مركز اإلحصاء – أبوظبي.

أما بالنسبة إلى أسعار بنود مجموعة البالط والرخام فقد شهدت تغّيرات متفاوتة خالل عام 2013.

جدول )10(: التغّير النسبي في متوسط أسعار مجموعة البالط والرخام

التغّير النسبي % متوسط أسعار 2013 )درهم( متوسط أسعار 2012 )درهم( البالط والرخام

ل
س

سل
الت

0.0 25.0 25.0 بالط موزاييك/30*30 سم/م²/اإلمارات 1

1.5 25.1 24.7 بالط موزاييك/25*25 سم/م²/اإلمارات 2

0.3 137.5 137.1 بالط رخام/كرارة موشح 30*60*2 سم/م²/إيطاليا 3

0.0 480.0 480.0 بالط رخام/أبيض 40*40*2 سم /بيانكو بي/م²/إيطاليا 4

0.0 250.0 250.0 بالط رخام/ترافنتينو 40*40*2 سم/بيج/م²/إيطاليا 5

0.0 400.0 400.0 بالط رخام/أرابسكاتو 40*40*2 سم/م²/إيطاليا 6

0.0 500.0 500.0 جرانيت البرادور/60*30*2 سم/م²/إيطاليا 7

2.1- 174.4 178.2 بالط رخام برالتو/رويال30*60*2 سم/م²/إيطاليا  8

1.1 142.2 140.6 بالط رخام برالتو/سيسيليا 30*60*2 سم/م²/إيطاليا  9

0.0 22.0 22.0 بالط سيراميك لألرضيات/20*20/م²/الفجيرة 10

2.0 23.0 22.6 بالط سيراميك لألرضيات/20*20/م²/رأس الخيمة 11

1.1 47.1 46.6 بالط سيراميك لألرضيات/20*20/م²/إسبانيا 12

4.0 59.0 56.8 بالط سيراميك لألرضيات/20*20/م²/إيطاليا 13

3.5- 22.7 23.5 بالط سيراميك جرانيتي للجدران/20*20 سم/م²/رأس الخيمة 14

5.4- 37.8 39.9 بالط سيراميك جرانيتي للجدران/30*30 سم/م²/رأس الخيمة 15

16.4 40.2 34.6 بالط سيراميك جرانيتي للجدران/40*40 سم/م²/رأس الخيمة 16

1.1- 25.0 25.3 بالط بورسالن أبيض/40*40 سم/م²/رأس الخيمة 17

1.8- 23.0 23.4 بالط بورسالن أبيض/30*20 سم/م²/الفجيرة 18
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- 63.3 بالط بورسالن أبيض/30*20 سم/م²/إسبانيا 19

86.7 - بالط بورسالن ملون/10* 10 سم/م²/إسبانيا 20

2.1 61.4 60.1 بالط بورسالن ملون/20*25 سم/م²/إسبانيا 21

)-(: السلعة غير متوافرة.

المصدر: مركز اإلحصاء – أبوظبي.

األدوات الصحية
أظهــر المتوســط الســنوي ألســعار مجموعــة أطقــم حمــام كاملــة مــن دون اللــوازم ارتفاعــً خــالل عــام 2013 بنســبة 13.1%، حيــث ســّجلت المجموعــة أعلــى ارتفــاع فــي شــهر 

إبريــل بنســبة %24.7.

ارتفع خالل عام 2013 المتوسط السنوي ألسعار مجموعة أطقم حمام كامل باللوازم جميعها ملون بنسبة %5.0.

بينما أظهر المتوسط السنوي ألسعار مجموعة مجلى ستانلس ستيل كامل مع الخالط ارتفاعً خالل عام 2013 بنسبة %0.9.

الشكل )11(: التغّير النسبي في متوسط أسعار األدوات الصحية خالل شهور 2013 مقارنة بشهور 2012

أطقم حمام كاملة من 
دون اللوازم

أطقم حمام كامل 
باللوازم جميعها ملون

مجلى ستانلس ستيل 
كامل مع الخالط

المصدر: مركز اإلحصاء – أبوظبي.

جدول )11(: التغّير النسبي في متوسط أسعار مجموعة األدوات الصحية

التغّير النسبي% متوسط أسعار 2013 )درهم( متوسط أسعار 2012 )درهم(
 األدوات الصحية 

أطقم حمام كاملة من دون اللوازم ل
س

سل
الت

7.9 992.2 919.8 أطقم حمام كاملة من دون اللوازم/أبيض/أورينت/طقم/رأس الخيمة 1

12.7 1,690.7 1,499.6 أطقم حمام كاملة من دون اللوازم/أبيض/براين/طقم/رأس الخيمة 2

19.2 2,560.2 2,148.1 أطقم حمام كاملة من دون اللوازم/أبيض/ستار/طقم/رأس الخيمة 3

10.0 1,008.8 917.2 أطقم حمام كاملة من دون اللوازم/ملون/ليوا/طقم/رأس الخيمة 4

8.0 936.3 867.3 أطقم حمام كاملة من دون اللوازم/ملون/فلورا/طقم/رأس الخيمة 5

23.1 2,015.7 1,638.1 أطقم حمام كاملة من دون اللوازم ملون/فينيس/طقم/رأس الخيمة 6

أطقم حمام كاملة باللوازم جميعها ملون      

10.3 3,583.3 3,250.0 طقم حمام كامل باللوازم جميعها ملون/جلوبو/طقم/إيطاليا 1

0.0 18,000.0 18,000.0 طقم حمام كامل باللوازم جميعها ملون/أيديال ستاندرد/طقم/إيطاليا 2

مجلى ستانلس ستيل كامل مع الخالط      

3.8- 256.3 266.3 سخان مياه )12( جالون/شافوتو/عمودي/طقم/السعودية 1

1.8- 294.2 299.6 سخان مياه )16( جالون/شافوتو/عمودي/طقم/السعودية 2

0.3- 2,854.2 2,862.5 تنك فايبر جالس/2000 جالون/اإلمارات 3

3.5 1,487.5 1,437.5 تنك فايبر جالس/1000 جالون/اإلمارات 4

1.9 2,216.7 2,175.0 تنك فايبر جالس/1500 جالون/اإلمارات 5

المصدر: مركز اإلحصاء – أبوظبي.
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األسقف المستعارة

انخفــض متوســط أســعار مجموعــة األســقف المســتعارة بنســبة 0.8% خــالل عــام 2013 مقارنــة بعــام 2012. وقــد ســّجلت المجموعــة ارتفاعــات وانخفاضــات مختلفــة، وكان أعلــى 
ارتفــاع فــي مــارس بنســبة 1.2%، بينمــا كان أكبــر انخفــاض فــي ســبتمبر بنســبة %2.3.

الشكل )12(: التغّير النسبي في متوسط أسعار األسقف المستعارة خالل شهور 2013 مقارنة بشهور 2012

ديسمبرنوفمبرأكتوبرسبتمبرأغسطسيوليويونيومايوإبريلمارسفبرايريناير

المصدر: مركز اإلحصاء – أبوظبي.

وشهدت معظم متوسطات أسعار مجموعة األسقف المستعارة تغّيرًا خالل عام 2013 مقارنة بالعام السابق له. 

جدول )12(: التغّير النسبي في متوسط أسعار مجموعة األسقف المستعارة

التغّير النسبي % متوسط أسعار 2013 )درهم( متوسط أسعار 2012 )درهم( األسقـــف المستعــارة

ل
س

سل
الت

1.3 117.5 116.0 سقـف مستعار/ألمونيوم لوكسالون سادة/م²/اإلمارات 1

2.0- 61.7 62.9 سقـف مستعار/جبس أملس 9.5 ملم/م²/اإلمارات 2

1.4- 60.0 60.8 سقـف مستعار/جبس مزخرف جي آر جي/م²/اإلمارات 3

4.2- 65.8 68.8 سقـف مستعار/سيلوتكس 60*60 سم 15 ملم/م²/السعودية 4

9.0 120.8 110.8 سقـف مستعار/أكوستك 30*30 سم/م²/السعودية 5

5.9- 93.3 99.2 سقـف مستعار/حديد 60*60 سم - 5 ملم/م²/اإلمارات 6

المصدر: مركز اإلحصاء – أبوظبي.

األصباغ
انخفــض متوســط أســعار األصبــاغ خــالل عــام 2013 بنســبة 1.4% مقارنــة بعــام 2012، ومــن خــالل الشــكل )13( نالحــظ انخفــاض متوســطات األســعار الشــهرية وارتفاعهــا خــالل 

عــام 2013، حيــث ســّجل أعلــى ارتفــاع فــي شــهر يونيــو بنســبة 3.4% بينمــا ســّجل أكبــر انخفــاض فــي شــهر ديســمبر بنســبة %4.3.
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الشكل )13(: التغّير النسبي في متوسط أسعار األصباغ خالل شهور 2013 مقارنة بشهور 2012

ديسمبرنوفمبرأكتوبرسبتمبرأغسطسيوليويونيومايوإبريلمارسفبرايريناير

 المصدر: مركز اإلحصاء – أبوظبي.

أمــا بالنســبة إلــى أســعار بنــود مجموعــة األصبــاغ فقــد شــهدت ارتفاعــات وانخفاضــات متفاوتــة خــالل عــام 2013. حيــث تراوحــت االرتفاعــات بيــن 0.8% و3.8%، بينمــا تراوحــت 
االنخفاضــات بيــن 8.8% و9.3% كمــا هــو موّضــح فــي جــدول )13(.

جدول )13(: التغّير النسبي في متوسط أسعار مجموعة األصباغ

التغّير النسبي % متوسط أسعار 2013  )درهم( متوسط أسعار 2012  )درهم( األصباغ

ل
س

سل
الت

8.8- 60.4 66.5 صبغ أملشن/جوليفكس عادي/درام/اإلمارات 1

9.3- 56.7 65.7 صبغ أملشن/ديروسان متوسط/جالون/اإلمارات 2

3.7 91.3 83.5 صبغ أملشن/فبنوماستيك ممتاز/جالون/اإلمارات 3

3.8 68.8 67.3 صبغ زيتي/بنجاالك قلوز )لميع - مطفي(/جالون/اإلمارات 4

0.8 200.0 182.5 صبغ زيتي/صبغ مارموركس خشن جوتن/درام/اإلمارات 5

1.1 230.0 216.3 صبغ زيتي/صبغ مارموركس ناعم/درام/اإلمارات 6

المصدر: مركز اإلحصاء – أبوظبي.

الزجاج 
ارتفــع متوســط أســعار مجموعــة الزجــاج خــالل عــام 2013 مقارنــة بعــام 2012 بنســبة 13.0%، وذلــك يعــود بســبب رئيــس إلــى ارتفــاع معظــم متوســطات األســعار الشــهرية خــالل 

عــام 2013 بنســب تراوحــت بيــن 2.4% فــي شــهر نوفمبــر و22.4% فــي شــهر يوليــو.
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الشكل )14(: التغّير النسبي في متوسط أسعار الزجاج خالل شهور 2013 مقارنة بشهور 2012

ديسمبرنوفمبرأكتوبرسبتمبرأغسطسيوليويونيومايوإبريلمارسفبرايريناير

 المصدر: مركز اإلحصاء – أبوظبي.

ويظهر جدول )14( التغّير في متوسطات أسعار بنود مجموعة الزجاج خالل عامي 2012 و2013.
جدول )14(: التغّير النسبي في متوسط أسعار مجموعة الزجاج

التغّير النسبي % متوسط أسعار 2013 )درهم( متوسط أسعار 2012 )درهم( الزجاج

ل
س

سل
الت

 

17.2 47.9 40.9 زجاج شفـاف/4 ملم/م²/السعودية 1

17.5 63.8 54.2 زجاج شفـاف/6 ملم/م²/السعودية 2

10.6- 71.3 79.7 زجاج ملون/6 ملم/م²/السعودية 3

24.1 86.7 69.9 زجاج مرايا/4 ملم/م²/السعودية 4

17.6 108.3 92.1 زجاج مرايا/6 ملم/م²/السعودية 5

المصدر: مركز اإلحصاء – أبوظبي.

 األنابيب
ــر  ــة بعــام 2012، فقــد تراوحــت االنخفاضــات بيــن 1.0% فــي فبراي أظهــر المتوســط الســنوي ألســعار مجموعــة أنابيــب )PVC( انخفاضــً بنســبة 6.7% خــالل عــام 2013 مقارن

و12.2% فــي يوليــو.

انخفض المتوسط السنوي ألسعار مجموعة أنابيب )uPVC( بنسبة 0.5% خالل عام 2013، وتراوحت نسبة االنخفاض بين 1.9% في أغسطس و4.2% في يوليو. 

الشكل )15(: التغّير النسبي في متوسط أسعار األنابيب خالل شهور 2013 مقارنة بشهور 2012

PVC أنابيب

uPVC أنابيب

 المصدر: مركز اإلحصاء – أبوظبي.

وأظهرت بنود مجموعتي أنابيب )PVC( وأنابيب )uPVC( معظمها انخفاضً في أسعارهما خالل عام 2013 مقارنة بالعام السابق له.
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جدول )15(: التغّير النسبي في متوسط أسعار مجموعة األنابيب

التغّير النسبي % متوسط أسعار 2013  )درهم( متوسط أسعار 2012 )درهم(
 األنابيب

)PVC( أنابيب

ل
س

سل
الت

 

14.2- 6.9 8.1 أنبوب بالستيك/1/2 إنش/6 م/اإلمارات 1

5.7- 11.1 11.8 أنبوب بالستيك/4/3 إنش/6 م/اإلمارات 2

5.0- 16.6 17.5 أنبوب بالستيك/1 إنش/6 م/اإلمارات 3

0.8 32.3 32.0 أنبوب بالستيك/1.5 إنش/6 م/اإلمارات 4

16.2- 43.0 51.3 أنبوب بالستيك/2 إنش/6 م/اإلمارات 5

4.1- 68.1 71.0 أنبوب بالستيك/2.5 إنش/6 م/اإلمارات 6

8.2- 90.5 98.5 أنبوب بالستيك/3 إنش/6 م/اإلمارات 7

   )uPVC( أنابيب  

0.6- 68.8 69.2 uPVC Pipe \ 110mm \ PN-10 \ 6 m 1

0.6- 147.3 148.2 uPVC Pipe \ 160 mm \ PN-10 \ 6m 2

0.6- 228.2 229.5 uPVC Pipe \ 200 mm \ PN-10 \ 6m 3

0.6- 1,412.9 1,421.3 uPVC Pipe \ 1500 mm \ PN-10 \ 6m 4

المصدر: مركز اإلحصاء – أبوظبي.

 األسالك

أظهرت مجموعة األسالك انخفاضً في عام 2013 مقارنة بعام 2012. وجاء االنخفاض نتيجة االنخفاض في متوسط   أسعار المجموعات الفرعية على النحو التالي:  •

انخفض المتوسط السنوي ألسعار مجموعة أسالك "للشقة" بنسبة 7.5%، وتراوحت االنخفاضات بين 3.2% في سبتمبر و12.4% في أغسطس.  •

انخفضت مجموعة أسالك "للمبنى" بنسبة 8.4%، وتراوحت انخفاضات األسعار بمتوسط شهري بين 3.4% في نوفمبر و13.9% في أغسطس.  •

ــراوح متوســط االنخفاضــات   الشــهرية بيــن 0.7% فــي ديســمبر و17.4% فــي  ــراج الســكنية" انخفاضــً بنســبة 9.9% خــالل عــام 2013، وت شــهدت مجموعــة أســالك "األب  •
مارس.

الشكل )16(: التغّير النسبي في متوسط أسعار األسالك خالل شهور 2013 مقارنة بشهور 2012

أسالك للمبنى

أسالك للشقة

أسالك األبراج السكنية

المصدر: مركز اإلحصاء – أبوظبي.

أمــا بالنســبة إلــى أســعار بنــود مجموعــة األســالك فقــد شــهدت متوســطات األســعار جميعهــا انخفاضــات متفاوتــة خــالل عــام 2013. حيــث تراوحــت االنخفاضــات لمجموعــة أســالك 
"للشــقة" بيــن 6.7% و8.2%، ولمجموعــة أســالك "للمبنــى" بيــن 2.2% و15.7%، ولمجموعــة أســالك "األبــراج الســكنية" بيــن 10.2% و13.5% كمــا هــو موّضــح فــي جــدول )16(.
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جدول )16(: التغّير النسبي في متوسط أسعار مجموعة األسالك

التغّير النسبي % متوسط أسعار 2013  )درهم( متوسط أسعار 2012  )درهم(
 األسالك

أسالك - للشقة

ل
س

سل
الت

6.7- 54.8 58.7 أسالك كهربائية/سنجل كور/1.5 ملم لفة/دوكاب/اإلمارات 1
8.0- 86.0 93.5 أسالك كهربائية/سنجل كور/2.5 ملم لفة/دوكاب/اإلمارات 2
8.2- 136.3 148.6 أسالك كهربائية/سنجل كور/4 ملم لفة/دوكاب/اإلمارات 3
6.8- 202.9 217.7 أسالك كهربائية/سنجل كور/6 ملم لفة/دوكاب/اإلمارات 4

أسالك - للمبنى     

2.2- 27.1 27.8 أسالك كهربائية/4 كور/10 متر/دوكاب/اإلمارات 1
11.2- 30.8 34.7 أسالك كهربائية/4 كور/16 متر/دوكاب/اإلمارات 2
15.7- 43.5 51.6 أسالك كهربائية/4 كور/25 متر/دوكاب/اإلمارات 3
10.3- 59.4 66.2 أسالك كهربائية/4 كور/35 متر/دوكاب/اإلمارات 4

7.5- 80.0 86.5 أسالك كهربائية/4 كور/50 متر/دوكاب/اإلمارات 5
10.7- 111.1 124.4 أسالك كهربائية/4 كور/70 متر/دوكاب/اإلمارات 6

1.1 27.8 27.5 أسالك كهربائية/4 كور/18 ملم/ُعمان 7
4.0- 40.2 41.8 أسالك كهربائية/4 كور/25 ملم/ُعمان 8
3.7- 53.0 55.1 أسالك كهربائية/4 كور/36 ملم/ُعمان 9
2.9- 71.2 73.3 أسالك كهربائية/4 كور/42 ملم/ُعمان 10
5.9- 100.9 107.3 أسالك كهربائية/4 كور/60 ملم/ُعمان 11

أسالك - األبراج السكنية     

10.2- 174.3 194.1 أسالك كهربائية/4 كور/120 ملم/ُعمان 1
13.5- 134.5 155.6 أسالك كهربائية/4 كور/95 ملم/ُعمان 2
13.1- 209.8 241.4 أسالك كهربائية/4 كور/150 ملم/ُعمان 3

- 266.8 أسالك كهربائية/4 كور/185 ملم/ُعمان 4
13.1- 335.2 385.9 أسالك كهربائية/4 كور/240 ملم/ُعمان 5

)-(: السلعة غير متوافرة.

المصدر: مركز اإلحصاء – أبوظبي.

كابالت الكهرباء
انخفــض متوســط أســعار مجموعــة كابــالت الكهربــاء بنســبة 4.4% خــالل عــام 2013، وذلــك بعدمــا انخفضــت أيضــا فــي عــام 2012 بنســبة 6.6%، وتراوحــت نســبة االنخفــاض 

ــل. ــر و7.5% فــي إبري بيــن 1.2% فــي يناي

الشكل )17(: التغّير النسبي في متوسط أسعار كابالت الكهرباء خالل شهور 2013 مقارنة بشهور 2012

ديسمبرنوفمبرأكتوبرسبتمبرأغسطسيوليويونيومايوإبريلمارسفبرايريناير

 المصدر: مركز اإلحصاء – أبوظبي.

وأظهرت بنود هذه المجموعة جميعها انخفاضً بين 3.1% و5.5% خالل عام 2013 مقارنة بالعام السابق له. 
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جدول )17(: التغّير النسبي في متوسط أسعار مجموعة كابالت الكهرباء

التغّير النسبي % متوسط أسعار 2013  )درهم( متوسط أسعار 2012  )درهم( كابالت الكهرباء

ل
س

سل
الت

5.5- 325,665.0 344,552.5 CU 11 KV \ 3*240 mm² \ 1 km 1

4.8- 373,811.7 392,656.7 CU 33 KV \ 3*240 mm² \ 1 km 2

3.1- 620,661.7 640,843.3 CU 132 KV \ 1*800 mm² \ 1 km 3

المصدر: مركز اإلحصاء – أبوظبي.

معدات النقل
ســّجلت مجموعــة معــدات النقــل انخفاضــً فــي متوســطات أســعارها خــالل عــام 2013 مقارنــة بالعــام الســابق بنســبة 2.4%. حيــث تراوحــت نســبة االنخفاضــات بيــن 1.0% فــي 

ديســمبر و4.0% فــي ينايــر خــالل عــام 2013. 

الشكل )18(: التغّير النسبي في متوسط أسعار معدات النقل خالل شهور 2013 مقارنة بشهور 2012

ديسمبرنوفمبرأكتوبرسبتمبرأغسطسيوليويونيومايوإبريلمارسفبرايريناير

المصدر: مركز اإلحصاء – أبوظبي.

ويعــود الســبب الرئيــس النخفــاض متوســط أســعار مجموعــة معــدات النقــل إلــى انخفــاض أســعار "مندالــة أســفلت حديــد" و "صهريــج ميــاه ســعة 5000 جالــون" و"شــاحنة ســعة 
20 م³" بنســب 18.4% و3.8% و3.8% علــى التوالــي.

جدول )18(: التغّير النسبي في متوسط أسعار مجموعة معدات النقل

التغّير النسبي % متوسط أسعار 2013  )درهم( متوسط أسعار 2012  )درهم( معدات النقل

ل
س

سل
الت

 

1.9- 22,000.0 22,416.7 شاحنة سعة 30 م³ 1

3.8- 14,833.3 15,416.7 شاحنة سعة 20 م³ 2

3.8- 13,000.0 13,513.9 صهريج مياه سعة 5000 جالون 3

0.0 26,125.0 26,125.0 D6 بلدوزر 4

2.1 35,638.9 34,916.7 D8 بلدوزر 5

0.0 26,944.4 26,944.4 حفارة سعة متر مكعب 330 - 290 6

0.0 22,000.0 22,000.0 لودر 966 7

18.4- 18,791.7 23,041.7 مندالة أسفلت حديد 8

0.0 17,500.0 17,500.0 لودر 962  9

1.3- 18,500.0 18,739.6 لودر 950 10

0.0 26,000.0 26,000.0 ونش 20 طنً 11

0.0 12,000.0 12,000.0 12 فراشة أسفلت

المصدر: مركز اإلحصاء – أبوظبي. 

 العمالة

ارتفــع متوســط األجــور الســنوية لمجموعــة العمالــة بنســبة 9.9% خــالل عــام 2013 مقارنــة بعــام 2012، وطــرأت علــى أجــور المجموعــة تغّيــرات كثيــرة خــالل شــهور الســنة، 
حيــث تــراوح االنخفــاض بيــن 10.0% فــي فبرايــر و10.7% فــي ديســمبر، بينمــا تــراوح االرتفــاع بيــن 3.2% فــي أغســطس و36.3% فــي يونيــو.
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الشكل )19(: التغّير النسبي في متوسط أجور العمالة خالل شهور 2013 مقارنة بشهور 2012

ديسمبرنوفمبرأكتوبرسبتمبرأغسطسيوليويونيومايوإبريلمارسفبرايريناير

 المصدر: مركز اإلحصاء – أبوظبي.

وشهدت بنود مجموعة العمالة ارتفاعات وانخفاضات متفاوتة خالل عام 2013 مقارنة بعام 2012.

جدول )19(: التغّير النسبي في متوسط أجور مجموعة العمالة

التغّير النسبي % متوسط أسعار 2013  )درهم( متوسط أسعار 2012  )درهم( العمالة

ل
س

سل
الت

3.2 8.0 7.8 مساعدون/تكلفة الساعة  1

5.6 8.7 8.3 عمال شبه مهرة/تكلفة الساعة  2

9.6 10.4 9.5 نجارون/تكلفة الساعة  3

9.6 10.4 9.5 عمال حدادة/تكلفة الساعة  4

11.5 15.3 13.8 كهربائيون/تكلفة الساعة  5

22.6 25.4 20.7 مّساحون/تكلفة الساعة  6

0.3 26.4 26.3 سائقون/تكلفة الساعة  7

مالحظة: متوسط سعر العمالة بالساعة، وتقّدم مع كل التسهيالت من قبل الشركة الموّردة المرافق: الغذاء والسكن والنقل ومعدات السالمة.

المصدر: مركز اإلحصاء – أبوظبي.

 الديزل
لم يشهد سعر الديزل أي تغّير خالل عام 2013، وذلك بسبب استقرار سعر الديزل من شهر أغسطس 2010 حتى شهر ديسمبر 2013.
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المنهجّية

 يتناول هذا الجزء المنهجّية المّتبعة حاليً إلعداد إحصاءات أسعار مواد البناء، وتتضّمن:

مقّدمة عن عملية جمع بيانات األسعار.  .1

األساس النظري.  .2

تركيب السلة.  .3

جمع البيانات.  .4

إجراءات تجهيز البيانات واعتمادها.  .5

مسائل متعّلقة بمجموعات معّينة.  .6

حساب المتوسطات ومعالجة القيم المفقودة.  .7

مصادر الخطأ المحتملة.  .8

1. تمهيد
بــدأ فــي إمــارة أبوظبــي ألول مــرة جمــع سلســلة أســعار مــواد البنــاء وتصنيفهــا فــي عــام 1988، وكان الموظفــون المتخّصصــون يحــّددون كاًل مــن الســلة ومصــادر األســعار فــي 

ذلــك الوقــت. وفــي عــام 1997 ُحّدثــت ســلة مــواد البنــاء. وعندمــا توّلــى مركــز اإلحصــاء - أبوظبــي هــذه المســؤولية عــام2008 ، روجعــت الســلة مــرة أخــرى.

ويواصــل مركــز اإلحصــاء - أبوظبــي جمــع األســعار الشــهرية، مــا يتيــح إجــراء اإلحصــاءات الشــهرية والربعيــة والســنوية لــكل بنــد مــدرج ضمــن سلســلة مجموعــات مــن البنــود. 
وُتصّمــم سلســلة عناصــر البنــاء لتعكــس أســعار مــواد البنــاء فــي ســوق التجزئــة فــي إمــارة أبوظبــي.

 وبصــورة عامــة يجمــع العــّدادون بيانــات األســعار بوتيــرة أســبوعية، ثــم ُتخضــع البيانــات إلجــراءات المراجعــة مــن تدقيــق األســعار ومعالجتهــا إحصائيــً إلعــداد متوســطات ســعرية 
شــهرية لــكل ســلعة.

2. األساس النظري
يقتصر النطاق الجغرافي الذي تجمع منه أسعار مواد البناء على منطقتي أبوظبي والعين، وال يشمل المنطقة الغربية.

تمثــل أســعار التجزئــة الشــهرية لألصنــاف المضّمنــة فــي الســلة الخاصــة بمــواد البنــاء األســاس النظــري ألســعار مــواد البنــاء المســتخدمة فــي إمــارة أبوظبــي، وهــو مــا يشــير 
إلــى أن األســعار تعكــس متوســط أســعار التجزئــة الفعليــة للســلع فــي أبوظبــي والعيــن خــالل كل شــهر. وُتجمــع أســعار التجزئــة أســبوعيَا وشــهريَا بمــا يتناســب مــع كل نــوع، 

ومــن ثــم يحــّدد متوســط الســعر لــكل ســلعة لحســاب األســعار الشــهرية فــي هــذه السلســلة.

ــر األســعار فــي سلســلة أســعار مــواد البنــاء. وبرغــم ذلــك يمكــن حســاب مناســيب األســعار وبنــاء  وفــي الوقــت الراهــن ال يوفــر مركــز اإلحصــاء - أبوظبــي مؤشــرًا عامــً لتغّي
المجاميــع الزمنيــة (التــي تمثــل الوســط الهندســي البســيط المناســب ألســعار كل مــادة مــن مــواد البنــاء علــى حــدة فــي مــدة محــّددة، مثــل شــهور ســنة معّينــة علــى ســبيل 

المثــال(. ويجــب أال يحــدث خلــط بينهــا وبيــن األرقــام القياســية المرّجحــة أو مؤشــر تكاليــف البنــاء.

ووفقً لألساس النظري لهذه اإلحصاءات فإن األسعار المقّدمة فيه ال تمّثل أسعار الجملة، وكذلك ال تمّثل تكاليف اإلنتاج.

ولــذا فقــد ُتظهــر البيانــات الخاصــة بأســعار الجملــة اتجاهــات مختلفــة عــن تلــك التــي تعرضهــا إحصــاءات أســعار مــواد البنــاء التــي تمّثــل بيانــات أســعار التجزئــة فقــط. وعــالوة 
علــى ذلــك، ُتجمــع األســعار مــن البائــع مباشــرة. وفــي حــال عــدم وجــود بائــع محلــي (مثلمــا يحــدث فــي العيــن علــى ســبيل المثــال( ُيجمــع الســعر مــن بائــع فــي منطقــة أخــرى 

مثــل أبوظبــي. وفــي هــذه السلســلة ال ُتقــّدر تكلفــة النقــل.

ــرة فــي الســوق فــي أبوظبــي  ــاء بكث ــال، إذا توافــرت مــادة بن ــر اتجاهــات مختلفــة. فعلــى ســبيل المث ــاج يمكــن أن ُتظِه ــل تكاليــف اإلنت كمــا أن إحصــاءات األســعار التــي تمّث
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علــى المــدى القصيــر، فمــن المرّجــح أن يشــهد "الســعر" فــي إحصــاءات أســعار مــواد البنــاء انخفاضــً ملحوظــً نتيجــة لتنافــس التجــار فــي ســوق البنــاء بخفــض أســعارهم عــن 
منافســيهم. حيــث إن األســعار المتراجعــة التــي يجمعهــا المركــز فــي مثــل هــذه األحــوال ال تنطبــق إال مــع عمليــات الشــراء الجديــدة التــي تتــم فــي الفتــرة الحاليــة.

ولــذا فقــد ال يظهــر أي انخفــاض فــي األســعار عنــد قيــاس "تكاليــف مــواد البنــاء" عــن الفتــرة الزمنيــة نفســها ألن تكاليــف البنــاء قــد تظــل ثابتــة فــي الفتــرة ذاتهــا )بســبب عقــود 
التوريــد القائمــة، علــى ســبيل المثــال(. ويالحــظ أن التكاليــف ال تعكــس األســعار الحاليــة إال عندمــا تتــم عمليــات الشــراء فــي الفتــرة نفســها.

3. تركيب السلة
يلــزم اختيــار مصــادر األســعار بحيــث تضمــن أن العّينــة تعّبــر عــن األســاس النظــري ألســعار مــواد البنــاء واإلطــار الــذي يحــّدد السلســلة. وهــذا يعنــي أن تعكــس المصــادر بدقــة 
عمليــة بيــع مــواد البنــاء فــي ســوق التجزئــة فــي أبوظبــي والعيــن. ومــن ثــم يجــب تحديــد المصــادر بحيــث تمّثــل عمليــة البيــع داخــل منطقــة جغرافيــة محــّددة وتعكــس حجــم 
التعامــل التجــاري. وفــي حــال عــدم توافــر مســوح بيانــات أساســية وشــاملة لتقويــم حجــم تجــارة مــواد البنــاء ُتختــار مصــادر أســعار مســتهدفة مــن قبــل خبــراء فــي هــذا المجــال. 

وتســتخدم سلســلة أســعار مــواد البنــاء منهجيــة اختيــار العّينــة المســتهدفة لتحديــد مصــادر األســعار.

وفــي مــا يخــّص بعــض الســلع ال يوجــد ســوى مصــدر واحــد فقــط أو مصدريــن فــي أبوظبــي والعيــن. وعلــى ســبيل المثــال ُتجمــع أســعار الديــزل مــن أدنــوك فقــط. بينمــا تبــاع ســلع 
أخــرى عــن طريــق العديــد مــن الشــركات.

ويقــّدم خبــراء المجــال المشــورة بشــأن اختيــار مصــادر الســعر عندمــا تكــون هنــاك مجموعــة مــن الخيــارات. وُتختــار مجموعــة أوســع مــن المصــادر للمــواد التــي تظهــر تقّلبــات 
ســريعة فــي الســعر، أو لألصنــاف التــي تنفــد بانتظــام. ويحافــظ مركــز اإلحصــاء - أبوظبــي علــى ســرّية مصــادر الســعر لــكل مــادة مــن مــواد البنــاء كمــا يؤّمــن ســرّية عــدد 

المصــادر الخاصــة بــكل مــادة لضمــان عــدم تحديــد شــركات بعينهــا وذلــك عندمــا يكــون عــدد محــدود مــن الشــركات هــو الــذي يبيــع مــواد معّينــة.

4. جمع البيانات
يجــب أن تكــون عمليــة جمــع البيانــات مّتســقة، وأن تحــدث علــى نطــاق واســع فــي الوقــت المحــّدد نفســه كل شــهر. وُتجمــع بيانــات األســعار باســتخدام مجموعــة متنّوعــة مــن 
األســاليب اعتمــادًا علــى نــوع الســلعة. وبالنســبة إلــى بعــض المجموعــات مــن مــواد البنــاء ُتجمــع األســعار مــن قبــل العــّداد الــذي يقــوم بزيــارة كل شــركة أو مصــدر أو االتصــال 
بــه لجمــع األســعار أســبوعيً أو شــهريً لــكل بنــد. أمــا بشــأن مجموعــات أخــرى مــن المــواد فُتجمــع األســعار عــن طريــق الفاكــس أو البريــد اإللكترونــي. وإذا لــم يــرد رّد علــى ذلــك، 
يتابــع العــّداد عمليــة الجمــع مــن خــالل زياراتــه الشــخصية للمصــدر، ويجمــع العــّدادون األســعار بصــورة أســبوعية أو شــهرية. وفــي حــال نفــاد الســلعة مــن الســوق ال ُيســّجل أي 

ســعر مــن ذلــك المصــدر عــن فتــرة اإلســناد تلــك.

5. إجراءات اعتماد البيانات ومعالجتها

تنفذ عملية مراجعة األسعار على مرحلتين:

المرحلــة األولــى تشــمل فحــص البيانــات مــن قبــل خبيــر األســعار اإلحصائــي، حيــث ُتدخــل البيانــات الخــام لسلســلة أســعار مــواد البنــاء فــي جــداول البيانــات الشــهرية التــي   •
ُترّمــز المتغّيــرات فيهــا، بحيــث ُيتحقــق تلقائيــً مــن صحــة الســعر الــذي يقــع خــارج نطاقــات محــّددة. وُتعّيــن المتغّيــرات بشــكل فــردي لــكل بنــد وفقــً لـــ: التغّيــرات "المعتــادة" فــي 
الســعر والتغّيــرات "غيــر المعتــادة" وُيحــّدد ذلــك وفقــً لتحليــل بيانــات مــن الســنوات الســابقة. وعندمــا يظهــر طلــب التحّقــق مــن صحــة البيانــات، يتواصــل العــّداد مــع المزّوديــن 
بالبيانــات للتحّقــق مــن دّقــة بياناتهــم المدخلــة وتدويــن أي تفســيرات قــد يقّدمونهــا. وعندمــا يكــون الســعر غيــر متوافــر مــن مصــدر معّيــن فــي عمليــة التجميــع الشــهري أو 

األســبوعي، تبقــى خلّيــة إدخــال هــذه البيانــات فارغــة، حيــث إنــه ال تتوافــر طــرق الحتســاب مثــل هــذه القيــم.

وتتضّمن المرحلة الثانية مقارنة بين األسعار الحالية وأسعار الشهر السابق.  •
     بعد أن ُتدخل األسعار وُيتحقق منها، يحسب المتوسط الشهري ثم السنوي ألسعار كل سلعة.

6. مسائل متعّلقة بمجموعات معّينة
تبّيــن سلســلة "مجموعــة أســعار العمالــة" األجــور بالســاعة مــن قبــل شــركات تأجيــر عمــال البنــاء فــي أبوظبــي والعيــن. ُتجمــع أســعار األجــور بالســاعة مــن مجموعــة ممثلــة مــن 
شــركات توظيــف العمــال فــي شــركات المقــاوالت، وكنتيجــة لذلــك تعكــس سلســلة أســعار العمالــة التقّلبــات الحاليــة جميعهــا فــي أســعار الســوق. وهــذا يعنــي أنــه عندمــا تكــون 
هنــاك زيــادة فــي األيــدي العاملــة فــي الســوق علــى المــدى القصيــر ســتعكس سلســلة أســعار العمالــة ظهــور أي أســعار تنافســية بيــن شــركات تأجيــر العمالــة التــي يمكــن أن تــؤّدي 

إلــى انخفــاض األســعار.

وتظهــر سلســلة األســعار الخاصــة بمجموعــة معــدات النقــل المعــدالت الشــهرية الســتئجار معــدات البنــاء مــن شــركات تأجيــر المعــدات واآلالت فــي أبوظبــي والعيــن .وُتجمــع أســعار 
اإليجــار الشــهري لــكل بنــد مــن المعــدات مــن قبــل العّداديــن مــن عّينــة ممّثلــة مــن شــركات تأجيــر المعــدات التــي تعمــل فــي صناعــة البنــاء والتشــييد شــهريً.

ُتجمــع أســعار الســلع األخــرى جميعهــا مــن مجموعــة متنّوعــة مــن الشــركات التــي تــزّود صناعــة البنــاء فــي أبوظبــي والعيــن بهــذه الســلع. األســعار جميعهــا المذكــورة فــي التقريــر 
تخــّص الســلع المباعــة فــي هاتيــن المدينتيــن. ويمكــن أن تكــون هــذه المــواد واردة مــن خــارج اإلمــارة، أو مــن اإلنتــاج المحلــي.
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7. حساب المتوسطات والمعالجات الخاصة بالقيم المفقودة والتغّيرات الحادة في هيكل البيانات
يحسب معّدل زيادة األسعار في هذا التقرير على النحو التالي:

ُكّونت مناسيب أسعار، أي نسبة سعر كل سلعة عام 2012 مقسومً على السعر المناظر في عام 2010.

ُحسبت األوساط الهندسية غير المرّجحة لكل سلعة ألشهر عام 2012 االثني عشر، وبالتالي ُوّفرت تقديرات للتغّير السنوي في أسعار السلع لعام 2012.  •

احتســبت القيمــة المتوســطة لهــذه األوســاط الهندســية لعــام 2012 لــكل ســلعة فــي كل مجموعــة، مــا وّفــر تقديــرًا للتغّيــر الســنوي فــي أســعار هــذه المجموعــة مــن الســلع فــي   •
عــام 2010.

وباإلضافــة إلــى ذلــك، ُحســب الوســط الهندســي لمناســيب أســعار البنــود ضمــن كل مجموعــة عــن كل شــهر مــن عــام 2012، وُحصــل علــى تقديــرات للتغّيريــن الســنوي والشــهري   •
ــرات  ــك، ُحســب الوســط الهندســي لمناســيب أســعار الســلع ضمــن كل مجموعــة عــن كل شــهر مــن عــام 2012، وُقّدمــت تقدي ــى ذل ــكل مجموعــة. وباإلضافــة إل فــي األســعار ل

للتغّيريــن الســنوي والشــهري، فــي األســعار لــكل مجموعــة.

للتأّكــد مــن تجانــس األوســاط الشــهرية وأوســاط البنــود، احُتســبت قيــم ســعرية مفقــودة لعامــي 2010 و2012 لتكويــن مناســيب ســعرية صحيحــة -انظــر اإليضــاح أدنــاه- مــا لــم   •
تكــن هنــاك أكثــر مــن ثــالث قيــم ســعرية مفقــودة. فــي هــذه الحالــة، اســُتبعد البنــد بالكامــل مــن حســاب األوســاط والتغّيــرات الســنوي.

 وتوّضــح جــداول البيانــات الرئيســة لعامــي 2010 و2012 قيــم األســعار المفقــودة، ولغــرض تقديــر التغّيــرات الســنوية فــي أســعار مجموعــات الســلع، كانــت تســتخدم الطريقــة التاليــة 
فــي التعامــل مــع القيــم المفقــودة: عندمــا تكــون األســعار مفقــودة ألكثــر مــن ثالثــة أشــهر فإنهــا كانــت ُتســتبعد مــن عمليــة التحليــل. أمــا إذا كانــت القيمــة مفقــودة لثالثــة أشــهر أو 
أقــل فكانــت هــذ القيــم المفقــودة ُتقــّدر باحتســاب آخــر ســعر مســّجل للســلعة، أي الســعر المســّجل فــي الشــهر الســابق مباشــرة. ويعنــي ذلــك افتــراض عــدم التغّيــر في أســعار الســلع 

المفقــودة. وبمــا أن األســعار قــد ترتفــع أو تنخفــض، فليــس هنــاك دليــل واضــح علــى التحّيــز المحتمــل عنــد تثبيــت الســعر علــى هــذا النحــو.

اســُتبعدت أنــواع مــواد البنــاء جميعهــا التــي لوحــظ وجــود فواصــل أو تغّيــرات حــادة فــي بياناتهــا مــن عمليــة حســاب متوســطات البيانــات. ويمكــن أن تحــدث مثــل هــذه الفواصــل الحادة 
أســباب عــّدة، مثــل رصــد تغّيــرات فــي المواصفــات الكمّيــة أو فــي نوعّيــة ســلعة ما.

8. مصادر الخطأ المحتملة
علــى الرغــم مــن أن بيانــات اإلحصــاءات الرســمية ُتجّمــع بــكل عنايــة واهتمــام، فإنــه ال يــزال هنــاك عــدد مــن المصــادر المحتملــة للخطــأ كمــا هــو الحــال مــع النتائــج اإلحصائيــة جميعهــا. 

)مــدرج أدنــاه بعــض المصــادر المحتملــة للخطــأ فــي إنتــاج سلســلة أســعار مــواد البناء(:

يكــون مــن الصعــب أحيانــً الحصــول علــى معلومــات دقيقــة ألن السلســلة تعتمــد علــى اســتقاء المعلومــات مــن المجيبيــن. ويعتمــد مركــز اإلحصــاء - أبوظبــي سياســة عــدم   •
إســناد قيــم بديلــة إذا كان المســتجيب غيــر قــادر علــى توفيــر األســعار.

وتســتند السلســلة إلــى عّينــة مســتهدفة مــن الســلع التــي اختيــرت لتعكــس أســعار ســلعة معّينــة أو صناعــة محــّددة يتــم قياســها. ونتيجــة لهــذه المنهجيــة المّتبعــة فــي   •
اختيــار العّينــات المســتهدفة فإنــه ال يمكــن حســاب الخطــأ فــي أعــداد العّينــات.

كمــا يمكــن أن تحــدث بعــض األخطــاء األخــرى فــي بيانــات المســوح غيــر أخطــاء العّينــات، وذلــك نتيجــة لخطــأ فــي تحديــد إطــار العّينــة أو نتيجــة ألخطــاء المجيــب، أو لألخطــاء التــي   •
حدثــت فــي أثنــاء معالجــة نتائــج المســح. يعتمــد مركــز اإلحصــاء - أبوظبــي مجموعــة مــن اإلجــراءات لكشــف هــذه األنــواع مــن األخطــاء ولكنهــا تحــدث وليســت قابلــة للقيــاس 

الكّمــي.

9. المسؤولية
ــات أو  ــات أو البيان ــأن المعلوم ــات ب ــي أي ضمان ــز ال يعط ــإن المرك ــمية، ف ــاءات الرس ــداد اإلحص ــي إع ــة ف ــد والعناي ــذل كل الجه ــي يب ــاء – أبوظب ــز اإلحص ــن أن مرك ــم م ــى الرغ وعل
اإلحصــاءات التــي يقّدمهــا خاليــة مــن األخطــاء. وال يعــّد المركــز مســؤوالً عــن أي خســائر أو أضــرار تلحــق بالمســتخدمين جــّراء االســتخدام المباشــر أو غيــر المباشــر لإلحصــاءات المقّدمــة 
علــى الموقــع بحســن نّيــة مــن قبــل مركــز اإلحصــاء. وعليــه فــإن المســتخدمين هــم المســؤولون عــن تحديــد وقــت اســتخدامهم لهــذه اإلحصــاءات وكيفّيتــه ألي أغــراض بعينهــا.
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الملحقات
ملحق )1(: التغّير النسبي في المتوسطات الشهرية ألسعار مواد البناء خالل عام 2013 مقارنة بعام 2012

 

-غير متوفر

ملحق )2(: متوسط األسعار الشهرية لسلع مواد البناء 2012 )درهم(

متوسط 
السنوي ديسمبر نوفمبر أكتوبر سبتمبر أغسطس يوليو يونيو مايو إبريل مارس فبراير يناير مجموعات السلع

ل
س

سل
لت

ا

اإلسمنت             

309.1 320.0 300.0 260.0 300.0 - 320.0 320.0 320.0 340.0 300.0 300.0 320.0 مقاوم لألمالح / االتحاد / طن / اإلمارات 1

304.4 - 300.0 - - 300.0 320.0 320.0 320.0 320.0 300.0 280.0 280.0 مقاوم لألمالح / اإلمارات / طن / اإلمارات 2

266.3 260.0 260.0 260.0 260.0 220.0 280.0 280.0 275.0 310.0 260.0 260.0 270.0 عادي بورتـالند / االتحاد / طن / اإلمارات  3

680.0 700.0 700.0 - 700.0 700.0 700.0 700.0 680.0 700.0 660.0 620.0 620.0 إسمنت أبيض / رأس الخيمة / طن / 
اإلمارات 4

1229.2 1250.0 1250.0 1250.0 1250.0 1250.0 1000.0 1250.0 1250.0 1250.0 1250.0 1250.0 1250.0 نورة / ُعمان / طن / ُعمان 5

425.3 442.0 430.0 442.0 442.0 408.0 429.0 429.0 429.0 429.0 398.0 430.0 396.0 جبس / ُعمان / طن / ُعمان  6

البحص والرمل              

71.7 70.0 70.0 70.0 75.0 75.0 75.0 65.0 75.0 75.0 70.0 70.0 70.0 بحص / كونكري مكسر إنش / م³ / 
اإلمارات 7

61.8 60.0 60.0 60.0 62.5 62.5 62.5 - 62.5 62.5 62.5 62.5 62.5 بحص / مغربل 3/4 إنش / م³ / اإلمارات 8

71.5 70.0 70.0 70.0 72.5 72.5 72.5 67.5 72.5 72.5 72.5 72.5 72.5 بحص / كونكري مكسر 3/8 إنش / م³ 
/ اإلمارات 9

50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 - 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 بحص / مغربل مكسر 3/8 إنش / م³ 
/ اإلمارات 10

45.2 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0 47.5 45.0 45.0 45.0 بحص / كدش / م³ / اإلمارات 11

44.0 42.5 42.5 42.5 45.0 45.0 45.0 42.5 45.0 47.5 45.0 45.0 40.0 رمـــل / أبيض / م³ / اإلمارات  12

53.1 50.0 50.0 50.0 55.0 55.0 55.0 50.0 55.0 60.0 55.0 55.0 47.5 رمـــل / أسود / م³ / اإلمارات  13

38.3 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 35.0 37.5 40.0 40.0 40.0 42.5 رمـــل / أحمر / م³ / اإلمارات  14

م
رق

ال

مجموعات السلع
يناير 2013/ 
 يناير 2012

%

فبراير 
 /2013

 فبراير 2012
%

مارس 
 /2013

 مارس 2012
%

إبريل 
 /2013

 إبريل 2012
%

مايو 2013/ 
 مايو 2012

%

يونيو 
 /2013

 يونيو 2012
%

يوليو 
 /2013

 يوليو 2012
%

أغسطس 
 /2013

أغسطس 
2012 
%

سبتمبر 
 /2013

سبتمبر 
2012 
%

أكتوبر 
 /2013
أكتوبر 
2012 
%

نوفمبر 
 /2013
نوفمبر 

2012 
%

ديسمبر 
 /2013

ديسمبر 
2012 
%

-2.3-2.90.5-0.83.50.8-2.9-3.5-2.53.62.75.5اإلسمنت1
7.015.17.013.113.117.417.417.4-8.7-5.6-3.6-3.8البحص والرمل 2
-2.22.22.20.04.4-2.2-4.1-2.1-4.2-6.2-0.06.2الخرسانة 3
-5.1-7.8-6.3-3.8-6.0-3.0-6.5-1.6-1.4-0.62.1-1.1الحديد4
2.96.97.56.8-0.10.2-0.71.4-0.6-2.8-3.2-2.0الخشب5
-8.4-8.4-8.4-11.8-11.8-6.8-6.8-6.8-8.0-8.1-1.2-1.2الطابوق6
0.00.00.00.00.00.04.60.01.81.80.00.0مواد التسقيف7
1.83.40.0-1.7-6.6-1.4-0.3-1.2-2.1-8.67.90.6المواد العازلة8
------------لفائف األغشية9

0.00.00.07.218.018.018.018.018.018.018.018.0الحجر الطبيعي10
0.30.4-1.5-4.34.37.66.81.93.14.83.40.6البالط والرخام 11
األدوات الصحية 12

10.214.617.224.720.516.216.28.37.37.37.37.3أطقم حمام كاملة من دون اللوازم 12.1

أطقم حمام كامل باللوازم جميعها 12.2
9.09.09.010.410.43.13.13.13.10.00.00.0ملون

0.92.63.03.0-4.0-1.4-5.33.63.61.4-1.0-4.0مجلى ستانلس ستيل كامل مع الخالط 12.3
-0.2-0.2-2.3-2.3-1.5-1.5-1.5-1.5-0.00.01.20.1األسقـــف المستعــارة 13
-4.3-3.1-3.5-0.5-0.5-0.43.40.1-3.9-2.1-2.0-0.3األصباغ14
13.414.718.313.914.119.522.415.811.78.12.42.4الزجاج15
األنابيب 16

16.1)PVC( 11.2-6.5-6.1-7.1-5.9-12.2-10.2-5.9-5.7-5.4-1.0-3.4أنابيب-
16.2)uPVC( 0.01.93.31.9-1.9-4.2-3.6-2.5-3.6-3.91.73.1أنابيب

األسالك17

-3.6-3.4-6.7-7.7-13.9-11.5-11.5-7.9-10.1-9.0-6.6-8.2أسالك - للمبنى17.1
-4.5-5.3-3.9-3.2-12.4-6.8-6.2-8.9-9.7-9.3-11.1-8.7أسالك - للشقة17.2
-0.7-2.1-5.3-9.5-6.7-5.9-13.8-15.7-14.9-17.4-15.1-11.9أسالك - األبراج السكنية17.3

-4.8-4.8-6.4-6.6-1.8-4.9-2.7-5.0-7.5-5.3-2.0-1.2كابالت الكهرباء18
-1.0-2.6-3.5-3.5-3.5-2.5-1.9-1.1-1.7-1.6-2.0-4.0معدات النقل19
-16.336.26.636.312.53.28.94.58.510.7-6.910.0العمالة20
0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0الديزل21

المصدر: مركز اإلحصاء – أبوظبي.
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الخرسانة              

229.6 225.0 225.0 220.0 220.0 220.0 230.0 240.0 235.0 235.0 240.0 240.0 225.0 خرسانة جاهـزة / عادي نيوتن 40 / م³ 
/ اإلمارات 15

236.4 230.0 230.0 225.0 - 235.0 235.0 245.0 240.0 240.0 245.0 245.0 230.0 خرسانة جاهـزة / مقاوم لألمالح نيوتن 
40 / م³ / اإلمارات

16

الحديد             

2925.0 3100.0 3150.0 3000.0 - 2500.0 3050.0 3200.0 2725.0 2725.0 2825.0 2950.0 2950.0 حديد مبسط / طن / تركيا 17

- - - - - - - - - - - - - حديد مبسط / طن / دبي 18

3267.5 3400.0 3300.0 3425.0 3450.0 - 3300.0 - 3200.0 3300.0 3300.0 3000.0 3000.0 حديد جسور / كبير / طن / كوريا 19

3267.5 3400.0 3300.0 3425.0 3450.0 - 3300.0 - 3200.0 3300.0 3300.0 3000.0 3000.0 حديد جسور / كبير / طن / اليابان 20

- - - - - - - - - - - - - حديد جسور / كبير / طن / أوكرانيا 21

3138.6 3275.0 3500.0 3150.0 3150.0 - 3100.0 3350.0 3000.0 3000.0 3000.0 3000.0 3000.0 حديد جسور / صغير / طن / كوريا 22

3138.6 3275.0 3500.0 3150.0 3150.0 - 3100.0 3350.0 3000.0 3000.0 3000.0 3000.0 3000.0 حديد جسور / صغير / طن / اليابان 23

- - - - - - - - - - - - - حديد جسور / صغير / طن / أوكرانيا 24

2979.5 3100.0 3150.0 3050.0 3050.0 - 3000.0 3200.0 2775.0 2775.0 2775.0 2950.0 2950.0 حديد زوايا / طن / كوريا 25

2979.5 3100.0 3150.0 3050.0 3050.0 - 3000.0 3200.0 2775.0 2775.0 2775.0 2950.0 2950.0 حديد زوايا / طن / أوكرانيا 26

- - - - - - - - - - - - - حديد زوايا / طن / تركيا 27

2649.7 2380.0 2593.3 2563.3 2700.0 2570.0 2523.3 2875.0 2765.0 2711.7 2765.0 2662.5 2687.5 حديد مبروم / 6 - 8 ملم / طن / تركيا 28

2650.4 2380.0 2576.7 2550.0 2625.0 2580.0 2536.7 2716.7 2738.3 2728.3 2753.3 2800.0 2820.0 حديد مبروم / 10 - 25 ملم / طن / 
قطر  29

2641.1 2380.0 2566.7 2516.7 2625.0 2576.3 2536.7 2716.7 2726.7 2718.3 2736.7 2783.3 2810.0 حديد مبروم / 10 - 25 ملم / طن / 
اإلمارات 30

2634.9 2380.0 2560.0 2513.3 2625.0 2576.3 2500.0 2716.7 2726.7 2711.7 2736.7 2775.0 2797.9 حديد مبروم / 10 - 25 ملم / طن / 
تركيا 31

2562.3 2365.0 2377.5 2410.0 2500.0 2580.0 2560.0 2575.0 2637.5 2655.0 2667.5 2710.0 2710.0 حديد حلزوني / طن / قطر 32

2542.3 2340.0 2377.5 2375.0 2500.0 2580.0 2532.5 2575.0 2625.0 2642.5 2655.0 2652.5 2652.5 حديد حلزوني / طن / تركيا 33

2550.4 2340.0 2377.5 2400.0 2500.0 2580.0 2560.0 2575.0 2625.0 2642.5 2655.0 2675.0 2675.0 حديد حلزوني / طن / اإلمارات 34

74.3 78.0 73.5 71.5 68.0 78.0 76.5 70.0 75.5 74.0 75.3 71.0 80.5 شبك حديد لألرضيات / 6 ملم )142( / 
قطعة / اإلمارات 35

100.8 105.0 102.5 105.0 115.0 105.0 112.5 100.0 95.8 93.3 95.0 80.0 100.0 شبك حديد لألرضيات / 7 ملم )193( / 
قطعة / اإلمارات 36

132.9 132.5 133.5 131.0 125.0 134.0 134.0 130.0 134.5 133.0 134.5 134.0 139.3 شبك حديد لألرضيات / 8 ملم )252( / 
قطعة / اإلمارات 37

55.0 - 60.0 - - - 60.0 60.0 - 50.0 - 50.0 50.0 سلك / لتربيط الحديد / ربطة 10 كغ / 
الصين  38

الخشب             

898.8 900.0 885.0 900.0 900.0 900.0 900.0 900.0 900.0 900.0 900.0 900.0 900.0 خشب أبيض / م² / تشيلي 39

867.7 885.0 675.0 876.7 883.3 900.0 900.0 890.0 873.3 876.7 892.5 880.0 880.0 خشب أبيض / م² / رومانيا 40

- - - - 45.0 - - - - - - - 67.8 خشب أحمر / كبير/ كرنك / لوح / 
ماليزيا 41

74.9 60.0 74.0 78.0 - 78.0 78.0 76.0 76.0 76.0 76.0 76.0 76.0 خشب أحمر/ كبير / ميرانتي / لوح / 
ماليزيا 42

- - - - - - - - - - - - 58.1 خشب أحمر / صغير/ كرنك / لوح / 
ماليزيا 43

58.2 - 68.8 58.0 - 56.0 56.0 56.0 56.0 56.0 56.0 61.0 58.5 خشب أحمر/ صغير / مرانتي / لوح / 
ماليزيا 44

28.8 29.5 28.0 28.3 29.2 28.3 28.3 28.5 29.2 29.3 30.0 28.7 28.5 خشب بليوود أبيض / 4*8*3.6 ملم / 
لوح / إندونيسيا 45

38.8 40.0 37.0 38.7 39.3 38.3 38.3 40.0 39.0 38.7 41.0 37.7 37.7 خشب بليوود أبيض / 4*8*6 ملم / 
لوح / إندونيسيا 46

57.2 58.0 57.0 56.7 59.7 57.7 57.7 56.5 55.8 57.5 58.3 56.0 56.0 خشب بليوود أبيض / 4*8*9 ملم / 
لوح / إندونيسيا 47

75.8 76.0 77.0 76.0 80.3 75.7 75.7 73.0 74.7 76.0 73.5 76.0 75.8 خشب بليوود أبيض / 4*8*12 ملم / 
لوح / إندونيسيا 48

111.7 111.0 109.3 109.3 114.0 110.3 110.3 114.0 114.2 113.3 113.3 110.7 111.0 خشب بليوود أبيض / 4*8*18 ملم / 
لوح / إندونيسيا 49

28.8 30.0 32.5 28.0 - 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 - 29.5 خشب بليوود )وجه تيك( أحمر / 
3*7*3.6 ملم / لوح / إندونيسيا 

50
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42.0 42.0 43.5 43.0 40.0 42.0 42.0 42.0 42.0 42.0 42.0 42.0 42.0 خشب بليوود )وجه تيك( أحمر / 
4*8*3.6 ملم / لوح / إندونيسيا 

51

103.5 110.0 110.0 107.5 107.7 106.5 106.5 - 77.0 93.5 110.0 105.0 105.0 مارين بليوود مقاوم للرطوبة / 12 
ملم / لوح / إندونيسيا 52

131.6 120.0 137.7 130.0 136.0 131.0 131.0 142.0 140.0 128.8 117.5 132.5 132.5 مارين بليوود مقاوم للرطوبة / 18 
ملم / لوح / إندونيسيا 53

الطابوق             

1832.5 1850.0 1850.0 1850.0 1850.0 1850.0 1850.0 1850.0 1850.0 1850.0 1780.0 1780.0 1780.0 طابوق إسمنتي / مفرغ / 4" 
10*20*40 سم / ألف / اإلمارات 

54

2050.0 2000.0 2000.0 2000.0 2100.0 2100.0 2100.0 2100.0 2100.0 2100.0 2000.0 2000.0 2000.0 طابوق إسمنتي / مفرغ / 6" 
15*20*40 سم / ألف / اإلمارات 

55

2266.7 2200.0 2200.0 2200.0 2300.0 2300.0 2300.0 2300.0 2300.0 2350.0 2250.0 2250.0 2250.0 طابوق إسمنتي / مفرغ / 8" 
20*20*40 سم / ألف / اإلمارات 

56

2570.8 2450.0 2450.0 2450.0 2600.0 2600.0 2600.0 2600.0 2600.0 2700.0 2600.0 2600.0 2600.0 طابوق إسمنتي / مصمت / 4" 
10*20*40 سم / ألف / اإلمارات 

57

2950.0 2900.0 2900.0 2900.0 3000.0 3000.0 3000.0 3000.0 3000.0 3000.0 2900.0 2900.0 2900.0 طابوق إسمنتي / مصمت / 6" 
15*20*40 سم / ألف / اإلمارات 

58

3704.2 3600.0 3600.0 3600.0 3750.0 3750.0 3750.0 3750.0 3750.0 3800.0 3700.0 3700.0 3700.0 طابوق إسمنتي / مصمت / 8" 
20*20*40 سم / ألف / اإلمارات 

59

- - - - - - - - - - - - - هوردي مفرغ / 20*20*40* سم / ألف 
/ اإلمارات 60

- - - - - - - - - - - - - قرميد / فخار / بيكا / م² / اإلمارات 61

مواد التسقيف             

28.8 29.0 29.0 28.0 28.0 29.0 28.0 29.0 29.0 29.0 29.0 29.0 29.0 ألواح زنك / مضلع 8 قدم / قوي/ الهند 62

18.9 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 18.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 ألواح زنك / مضلع 8 قدم / خفيف/ 
الهند 63

المواد العازلة             

810.4 850.0 800.0 800.0 850.0 850.0 800.0 800.0 825.0 850.0 800.0 750.0 750.0
مواد عازلة / بيتومين/ مؤكسد 

حار )15/115( / برميل 180 كغ / 
السعودية

66

140.0 - 140.0 140.0 150.0 150.0 150.0 150.0 145.0 140.0 135.0 120.0 120.0
مواد عازلة / بيتومين/ مؤكسد 

بارد سائل برايمر دي 41 / 20 لتر/ 
السعودية 

67

133.8 125.0 130.0 135.0 135.0 155.0 135.0 135.0 135.0 140.0 135.0 125.0 120.0 مواد عازلة / بيتومين / عازل سعودي 
)D540( / درام/ السعودية  68

143.4 145.0 145.0 - 145.0 165.0 145.0 145.0 142.5 150.0 140.0 130.0 125.0  )D540M( مواد عازلة / بيتومين/ عازل
بالبحص/ درام / السعودية  70

2318.3 2400.0 2150.0 2250.0 2300.0 2350.0 2380.0 2380.0 2340.0 2317.5 2317.5 2317.5 2317.5 مواد عازلة / بيتومين / 60/70 / طن  71

2444.0 2525.0 2300.0 2395.0 2445.0 2550.0 2550.0 2250.0 2462.5 2462.5 2462.5 2462.5 2462.5 مواد عازلة / بيتومين/ 40/50 / طن  72

- - - - - - - 1940.0 - - - - - مواد عازلة / بيتومين / برميل أس أس 
/ 1 إنش / 200 كجم 64

- - - - - - - 3150.0 - - - - - مواد عازلة / بيتومين/ برميل أم أس 
70 / 200 كجم

65

- - - - - - - - - - - - - مواد عازلة / بيتومين/ برميل ار سي 
250 / 200 كجم

69

لفائف األغشية             

- - - - - - - - - لفائف أغشية / إيكامات / 200 / م² /  -  -  -  - 
السعودية  73

- - - - - - - - - لفائف أغشية / إيكامات / دبل 400 /  -  -  -  - 
م² / السعودية  74

الحجر الطبيعي             

75.0 75.0 75.0 75.0 75.0 75.0 75.0 75.0 75.0 75.0 75.0 75.0 75.0 حجر طبيعي / عرض 25 سم سمك 3 
سم / أبيض - القطرانة / م² / األردن 75

130.0 130.0 130.0 130.0 130.0 130.0 130.0 130.0 130.0 130.0 130.0 130.0 130.0 حجر طبيعي / عرض 25 سم سمك 3 
سم / عجلون / م² / األردن 76

135.0 135.0 135.0 135.0 135.0 135.0 135.0 135.0 135.0 135.0 135.0 135.0 135.0 حجر طبيعي / عرض 25 سم سمك 3 
سم / معان / م² / األردن 77

البالط و الرخام              

25.0 25.0 25.0 25.0 - 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 بالط موزاييك / 30*30 سم / م² / 
اإلمارات 78

24.7 25.0 25.0 24.5 25.0 24.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 24.0 24.0 بالط موزاييك / 25*25 سم / م² / 
اإلمارات 79
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137.1 137.5 137.5 137.5 135.0 135.0 137.5 137.5 137.5 137.5 137.5 137.5 137.5 بالط رخام / كرارة موشح 30*60*2 
سم / م² / إيطاليا 80

480.0 480.0 480.0 480.0 480.0 480.0 480.0 480.0 480.0 480.0 480.0 480.0 480.0 بالط رخام / أبيض 40*40*2 سم /
بيانكو بي / م² / إيطاليا 81

250.0 250.0 250.0 250.0 250.0 250.0 250.0 250.0 250.0 250.0 250.0 250.0 250.0 بالط رخام / ترافنتينو 40*40*2 سم / 
بيج / م² / إيطاليا 82

400.0 400.0 400.0 400.0 400.0 400.0 400.0 400.0 400.0 400.0 400.0 400.0 400.0 بالط رخام / أرابسكاتو 40*40*2 سم / 
م² / إيطاليا 83

500.0 500.0 500.0 500.0 500.0 500.0 500.0 500.0 500.0 500.0 500.0 500.0 500.0 جرانيت البرادور / 60*30*2 سم / م² / 
إيطاليا 84

178.2 175.0 173.3 173.3 190.0 190.0 180.0 180.0 171.7 171.7 190.0 171.7 171.7 بالط رخام برالتو / رويال30*60*2 سم / 
م² / إيطاليا  85

140.6 138.3 141.7 141.7 145.0 145.0 137.5 137.5 143.3 140.0 137.5 140.0 140.0 بالط رخام برالتو / سيسيليا 30*60*2 
سم / م² / إيطاليا  86

22.0 22.0 22.0 22.0 - 22.0 22.0 22.0 22.0 22.0 22.0 22.0 22.0 بالط سيراميك لألرضيات / 20*20 / م² 
/ الفجيرة 87

22.6 22.0 22.0 23.0 23.7 22.0 22.0 23.0 23.0 22.0 22.0 23.0 23.0 بالط سيراميك لألرضيات / 20*20 / م² 
/ رأس الخيمة 88

46.6 45.0 47.5 48.3 55.0 - 55.0 46.7 45.0 45.0 35.0 45.0 45.0 بالط سيراميك لألرضيات / 20*20 / م² 
/ إسبانيا 89

56.8 55.0 60.0 60.0 60.0 - 55.0 57.5 55.0 55.0 - 55.0 55.0 بالط سيراميك لألرضيات / 20*20 / م² 
/ إيطاليا 90

- - - - - - - - - - - - - بالط سيراميك لألرضيات جرانيتي / 
7+10+20+109 / م² / رأس الخيمة

91

- 150.0 - - - - - - - - - - - بالط سيراميك لألرضيات جرانيتي / 
100*100 / م² / الصين

92

- - - - - - - 35.0 - 25.0 25.0 25.0 25.0 بالط سيراميك للجدران / 40*25 / م² / 
رأس الخيمة 93

23.5 22.0 22.0 23.5 25.0 23.5 23.5 23.5 23.5 23.5 25.0 23.5 23.5 بالط سيراميك جرانيتي للجدران / 
20*20 سم / م² / رأس الخيمة

94

39.9 47.0 47.0 47.5 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 بالط سيراميك جرانيتي للجدران / 
30*30 سم / م² / رأس الخيمة

95

34.6 37.0 37.0 42.7 40.5 34.0 25.0 - 37.0 34.0 25.0 34.0 34.0 بالط سيراميك جرانيتي للجدران / 
40*40 سم / م² / رأس الخيمة

96

25.3 - - 27.0 25.0 25.0 - 25.0 25.0 25.0 - - 25.0 بالط بورسالن أبيض/ 40*40 سم / م² 
/ رأس الخيمة 97

- - - - - - - - - - - - - بالط بورسالن أبيض/ 40*40 سم / م² 
/ إسبانيا 98

23.4 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0 25.5 25.5 23.0 23.0 23.0 23.0 بالط بورسالن أبيض/ 30*20 سم / م² 
/ الفجيرة 99

63.3 55.0 65.0 72.5 72.5 - 65.0 - 55.0 55.0 63.4 65.0 65.0 بالط بورسالن أبيض/ 30*20 سم / م² 
/ إسبانيا 100

- - 85.0 85.0 - - 65.0 65.0 - 75.0 - - - بالط بورسالن ملون / 10* 10 سم / م² 
/ إسبانيا 101

60.1 - 65.0 63.5 63.5 - 55.0 58.5 55.0 - - - - بالط بورسالن ملون / 20*25 سم / م² 
/ إسبانيا 102

األدوات الصحية              

أطقم حمام كاملة بدون اللوازم             

919.8 919.7 919.7 919.7 955.0 953.3 906.7 906.7 935.0 905.7 905.7 905.0 905.0 أطقم حمام كاملة بدون اللوازم / 
أبيض / اورينت / طقم / رأس الخيمة 103

1499.6 - 1666.0 1666.0 1666.0 1666.0 1453.0 1453.0 1453.0 1426.5 1426.5 1310.0 1310.0 أطقم حمام كاملة بدون اللوازم / 
أبيض / براين / طقم / رأس الخيمة 104

2148.1 2418.0 2418.0 2418.0 2424.0 2424.0 1955.0 1955.0 1955.0 1805.0 1805.0 2100.0 2100.0 أطقم حمام كاملة بدون اللوازم / 
أبيض / ستار / طقم / رأس الخيمة 105

917.2 936.3 936.3 936.3 895.0 807.5 923.3 923.3 960.0 922.3 922.3 921.7 921.7 أطقم حمام كاملة بدون اللوازم/ ملون 
/ ليوا / طقم / رأس الخيمة 106

867.3 851.7 851.7 851.7 855.0 902.5 883.0 883.0 883.0 840.3 840.3 882.5 882.5 أطقم حمام كاملة بدون اللوازم/ ملون 
/ فلورا / طقم / رأس الخيمة 107

1638.1 1767.0 1767.0 1767.0 1767.0 1767.0 1544.0 1544.0 1544.0 1545.0 1545.0 1550.0 1550.0 أطقم حمام كاملة بدون اللوازم ملون 
/ فينيس / طقم / رأس الخيمة 108

أطقم حمام كامل بجميع اللوازم ملون              

3250.0 3400.0 3400.0 3400.0 3200.0 3200.0 3200.0 3200.0 3200.0 3200.0 3200.0 3200.0 3200.0 أطقم حمام كامل بجميع اللوازم ملون 
/ جلوبو / طقم / إيطاليا 109

18000.0 18000 18000 18000 18000 18000 18000 18000 18000 18000 18000 18000 18000 أطقم حمام كامل بجميع اللوازم ملون 
/ ايديال ستاندرد / طقم / إيطاليا 110
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مجلى ستنلس ستيل كامل مع              
الخالط 

- - - - - - - - - - - - - حوض ورف / 100*60 سم / طقم / 
إنجلترا 111

- - - - - - - - - - - - - حوض ورفين / 150*50 سم / طقم / 
إنجلترا 112

- - - - - - - - - - - - - حوض ورفين / 200*60 سم / طقم / 
إنجلترا 113

266.3 270.0 270.0 275.0 260.0 290.0 265.0 265.0 260.0 260.0 260.0 260.0 260.0 سخان مياه )12( جالون / شافوتو /
عمودي/ طقم / السعودية 114

299.6 310.0 310.0 310.0 260.0 330.0 300.0 300.0 295.0 295.0 295.0 295.0 295.0 سخان مياه )16( جالون / شافوتو /
عمودي / طقم / السعودية 115

2862.5 2700.0 2700.0 2700.0 3000.0 2900.0 2900.0 2900.0 2850.0 2850.0 2850.0 3000.0 3000.0 تنك فايبر جالس / 2000 جالون / 
اإلمارات 116

1437.5 1350.0 1350.0 1350.0 1500.0 1450.0 1450.0 1450.0 1450.0 1450.0 1450.0 1500.0 1500.0 تنك فايبر جالس / 1000 جالون / 
اإلمارات 117

2175.0 2025.0 2025.0 2025.0 2250.0 2175.0 2175.0 2175.0 2250.0 2250.0 2250.0 2250.0 2250.0 تنك فايبر جالس / 1500 جالون / 
اإلمارات 118

األسقـــف المستعــارة              

116.0 110.0 110.0 110.0 110.0 - 125.0 - 125.0 125.0 115.0 115.0 115.0 سقـف مستعار / ألمونيوم لوكسالون 
سادة / م² / اإلمارات 119

62.9 65.0 65.0 65.0 65.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 65.0 65.0 65.0 سقـف مستعار / جبس املس 9.5 
ملم / م² / اإلمارات 120

60.8 60.0 60.0 65.0 65.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 سقـف مستعار / جبس مزخرف جي ار 
حي / م² / اإلمارات 121

68.8 65.0 65.0 75.0 75.0 70.0 70.0 70.0 70.0 70.0 65.0 65.0 65.0 سقـف مستعار / سيلوتكس 60*60 
سم 15 ملم / م² / السعودية 122

110.8 115.0 115.0 110.0 110.0 110.0 110.0 110.0 110.0 110.0 110.0 110.0 110.0 سقـف مستعار / اكوستك 30*30 سم 
/ م² / السعودية 123

99.2 100.0 100.0 95.0 95.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 سقـف مستعار / حديد 60*60 سم - 5 
ملم / م² / اإلمارات 124

األصباغ             

66.3 60.0 65.0 65.0 65.0 65.0 65.0 65.0 65.0 65.0 65.0 75.0 75.0 صبغ أملشن / جوليفكس عادي / درام 
/ اإلمارات 125

62.5 60.0 60.0 65.0 65.0 65.0 60.0 62.5 60.0 57.5 65.0 65.0 65.0 صبغ أملشن / ديروسان متوسط / 
جالون / اإلمارات 126

88.0 - 90.0 85.0 85.0 85.0 90.0 85.0 95.0 97.5 85.0 85.0 85.0 صبغ أملشن / فبنوماستيك ممتاز / 
جالون / اإلمارات 127

66.3 75.0 65.0 65.0 65.0 65.0 65.0 65.0 65.0 70.0 65.0 65.0 65.0 صبغ زيتي / بنجاالك قلوز )لميع - 
مطفي( / جالون / اإلمارات 128

198.3 200.0 200.0 200.0 200.0 200.0 200.0 200.0 200.0 210.0 200.0 185.0 185.0 صبغ زيتي / صبغ مارموركس خشن 
جوتن / درام / اإلمارات 129

227.5 230.0 230.0 230.0 230.0 230.0 230.0 230.0 230.0 230.0 220.0 220.0 220.0 صبغ زيتي / صبغ مارموركس ناعم / 
درام / اإلمارات 130

الزجاج             

40.9 47.5 47.5 45.0 35.0 35.0 40.0 38.3 42.5 42.5 40.0 40.0 37.5 زجاج شفـاف / 4 ملم / م² / السعودية 131

54.2 62.5 62.5 62.5 60.0 50.0 50.0 48.3 52.5 52.5 50.0 50.0 50.0 زجاج شفـاف / 6 ملم / م² / السعودية 132

- - - - - - - - - - - - - زجاج ملون / 4 ملم / م² / السعودية 133

79.7 70.0 70.0 70.0 82.5 82.5 82.5 86.7 82.5 82.5 82.5 82.5 82.5 زجاج ملون / 6 ملم / م² / السعودية 134

69.9 90.0 90.0 72.5 70.0 70.0 60.0 63.3 67.5 67.5 62.5 62.5 62.5 زجاج مرايا / 4 ملم / م² / السعودية 135

92.1 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 77.5 85.0 87.5 87.5 87.5 87.5 92.5 زجاج مرايا / 6 ملم / م² / السعودية 136

أنابيب              

             )PVC( أنابيب

8.1 7.4 7.8 7.8 7.8 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 7.8 8.3 8.3 أنبوب بالستيك / 1/2 إنش / 6 م / 
اإلمارات 137

11.8 12.0 11.0 11.0 11.5 11.5 11.5 12.6 12.6 12.1 11.5 12.3 12.3 أنبوب بالستيك / 4/3 إنش / 6 م / 
اإلمارات 138

17.5 16.0 17.0 17.0 18.0 17.5 17.5 17.5 17.5 18.0 18.0 18.0 18.0 أنبوب بالستيك / 1 إنش/ 6 م / اإلمارات 139

32.0 37.5 32.0 32.0 32.0 30.5 30.5 32.0 32.0 32.0 31.3 31.3 31.3 أنبوب بالستيك / 1.5 إنش / 6 م / 
اإلمارات 140
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51.3 53.0 49.9 49.9 49.9 56.5 56.5 49.9 49.9 49.9 49.9 48.4 52.4 أنبوب بالستيك / 2 إنش / 6 م / 
اإلمارات 141

71.0 75.0 67.0 67.0 67.0 72.0 72.0 70.7 70.7 70.7 78.2 71.0 71.0 أنبوب بالستيك / 2.5 إنش / 6 م / 
اإلمارات 142

98.5 96.3 91.5 89.0 91.5 113.0 113.0 91.5 91.5 91.5 109.5 94.5 109.5 أنبوب بالستيك / 3 إنش / 6 م / 
اإلمارات 143

األسالك             

أسالك / للشقة             

58.7 55.0 55.0 53.0 53.0 60.0 57.0 60.0 60.0 62.0 62.0 63.5 63.5 أسالك كهربائية / سنجل كور/ 1.5 
ملم لفة / دوكاب / اإلمارات 144

93.5 85.0 87.0 85.0 85.0 95.0 93.0 92.0 98.0 99.0 99.0 102.0 102.0 أسالك كهربائية / سنجل كور/ 2.5 
ملم لفة / دوكاب / اإلمارات 145

148.6 135.0 140.0 140.0 138.0 155.0 142.0 145.0 155.0 155.0 158.0 160.0 160.0 أسالك كهربائية / سنجل كور/ 4 ملم 
لفة / دوكاب / اإلمارات 146

217.7 205.0 200.0 200.0 205.0 215.0 212.0 215.0 220.0 235.0 230.0 237.5 237.5 أسالك كهربائية / سنجل كور / 6 ملم 
لفة / دوكاب / اإلمارات 147

أسالك / للمبنى             

27.8 27.0 26.0 28.0 29.5 27.0 27.0 28.0 28.0 28.0 28.0 27.0 29.5 أسالك كهربائية / 4 كور/ 10 متر/ 
دوكاب / اإلمارات 148

34.7 31.0 31.0 32.0 32.0 35.0 35.0 35.0 36.0 36.5 37.0 37.0 38.5 أسالك كهربائية / 4 كور/ 16 متر/ 
دوكاب / اإلمارات 149

51.6 45.0 46.0 46.0 50.0 52.0 52.0 53.0 54.0 54.0 55.0 55.0 57.3 أسالك كهربائية / 4 كور/ 25 متر/ 
دوكاب / اإلمارات 150

66.2 62.0 62.0 65.0 63.0 65.0 65.0 66.0 68.0 68.8 69.0 70.0 71.0 أسالك كهربائية / 4 كور/ 35 متر/ 
دوكاب/ اإلمارات 151

86.5 85.0 83.0 - 83.0 85.0 85.0 86.0 89.0 - 89.0 90.0 90.0 أسالك كهربائية / 4 كور/ 50 متر/ 
دوكاب / اإلمارات 152

124.4 117.0 117.0 - 120.0 122.0 122.0 123.5 129.0 129.0 130.0 127.0 131.8 أسالك كهربائية /4 كور/ 70 متر/ 
دوكاب / اإلمارات 153

27.5 27.0 28.0 28.0 28.0 26.0 26.0 27.0 27.0 29.0 27.0 29.0 28.5 أسالك كهربائية / 4 كور/ 18 ملم / 
ُعمان 154

41.8 41.0 41.0 42.0 40.0 42.0 42.0 42.0 42.0 43.5 43.0 45.0 38.5 أسالك كهربائية / 4 كور/ 25 ملم/ 
ُعمان 155

55.1 53.0 54.0 57.0 55.0 53.0 53.0 55.0 55.0 56.0 55.0 57.0 58.0 أسالك كهربائية / 4 كور/ 36 ملم / 
ُعمان 156

73.3 75.0 72.0 77.0 63.0 74.0 74.0 74.0 73.0 76.0 75.0 72.0 74.5 أسالك كهربائية / 4 كور/ 42 ملم / 
ُعمان 157

107.3 105.0 105.0 106.0 102.0 104.0 104.0 106.0 106.0 108.0 108.0 112.0 121.5 أسالك كهربائية / 4 كور/ 60 ملم / 
ُعمان 158

- - - - - - - - - - - - - أسالك كهربائية / 4 كور/ 77 ملم / 
ُعمان 159

أسالك / األبراج السكنية             

194.1 175.0 177.0 186.0 - - 180.0 205.0 204.0 205.0 205.0 205.0 199.0 أسالك كهربائية / 4 كور/ 120 ملم / 
ُعمان 160

155.6 140.0 - 140.0 145.0 - 138.0 165.0 164.0 185.0 165.0 159.0 155.0 أسالك كهربائية / 4 كور/ 95 ملم / 
ُعمان 161

241.4 220.0 212.0 225.0 225.0 - 220.0 250.0 265.0 265.0 285.0 - 247.0 أسالك كهربائية / 4 كور/ 150 ملم / 
ُعمان 162

266.8 240.0 270.0 - 270.0 - 265.0 270.0 - 286.0 - - - أسالك كهربائية / 4 كور/ 185 ملم / 
ُعمان 163

385.9 - 340.0 340.0 - - 400.0 400.0 399.0 400.0 400.0 405.0 389.0 أسالك كهربائية / 4 كور/ 240 ملم / 
ُعمان 164

الديزل             

10.7 10.7 10.7 10.7 10.7 10.7 10.7 10.7 10.7 10.7 10.7 10.7 10.7 الديزل / أدنوك / جالون  165

كابالت الكهرباء             

344553 334000 336280 347080 347050 333270 333270 328400 342800 352580 358270 357280 364350 CU 11 KV \ 3*240 mm² \ 1 km 167

392657 392770 384790 395960 395930 381680 381680 376630 391530 401650 407540 406510 395210 CU 33 KV \ 3*240 mm² \ 1 km 168

640843 648430 635360 648090 648610 621030 621030 614110 637320 651920 659040 660050 645130 CU 132 KV \ 1*800 mm² \ 1 km 169

             )uPVC( أنابيب

69.2 68.0 66.7 67.4 68.0 69.3 71.7 71.3 71.9 71.3 70.9 68.2 66.1  uPVC Pipe \ 110mm \ PN-10 \ 6
m

170

148.2 145.6 142.8 144.2 145.6 148.4 153.4 152.5 153.9 152.5 151.7 145.9 141.4  uPVC Pipe \ 160 mm \ PN-10 \
6m

171
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229.5 225.5 221.2 223.4 225.5 229.8 237.6 236.3 238.4 236.3 235.0 226.0 219.1  uPVC Pipe \ 200 mm \ PN-10 \
6m

172

1421.3 1396.7 1370.1 1383.4 1396.7 1423.3 1471.2 1463.2 1476.5 1463.2 1455.2 1399.3 1356.8  uPVC Pipe \ 1500 mm \ PN-10 \
6m

173

معدات النقل             

22416.7 22000 22000 22000 22000 22000 22000 22000 22000 22000 22000 22000 27000 شاحنة سعة 30 م³ 174

15416.7 14666.7 15666.7 16833.3 16833.3 15333.3 15333.3 14666.7 14666.7 14666.7 15333.3 15666.7 15333.3 شاحنة سعة 20 م³ 175

13513.9 13000.0 13000.0 13000.0 13000.0 13000.0 13000.0 13000.0 13000.0 15333.3 15333.3 13000.0 14500.0 صهريج مياه سعة 5000 جالون 176

26125.0 26125.0 26125.0 26125.0 26125.0 26125.0 26125.0 26125.0 26125.0 26125.0 26125.0 26125.0 26125.0 D6 بلدوزر 177

34916.7 35333.3 34666.7 35000.0 35000.0 35000.0 35000.0 35000.0 35000.0 35000.0 35000.0 34333.3 34666.7 D8 بلدوزر 178

- - - - - - - - - - - - - D9 بلدوزر 179

26944.4 26666.7 26666.7 26666.7 26666.7 26666.7 26666.7 26666.7 28000.0 28000.0 26666.7 26666.7 27333.3 حفارة سعة متر مكعب 330 - 290 180

22000.0 22000.0 22000.0 22000.0 22000.0 22000.0 22000.0 22000.0 22000.0 22000.0 22000.0 22000.0 22000.0 ونش 20 طن 181

- - - - - - - - 182 فراشة إسفلت -  -  -  -  - 

- - - - - - - -  -  -  -  -  - JCB حفارة 183

23041.7 20500.0 24000.0 24500.0 24500.0 24500.0 24500.0 24500.0 22000.0 20000.0 20000.0 24500.0 23000.0 لودر 966 184

17500.0 17500.0 17500.0 17500.0 17500.0 17500.0 17500.0 17500.0 17500.0 17500.0 17500.0 17500.0 17500.0 لودر 962  185

18739.6 18687.5 18687.5 18687.5 18687.5 18687.5 18687.5 18687.5 18687.5 18687.5 18937.5 18937.5 18812.5 لودر 950 186

- - - - - - - -  -  -  -  -  - GR 01 جريدر 187

26000.0 26000.0 26000.0 26000.0 26000.0 26000.0 26000.0 26000.0 - - - - - GR 14 G جريدر 188

12000.0 12000.0 12000.0 12000.0 12000.0 12000.0 12000.0 12000.0 12000.0 12000.0 12000.0 12000.0 12000.0 JCB حفارة 189

العمالة              

7.8 9.0 8.0 8.0 8.0 8.0 7.0 7.0 7.5 7.0 7.5 8.5 8.0 مساعدون / تكلفة الساعة  190

8.3 9.5 8.0 8.5 8.5 8.5 7.5 7.5 8.0 7.5 8.0 9.0 8.5 عمال شبة مهرة / تكلفة الساعة  191

9.5 11.0 10.0 12.0 10.0 10.0 8.0 8.0 9.0 8.0 9.0 10.0 9.0 نجارون / تكلفة الساعة  192

9.5 11.0 10.0 12.0 10.0 10.0 8.0 8.0 9.0 8.0 9.0 10.0 9.0 عمال حدادة / تكلفة الساعة  193

13.8 15.0 14.0 16.0 15.0 15.0 14.0 12.0 14.0 12.0 12.0 14.0 12.0 كهربائيون / تكلفة الساعة  194

20.7 25.0 22.0 25.0 22.0 22.0 20.0 18.0 20.0 17.0 17.0 20.0 - مساحون / تكلفة الساعة  195

26.3 28.0 25.0 25.0 25.0 30.0 27.0 25.0 28.0 25.0 25.0 28.0 25.0 سائقون / تكلفة الساعة  196

)-( : السلعة غير متوفرة

المصدر: مركز اإلحصاء – أبوظبي.
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ملحق )3(: متوسط األسعار الشهرية لسلع مواد البناء 2013 )درهم(

متوسط 

السنوي
ديسمبر نوفمبر أكتوبر سبتمبر أغسطس يوليو يونيو مايو إبريل مارس فبراير يناير مجموعات السلع

ل
س

سل
لت

ا

اإلسمنت             

301.7 320.0 320.0 300.0 300.0 300.0 300.0 300.0 280.0 300.0 300.0 300.0 300.0 مقاوم لألمالح / االتحاد / طن / اإلمارات 1

- - - - - - - - - - - - - مقاوم لألمالح / اإلمارات / طن / اإلمارات 2

260.0 260.0 260.0 260.0 260.0 260.0 260.0 260.0 260.0 260.0 260.0 260.0 260.0 عادي بورتـالند / االتحاد / طن / اإلمارات  3

700.0 700.0 700.0 700.0 700.0 700.0 700.0 700.0 700.0 700.0 700.0 700.0 700.0 إسمنت أبيض / رأس الخيمة / طن / اإلمارات 4

1250.0 1250.0 1250.0 1250.0 1250.0 1250.0 1250.0 1250.0 1250.0 1250.0 1250.0 1250.0 1250.0 نورة / ُعمان / طن / ُعمان 5

432.7 396.0 396.0 442.0 442.0 442.0 442.0 442.0 442.0 442.0 442.0 442.0 422.0 جبس / ُعمان / طن / ُعمان  6

البحص والرمل              

76.7 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 70.0 70.0 70.0 70.0 بحص / كونكري مكسر إنش / م³ / اإلمارات 7

70.0 75.0 75.0 75.0 75.0 75.0 75.0 75.0 75.0 60.0 60.0 60.0 60.0 بحص / مغربل 3/4 إنش / م³ / اإلمارات 8

70.0 70.0 70.0 70.0 70.0 70.0 70.0 70.0 70.0 70.0 70.0 70.0 70.0 بحص / كونكري مكسر 3/8 إنش / م³ / اإلمارات 9

61.1 70.0 70.0 70.0 70.0 70.0 - - - 50.0 50.0 50.0 50.0 بحص / مغربل مكسر 3/8 إنش / م³ / اإلمارات 10

55.7 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 - - - - - 45.0 45.0 بحص / كدش / م³ / اإلمارات 11

44.6 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0 47.5 47.5 47.5 41.3 41.3 42.5 42.5 رمـــل / أبيض / م³ / اإلمارات  12

55.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 - - - 47.5 47.5 50.0 50.0 رمـــل / أسود / م³ / اإلمارات  13

38.8 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 35.0 35.0 37.5 37.5 رمـــل / أحمر / م³ / اإلمارات  14

الخرسانة              

225.0 215.0 225.0 225.0 225.0 225.0 225.0 230.0 230.0 225.0 225.0 225.0 225.0 خرسانة جاهـزة / عادي نيوتن 40 / م³ / اإلمارات 15

230.0 220.0 230.0 230.0 230.0 230.0 230.0 235.0 235.0 230.0 230.0 230.0 230.0 خرسانة جاهـزة / مقاوم لألمالح نيوتن 40 / م³ 
/ اإلمارات 16

الحديد             

3009.6 3000.0 3000.0 3025.0 3090.0 3075.0 3075.0 2950.0 2950.0 2950.0 2950.0 2950.0 3100.0 حديد مبسط / طن / تركيا 17

- - - - - - - - - - - - - حديد مبسط / طن / دبي 18

3154.2 3000.0 3000.0 2950.0 3000.0 3000.0 3000.0 3300.0 3300.0 3300.0 3300.0 3300.0 3400.0 حديد جسور / كبير / طن / كوريا 19

3154.2 3000.0 3000.0 2950.0 3000.0 3000.0 3000.0 3300.0 3300.0 3300.0 3300.0 3300.0 3400.0 حديد جسور / كبير / طن / اليابان 20

- - - - - - - - - - - - - حديد جسور / كبير / طن / أوكرانيا 21

3093.8 3000.0 3000.0 3075.0 3125.0 3125.0 3125.0 3050.0 3050.0 3050.0 3125.0 3125.0 3275.0 حديد جسور / صغير / طن / كوريا 22

3093.8 3000.0 3000.0 3075.0 3125.0 3125.0 3125.0 3050.0 3050.0 3050.0 3125.0 3125.0 3275.0 حديد جسور / صغير / طن / اليابان 23

- - - - - - - - - - - - - حديد جسور / صغير / طن / أوكرانيا 24

3107.5 3150.0 3150.0 3050.0 3100.0 3100.0 3140.0 3100.0 3100.0 3100.0 3100.0 3100.0 3100.0 حديد زوايا / طن / كوريا 25

3107.5 3150.0 3150.0 3050.0 3100.0 3100.0 3140.0 3100.0 3100.0 3100.0 3100.0 3100.0 3100.0 حديد زوايا / طن / أوكرانيا 26

- - - - - - - - - - - - - حديد زوايا / طن / تركيا 27

2753.3 2645.0 2635.0 2625.0 2645.0 2700.0 2670.0 2825.0 2850.0 2870.0 3250.0 2825.0 2500.0 حديد مبروم / 6 - 8 ملم / طن / تركيا 28

2619.0 2320.0 2310.0 2650.0 2695.0 2700.0 2695.0 2612.5 2637.5 2657.5 2825.0 2825.0 2500.0 حديد مبروم / 10 - 25 ملم / طن / قطر  29

2618.1 2320.0 2310.0 2640.0 2695.0 2700.0 2695.0 2612.5 2637.5 2657.5 2825.0 2825.0 2500.0 حديد مبروم / 10 - 25 ملم / طن / اإلمارات 30

2618.1 2320.0 2310.0 2640.0 2695.0 2700.0 2695.0 2612.5 2637.5 2657.5 2825.0 2825.0 2500.0 حديد مبروم / 10 - 25 ملم / طن / تركيا 31

2431.7 2465.0 2335.0 2350.0 2395.0 2400.0 2395.0 2450.0 2475.0 2495.0 2500.0 2500.0 2420.0 حديد حلزوني / طن / قطر 32

2395.2 2320.0 2310.0 2315.0 2370.0 2375.0 2345.0 2431.5 2456.5 2476.5 2485.3 2462.5 2395.0 حديد حلزوني / طن / تركيا 33

2402.3 2320.0 2310.0 2330.0 2385.0 2390.0 2385.0 2431.5 2456.5 2476.5 2485.3 2462.5 2395.0 حديد حلزوني / طن / اإلمارات 34

70.8 72.0 72.0 68.5 69.5 70.0 70.0 72.0 72.5 72.0 62.5 73.5 74.5 شبك حديد لألرضيات / 6 ملم )142( / قطعة / 
اإلمارات 35

96.1 98.0 98.0 92.5 93.0 95.0 94.0 98.5 99.0 98.0 88.5 99.5 99.0 شبك حديد لألرضيات / 7 ملم )193( / قطعة / 
اإلمارات 36

125.3 124.0 124.0 124.0 125.5 126.5 126.5 127.5 127.5 126.5 115.0 130.0 126.5 شبك حديد لألرضيات / 8 ملم )252( / قطعة / 
اإلمارات 37
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39.6 41.0 40.0 30.0 50.0 50.0 50.0 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0 - سلك / لتربيط الحديد / ربطة 10 كغ / الصين  38

الخشب             

873.8 877.5 - 875.0 870.0 860.0 860.0 876.3 876.3 876.3 900.0 870.0 870.0 خشب أبيض / م² / تشيلي 39

870.6 871.7 871.7 865.0 865.0 868.3 855.0 885.0 875.0 875.0 875.0 870.0 870.0 خشب أبيض / م² / رومانيا 40

- 67.0 66.7 - - - - - - - - - - خشب أحمر / كبير/ كرنك / لوح / ماليزيا 41

76.2 73.5 74.5 73.4 73.4 73.4 74.0 81.0 80.0 81.0 78.0 - - خشب أحمر/ كبير / ميرانتي / لوح / ماليزيا 42

69.8 76.0 76.0 75.8 75.8 - - 60.0 - 60.0 - - 65.0 خشب أحمر / صغير/ كرنك / لوح / ماليزيا 43

66.1 70.5 70.0 70.9 70.9 68.5 71.8 64.0 60.0 64.0 58.0 65.0 60.0 خشب أحمر/ صغير / مرانتي / لوح / ماليزيا 44

28.1 27.0 26.7 28.7 28.7 27.7 28.0 29.3 29.3 28.3 28.0 28.0 28.0 خشب بليوود أبيض / 4*8*3.6 ملم / لوح / 
إندونيسيا 45

37.9 37.0 37.0 39.0 39.3 37.0 36.7 39.3 38.7 37.7 38.0 37.7 37.0 خشب بليوود أبيض / 4*8*6 ملم / لوح / 
إندونيسيا 46

58.1 58.0 57.7 59.7 60.7 57.0 57.0 58.3 58.7 57.7 59.5 56.3 56.7 خشب بليوود أبيض / 4*8*9 ملم / لوح / 
إندونيسيا 47

77.3 75.7 75.7 83.7 84.0 78.3 80.0 74.7 78.0 75.0 76.0 72.3 74.0 خشب بليوود أبيض / 4*8*12 ملم / لوح / 
إندونيسيا 48

112.0 110.7 111.7 116.7 118.3 112.7 112.7 111.0 111.0 111.0 111.0 109.3 108.3 خشب بليوود أبيض / 4*8*18 ملم / لوح / 
إندونيسيا 49

30.6 35.0 33.5 31.5 31.5 31.5 31.5 - 28.0 28.0 28.0 28.0 30.0 خشب بليوود )وجه تيك( أحمر / 3*7*3.6 ملم 
/ لوح / إندونيسيا  50

43.5 45.0 45.0 45.5 45.5 43.5 43.5 42.0 42.0 43.0 42.0 43.0 42.0 خشب بليوود )وجه تيك( أحمر / 4*8*3.6 ملم 
/ لوح / إندونيسيا  51

114.3 117.5 115.0 117.5 117.5 125.0 117.5 110.0 110.0 110.0 110.0 110.0 111.0 مارين بليوود مقاوم للرطوبة / 12 ملم / لوح / 
إندونيسيا 52

132.6 135.0 137.5 135.0 135.0 155.0 135.0 132.5 132.5 132.5 115.0 115.0 131.5 مارين بليوود مقاوم للرطوبة / 18 ملم / لوح / 
إندونيسيا 53

الطابوق             

1683.3 1600.0 1600.0 1600.0 1600.0 1600.0 1700.0 1700.0 1700.0 1700.0 1700.0 1850.0 1850.0 طابوق إسمنتي / مفرغ / 4" 10*20*40 سم / 
ألف / اإلمارات  54

1870.8 1800.0 1800.0 1800.0 1800.0 1800.0 1900.0 1900.0 1900.0 1900.0 1850.0 2000.0 2000.0 طابوق إسمنتي / مفرغ / 6" 15*20*40 سم / 
ألف / اإلمارات  55

2066.7 2000.0 2000.0 2000.0 2000.0 2000.0 2100.0 2100.0 2100.0 2100.0 2000.0 2200.0 2200.0 طابوق إسمنتي / مفرغ / 8" 20*20*40 سم / 
ألف / اإلمارات  56

2516.7 2500.0 2500.0 2500.0 2500.0 2500.0 2600.0 2600.0 2600.0 2600.0 2400.0 2450.0 2450.0 طابوق إسمنتي / مصمت / 4" 10*20*40 سم 
/ ألف / اإلمارات  57

2804.2 2750.0 2750.0 2750.0 2750.0 2750.0 2850.0 2850.0 2850.0 2850.0 2700.0 2900.0 2900.0 طابوق إسمنتي / مصمت / 6" 15*20*40 سم 
/ ألف / اإلمارات  58

3300.0 3100.0 3100.0 3100.0 3100.0 3100.0 3400.0 3400.0 3400.0 3400.0 3300.0 3600.0 3600.0 طابوق إسمنتي / مصمت / 8" 20*20*40 سم 
/ ألف / اإلمارات  59

- - - - - - - - - - - - - هوردي مفرغ / 20*20*40* سم / ألف / اإلمارات 60

- - - - - - - - - - - - - قرميد / فخار / بيكا / م² / اإلمارات 61

مواد التسقيف             

29.0 29.0 29.0 29.0 29.0 29.0 29.0 29.0 29.0 29.0 29.0 29.0 29.0 ألواح زنك / مضلع 8 قدم / قوي/ الهند 62

19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 ألواح زنك / مضلع 8 قدم / خفيف/ الهند 63

المواد العازلة             

812.5 850.0 800.0 800.0 800.0 800.0 800.0 800.0 800.0 800.0 850.0 800.0 850.0 مواد عازلة / بيتومين/ مؤكسد حار )15/115( / 
برميل 180 كغ / السعودية 66

146.7 150.0 150.0 150.0 150.0 150.0 150.0 150.0 150.0 150.0 130.0 150.0 130.0 مواد عازلة / بيتومين/ مؤكسد بارد سائل 
برايمر دي 41 / 20 لتر/ السعودية  67

134.3 - - - - 140.0 140.0 - 140.0 140.0 125.0 125.0 130.0  / )D540( مواد عازلة / بيتومين / عازل سعودي
درام/ السعودية  68

145.0 145.0 145.0 - - 145.0 145.0 - 145.0 - 145.0 145.0 145.0  )D540M( مواد عازلة / بيتومين/ عازل
بالبحص/ درام / السعودية  70

2267.9 2245.0 2290.0 2290.0 2290.0 2200.0 2200.0 2200.0 2200.0 2200.0 2340.0 2380.0 2380.0 مواد عازلة / بيتومين / 60/70 / طن  71

2353.3 2340.0 2300.0 2300.0 2300.0 2300.0 2300.0 2300.0 2300.0 2300.0 2400.0 2550.0 2550.0 مواد عازلة / بيتومين/ 40/50 / طن  72

- - - - - - - - - - - - - مواد عازلة / بيتومين / برميل أس أس / 1 إنش 
/ 200 كجم 64

- - - - - - - - - - - - - مواد عازلة / بيتومين/ برميل أم أس 70 / 200 
كجم 65

- - - - - - - - - - - - - مواد عازلة / بيتومين/ برميل ار سي 250 / 200 
كجم 69

لفائف األغشية             
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- - - - - - - - - لفائف أغشية / إيكامات / 200 / م² / السعودية  -  -  -  -  73

- - - - - - - - - لفائف أغشية / إيكامات / دبل 400 / م² /  -  -  -  - 
السعودية  74

الحجر الطبيعي             

75.0 75.0 75.0 75.0 75.0 75.0 75.0 75.0 75.0 75.0 75.0 75.0 75.0 حجر طبيعي / عرض 25 سم سمك 3 سم / 
أبيض - القطرانة / م² / األردن 75

152.5 160.0 160.0 160.0 160.0 160.0 160.0 160.0 160.0 160.0 130.0 130.0 130.0 حجر طبيعي / عرض 25 سم سمك 3 سم / 
عجلون / م² / األردن 76

161.3 180.0 180.0 180.0 180.0 180.0 180.0 180.0 135.0 135.0 135.0 135.0 135.0 حجر طبيعي / عرض 25 سم سمك 3 سم / 
معان / م² / األردن 77

البالط و الرخام              

25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 بالط موزاييك / 30*30 سم / م² / اإلمارات 78

25.1 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.5 25.5 25.0 25.0 بالط موزاييك / 25*25 سم / م² / اإلمارات 79

137.5 137.5 137.5 137.5 137.5 137.5 137.5 137.5 137.5 137.5 137.5 137.5 137.5 بالط رخام / كرارة موشح 30*60*2 سم / م² / 
إيطاليا 80

480.0 480.0 480.0 480.0 480.0 480.0 480.0 480.0 480.0 480.0 480.0 480.0 480.0 بالط رخام / أبيض 40*40*2 سم /بيانكو بي / 
م² / إيطاليا 81

250.0 250.0 250.0 250.0 250.0 250.0 250.0 250.0 250.0 250.0 250.0 250.0 250.0 بالط رخام / ترافنتينو 40*40*2 سم / بيج / م² 
/ إيطاليا 82

400.0 400.0 400.0 400.0 400.0 400.0 400.0 400.0 400.0 400.0 400.0 400.0 400.0 بالط رخام / أرابسكاتو 40*40*2 سم / م² / 
إيطاليا 83

500.0 500.0 500.0 500.0 500.0 500.0 500.0 500.0 500.0 500.0 500.0 500.0 500.0 جرانيت البرادور / 60*30*2 سم / م² / إيطاليا 84

174.4 173.3 173.3 173.3 173.3 173.3 173.3 173.3 173.3 180.0 180.0 173.3 173.3 بالط رخام برالتو / رويال30*60*2 سم / م² / 
إيطاليا  85

142.2 143.3 143.3 143.3 143.3 143.3 143.3 143.3 143.3 145.0 137.5 138.3 138.3 بالط رخام برالتو / سيسيليا 30*60*2 سم / م² 
/ إيطاليا  86

22.0 22.0 22.0 22.0 22.0 22.0 22.0 22.0 22.0 22.0 22.0 22.0 22.0 بالط سيراميك لألرضيات / 20*20 / م² / 
الفجيرة 87

23.0 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0 بالط سيراميك لألرضيات / 20*20 / م² / رأس 
الخيمة 88

47.1 47.5 47.5 47.5 47.5 47.5 47.5 47.5 47.5 50.0 45.0 45.0 45.0 بالط سيراميك لألرضيات / 20*20 / م² / 
إسبانيا 89

59.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 - - 55.0 55.0 بالط سيراميك لألرضيات / 20*20 / م² / إيطاليا 90

- - - - - - - - - - - - - بالط سيراميك لألرضيات جرانيتي / 
7+10+20+109 / م² / رأس الخيمة

91

- - - - - - - - - - - - - بالط سيراميك لألرضيات جرانيتي / 100*100 / 
م² / الصين 92

- - - - - - - - - - - - - بالط سيراميك للجدران / 40*25 / م² / رأس 
الخيمة 93

22.7 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0 22.0 22.0 22.0 22.0 بالط سيراميك جرانيتي للجدران / 20*20 سم / 
م² / رأس الخيمة 94

37.8 33.3 33.3 33.3 33.3 33.3 33.3 33.3 33.3 46.5 46.5 46.5 47.0 بالط سيراميك جرانيتي للجدران / 30*30 سم / 
م² / رأس الخيمة 95

40.2 34.0 34.0 34.0 34.0 34.0 34.0 - 53.0 53.0 53.0 42.7 37.0 بالط سيراميك جرانيتي للجدران / 40*40 سم / 
م² / رأس الخيمة 96

25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 بالط بورسالن أبيض/ 40*40 سم / م² / رأس 
الخيمة 97

- - - - - - - - - - - - - بالط بورسالن أبيض/ 40*40 سم / م² / إسبانيا 98

23.0 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0 بالط بورسالن أبيض/ 30*20 سم / م² / الفجيرة 99

65.3 - - - - - - - 65.8 - - 65.0 65.0 بالط بورسالن أبيض/ 30*20 سم / م² / إسبانيا 100

86.7 110.0 110.0 110.0 110.0 - - 110.0 - 57.5 50.0 57.5 65.0 بالط بورسالن ملون / 10* 10 سم / م² / 
إسبانيا 101

61.4 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 65.0 - 65.0 65.0 بالط بورسالن ملون / 20*25 سم / م² / إسبانيا 102

األدوات الصحية              

أطقم حمام كاملة بدون اللوازم             

992.2 1006.3 1006.3 1006.3 1006.3 1006.3 1006.3 1006.3 1006.3 973.0 973.0 981.3 928.0 أطقم حمام كاملة بدون اللوازم / أبيض / 
اورينت / طقم / رأس الخيمة 103

1690.7 1663.0 1663.0 1663.0 1663.0 1663.0 1663.0 1663.0 1663.0 1826.0 1826.0 1666.0 1666.0 أطقم حمام كاملة بدون اللوازم / أبيض / براين 
/ طقم / رأس الخيمة 104

2560.2 2578.0 2578.0 2578.0 2578.0 2578.0 2578.0 2578.0 2578.0 - - - 2418.0 أطقم حمام كاملة بدون اللوازم / أبيض / ستار 
/ طقم / رأس الخيمة 105

1008.8 1023.0 1023.0 1023.0 1023.0 1023.0 1023.0 1023.0 1023.0 989.7 989.7 998.0 944.7 أطقم حمام كاملة بدون اللوازم/ ملون / ليوا / 
طقم / رأس الخيمة 106
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936.3 938.3 938.3 938.3 938.3 938.3 938.3 938.3 938.3 921.7 921.7 982.5 902.5 أطقم حمام كاملة بدون اللوازم/ ملون / فلورا 
/ طقم / رأس الخيمة 107

2015.7 1927.0 1927.0 1927.0 1927.0 1927.0 1927.0 1927.0 2575.0 2575.0 - 1767.0 1767.0 أطقم حمام كاملة بدون اللوازم ملون / 
فينيس / طقم / رأس الخيمة 108

أطقم حمام كامل بجميع اللوازم ملون              

3583.3 3400.0 3400.0 3400.0 3400.0 3400.0 3400.0 3400.0 3900.0 3900.0 3800.0 3800.0 3800.0 أطقم حمام كامل بجميع اللوازم ملون / جلوبو 
/ طقم / إيطاليا 109

18000.0 18000.0 18000.0 18000.0 18000.0 18000.0 18000.0 18000.0 18000.0 18000.0 18000.0 18000.0 18000.0 أطقم حمام كامل بجميع اللوازم ملون / ايديال 
ستاندرد / طقم / إيطاليا 110

مجلى ستنلس ستيل كامل مع الخالط              

- - - - - - - - - - - - - حوض ورف / 100*60 سم / طقم / إنجلترا 111

- - - - - - - - - - - - - حوض ورفين / 150*50 سم / طقم / إنجلترا 112

- - - - - - - - - - - - - حوض ورفين / 200*60 سم / طقم / إنجلترا 113

256.3 250.0 250.0 250.0 250.0 250.0 250.0 250.0 265.0 265.0 265.0 265.0 265.0 سخان مياه )12( جالون / شافوتو /عمودي/ 
طقم / السعودية 114

294.2 290.0 290.0 290.0 290.0 290.0 290.0 290.0 300.0 300.0 300.0 300.0 300.0 سخان مياه )16( جالون / شافوتو /عمودي / 
طقم / السعودية 115

2854.2 2800.0 2800.0 2800.0 2800.0 2800.0 2800.0 2800.0 3000.0 3000.0 3000.0 2950.0 2700.0 تنك فايبر جالس / 2000 جالون / اإلمارات 116

1487.5 1500.0 1500.0 1500.0 1500.0 1500.0 1500.0 1500.0 1500.0 1500.0 1500.0 1500.0 1350.0 تنك فايبر جالس / 1000 جالون / اإلمارات 117

2216.7 2150.0 2150.0 2150.0 2150.0 2150.0 2150.0 2150.0 2500.0 2500.0 2500.0 2025.0 2025.0 تنك فايبر جالس / 1500 جالون / اإلمارات 118

األسقـــف المستعــارة              

117.5 120.0 120.0 120.0 120.0 120.0 120.0 120.0 120.0 115.0 115.0 110.0 110.0 سقـف مستعار / ألمونيوم لوكسالون سادة / 
م² / اإلمارات 119

61.7 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 65.0 65.0 65.0 65.0 سقـف مستعار / جبس املس 9.5 ملم / م² / 
اإلمارات 120

60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 سقـف مستعار / جبس مزخرف جي ار حي / م² 
/ اإلمارات 121

65.8 65.0 65.0 65.0 65.0 65.0 65.0 65.0 65.0 70.0 70.0 65.0 65.0 سقـف مستعار / سيلوتكس 60*60 سم 15 
ملم / م² / السعودية 122

120.8 125.0 125.0 125.0 125.0 125.0 125.0 125.0 125.0 110.0 110.0 115.0 115.0 سقـف مستعار / اكوستك 30*30 سم / م² / 
السعودية 123

93.3 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 100.0 100.0 100.0 100.0 سقـف مستعار / حديد 60*60 سم - 5 ملم / 
م² / اإلمارات 124

األصباغ             

60.4 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 65.0 60.0 60.0 60.0 60.0 صبغ أملشن / جوليفكس عادي / درام / اإلمارات 125

56.7 50.0 50.0 50.0 60.0 60.0 60.0 60.0 - - - 60.0 60.0 صبغ أملشن / ديروسان متوسط / جالون / 
اإلمارات 126

91.3 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 95.0 95.0 90.0 85.0 90.0 100.0 صبغ أملشن / فبنوماستيك ممتاز / جالون / 
اإلمارات 127

68.8 70.0 70.0 70.0 70.0 70.0 70.0 80.0 65.0 65.0 65.0 65.0 65.0 صبغ زيتي / بنجاالك قلوز )لميع - مطفي( / 
جالون / اإلمارات 128

200.0 200.0 200.0 200.0 200.0 200.0 200.0 200.0 200.0 200.0 200.0 200.0 200.0 صبغ زيتي / صبغ مارموركس خشن جوتن / 
درام / اإلمارات 129

230.0 230.0 230.0 230.0 230.0 230.0 230.0 230.0 230.0 230.0 230.0 230.0 230.0 صبغ زيتي / صبغ مارموركس ناعم / درام / 
اإلمارات 130

الزجاج             

47.9 47.5 47.5 47.5 47.5 47.5 47.5 47.5 47.5 50.0 50.0 47.5 47.5 زجاج شفـاف / 4 ملم / م² / السعودية 131

63.8 62.5 62.5 62.5 62.5 62.5 62.5 62.5 62.5 67.5 67.5 65.0 65.0 زجاج شفـاف / 6 ملم / م² / السعودية 132

- - - - - - - - - - - - - زجاج ملون / 4 ملم / م² / السعودية 133

71.3 70.0 70.0 70.0 70.0 70.0 70.0 70.0 70.0 75.0 75.0 75.0 70.0 زجاج ملون / 6 ملم / م² / السعودية 134

86.7 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 82.5 82.5 77.5 77.5 زجاج مرايا / 4 ملم / م² / السعودية 135

108.3 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 100.0 100.0 100.0 100.0 زجاج مرايا / 6 ملم / م² / السعودية 136

أنابيب              

             )PVC( أنابيب

6.9 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 7.5 7.5 7.5 7.2 7.2 أنبوب بالستيك / 1/2 إنش / 6 م / اإلمارات 137

11.1 10.9 10.9 10.9 10.9 10.9 10.9 10.9 11.6 11.6 11.6 11.5 11.5 أنبوب بالستيك / 4/3 إنش / 6 م / اإلمارات 138

16.6 16.5 16.5 16.5 17.5 17.5 17.5 16.5 16.4 16.4 16.4 15.5 16.0 أنبوب بالستيك / 1 إنش/ 6 م / اإلمارات 139

32.3 32.0 32.0 32.0 32.0 32.0 32.0 32.0 32.0 32.0 30.5 35.5 33.5 أنبوب بالستيك / 1.5 إنش / 6 م / اإلمارات 140
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43.0 41.5 41.5 41.5 41.5 41.5 41.5 41.5 43.0 43.0 43.0 46.5 50.5 أنبوب بالستيك / 2 إنش / 6 م / اإلمارات 141

68.1 67.0 67.0 67.0 67.0 67.0 67.0 67.0 62.5 62.5 - 77.5 77.5 أنبوب بالستيك / 2.5 إنش / 6 م / اإلمارات 142

90.5 84.5 84.5 84.5 84.5 84.5 84.5 84.5 101.0 - - 106.0 106.0 أنبوب بالستيك / 3 إنش / 6 م / اإلمارات 143

األسالك             

أسالك / للشقة             

54.8 52.0 52.0 52.0 52.0 52.0 53.0 55.0 57.0 57.0 57.0 60.0 58.0 أسالك كهربائية / سنجل كور/ 1.5 ملم لفة / 
دوكاب / اإلمارات 144

86.0 82.0 82.0 82.0 82.0 82.0 85.0 87.0 87.0 90.0 90.0 90.0 93.0 أسالك كهربائية / سنجل كور/ 2.5 ملم لفة / 
دوكاب / اإلمارات 145

136.3 131.0 131.0 131.0 132.0 132.0 135.0 137.0 137.0 140.0 140.0 144.0 146.0 أسالك كهربائية / سنجل كور/ 4 ملم لفة / 
دوكاب / اإلمارات 146

202.9 193.0 193.0 193.0 199.0 199.0 198.0 203.0 203.0 207.0 210.0 220.0 217.0 أسالك كهربائية / سنجل كور / 6 ملم لفة / 
دوكاب / اإلمارات 147

أسالك / للمبنى             

27.1 29.0 29.0 29.0 29.0 29.0 25.5 26.0 27.0 24.5 24.8 27.0 26.0 أسالك كهربائية / 4 كور/ 10 متر/ دوكاب / 
اإلمارات 148

30.8 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 29.0 30.0 32.0 29.5 30.5 31.5 32.0 أسالك كهربائية / 4 كور/ 16 متر/ دوكاب / 
اإلمارات 149

43.5 43.0 43.0 43.0 43.0 43.0 41.0 42.0 42.0 43.5 45.0 47.0 46.5 أسالك كهربائية / 4 كور/ 25 متر/ دوكاب / 
اإلمارات 150

59.4 57.0 57.0 57.0 - - - - 57.0 61.5 61.0 62.5 62.3 أسالك كهربائية / 4 كور/ 35 متر/ دوكاب/ 
اإلمارات 151

80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 74.0 80.5 80.0 83.0 83.0 أسالك كهربائية / 4 كور/ 50 متر/ دوكاب / 
اإلمارات 152

111.1 105.0 105.0 105.0 105.0 105.0 115.5 116.0 - 114.5 115.0 118.3 118.0 أسالك كهربائية /4 كور/ 70 متر/ دوكاب / 
اإلمارات 153

27.8 27.0 27.0 27.0 27.0 27.0 27.0 28.0 28.5 28.5 28.0 29.0 30.0 أسالك كهربائية / 4 كور/ 18 ملم / ُعمان 154

40.2 40.0 40.0 40.0 40.0 39.5 39.0 39.0 41.0 40.5 41.0 41.0 41.0 أسالك كهربائية / 4 كور/ 25 ملم/ ُعمان 155

53.0 52.0 52.0 52.0 53.0 53.0 52.5 53.0 53.5 52.5 53.0 55.0 55.0 أسالك كهربائية / 4 كور/ 36 ملم / ُعمان 156

71.2 70.0 70.0 70.0 70.0 70.0 70.0 70.0 72.0 72.0 72.0 75.0 73.0 أسالك كهربائية / 4 كور/ 42 ملم / ُعمان 157

100.9 98.0 98.0 98.0 100.0 103.0 98.0 102.0 105.0 101.0 100.0 103.0 105.0 أسالك كهربائية / 4 كور/ 60 ملم / ُعمان 158

- - - - - - - - - - - - - أسالك كهربائية / 4 كور/ 77 ملم / ُعمان 159

أسالك / األبراج السكنية             

174.3 173.0 173.0 173.0 175.0 175.0 172.0 170.0 168.0 185.0 180.0 173.0 - أسالك كهربائية / 4 كور/ 120 ملم / ُعمان 160

134.5 133.0 133.0 133.0 133.0 133.0 135.0 135.0 133.0 135.0 137.0 140.0 - أسالك كهربائية / 4 كور/ 95 ملم / ُعمان 161

209.8 205.0 205.0 205.0 205.0 205.0 211.0 212.0 205.0 225.0 - 220.0 210.0 أسالك كهربائية / 4 كور/ 150 ملم / ُعمان 162

 - - - - - 265.0 - 268.0 268.0 262.0 - 263.0 أسالك كهربائية / 4 كور/ 185 ملم / ُعمان 163

335.2 - - - - - 330.0 330.0 340.0 340.0 - 335.0 336.0 أسالك كهربائية / 4 كور/ 240 ملم / ُعمان 164

الديزل             

10.7 10.7 10.7 10.7 10.7 10.7 10.7 10.7 10.7 10.7 10.7 10.7 10.7 الديزل / أدنوك / جالون  165

كابالت الكهرباء             

325665 322140 318180 321710 320920 321520 313180 316390 322860 322130 335350 347110 346490 CU 11 KV \ 3*240 mm² \ 1 km 167

373812 370160 366070 369720 368910 369520 360900 364220 370910 370150 383830 395990 395360 CU 33 KV \ 3*240 mm² \ 1 km 168

620662 615910 609400 614590 612800 616500 601620 607610 613150 612280 634330 655890 653860 CU 132 KV \ 1*800 mm² \ 1 km 169

             )uPVC( أنابيب

68.8 69.3 69.0 68.7 68.0 68.0 68.7 68.7 70.1 68.7 68.7 69.3 68.7 uPVC Pipe \ 110mm \ PN-10 \ 6 m 170

147.3 148.4 147.5 147.0 145.6 145.6 147.0 147.0 150.1 147.0 147.0 148.4 147.0 uPVC Pipe \ 160 mm \ PN-10 \ 6m 171

228.2 229.8 228.6 227.7 225.5 225.5 227.7 227.7 232.5 227.7 227.7 229.8 227.7 uPVC Pipe \ 200 mm \ PN-10 \ 6m 172

1412.9 1423.3 1415.3 1410.0 1396.7 1396.7 1410.0 1410.0 1439.5 1410.0 1410.0 1423.3 1410.0 uPVC Pipe \ 1500 mm \ PN-10 \ 6m 173

معدات النقل             

22000.0 22000.0 22000.0 22000.0 22000.0 22000.0 22000.0 22000.0 22000.0 22000.0 22000.0 22000.0 22000.0 شاحنة سعة 30 م³ 174

14833.3 14666.7 14666.7 14666.7 14666.7 14666.7 14666.7 15000.0 15000.0 15000.0 15000.0 15000.0 15000.0 شاحنة سعة 20 م³ 175

13000.0 13000.0 13000.0 13000.0 13000.0 13000.0 13000.0 13000.0 13000.0 13000.0 13000.0 13000.0 13000.0 صهريج مياه سعة 5000 جالون 176



7071

26125.0 26125.0 26125.0 26125.0 26125.0 26125.0 26125.0 26125.0 26125.0 26125.0 26125.0 26125.0 26125.0 D6 بلدوزر 177

35638.9 35333.3 35333.3 35333.3 35333.3 35333.3 35333.3 35666.7 36000.0 36000.0 36000.0 36000.0 36000.0 D8 بلدوزر 178

- - - - - - - - - - - - - D9 بلدوزر 179

26944.4 26666.7 26666.7 26666.7 26666.7 26666.7 27333.3 27333.3 27333.3 27333.3 27333.3 26666.7 26666.7 حفارة سعة متر مكعب 330 - 290 180

22000.0 22000.0 22000.0 22000.0 22000.0 22000.0 22000.0 22000.0 22000.0 22000.0 22000.0 22000.0 22000.0 ونش 20 طن 181

- - - - - - - - - - - - - 182 فراشة إسفلت

- - - - - - - - - - - - - JCB حفارة 183

18791.7 18500.0 18500.0 18500.0 18500.0 18500.0 18500.0 18500.0 19000.0 19000.0 19000.0 19500.0 19500.0 لودر 966 184

17500.0 17500.0 17500.0 17500.0 17500.0 17500.0 17500.0 17500.0 17500.0 17500.0 17500.0 17500.0 17500.0 لودر 962  185

18500.0 18437.5 18437.5 18437.5 18437.5 18437.5 18437.5 18437.5 18437.5 18437.5 18687.5 18687.5 18687.5 لودر 950 186

- - - - - - - - - - - - - GR 01 جريدر 187

26000.0 26000.0 26000.0 26000.0 26000.0 26000.0 26000.0 26000.0 26000.0 26000.0 26000.0 26000.0 26000.0 GR 14 G جريدر 188

12000.0 12000.0 12000.0 12000.0 12000.0 12000.0 12000.0 12000.0 12000.0 12000.0 12000.0 12000.0 12000.0 JCB حفارة 189

العمالة              

8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.5 8.0 9.0 8.0 7.0 8.0 مساعدون / تكلفة الساعة  190

8.7 8.0 9.0 9.5 9.0 9.0 8.5 9.0 8.5 9.5 8.5 7.5 8.5 عمال شبة مهرة / تكلفة الساعة  191

10.4 10.0 11.0 12.0 11.0 10.0 9.0 12.0 10.0 11.0 10.0 9.0 10.0 نجارون / تكلفة الساعة  192

10.4 10.0 11.0 12.0 11.0 10.0 9.0 12.0 10.0 11.0 10.0 9.0 10.0 عمال حدادة / تكلفة الساعة  193

15.3 14.0 16.0 18.0 16.0 16.0 15.0 16.0 14.0 16.0 15.0 14.0 14.0 كهربائيون / تكلفة الساعة  194

25.4 22.0 25.0 27.0 27.0 27.0 27.0 30.0 25.0 30.0 25.0 20.0 20.0 مساحون / تكلفة الساعة  195

26.4 25.0 25.0 25.0 27.0 27.0 26.0 30.0 25.0 30.0 28.0 24.0 25.0 سائقون / تكلفة الساعة  196

)-( : السلعة غير متوفرة

المصدر: مركز اإلحصاء – أبوظبي.

جمع وحصر البيانات:
محمد المحيربي

خليفة المهيري

إعداد التقرير:
محمد خريس

مراجعة:
حنان المرزوقي

أسامة الزعبي

رودري جونز )اللغة االنجليزية(

اعتماد :
ناصر محمد ديان

االشراف العام :
أبوبكر عبداهلل العمودي
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