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 مقارنة بأسعار شهر 2011 أغسطس أسعار مواد البناء لشهر -1
  2011 يوليو

 أغسطسخالل شهر تغيرا مواد البناء  مجموعات سعارأ متوسطات شهدت
أسعار  أغسطس شهر خالل نخفضتأفقد  .2011 يوليو مقارنة مع شهر

في بنود  االنخفاضحيث ترواح % 16.2بنسبة " الرملالبحص و"جموعة م
" األصباغ"مجموعة  تلى ذلك، %20.8 - %11.1هذه المجموعة ما بين 

/ صبغ أملشن"سعار أ نخفاضألنتيجة حيث جاء  %10.1 مقداره بأنخفاض
  .%27 نسبةب "اإلمارات/ جالون/ ديروسان متوسط

 أرتفاعأآثرها  آانمجموعات وسعار عدة أغسطس أ شهر خالل رتفعتأ
تليها مجموعة و% 12.1بنسبة " أطقم حمام آاملة بدون اللوازم" مجموعة

  %.6  بنسبة" العمالة  "

مقارنة بأسعار شهر  2011 أغسطسأسعار مواد البناء لشهر  -2
 2010 أغسطس

 2011 أغسطسل خال سعارهاأفي  ارتفاعاشهدت مجموعات مواد البناء 
 "مجموعة  ارتفاعا ومن اآثر المجموعات  2010 أغسطسشهر مقارنة ب

  .%37.7نسبة ب "أدوات النقل 

 آابالت ة ارتفاعيجنت% 31.8بنسبة  "الكهرباء آابالت"مجموعة  تلى ذلك
"CU 132kv/ 1*800 mm²" االبراج / أسالك" ومن ثم %.52.2 بنسبة

بنسبة  "للمبنى/ أسالك"مجموعة  ، و%27 رتفاع مقدارهأب" السكنية
25.9%.  

 2011أغسطس  خالل شهر سعارهاأي نخفاضا فأآثر المجموعات أومن 
نتيجة  %20.1بنسبة " الزجاج"مجموعة   2010أغسطس مقارنة بشهر 

 "و% 28.9بنسبة  "السعودية/  2م/ ملم  6/  ملونزجاج "سعار أنخفاض أل
 % .23.5بنسبة  "السعودية/  2م/ ملم  6/ زجاج مرايا 

  ءمنهجية اسعار مواد البنا

سعار مواد البناء االساس النظري لعملية أحصاء اعداد إتتضمن منهجية 
سلوب جمع بيانات االسعار،  ألى ترآيب سلة السلع وإجمع البيانات، اضافة 
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ومن ثم اجراءات تجهيز واعتماد البيانات وطرق حساب المتوسطات ومعالجة 
  . القيم المفقودة، ومصادر الخطا المحتملة

المنهجية من الممكن الرجوع الى تقرير احصاءات اسعار مواد وحل تفاصيل 
  أبوظبي –حصاء إلعلى الموقع االلكتروني لمرآز ا 2010البناء 

http://www.scad.ae  

القادم نشر تقرير اسعار مواد البناء لشهر  أآتوبر 21هذا وسوف يتم في 
زيارة الموقع لى تفاصيل اآثر يمكن يمكن ولالطالع ع. 2011 سبتمبر

  ae.http://www.scad  أبوظبي –حصاء االلكتروني لمرآز اإل

  

 لشهر ألسعار مواد البناء التغير النسبي في متوسطات الشهرية): 1(ل جدو
  .2010 أغسطسو  2011يو يولمقارنة بشهر  2011من عام  أغسطس

 النسبيالتغير
 /2011 أغسطس
 2010 أغسطس

لنسبي التغير ا
 يوليو/2011 أغسطس

2011 
 مجموعات السلع

م
رق

 

1 االسمنت 1.3- 4.8
2 البحص و الرمل  16.2- 20.2
3 الخرسانة  0.0 5.6-
4 الحديد 0.2 24.0
5 الخشب 0.9 5.5
6 الطابوق 1.8 3.9-
7 مواد التسقيف 0.0 3.5
8 زلةالمواد العا 0.6 13.7
na na 9 لفائف االغشية
10 الحجر الطبيعي 0.0 0.0
11 البالط و الرخام  0.0 12.1

12 االدوات الصحية   
12.1 أطقم حمام آاملة بدون اللوازم  12.1 3.0

أطقم حمام آامل بجميع اللوازم  0.0 0.0
12.2 ملون 

مجلى ستنلستيل  آامل مع  0.3 16.1-
12.3 الخالط 
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13 االسقـــف المستعــارة  1.3- 0.3-
14 االصباغ 10.1- 2.7-
15 الزجاج 0.0 20.1-

16 انابيب  
PVC( 16.1(انابيب  3.7 0.0
UPVC( 16.2(انابيب  3.9- 2.7-

17 االسالك  
17.1 للشقة / أسالك  4.1 15.8
17.2 للمبنى/ أسالك  0.7 25.9
17.3 االبراج السكنية/ أسالك  0.3- 27.0
18 آابالت الكهرباء 3.9- 31.8
19 ادوات النقل 0.1 37.7
20 الساعة/ العمالة 6.0 7.9
21 الديزل 0.0 0.0

  أبو ظبي -- مرآز اإلحصاء : المصدر 


