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

 سبتمبرخالل شهر تغيرا سعار مواد البناء أ مجموعات متوسطات شهدت
أسعار  برسبتم شهر خالل عترتفا فقد .2011 أغسطس مقارنة مع شهر

في بنود هذه  حيث ترواح ارتفاع% 13.5بنسبة " العمالة"مجموعة 
بأرتفاع " األصباغ" مجموعة ذلك تلى ،%25-%7.1المجموعة ما بين 

 جالون/  متوسط ديروسان/  أملشن صبغ" نتيجة ارتفاع سعر %4.2 مقداره
 البحص"مجموعة أرتفعت  ذلك إلى باإلضافة، %27.3بالنسبة  "اإلمارات/ 
بنسبة  "ملون اللوازم بجميع آامل حمام أطقم"و %1 نسبةب" الرملو

0.8.%  

 حيث %11.9بنسبة " الخرسانة" ةمجموع سبتمبر شهر خاللأنخفضت 
يليها و ،%12-%11.8 بين ما المجموعة هذه بنود في انخفاض ترواح

/  أسالك"مجموعة و، %7.2بنسبة " السكنية االبراج/  أسالك"مجموعة 
   %.  5.4بنسبة" آابالت الكهرباء"ومجموعة  %5.9 بنسبة" للمبنى

مقارنـة بأسـعار شـهر     2011 سـبتمبر أسعار مـواد البنـاء لشـهر     -2
 2010 سبتمبر

 2011 سبتمبرل خال في اسعارها رتفاعاأشهدت مجموعات مواد البناء 
 "النقل ادوات" مجموعة من اآثرها ارتفاعاو، 2010 سبتمبرمقارنة ب
ة يجنت% 27.1بنسبة  "للشقة/ أسالك"موعة ، ويليها مج37.7بالنسبة 

 بنسبة "االمارات/ دوآاب/لفة ملم 4/آور سنجل/ آهربائية اسالك"ارتفاع 
 و% 21.5بنسبة " الرخام و البالط" باالضافة الى ارتفاع مجموعة%. 29.4

  .%21.4بنسبة  "والرمل  البحص " مجموعة

 2011برســبتم خــالل اســعارهاي المجموعــات انخفاضــا فــ  وأظهــرت بعــض
بنســبة " الزجــاج"مجموعــة اســعار فانخفضــت  ،2010 بســبتمبر مقارنــة

 %11.7بنسـبة  " الخـالط  مع آامل  ستنلستيل مجلى" مجموعةو ،21.3%
ومـن بـين    %.4.5بنسبة " المستعــارة االسقـــف"مجموعة وباالضافة الى 
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ــد واالســمنت بنســبة    % 6ز8و % 10.2هــذه االرتفاعــات مجمــوعتي الحدي
  . يعلى التوال

 ثانينة بأسعار الربع المقار 2011 لثأسعار مواد البناء لربع الثا  -3
  2011لعام 

فـي أسـعارها    تغيـرا معظم المجموعـات السـلعية مـن مـواد البنـاء       شهدت
نسـبة   تراوحـت و، 2011ي ثـان مقارنـة مـع الربـع ال    2011 لـث الربـع الثا  خالل

 "اللـوازم  ونبـد  آاملـة  حمـام  أطقم" لمجموعة %0.4أرتفاع األسعار ما بين 
  ."والرمل البحص" لمجموعة %15.6و

ــات متوســطات اســتقرت و ــل مــن   أســعار مجموع ــديزل"آ ـــف"،"ال  االسقــ
خـالل  " الحجر الطبيعـي "و "االغشية لفائف"،"الرخام و البالط"،"المستعــارة
  .2011 الثانيمقارنة مع الربع  2011 لثالربع الثا

 لـث لثاالربـع ا  عية خاللعدد من المجموعات السلأسعار  انخفضتفي حين 
 يليهـا  ،%16.7بنسـبة   االنخفـاض  "األصـباغ " ، وتصدرت مجموعة2011لعام 

" للمبنــى/  أســالك"مجموعــة و% 10.2بنســبة  ")PVC( انابيــب"مجموعــة 
 ")UPVC( انابيـب  "و "الخـالط  مـع  آامل  ستنلستيل مجلى"و %7.5بنسبة 
  .على التوالي % 5.2و % 6بنسبة 

 لثمقارنة بأسعار الربع الثا 2011 لثربع الثاأسعار مواد البناء ل  -4
  2010لعام 

الربع في اسعارها خالل  ارتفاعا مواد البناء ةمجموع عشر ستةشهدت 
 ما األسعار أرتفاع نسبة وتراوحت ،2010لث الربع الثامقارنة ب 2011 لثالثا
  ".النقل ادوات" لمجموعة% 37.7و" الديزل" لمجموعة% 1.9 بين

 ،%30.6بنسبة " الكهرباء آابالت"مجموعة  آانت فاعاتارت هذه بين من
/  أسالك" مجموعة ،%30.6بنسبة " والرمل البحص"آما وراتفعت أسعار 

  .خالل تلك الفترة %22.8بنسبة " الحديد"و %24.8 بنسبة" للمبنى

 2011 الثالث الربع خالل" الطبيعي الحجر" مجموعة أسعار متوسط واستقر
  .2010 لثالثا الربع مع مقارنة

 2011 الثالث الربع خاللانخفاضا في اسعارها  أظهرت بعض المجموعات
بنسبة  "الزجاج" مجموعةفأنخفضت  مع نفس فترة من عام السابق،
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 %14.7بنسبة " الخالط مع آامل  ستنلستيل مجلى"مجموعة و ،25.1%
  .%4.5 بنسبة" الطابوق"و

  

  منهجية اسعار مواد البناء

حصاء اسعار مواد البناء االساس النظري لعملية تتضمن منهجية اعداد ا
جمع البيانات، اضافة الى ترآيب سلة السلع واسلوب جمع بيانات االسعار،  
ومن ثم اجراءات تجهيز واعتماد البيانات وطرق حساب المتوسطات ومعالجة 

  . القيم المفقودة، ومصادر الخطا المحتملة

تقرير احصاءات اسعار مواد   لىوحل تفاصيل المنهجية من الممكن الرجوع ا
أبوظبي   – على الموقع االلكتروني لمرآز االحصاء 2010البناء 

http://www.scad.ae  

القادم نشر تقرير اسعار مواد البناء لشهر نوفمبر  21هذا وسوف يتم في 
يارة الموقع ولالطالع على تفاصيل اآثر يمكن يمكن ز. 2011 أآتوبر

  ae.http://www.scad  أبوظبي –االلكتروني لمرآز االحصاء 
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 ألسعار مواد البناء  لشهر و الربعية التغير النسبي في متوسطات الشهرية):  1(جدول 
 الثالثو الربع  2010 سبتمبرو  2011 اغسطسمقارنة بشهر   2011من عام  سبتمبر

  2010 لثو الربع الثا 2011 ثانيربع الالمقارنة ب 2011

التغير 
النسبي الربع 

 لثالثا
الربع /2011
 2010 لثالثا

التغير 
النسبي الربع 

 /2011 لثالثا
       الربع 

 2011 الثانيا

التغير 
النسبي 
 سبتمبر

2011/ 
2010 سبتمبر

التغير 
 لنسبيا

 سبتمبر
2011/ 

 اغسطس
2011 

 مجموعات السلع

م
رق

 

 1 االسمنت 2.5- 0.9 8.6 4.4
 2 البحص و الرمل  1.0 21.4 15.6 30.6
 3 الخرسانة  11.9- 0.3 4.2- 3.7-
 4 الحديد 0.2 20.0 10.2 22.8
 5 الخشب 0.9- 5.2 2.6- 5.3
 6 الطابوق 0.0 3.9- 1.8- 4.5-
 7 مواد التسقيف 0.0 7.1 0.5- 4.4
 8 المواد العازلة 0.4- 11.5 0.0 13.0
na na na na 9 لفائف االغشية 
 10 الحجر الطبيعي 0.0 0.0 0.0 0.0
 11 البالط و الرخام  0.0 21.5 0.0 16.9

 12 االدوات الصحية 

أطقم حمام آاملة بدون  0.3- 3.9 0.4 0.6-
12.1 اللوازم 

أطقم حمام آامل بجميع  0.8 5.9 0.5 1.9
12.2 اللوازم ملون 

مجلى ستنلستيل  آامل  0.3- 11.7- 6.0- 14.7-
12.3 مع الخالط 

 13 االسقـــف المستعــارة  0.0 4.5- 0.0 1.0-
 14 االصباغ 4.2 1.6- 16.7- 0.8

 15 الزجاج 1.5- 21.3- 5.2- 25.1-
 16 انابيب

PVC( 16.1(انابيب  3.1- 3.1- 10.2- 2.4-
UPVC( 16.2(انابيب  0.0 1.8- 5.2- 1.9-

 17 االسالك
17.1 للمبنى / أسالك 5.9- 18.2 7.5- 24.8
17.2 للشقة / أسالك 1.2- 27.1 2.5- 14.3
17.3 االبراج السكنية/ أسالك  7.2- 13.4 4.0 21.7
 18 آابالت الكهرباء 5.4- 16.8 1.3- 30.6
 19 ادوات النقل 0.0 37.7 0.0 37.7
 20 الساعة/ العمالة 13.5 8.2 0.1- 4.1
 21 الديزل 0.0 0.0 0.0 1.9

  أبو ظبي -- مرآز اإلحصاء : المصدر 


