
1 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 لشهر سعار مواد البناءأتقرير 
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 1022 ديسمبرمقارنة بأسعار شهر  1021 يناير أسعار مواد البناء لشهر -2

 

 شهر مع مقارنة 2102يناير  شهر خالل تغيرا البناء مواد أسعار مجموعات متوسطات شهدت

 حيث% 9.5 بنسبة" الحديد" وعةمجم أسعار يناير شهر خالل تنخفضا فقد. 2100 ديسمبر

 نابيبأ" مجموعة ذلك تلى ،%20.0- %1.0 بين ما المجموعة هذه بنود في االنخفاض تراوح

(PVC)" 2.2 بنسبة" زجاجال" مجموعة تنخفضا ذلك إلى باإلضافة ،%9.0 مقداره نخفاضبا% ،

 %.9.0 بةبنسو"االسالك للمبنى" "سالك/ للشقةاأل"لكل من و% 9.5بنسبة "معدات النقل"

 حيث% 9.5 بنسبة" الخالط مع كامل ستنلستيل مجلى" مجموعة يناير شهر خالل رتفعتا

كابالت الكهرباء" " مجموعة ويليها ،%00.0-%2.0 بين ما المجموعة هذه بنود في رتفا اال ترواح

 %. 2.2 بنسبة" والرمل البحص" ومجموعة% 2.2 بنسبة" االسمنت" مجموعة ،%9.2 بنسبة

 

 1022 ينايرمقارنة بأسعار شهر  1021 ينايرد البناء لشهر أسعار موا -1

 

، 2100 ينايرشهر مقارنة ب 2102 ينايرخالل  سعارهاأرتفاعا في اشهدت مجموعات مواد البناء 

 "والرمل البحص، ويليها مجموعة "%91.5 " بالنسبةالنقل دواتأرتفاعا مجموعة "اكثرها أومن 

. %20.5 -%9.0ر المجموعة بنسبة ترواحت ما بين سعاجميع أ رتفا انتيجة % 20.2بنسبة 

 كاملة حمام أطقم"مجموعة و% 02.2" بنسبة صباغاأل" مجموعة ذلك ارتفعتضافة الى إلبا

 .%01.0بنسبة  "اللوازم بدون

 اللوازم بجميع كامل حمام أطقم "و أسعار مجموعات كل من "الديزل"واستقرت متوسطات 

 .2100 ينايرع مقارنة م 2102 ينايرخالل  "ملون

، 2100 ينايرب مقارنة 2102 يناير خالل سعارهاأالمجموعات انخفاضا في  وأظهرت بعض

" بنسبة للشقة/  أسالكمجموعة "%، 00.9" بنسبة العازلة الموادمجموعة "سعار أنخفضت فا

% و 09.0بنسبة  "الخرسانة"و" (PVC) نابيبأمجموعة " نخفضتذلك ا ضافة الىإلوبا ،00.1%

 على التوالي.% 02.2
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 سعار مواد البناءأمنهجية 

ضافة الى إاس النظري لعملية جمع البيانات، سسعار مواد البناء األأحصاء إعداد إتتضمن منهجية 

جراءات تجهيز واعتماد البيانات إسعار، ومن ثم سلوب جمع بيانات األأسلع وتركيب سلة ال

 المحتملة.  ألجة القيم المفقودة، ومصادر الخطوطرق حساب المتوسطات ومعا

على  0202مواد البناء  سعارأحصاءات إتقرير  وحل تفاصيل المنهجية من الممكن الرجوع الى

 http://www.scad.ae أبوظبي –حصاء لكتروني لمركز اإلالموقع اإل

. ولالطالع 0200 فبراير سعار مواد البناء لشهرأتقرير القادم نشر  مارس 02هذا وسوف يتم في 

 أبوظبي –لكتروني لمركز االحصاء كثر يمكن يمكن زيارة الموقع االأتفاصيل على 

http://www.scad.ae 
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من  ينايرهر لشطات الشهرية ألسعار مواد البناء التغير النسبي في متوس(: 2جدول )

 .1022 ينايرو  1022 ديسمبرمقارنة بشهر  1021عام 

 يناير /1021التغير النسبي يناير 
1022 

 /1021 ينايرالتغير النسبي 
 1022 ديسمبر

 مجموعات السلع

رقم
 

 1 االسمنت 4.2 4.1

 2 البحص و الرمل  2.8 21.4

 3 الخرسانة  1.3- 12.4-

 4 الحديد 5.9- 6.3-

 5 شبالخ 3.1- 0.7-

 6 الطابوق 0.0 6.4-

 7 مواد التسقيف 0.0 7.6

 8 المواد العازلة 3.0- 16.5-

na na 9 لفائف االغشية 

 10 الحجر الطبيعي 0.0 5.9-

 11 البالط و الرخام  1.0 4.0-

  
 12 االدوات الصحية 

 12.1 أطقم حمام كاملة بدون اللوازم  0.1 10.6

 12.2 للوازم ملون أطقم حمام كامل بجميع ا 0.0 0.0

 12.3 كامل مع الخالط مجلى ستنلستيل  5.7 0.8

 13 االسقـــف المستعــارة  1.0- 0.2-

 14 االصباغ 1.3- 12.2

 15 الزجاج 4.2- 2.8

  
 16 انابيب

 16.1 (PVCانابيب ) 5.6- 13.1

 16.2 (UPVCانابيب ) 1.5- 6.4-

  
 17 االسالك

 17.1 للمبنى /  أسالك 3.6- 10.4-

 17.2 للشقة/  أسالك 3.6- 16.0-

 17.3 أسالك / االبراج السكنية 1.8- 3.7

 18 كابالت الكهرباء 5.4 9.2-

 19 ادوات النقل 3.9- 30.7

 20 العمالة/ الساعة 2.9- 0.6

 21 الديزل 0.0 0.0
 أبو ظبي -: مركز اإلحصاء  المصدر


