
الوحدة اسم المادةت
صالح نجفواسطكربالءبابلبغدادانبارديالىكركوكموصلالقياسية

المجموعبصرةميسانذي قارمثنىقادسية الدين
المعدل 
لسنة 
2018

المعدل 
لسنة 
2017

 نسبة**
التغيير

250200900170140130120120215125100120110140203014512219الفطابوق عادي1
0000000000000000000الفطابوق عقاري2
340018019018019017516018019018018014015016025951851756الفطابوق جمھوري3
2-2100170020252400266019601680204018900240025402750176020252993021382182الفثرمستون5
0000000000000000000الف طابوق جيري8
35260295500030025002530255322814مقرميد9
13-64050060080095080077970080060060053070070080010499583671الفبلوك حجم كبير10
4-45544046069968866760050056605004806005006007755554580الفبلوك حجم متوسط11
2-3803883674405904004000051040004003004004975415423الفبلوك حجم صغير12
4570002750001003000100100125200131514613310م3حجر مقطع14
10-750060080100010001001001501501501065118131م3حجرخام15
40406040403030303030352040754558539390م2حجر تغليف16
1313250201814201515141420141923417170م3رمل اسود17
2035352820202020200201820151530622220م3رمل احمر18
10-151525202015202020150202515202651921م3حصو عادي19
13-1520252020202020202020202520303152124م3حصو مكسر20
3-10010011595120100120105105115100951001201101600107110طنسمنت مقاوم22
1-2202251802301892201792051751702051801801561402854190191طنسمنت ابيض23
80851089511010010090909590100100100105144897970طنسمنت عادي24
8575700007006060757070707077570674طنجص فني 25
7070505080606050607070050707088063621طنجص عادي26
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الوحدة اسم المادةت
صالح نجفواسطكربالءبابلبغدادانبارديالىكركوكموصلالقياسية

المعدل المجموعبصرةميسانذي قارمثنىقادسية الدين
لسنة2018

 المعدل*
 لسنة
2017

 نسبة**
التغيير

17014515018519015020011010014010011010012513021051401344طنبورك 27
15101010101000101010015101013011110م2كاشي عادي28
0151515151015151015151010151519014138م2كاشي فرفوري30
10151520201520101515201520151524016160م2موزائيك31
10-0050407000005000505003105258م2موقعي32
36352537402040252030302525304045831310م2مرمر33
15151510151015151510101015151520013128م2سيراميك34
10655106105106556610105770م2شتايكر35
25301530252535252025252525252538025250عددصبات درج37
67555544474445675550م3تراب38
20101510201010101510101010101518512120م2زجاج39
33323222322232236220م2تيل مانع الحشرات40
20201120201312151015101010101020614138محديد شيلمان41
825700710700688690660570740870740566550770650104296956517طنشيش42
85587655567774590660م2مشبك43
0000000000000000000طنفوالذ44
86658570775775891770م2جينكو45
987560807070701001007511070708080120881801م2ابواب خشب جام47
100807090808090100100907080808090128085832م2ابواب خشب صاج49
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الوحدة اسم المادةت
صالح نجفواسطكربالءبابلبغدادانبارديالىكركوكموصلالقياسية

المعدل المجموعبصرةميسانذي قارمثنىقادسية الدين
لسنة2018

 المعدل*
 لسنة
2017

 نسبة**
التغيير

977060707070807065706070757075107271701م2ابواب حديد50
1078080858075958070908075909080125784840م2ابواب المنيوم51
0080085080007500900041082820م2ابواب  لولبية53
0000070000000800015075750م2شبابيك خشبية55
705570757575757570606060606070101067670م2 شبابيك حديد ية56
957575809090908075857575808590124083830م2شبابيك المنيوم57
6-5045504040406060505050504045407104750م2كتائب للشبابيك59
15151515252520152515252020152028519190لترمبيدات60
33323223233322238330لترفلنتكوت عازل61
44203111334222234220م2لباد62
2025202025000020101010101018016157ممجاري ھوائية تبريد63
19-20203003025000025202525302501721مشبابيك الدكتات64
15106610810101010101010101515010100م2سقوف ثانوية65
2-5003003003505003604004004703504005575004305006317421431طنقير عادي66
4-40035003504254604204705003506506105505306506715480498طنقير سائل67
50506075707070706560607560707598065642ممحجر68
25202002520002530252525025265242114م2طبقات خشبية تغليف البناء69
300378045004584500450388045040040045045744164170م3خشب70
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الوحدة اسم المادةت
صالح نجفواسطكربالءبابلبغدادانبارديالىكركوكموصلالقياسية

المعدل المجموعبصرةميسانذي قارمثنىقادسية الدين
لسنة2018

 المعدل*
 لسنة
2017

 نسبة**
التغيير

7007007500800750650600550689550750750750750973969663510عددتبريد وتكيف مركزي71
3-1551671251201201381441131301351201201251251301967131135عددسخان ماء( منزلي )72
545053225222334473250كغمماستك73
605035505040303040303525252535560373216عددشباك مكيف74
33333222233222338330مسم ربط75
33-3333332222222233723لترمانع رطوبة76

21221111111122221210متاسيسات كھربا ئيه انابيب بور77
22222111121122224220مسلك78
5060506050450405050504050505069550484عددسويج رئيسي79
55555555555555575550عددسويج80
54504453343354456440عددبلك81
2-2503004004504583503002402504894673004004003805434362369عددبورد82
150150160180170140015014710015016014014015820951501389عددسركت بريكر83
56558865565556888660عددبلك سويج84
43225423443344552330متاسيسات صحية انابيب بوري86
0800900008800804110825مانابيب اھين87
01010015000000001505013130مانابيب اسبست88
76665664336545476550مانابيب بالستيكية89
55445644444544567550عدداقفال انابيب ( صمام )90
58604060484550553540405050455573149482عددمغسلة91
20019817016017715017013017013012014015014516023701581543عددبانيو92
35252525353735202025202545454546231310عددمرحاض93
252020252525202020152015151515295201625عددمشطفة94
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الوحدة اسم المادةت
صالح نجفواسطكربالءبابلبغدادانبارديالىكركوكموصلالقياسية

المعدل المجموعبصرةميسانذي قارمثنىقادسية الدين
لسنة2018

 المعدل*
 لسنة
2017

 نسبة**
التغيير

7-1515101515121010151510101515151971314عددمنھول95
1-1561021101271451331201101331131071251561251501912127128م3خزان ماء96
55786080686070707650506075707099266660عددسنك97
88545454444445674550عددحنفية98
40253748455035405038404040394060740393عددخالط99
700700730590725700070070054757550050050070088676336310عددحمام كامل ملون100
0225000000002000018506102032040مانابيب كونكريتية102
65345453333335560440لتراصباغ زيتية103
34234232332234545330لترمائية104
33122222212222230220كغممعجون جام106
107prc 986897967660089988714مسياج حديدي
07809987889000982880ماعمدة كونكريتية (سياج)108
0000353000030000009532320م2جملون حديدي109
1510151515101510100151015151518513130م2كونكريت اسفلتي110

الجھاز المركزي لالحصاء
احصاءات البناء والتشييد
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     يعود اسباب التباين في االسعار بين المحافظات نتيجة االتي:

        **نسبة التغير= معدل 2018/معدل 2017*100-100 **
        مالحظة : قيم نسبة التغير مقربة لمرتبة عشرية واحدة

         *يحسب معدل االسعار باستخدام الوسط الحسابي  *                                                                                                                                                                                                                              

           1‐ ارتفاع وانخفاض الطلب والعرض على المواد االنشائية(في المحافظات يكون الطلب اكثرمن العالض فاسعارھا ترتفع الى اضعاف
اضعاف سعرھا الحقيقي

         2- ارتفار اجور نقل المواد من محافظة الى اخرى والتى تتضمن (الرسوم+ الرشاوي +المكافات) التى تحمل على اسعارالمواد االنشائية
         3- ان مادة الحديد يجميع انواعه من المنشا االجنبي .
















