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 مة المقد  

 

 - أسعءر مواد البنء  إصحدى أهم النشرات التي يادرهء مركز اإلصحاء لمؤشر  الشهريةالنشرة  د  تع

في  مهمءا  ل مدخلا لتي تشك  ا ةالمهم  أسعءر مواد البنء  من المؤشرات االقتاءدية  د  تع، صحيث أبوظبي

القيءسية لنشءط  البحث في مختلف المجءالت، كمء يمكن استخدامهء في تركيب األرقءمالتخطيط و

وقد . وبءلتءلي االستفءدة منهء في صحسءب النءتج المحلي اإلجمءلي بءألسعءر الثءبتة ،اإلنشء ات

تستخدمهء  مواد البنء  التي عءربيءنءت أسصحرصت األجهزة اإلصحاءئية في مختلف البلدان على جمع 

ر عمراني ونمو متواصل في ق مء تشهده إمءرة أبوظبي من تطو  لمنطمن و شريحة كبيرة من النءس.

 باورة منتظمة.على جمع بيءنءت أسعءر تلك المواد  اإلصحاء دأب مركز  قطءع اإلنشء ات

 

اد البنء  الرئيسة، الذي مجموعة من مجموعءت مو وعشرين صحدىإل سعءرأصحركة  التقرير هذا ويضم  

التخطيط  على والبءصحثين وراسمي السيءسءت القرار خذيسعءرهء مت  أيسءعد نشر صحركة متوسطءت 

 .واتخءذ القرارات الداعمة لقطءع مواد البنء  وغيرهء من القطءعءت المرتبطة به والمعتمدة عليه
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 التنفيذيملخص ال

 يونيومقءرنة بكل من  1121 يوليوالبنء  خلل شهر  مواد أسعءر متوسط حركةل م هذا التقرير تحليلا يقد  

 :راتهذه التغي   من أهمومن العءم السءبق،  يوليووشهر  1121

 

أنءبيب %، و9.4بنسبة  عمءلة%، وال5.7بنسبة  والرمل البحص ع متوسط أسعءر مجموعةءارتف ▲
(PVC)على التوالي مقءرنة بشهر 2.1و %1.2و %1.2 بنسب كءبلت الكهربء ومواد العءزلة ، و %
 .1121 يونيو

م  واد و، %7.5بنس  بة  ”األب  راا الس  كنية“ أس  ل  ةمجموع  أس  عءر  ك  ل م  ن متوس  ط ضءانخف  ▼  

، والحدي   د %1.5بنس   بة  واإلس   منت%، 9.2بنس   بة  خرس   ءنة%، وال5.1نس   بة ب التس   قيف

 .1121 يونيوشهر مقءرنة ب% 1.7بنسبة

أطق م " %، ومجموع ة األدوات الا حية1..2عة المواد العءزلة بنسبة أسعءر مجمو متوسط عءارتف ▲

 .1122 يوليو% مقءرنة بشهر 21.1والزجءا بنسبة %، 27.7بنسبة  "دون اللوازممن صحمءم كءملة 

بنس بة "للمبن ى"  و "األب راا الس كنية" و "للش قة" األس ل  ةأسعءر مجموع  متوسط ضءانخف▼ 

بنس بة %، وكءبلت الكهربء  27.7بنسبة  والرمل البحص و، % على التوالي27.7% و27.9و 12.1%

 من العءم السءبق. شهر يوليوب% مقءرنة 29.1
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مقارنة  2102 يوليو شهر أسعار مواد البناء خالل مؤشر شهرية فيالرات تغي  ال أهم :أولا 

 :2102 يونيوشهر ب

 نسبة تراوصحتصحيث  ،1121 يوليوخلل  رهءسعءأ متوسطفي  راا تغي   مواد البنء  عءتمجمو شهدت 

بينمء تراوصحت نسبة  ،والرمل البحص لمجموعة% 5.7و األصبءغ لمجموعة% 1.1 بين مء ءترتفءعاال

 بشهرمقءرنة  األبراا السكنية -أسل % لمجموعة 7.5و الخشب% لمجموعة 1.9مء بين  ءتضاالنخفء

 .1121 يونيو

 والرمل البحص

وقد بلغت  ،1121 يوليو شهرفي متوسط أسعءرهء خلل  ءا ارتفءع لوالرم البحصشهدت مجموعة 

( يشير إلى نسب التغي ر لمعظم بنود هذه المجموعة، صحيث 2الجدول )و %،5.7نسبة االرتفءع 

 .1121 يونيو بشهر% مقءرنة 27.9و% 5.9 مء بين لبعض البنود رتفءعتراوصحت نسبة اال

  والرمل البحص مجموعةأسعءر  التغي ر النسبي في متوسط (:2)جدول 

ل
س

سل
لت
ا

 

 البحص والرمل 
متوسط أسعار 

 2102يونيو 

 )درهم(

متوسط أسعار 

 2102يوليو 

 )درهم(

التغير النسبي 

% 

 ▲ 15.4 75.0 65.0 / اإلمارات ³بحص / كونكري مكسر إنش / م 1

 - - 62.5 - / اإلمارات ³إنش / م 3/4بحص / مغربل  2

 ▲ 7.4 72.5 67.5 / اإلمارات ³/ مإنش  3/8بحص / كونكري مكسر  3

 - - 50.0 - / اإلمارات ³إنش / م 3/8بحص / مغربل مكسر  4

 ▬ 0.0 45.0 45.0 / اإلمارات ³بحص / كدش / م 5

 ▲ 5.9 45.0 42.5 / اإلمارات  ³الرمـــل / أبيض / م 6

 ▲ 10.0 55.0 50.0 / اإلمارات  ³الرمـــل / أسود / م 7

 ▲ 7.1 37.5 35.0 / اإلمارات  ³/ مالرمـــل / أحمر  8

 ظبيأبو –مركز اإلصحاء  : المادر 

 ةالسلعة غير متوفر:(-) 
 

  العمالة

ومن ، 1121% مقءرنة بشهر يونيو 9.4بنسبة  1121يوليو شهر متوسط أجور العمءلة خلل  ارتفع

عر أجور % لس7.1هذه المجموعة بنسب تراوصحت بين  بنود بعضارتفءع نلصحظ  (1) خلل الجدول

 ن".و% لسعر أجور "الكهربءئي5..2" ونوسءئق"

 مجموعة العمءلةأسعءر  التغي ر النسبي في متوسط (:1)جدول 

ل
س

سل
لت
ا

 

 تكلفة الساعة -العمالة 
متوسط أسعار 

 2102يونيو 

 )درهم(

متوسط أسعار 

 2102يوليو 

 )درهم(

التغير النسبي 

% 

 ▬ 0.0 7.0 7.0 مساعدون 1

 ▬ 0.0 7.5 7.5 عمال شبة مهرة 2

 ▬ 0.0 8.0 8.0 نجارون 3

 ▬ 0.0 8.0 8.0 عمال حدادة 4

 ▲ 16.7 14.0 12.0 كهربائيون 5

 ▲ 11.1 20.0 18.0 مساحون 6

 ▲ 8.0 27.0 25.0 سائقون 7

 ظبيأبو -مركز اإلصحاء  : المادر     

 .ومعدات السلمة النقلو السكنو الغذا  المرافق:كة الموردة م مع كل التسهيلت من قبل الشرتقد  و ،سءعةبءلمتوسط سعر العمءلة ملصحظة:      
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  الحديد

 انخفءضوذلك نتيجة  ،1121 يوليو شهر % خلل1.7متوسط أسعءر مجموعة الحديد بنسبة  نخفضا

" وقطر / اإلمءراتصحديد صحلزوني/ طن"سعر  متوسطل %..1مء بين هذه المجموعة بنسب بنود  معظم

  ."/ تركيءملم/ طن 7-.بروم/ صحديد م" سعر متوسطل %21.1و

 الحديدمجموعة أسعءر  ر النسبي في متوسطالتغي   (:1)جدول 

ل
س

سل
لت
ا

 

 الحديد 
متوسط أسعار 

 2102يونيو 

 )درهم(

متوسط أسعار 

 2102يونيو 

 )درهم(

التغير النسبي 

% 

 ▼ 4.7- 3,050.0 3,200.0 حديد مبسط / طن / تركيا 1

 - - 3,300.0 - حديد جسور / كبير / طن / كوريا 2

 - - 3,300.0 - حديد جسور / كبير / طن / الصين 3

 ▼ 7.5- 3,100.0 3,350.0 حديد جسور / صغير / طن / كوريا 4

 ▼ 7.5- 3,100.0 3,350.0 حديد جسور / صغير / طن / الصين 5

 ▼ 6.3- 3,000.0 3,200.0 حديد زوايا / طن / كوريا 6

 ▼ 6.3- 3,000.0 3,200.0 حديد زوايا / طن / الصين 7

 ▼ 12.2- 2,523.3 2,875.0 ملم / طن / تركيا 8 - 6حديد مبروم /  8

 ▼ 6.6- 2,536.7 2,716.7 ملم / طن / قطر  52 - 01حديد مبروم /  9

 ▼ 6.6- 2,536.7 2,716.7 ملم / طن / اإلمارات 52 - 01حديد مبروم /  10

 ▼ 8.0- 2,500.0 2,716.7 ملم / طن / تركيا 52 - 01حديد مبروم /  11

 ▼ 0.6- 2,560.0 2,575.0 حديد حلزوني / طن / قطر 12

 ▼ 1.7- 2,532.5 2,575.0 حديد حلزوني / طن / تركيا 13

 ▼ 0.6- 2,560.0 2,575.0 حديد حلزوني / طن / اإلمارات 14

 ▲ 9.3 76.5 70.0 ( / قطعة / اإلمارات045ملم ) 6شبك حديد لألرضيات /  15

 ▲ 12.5 112.5 100.0 ( / قطعة / اإلمارات093ملم ) 7ديد لألرضيات / شبك ح 16

 ▲ 3.1 134.0 130.0 (/ قطعة / اإلمارات525ملم ) 8شبك حديد لألرضيات /  17

 ▬ 0.0 60.0 60.0 كغ / الصين  01سلك / لتربيط الحديد / ربطة  18

 ظبيأبو -مركز اإلصحاء  : المادر     

 ةوفرغير مت السلعة :(-)     

 

 كابالت الكهرباء

 وذلك نتيجة ،1121 يوليوشهر % خلل 2.1مؤشر أسعءر مجموعة كءبلت الكهربء  بنسبة  رتفعا

 الرتفءع بنود هذه المجموعة جميعهء.

 مجموعة كءبلت الكهربء أسعءر  التغي ر النسبي في متوسط (:9)جدول 

ل
س

سل
لت
ا

 

 كابالت الكهرباء
متوسط أسعار 

 2102يونيو 

 )درهم(

متوسط أسعار 

 2102يوليو 

 )درهم(

التغير النسبي 

% 

1 CU 11 KV \ 3*240 mm² \ 1 km 328400.0 333,270.0 1.5 ▲ 

2 CU 33 KV \ 3*240 mm² \ 1 km 376630.0 381,680.0 1.3 ▲ 

3 CU 132 KV \ 1*800 mm² \ 1 km 614110.0 621,030.0 1.1 ▲ 

 ظبيأبو –مركز اإلصحاء  : المادر
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 اإلسمنت

 1121 يوليوخلل  "اإلسمنتلمجموعة "في متوسط األسعءر الشهري  ءا نخفءضا( 7جدول )ال وضحي

  .%11.1 ةبنسب" / عمءنكلس/ نورة/ طن" انخفءضوذلك نتيجة  ،%1.5بنسبة 

 مجموعة اإلسمنتأسعءر  التغي ر النسبي في متوسط (:7)جدول 

ل
س

سل
لت
ا

 

 اإلسمنت
متوسط أسعار 

 2102 يونيو

 )درهم(

متوسط أسعار 

 2102 يوليو

 )درهم(

ر النسبي التغي  

% 

 ▬ 0.0 320.0 320.0 / طن / اإلمارات االتحادمقاوم لألمالح /  1

 ▬ 0.0 320.0 320.0 مقاوم لألمالح / اإلمارات / طن / اإلمارات 2

 ▬ 0.0 280.0 280.0 / طن / اإلمارات  االتحادعادي بورتـالند /  3

 ▬ 0.0 700.0 700.0 / طن / اإلمارات يمةرأس الخإسمنت أبيض /  4

 ▼ 20.0- 011101 1250.0 / طن / ُعمان نورة/  كلس 5

 ▬ 0.0 429.0 429.0 جبس / ُعمان / طن / ُعمان  6

 ظبيأبو -مركز اإلصحاء  : المادر 

 

 الخرسانة 

، 1121 يونيو بشهر % مقءرنة9.2بنسبة  1121 شهر يوليومؤشر أسعءر "الخرسءنة" خلل  نخفضا

 ونتج هذا االنخفءض من انخفءض البنود المكونة لهذه المجموعة بنفس النسبة تقريبءا. 

  مجموعة الخرسءنةأسعءر  التغي ر النسبي في متوسط (:.)جدول 

ل
س

سل
لت
ا

 

 الخرسانة 
متوسط أسعار 

 2102 يونيو

 )درهم(

متوسط أسعار 

 2102 يوليو

 )درهم(

ر النسبي التغي  

% 

 ▼ 405- 230.0 240.0 / اإلمارات ³/ م 41نيوتن  ديعاخرسانة جاهـزة /  1

 ▼ 400- 235.0 245.0 / اإلمارات ³/ م 41خرسانة جاهـزة / مقاوم لألمالح نيوتن  2

 ظبيأبو –مركز اإلصحاء  : المادر     

 

 نابي األ

%، وذلك بعدمء صحءفظ على مستوى من 1.2بنسبة  (PVC)أنءبيب متوسط أسعءر مجموعة ارتفع 

 1أنبوب بلستيك/ " ارتفءع أسعءرإلى  عءم الجءري. وذلك يعود بسبب رئيسض خلل أشهر الاالنخفء

 .على التوالي %21.1% و11.7" بنسبة م /اإلمءرات.إنش/  1أنبوب بلستيك/ "و "/اإلمءراتم.إنش/ 

 %.1.7بنسبة  (uPVC)أنءبيب وارتفع أيضء خلل يوليو متوسط أسعءر مجموعة 

 

  مواد التسقيف

استقرار أسعءره خلل أشهر العءم  وذلك بعد%، 9.9بنسبة  مواد التسقيفض مؤشر أسعءر انخف

 .الجءري
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مقارنة  2102 يوليوأسعار مواد البناء خالل  مؤشرات شهرية فيالرات التغي   أهم :ثانياا 

 :من العام السابق ة نفسهاالفترب

  

شهر سعءرهء خلل أ متوسطءت في نخفءضءا بنء  امواد  من مجموعءت عةمجمو عشرة خمس لتسج  

 لمجموعة% 0.9 بين مء االنخفءض نسبة وتراوصحت ،نفسهء من العءم السءبق بءلفترةمقءرنة  1121 يوليو

 :كءنت على النحو اآلتيف نخفءضءتأمء أهم اال ،(للشقة) أسل  لمجموعة% 21.0و (uPVCنءبيب )أ

 

  األسالك

، من العءم السءبق نفسهءفترة بءل مقءرنة 1121 يوليو شهر أسعءر األسل  خلل متوسط انخفض

 سل األأسعءر كل من متوسط  انخفضو%، 21.0 بنسبة( للشقة)سل  األرتهء مجموعة وتاد  

 . على التوالي %15.5% و18.4 تيبنسب )للمبنى(سل  األو (براا السكنيةاأل)

 1122 ربأشهمقءرنة  1121مجموعة األسل  خلل أشهر أسعءر ر في التغي   (:2) شكل

 

 ظبيأبو –مركز اإلصحاء  : المادر

 

  البحص والرمل

هذا االنخفءض  ويأتي%، 27.7بنسبة والرمل  لبحصا مجموعة سعءرأمتوسط  يوليوشهر  انخفض خلل

 النخفءض معظم بنود هذه المجموعة.نتيجة 

 

 1122 بأشهرمقءرنة  1121خلل أشهر  البحص والرملمجموعة أسعءر  ر فيالتغي   (:1) شكل
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 ظبيأبو -مركز اإلصحاء  : المادر 

 

  كابالت الكهرباء

% وتراوح االنخفءض في أسعءر المجموعة مء 29.1بنسبة  كءبلت الكهربء انخفض متوسط أسعءر 

 عءم الجءري.ال االنخفءض منذ بدايةعلى مستوى من  المجموعة تصحءفظ وقد%. 29.4% و21.9بين 

 

 2102 يوليوخالل شهر  ارتفاعاا البناء أسعار مجموعات مواد  متوسطاتبعض شهدت و

 نفسه من العام السابق على النحو التالي:شهر البمقارنة 

 

 المواد العازلة 

%، وذلك نتيجة االرتفءع في معظم 1..2ارتفع مؤشر متوسط أسعءر مجموعة المواد العءزلة بنسبة 

األشهر األولى من العءم خلل مجموعة هذه المؤشر أسعءر انخفءض  لوصحظوقد  بنود هذه المجموعة.

 .ةالمءضي رشهثلثة األولكنه سرعءن مء ارتفع خلل  ،الجءري

 

 الزجاج 

ة بءلفترة ذاتهء من العءم % مقءرن21.1بنسبة  1121 يوليوخلل  ل متوسط أسعءر الزجءا ارتفءعءا سج  

 .السءبق

 

 معدات النقل

من  ذاتهء ءلفترةبمقءرنة  1121 يويول% خلل 1.1بنسبة  معدات النقلأسعءر مجموعة  توسطارتفع م

 العءم السءبق.

% في 1.1تراوصحت مء بين  صحيث ،جءريالارتفءعءت من بداية العءم  معدات النقلوشهدت مجموعة 

 مقءرنة بءلعءم السءبق. فبرايرفي  %11.5و يوليو
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 1122مقءرنة بأشهر  1121خلل أشهر  معدات النقلمجموعة أسعءر ر النسبي في التغي   (:9) شكل

  

 ظبيأبو -مركز اإلصحاء  : المادر

 

 األدوات الصحية

مجموعة " ودون اللوازممن أطقم صحمءم كءملة " أسعءر كل من مجموعة األدوات الاحية مؤشر ارتفع

% على التوالي، 4.7% و27.7 تي" بنسبكءمل مع الخلط نلس ستيلءمجلى ست"الاحية األدوات 

" مقءرنة ملونجميعهء  ءللوازمب ةأطقم صحمءم كءمل" الاحيةات األدومؤشر أسعءر مجموعة  ستقرابينمء 

 من العءم السءبق. بءلفترة نفسهء
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 2102 يوليولشهر  أسعار مجموعات مواد البناء متوسطاتل مؤشرات الشهريةالحركة  (:6جدول )

 .من العام السابق وبالفترة نفسها 2102 يونيوب مقارنة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 ظبيأبو –مركز اإلصحاء  : المادر     

 

 

 

 2102 يويول/  2100 يوليو
% 

 2102 يوليو/  2102 يونيو
% 

 مجموعات ال

م 
ق
ر

 

 1 اإلسمنت 3.7- 0.5

 2 البحص والرمل  7.5 15.5-

 3 الخرسانة  4.1- 7.9-

 4 الحديد 2.8- 10.9-

 5 الخش  0.4- 2.1-

 6 ابوقالط 0.0 1.9

 7 مواد التسقيف 4.4- 4.4-

 8 المواد العازلة 2.1 16.2

 9 ةلفائف األغشي - -

 10 الحجر الطبيعي 0.0 5.9-

 11 الرخام البالط و 1.6- 1.0-

  
 12 األدوات الصحية 

 12.1 أطقم صحمءم كءملة من دون اللوازم  0.0 15.5

 12.2 أطقم صحمءم كءمل بجميع اللوازم ملون 0.0 0.0

 12.3 مجلى ستءنلس ستيل كءمل مع الخلط  0.0 9.5

 13 األسقـــف المستعــارة  0.0 0.8

 14 األصباغ 0.3 2.0-

 15 الزجاج 2.4- 10.3

  
 16 األنابي  

 16.1 (PVCأنءبيب ) 3.1 9.8-

 16.2 (uPVCأنءبيب ) 0.5 0.9-

  
 17 األسالك

 17.1 للمبنى -أسل   1.7- 15.5-

 17.2 للشقة -أسل   1.9- 21.0-

 17.3 األبراا السكنية -أسل   8.7- 18.4-

 18 لكهرباءكابالت ا 1.3 14.0-

 19 النقل معدات 0.4 3.3

 20 العمالة 4.9 2.2-

 21 الديزل 3.7- 0.0
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 سعار مواد البناءأمنهجية 

جمع سءس النظري لعملية األبمء في ذلك  ،سعءر مواد البنء أصحاء  إعداد الحءلية إلمنهجية ال إن 

 هء،جرا ات تجهيز البيءنءت واعتمءدإسعءر، وسلوب جمع بيءنءت األأو ،ة السلعتركيب سل  والبيءنءت، 

 النشرة في ض َِّحتو  قد  المحتملة أومعءلجة القيم المفقودة، وماءدر الخط، وطرق صحسءب المتوسطءت

 –صحاء  ني لمركز اإللكتروالموقع اإل طلع عليهء علىمكن االوي .1122 سعءر مواد البنء أل ةالسنوي

 .http://www.scad.ae أبوظبي

  

 وللطلع. 1121 أغسطسسعءر مواد البنء  لشهر أتقرير  المقبل سبتمبر 21في  ي نشرهذا وسوف  

 .http://www.scad.ae أبوظبي –صحاء  لكتروني لمركز اإلزيءرة الموقع اإل مكن أيضءا كثر يأعلى تفءصيل 

 

 المسؤولية

أبوظبي يبذل كل الجهد والعنءية في إعداد اإلصحاء ات الرسمية،  –وعلى الرغم من أن مركز اإلصحاء  

االصحاء ات التي يقدمهء خءلية من  البيءنءت أو فإن المركز ال يعطي أية ضمءنءت بأن المعلومءت أو

كز مسؤوال عن أية خسءئر أو أضرار تلحق بءلمستخدمين جرا  االستخدام األخطء . وال يعتبر المر

المبءشر أو غير المبءشر لإلصحاء ات المقدمة على الموقع بحسن نية من قبل مركز اإلصحاء . وعليه 

فإن المستخدمين هم المسؤولون عن تحديد وقت وكيفية استخدامهم لهذه اإلصحاء ات ألية أغراض 

 بعينهء.

http://www.scad.ae/
http://www.scad.ae/

