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 مة المقد  
 

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

مهمءا في  مدخلا  لتشك   التي المهم ة االقتاءدية المؤشرات من البنء  مواد أسعءر د  تع صحيث ،أبوظبي

 لنشءط القيءسية األرقءم تركيب في استخدامهء يمكن كمء المجءالت، مختلف في البحثالتخطيط و

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

تستخدمهء  التي البنء  مواد أسعءر بيءنءت جمع على البلدان مختلف في اإلصحاءئية األجهزة صحرصت

 في متواصل ونمو عمراني رتطو   من أبوظبي إمءرة تشهده مء قلمنط منو شريحة كبيرة من النءس.

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

كمء في  الرئيسة البنء  مواد مجموعءت من مجموعةإصحدى وعشرين  سعءرأ صحركة التقرير هذا ويضم  

 والبءصحثين السيءسءت وراسمي القرار خذيمت   سعءرهءأ متوسطءت صحركة نشر يسءعد الذي ،الملحق

 والمعتمدة به المرتبطة القطءعءت من وغيره البنء  مواد لقطءع الداعمة القرارات واتخءذ التخطيط على

 .ليهع
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 التنفيذيملخص ال

 
مقءرنة بكل من  1122 أغسطس البنء  خلل شهر مواد أسعءر متوسط حركةل م هذا التقرير تحليلا يقد  

 :اتالتغي رهذه  من أهمو ،1122 أغسطسوشهر  1122 يوليوشهر 

 

ة موعمج، و%4.2بنسبة  ةالعمءل متوسط أسعءر مجموعةكل من  أغسطسع خلل شهر ارتف ▲
 .1122 يوليومقءرنة بشهر % 1.2بنسبة  الخشبمجموعة  %،1.2بنسبة البحص و الرمل 

 %1.4نسبة ب كءبلت الكهربء  ةمجموعأسعءر  ءتمتوسط 1122 أغسطست خلل شهر ضانخف ▼
 .1122 يوليوشهر مقءرنة ب

من كل و %2.2 بنسبة الخشب، ومجموعة %2.4بنسبة  الطءبوقأسعءر مجموعة  متوسطع ارتف ▲
 أغسططسمقءرنة بشهر  على التوالي %2.1 و %،2.2بنسب سمنت اإلو ،(PVC)األنءبيب  مجموعة
1122. 

 "للمبنطى، واألسطلك "ةالعمءلو "،ةبراج السكنياأل" سلكاأل ةأسعءر مجموع ءتمتوسط تضانخف ▼
 من العءم السءبق. أغسطسشهر بمقءرنة  على التوالي %9.8 ، و%8.2 و ،%21.4بنسب 
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 4102 أغسطس شهر أسعار مواد البناء خالل مؤشر شهرية فيالات التغي ر أهم :أولا 
 4102 يوليوشهر بمقارنة 

 

 نسبة تراوصحتصحيث  ،1122 أغسطسخلل  سعءرهءأ في متوسط راا تغي   مواد البنء عءت مجمو شهدت

 .1122 يوليوبشهر  مقءرنة العمءلة لمجموعة% 7.4والحديد  لمجموعة %1.2 بين مء ءترتفءعاال

 

 العمالة

، ومن 1122 يوليومقءرنة بشهر  %7.4بنسبة  1122 أغسطسمتوسط أجور العمءلة خلل شهر  ارتفع

 .%19.1 و% 9.8بنود هذه المجموعة بنسب تراوصحت بين  معظم ارتفءع( نلصحظ 2خلل الجدول )

 1122 أغسطسلشهر  مجموعة العمءلةأسعءر  ر النسبي في متوسطالتغي   (:2)جدول 

سل
سل

الت
 

 لعمالةا
 متوسط أسعار

 4102 يوليو
 )درهم(

متوسط أسعار 
 4102 أغسطس

 )درهم(

 ر النسبيالتغي  
 % 

 ▬ 0.0 7.5 7.5 مساعدون 1

 ▬ 0.0 8.0 8.0 عمال شبة مهرة 2

 ▲ 5.9 9.0 8.5 نجارون 3

 ▲ 5.9 9.0 8.5 عمال حدادة 4

 ▲ 7.7 14.0 13.0 كهربائيون 5

 ▲ 25.0 25.0 20.0 مساحون 6

 ▲ 9.1 24.0 22.0 سائقون 7
 .أبوظبي –مركز اإلصحاء   المادر: 
 .ومعدات السلمة النقلو السكنالغذا  و المرافق:م مع كل التسهيلت من قبل الشركة الموردة تقد  ، وسءعةبءلمتوسط سعر العمءلة : ملصحظة 

 

 (uPVCنابيب )األ

 يوليومقءرنة بشهر  1122 أغسطسخلل شهر  %2.1بنسبة  (uPVCأنءبيب )مؤشر أسعءر  ارتفع

1122. 

 1122 أغسطسلشهر  (uPVCأنءبيب )مجموعة أسعءر  التغي ر النسبي في متوسط (:1)جدول 

سل
سل

الت
 

 (uPVCأنابيب )
 متوسط أسعار

 4102 يوليو
 )درهم(

متوسط أسعار 
 4102 أغسطس

 )درهم(

 ر النسبيالتغي  
 % 

1 uPVC Pipe \ 110mm \ PN-10 \ 6 m 66.7 67.4 1.0 ▲ 

2 uPVC Pipe \ 160 mm \ PN-10 \ 6m 142.8 144.2 1.0 ▲ 

3 uPVC Pipe \ 200 mm \ PN-10 \ 6m 221.2 223.4 1.0 ▲ 

4 uPVC Pipe \ 1500 mm \ PN-10 \ 6m 1,370.1 1,383.4 1.0 ▲ 
 بيأبوظ –مركز اإلصحاء  : المادر 

 

 الحديد
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، وذلك 1122 يوليومقءرنة بشهر  1122 أغسطس% خلل شهر 1.2بنسبة  الحديدمؤشر أسعءر  ارتفع

 بنود هذه المجموعة. بعض رتفءعنتيجة ا

 1122 عءم خلل أشهر الحديدمجموعة أسعءر  التغي ر النسبي في متوسط (:2)ل الشك

  
 أبوظبي –مركز اإلصحاء  : المادر

 

 كابالت الكهرباء

، وقد 1122 أغسطسفي متوسط أسعءرهء خلل شهر  ضءانخف كءبلت الكهربء شهدت مجموعة 

 يوليوبنود هذه المجموعة مقءرنة بشهر  جميع انخفءضوذلك نتيجة  ،%1.4 نخفءضبلغت نسبة اال

1122. 

 1122 أغسطسلشهر  مجموعة كءبلت الكهربء أسعءر  التغي ر النسبي في متوسط (:2)جدول 

سل
سل
الت

 
 كابالت الكهرباء

 متوسط أسعار
 4102 يوليو 

 )درهم(

متوسط أسعار 
 4102 أغسطس

 )درهم(

ر النسبي التغي  
% 

1 CU 11 KV \ 3*240 mm² \ 1 km 319,270 316,310 -0.9 ▼ 

2 CU 33 KV \ 3*240 mm² \ 1 km 367,200 364,130 -0.8 ▼ 

3 CU 132 KV \ 1*800 mm² \ 1 km 614,220 612,160 -0.3 ▼ 

 أبوظبي –مركز اإلصحاء  : المادر  

 

 الخشب

وذلك نتيجة  %1.2بنسبة  أغسطس شهر خللالخشب لمجموعة متوسط األسعءر الشهري ارتفع 

  .1122 يوليومقءرنة بشهر سعءر بنود هذه المجموعة أ ضعبرتفءع ا
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مقارنة  4102 أغسطسلبناء خالل أسعار مواد ا مؤشرات شهرية فيالات التغي ر أهم :ثانياا 
 من العام السابق ة نفسهاالفترب

  
شهر سعءرهء خلل أ متوسطءت في نخفءضءا بنء  االمواد  من مجموعءت عةمجمو عشر أثنء لتسج  

% 1.2 بين مء ءتاالنخفءض نسب وتراوصحت ،نفسهء من العءم السءبق بءلفترةمقءرنة  1122 أغسطس

كءنت على النحو ف نخفءضءتاال أمء أهم ،"ةبراج السكنياألسلك "األ %21.4و ةمواد العءزلال ةلمجموع

 :اآلتي
 

 األسالك 

عءم السءبق، مقءرنة بءلفترة نفسهء من ال 1122 أغسطسانخفض متوسط أسعءر األسلك خلل شهر 

" للمبنىمجموعة األسلك "و%، 21.4بنسبة  "األبراج السكنيةأسلك "مجموعة  وذلك بسبب انخفءض

 .%1.2 ةبنسب "ةشقاألسلك "لل، بينمء ارتفعت %9.8 هبنسب
 

 الحديد

 معظم، وذلك نتيجة انخفءض 1122 أغسطسخلل شهر  %9.2بنسبة  الحديدانخفض مؤشر أسعءر 

 .1122 أغسطسبنود هذه المجموعة مقءرنة بشهر 

 

 العمالة

 جميعوذلك نتيجة انخفءض  %8.2بنسبة  1122 أغسطسمتوسط أجور العمءلة خلل شهر  انخفضت

  .1122 سطسأغمقءرنة بشهر  بنود هذه المجموعة

 1122 غسطسمقءرنة بأ 1122 أغسطس خلل شهر ةالعمءلمجموعة أسعءر  التغي ر النسبي في متوسط (:2)جدول 

سل
سل

الت
 

 العمالة
 متوسط أسعار

 4102 اغسطس
 )درهم(

متوسط أسعار 
 4102 أغسطس

 )درهم(

 ر النسبيالتغي  
 % 

 ▼ 6.3- 7.5 8.0 مساعدون 1

 ▼ 11.1- 8.0 9.0 عمال شبة مهرة 2

 ▼ 10.0- 9.0 10.0 نجارون 3

 ▼ 10.0- 9.0 10.0 عمال حدادة 4

 ▼ 12.5- 14.0 16.0 كهربائيون 5

 ▼ 7.4- 25.0 27.0 مساحون 6

 ▼ 11.1- 24.0 27.0 سائقون 7
 .أبوظبي –مركز اإلصحاء   المادر: 
 .ومعدات السلمة النقلو السكنالغذا  و المرافق:ردة م مع كل التسهيلت من قبل الشركة الموتقد  ، وسءعةبءلمتوسط سعر العمءلة : ملصحظة 

 

 1122 أغسطسخلل شهر  ارتفءعءا التي شهدت متوسطءت أسعءرهء جموعءت مواد البنء  أمء أهم م

 ن العءم السءبق فهي:نفسه مشهر ءلبمقءرنة 
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 الطابوق

هر مقءرنة بش 1122 أغسطسفي شهر  %2.4بنسبة  الطءبوقمجموعة ارتفعت متوسطءت أسعءر 

 .1122 أغسطس
 

من العءم  ءلفترة نفسهءمقءرنة ب 1122خلل أشهر  الطءبوقمجموعة أسعءر  التغي ر النسبي في متوسط (:1)ل الشك
 السءبق

  
 .ظبيأبو –مركز اإلصحاء  : المادر  

 

 الخشب

وذلك نتيجة  %2.2بنسبة  أغسطس شهر خللالخشب لمجموعة متوسط األسعءر الشهري ارتفع 

  .1122رتفءع معظم أسعءر هذه المجموعة مقءرنة بشهر أغسطس ا

مقءرنة بءلفترة نفسهء من العءم  1122 خلل أشهر الخشبمجموعة أسعءر  التغي ر النسبي في متوسط (:2)ل الشك
 السءبق

  
 .ظبيأبو –مركز اإلصحاء  : المادر  

 

 

 سمنتاإل

، وذلك نتيجة 1122 أغسطسخلل شهر  %2.1بنسبة  سمنتاإلمجموعة أسعءر متوسط  ارتفع

 من العءم السءبق. بءلفترة نفسهءبنود هذه المجموعة مقءرنة معظم االرتفءع في 
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 أغسطسلشهر  أسعار مجموعات مواد البناء متوسطاتل مؤشرات الشهريةالحركة  (:5جدول )
 .من العام السابق نفسها رةوبالفت 4102 يوليوشهر ب مقارنة 4102

م 
رق

 

 المجموعات 
 يوليو \4102 أغسطس

4102 
% 

 \4102 أغسطس
 4102 أغسطس
% 

 3.0 0.0 اإلسمنت 1

 2.8 2.8 البحص والرمل  2

 2.2 0.0 الخرسانة  3

 5.3- 0.1 الحديد 4

 4.4 2.4 الخشب 5

 4.6 0.0 الطابوق 6

 0.0 0.0 مواد التسقيف 7

 0.1- 0.0 المواد العازلة 8

 - - لفائف األغشية 9

 0.0 0.0 الحجر الطبيعي 10

 2.0- 0.0 البالط والرخام  11

   األدوات الصحية  12

 0.0 0.0 أطقم صحمءم كءملة من دون اللوازم  12.1

 0.0 0.0 أطقم صحمءم كءمل بءللوازم جميعهء ملون 12.2

 1.4- 0.0 مجلى ستءنلس ستيل كءمل مع الخلط  12.3

 0.0 0.0 ـــف المستعــارة األسق 13

 4.9- 0.0 األصباغ 14

 1.3- 0.0 الزجاج 15

   األنابيب  16

 0.0 4.1 (PVCأنءبيب ) 16.1

 1.0 -1.0 (uPVCأنءبيب ) 16.2

   األسالك 17

 5.9- 0.0 للمبنى -أسلك  17.1

 0.1 0.0 للشقة -أسلك  17.2

 12.7- 0.0 األبراج السكنية -أسلك  17.3

 1.3- 0.7- ابالت الكهرباءك 18

 1.4- 0.0 معدات النقل 19

 9.8- 7.4 العمالة 20

 0.0 0.0 الديزل 21

 .فرةاالسلعة غير متو: (-)            

 .أبوظبي –مركز اإلصحاء  : المادر           
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 سعار مواد البناءأمنهجية 

سءس النظري لعملية جمع األلك بمء في ذ ،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  لكتروني لمركز اإلالموقع اإل ليهء علىطلع عمكن االوي .1122 سعءر مواد البنء أل ةالسنوي

 .http://www.scad.ae أبوظبي

  

على  وللطلع. 1122 سبتمبرسعءر مواد البنء  لشهر أتقرير  المقبل كتوبرأ 21في  ي نشرهذا وسوف  

 .http://www.scad.ae أبوظبي –ء  صحالكتروني لمركز اإلزيءرة الموقع اإل مكن أيضءا كثر يأتفءصيل 

 

 المسؤولية

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

 وال خطء .األ من خءلية مهءيقد   التي صحاء اتاإل أو البيءنءت أو المعلومءت بأن ضمءنءتال يعطي أي  هفإن

 غير أو المبءشر االستخدام ا جر   بءلمستخدمين تلحق أضرار أو خسءئرأي  عن مسؤوالا  المركز د  يع

 المستخدمين فإن وعليه اإلصحاء . مركز قبل من ةني   بحسن الموقع على مةالمقد   لإلصحاء ات المبءشر

 بعينهء. اضأغر ألي تهوكيفي   اإلصحاء ات لهذه استخدامهم وقت تحديد عن المسؤولون هم
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