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 مة المقد  
 

 - اإلصحاا  مركز يادرها التي النشرات أهم إصحدى البنا  مواد أسعار لمؤشر الشهرية النشرة د  تع

مهماا في  مدخلا  لتشك   التي المهم ة االقتاادية المؤشرات من البنا  مواد أسعار د  تع صحيث ،أبوظبي

 لنشاط القياسية األرقام تركيب في استخدامها يمكن كما المجاالت، مختلف في البحثالتخطيط و

 وقد. الثابتة باألسعار اإلجمالي المحلي الناتج صحساب في منها االستفادة وبالتالي، اإلنشا ات

تستخدمها  التي البنا  مواد أسعار بيانات جمع على البلدان مختلف في اإلصحاائية ألجهزةا صحرصت

 في متواصل ونمو عمراني رتطو   من أبوظبي إمارة تشهده ما قلمنط منو شريحة كبيرة من الناس.

 منتظمة. باورة المواد تلك أسعار بيانات جمع على اإلصحاا  مركز دأب اإلنشا ات قطاع
 

كما في  الرئيسة البنا  مواد مجموعات من مجموعةإصحدى وعشرين  سعارأ صحركة لتقريرا هذا ويضم  

 والباصحثين السياسات وراسمي القرار خذيمت   سعارهاأ متوسطات صحركة نشر يساعد الذي ،الملحق

 والمعتمدة به المرتبطة القطاعات من وغيره البنا  مواد لقطاع الداعمة القرارات واتخاذ التخطيط على

 .هعلي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3  3مؤشر أسعار مواد البناء
 

 التنفيذيملخص ال

 
شهر مقارنة بكل من  1122 ابريل البنا  خلل شهر مواد أسعار متوسط حركةل م هذا التقرير تحليلا يقد  

 :اتالتغي رهذه  من أهمو ،1122 ابريلوشهر  1122 مارس

 

 الحديدة مجموع، و%8.5بنسبة  العمالة متوسط أسعار مجموعةكل من  ابريلع خلل شهر ارتف ▲
 .1122 مارسمقارنة بشهر % 0.4بنسبة  خشبوال %،0.9بنسبة 

نسبة ب كابلت الكهربا  ةمجموعأسعار  اتكل من متوسط 1122 ابريلت خلل شهر ضانخف ▼ 
مقارنة  %1.8 بنسبة "للشقة" سلكألأمجموعة و %،2.2بنسبة  البلط والرخاممجموعة و %،4.8
 .1122 مارسشهر ب

بنسببة الحجر الطبيعي ، ومجموعة %11.1بنسبة  بحص والرمللاعار مجموعة أس متوسطع ارتف ▲
مقارنبة بشبهر  علبى التبوالي %1.0 و %،8.7بنسبب  والزجاج،الخشبب كل من مجموعبةو 10.1%
 .1122 ابريل

 أطقم صحمام كامل بجميع اللوازم ملونو ، "للشقة" األسلك ةأسعار مجموع اتمتوسط تضانخف ▼
علبى  %6.1 ، و%6.6 و ،%5.7بنسبب  "ستانلس ستيل كامل مع الخبلط مجلى ألدوات الاحيةوا

 من العام السابق. ابريلشهر بمقارنة  التوالي
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مقارنة  4102 ابريل شهر أسعار مواد البناء خالل مؤشر شهرية فيالات التغي ر أهم :أولا 
 4102 مارسشهر ب

 

 نسبة تراوصحتصحيث  ،1122 ابريلخلل  ارهاسعأ في متوسط راا تغي   مواد البنا عات مجمو شهدت

ما  اتضاالنخفا بينما تراوصحت نسب ،العمالة لمجموعة% 8.7و لنقلا لمجموعة %1.2 بين ما اترتفاعاال

 .1122 مارسبشهر  مقارنة كابلت الكهربا  لمجموعة% 2.8 و (uPVCأنابيب )لمجموعة % 1.2بين 

 

 العمالة

، ومن 1122 مارسمقارنة بشهر  %8.7بنسبة  1122 ابريل متوسط أجور العمالة خلل شهر ارتفع

 .%21.7 و% 2.1بنود هذه المجموعة بنسب تراوصحت بين  معظم رتفاع( نلصحظ ا2خلل الجدول )

 1122 ابريللشهر  مجموعة العمالةأسعار  التغي ر النسبي في متوسط (:2)جدول 

 .أبوظبي –مركز اإلصحاا   در:الما 
 .ومعدات السلمة النقلو السكنالغذا  و المرافق:م مع كل التسهيلت من قبل الشركة الموردة تقد  ، وساعةبالمتوسط سعر العمالة : ملصحظة 

 

 كابالت الكهرباء

 مارسمقارنة بشهر  1122 ابريلخلل شهر  %2.8انخفض مؤشر أسعار كابلت الكهربا  بنسبة 

 ، وذلك نتيجة انخفاض جميع بنود هذه المجموعة.1122

 1122 ابريللشهر  مجموعة كابلت الكهربا أسعار  التغي ر النسبي في متوسط (:1)جدول 

سل
سل

الت
 

 كابالت الكهرباء
 متوسط أسعار

 4102 مارس
 )درهم(

 ابريلمتوسط أسعار 
 )درهم( 4102

ر النسبي التغي  
% 

1 CU 11 KV \ 3*240 mm² \ 1 km 324,760.0 306,810.0 -5.5 ▼ 

2 CU 33 KV \ 3*240 mm² \ 1 km 372,870.0 354,300.0 -5.0 ▼ 

3 CU 132 KV \ 1*800 mm² \ 1 km 619,740.0 594,880.0 -4.0 ▼ 

 أبوظبي –مركز اإلصحاا  : المادر  

سل
سل

الت
 

 تكلفة الساعة -العمالة 
متوسط أسعار 

 4102 مارس
 )درهم(

 ابريلمتوسط أسعار 
 )درهم( 4102

التغير النسبي 
% 

 ▲ 5.9 9.0 8.5 مساعدون 1

 ▲ 5.6 9.5 9.0 عمال شبة مهرة 2

 ▲ 10.0 11.0 10.0 نجارون 3

 ▲ 10.0 11.0 10.0 عمال حدادة 4

 ▲ 12.5 18.0 16.0 كهربائيون 5

 ▲ 12.0 28.0 25.0 مساحون 6

 ▲ 4.0 26.0 25.0 سائقون 7
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 الخشب

سبة ، وقد بلغت ن1122 ابريلشهدت مجموعة الخشب ارتفاعاا في متوسط أسعارها خلل شهر 

 .1122 مارسوذلك نتيجة ارتفاع بعض بنود هذه المجموعة مقارنة بشهر  ،%0.4االرتفاع 

 

 األنابيب

وذلك  ،لم تشهد أي تغير 1122 ابريل شهر خلل( PVCأنابيب )لمجموعة متوسط األسعار الشهري 

 %1.2ة انخفاضاا بنسب (uPVC)بينما اظهر متوسط أسعار مجموعة أنابيب  .1122 مارسمقارنة بشهر 

 وذلك نتيجة انخفاض جميع بنود هذه المجموعة.

 

 ألصباغا

وذلك نتيجة  ،%1.7بنسبة  1122 ابريل شهر خلل صبا األلمجموعة متوسط األسعار الشهري  نخفضا

  .%011.بنسبة  "/ جالون/ اإلماراتمطفي(-قلوز )لميع بنجالك /صبغ زيتينخفاض "ا

 1122 ابريللشهر  ألصبا مجموعة ار أسعا التغي ر النسبي في متوسط (:2)جدول 

سل
سل

الت
 

 األصباغ
 متوسط أسعار

 4102 مارس
 )درهم(

 ابريلمتوسط أسعار 
 )درهم( 4102

 ر النسبيالتغي  
 % 

 ▬ 0.0 60.0 60.0 صبغ أملشن / جوليفكس عادي / درام / اإلمارات 1

 ▲ 9.1 60.0 55.0 صبغ أملشن / ديروسان متوسط / جالون / اإلمارات 2

 ▬ 0.0 85.0 85.0 بغ أملشن / فبنوماستيك ممتاز / جالون / اإلماراتص 3

 ▼ 20.0- 60.0 75.0 مطفي( / جالون / اإلمارات -صبغ زيتي / بنجاالك قلوز )لميع  4

 ▲ 11.1 200.0 180.0 صبغ زيتي / صبغ مارموركس خشن جوتن / درام / اإلمارات 5

 ▬ 0.0 230.0 230.0 إلماراتصبغ زيتي / صبغ مارموركس ناعم / درام / ا 6
 .ظبيأبو –مركز اإلصحاا  : المادر  

 
مقارنة  4102 ابريلأسعار مواد البناء خالل  مؤشرات شهرية فيالات التغي ر أهم :ثانياا 

 من العام السابق ة نفسهاالفترب
  

شهر سعارها خلل أ متوسطات في نخفاضاا بنا  االمواد  من مجموعات عةمجمو عشر سبعة لتسج  

% 2.2 بين ما اتاالنخفاض نسب وتراوصحت ،نفسها من العام السابق بالفترةمقارنة  1122 ابريل

 كانت على النحو اآلتيف نخفاضاتاال أما أهم ،أسلك / للشقة لمجموعة %5.7 و العمالة ةلمجموع
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 األسالك 

ام السابق، مقارنة بالفترة نفسها من الع 1122 ابريلانخفض متوسط أسعار األسلك خلل شهر 

األبراج السكنية" وتليها مجموعة األسلك "%، 5.7بنسبة  األسلك "للشقة"وتاد رتها مجموعة 

 على التوالي.% 1.2 و %7.2 بنسبواألسلك "للمبنى" 

 

 كابالت الكهرباء

، وذلك نتيجة انخفاض 1122 ابريلخلل شهر  %2.1انخفض مؤشر أسعار كابلت الكهربا  بنسبة 

 .1122 ابريلجميع بنود هذه المجموعة مقارنة بشهر 

  1122 ابريلمقارنة بشهر  1122 ابريلخلل  مجموعة كابلت الكهربا أسعار  التغي ر النسبي في متوسط (:2)جدول 

سل
سل
الت

 

 ابريل متوسط أسعار كابالت الكهرباء
 )درهم( 4102

 ابريلمتوسط أسعار 
 م()دره 4102

ر النسبي التغي  
% 

1 CU 11 KV \ 3*240 mm² \ 1 km 322,130.0 306,810.0 -4.8 ▼ 

2 CU 33 KV \ 3*240 mm² \ 1 km 370,150.0 354,300.0 -4.3 ▼ 

3 CU 132 KV \ 1*800 mm² \ 1 km 612,280.0 594,880.0 -2.8 ▼ 

 .ظبيأبو –مركز اإلصحاا  : المادر  

 

 األدوات الصحية

ومجموعة  "أطقم صحمام كاملة بدون اللوازم" أسعار كل من مجموعة األدوات الاحية متوسط انخفض

ومجموعة األدوات الاحية "أطقم صحمام " "مجلى ستانلس ستيل كامل مع الخلطاألدوات الاحية 

 .على التوالي %6.6و %6.1و %2.7 امل باللوازم جميعها ملون" بنسبك

 

مقارنة  1122 ابريلخلل شهر  ارتفاعاا ت متوسطات أسعارها التي شهدجموعات مواد البنا  أما أهم م

 ن العام السابق فهي:نفسه مشهر الب

 

 الحجر الطبيعي

مقارنة  %21.2بنسبة  1122 ابريلارتفاعاا خلل  "حجر الطبيعيالمجموعة "أسعار  اتمتوسط تسج ل 

 بالفترة ذاتها من العام السابق.
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 1122 ابريلمقارنة بشهر  1122 ابريل شهر خلل حجر الطبيعيوسط أسعار مجموعة ال(: التغي ر النسبي في مت5جدول )

سل
سل

الت
 

 متوسط أسعار الحجر الطبيعي
 )درهم( 4102 ابريل

 متوسط أسعار
 )درهم( 4102 ابريل

 التغي ر النسبي
 % 

 ▬ 0.0 75.0 75.0 / األردن ²القطرانة / م -سم / أبيض  3سم سمك  52حجر طبيعي / عرض 1

 ▬ 0.0 160.0 160.0 / األردن ²سم / عجلون / م 3سم سمك  52حجر طبيعي / عرض 2

 ▲ 33.3 180.0 135.0 / األردن ²سم / معان / م 3سم سمك  52حجر طبيعي / عرض 3
 .ظبيأبو –مركز اإلصحاا  : المادر  
 

 البحص والرمل

مقارنة بشهر  1122 يلابرفي شهر  %11.1بنسبة مجموعة البحص والرمل ارتفعت متوسطات أسعار 

( يشير إلى نسب التغي ر لمعظم بنود هذه المجموعة، صحيث تراوصحت نسبة 6والجدول ) 1122 ابريل

 %.21.1و %0.1البنود ما بين  معظمل رتفاعاال
 

  1122 ابريلمقارنة بشهر  1122 ابريل(: التغي ر النسبي في متوسط أسعار مجموعة البحص والرمل خلل 6جدول )

 لنسبيالتغير ا
 % 

 متوسط أسعار
 4102 ابريل

 )درهم(

 متوسط أسعار
 4102 ابريل

 )درهم(
 البحص والرمل

سل
سل

الت
 

 1 / اإلمارات ³بحص / كونكري مكسر إنش / م 70.0 80.0 14.3 ▲

 2 / اإلمارات ³إنش / م 3/4بحص / مغربل  60.0 75.0 25.0 ▲

 3 مارات/ اإل ³إنش / م 3/8بحص / كونكري مكسر  70.0 70.0 0.0 ▬

 4 / اإلمارات ³إنش / م 3/8بحص / مغربل مكسر  50.0 70.0 40.0 ▲

 5 / اإلمارات ³بحص / كدش / م 44.0 60.0 36.4 ▲

 6 / اإلمارات  ³الرمـــل / أبيض / م 41.3 45.0 9.0 ▲

 7 / اإلمارات  ³الرمـــل / أسود / م 47.5 60.0 26.3 ▲

 8 / اإلمارات  ³م الرمـــل / أحمر / 35.0 40.0 14.3 ▲

 السلعة غير متوافرة. (:-)   
 .ظبيأبو –مركز اإلصحاا  : المادر  

 

 الخشب

، وذلك نتيجة االرتفاع في 1122 ابريلخلل شهر  %8.5بنسبة  الخشبمجموعة أسعار ارتفع متوسط 

 من العام السابق. بالفترة نفسهابنود هذه المجموعة مقارنة معظم 
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 4102 ابريللشهر  أسعار مجموعات مواد البناء متوسطاتل شرات الشهريةمؤالحركة  (:7جدول )
 .من العام السابق نفسها وبالفترة 4102 مارسشهر ب مقارنة

م 
رق

 

 المجموعات 
 مارس \4102 ابريل

4102 
% 

 ابريل \4102 ابريل
4102 

% 

 0.0 0.0 اإلسمنت 1

 20.0 0.0 البحص والرمل  2

 4.4- 0.0 الخرسانة  3

 3.9- 0.9 ديدالح 4

 8.7 0.4 الخشب 5

 5.4- 0.0 الطابوق 6

 0.0 0.0 مواد التسقيف 7

 0.6 0.0 المواد العازلة 8

     لفائف األغشية 9

 10.1 0.0 الحجر الطبيعي 10

 3.0- 1.1- البالط والرخام  11

     األدوات الصحية  12

 4.5- 0.0 أطقم صحمام كاملة من دون اللوازم  12.1

 6.6- 0.0 طقم صحمام كامل باللوازم جميعها ملونأ 12.2

 6.0- 0.0 مجلى ستانلس ستيل كامل مع الخلط  12.3

 1.5- 0.0 األسقـــف المستعــارة  13

 2.3- 0.5- األصباغ 14

 0.9 0.0 الزجاج 15

     األنابيب  16

 0.0 -2.1 (PVCأنابيب ) 16.1

 0.4 -2.3- (uPVCأنابيب ) 16.2

     األسالك 17

 2.1- 0.0 للمبنى -أسلك  17.1

 7.5- 0.8- للشقة -أسلك  17.2

 5.1- 0.2- األبراج السكنية -أسلك  17.3

 4.0- 4.8- كابالت الكهرباء 18

 2.1- 0.1 معدات النقل 19

 1.3- 8.5 العمالة 20

 0.0 0.0 الديزل 21

 .فرةاالسلعة غير متو: (-)            

 .أبوظبي –مركز اإلصحاا   :المادر           
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 سعار مواد البناءأمنهجية 

ساس النظري لعملية جمع األبما في ذلك  ،سعار مواد البنا أصحاا  إعداد الحالية إلمنهجية ال إن 

 ها،جرا ات تجهيز البيانات واعتمادإسعار، وسلوب جمع بيانات األأو ،ة السلعتركيب سل  والبيانات، 

 النشرة في ض َِّحتو  قد  المحتملة أة القيم المفقودة، وماادر الخطومعالج، وطرق صحساب المتوسطات

 –صحاا  لكتروني لمركز اإلالموقع اإل طلع عليها علىمكن االوي .1122 سعار مواد البنا أل ةالسنوي

 .http://www.scad.ae أبوظبي

  

على  وللطلع. 1122 مايوسعار مواد البنا  لشهر أر تقري المقبل يونيو 21في  ي نشرهذا وسوف  

 .http://www.scad.ae أبوظبي –صحاا  لكتروني لمركز اإلزيارة الموقع اإل مكن أيضاا كثر يأتفاصيل 

 

 المسؤولية

الرسمية،  اإلصحاا ات إعداد في والعناية الجهد كل يبذل أبوظبي – اإلصحاا  مركز أن من الرغم وعلى 

 وال األخطا . من خالية مهايقد   التي صحاا اتاإل أو البيانات أو المعلومات بأن ضماناتال يعطي أي  هفإن

 غير أو المباشر االستخدام ا جر   بالمستخدمين تلحق أضرار أو خسائرأي  عن مسؤوالا  المركز د  يع

 المستخدمين فإن وعليه اإلصحاا . مركز قبل من ةني   بحسن الموقع على مةالمقد   لإلصحاا ات المباشر

 بعينها. أغراض ألي تهوكيفي   اإلصحاا ات لهذه استخدامهم وقت تحديد عن المسؤولون هم
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