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 ةمالمقد  

 
ّّدّ تع ّّالشهريةالنشرة ّاإلحصاءلمؤشر ّمركز ّالنشراتّالتيّيصدرها ّإحدىّأهم ّالبناء ّمواد ّ-ّأسعار

وادّالبناءّمنّالمؤشراتّاالقتصاديةّالمهم ةّالتيّتشك لّمدخالًّمهماًّفيّأسعارّمّدّ تع،ّحيثّأبوظبي

ّل ّفيّتركيبّاألرقامّالقياسية ّيمكنّاستخدامها ّكما قطاعّالتخطيطّوالبحثّفيّمختلفّالمجاالت،

ّ ّالثابتة. ّباألسعار ّاإلجمالي ّالمحلي ّالناتج ّحساب ّفي ّمنها ّاالستفادة ّوبالتالي وقدّاإلنشاءات،

موادّالبناءّالتيّتستخدمهاّّبياناتّأسعارإلحصائيةّفيّمختلفّالبلدانّعلىّجمعّحرصتّاألجهزةّا

منطلقّماّتشهدهّإمارةّأبوظبيّمنّتطو رّعمرانيّونموّمتواصلّفيّمنّوّشريحةّكبيرةّمنّالناس.

ّبصورةّمنتظمة.علىّجمعّبياناتّأسعارّتلكّالموادّّاإلحصاءدأبّمركزّّقطاعّاإلنشاءات

ّ

ركةّأسعارّإحدىّوعشرينّمجموعةّمنّمجموعاتّموادّالبناءّالرئيسةّكماّفيّحّالتقريرّهذاّويضمّ 

ّوراسميّالسياساتّوالباحثينّالقرارّالملحق،ّالذيّيساعدّنشرّحركةّمتوسطاتّأسعارهاّمت خذي

وغيرهّمنّالقطاعاتّالمرتبطةّبهّوالمعتمدةّّاإلنشاءاتالتخطيطّواتخاذّالقراراتّالداعمةّلقطاعّّعلى

ّ.عليه
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 ملخص التنفيذيال
 

ّتحليالًّيقدّ  ّالتقرير ّخاللّشهرّمواد أسعارّمتوسطّحركةلّمّهذا مقارنةّبكلّمن5102ّّّفبرايرّالبناء

ّ:ومنّأهمّهذهّالتغي راتّ،5102ّفبرايروشهر5102ّّينايرّشهرّ
ّ

ّارتفّ - ّشهر ّخالل 5102ّّّفبرايرع ّمن ّمجموعةكل ّأسعار ّّ"الزجاج"ّمتوسط %،4.4ّبنسبة

ّمجموعو ّّ"الخشب"ة ّ"%3.3بنسبة ّومجموعة ّالتسقيف، ّمواد ّبنسبة ّومجموعة0.7ّ" ،%

 .5102ينايرّمقارنةّبشهرّّ%0.1بنسبةّّ"العمالة"
 

،ّ%01.2نسبةّبّ"الموادّالعازلة"ّةمجموعأسعارّّاتمتوسط5102ّّفبرايرتّخاللّشهرّضانخف -

%2.2ّبنسبةّّ"األبراجّالسكنيةّ-أسالك"%،ّومجموعة2.0ّبنسبةّّ"للشقة-أسالكّ"ومجموعةّ

 .5102ينايرّشهرّمقارنةّب
ّ

ّ%2.4بنسبةّّ"الطابوقو"ّ"الخرسانة"ّأسعارّمجموعةّمتوسط5102ّّفبرايرخاللّشهرّعّارتفّ -

البحصّ"وّ،"الخشب"ّكلّمنّمجموعةوّ%2.1 بنسبةّ"الحجرّالطبيعي"ّ،ّومجموعةلكلّمنهما

 .5102ّفبرايرمقارنةّبشهرّّعلىّالتواليّ%5.2ّ%،ّو3.4بنسبّّ"والرمل
 

ّمجموعّاتمتوسطّتضانخفّ - ّالسكنيةّ-األسالكّ"ّةأسعار ّو"األبراج كابالتّو"ّ،"العمالة"،

ّّ"الكهرباء ّ%05.0وّ،%03.4بنسب ّالتواليّ%00.7و، ّّعلى ّشهر مقارنة5102ّّّفبرايرخالل

 منّالعامّالسابق.ّفبرايرشهرّب
ّ

 

 

 

 

 

 

 

ّ
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يناير شهر بمقارنة  5102 برايرف شهر أسعار مواد البناء خالل مؤشر ات فيالتغي رأهم  :أولا 
5102 

 

ّمجموّشهدت ّالبناءعات ّّ،5102ّفبرايرّشهرّخاللّسعارهاأّفيّمتوسطّراًّتغي ّّمواد ّتراوحتحيث

تراوحتّّبينماّ،الزجاجّلمجموعة%2.2ّوّللمبنى"ّ–"أسالكّلمجموعة%1.0ّّبينّماّاترتفاعاالّنسبة

ّ ّبين 1.2ّاالنخفاضاتّما ّ%ّل01.2وّمعداتّالنقل%ّلمجموعة ّالعازلةمجموعة بشهرّّمقارنةّالمواد

ّّ.5102ينايرّ
 

 الزجاج

ّالزجاجمتوسطّّارتفع ّّأسعار 2.2ّبنسبة5102ّّّفبرايرخاللّشهر ّومن5102ّينايرّ%ّمقارنةّبشهر ،

 ّّّ%.00.2%ّو3.3ّأسعارّهذهّالمجموعةّبنسبّتراوحتّماّبينّمعظمّارتفاع(ّنالحظ0ّخاللّالجدولّ)

مقارنة بشهر  5102 فبرايرلشهر  الزجاجمجموعة  أسعارمتوسط (: التغي ر النسبي في 0جدول )
 5102يناير 

ل
س
سل

لت
ا

 

 الزجاج
 متوسط أسعار

 5102يناير 
 )درهم(

متوسط أسعار 
 5102 فبراير

 )درهم(

التغي ر 
 النسبي

 % 

 ▲ 3.3 46.5 45.0 /ّالسعودية²ّملمّ/ّم2ّزجاجّشفـافّ/ّ 1

 ▲ 3.7 55.5 53.5 /ّالسعودية²ّملمّ/ّم4ّزجاجّشفـافّ/ّ 2

   - - /ّالسعودية²ّملمّ/ّم2ّزجاجّملونّ/ّ 3
 ▲ 11.8 71.0 63.5 /ّالسعودية²ّملمّ/ّم4ّزجاجّملونّ/ّ 4

 ▲ 3.5 88.0 85.0 /ّالسعودية²ّملمّ/ّم2ّزجاجّمراياّ/ّ 5

 ▬ 0.0 112.5 112.5 /ّالسعودية²ّملمّ/ّم4ّزجاجّمراياّ/ّ 6

 .فرةاالسلعةّغيرّمتو:ّ(-)  
ّأبوظبيّ–مركزّاإلحصاءّّ:المصدرّّ
ّ 

ّ

 المواد العازلة

مقارنةّبشهر5102ّّّفبرايرفيّمتوسطّأسعارهاّخاللّشهرّّانخفاضاّشهدتّمجموعةّالموادّالعازلة

موادّعازلةّ/ّبيتومين/ّ"ّأسعار انخفا وذلكّنتيجةّّ%،01.2ّنخفا ،ّوقدّبلغتّنسبةّاال5102ينايرّ

مقارنةّّ%ّعلىّالتوالي00.7ّ%ّو57.3ّوّبنسبّ"طنّ/41/71ّوادّعازلة/ّبيتومين/ّم"وّ"ّ/ّطن21/21ّ

ّ.5102ينايرّبشهرّ
ّ

 الحديد

ّّاانخفاضّالحديدشهدتّمجموعةّ ّخاللّشهر ينايرّمقارنةّبشهر5102ّّّفبرايرفيّمتوسطّأسعارها

ّ.المجموعةّسببّانخفا ّمعظمّبنودّهذهبّذلك%،ّو3.5وقدّبلغتّنسبةّاالنخفا 5102ّّ
ّ

 الخشب

ّارتفعتّمتوسطاتّأسعا ّينايرمقارنةّبشهر5102ّّّفبرايرفيّشهرّّ%3.3بنسبةّّالخشبمجموعةّر
5102. 

 



5 إحصاءات  أسـعــــــار مــــــــــواد البـنــــــــــاء

4 
 

  (uPVCأنابيب )

%ّمقارنةّبشهر3.1ّبنسبة5102ّّّفبرايرخاللّشهرّّ(uPVCأنابيبّ)مجموعةّّأسعارمتوسطّّانخفض

ّ.5102ينايرّ
ّ

 مواد التسقيف

ّ ّمجموعة ّالتسقيفشهدت ّّاارتفاعّمواد ّأسعارها ّفيّمتوسط ّارتفاعّ%ّو0.7بنسبة ّبسبب ذلك

"ّ ّمضلع ّزنك/ ّقوي/2ّألواح ّالهندّقدم/ ّبنسبة "3.2ّ%ّ 5102ّّّفبرايرخاللّشهر ّبشهر ينايرّمقارنة

5102.ّ

 ة نفسهاالفتربمقارنة  5102 فبرايرأسعار مواد البناء خالل  مؤشرات في اتالتغي ر أهم :ثانياا 
 من العام السابق

  

شهرّسعارهاّخاللّأّمتوسطاتّفيّنخفاضاًّبناءّاالموادّّمنّمجموعاتّعةمجموّةعشرّأثنتاّلتسجّ 

5102ّّّفبراير ّالسابقّبالفترةمقارنة ّالعام ّمن %1.2ّّبينّماّاتاالنخفاضّنسبّوتراوحتّ،نفسها

ّ%03.4ّوّمعداتّالنقلّةلمجموع ّالسكنية"لمجموعة ّاالّ،أسالكّ"األبراج ّأهم كانتّفّنخفاضاتأما

ّ:علىّالنحوّاآلتي
 

ّ

 األسالك 

ّ ّاألسالكّخاللّشهر ّمنّالعامّالسابق،5102ّّّفبرايرانخفضّمتوسطّأسعار ّنفسها ّبالفترة مقارنة

أسالكّ"للمبنى"ّ%،ّومجموعة03.4ّوذلكّبسببّانخفا ّمجموعةّأسالكّ"األبراجّالسكنية"ّبنسبةّ

 %.5.3أسالكّ"للشقة"ّبنسبةّّومجموعة%،2.4ّبنسبهّ
ّ

 كابالت الكهرباء

مقارنةّبشهر5102ّّّفبرايرخاللّشهرّ%00.7ّبنسبةّكابالتّالكهرباءّّمجموعةّانخفضّمتوسطّأسعار

 ،ّوذلكّنتيجةّانخفا ّجميعّبنودّهذهّالمجموعة.5102فبرايرّ
 

مقارنة  5102 فبرايرمجموعة كابالت الكهرباء لشهر أسعار  التغي ر النسبي في متوسط (:5)جدول 
 5102فبراير بشهر 

ل
س
سل

لت
ا

 

 كابالت الكهرباء
 رمتوسط أسعا

 5102 فبراير
 )درهم(

متوسط أسعار 
 5102 فبراير

 )درهم(

ر التغي  
 النسبي %

1 CU 11 KV \ 3*240 mm² \ 1 km 320,670 278,860 -13.0 ▼ 

2 CU 33 KV \ 3*240 mm² \ 1 km 368,650 325,400 -11.7 ▼ 

3 CU 132 KV \ 1*800 mm² \ 1 km 613,280 549,780 -10.4 ▼ 

ّأبوظبيّ–اءّمركزّاإلحص:ّالمصدرّّ
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 العمالة

،ّوذلك5102ّّفبراير%ّمقارنةّبشهر05.0ّبنسبة5102ّّّفبرايرمتوسطّأجورّالعمالةّخاللّشهرّّانخفض

ّ%.52.1%ّو2.3بينّّماّبنودّهذهّالمجموعةّبنسبّتراوحتّمعظمبسببّانخفا ّ

 ايرفبرمقارنة بشهر  5102 فبرايرشهر أجور العمالة خالل  التغي ر النسبي في متوسط(:0شكل )
5102 

ّأبوظبيّ–مركزّاإلحصاءّ:ّالمصدر

 

 األصباغ

ّفبراير%ّمقارنةّبشهر2.2ّبنسبة5102ّّّفبرايرخاللّشهرّّاألصباغّمجموعةّأسعارمتوسطّّانخفض

5102.ّّ
 

ّم ّأهم ّأما ّالبناء ّمواد ّجموعات ّأسعارها ّمتوسطات ّّارتفاعاًّالتيّشهدت ّشهر 5102ّّفبرايرخالل

ّنّالعامّالسابقّفهي:نفسهّمشهرّالبنةّمقار

 الطابوق

ّفبرايرمقارنةّبشهر5102ّّّفبرايرفيّشهرّّ%2.4بنسبةّّالطابوقمجموعةّارتفعتّمتوسطاتّأسعارّ

5102.ّ

 الخرسانة

،ّوقدّبلغتّنسبة5102ّّفبرايرشهدتّمجموعةّالخرسانةّارتفاعاّفيّمتوسطّأسعارهاّخاللّشهرّ

ّ.5102ّفبرايراعّجميعّبنودّهذهّالمجموعةّمقارنةّبشهرّوذلكّنتيجةّارتفّ%،2.4االرتفاعّ

 الحجر الطبيعي 

ّارتفعّمتوسطّ ّالطبيعيمجموعةّأسعار ّّ%2.1بنسبةّّالحجر ّوذلكّنتيجة5102ّّفبرايرخاللّشهر ،

ّمنّالعامّالسابق.ّبالفترةّنفسهابنودّهذهّالمجموعةّمقارنةّّبعضاالرتفاعّفيّ
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 5102 فبرايرلشهر  أسعار مجموعات مواد البناء سطاتمتوالتغيرات النسبية في  (:3جدول )
 .من العام السابق وبالفترة نفسها 5102يناير شهر ب مقارنة

م 
رق

 

 المجموعات 
يناير  \5102 فبراير

5102 
% 

 فبراير \5102 فبراير
5102 

% 

 1.2 1.6- اإلسمنت 1

 2.8 0.0 البحص والرمل  2

 4.6 0.0 الخرسانة  3

 7.1- 3.2- الحديد 4

 3.6 3.3 الخشب 5

 4.6 0.0 الطابوق 6

 1.7 1.7 مواد التسقيف 7

 11.1- 10.5- المواد العازلة 8

 - - لفائف األغشية 9

 4.0 0.0 الحجر الطبيعي 10

 2.6 0.0 البالط والرخام  11

   األدوات الاحية  12

 0.7 0.0 أطقمّحمامّكاملةّمنّدونّاللوازمّ 12.1

 0.0 0.0 باللوازمّجميعهاّملونأطقمّحمامّكاملّ 12.2

 1.4- 0.0 مجلىّستانلسّستيلّكاملّمعّالخالطّ 12.3

 0.0 0.0 األسقـــف المستعــارة  13

 8.5- 0.0 األصباغ 14

 3.6- 4.4 الزجاج 15

   األنابيب  16

 0.0 0.7 (PVCأنابيبّ) 16.1

 3.0 -7.6- (uPVCأنابيبّ) 16.2

   األسالك 17

 4.9- 0.1 مبنىللّ-أسالكّ 17.1

 2.3- 5.1- للشقةّ-أسالكّ 17.2

 13.6- 4.5- األبراجّالسكنيةّ-أسالكّ 17.3

 11.7- 1.0- كابالت الكهرباء 18

 0.4- 0.4- معدات النقل 19

 12.1- 1.0 العمالة 20

 0.0 0.0 الديزل 21
ّ.فرةاالسلعةّغيرّمتو:ّ(-)ّّّّّّّّّّّّ

ّ.بوظبيأّ–مركزّاإلحصاءّ:ّالمصدرّّّّّّّّّّّ
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 سعار مواد البناءأمنهجية 
 

ّالّإنّ ّالحاليةّإلمنهجية ّإعداد ّالبناءأحصاء ّمواد ّفيّذلكّّ،سعار ساسّالنظريّلعمليةّجمعّاألبما

ّ ّالسلعتركيبّسل ّوالبيانات، ّاألأوّ،ة ّبيانات ّوسلوبّجمع ّواعتمادإسعار، ّالبيانات ّتجهيز ّها،جراءات

ّالنشرةّفيّض َِّحتوّ قدّّالمحتملةّأودة،ّومصادرّالخطومعالجةّالقيمّالمفق،ّوطرقّحسابّالمتوسطات

ّالبناءألّةالسنوي ّمواد ّعلىمكنّاالويّ.5103ّسعار ّعليها ّاإلّطالع ّاإلالموقع ّلكترونيّلمركز ّ–حصاء

ّ.http://www.scad.aeأبوظبيّ
 ّ

علىّّولالطالع.5102ّّمارسالبناءّلشهرّسعارّموادّأتقريرّّالمقبلّإبريل02ّفيّّي نشرهذاّوسوفّّ

ّ.http://www.scad.aeّأبوظبيّ–حصاءّلكترونيّلمركزّاإلزيارةّالموقعّاإلّمكنّأيضاًّكثرّيأتفاصيلّ

 المسؤولية
 

رسمية،ّأبوظبيّيبذلّكلّالجهدّوالعنايةّفيّإعدادّاإلحصاءاتّالّ–وعلىّالرغمّمنّأنّمركزّاإلحصاءّّ

مهاّخاليةّمنّاألخطاء.ّوالّحصاءاتّالتيّيقدّ اإلّالبياناتّأوّالّيعطيّأيّضماناتّبأنّالمعلوماتّأوّهفإن

ّمسؤوالًّّدّ يع ّتلحقّبالمستخدمينّجر ّّالمركز ّأضرار ّأو ّغيرّعنّأيّخسائر ّأو ّاالستخدامّالمباشر اء

حصاء.ّوعليهّفإنّالمستخدمينّةّمنّقبلّمركزّاإلمةّعلىّالموقعّبحسنّني ّالمباشرّلإلحصاءاتّالمقدّ 

ّأليّأغرا ّبعينها.ّتههمّالمسؤولونّعنّتحديدّوقتّاستخدامهمّلهذهّاإلحصاءاتّوكيفي ّ

http://www.scad.ae.ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ
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