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 ةمالمقد  
 
،ّحيثّأبوظبي-ّأسعارّموادّالبناءّإحدىّأهمّالنشراتّالتيّيصدرهاّمركزّاإلحصاءلمؤشرّّالشهريةالنشرةّّدّ تع
ّمّدّ تع ّوالبحثّفيّأسعار ّفيّالتخطيط ّمهماً ّالتيّتشك لّمدخالً ّالمهم ة ّالمؤشراتّاالقتصادية ّمن ّالبناء واد

اإلنشاءات،ّوبالتاليّاالستفادةّمنهاّقطاعّمختلفّالمجاالت،ّكماّيمكنّاستخدامهاّفيّتركيبّاألرقامّالقياسيةّل

إلحصائيةّفيّمختلفّالبلدانّعلىّوقدّحرصتّاألجهزةّافيّحسابّالناتجّالمحليّاإلجماليّباألسعارّالثابتة.ّ

منطلقّماّتشهدهّإمارةّأبوظبيّمنّوّموادّالبناءّالتيّتستخدمهاّشريحةّكبيرةّمنّالناس.ّبياناتّأسعارجمعّ

بصورةّعلىّجمعّبياناتّأسعارّتلكّالموادّّاإلحصاءدأبّمركزّّمنّتطو رّعمرانيّونموّمتواصلّفيّقطاعّاإلنشاءات

ّمنتظمة.

ّ
ّفيّالملحق،ّحّالتقريرّهذاّويضمّ  ّالرئيسةّكما ّالبناء ّإحدىّوعشرينّمجموعةّمنّمجموعاتّمواد ركةّأسعار

التخطيطّواتخاذّّعلىّوراسميّالسياساتّوالباحثينّالقرارّالذيّيساعدّنشرّحركةّمتوسطاتّأسعارهاّمت خذي

ّ.وغيرهّمنّالقطاعاتّالمرتبطةّبهّوالمعتمدةّعليهّاإلنشاءاتالقراراتّالداعمةّلقطاعّ
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 ملخص التنفيذيال
 

ّتحليالًّيقدّ  ّالتقرير ّديسمبرشهرّمقارنةّبكلّمن5102ّّّينايرّالبناءّخاللّشهرّمواد أسعارّمتوسطّحركةلّمّهذا

ّ:ومنّأهمّهذهّالتغي راتّ،5102ّينايروشهر5102ّّ

ّ

ّارتفّ - ّمجموعةكلّمن5102ّّّينايرعّخاللّشهر ّالطبيعيال"ّمتوسطّأسعار ّّ"حجر ّو%2.1بنسبة ةّمجموع،
ّ%1.0،ّومجموعةّالخشبّبنسبةّ%0.5"ّبنسبةّ(uPVC)،ّومجموعةّ"أنابيبّ%0.1بنسبةّّ"(PVC)أنابيبّ"

 .5102ّديسمبرمقارنةّبشهرّ

 

ّضانخف - ّشهر ّخالل ّّاتمتوسط5102ّّينايرت ّبّ"العمالة"ّةمجموعأسعار ّ%9.0نسبة ّومجموعة كابالتّ"،

 .5102ّديسمبرشهرّمقارنةّبّ%5.5بنسبةّّ"الخرسانة"،ّومجموعةّ%2.5بنسبةّّ"الكهرباء

ّ

ّارتفّ - ّع ّشهر ّمجموعةّمتوسط5102ّّينايرخالل ّّو"الطابوق"ّ"الخرسانة"ّأسعار ّمنهماّ%2.4بنسبة ،ّلكل

ّالطبيعي"ّومجموعة ّمجموعةوّ%2.1 بنسبةّ"الحجر ّمن بنسبّّ"البحصّوالرمل"وّ،"للشقة-أسالك"ّكل

 .5102ّينايرمقارنةّبشهرّّعلىّالتواليّ%5.9و،5.0%ّ

 
ّمجموعّاتمتوسطّتضخفانّ - ّالكهرباء"ّةأسعار ّو"كابالت بنسبّّ"األصباغو"ّ،"السكنيةّاألبراج-األسالك"،

 منّالعامّالسابق.ّينايرشهرّبمقارنة5102ّّّينايرخاللّشهرّّعلىّالتواليّ%9.2و،ّ%0.4وّ،00.9%
ّ

 
 
 
 
 

 
 
ّ
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شهر بمقارنة  5102 يناير شهر أسعار مواد البناء خالل مؤشر ات فيالتغي رأهم  :أولا 
 5104 ديسمبر

 

ّماّاترتفاعاالّنسبةّتراوحتحيثّّ،5102ّينايرّشهرّخاللّسعارهاأّفيّمتوسطّراًّتغي ّّموادّالبناءعاتّمجموّشهدت

ّبينّّبينماّ،الحجرّالطبيعيّلمجموعةّ%2.1وّالبالطّوالرخامّلمجموعةّ%1.5ّبين ّ%1.0تراوحتّاالنخفاضاتّما

ّّ.5102ّديسمبربشهرّّمقارنةّعمالةاللمجموعةّّ%9.0وّلمجموعةّاإلسمنت
 

 العمالة

ّّانخفض ّشهر ّخالل ّالعمالة ّأجور 5102ّّّينايرمتوسط ّّ%9.0بنسبة ّبشهر ّخالل5102ّّديسمبرمقارنة ّومن ،

 ّ.ّ%59.1وّ%2.4أجورّالعمالةّبنسبّتراوحتّماّبينّّمعظمانخفاضّ(ّنالحظ0ّالجدولّ)
 

مقارنة بشهر  5102 ينايرلعمالة لشهر مجموعة ا أجور(: التغي ر النسبي في متوسط 0جدول )
 5104 ديسمبر

سل
سل

الت
 

 العمالة
 أجور متوسط
 5104 ديسمبر

 (/ساعة درهم)

 أجورمتوسط 
 5102 يناير
 (/ساعة )درهم

 التغي ر النسبي
% 

 ▼ 6.7- 7.0 7.5 مساعدون 1
 ▼ 6.3- 7.5 8.0 عمالّشبةّمهرة 2
 ▼ 5.6- 8.5 9.0 نجارون 3
 ▼ 5.6- 8.5 9.0 عمالّحدادة 4
 ▼ 7.1- 13.0 14.0 كهربائيون 5
 ▼ 28.0- 18.0 25.0 مساحون 6
 ▬ 0.0 22.0 22.0 سائقون 7

ّأبوظبيّ–مركزّاإلحصاءّ:ّالمصدرّّ
ّالنقلوّالسكنالغذاءّوّالمرافق:مّمعّكلّالتسهيالتّمنّقبلّالشركةّالموردةّتقدّ ،ّوساعةبالالعمالةّّأجرمتوسطّ:ّمالحظةّ

 .ومعداتّالسالمة
 

 

 بالت الكهرباءكا

،ّوقدّبلغتّنسبةّاالنخفاض5102ّّينايرشهدتّمجموعةّكابالتّالكهرباءّانخفاضّفيّمتوسطّأسعارهاّخاللّشهرّ

 .5102ّديسمبروذلكّنتيجةّانخفاضّجميعّبنودّهذهّالمجموعةّمقارنةّبشهرّّ،2.5%
 

مقارنة  5102 ينايرمجموعة كابالت الكهرباء لشهر أسعار  التغي ر النسبي في متوسط (:5)جدول 
 5104ديسمبر بشهر 

سل
سل

الت
 

 كابالت الكهرباء
 متوسط أسعار

 5104 ديسمبر
 )درهم(

متوسط أسعار 
 5102 يناير

 )درهم(
 ر النسبي التغي  

% 

1 CU 11 KV \ 3*240 mm² \ 1 km 299,620 282,130 -5.8 ▼ 

2 CU 33 KV \ 3*240 mm² \ 1 km 346,870 328,780 -5.2 ▼ 

3 CU 132 KV \ 1*800 mm² \ 1 km 580,590 554,780 -4.4 ▼ 

ّأبوظبيّ–مركزّاإلحصاءّ:ّالمصدرّّ
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 الحجر الطبيعي

ّالطبيعي ّالحجر ّمجموعة ّّشهدت ّشهر ّخالل ّأسعارها ّفيّمتوسط 5102ّّّينايرارتفاعا ّبشهر ديسمبرّمقارنة

ّ.5102ديسمبرّةّبشهرّوذلكّنتيجةّارتفاعّبعضّبنودّهذهّالمجموعةّمقارنّ،%2.1،ّوقدّبلغتّنسبةّاالرتفاع5102ّ
 

  (PVCأنابيب )

ّ.5102ديسمبرّمقارنةّبشهرّّ%0.1بنسبة5102ّّّينايرخاللّشهرّّ(PVCأنابيبّ)مجموعةّّأسعارمتوسطّّانخفض
ّ

 الخرسانة

وقد5102ّّمقارنةّبشهرّديسمبر5102ّّشهدتّمجموعةّالخرسانةّانخفاضّفيّمتوسطّأسعارهاّخاللّشهرّينايرّ

ّ.%5.5بلغتّنسبةّاالنخفاضّ
ّ

مقارنة بشهر  5102مجموعة الخرسانة لشهر يناير أسعار  التغي ر النسبي في متوسط (:3)جدول 
 5104ديسمبر 

سل
سل

الت
 

 الخرسانة
 متوسط أسعار

 5104 ديسمبر
 )درهم(

متوسط أسعار 
 5102 يناير

 )درهم(
 ر النسبيالتغي  

 % 

/³ّّ/ّم21ّخرسانةّجاهـزةّ/ّعاديّنيوتنّ 1
 اإلمارات

230.0 225.0 -2.2 ▼ 

/21ّّخرسانةّجاهـزةّ/ّمقاومّلألمالحّنيوتنّ 2
 /ّاإلمارات³ّم

235.0 230.0 
-2.1 ▼ 

ّأبوظبيّ–مركزّاإلحصاءّ:ّالمصدرّّ
ّ

ة الفتربمقارنة  5102 ينايرأسعار مواد البناء خالل  مؤشرات في اتالتغي ر أهم :ثانياا 
 من العام السابق نفسها

  
5102ّّينايرشهرّسعارهاّخاللّأّمتوسطاتّفيّنخفاضاًّبناءّاالموادّّمنّمجموعاتّعةمجموّعشرّإحدىّلتسجّ 

ّ ّالسابقّبالفترةمقارنة ّالعام ّمن ّالعازلةّةلمجموعّ%1.9ّبينّماّاتاالنخفاضّنسبّوتراوحتّ،نفسها ّالمواد

ّ:كانتّعلىّالنحوّاآلتيفّنخفاضاتأماّأهمّاالّ،كابالتّالكهرباءلمجموعةّّ%00.9و
 

 كابالت الكهرباء

،5102ّمقارنةّبشهرّيناير5102ّّخاللّشهرّينايرّّ%00.9بنسبةّمجموعةّكابالتّالكهرباءّّسطّأسعارانخفضّمتو

 وذلكّنتيجةّانخفاضّجميعّبنودّهذهّالمجموعة.
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مقارنة  5102مجموعة كابالت الكهرباء لشهر يناير أسعار  التغي ر النسبي في متوسط (:4)جدول 
 5104 ينايربشهر 

سل
سل

الت
 

 رباءكابالت الكه
 متوسط أسعار

 5104 يناير
 )درهم(

متوسط أسعار 
 5102 يناير

 )درهم(
ر النسبي التغي  

% 

1 CU 11 KV \ 3*240 mm² \ 1 km 324,760 282,130 -13.1 ▼ 

2 CU 33 KV \ 3*240 mm² \ 1 km 372,870 328,780 -11.8 ▼ 

3 CU 132 KV \ 1*800 mm² \ 1 km 619,740 554,780 -10.5 ▼ 

ّأبوظبيّ–مركزّاإلحصاءّ:ّرالمصدّّ
ّ

 األسالك 

ّ ّاألسالكّخاللّشهر ّوذلكّبسبب5102ّّّينايرانخفضّمتوسطّأسعار ّالسابق، ّمنّالعام ّنفسها ّبالفترة مقارنة

ّ ّبنسبة ّالسكنية" ّ"األبراج ّأسالك ّ%0.4انخفاضّمجموعة ّبنسبه ّ"للمبنى" ّاألسالك ّومجموعة ّبينما2.1%ّ، ،

 .%5.0ارتفعتّاألسالكّ"للشقة"ّبنسبةّ
ّ

 العمالة

،ّوذلكّبسببّانخفاض5102ّّينايرمقارنةّبشهرّّ%9.5بنسبة5102ّّينايرّمتوسطّأجورّالعمالةّخاللّشهرّّانخفض

ّ.%05.2وّ%2.0بينّّماّجميعّبنودّهذهّالمجموعةّبنسبّتراوحت

 5104مقارنة بشهر يناير  5102أجور العمالة خالل شهر يناير  التغي ر النسبي في متوسط (:0شكل )

ّأبوظبيّ–مركزّاإلحصاءّ:ّالمصدر
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 الحديد

ّ ّبنسبة ّالحديد ّأسعار ّمؤشر ّّ%5.0انخفض ّشهر ّهذه5102ّّينايرخالل ّبنود ّمعظم ّانخفاض ّنتيجة ّوذلك ،
ّ.5102ّينايرالمجموعةّمقارنةّبشهرّ

 األصباغ

ّّ.5102ّينايرمقارنةّبشهرّّ%9.2بنسبة5102ّّّينايرخاللّشهرّّاألصباغّمجموعةّأسعارمتوسطّّانخفض
 

ّم ّأهم ّأما ّالبناء ّجموعاتّمواد ّّارتفاعاًّالتيّشهدتّمتوسطاتّأسعارها 5102ّّّينايرخاللّشهر شهرّالبمقارنة

ّنّالعامّالسابقّفهي:نفسهّم

 الطابوق

ّ.5102مقارنةّبشهرّيناير5102ّّفيّشهرّينايرّّ%2.4بنسبةّّالطابوقمجموعةّارتفعتّمتوسطاتّأسعارّ

 الخرسانة

ّ،%2.4،ّوقدّبلغتّنسبةّاالرتفاع5102ّّينايرشهدتّمجموعةّالخرسانةّارتفاعاّفيّمتوسطّأسعارهاّخاللّشهرّ

ّ.5102ّينايروذلكّنتيجةّارتفاعّجميعّبنودّهذهّالمجموعةّمقارنةّبشهرّ

 الحجر الطبيعي 

ّبعضةّاالرتفاعّفيّ،ّوذلكّنتيج5102ّينايرخاللّشهرّّ%2.1بنسبةّّالحجرّالطبيعيمجموعةّأسعارّارتفعّمتوسطّ

 منّالعامّالسابق.ّبالفترةّنفسهابنودّهذهّالمجموعةّمقارنةّ
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ّ
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 مقارنة 5102 ينايرلشهر  أسعار مجموعات مواد البناء متوسطاتالتغيرات النسبية في  (:2جدول )
 .من العام السابق وبالفترة نفسها 5104ديسمبر شهر ب

م 
رق

 

 5104 ديسمبر \5102 يناير المجموعات 
% 

 5104 يناير \5102 يناير
% 

 2.8 0.1- اإلسمنت 1
 2.8 0.0 البحص والرمل  2
 4.6 2.2- الخرسانة  3
 5.0- 1.5- الحديد 4
 0.5 0.9 الخشب 5
 4.6 0.0 الطابوق 6
 0.0 0.0 مواد التسقيف 7
 0.8- 0.6 المواد العازلة 8
 - - لفائف األغشية 9

 4.0 4.0 الحجر الطبيعي 10
 1.8 0.2 البالط والرخام  11
   األدوات الاحية  12

 0.7 0.0 أطقمّحمامّكاملةّمنّدونّاللوازمّ 12.1
 0.0 0.0 أطقمّحمامّكاملّباللوازمّجميعهاّملون 12.2
 1.4- 0.0 مجلىّستانلسّستيلّكاملّمعّالخالطّ 12.3
 0.0 0.0 األسقـــف المستعــارة  13
 8.5- 1.5- األصباغ 14
 7.7- 4.2- جاجالز 15
   األنابيب  16

 3.0 0.7 (PVCأنابيبّ) 16.1
 1.2 -6.5 (uPVCأنابيبّ) 16.2
   األسالك 17

 5.0- 0.3 للمبنىّ-أسالكّ 17.1
 2.9 1.8- للشقةّ-أسالكّ 17.2
 9.6- 0.4 األبراجّالسكنيةّ-أسالكّ 17.3
 11.8- 5.2- كابالت الكهرباء 18
 1.1- 0.0 معدات النقل 19
 8.2- 8.9- العمالة 20
 0.0 0.0 الديزل 21

ّ.فرةاالسلعةّغيرّمتو:ّ(-)ّّّّّّّّّّّّ

ّ.أبوظبيّ–مركزّاإلحصاءّ:ّالمصدرّّّّّّّّّّّ
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 سعار مواد البناءأمنهجية 
 

تركيبّوساسّالنظريّلعمليةّجمعّالبيانات،ّاألبماّفيّذلكّّ،سعارّموادّالبناءأحصاءّإعدادّالحاليةّإلمنهجيةّالّإن

ّالسلعسل ّ ّاألأوّ،ة ّبيانات ّجمع ّوسلوب ّواعتمادإسعار، ّالبيانات ّتجهيز ّالمتوسطاتّها،جراءات ّحساب ،ّوطرق

ّالخط ّومصادر ّالمفقودة، ّالقيم ّّالمحتملةّأومعالجة َحتوّ قد ّالبناءألّةالسنويّالنشرةّفيّض ِّ ّمواد ّ.5100ّسعار

ّ.http://www.scad.aeيّأبوظبّ–حصاءّلكترونيّلمركزّاإلالموقعّاإلّطالعّعليهاّعلىمكنّاالوي

 ّ

كثرّأعلىّتفاصيلّّولالطالع.5102ّّفبرايرسعارّموادّالبناءّلشهرّأتقريرّّالمقبلّمارس02ّفيّّي نشرهذاّوسوفّ

ّ.:www.scad.aehttp//ّأبوظبيّ–حصاءّلكترونيّلمركزّاإلزيارةّالموقعّاإلّمكنّأيضاًّي

 المسؤولية
 

الّيعطيّّهأبوظبيّيبذلّكلّالجهدّوالعنايةّفيّإعدادّاإلحصاءاتّالرسمية،ّفإنّ–وعلىّالرغمّمنّأنّمركزّاإلحصاءّ

عنّأيّّالمركزّمسؤوالًّّدّ مهاّخاليةّمنّاألخطاء.ّوالّيعحصاءاتّالتيّيقدّ اإلّالبياناتّأوّأيّضماناتّبأنّالمعلوماتّأو
مةّعلىّالموقعّاءّاالستخدامّالمباشرّأوّغيرّالمباشرّلإلحصاءاتّالمقدّ لحقّبالمستخدمينّجر ّخسائرّأوّأضرارّت

ّوعليهّفإنّالمستخدمينّهمّالمسؤولونّعنّتحديدّوقتّاستخدامهمّلهذهّبحسنّني ّ ّاإلحصاء. ةّمنّقبلّمركز

ّأليّأغراضّبعينها.ّتهاإلحصاءاتّوكيفي ّ

www.scad.aehttp://.ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ
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