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  مةالمقد  
 

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

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

 لنشاط القياسية األرقام تركيب في استخدامها يمكن كما المجاالت، مختلف في البحثو التخطيط

 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 األجهزة صحرصت

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

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

 في كما الرئيسة البنا  مواد مجموعات من مجموعة وعشرين إصحدى سعارأ صحركة التقرير 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

 .يهعل
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 التنفيذي ملخصال

 
بكل  مقارنة 1024من عام  فبراير شهر خلل البنا  مواد أسعار لحركة متوسط تحليلا  التقرير هذا ميقد   

 :هذه التغي رات من أهمو 1022نفسها من عام  والفترة 1024يناير شهر من 

 

 %0.2 نسبةبالخشب  عةومجم%، و5.5بنسبة  العمالة مجموعة ت متوسطات أسعارعارتف ▲
 .1024يناير  بشهر مقارنة 1024 فبرايرخلل شهر 

 لت الكهربا كاب مجموعةو، %1.9 نسبةب (uPVC)أنابيب متوسطات أسعار مجموعة  تضانخف ▼
 شهر خلل % على التوالي0.0% و2.2ومجموعتي معدات النقل والحديد بنسب ،%2.2 بنسبة
 .1024يناير  شهرب مقارنة 1024 فبراير

 %،0..2 بنس  بة 1024 فبراي  ر ش  هر خ  لل الطبيع  ي الحج  ر مجموع  ة أس  عار متوس  ط عارتف   ▲
والزج ا  الخش ب  تيمجم وعو% ...  بنس بةعمال ة الو %4..2 بنس بة ال بح  والرم ل ومجموعة
 .1022 فبراير بشهر مقارنة التوالي على %4.0و %2..بنسب 

%، ...بنس بة  (PVC)أنابي ب و، %20.0بنس بة  أسلك للشقة ةأسعار مجموع متوسطض انخف ▼
مقارن ة  1024 فبراي رخ لل ش هر  % عل ى الت والي0..% و4.. بنس بلت الكهرب ا  كابو، الطابوقو
 من العام السابق. فبرايرشهر ب
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 مقارنة 4102 فبراير شهر خالل البناء مواد أسعار مؤشر في شهريةال اتالتغي ر أهم :أولا 
 4102يناير  شهرب
 

يناير بشهر  مقارنة 1024 فبراير خلل سعارهاأ متوسط في طفيفا راا تغي   البنا  مواد عاتمجمو دتشه 

 بينما ،العمالة لمجموعة %5.5و الخشب لمجموعة %0.2 بين اترتفاعاال نسبة تراوصحت صحيث ،1024

 .(uPVC)أنابيب  لمجموعة %2.0و مواد العازلةال لمجموعة %0.1 بين اتضاالنخفا نسبة تراوصحت
 

 الحديد

انخفاض وذلك نتيجة  ،1024 فبراير شهر % خلل0.0بنسبة  الحديدمتوسط أسعار مجموعة  انخفض

  بنود هذه المجموعة. معظم
 

 1024 فبرايرلشهر  الحديدمجموعة أسعار  التغي ر النسبي في متوسط (:2)جدول 

 .فرةامتو غير السلعة:(-)  
 .أبوظبي – اإلصحاا  مركز المادر:  

 

 كابالت الكهرباء

انخفاض  نتيجةوذلك  ،1024 فبرايرخلل شهر  %2.2 بنسبةكابلت الكهربا   أسعار مؤشر انخفض

 .المجموعة هذه بنودجميع 

 

 

سل
سل

الت
 

 الحديد
 أسعار متوسط
 4102يناير 

 )درهم(

 أسعار متوسط
 4102 فبراير

 )درهم(
 % النسبي رالتغي  

 ▬ 0.0 3,000.0 3,000.0 حديد مبسط / طن / تركيا 1
 ▬ 0.0 3,000.0 3,000.0 حديد جسور / كبير / طن / كوريا 2
 ▬ 0.0 3,000.0 3,000.0 حديد جسور / كبير / طن / الصين 3
 ▬ 0.0 3,000.0 3,000.0 حديد جسور / صغير / طن / كوريا 4
 ▬ 0.0 3,000.0 3,000.0 غير / طن / اليابانحديد جسور / ص 5
 ▬ 0.0 3,150.0 3,150.0 حديد زوايا / طن / كوريا 6
 ▬ 0.0 3,150.0 3,150.0 حديد زوايا / طن / الصين 7
 ▼ 0.8- 2,625.0 2,645.0 ملم / طن / تركيا 8 - 6حديد مبروم /  8
 ▼ 0.9- 2,300.0 2,320.0 ملم / طن / قطر  55 - 01حديد مبروم /  9
 ▼ 0.9- 2,300.0 2,320.0 ملم / طن / اإلمارات 55 - 01حديد مبروم /  01
 ▼ 0.9- 2,300.0 2,320.0 ملم / طن / تركيا 55 - 01حديد مبروم /  00
 ▼ 5.7- 2,325.0 2,465.0 حديد حلزوني / طن / قطر 05
 ▼ 0.9- 2,300.0 2,320.0 حديد حلزوني / طن / تركيا 01
 ▼ 0.9- 2,300.0 2,320.0 ني / طن / اإلماراتحديد حلزو 04
 ▼ 2.8- 70.0 72.0 ( / قطعة / اإلمارات045ملم ) 6شبك حديد لألرضيات /  05
 ▼ 2.0- 96.0 98.0 ( / قطعة / اإلمارات091ملم ) 7شبك حديد لألرضيات /  06
 ▼ 1.2- 122.5 124.0 (/ قطعة / اإلمارات555ملم ) 8شبك حديد لألرضيات /  07
 ▬ 111 41.0 4011 كغ / الصين  01سلك / لتربيط الحديد / ربطة  08
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  1024 فبرايرلشهر  مجموعة كابلت الكهربا أسعار  التغي ر النسبي في متوسط (:1)جدول 

سل
سل

الت
 

يناير  متوسط أسعار كابالت الكهرباء
 )درهم( 4102

 أسعار متوسط
 4102 فبراير

 )درهم(
 % النسبي رالتغي  

1 CU 11 KV \ 3*240 mm² \ 1 km 324,760 320,670 -1.3 ▼ 

2 CU 33 KV \ 3*240 mm² \ 1 km 372,870 368,650 -1.1 ▼ 

3 CU 132 KV \ 1*800 mm² \ 1 km 619,740 613,280 -1.0 ▼ 

 .أبوظبي – اإلصحاا  مركز :المادر  

 

 العمالة

 خلل ومن ،1024يناير % مقارنة بشهر 5.5 بنسبة 1024 فبراير شهر خلل العمالة أجور متوسط ارتفع

 .على التوالي %...و %25.0 بنسب سائقونو مساصحون هو أجور االرتفاعن سبب أ نلصحظ (2) الجدول

  1024 فبرايرلشهر  مجموعة العمالةأسعار  التغي ر النسبي في متوسط (:2)جدول 

 .أبوظبي – اإلصحاا  مركز المادر:  
 .السلمة اتومعد   النقلو السكنو الغذا  ،دةالمور   الشركة قبل من التسهيلت كل مع متقد  و، ساعةبال العمالة سعر متوسطملصحظة:   

 

 (uPVC)أنابيب 

 بشهر مقارنة 1024 فبراير شهر خلل أسعارها متوسط في اا انخفاض (uPVC)أنابيب  مجموعة شهدت

هذه المجموعة  اسعارجميع ، وذلك بسبب انخفاض %2.0 نخفاضاال نسبة بلغت وقد ،1024يناير 

 . %2.0بنسبة 

 

 مقارنة 4102 فبراير خالل البناء مواد أسعار مؤشرات في شهريةال اتالتغي ر أهم :ثانياا 
 له السابق العام من نفسها ةالفترب
 

 شهر خلل سعارهاأ متوسطات في نخفاضاا ا بنا ال مواد مجموعات من عةمجمو عشرة أربع لتسج   

 ةلمجموع %0.2 بين االنخفاض سبةن وتراوصحت ،السابق العام من نفسها بالفترة مقارنة 1024 فبراير

 :اآلتي النحو على كانتف نخفاضاتاال أهم أما ،ة أسلك للشقةلمجموع %20.0و األسقف المستعارة
 

سل
سل

الت
 

يناير  أسعار متوسط الساعة تكلفة - العمالة
 )درهم( 4102

 أسعار متوسط
 4102 فبراير

 )درهم(
 % النسبي رالتغي  

 ▬ 0.0 8.0 8.0 مساعدون 1

 ▬ 0.0 8.5 8.5 مهرة هشب عمال 2

 ▬ 0.0 9.0 9.0 نجارون 3

 ▬ 0.0 9.0 9.0 حدادة عمال 4

 ▲ 7.1 15.0 14.0 كهربائيون 5

 ▲ 25.0 25.0 20.0 مساحون 6

 ▲ 8.7 25.0 23.0 سائقون 7
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  األسالك

، نفسها من العام السابق مقارنة بالفترة 1024 فبرايراألسلك خلل شهر أسعار  متوسط انخفض

األبرا  "أسلك و" "للمبنى أسلكوتليها مجموعة %، 20.0 ة"للشقة" بنسبرتها مجموعة أسلك وتاد  

 .على التوالي %2.1و %1.2 بنسبتي" السكنية

 

  نابيباأل

 نفسها من العام السابق بالفترة مقارنة 1024 فبراير شهر خلل( PVCأنابيب ) أسعارانخفض متوسط  

 . 1024 فبرايرخلل % 2.0بنسبة  (uPVCمتوسط أسعار أنابيب ) انخفض%، بينما ...بنسبة 

 

 الطابوق

 منذاتها  الفترةب مقارنة 1024 فبراير خلل %4.. بنسبةالطابوق  مجموعة أسعارتوسط مانخفض 

 .%22.0% و5.1 بينبنسب تراوصحت  المجموعة هذه بنود معظم، وذلك بسبب انخفاض السابق العام

 1022 فبرايرمقارنة بشهر  1024 فبراير شهر خلل طابوق(: التغي ر النسبي في متوسط أسعار مجموعة ال4جدول )

سل
سل

الت
 

 الطابوق
 متوسط أسعار

 4102 فبراير
 )درهم(

 أسعار متوسط
 4102 فبراير

 )درهم(

 النسبي رالتغي  
 % 

 ▼ 13.5- 1,600.0 1,850.0 سم/ألف/اإلمارات  41*51*01" 4/طابوق إسمنتي/مفرغ 1

 ▼ 10.0- 1,800.0 2,100.0 ات سم/ألف/اإلمار 41*51*05" 6/طابوق إسمنتي/مفرغ 2

 ▼ 9.1- 2,000.0 2,500.0 سم/ألف/اإلمارات  41*51*51" 8/تي/مفرغإسمن طابوق 3

 ▲ 2.0 2,500.0 2,450.0 سم/ألف/اإلمارات  41*51*01" 4/طابوق إسمنتي/مصمت 4

 ▼ 5.2- 2,750.0 5,900.0 سم/ألف/اإلمارات  41*51*05" 6/طابوق إسمنتي/مصمت 5

 ▼ 13.9- 3,100.0 3,611.0 سم/ألف/اإلمارات  41*51*51" 8/سمنتي/مصمتطابوق إ 6
 .أبوظبي – اإلصحاا  مركز :لمادرا  

 

 

 4102 فبراير شهر خالل ارتفاعاا  البناء مواد مجموعات أسعار متوسطات بعض شهدتكما 

 التالي: النحو على السابق العام من نفسه شهرالب مقارنة

 

 الحجر الطبيعي
 

 ذاتها بالفترة مقارنة %0..2 بنسبة 1024 فبراير خلل ارتفاعاا  حجر الطبيعيال أسعار طمتوس سج ل 

 السابق. العام من
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 1022 فبراير بشهر مقارنة 1024 فبراير شهر خلل حجر الطبيعيال مجموعة أسعار متوسط في النسبي التغي ر (:5) جدول

سل
سل

الت
 

 الحجر الطبيعي
 أسعار متوسط
  4102 فبراير
 درهم()

 أسعار متوسط
 4102 فبراير 

 )درهم( 

 النسبي التغي ر
 % 

 ▬ 0.0 75.0 75.0 / األردن ²القطرانة / م -سم / أبيض  1سم سمك  55حجر طبيعي / عرض 1

 ▲ 23.1 160.0 130.0 / األردن ²سم / عجلون / م 1سم سمك  55حجر طبيعي / عرض 2

 ▲ 33.3 180.0 135.0 / األردن ²سم / معان / م 1سم سمك  55حجر طبيعي / عرض 3
 .أبوظبي – اإلصحاا  مركز المادر: 
 
 

 والرمل البحص

 نتيجة وذلك ،1024 فبراير شهر خلل %4..2 بنسبة والرمل البح  مجموعة أسعار متوسط ارتفع

 السابق. العام من نفسها بالفترة مقارنة %40.0و %5.0 بين المجموعة هذه بنود معظم في االرتفاع

 

 خشبلا

، وذلك نتيجة االرتفاع 1024 فبرايرخلل شهر  %2..بنسبة  الخشبمجموعة  سعارأارتفع متوسط 

 من العام السابق. بالفترة نفسهامقارنة بنود هذه المجموعة معظم في 
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 0ملحق 
 

 مقارنة 4102 فبراير لشهر البناء مواد مجموعات أسعار متوسطاتل الشهرية مؤشراتال حركة
 .السابق العام من نفسها وبالفترة 4102يناير  شهرب

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
  

 

 

 

 

 

  

 
 .فرةامتو غير السلعة:(-)   

  .أبوظبي – اإلصحاا  مركز :المادر    

 

 4102 فبراير/4102 فبراير
% 

 4102 فبراير/4102يناير 
م  مجموعاتال %

رق
 

 

 1 اإلسمنت 0.0 0.0

 2  والرمل البحص 0.0 17.4

 3  الخرسانة 0.0 4.4-

 4 الحديد 0.9- 6.0-

 5 الخشب 0.1 8.1

 6 ابوقالط 0.0 8.4-

 7 التسقيف ادمو 0.0 0.0

 8 العازلة المواد 0.2- 0.1

 9 األغشية لفائف  - - 

 10 الطبيعي الحجر 0.0 18.0

 11  والرخام البالط 0.9- 0.3

 12  الصحية األدوات    

 12.1  اللوازم دون من كاملة صحمام أطقم 0.0 1.9

 12.2 ملون جميعها باللوازم كاملة صحمام أطقم 0.0 5.4-

 12.3  الخلط مع كامل ستيل ستانلس مجلى 0.0 1.7-

 13  المستعـارة األسقف 0.0 0.2-

 14 األصباغ 0.0 1.8-

 15 الزجاج 0.0 4.0

 16  األنابيب    

 16.1 (PVC) أنابيب 0.0 8.7-

 16.2 (uPVC) أنابيب 1.9- 1.9-

 17 األسالك    

 17.1 للمبنى - أسلك 0.0 6.1-

 17.2 للشقة - أسلك 0.0 10.0-

 17.3 السكنية األبرا  - أسلك 0.0 3.2-

 18 الكهرباء كابالت 1.1- 7.0-

 19 النقل معد ات 1.1- 2.2-

 20 العمالة 5.5 8.8

 21 الديزل 0.0 0.0
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 البناء ادمو سعارأ منهجية

 جمع لعملية النظري ساساأل ذلك في بما ،البنا  مواد سعارأ صحاا إ عدادإل الحالية منهجيةال إن 

 ها،واعتماد البيانات تجهيز جرا اتإو سعار،األ بيانات جمع سلوبأو ،السلع ةسل   تركيبو البيانات،

 النشرة في ض َِّحتو   قد المحتملة أالخط وماادر المفقودة، القيم ومعالجة ،المتوسطات صحساب وطرق

 – صحاا اإل لمركز لكترونياإل الموقع على عليها طلعاال مكنوي .1022 البنا  مواد سعارأل ةالسنوي

 .http://www.scad.ae أبوظبي

  

 على طلعولل .1024 مارس لشهر البنا  مواد سعارأ تقرير المقبل أبريل 21 في ي نشر وسوف هذا 

 .http://www.scad.ae أبوظبي – صحاا اإل لمركز لكترونياإل الموقع زيارة أيضاا  مكني كثرأ تفاصيل

 

 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 ناتضما أي يعطي ال هفإن

 غير أو المباشر االستخدام ا جر   بالمستخدمين تلحق أضرار أو خسائر أي 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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