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2  2مؤشر أسعار مواد البناء
 

  مةالمقد  
 

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

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

 لنشءط القيءسية األرقءم تركيب في استخدامهء يمكن كمء المجءالت، مختلف في البحثو التخطيط

 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 صتصحر

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

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

 في كمء الرئيسة البنء  مواد مجموعءت من مجموعة وعشرين إصحدى سعءرأ صحركة التقرير ذاه 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

 .عليه
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 التنفيذي ملخصال

 
مقءرنة  1122من عءم  نوفمبر شهر خلل البنء  مواد أسعءر لحركة متوسط تحليلا  التقرير هذا ميقد   
 :هذه التغي رات من أهمو 1121نفسهء من عءم  والفترة 1122 أكتوبرشهر ب

 

الحديد و (uPVCأنءبيب ) مجموعتي%، و..1بنسبة  الخشب مجموعة ت متوسطءت أسعءرعارتف ▲
 .1122 أكتوبر بشهر مقءرنة على توالي %1.2و %1.0نسبةب 1122 نوفمبرفي شهر 

 بنسبة كءبلت الكهربء  مجموعةو، %..9 نسبةب العمءلةمتوسطءت أسعءر مجموعة  تضانخف ▼
 .1122 أكتوبر شهرب مقءرنة 1122 نوفمبر شهر خلل% ..1بنسبة  اإلسمنتمجموعة و ،2.1%

 %،1..2 بنس  بة 1122 ن  وفمبر ش  هر خ  لل الطبيع  ي الحج  ر مجموع  ة أس  عءر متوس  ط عتف  ار ▲
 عل ى %9..و %9.. ةبنسبالخشب و عمءلةال تيمجموعو %0..2 بنسبة البحص والرمل ومجموعة
 .1121 نوفمبر بشهر مقءرنة التوالي

، (PVC) وأنءبي ب%، ...بنسبة  والحديد، %0..بنسبة  الطءبوق ةأسعءر مجموع متوسطض انخف ▼
ش  هر بمقءرن  ة  1122 ن وفمبرخ لل ش  هر  % عل  ى الت  والي9.2% و6.9 بنس ب "ش  قة"لل س ل وأ

 من العءم السءبق. نوفمبر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4  4مؤشر أسعار مواد البناء
 

 مقارنة 3102 نوفمبر شهر خالل البناء مواد أسعار مؤشر في شهريةال اتالتغي ر أهم :أولا 
 3102 أكتوبر شهرب
 

بشهر  مقءرنة 1122 نوفمبر خلل سعءرهءأ متوسط في فيفءط راا تغي   البنء  مواد عءتمجمو شهدت 

 ،الخشب لمجموعة %0.9و الحديد لمجموعة %0.1 بين ءترتفءعاال نسبة تراوصحت صحيث ،1122 أكتوبر

 .العمءلة لمجموعة %..9و اإلسمنت لمجموعة %..1 بين ءتضاالنخفء نسبة تراوصحت بينمء
 

 الحديد

رتفءع اوذلك نتيجة  ،1122 نوفمبر شهر % خلل1.2بة متوسط أسعءر مجموعة الحديد بنس رتفعا

  بنود هذه المجموعة. معظم
 

 )الشهر الحءلي مقءرنة بءلشهر السءبق( 1122الحديد،  في متوسط أسعءر مجموعة الشهري التغي ر (:2) الشكل

 .أبوظبي –مركز اإلصحاء  : المادر

 

 كابالت الكهرباء

 نخفءضا نتيجةوذلك  ،1122 نوفمبرخلل شهر  %2.1 بنسبةكءبلت الكهربء   أسعءر رمؤش نخفضا

 .المجموعة هذه بنودجميع 

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

سل
سل
الت

 

 كابالت الكهرباء
 متوسط أسعار

 3102 أكتوبر
 )درهم(

 أسعار متوسط
 3102 نوفمبر

 )درهم(
 % النسبي رالتغي  

1 CU 11 KV \ 3*240 mm² \ 1 km 321,710 318,180 -1.1 ▼ 

2 CU 33 KV \ 3*240 mm² \ 1 km 369,720 366,070 -1.0 ▼ 

3 CU 132 KV \ 1*800 mm² \ 1 km 614,590 609,400 -0.8 ▼ 

 .أبوظبي – اإلصحاء  مركز :المادر 
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 العمالة

 ومن ،1122 أكتوبر% مقءرنة بشهر ..9 بنسبة 1122 نوفمبر شهر خلل ةالعمءل أجور متوسط انخفض

وعمءل  %،22.2الكهربءئيون بنسبة أجور  انخفءضهو  نخفءضان سبب اال نلصحظ (1) الجدول خلل

 % لكل منهمء.2..بنسبة ونجءرون  الحدادة

 1122 نوفمبرلشهر  العمءلة مجموعة أسعءر متوسط في النسبيالتغي ر  (:1) جدول

 .أبوظبي – اإلصحاء  مركز المادر: 
 .السلمة اتومعد   النقلو السكنو الغذا  ،دةالمور   الشركة قبل من التسهيلت كل مع متقد  و، سءعةبءل العمءلة سعر متوسطملصحظة:  

 

 اإلسمنت

 بشهر مقءرنة 1122 نوفمبر شهر خلل سعءرهءأ متوسط في ءا انخفءض اإلسمنت مجموعة شهدت

 متوسطءت في التغي ر نسب إلى يشير (2) شكلوال %،..1 نخفءضاال نسبة بلغت وقد ،1122 أكتوبر

 .1122 عءم أشهر خلل األسعءر

 سءبق(مقءرنة بءلشهر ال الحءلي شهرال) 1122 ،سمنتاإل مجموعة أسعءر متوسط في الشهري التغي ر (:2) الشكل

 .أبوظبي – اإلصحاء  مركز :المادر  

 
 

سل
سل

الت
 

 الساعة تكلفة - العمالة
 أسعار متوسط
 3102 أكتوبر

 )درهم(

 أسعار متوسط
 3102 نوفمبر

 )درهم(
 % النسبي رالتغي  

 ▬ 0.0 8.0 8.0 مساعدون 1

 ▼ 5.3- 9.0 9.5 مهرة هشب عمال 2
 ▼ 8.3- 11.0 12.0 نجارون 3
 ▼ 8.3- 11.0 12.0 حدادة عمال 4
 ▼ 11.1- 16.0 18.0 كهربائيون 5
 ▼ 7.4- 25.0 27.0 مساحون 6
 ▼ 0.0 25.0 25.0 سائقون 7
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 مقارنة 3102 نوفمبر خالل البناء مواد أسعار مؤشرات في شهريةال اتالتغي ر أهم :ثانياا 
 السابق العام من نفسها ةالفترب

 

 شهر خلل سعءرهءأ متوسطءت في نخفءضءا ا بنء ال مواد مجموعءت من عءتمجمو عشر لتسج   

 ةلمجموع %0.2 بين االنخفءض سبةن وتراوصحت ،السءبق العءم من نفسهء بءلفترة مقءرنة 1122 نوفمبر

 :اآلتي النحو على كءنتف نخفءضءتاال أهم أمء الطءبوق، لمجموعة %0.. و األسقف المستعءرة
 

 الطابوق

 من ذاتهء ءلفترةب مقءرنة 1122 نوفمبر خلل %0.. بنسبةالطءبوق  مجموعة أسعءرتوسط مانخفض 

 .%..22% و9.1 بينبنسب تراوصحت  المجموعة هذه بنود معظم، وذلك بسبب انخفءض السءبق العءم
 

 1121 نوفمبرمقءرنة بشهر  1122 نوفمبر شهر خلل طءبوق(: التغي ر النسبي في متوسط أسعءر مجموعة ال3جدول )

سل
سل

الت
 

 الطابوق
 متوسط أسعار

 3103 نوفمبر
 )درهم(

 أسعار متوسط
 3102 نوفمبر

 )درهم(

 النسبي رالتغي  
 % 

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

 ▼ 10.0- 1,800.0 2,100.0 سم/ألف/اإلمارات  41*01*01" 6/طابوق إسمنتي/مفرغ 2

 ▼ 9.1- 2,000.0 2,000.0 سم/ألف/اإلمارات  41*01*01" 8/تي/مفرغإسمن طابوق 3

 ▲ 2.0 2,500.0 2,410.0 سم/ألف/اإلمارات  41*01*01" 4/طابوق إسمنتي/مصمت 4

 ▼ 5.2- 2,750.0 0,900.0 سم/ألف/اإلمارات  41*01*01" 6/طابوق إسمنتي/مصمت 5

 ▼ 13.9- 3,100.0 3,611.0 سم/ألف/اإلمارات  41*01*01" 8/طابوق إسمنتي/مصمت 6
 .أبوظبي – اإلصحاء  مركز :لمادرا 

 

  كاألسال

 ،نفسهء من العءم السءبق بءلفترة مقءرنة 1122نوفمبر  شهر خلل األسل  أسعءرانخفض متوسط  

 سل واأل" "للمبنى سل تلتهء مجموعة األ %،5.3"للشقة" بنسبة  سل األ مجموعة رتهءوتاد  

 .على التوالي %2.1و %3.4ة بنسب" األبراج السكنية"

 

 الحديد

 نسبة بلغت وقد ،1122 نوفمبر شهر خلل أسعءرهء متوسط في انخفءضءا الحديد  مجموعة شهدت

 صحيث ،1121 بأشهر مقءرنة 1122 عءم خلل التغي ر نسب إلى يشير (3) شكلوال %،7.8 االنخفءض

 مقءرنة نوفمبر شهر في %7.8و ينءير شهر في %2.2 بين 1122 عءم خلل االنخفءض ةنسب تراوصحت

 .السءبق بءلعءم
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 1121 بأشهر مقءرنة 1122 أشهر خلل الحديد مجموعة أسعءر متوسط في التغي ر (:3) شكل

 
 أبوظبي. – اإلصحاء  مركز المادر:

 
 
 

 3102 نوفمبر شهر خالل ارتفاعاا  البناء مواد مجموعات أسعار متوسطات بعض شهدتكما 

 التالي: النحو على السابق العام من نفسه شهرالب مقارنة
 

 

 الحجر الطبيعي
 

 ذاتهء بءلفترة مقءرنة %1..2 بنسبة 1122 نوفمبر خلل ارتفءعءا  حجر الطبيعيال أسعءر متوسط سج ل 

 السءبق. العءم من
 

 بشهر مقءرنة 1122 نوفمبر شهر خلل حجر الطبيعيال مجموعة أسعءر متوسط في النسبي التغي ر (:4) جدول
 1121 نوفمبر

سل
سل

الت
 

 الحجر الطبيعي
 أسعار وسطمت

  3103 نوفمبر
 )درهم(

 أسعار متوسط
 3102 نوفمبر 

 )درهم( 

 النسبي التغي ر
 % 

 ▬ 0.0 75.0 75.0 / األردن ²القطرانة / م -سم / أبيض  3سم سمك  01حجر طبيعي / عرض 1

 ▲ 23.1 160.0 130.0 / األردن ²سم / عجلون / م 3سم سمك  01حجر طبيعي / عرض 2

 ▲ 33.3 180.0 135.0 / األردن ²سم / معان / م 3سم سمك  01حجر طبيعي / عرض 3

 .أبوظبي – اإلصحاء  مركز المادر: 
 
 

 
 والرمل البحص

 

 نتيجة وذلك ،1122 نوفمبر شهر خلل %0..2 بنسبة والرمل البحص مجموعة أسعءر متوسط ارتفع

 السءبق. العءم من ءنفسه بءلفترة مقءرنة %01.1و %..9 بين المجموعة هذه بنود معظم في االرتفءع
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 1121 أشهرب مقءرنة 1122 أشهر خلل والرمل البحص مجموعة أسعءر متوسط في التغي ر (:4) شكل
 

 
 أبوظبي. – اإلصحاء  مركز المادر: 

 
 

 لعمالةا

ة االرتفءع ، وذلك نتيج1122 نوفمبرخلل شهر  %8.5بنسبة  عمءلةالمجموعة  سعءرأارتفع متوسط 

 من العءم السءبق. بءلفترة نفسهءمقءرنة بنود هذه المجموعة معظم في 

 

 1121 أشهرمقءرنة ب 1122 أشهرخلل  عمءلة(: التغي ر في متوسط أسعءر مجموعة ال5شكل )

 
 أبوظبي. –مركز اإلصحاء  المادر: 
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 0ملحق 
 

 مقارنة 3102 نوفمبر لشهر البناء مواد مجموعات أسعار متوسطاتل الشهرية مؤشراتال حركة
 .السابق العام من نفسها وبالفترة 3102 أكتوبر شهرب

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
  

 

 

 

 

 

  

 
 .فرةامتو غير السلعة:(-)    

  .أبوظبي – اإلصحاء  مركز :المادر      

 

 نوفمبر/3103 نوفمبر
3102 
% 

 نوفمبر/3102 أكتوبر
3102 
% 

م  مجموعاتال
رق

 
 

 1 اإلسمنت 0.9- 0.5-

 2  والرمل البحص 0.0 17.4

 3  الخرسانة 0.0 0.0

 4 الحديد 0.1 7.8-

 5 الخشب 0.9 7.5

 6 ابوقالط 0.0 8.4-

 7 التسقيف مواد 0.0 0.0

 8 العازلة المواد 0.1 3.4

 9 األغشية لفائف  - - 

 10 الطبيعي الحجر 0.0 18.0

 11  والرخام البالط 0.0 0.3

 12  الصحية األدوات    

 12.1  اللوازم دون من كءملة صحمءم أطقم 0.0 7.3

 12.2 ملون جميعهء بءللوازم كءملة صحمءم أطقم 0.0 0.0

 12.3  الخلط مع كءمل ستيل ستءنلس مجلى 0.0 3.0

 13  المستعـارة األسقف 0.0 0.2-

 14 األصباغ 0.0 3.1-

 15 الزجاج 0.0 2.4

 16  األنابيب    

 16.1 (PVC) أنءبيب 0.0 6.5-

 16.2 (uPVC) أنءبيب 1.0 2.2

 17 األسالك    

 17.1 للمبنى - أسل  0.0 3.4-

 17.2 للشقة - أسل  0.0 5.3-

 17.3 السكنية األبراج - أسل  0.0 2.1-

 18 الكهرباء كابالت 1.0- 4.8-

 19 النقل معد ات 0.0 2.6-

 20 العمالة 5.9- 8.5

 21 الديزل 0.0 0.0
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 البناء مواد سعارأ منهجية

 جمع لعملية النظري سءساأل ذلك في بمء ،البنء  مواد سعءرأ صحاء إ عدادإل الحءلية منهجيةال إن 

 هء،واعتمءد البيءنءت تجهيز جرا اتإو سعءر،األ بيءنءت جمع سلوبأو ،السلع ةسل   تركيبو البيءنءت،

 النشرة في ض َِّحتو   قد المحتملة أالخط وماءدر المفقودة، القيم ومعءلجة ،المتوسطءت صحسءب وطرق

 – صحاء اإل لمركز لكترونياإل الموقع على عليهء طلعاال مكنوي .1121 البنء  مواد سعءرأل ةالسنوي

 .http://www.scad.ae أبوظبي

  

 على وللطلع .1122 ديسمبر لشهر البنء  مواد سعءرأ تقرير المقبل ينءير 21 في ي نشر وسوف هذا 

 .http://www.scad.ae أبوظبي – صحاء اإل لمركز لكترونياإل الموقع زيءرة أيضءا  مكني كثرأ تفءصيل

 

 المسؤولية

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

 وال األخطء . من خءلية مهءيقد   التي صحاء اتاإل أو البيءنءت أو المعلومءت بأن ضمءنءت أي يعطي ال هفإن

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

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

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