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 مة المقد  

 

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

في  مهمءا  ل مدخلا التي تشك   ةالمهم  ت االقتاءدية أسعءر مواد البنء  من المؤشرا د  تع، صحيث أبوظبي

القيءسية لنشءط  البحث في مختلف المجءالت، كمء يمكن استخدامهء في تركيب األرقءمالتخطيط و

وقد  .وبءلتءلي االستفءدة منهء في صحسءب النءتج المحلي اإلجمءلي بءألسعءر الثءبتة ،اإلنشء ات

تستخدمهء  مواد البنء  التي بيءنءت أسعءرلدان على جمع صحرصت األجهزة اإلصحاءئية في مختلف الب

ر عمراني ونمو متواصل في ق مء تشهده إمءرة أبوظبي من تطو  لمنطمن و شريحة كبيرة من النءس.

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

 

مجموعة من مجموعءت مواد البنء  الرئيسة، الذي  نوعشري صحدىإل سعءرأصحركة  التقرير هذا ويضم  

التخطيط  على والبءصحثين وراسمي السيءسءت القرار خذيسعءرهء مت  أيسءعد نشر صحركة متوسطءت 

 .واتخءذ القرارات الداعمة لقطءع مواد البنء  وغيره من القطءعءت المرتبطة به والمعتمدة عليه
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 التنفيذيملخص ال

 

مقءرنة بكل من  2102 سبتمبر البنء  خلل شهر مواد أسعءر متوسط حركةل م هذا التقرير تحليلا يقد  

والربع  2102الربع الثءني مقءرنة بكل من  والربع الثءلث ،2100 سبتمبروشهر  2102 أغسطسشهر 

 :اتالتغي رهذه  من أهمو، الثءلث من العءم السءبق

 

%، 8.4بنسبة  كءبلت الكهربء  أسعءر مجموعة متوسطع خلل شهر سبتمبر كل من ارتف -
% 8.1 بنسب "األبراج السكنية" أسلكو ،والزجءج، البلط والرخءمو %،8.4بنسبة  اإلسمنتو
 .2102 أغسطس% على التوالي مقءرنة بشهر 4.0و %4.3و

بنسقبة للشققة" " أسلك ةمجموعأسعءر  ءتكل من متوسط 2102 ت خلل شهر سبتمبرضانخف - 

مجلى "ومجموعة ، %9.8بنسبة  المواد العءزلةمجموعة و %،8.4نسبة ب"للمبنى"  أسلكو، 5.9%

 أغسقطسشقهر مقءرنقة ب% 2.3 بنسقبة حديدوال %،8.5بنسبة  "كءمل مع الخلط ستيل ستءنلس

2102. 

أطققم " ألدوات الاقحيةا%، ومجموعقة 09.3بنسقبة  مواد العءزلقةالأسعءر مجموعة  متوسط عءارتف -

 ألدوات الاقحيةاومجموعقة %، 5.1بنسقبة  والزجقءج %00.4بنسقبة  "دون اللقوازممقن صحمءم كءملة 

مقءرنقة بشقهر % 8.1بنسقبة  سقمنتو اإل% 3.1بنسبة  "كءمل مع الخلط ستيل ستءنلسمجلى "

 .2100 سبتمبر

% علقى 15.5و %29.1 تيبنسقب "للمبنى"و "للشقة" األسلك ةأسعءر مجموع متوسط ضءانخف - 

مقن العقءم  سقبتمبرشقهر ب% مقءرنة 01.3بنسبة  حديدالو%، 09.2بنسبة  (PVC)يب أنءب و، التوالي

 السءبق.

ألدوات ا%، و01.9بنسقبة  العمءلقة مجموعقة كل مقن متوسط أسعءر 2102 خلل الربع الثءلث ارتفع -

 لحديقداو ،الخشقبو، المقواد العءزلقةو %،9.8بنسقبة  "دون اللقوازممقن أطقم صحمءم كءملة " الاحية

 أسقلك. بينمء انخفض متوسط أسعءر كل مقن مجموعقة % على التوالي0.8% و0.3% و2.5بنسب 

% 8.8% و9.8% و9.8% و5.8الخرسقءنة واإلسقمنت بنسقب " وللشققةأسلك "و "األبراج السكنية"

 .2102على التوالي مقءرنة بءلربع الثءني 

ق كقل مقن متوسقط أسقعءر ءلفترة نفسهء مقن العقءم السقءببمقءرنة  2102ارتفع خلل الربع الثءلث  -

" والزجققءج بنسققب دون اللققوازممققن أطقققم صحمققءم كءملققة " ألدوات الاققحيةاومجموعقة المققواد العءزلققة 

ءر كقل مقن مجموعقة أسقلك نخفقض متوسقط أسقعا% على التوالي. بينمء 00.9% و02.8% و03.5

 % على التوالي.09.2% و09.4% و20.8"األبراج السكنية" و"للمبنى" بنسب "للشقة" و
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مقارنة  2102 سبتمبر شهر أسعار مواد البناء خالل مؤشر شهرية فيالات التغي ر أهم :أولا 

 :2102 أغسطسشهر ب

 

 نسبة تراوصحتصحيث  ،2102 سبتمبرخلل  سعءرهءأ متوسطفي  راا تغي   مواد البنء  عءتمجمو شهدت

بينمء  ،بلت الكهربء كء لمجموعة% 8.4و األسققققف المستعققءرة لمجموعة% 1.4 بين مء ءترتفءعاال

 أسلك "للشقة"% لمجموعة 5.9و مواد التسقيف% لمجموعة 0.3مء بين  ءتضتراوصحت نسبة االنخفء

 .2102 أغسطس بشهرمقءرنة 

 

 اإلسمنت

، 2102 أغسطس% مقءرنة بشهر 8.4بنسبة  2102 سبتمبرخلل شهر  أسعءر اإلسمنتارتفع متوسط 

/ / طناالتحءد/ عءدي بورتقلند" كل منارتفءع رتفءع هو نتيجة أن سبب االنلصحظ  (0) ومن خلل الجدول

 %.4.4بنسبة  "/ ُعمءنجبس/ ُعمءن/ طنو"% 04.2 ةبنسب "اإلمءرات

 اإلسمنتمجموعة أسعءر  النسبي في متوسط التغي ر (:0)جدول 

ل
س

سل
لت
ا

 

 اإلسمنت
متوسط أسعار 

 2102 أغسطس

 )درهم(

متوسط أسعار 

 2102 سبتمبر

 )درهم(

النسبي  التغيّر

% 

 - - 300.0 - تحاد / طن / اإلماراتمقاوم لألمالح / اال 1

 - - - 300.0 مقاوم لألمالح / اإلمارات / طن / اإلمارات 2

 ▲ 18.2 260.0 220.0 / طن / اإلمارات تحاد االعادي بورتـالند /  3

 ▬ 0.0 700.0 700.0 / طن / اإلمارات رأس الخيمةإسمنت أبيض /  4

 ▬ 0.0 1,250.0 1,250.0 ُعمان / طن / ُعماننورة /  5

 ▲ 8.3 442.0 408.0 جبس / ُعمان / طن / ُعمان  6

 .أبوظبي –مركز اإلصحاء  المادر:  

 .فرةاالسلعة غير متو: (-)

 

 

 كابالت الكهرباء

 وذلك نتيجة ،2102 سبتمبرخلل شهر % 8.4مؤشر أسعءر مجموعة كءبلت الكهربء  بنسبة  رتفعا

 نود هذه المجموعة جميعهء.ب ارتفءع

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

ل
س

سل
لت
ا

 

 كابالت الكهرباء
متوسط أسعار 

 2102 أغسطس

 )درهم(

متوسط أسعار 

 2102 سبتمبر

 )درهم(

النسبي  التغيّر

% 

1 CU 11 KV \ 3*240 mm² \ 1 km 330,480.0 347,050.0 5.0 ▲ 

2 CU 33 KV \ 3*240 mm² \ 1 km 378,790.0 395,930.0 4.5 ▲ 

3 CU 132 KV \ 1*800 mm² \ 1 km 618,170.0 648,610.0 4.9 ▲ 

 .أبوظبي –مركز اإلصحاء  : المادر 
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 بالط والرخامال

المجموعة مء بين  هذه في أسعءر رتفءع% وتراوح اال8.1بنسبة  البلط والرخءممتوسط أسعءر  رتفعا

عءم ال منذ بدايةهء أسعءر متوسط استقرار فيشهدت المجموعة صحءلة عدم  وقد. %05.0% و1.9

 .(0كمء هو واضح في شكل ) ،الجءري

 2102خلل أشهر  البلط والرخءممجموعة أسعءر متوسط في  التغي ر (:0) شكل

 

 .أبوظبي –مركز اإلصحاء  : المادر

 

 الحديد

 انخفءضوذلك نتيجة  ،2102 سبتمبر شهر لل% خ2.3متوسط أسعءر مجموعة الحديد بنسبة  نخفضا

 / كوريءصحديد جسور/ كبير/ طن"سعر  متوسطل %0.8مء بين بنود هذه المجموعة بنسب  معظم

  "./ اإلمءرات(/ قطعة082ملم ) 8شبك صحديد لألرضيءت/ " متوسط سعرل %00.3" وواليءبءن

 

 المواد العازلة 

في معظم  نخفءض%، وذلك نتيجة اال8.8 لة بنسبةعءر مجموعة المواد العءزمؤشر متوسط أس نخفضا

 .بنود هذه المجموعة

 مواد العءزلةمجموعة الأسعءر  النسبي في متوسط التغي ر (:3)جدول 

ل
س

سل
لت
ا

 

 المواد العازلة
متوسط أسعار 

 2102 أغسطس

 )درهم(

 متوسط أسعار
 2102 سبتمبر

 )درهم(

النسبي  التغيّر

% 

 ▼ 12.9- 135.0 155.0 ( / درام/ السعودية D540سعودي )مواد عازلة / بيتومين / عازل  1

 ▼ 12.1- 145.0 165.0 ( بالبحص / درام / السعودية D540Mمواد عازلة / بيتومين/ عازل سعودي ) 2

 ▼ 3.4- 2,300.0 2,380.0 / طن  06/06مواد عازلة / بيتومين /  3

 ▬ 0.0 850.0 850.0 كغ / السعودية 516( / برميل 51/551مواد عازلة / بيتومين/ مؤكسد حار ) 4

 ▬ 0.0 150.0 150.0 لتر/ السعودية  06/  15مواد عازلة / بيتومين/ مؤكسد بارد سائل برايمر دي  5

 ▼ 4.1- 2,445.0 2,550.0 / طن  16/16مواد عازلة / بيتومين/  6

 .أبوظبي –مركز اإلصحاء  : المادر
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 سالكاأل

%. 8.4% و5.9 تيمن مجموعة أسلك "للشقة" و"للمبنى" بنسبكل من متوسط أسعءر كل  نخفضا

% وذلك نتيجة ارتفءع بنود 4.0" بنسبة األبراج السكنيةبينمء ارتفع متوسط أسعءر مجموعة أسلك "

 .جميعهء هذه المجموعة

 

  الزجاج

 لىإ يعود بسبب رئيسوذلك ، 2102 خلل سبتمبر %4.3بنسبة  لزجءجا مجموعة أسعءر متوسط ارتفع

 ."السعودية/ زجءج شفقءفارتفءع أسعءر "

 

مقارنة  2102 سبتمبرأسعار مواد البناء خالل  مؤشرات شهرية فيالات التغي ر أهم :ثانياا 

 :من العام السابق ة نفسهاالفترب

  

شهر سعءرهء خلل أ متوسطءت في نخفءضءا بنء  االمواد  من مجموعءت عةمجمو عشرة ثلث لتسج  

% 0.1 بين مء االنخفءض نسبة وتراوصحت ،نفسهء من العءم السءبق بءلفترةمقءرنة  2102 سبتمبر

كءنت على النحو ف نخفءضءتأمء أهم اال ،"للشقة" أسلك لمجموعة% 29.1و الرملالبحص و ةلمجموع

 :اآلتي

 

  األسالك

، من العءم السءبق نفسهء فترةبءل مقءرنة 2102 سبتمبر شهر األسلك خللأسعءر  متوسط انخفض

 أسلكأسعءر كل من متوسط  انخفضو%، 29.1 بنسبة"للشقة" سلك األرتهء مجموعة وتاد  

 .على التوالي %5.1و %09.1 تيبنسب "األبراج السكنية"أسلك و "للمبنى"

 

 2100 بأشهرمقءرنة  2102مجموعة األسلك خلل أشهر أسعءر  متوسط في التغي ر (:2) شكل

 

 .يأبوظب –مركز اإلصحاء  : لمادرا
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 الحديد

% 8.0% وتراوح االنخفءض في أسعءر المجموعة مء بين 01.3بنسبة  الحديدانخفض متوسط أسعءر 

 عءم الجءري.ال االنخفءض منذ بدايةعلى مستوى من  المجموعة تصحءفظ وقد%. 24.4و

 2100 بأشهرمقءرنة  2102خلل أشهر  الحديدمجموعة أسعءر متوسط في  التغي ر (:4) شكل

  

 .أبوظبي –مركز اإلصحاء   :لمادرا

 

 2102 سبتمبرخالل شهر  ارتفاعاا أسعار مجموعات مواد البناء  متوسطاتبعض شهدت و

 نفسه من العام السابق على النحو التالي:شهر البمقارنة 

 

 المواد العازلة 

نود %، وذلك نتيجة االرتفءع في معظم ب09.3ارتفع مؤشر متوسط أسعءر مجموعة المواد العءزلة بنسبة 

  هذه المجموعة.

 الزجاج 

ارتفءعءت هذه ، وتراوصحت نسبة %5.1بنسبة  2102 سبتمبرخلل  ل متوسط أسعءر الزجءج ارتفءعءا سج  

ة بءلفترة ذاتهء من العءم مقءرن % في مءيو04.4% في ينءير و2.4المجموعة خلل العءم الجءري مء بين 

  .السءبق

 

 اإلسمنت

من  ذاتهء ءلفترةبمقءرنة  2102 سبتمبر% خلل 6.0بنسبة نت اإلسمأسعءر مجموعة  توسطارتفع م

 العءم السءبق.

 

 

 

 

 



 

8 

 

 2100مقءرنة بأشهر  2102خلل أشهر  اإلسمنتأسعءر  متوسط النسبي في التغي ر (:8) شكل

 

 .أبوظبي -مركز اإلصحاء  : المادر

 

 األدوات الصحية

مجموعة " ودون اللوازممن ءم كءملة أطقم صحم" أسعءر كل من مجموعة األدوات الاحية مؤشر ارتفع

% على التوالي، 3.1% و00.4 تي" بنسبكءمل مع الخلط نلس ستيلءمجلى ست"الاحية األدوات 

بنسبة " ملون أطقم صحمءم كءمل بءللوازم جميعهء" الاحيةاألدوات مؤشر أسعءر مجموعة  نخفضابينمء 

 من العءم السءبق. بءلفترة نفسهءمقءرنة % 1.4

 

من  ثانيأسعار الربع المتوسط مقارنة ب 2102 الثلربع الثلأسعار مواد البناء  توسطم ثالثاا:

 :2102عام 

 

 ثءلثأسعءرهء خلل الربع ال متوسطءت في راا معظم المجموعءت السلعية من مواد البنء  تغي   لتسج  

عءر مء بين أسفي متوسطءت  االرتفءعتراوصحت نسبة من العءم نفسه. فقد  الثءنيءلربع بمقءرنة  2102

 .العمءلة لمجموعة %01.9و األسقف المستعءرة % لمجموعة1.4

 بءللوازم كءمل صحمءم أطقمالطبيعي، و الحجرو، زليالد: واستقرت متوسطءت أسعءر كل من مجموعءت

 .ملونجميعهء 

األبراج "أسلك مجموعة هء رتالمجموعءت السلعية وتاد  بعض أسعءر  متوسط انخفضفي صحين 

لكل  %9.8بنسبة  والخرسءنة "للشقة"األسلك ليهء مجموعة ت%، 5.8 مقدارهفءض بءنخ" السكنية

 %.2.6بنسبة  "(uPVC) "أنءبيبو ،%8.8بنسبة " اإلسمنتمجموعة "، ومنهمء
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من  لثالثاأسعار الربع متوسط مقارنة ب 2102 الثلربع الثلأسعار مواد البناء  متوسط رابعاا:

 :لهالعام السابق 

 

مقءرنة  2102 لثسعءرهء خلل الربع الثءأ متوسطءت في نخفءضءا مواد البنء  اعءت مجمو معظم لتسج  

 صحمءم أطقم"أدوات الاحية  لمجموعة% 1.4 بين مء االنخفءض نسبة وتراوصحت ،2100 لثبءلربع الثء

 ". للشقة -أسلك " لمجموعة% 20.8و  "جميعهء ملون بءللوازم كءمل

" بنسبة للمبنى" أسلك%، و09.4بنسبة  انخفءضءا  "براج السكنيةاأل"أسلك  ل متوسط أسعءركمء سج  

 .%5.5بنسبة  الحديد، و%08.3 بنسبة (PVCأنءبيب ) ، ومجموعة09.2%

% 1.3، فتراوصحت نسبة االرتفءع مء بين سعءرهءأ متوسطءت في رتفءعءا ا كمء أظهرت بعض المجموعءت

 األدوات الاحية مجموعةكل من  تفعت أيضءا ارو المواد العءزلة، مجموعةل %03.5الطءبوق ولمجموعة 

 .على التوالي %00.9و% 02.8 تيبنسب الزجءجو "دون اللوازممن أطقم صحمءم كءملة "

 . 2100ءلربع الثءلث بمقءرنة  2102خلل الربع الثءلث  الديزل أسعءر متوسط واستقر
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 سبتمبرلشهر  ر مجموعات مواد البناءأسعا متوسطاتل مؤشرات الشهريةالحركة  (:4جدول )

 .من العام السابق نفسها وبالفترة 2102 أغسطسشهر ب مقارنة 2102

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 .أبوظبي –مركز اإلصحاء  : المادر 

 .فرةاالسلعة غير متو: (-) 

 

 

 سبتمبر / 2100 سبتمبر
2102 
% 

/  2102 غسطسأ
 2102 سبتمبر
% 

 مجموعات ال

م 
ق
ر

 

 1 اإلسمنت 4.3 6.0

 2 البحص والرمل  0.0 0.1-

 3 الخرسانة  0.0 0.0

 4 الحديد 2.7- 10.7-

 5 الخشب 0.3- 1.1-

 6 ابوقالط 0.0 0.1

 7 مواد التسقيف 1.7- 1.7-

 8 المواد العازلة 5.6- 15.7

 9 لفائف األغشية -  -

 10 الحجر الطبيعي 0.0 5.9-

 11 البالط والرخام  4.0 5.7

 12 األدوات الصحية    

 12.1 أطقم صحمءم كءملة من دون اللوازم  0.8 11.8

 12.2 جميعهء ملون بءللوازم مءم كءملأطقم صح 0.0 0.8-

 12.3 مجلى ستءنلس ستيل كءمل مع الخلط  4.9- 7.0

 13 األسقـــف المستعــارة  0.8 3.0

 14 األصباغ 0.0 5.0

 15 الزجاج 3.7 9.0

 16 األنابيب    

 16.1 (PVCأنءبيب ) 1.3 15.2-

 16.2 (uPVCأنءبيب ) 1.9- 2.8-

 17 األسالك   

 17.1 للمبنى -أسلك  6.8- 15.5-

 17.2 للشقة -أسلك  9.5- 25.0-

 17.3 األبراج السكنية -أسلك  3.1 9.0-

 18 كابالت الكهرباء 4.8 1.5-

 19 النقل معدات 0.0 4.1

 20 العمالة 2.6- 9.0-

 21 الديزل 0.0 0.0
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 2102للربع الثالث أسعار مجموعات مواد البناء  متوسطاتل ربعيةمؤشرات الالحركة (: 5جدول )

 من العام السابق. نفسها وبالفترة 2102 الربع الثانيب مقارنة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .أبوظبي –مركز اإلصحاء  : المادر

 .فرةاالسلعة غير متو: (-) 

 

  

 

الربع  / 2100 الربع الثالث
 2102 الثالث
% 

 الربع/  2102 الربع الثاني
 2102 الثالث
% 

  المجموعات

م 
ق
ر

 

 1 اإلسمنت 4.6- 1.8

 2 البحص والرمل  1.3 5.2-

 3 الخرسانة  5.6- 6.7-

 4 الحديد 1.6 9.9-

 5 الخشب 1.7 1.6-

 6 ابوقالط 0.4- 0.7

 7 مواد التسقيف 2.0- 2.0-

 8 المواد العازلة 2.9 17.9

 9 لفائف األغشية -   -

 10 الحجر الطبيعي 0.0 5.9-

 11 والرخام  البالط 1.4 2.1

 12 األدوات الصحية     

 12.1 أطقم صحمءم كءملة من دون اللوازم  5.6 12.6

 12.2 جميعهء ملون بءللوازم أطقم صحمءم كءمل 0.0 0.3-

 12.3 مجلى ستءنلس ستيل كءمل مع الخلط  0.8- 9.5

 13 األسقـــف المستعــارة  0.3 1.9

 14 األصباغ 0.8- 4.0

 15 الزجاج 0.6- 11.5

 16 األنابيب     

 16.1 (PVCأنءبيب ) 1.0- 14.7-

 16.2 (uPVCأنءبيب ) 2.6- 1.5-

 17 األسالك    

 17.1 للمبنى -أسلك  2.2- 15.2-

 17.2 للشقة -أسلك  5.6- 21.4-

 17.3 األبراج السكنية -أسلك  9.6- 15.3-

 18 كابالت الكهرباء 1.1- 9.0-

 19 النقل معدات 1.0 3.8

 20 العمالة 10.5 1.9-

 21 الديزل 0.0 0.0
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 سعار مواد البناءأمنهجية 

سءس النظري لعملية جمع األبمء في ذلك  ،سعءر مواد البنء أصحاء  إعداد الحءلية إلمنهجية ال إن 

 هء،جرا ات تجهيز البيءنءت واعتمءدإسعءر، وسلوب جمع بيءنءت األأو ،ة السلعل  تركيب سوالبيءنءت، 

 النشرة في ض َِّحتوُ قد  المحتملة أومعءلجة القيم المفقودة، وماءدر الخط، وطرق صحسءب المتوسطءت

 –صحاء  لكتروني لمركز اإلالموقع اإل طلع عليهء علىمكن االوي .2100 سعءر مواد البنء أل ةالسنوي

 .http://www.scad.ae ظبيأبو

  

على  وللطلع. 2102 أكتوبرسعءر مواد البنء  لشهر أتقرير  المقبل نوفمبر 02في  ُينشرهذا وسوف  

 .http://www.scad.ae أبوظبي –صحاء  لكتروني لمركز اإلزيءرة الموقع اإل مكن أيضءا كثر يأتفءصيل 

 

 المسؤولية

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

مهء خءلية من صحاء ات التي يقد  اإل البيءنءت أو ضمءنءت بأن المعلومءت أو فإن المركز ال يعطي أي

ا  االستخدام ر أو أضرار تلحق بءلمستخدمين جر  خسءئ أيعن  األخطء . وال يعتبر المركز مسؤوالا 

ة من قبل مركز اإلصحاء . وعليه مة على الموقع بحسن ني  المبءشر أو غير المبءشر لإلصحاء ات المقد  

ألي أغراض  تهوكيفي  فإن المستخدمين هم المسؤولون عن تحديد وقت استخدامهم لهذه اإلصحاء ات 

 بعينهء.

http://www.scad.ae/
http://www.scad.ae/

