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ِماسٔح ِع شهش  2012 إتشًٌخالي شهش  اٌرغٍٍش تعطأسعاس ِجّىعاخ ِىاد اٌثٕاء  شهذخ ِرىسطاخ

  عٍى إٌحى اٌراًٌ: 2012 ِاسط

تٕىد هزٖ ِعظُ فً  سذفا % حٍث ذشاوح اال8.7" تٕسثح اإلسّٕدّىعح "أسعاس ِج ِرىسػ اسذفع 

 تىسذـالٔذ عاديٌسعش " %19.2" و اإلِاساخ/ غٓ/ االذحاد/ أتٍط إسّٕد" ٌسعش %6.1اٌّجّىعح ِا تٍٓ 

ٔرٍجح  %3.9ِمذاسٖ  اسذفاعا" اٌطاتىقِجّىعح "ِرىسػ أسعاس  وّا سجً، "إلِاساخا/ غٓ/ االذحاد/

ِرىسػ  اسذفا  فعال عٓ %،5.0 و %2.7اس تٕىد هزٖ اٌّجّىعح تٕسة ذشاوحد ِا تٍٓ جٍّع أسع اسذفا 

و "اٌثحص  "اٌّىاد اٌعاصٌح"وً ِٓ ِجّىعرٍٓ  ِرىسػ أسعاسو %3.8" تٕسثح اٌضجاجِجّىعح " أسعاس

 .اٌّىً ِٕه %3.4تٕسثح  واٌشًِ"

 

وً  أجىس ٔرٍجح أخفاض %5.1" تٕسثح اٌعّاٌحِجّىعح " ِرىسػ أسعاس إتشًٌخالي شهش  وّا أخفط

اٌرً أخفط ِرىسػ  "اٌخشسأحوٌٍٍها ِجّىعح " ،ٌىً ِٕهّا %11.1" تٕسثح حذادٌٓو "" ٔجاسٌٓ" ِٓ

 ِرىسػ أسعاس، و%2.0" تٕسثح (PVC) أٔاتٍةِجّىعح " ِرىسػ أسعاس ثُ %،2.1 تٕسثح أسعاسها

  %.1.4" تٕسثح اٌىهشتاءواتالخ ِجّىعح " ِرىسػ أسعاسو% 1.7" تٕسثح اٌسىٍٕح األتشاج -أسالن"
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 ِعِماسٔح  2012 إتشًٌسعاسها خالي أ ِرىسطاخ فً ٔخفاظاِىاد اٌثٕاء ا اخِجّىع ِعظُ سجٍد

 -اٌصحٍح دواخاأل" ٌّجّىعح% 0.2 تٍٓ ِا الٔخفاضا ٔسثح وذشاوحد ،عاَ اٌساتكآٌِ  راذها فرشجاٌ

 ". ٌٍشمح -أسالن" ٌّجّىعح% 20.0 و "اٌٍىاصَ تذوْ واٍِح حّاَ أغمُ

" اٌعّاٌح" ِرىسػ أجىس%، و16.7تٕسثح  أخفاظا" (PVC) أٔاتٍةِجّىعح " ِرىسػ أسعاسمذ سجً ف

"واتالخ  أسعاس ِرىسػو ،%12.8 تٕسثح" ٌٍّثٕى -أسالن" ِجّىعح ِرىسػ أسعاسو، %14.6تٕسثح 

 .%9.0" تٕسثح اٌىهشتاء

 اٌٍىاصَ تجٍّع واًِ حّاَ أغمُ -اٌصحٍح دواخوِجّىعح "األ "اٌذٌضي" ِجّىعح أسعاس ِرىسػ اسرمشو

 .2011 إتشًٌ ِع ِماسٔح 2012 إتشًٌ خالي "ٍِىْ

 راذها فرشجاٌ ِعِماسٔح  2012 إتشًٌ خاليسعاسها أ ِرىسطاخ فً سذفاعاا تعط اٌّجّىعاخ وّا أظهشخ

تٕسثح ، "ِعذاخ إٌمً" "اإلسّٕد"، و "اٌشًِ واٌثحص" اخىعِجّ ِرىسطاخ أسعاس عاَ اٌساتك،آٌِ 

 .عٍى اٌرشذٍة %8.4و 13.5% ،29.4%

 سعار هىاد البناءأهنهجية  

ساط إٌظشي ٌعٍٍّح جّع األتّا فً رٌه سعاس ِىاد اٌثٕاء أحصاء إعذاد اٌحاٌٍح إلّٕهجٍح اٌ إْ

 ،هاجشاءاخ ذجهٍض اٌثٍأاخ واعرّادإسعاس، و سٍىب جّع تٍأاخ األأو ،ذشوٍة سٍح اٌسٍعواٌثٍأاخ، 

 لذ ذُ ذىظٍحها فً اٌّحرٍّح أوِعاٌجح اٌمٍُ اٌّفمىدج، وِصادس اٌخط ،وغشق حساب اٌّرىسطاخ

حصاء ٌىرشؤً ٌّشوض اإلاٌّىلع اإل غال  عٍٍها عٍىّىٓ اإلوٌ .2011 سعاس ِىاد اٌثٕاءأل حاٌسٕىٌ ٕششجاٌ

 . http://www.scad.aeأتىظثً  –

غال  عٍى . وٌإل2012 ِاٌىسعاس ِىاد اٌثٕاء ٌشهش أاٌمادَ ٔشش ذمشٌش  ٌىٍٔى 12فً  هزا وسىف ٌرُ

 .http://www.scad.aeأتىظثً  –حصاء ٌىرشؤً ٌّشوض اإلصٌاسج اٌّىلع اإل ّىٓ أٌعاوثش ٌأذفاصًٍ 

http://www.scad.ae/
http://www.scad.ae/
http://www.scad.ae/
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هن عام  إبريلوتىسطات الشهرية ألسعار هىاد البناء لشهر السبي في ر النيالتغ (:1جدول )

 .2111 إبريلو  2112 هارسهقارنة بشهر  2112

/  1022انتغير اننسبي إبريم 

 1021إبريم 

 1021 يارش انتغير اننسبي

 2012 إبريم/ 
ى  يجًىعاث انسهع

رق
 

 1 اإلسًنج 8.7 13.5

 2 انبحص وانريم  3.4 29.4

 3 انخرسانت  2.1- 5.9-

 4 انحذيذ 0.9- 4.1-

 5 انخشب 1.1- 5.3-

 6 انطابىق 3.9 2.7-

 7 يىاد انتسقيف 0.0 2.9-

 8 انًىاد انعازنت 3.4 6.7-

 9 نفائف األغشيت - -

 10 انحجر انطبيعي 0.0 5.9-

 11 انبالط وانرخاو  2.3 4.8-

 12 األدواث انصحيت     

 12.1 ٌ انهىازو أطقى حًاو كايهت بذو 0.0 0.2-

 12.2 أطقى حًاو كايم بجًٍع انهىازو يهىٌ  0.0 0.0

 12.3 كايم يع انخالط  سخٍم سخُهسيجهى  1.7 0.1

 13 األسقـــف انًستعــارة  1.3 0.8-

 14 األصباغ 3.1 4.7-

 15 انسجاج 3.8 5.2

 16 األنابيب     

 16.1 (PVCأَابٍب ) 2.0- 16.7-

 16.2 (UPVCأَابٍب ) 0.6 1.8-

 17 األسالك    

 17.1 نهًبُى -أسالك  0.7 12.8-

 17.2 نهطقت -أسالك  0.1 20.0-

 17.3 األبراج انسكٍُت -أسالك  1.7- 2.3

 18 كابالث انكهرباء 1.4- 9.0-

 19 اننقم يعذاث 0.1- 8.4

 20 انعًانت 5.1- 14.6-

 21 انذيسل 0.0 0.0

 ثًأتى ظ -ِشوض اإلحصاء اٌّصذس :      
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 .2112أسعار سلع هىاد البناء خالل عام أهن (: التغيرات الشهرية في 2جدول )

 أتى ظثً -ِشوض اإلحصاء اٌّصذس : 

 

 

 يارشانتغير اننسبي 

 إبريم / 2102

2102 

 فبرايرانتغير اننسبي 

 يارش / 2102

2102 

 يناير انتغير اننسبي

 فبراير / 2102

2102 

 انتغير اننسبي
/  2100 ديسًبر

  2102 يناير
ى  انًجًىعاث وسهع 

رق
 

 1 اإلسمنت        

 1 / طٍ / اإلياراث االححاديقاوو نأليالح /  14.3 6.3- 0.0 13.3

 2 اإلياراث / طٍ / اإلياراث يقاوو نأليالح / 7.7 0.0 7.1 6.7

 3 /طٍ / اإلياراث  االححادعادي بىرحـالَذ /  3.8 3.7- 0.0 19.2

 4 / طٍ / اإلياراث االححادإسًُج أبٍض /  0.0 0.0 6.5 6.1

 2 انحذيذ        

 5 حذٌذ يبسط / طٍ / حركٍا 13.2- 0.0 4.2- 3.5-

 6 حذٌذ جسىر / كبٍر / طٍ / ٌاباٌ 21.1- 0.0 10.0 0.0

 7 حذٌذ زواٌا / طٍ / كىرٌا 9.2- 0.0 5.9- 0.0

 8 يهى / طٍ / حركٍا 8 - 6حذٌذ يبروو /  9.3- 0.9- 3.8 1.9-

 9 يهى / طٍ / اإلياراث 25 - 11حذٌذ يبروو /  2.9- 0.9- 1.7- 0.7-

 10 حذٌذ حهسوًَ / طٍ / اإلياراث 0.6- 0.0 0.7- 0.5-

 3 انخرسانت        

 11 / اإلياراث ³/ و 41خرساَت جاهـسة / عادي ٍَىحٍ  1.3- 6.7 0.0 2.1-

 12 / اإلياراث ³/ و 41ٍَىحٍ  نأليالحخرساَت جاهـسة / يقاوو  1.3- 6.5 0.0 2.0-

 4 وانريمانبحص         

 13 / اإلياراث ³إَص / و 3/4بحص / كىَكري يكسر  0.0 0.0 0.0 7.1

 14 / اإلياراث ³إَص / و 3/4 بحص / يغربم 0.0 0.0 0.0 0.0

 15 / اإلياراث ³إَص / و 3/8بحص / كىَكري يكسر  0.0 0.0 0.0 0.0

 16 / اإلياراث ³إَص / و 3/8بحص / يغربم يكسر  25.0 20.0- 0.0 0.0

 17 / اإلياراث ³بحص / كذش / و 0.0 0.0 0.0 5.6

 18 / اإلياراث  ³انريـــم / أبٍض / و 0.0 12.5 0.0 5.6

 19 / اإلياراث  ³انريـــم / أسىد / و 0.0 15.8 0.0 9.1

 5 انعًانت        

 20 / حكهفت انساعت  ٌٍَجار 10.0- 11.1 10.0- 11.1-

 21 حكهفت انساعت  عًال حذادة / 10.0- 11.1 10.0- 11.1-

 22 كهربائٍٍٍ / حكهفت انساعت  0.0 16.7 14.3- 0.0

 23 يساحٍٍ / حكهفت انساعت  5.9 11.1 15.0- 0.0

 6 يعذاث اننقم        

 24 ³و31ضاحُت سعت  0.0 18.5- 0.0 0.0

 25 جانىٌ 5111صهرٌج يٍاِ سعت  11.5 10.3- 17.9 0.0

 26 666نىدر  11.5- 6.5 18.4- 0.0

 JCB 27 حفارة 0.0 0.0 0.0 0.0

 28 طٍ 21وَص  12.0- 0.0 0.0 0.0


