
1 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 لشهر سعار مىاد البناءأتقرير 

 3122 الرابعوالربع ، ديسمبر 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

 1111 نىفمبرمقارنة بأسعار شهر  1111 ديسمبر أسعار مىاد البناء لشهر -1

 نىفَثش شهش ٍغ ٍقاسنح دٌغَثش شهش خاله ذغٍشا اىثناء ٍىاد أعؼاس ٍجَىػاخ ٍرىعطاخ شهذخ

 حٍث% 11.3 تنغثح" اىنقو ادواخ" ٍجَىػح أعؼاس دٌغَثش شهش خاله أسذفؼد فقذ. 2011

 "اىضجاج" ٍجَىػح رىل ذيى ،%43.5-%1.3 تٍن ٍا اىَجَىػح هزه تنىد فً سذفاعاأل ذشاوح

% 6.0 تنغثح" اىخشعانح" ٍجَىػح أسذفؼد رىل إىى تاإلضافح ،%6.4 ٍقذاسه تأسذفاع

 %.2.2 تنغثح" اىخشة"و

 تنىد فً نخفا األ ذشواح حٍث% 5.7 تنغثح" ىؼَاىحا" ٍجَىػح دٌغَثش شهش خالهأنخفضد 

 ٍجَىػح ،%3.6 تنغثح" ىيشقح/  أعالك" ٍجَىػح وٌيٍها ،%8.0-%3.6 تٍن ٍا اىَجَىػح هزه

 %.   1.6 تنغثح" اىحذٌذ" وٍجَىػح% 2.4 تنغثح" اىخالط ٍغ ماٍو  عرنيغرٍو ٍجيى"
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، 2010 ذٌغَثشٍقاسنح ت 2011 دٌغَثشخاله  سذفاػا فً اعؼاسهاأشهذخ ٍجَىػاخ ٍىاد اىثناء 

 و اىثحص، وٌيٍها ٍجَىػح "%39.8" تاىنغثح اىنقو دواخأسذفاػا ٍجَىػح "أوٍن امثشها 

 -%3.6جٍَغ اعؼاس اىَجَىػح تنغثح ذشواحد ٍا تٍن  سذفاعانرٍجح % 18.1تنغثح  "اىشٍو

ٍجَىػح و% 12.1" تنغثح اىشخاً و اىثالط" ٍجَىػح رىل اسذفؼدضافح اىى ألات. 41.7%

 .%10.7تنغثح  "اىؼاصىح اىَىاد"

، 2010 ذٌغَثشت ٍقاسنح 2011 دٌغَثش خاله عؼاسهاأاىَجَىػاخ انخفاضا فً  وأظهشخ تؼض

" (PVC) أناتٍتتةٍجَىػتتح "%، 10.4" تنغتتثح اىنهشتتتاء متتاتالخٍجَىػتتح "عتتؼاس أفانخفضتتد 

% ػيتى 6.4% و 6.6تنغتثح  "اىطتاتى و "" اىخشعتانحضتافح اىتى ٍجَىػتح "أل% وتا8.0تنغثح 

 اىرىاىً.
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 2011 اىشاتتغاىشتتغ  فتً أعتؼاسها ختاله ذغٍتشاٍؼظٌ اىَجَىػاخ اىغيؼٍح ٍن ٍىاد اىثنتاء  شهذخ

 ىَجَىػتتح %0.8نغتتثح أسذفتتاع األعتتؼاس ٍتتا تتتٍن  ذشاوحتتدو، 2011 ىتتثاىثاٍقاسنتتح ٍتتغ اىشتتتغ 

 ."اىضجاج" ىَجَىػح %15.9و "اىَغرؼــاسج االعقـــف"

 اىشاتتغختاله اىشتتغ  "اىرغتقٍف ٍتىادو" مو ٍتن "اىتذٌضه" أعؼاس ٍجَىػاخٍرىعطاخ اعرقشخ و

 .2011 اىثاىثٍقاسنح ٍغ اىشتغ  2011

، وذصتتذسخ 2011ىؼتتاً  اىشاتتتغاىشتتتغ  ختتاله ػتتذد ٍتتن اىَجَىػتتاخ اىغتتيؼٍحأعتتؼاس  انخفضتتد

ٍجَىػتتتح  ٌيٍهتتتا %،41.9تنغتتتثح  االنخفتتتا  "اىختتتالط ٍتتتغ ماٍتتتو  عرنيغتتترٍو ٍجيتتتى" ٍجَىػتتتح

 "ىيشتتتقح/  أعتتتالك"و %7.7" تنغتتتثح اىخشعتتتانحٍجَىػتتتح "% و9.3تنغتتتثح  "اىنهشتتتتاء متتتاتالخ"

 % ػيى اىرىاىً .6.3% و 7.1تنغثح  "اىشٍو و اىثحص"و
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 1111لعام  الرابعمقارنة بأسعار الربع  1111 الرابعربع لأسعار مىاد البناء ل  -4

 اىشاتغاىشتغ فً اعؼاسها خاله  اسذفاػا ثناءاىٍىاد  ٍن ٍجَىػاخ حٍجَىػ ػشش خَغحشهذخ 

 ىَجَىػح% 0.8 تٍن ٍا األعؼاس أسذفاع نغثح وذشاوحد ،2010 اىشاتغاىشتغ ٍقاسنح ت 2011

  ".اىنقو ادواخ" ىَجَىػح% 30.7و" االعَند"

ذفؼد أعؼاس سامَا و ،%19.9" تنغثح اىشٍو و اىثحصٍجَىػح " ماند سذفاػاخاال هزه تٍن ٍن

 اىَىادو" %13.4 تنغثح" اىغننٍح االتشاج/  أعالك" ٍجَىػح ،%13.5" تنغثح واىشخاً اىثالط"

 خاله ذيل اىفرشج. %11.8" تنغثح اىؼاصىح

 تنفظ اىشتغ ٍن ػاً  ٍقاسنح 2011 اىشاتغ اىشتغ خاله" اىذٌضه" ٍجَىػح أعؼاس ٍرىعظ واعرقش

2010. 

فرشج ٍن اىٍغ نفظ  2011 اىشاتغ اىشتغ خالهانخفاضا فً اعؼاسها  أظهشخ تؼض اىَجَىػاخ

" اىطاتى "ٍجَىػح و ،%8.0تنغثح  "(PVC) ناتٍةأ" ٍجَىػحنخفضد حٍث ا ؼاً اىغاتق،اى

 .%5.9 " تنغثحاىطثٍؼً اىحجش"و %6.4تنغثح 

 

 اءمنهجية اسعار مىاد البن

ذرضَن ٍنهجٍح اػذاد احصاء اعؼاس ٍىاد اىثناء االعاط اىنظشي ىؼَيٍح جَغ اىثٍاناخ، اضافح اىى 

ذشمٍة عيح اىغيغ واعيىب جَغ تٍاناخ االعؼاس،  وٍن ثٌ اجشاءاخ ذجهٍض واػرَاد اىثٍاناخ 

 وطش  حغاب اىَرىعطاخ وٍؼاىجح اىقٌٍ اىَفقىدج، وٍصادس اىخطا اىَحرَيح. 

ػيى  2010ذقشٌش احصاءاخ اعؼاس ٍىاد اىثناء   هجٍح ٍن اىََنن اىشجىع اىىوحو ذفاصٍو اىَن

 http://www.scad.aeأتىظثً   –اىَىقغ االىنرشونً ىَشمض االحصاء 

. وىالطالع 2012 ٌناٌشاىقادً نشش ذقشٌش اعؼاس ٍىاد اىثناء ىشهش  فثشاٌش 12هزا وعىف ٌرٌ فً 

أتىظثً   –فاصٍو امثش ٌَنن ٌَنن صٌاسج اىَىقغ االىنرشونً ىَشمض االحصاء ػيى ذ

ae.http://www.scad 
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 1111من عام  ديسمبر ألسعار مىاد البناء  لشهر و الربعية متىسطات الشهريةال(:  التغير النسبي في 1جدول )

 الرابعو الربع  1111 الثالثربع المقارنة ب 1111 الرابعو الربع  1111.  يسمبردو  1111 نىفمبرمقارنة بشهر  

1111 

التغير النسبي الربع 
/الربع 3122 الرابع

 3121 الرابع

التغير النسبي الربع 
       الربع  /3122 الرابع
 3122 الثالثا

التغير النسبي 
 /3122 ديسمبر
 3121 ديسمبر

 ديسمبر لنسبيالتغير ا
 3122 فمبرنو  /3122

 مجموعات السمع

رقم
 

 1 االسمنت 1.2- 0.9- 3.2- 0.8

 2 البحص و الرمل  1.3- 18.1 6.3- 19.9

 3 الخرسانة  6.0 6.6- 7.7- 2.8-

 4 الحديد 1.6- 2.2 4.2- 11.0

 5 الخشب 2.2 4.4 0.7- 4.8

 6 الطابوق 1.8 6.4- 2.0- 6.4-

 7 مواد التسقيف 0.0 7.6 0.0 6.6

 8 المواد العازلة 1.1 10.7 1.8 11.8

na na na na 9 لفائف االغشية 

 10 الحجر الطبيعي 0.0 5.9- 5.9- 5.9-

 11 البالط و الرخام  0.7- 12.1 0.9- 13.5

    
 12 االدوات الصحية 

 12.1 أطقم حمام كاممة بدون الموازم  1.7 5.5 5.9 4.9

 12.2 مون أطقم حمام كامل بجميع الموازم م 0.0 3.3 0.3- 0.8

 12.3 مجمى ستنمستيل  كامل مع الخالط  2.4- 5.1- 41.9- 5.8-

 13 االسقـــف المستعــارة  0.0 1.2- 0.8 0.9-

 14 االصباغ 1.3 6.6 4.9 6.1

 15 الزجاج 6.4 0.8- 15.9 4.2-

    
 16 انابيب

 16.1 (PVCانابيب ) 2.0 8.0- 5.9- 8.0-

 16.2 (UPVCانابيب ) 0.4- 4.1- 4.0- 4.1-

    
 17 االسالك

 17.1 لممبنى/  أسالك 1.4- 2.2 5.5- 3.7

 17.2 لمشقة / أسالك 3.6- 2.5- 7.1- 2.8

 17.3 أسالك / االبراج السكنية 1.3- 9.7 5.4- 13.4

 18 كابالت الكهرباء 0.2 10.4- 9.3- 3.3-

 19 ادوات النقل 11.3 39.8 2.7 30.7

 20 اعةالعمالة/ الس 5.7- 3.7 8.4 7.7

 21 الديزل 0.0 0.0 0.0 0.0

 أبو ظبي --المصدر : مركز اإلحصاء 


