
1 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  سعار مواد البناءأتقرير 

 2012 فبراير

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

 2012 ينايرهقارنة بأسعار شهر  2012 فبراير أسعار هىاد البناء لشهر -1

 ٌناٌشٍقاسنح ٍغ شهش  2012 فثشاٌششهذخ ٍرىسطاخ ٍجَىػاخ أسؼاس ٍىاد اىثناء ذغٍشا خاله شهش 

2012 . 

فً تنىد  سذفاعاال% حٍث ذشاوح 10.5" تنسثح اىؼَاىحػح "أسؼاس ٍجَى فثشاٌشخاله شهش  اسذفؼدفقذ 

، ذيى  "مهشتائٍٍن ىسؼش أجىس " %16.7" و ٍهشج شثح ػَاهىسؼش أجىس " %5.9هزه اىَجَىػح ٍا تٍن 

 ػادي/  جاهـضج خشسانح ورىل نرٍجح اسذفاع سؼش " %6.6ٍقذاسه  تاسذفاع" اىخشسانحرىل ٍجَىػح "

% 6.7" تنسثح اإلٍاساخ/  3ً/  40 نٍىذن ٍالحىأل ٍقاوً/  جاهـضج خشسانح " و "اإلٍاساخ/  3ً/  40 نٍىذن

%، 3.2" تنسثح اىسننٍح االتشاج/ أسالكٍجَىػح " اسذفؼد ،تاإلظافح إىى رىل % ػيى ذىاىً.6.5و 

 %.2.7" تنسثح االسالك/ ىيشقحو"% 3.1تنسثح  "(UPVC) اناتٍة"

 

و رىل نرٍجح انخفاض األسؼاس % 3.2" تنسثح (PVCناتٍة )أٍجَىػح " فثشاٌشخاله شهش  انخفعد

 ٍراسأ سرح/  انش 2/  تالسرٍل أنثىب"% و 13.7" تنسثح ٍاساخاإل/ اٍراس سرح/ انش 3/ تالسرٍل أنثىب"

" تنسثح ٍؼذاخ اىنقو%، ٍجَىػح "2.3تنسثح " اىحذٌذوٌيٍها ٍجَىػح " %،7.6" تنسثح ٍاساخاإل/

 %.   1.6" تنسثح ىيَثنى/ أسالك% وٍجَىػح "2.1
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مثشها أ، وٍن 2011 فثشاٌشٍقاسنح ت 2012 فثشاٌشسؼاسها خاله أسذفاػا فً اشهذخ ٍجَىػاخ ٍىاد اىثناء 

% نرٍجح 21.1تنسثح  ، وٌيٍها ٍجَىػح "اىثحص واىشٍو"%23.1 نسثح" تاىؼَاىحسذفاػا ٍجَىػح "إ

ظافح اىى رىل اسذفؼد . تاإل%38.9 -%3.6حد ٍا تٍن واسؼاس اىَجَىػح تنسثح ذشأجٍَغ  اسذفاع

 .%14.3" تنسثح صثاؽاأل% وٍجَىػح "14.9" تنسثح اىنقو ٍؼذاخٍجَىػح "

 

، فانخفعد 2011 فثشاٌشٍقاسنح ت 2012 فثشاٌشنخفاظا فً أسؼاسها خاله إأظهشخ تؼط اىَجَىػاخ 

ظافح وتاإل ،%13.0" تنسثح اىؼاصىح اىَىاد%، ٍجَىػح "15.9نسثح " ت(PVC) ناتٍةأ"أسؼاس ٍجَىػح 

 .%10.0" تنسثح ىيَثنى/ أسالك" % و ٍجَىػح11.1"اىحذٌذ" تنسثح  ٍجَىػح نخفعدارىل  اىى

 سعار هىاد البناءأهنهجية    

ىى إظافح إساط اىنظشي ىؼَيٍح جَغ اىثٍاناخ، سؼاس ٍىاد اىثناء األأػذاد احصاء إذرعَن ٍنهجٍح 

جشاءاخ ذجهٍض واػرَاد اىثٍاناخ وغشق إسؼاس،  وٍن ثٌ سيىب جَغ تٍاناخ األأذشمٍة سيح اىسيغ و

 اىَحرَيح.  أحساب اىَرىسطاخ وٍؼاىجح اىقٌٍ اىَفقىدج، وٍصادس اىخط

ػيى اىَىقغ  2010حصاءاخ اسؼاس ٍىاد اىثناء إذقشٌش  ىىإوحو ذفاصٍو اىَنهجٍح ٍن اىََنن اىشجىع 

 . http://www.scad.aeأتىظثً  –حصاء اإلىنرشونً ىَشمض اإل

. وىالغالع ػيى 2012 ٍاسطسؼاس ٍىاد اىثناء ىشهش أاىقادً نشش ذقشٌش  تشٌوإ 12هزا وسىف ٌرٌ فً 

 .http://www.scad.aeأتىظثً  –حصاء ىنرشونً ىَشمض اإلمثش ٌَنن ٌَنن صٌاسج اىَىقغ اإلأذفاصٍو 

 

 

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


3 
 

و  2012 ينايرهقارنة بشهر  2012هن عام  فبرايروتىسطات الشهرية ألسعار هىاد البناء لشهر الر النسبي في ي(:  التغ1جدول )

 .2011 فبراير

 2102التغير النسبي فبراير 
 2100/ فبراير 

 2102التغير النسبي فبراير 
 2102/ يناير 

م  مجموعات السلع
رق

 

 1 سمنتاإل 0.3- 2.3

 2 البحص و الرمل  0.2- 21.1

 3 الخرسانة  6.6 9.3-

 4 الحديد 2.3- 11.1-

 5 الخشب 0.3 2.4-

 6 الطابوق 0.0 6.4-

 7 مواد التسقيف 0.0 7.6

 8 المواد العازلة 1.3 13.0-

 9 لفائف االغشية -- --

 10 الحجر الطبيعي 0.0 5.9-

 11 البالط و الرخام  0.0 4.0-

  
 12 دوات الصحية األ

 12.1 أطقم حمام كاملة بدون اللوازم  0.0 10.5

 12.2 أطقم حمام كامل بجمٌع اللوازم ملون  0.0 3.0-

 12.3 مجلى ستنلستٌل كامل مع الخالط  0.0 1.7

 13 سقـــف المستعــارة األ 0.0 0.2-

 14 صباغاأل 0.0 14.3

 15 الزجاج 0.2 3.0

  
 16 نابيب األ

 16.1 (PVCنابٌب )أ 3.2- 15.9-

 16.2 (UPVCنابٌب )أ 3.1 3.5-

  
 17 سالكاأل

 17.1 أسالك / للمبنى 1.6- 10.0-

 17.2 أسالك / للشقة 2.7 8.7-

 17.3 أسالك / االبراج السكنٌة 3.2 4.5-

 18 كابالت الكهرباء 1.1 9.8-

 19 ادوات النقل 2.1- 14.9

 20 العمالة/ الساعة 10.5 23.1

 21 الديزل 0.0 0.0

 أتى ظثً -اىَصذس : ٍشمض اإلحصاء 
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 .2012و  2011خالل عاهين  (: التغيرات الشهرية في أسعار أهن سلع هىاد البناء2جدول )

التغير النسبي 
/  2012فبراير 
 2012يناير 

التغير النسبي يناير 
2012 /

 2011ديسمبر

التغير النسبي     
/  2011 السنوي

2010 
م  المجموعات وسلع 

رق
 

 1 االسمنت      

 1 تحاد / طن / اإلماراتمقاوم لألمالح / اإل 1.5 14.3 6.3-

 2 مقاوم لألمالح /  اإلمارات / طن / اإلمارات 3.7- 7.7 0.0

 3 /طن / اإلمارات تحاد اإلعادي بورتـالند /  4.3- 3.8 3.7-

 4 / طن / اإلماراتتحاد اإلإسمنت أبٌض /  8.6 0.0 0.0

 2 الحديد      

 5 حدٌد مبسط / طن / تركٌا 22.8 13.2- 0.0

 6 حدٌد جسور / كبٌر / طن / ٌابان 21.6 21.1- 0.0

 7 حدٌد زواٌا / طن / كورٌا 18.4 9.2- 0.0

 8 ملم / طن / تركٌا 8 - 6حدٌد مبروم /  21.5 9.3- 0.9-

 9 ملم / طن / اإلمارات 25 - 10حدٌد مبروم /  22.5 2.9- 0.9-

 10 حدٌد حلزونً / طن / اإلمارات 18.8 0.6- 0.0

 3 الخرسانة      

 11 / اإلمارات 3/ م 40خرسانة جاهـزة / عادي نٌوتن  4.8- 1.3- 6.7

 12 / اإلمارات 3/ م 40خرسانة جاهـزة / مقاوم لالمالح نٌوتن  7.2- 1.3- 6.5

 4 حص والرملالب      

 13 / اإلمارات 3انش / م 3/4بحص / كونكري مكسر  2.5 0.0 0.0

 14 / اإلمارات 3انش / م 3/4بحص / مغربل   11.2 0.0 0.0

 15 / اإلمارات 3انش / م 3/8بحص / كونكري مكسر  3.6 0.0 0.0

 16 / اإلمارات 3انش / م 3/8بحص / مغربل مكسر  4.6- 25.0 20.0-

 17 / اإلمارات 3بحص / كدش / م 19.6 0.0 0.0

 18 / اإلمارات  3الرمـــل / ابٌض / م 20.7 0.0 12.5

 19 / اإلمارات  3الرمـــل / اسود / م 8.5 0.0 15.8

 5 العمالة      

 20 نجارٌن / تكلفة الساعة  3.0- 10.0- 11.1

 21 عمال حدادة / تكلفة الساعة  3.0- 10.0- 11.1

 22 بائٌن / تكلفة الساعة كهر 2.6- 0.0 16.7

 23 مساحٌن / تكلفة الساعة  11.7 33.3- 11.1

 6 معدات النقل      

 24 3م30شاحنة سعة  31.8 0.0 18.5-

 25 جالون5000صهرٌج مٌاه سعة  32.6 11.5 10.3-

 26 666لودر  22.3 11.5- 6.5

 JCB 27حفارة   23.5 0.0 0.0

 28 طن20ونش  -- 12.0- 0.0
 أتى ظثً -س : ٍشمض اإلحصاء اىَصذ

 


