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    مواد البناءأسعار مؤشر 

 1122دبي  إمارة - نيالربع الثا

 

 

حيث يساهم  االقتصاديةالرتباطه وتأثيره المباشر على العديد من األنشطة  ، وذلكاالقتصاد الوطني فيعامال مؤثرا قطاع اإلنشاءات  شكلي

 السياسات وراسمي القرار متخذيأهداف وفوائد عديدة تهم  لمؤشرويحقق ا ،0202في عام  % من الناتج المحلي اإلجمالي9بنسبة 

 الحسابات القومية. ومعدي األعمال ورجال، االقتصادية

 الهيكل الرئيسي بناء عملية مواد البناء من خالل رصد تحركات أسعار المواد األساسية الداخلة في  ألسعاروقد قام  المركز بحساب مؤشر  

 :مجموعات فرعية خمسة تشتمل على و

  االسمنت 

 البحص والرمل 

  الطابوق 

  الخرسانة 

 الحديد 

 

 (1122/  1121) نيمؤشر أسعار مواد البناء للربع الثا

مقارنتها بالفترة ذاتها و 0200من عام  نيء في الربع الثاأسعار مواد البنالمؤشر  رئيسيةالمجموعات الضمن  من خالل رصد أسعار المواد

سلعة المواد بنسب مختلفة، ومن خالل التقرير التالي نستعرض حركة المؤشر خالل فترة المقارنة لكل  ي أسعارالتغير فلوحظ  0202من عام 

 .  هعلى حد

 

 االسمنت 

بنسبة  سمنت عادي بورتالندأسعار او، %6...بنسبة  اسمنت مقاوم لالمالحانخفاضا في أسعار حركة المؤشر لمجموعة االسمنت سجلت 

 بنسبة الجبس وأسعار ،%6...0أسعار الجير بنسبة و%، 1..06أسعار االسمنت األبيض بنسبة  سجلت ارتفاعا فيوفي المقابل ، 9.90%

 .(0جدول ) خالل منذلك  ويتضح ،%02.22 بلغت

  

 0202/0200 الثانيالربع  - تجموعة االسمنلم مواد البناء متوسط أسعار | 0جدول 

 

  التغيرنسبة  0200 لثانيالربع ا 0202 لثانيالربع ا الكمية 

      االسمنت

كج 02كيس  اسمنت مقاوم لالمالح  15.00 14.00 -6.67 ▼ 

كج 02كيس  اسمنت عادي بورتالند  14.00 12.61 -9.92 ▼ 

كج 02كيس  اسمنت ابيض  28.00 32.11 14.68 ▲ 

 ▲ 16.67 21.00 18.00 كج 20كيس  الجير 

كج 00كيس  الجبس  10.00 13.00 30.00 ▲ 
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 الرمل والبحص 

%، 02.20أسعار الرمل بلغت نسبته حيث أن متوسط االنخفاض في نحو الهبوط، حركة المؤشر في مجموعة البحص والرمل  تاتجه

 .(0جدول ) خالل منذلك  ويتضح ،%0.60 بنسبة البحصأسعار و

   

 0202/0200 الثانيالربع  - البحص والرملمجموعة لمواد  أسعارط متوس | 0جدول 

 

    التغيرنسبة  0200 لثانيالربع ا 0202 لثانيالربع ا الكمية  

          البحص والرمل

3م 02 انش 0/6بحص كونكري مكسر   1,037.50 1,050.00 1.20 ▲ 

3م 02 انش 0/1بحص كونكري مكسر   1,037.50 1,050.00 1.20 ▲ 

3م 02 انش  .0/0بحص كونكري مكسر   1,135.00 1,025.00 -9.69 ▼ 

3م 02 بيض األالرمـل   1,150.00 1,033.33 -10.14 ▼ 

3م 02 سود األرمـل ال  1,062.50 950.00 -10.59 ▼ 

3م 02 حمر  األالرمـل   850.00 770.83 -9.31 ▼ 

 

 

  الطابوق 

% 9.90بنسبة  سم( 6) طابوق أسمنتي مصمت بينما انخفضت لدى ،ارتفع المؤشر لمعظم المواد في مجموعة الطابوق بنسب متفاوتة

مقاسات  ميعج أسعارفي نخفاض االمتوسط  والجدير بالذكر أن عند مستوياتها السابقة، سم( 1) طابوق أسمنتي مفرغواستقرت أسعار 

 .(0)جدول  خالل منذلك  ويتضح ،للمفرغ %0.01 ةنسب ، وصمت% للم0.09نسبة  بلغ لطابوق االسمنتيا

 

 0202/0200 الثانيالربع  -ق الطابوجموعة د لمموا أسعار متوسط | 0جدول 

 

    التغيرنسبة  0200 لثانيالربع ا 0202 لثانيالربع ا الكمية  

          الطابوق

 ▲ 2.08 2.04 2.00 قطعة سم( 6)  مفرغ أسمنتيطابوق 

 ▲ 2.65 2.26 2.20 قطعة سم( .)  مفرغوق أسمنتي طاب

 ▬ 0.00 2.40 2.40 قطعة سم( 1)  مفرغوق أسمنتي طاب

 ▼ 9.95- 3.24 3.60 قطعة سم( 6)  مصمت ق أسمنتيطابو

 ▲ 4.25 3.54 3.40 قطعة سم( .)  مصمتوق أسمنتي طاب

 ▲ 0.93 3.63 3.60 قطعة سم( 1)  مصمتأسمنتي طابوق 

 

 

 الخرسانة

، %0.06بنسبة  عادي بورتالندأسعار خرسانة جاهـزة  نخفضتاحيث  %0بنسبة قاربت  نخفاضًاامجموعة الخرسانة المؤشر في سجل 

   .(6جدول ) خالل منذلك  ويتضح ،مقاوم لالمالحأسعار خرسانة جاهـزة  نخفضت% ا2.09وبنسبة 
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  0202/0200 الثانيالربع  -الخرسانة مجموعة ل مواد أسعار متوسط | 6 جدول

 

    التغيرنسبة  0200 لثانيالربع ا 0202 لثانيالربع ا الكمية  

          الخرسانه

3م بورتالند عادي  جاهـزة خرسانة  230.00 227.08 -1.27 ▼ 

3م مقاوم لالمالح  جاهـزةخرسانة   235.00 233.61 -0.59 ▼ 

 

 

 الحديد

%، وبنسبة .9..الحديد المبروم بنسبة كال من رتفاع في متوسط أسعار االلوحظ من خالل رصد أسعار المواد ضمن مجموعة الحديد 

 .(0)جدول  خالل منذلك  ويتضح ،% شبك الحديد لألرضيات0.02

 

 0202/0200 الثانيالربع  - الحديدمجموعة ل مواد البناءر أسعا متوسط | 0جدول 

 

    التغيرنسبة  0200 لثانيالربع ا 0202 لثانيالربع ا الكمية  

          الحديد

 ▲ 9.04 2,819.44 2,585.75 طن ملم( 1 – .) حديد مبروم

 ▲ 4.87 2,823.61 2,692.38 طن ملم( 00 – 02) حديد مبروم

( قدم61*8) ملم( .) شبك حديد لألرضيات  79.44 83.64 5.29 ▲ 

( قدم61*8) ملم( 6) شبك حديد لألرضيات  108.76 112.78 3.69 ▲ 

( قدم61*8) ملم( 1) شبك حديد لألرضيات  142.35 143.64 0.91 ▲ 

 

 

 

 1122من عام  األول/ الربع  الثانيمؤشر أسعار مواد البناء للربع 

في أسعار ير رصد التغتم   0200من عام  األولبالربع ومقارنته  0200من عام  الثانيلربع أسعار مواد البناء ل مؤشردراسة حركة  أما عند

 المواد بنسب مختلفة، و فيما يلي نستعرض حركة المؤشر لكل مجموعة.

 

 االسمنت 

أسعار و ،%1.02بنسبة  اسمنت عادي بورتالند أسعارو%، 02.00بنسبة  اسمنت مقاوم لالمالحأسعار  ارتفاعحظ في دراسة للمؤشر لو

%، 0.62أسعار االسمنت األبيض بنسبة  االنخفاض فيوفي المقابل لوحظ ، %1.16الجبس بنسبة ، وكذلك أسعار %6.00بنسبه  الجير

 .(.جدول ) خالل منذلك  ويتضح
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  0200من عام  األول/  الربع الثاني - مجموعة االسمنتلمواد البناء  متوسط أسعار | .جدول 

 

    التغيرنسبة  0200 لثانيالربع ا 0200 ألولالربع ا الكمية  

          االسمنت

كج 02كيس  اسمنت مقاوم لالمالح  12.67 14.00 10.53 ▲ 

كج 02كيس  اسمنت عادي بورتالند  11.67 12.61 8.10 ▲ 

كج 02كيس  اسمنت ابيض  32.67 32.11 -1.70 ▼ 

 ▲ 4.13 21.00 20.17 كج 20كيس  الجير 

كج 00كيس  الجبس  11.94 13.00 8.84 ▲ 

 

 

 البحص والرمل 

نكري مكسر أسعار بحص كو انخفاض أسعار معظم المواد بالمجموعة، حيث انخفضتتبين من خالل رصد أسعار مجموعة البحص والرمل 

بنسبة  الرمل األحمر %، وأسعار0..0بنسبة  األسود الرمل أسعارثم  %،0.09وأسعار الرمل األبيض بنسبة  %،0..6انش بنسبة  (0/.0)

 منذلك  ويتضح ،عند مستوياتها السابقة انش (0/6)و  انش (0/1)بحص كونكري مكسر كل من  استقرت أسعارفي حين  %،0.26بلغت 

   .(6جدول ) خالل

 

 0200من عام  األول/  الربع الثاني -البحص والرمل  مجموعةلمواد البناء  متوسط أسعار | 6جدول 

 

    التغيرنسبة  0200 لثانيالربع ا 0200 ألولالربع ا الكمية  

          البحص والرمل

3م 02 انش 0/6بحص كونكري مكسر   1,050.00 1,050.00 0.00 ▬ 

3م 02 انش 0/1بحص كونكري مكسر   1,050.00 1,050.00 0.00 ▬ 

3م 02 انش  .0/0بحص كونكري مكسر   1,075.00 1,025.00 -4.65 ▼ 

3م 02 بيض األالرمـــل   1,050.00 1,033.33 -1.59 ▼ 

3م 02 سود األالرمـــل   934.72 950.00 1.63 ▼ 

3م 02 حمر  األالرمـــل   779.17 770.83 -1.07 ▼ 

 

 

 الطابوق 

سم(  6) طابوق أسمنتي مصمتلمعظم مواد المجموعة عدا  %6.26% إلى 0.00ما بين نسب االنخفاض في مجموعة الطابوق تراوحت 

 %.0.0، وبنسبة فرغ% للم0.62بنسبة  لطابوق االسمنتيامقاسات  ميعج أسعارفي نخفاض االمتوسط  حيث بلغ ،%2..2الذي ارتفع بنسبة 

 .(1جدول ) خالل منذلك  ويتضح ،مصمتلل
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 0200من عام  األول/  الربع الثاني - الطابوقمجموعة لمواد البناء  متوسط أسعار | 1جدول 

 

    التغيرنسبة  0200 لثانيالربع ا 0200 ألولالربع ا الكمية  

          الطابوق

 ▼ 2.52- 2.04 2.09 قطعة سم( 6)  مفرغ طابوق أسمنتي

 ▼ 2.52- 2.26 2.32 قطعة سم( .)  مفرغوق أسمنتي طاب

 ▼ 2.15- 2.40 2.45 قطعة سم( 1)  مفرغوق أسمنتي طاب

 ▲ 0.60 3.24 3.22 قطعة سم( 6)  مصمت ق أسمنتيطابو

 ▼ 3.33- 3.54 3.67 قطعة سم( .)  مصمتوق أسمنتي طاب

 ▼ 4.04- 3.63 3.79 قطعة سم( 1)  مصمتأسمنتي طابوق 

 

 

 الخرسانة

خرسانة أسعار بينما ارتفعت %، 2.01بنسبة  بورتالند عادي أسعار خرسانة جاهـزة انخفضتحيث  ،الخرسانة مجموعة مؤشر أسعار تباين

 .(9جدول ) خالل منذلك  ويتضح ،%2.00بنسبة  لالمالح مقاوم جاهـزة

 

 0200من عام  األول/  الربع الثاني - الخرسانةمجموعة لمواد  متوسط أسعار | 9جدول 

 

    التغيرنسبة  0200 لثانيالربع ا 0200 ألولالربع ا الكمية  

          الخرسانه

3م بورتالند عادي  جاهـزة خرسانة  227.50 227.08 -0.18 ▼ 

3م مقاوم لالمالح  جاهـزةخرسانة   233.33 233.61 0.12 ▲ 

 

 

 الحديد

في % ، 2.96بنسبة بلغت شبك الحديد لألرضيات في متوسط أسعار  االنخفاضلوحظ من خالل رصد أسعار المواد ضمن مجموعة الحديد 

 .(02جدول ) خالل منذلك  ويتضح ،%2.00بنسبة  المبرومالحديد  حين انخفض متوسط أسعار

 

 0200من عام  األول/  الثانيالربع  - الحديدمجموعة ل مواد البناء سعارأ متوسط | 02جدول 

 

    التغيرنسبة  0200 لثانيالربع ا 0200 ألولالربع ا الكمية  

          الحديد

 ▼ 0.40- 2,819.44 2,830.83 طن ملم( 1 - .) حديد مبروم

 ▼ 0.64- 2,823.61 2,841.67 طن ملم( 00 - 02) حديد مبروم

( قدم61*8) ملم( .) شبك حديد لألرضيات  85.67 83.64 -2.37 ▼ 

( قدم61*8) ملم( 6) شبك حديد لألرضيات  110.00 112.78 2.53 ▲ 

( قدم61*8) ملم( 1) شبك حديد لألرضيات  148.17 143.64 -3.06 ▼ 

 


