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 إمارة دبي - مواد البناءأسعار مؤشر 

 2015 ألولاالربع 

 

 

 2014/2015 ولاألمؤشر أسعار مواد البناء للربع 

رنتها بالفترة ذاتها مقاو 2015من عام  ألولاء في الربع أسعار مواد البنالمؤشر  رئيسيةضمن المجموعات ال من خالل رصد أسعار المواد

سلعة المواد بنسب مختلفة، ومن خالل التقرير التالي نستعرض حركة المؤشر خالل فترة المقارنة لكل  ي أسعارالتغير فلوحظ  2014من عام 

 .هعلى حد

 

 سمنت اإل

وأسعار الجبس بنسبة  ،%2.77بنسبة  بورتالنداسمنت عادي وأسعار  ،%3.11بنسبة  يرالجأسعار  ارتفاعفي دراسة للمؤشر لوحظ 

 منذلك  ويتضح، %1.02ت االسمنت األبيض بنسبة بلغأسعار  نخفضتفي حين ا ،%1.29بنسبة  لألمالحاسمنت مقاوم  أسعارو ،1.80%

 .(1جدول ) خالل

 

 2014/2015 األولالربع  - تسمنجموعة اإللم مواد البناء متوسط أسعار | 1جدول 

 القيمة بالدرهم 

 التغير %نسبة  2015 ألولاالربع  2014 األولالربع  الكمية 

      سمنتاإل

 ▲  1.29 14.75 14.56 كج 50كيس  لألمالحاسمنت مقاوم 

 ▲  2.77 13.92 13.54 كج 50كيس  اسمنت عادي بورتالند

 ▼ (1.02) 34.71 35.07 كج 50كيس  اسمنت ابيض

 ▲  3.11 19.33 18.75 كج 20كيس  الجير 

 ▲  1.80 10.76 10.57 كج 25كيس  الجبس

 

 

 الرمل والبحص 

 انش( 3/16) مكسر كونكري بحص، و%5.88الرمل األحمر بنسبة  أسعارارتفاعاً في  البحص والرمل لمجموعة المؤشر حركة سجلت

 بحصأسعار في حين استقرت  ،األبيضارتفعت أسعار الرمل  %1.35وبنسبة بلغت  ،%1.45والرمل األسود بنسبة  ،%5.00 بنسبة

 .(2جدول ) خالل منذلك  ويتضح ،عند مستوياتها السابقة( انش 3/8) مكسر كونكري بحص( انش و3/4) مكسر كونكري
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 2014/2015 األولالربع  - البحص والرملمجموعة لالبناء مواد  أسعارط متوس | 2جدول 

 القيمة بالدرهم

 % التغيرنسبة  2015 ألولاالربع  2014 األولالربع  الكمية  

          البحص والرمل

 ▬  0.00 912.50 912.50 3م 20 انش 3/4بحص كونكري مكسر 

 ▬  0.00 912.50 912.50 3م 20 انش 3/8بحص كونكري مكسر 

 ▲  5.00 1,050.00 1,000.00 3م 20 انش  3/16بحص كونكري مكسر 

 ▲  1.35 937.50 925.00 3م 20 بيض األالرمـل 

 ▲  1.45 875.00 862.50 3م 20 سود األرمـل ال

 ▲  5.88 600.00 566.67 3م 20 حمر  األالرمـل 

 

 

  الطابوق 

 6)صمت م أسمنتي طابوق أسعار حيث ارتفعت مجموعةالمواد المدرجة ضمن ال معظمفي  ارتفاعاً الطابوق  لمجموعة المؤشر حركة سجلت

 تلتها ،%3.78 بنسبة (سم 4) فرغم أسمنتي طابوقأسعار و ،%4.27 بنسبة سم( 4) صمتأسمنتي مطابوق أسعار و ،%4.90 بنسبة (سم

 طابوق بينما استقرت أسعار، %0.79 بنسبة (سم 6) فرغم أسمنتي طابوق أسعارو ،%2.41 بنسبة (سم 8) صمتم أسمنتي طابوقأسعار 

 .(3)جدول  خالل منذلك  ويتضح ،عند مستوياتها السابقة (سم 8) مفرغ أسمنتي

 

 2014/2015 األولالربع  -ق الطابوجموعة لمالبناء د موار أسعا متوسط | 3جدول 

 القيمة بالدرهم

% التغيرنسبة  2015 ألولاالربع  2014 األولالربع  الكمية    

          الطابوق

 ▲  3.78 1.98 1.91 قطعة سم( 4)  مفرغ طابوق أسمنتي

 ▲  0.79 2.13 2.12 قطعة سم( 6)  مفرغوق أسمنتي طاب

 ▬  0.00 2.27 2.27 قطعة سم( 8)  مفرغوق أسمنتي طاب

 ▲  4.27 3.05 2.93 قطعة سم( 4)  مصمت ق أسمنتيطابو

 ▲  4.90 3.57 3.40 قطعة سم( 6)  مصمتوق أسمنتي طاب

 ▲  2.41 3.40 3.32 قطعة سم( 8)  مصمتأسمنتي طابوق 

 

 

 الخرسانة

 مقاومجاهـزة  خرسانةأسعار في و، %4.34 عادي بورتالند جاهـزةخرسانة  أسعارفي  رتفاعفبلغت نسبة االالخرسانة  مجموعة مؤشر ارتفع

 .(4جدول ) خالل منذلك  ويتضح ،%4.25 ح نسبةلألمال
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 2014/2015 األولالربع  -الخرسانة مجموعة لالبناء  موادر أسعا متوسط | 4 جدول

 القيمة بالدرهم

 % التغيرنسبة  2015 ألولاالربع  2014 األولالربع  الكمية  

          ةالخرسان

 ▲  4.34 232.17 222.50 3م بورتالند عادي  جاهـزة خرسانة

 ▲  4.25 237.17 227.50 3م  لألمالحمقاوم  جاهـزةخرسانة 

 

 

 الحديد

بنسبة  (ملم 8-6) مبروم حديدأسعار  حيث تراجعت مجموعةجميع المواد المدرجة ضمن ال في تراجعاً  الحديد لمجموعة المؤشر حركة سجلت

، وبلغت نسبة تراجع %5.14بنسبة  (ملم 8) لألرضيات حديد شبك وفي أسعار، %5.59بنسبة  (ملم 25-10) حديد مبرومأسعار ، و8.08%

 .(5)جدول  خالل منذلك  ويتضح ،%2.59 نسبةملم(  6شبك حديد لألرضيات ) أسعارو ،%2.76 (ملم 7) لألرضيات حديد شبك أسعار

 

 2014/2015 األولالربع  - الحديدمجموعة ل مواد البناء رأسعا متوسط | 5جدول 

 القيمة بالدرهم

 % التغيرنسبة  2015 ألولاالربع  2014 األولالربع  الكمية  

          الحديد

 ▼ (8.08) 2,222.92 2,418.33 طن ملم( 8 - 6) حديد مبروم

 ▼ (5.59) 2,284.33 2,419.67 طن ملم( 25 - 10) حديد مبروم

 ▼ (2.59) 65.07 66.80 ( قدم16*8) ملم( 6) شبك حديد لألرضيات

 ▼ (2.76) 97.78 100.56 ( قدم16*8) ملم( 7) شبك حديد لألرضيات

 ▼ (5.14) 112.00 118.07 ( قدم16*8) ملم( 8) شبك حديد لألرضيات

 

 

 2014 الرابع الربع/  2015 ولاألمؤشر أسعار مواد البناء للربع 

 

في أسعار ير التغفقد لوحظ  2014من عام  لرابعابالربع ومقارنته  2015من عام  األوللربع أسعار مواد البناء ل مؤشردراسة حركة  أما عند

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

 

 سمنت اإل

بنسبة الجير أسعار و ،%0.88أسعار الجبس بنسبة  تنخفضبينما ا، %0.14بنسبة  بيضألسمنت اإلا أسعار ارتفاعحظ في دراسة للمؤشر لو

جدول  خالل منذلك  ويتضح ،عند مستوياتها السابقةاسمنت عادي بورتالند أسعار ومقاوم لألمالح اسمنت ، في حين استقرت أسعار 0.43%

(6). 
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 2014الرابع / الربع 2015 ألولا الربع - مجموعة االسمنتلمواد البناء ر متوسط أسعا | 6جدول 

 القيمة بالدرهم

 % التغيرنسبة  2015 ألولاالربع  2014 رابعالالربع  الكمية  

          االسمنت

 ▬  0.00 14.75 14.75 كج 50كيس  لألمالحاسمنت مقاوم 

 ▬  0.00 13.92 13.92 كج 50كيس  اسمنت عادي بورتالند

 ▲  0.14 34.71 34.67 كج 50كيس  اسمنت ابيض

 ▼ (0.43) 19.33 19.42 كج 20كيس  الجير 

 ▼ (0.88) 10.76 10.86 كج 25كيس  الجبس

 

 

 البحص والرمل 

 (3/16كونكري مكسر )بحص  ، وأسعار%1.41الرمل األحمر بنسبة  أسعار ارتفاعتبين من خالل رصد أسعار مجموعة البحص والرمل 

وأسعار الرمل  ( انش3/8وأسعار بحص كونكري مكسر ) ( انش3/4بحص كونكري مكسر ) في حين استقرت أسعار ،%1.07 بنسبة انش

 .(7جدول ) خالل منذلك  ويتضح ،عند مستوياتها السابقة الرمل األسوداألبيض و

 

 2014/ الربع الرابع 2015األول  الربع -البحص والرمل  مجموعةلمواد البناء  متوسط أسعار | 7جدول 

 القيمة بالدرهم

 % التغيرنسبة  2015 ألولاالربع  2014 رابعالالربع  الكمية  

          البحص والرمل

 ▬  0.00 912.50 912.50 3م 20 انش 3/4بحص كونكري مكسر 

 ▬  0.00 912.50 912.50 3م 20 انش 3/8بحص كونكري مكسر 

 ▲  1.07 1,050.00 1,038.89 3م 20 انش  3/16بحص كونكري مكسر 

 ▬  0.00 937.50 937.50 3م 20 بيض األالرمـــل 

 ▬  0.00 875.00 875.00 3م 20 سود األالرمـــل 

 ▲  1.41 600.00 591.67 3م 20 حمر  األالرمـــل 

 

 

 الطابوق 

 4) فرغم أسمنتي طابوقأسعار  ارتفعتحيث  مجموعةجميع المواد المدرجة ضمن ال ارتفاعاً فيلمجموعة الطابوق  المؤشر حركة سجلت

 ،%1.10 نسبةب( سم 4) صمتم أسمنتي طابوق أسعارو ،%1.26 نسبةب( سم 6) صمتم أسمنتي طابوق أسعارو ،%3.78 نسبةب( سم

 أسعارو، %0.99بنسبة ( سم 8) فرغم أسمنتي طابوقأسعار  ، كذلك ارتفعت(سم 6) فرغم أسمنتي طابوق أسعار ارتفعت %1.05وبنسبة 

 .(8جدول ) خالل منذلك  ويتضح، %0.79بنسبة  (سم 8) صمتم أسمنتي طابوق
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 2014/ الربع الرابع 2015األول  الربع - الطابوقمجموعة لمواد البناء  متوسط أسعار | 8جدول 

 القيمة بالدرهم

 % التغيرنسبة  2015 ألولاالربع  2014 رابعالالربع  الكمية  

          الطابوق

 ▲  3.78 1.98 1.91 قطعة سم( 4)  مفرغ طابوق أسمنتي

 ▲  1.05 2.13 2.11 قطعة سم( 6)  مفرغوق أسمنتي طاب

 ▲  0.99 2.27 2.24 قطعة سم( 8)  مفرغوق أسمنتي طاب

 ▲  1.10 3.05 3.02 قطعة سم( 4)  مصمت ق أسمنتيطابو

 ▲  1.26 3.57 3.52 قطعة سم( 6)  مصمتوق أسمنتي طاب

 ▲  0.79 3.40 3.37 قطعة سم( 8)  مصمتأسمنتي طابوق 

 

 الخرسانة

جاهـزة  خرسانةأسعار ، و%1.59 عادي بورتالند جاهـزةخرسانة في أسعار  نخفاضالخرسانة فبلغت نسبة اال مجموعة مؤشر انخفض

 .(9جدول ) خالل منذلك  ويتضح ،%1.56ح نسبة لألمال مقاوم

 

 2014/ الربع الرابع 2015األول  الربع - الخرسانةمجموعة ل مواد البناء متوسط أسعار | 9جدول 

 القيمة بالدرهم

 % التغيرنسبة  2015 ألولاالربع  2014 رابعالالربع  الكمية  

          ةالخرسان

 ▼ (1.59) 232.17 235.92 3م بورتالند عادي  جاهـزة خرسانة

 ▼ (1.56) 237.17 240.92 3م  لألمالحمقاوم  جاهـزةخرسانة 

 

 الحديد

 حديد أسعارفي حين انخفضت  ،%1.46 بنسبة( ملم 6) لألرضيات حديد شبك أسعار ارتفاعاً في الحديد لمجموعة المؤشر حركة سجلت

 نسبةب ملم( 8لألرضيات )شبك حديد أسعار و ،%6.63بنسبة  (ملم 25-10)وأسعار حديد مبروم  ،%7.01بنسبة  ملم( 8-6) مبروم

 .(10جدول ) خالل منذلك  ويتضح ،%2.87ملم( بنسبة  7وأسعار شبك حديد لألرضيات ) ،3.67%

 

 2014/ الربع الرابع 2015األول  الربع - الحديدمجموعة ل مواد البناء سعارأ متوسط | 10جدول 

 القيمة بالدرهم

  التغير %نسبة  2015 ألولاالربع  2014 رابعالالربع  الكمية  

          الحديد

 ▼ (7.01) 2,222.92 2,390.42 طن ملم( 8 - 6) حديد مبروم

 ▼ (6.63) 2,284.33 2,446.67 طن ملم( 25 - 10) حديد مبروم

 ▲  1.46 65.07 64.13 ( قدم16*8) ملم( 6) شبك حديد لألرضيات

 ▼ (2.87) 97.78 100.67 ( قدم16*8) ملم( 7) شبك حديد لألرضيات

 ▼ (3.67) 112.00 116.27 ( قدم16*8) ملم( 8) شبك حديد لألرضيات

 


