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 عامة  لمحة

أبوظبي الجهة الرسمية المسؤولة عن حساب إحصاءات أسعار مواد البناء وإصدارها في إمارة  -ُيعّد مركز اإلحصاء

 يتيح ما الشهرية، األسعار جمع المركز ، ويواصل2009عام  المسؤولية هذه أبوظبي -اإلحصاء  مركز تولّىو أبوظبي.

 .ة مواد البناءسل ضمن مدرج بند لكل والربعية والسنوية الشهرية اإلحصاءاتإصدار 

 

سلة  وخدمات لسلعحيث تمثل أسعار التجزئة الشهرية  .تقدم أسعار مواد البناء تقديرات لمتوسطات سعرية شهرية

ي أن المؤشر يعكس متوسط أسعار أد البناء األساس النظري ألسعار مواد البناء المستخدمة في إمارة أبوظبي، موا

، ومن ثم يحّدد متوسط خدمةوسلعةكل لشهر. حيث تُجمع أسعار التجزئة شهرياَ المارة خالل اإلالتجزئة للسلع في 

مستوى  على األسعار مناسيب حساب يتم . كماالتقريرا لحساب األسعار الشهرية في هذ خدمةو السعر لكل سلعة

 .و الخدمة ومن ثم يتم حساب الوسط الهندسي للمناسيب السعرية على مستوى مجموعات مواد البناءأالسلعة 

 

 تكاليف تمثّل ال وكذلك الجملة، أسعار تمثّل ال فيه المقّدمة األسعار فإن اإلحصاءات لهذه النظري لألساس ووفقا  

 مواد أسعار إحصاءات تعرضها التي تلك عن مختلفة اتجاهات الجملة بأسعار الخاصة البيانات ُتظهر فقد ولذا .اإلنتاج

 .البائع مباشرة من األسعار ُتجمع حيث فقط. التجزئة أسعار بيانات تمثّل التي البناء

 

 توافرت إذا المثال، سبيل فعلى مختلفة. اتجاهات ُتظِهر أن يمكن اإلنتاج تكاليف تمثّل التي األسعار إحصاءات أن كما

 أسعار إحصاءات في يشهد "السعر" أن المرّجح فمن القصير، المدى على أبوظبي في السوق في بكثرة بناء مادة

 األسعار أن إذ ،منافسيهم عن أسعارهم بخفض البناء سوق في التجار لتنافس نتيجة ملحوظا   انخفاضا   البناء مواد

 الفترة في تتم التي الجديدة الشراء عمليات مع إال تنطبق األحوال ال هذه مثل المركز في يجمعها التي المتراجعة

 نفسها ألن الزمنية الفترة البناء" عن مواد قياس "تكاليف عند األسعار في نخفاضإ أي يظهر ال فقد ولذا .الحالية

 ال التكاليف أن إذ ،المثال( سبيل على القائمة، التوريد عقود )بسبب الفترة ذاتها في ثابتة تظل قد البناء تكاليف

 الفترة نفسها. في الشراء عمليات تتم عندما إال الحالية األسعار تعكس

 

  األهمية

ية المهّمة التي تشكّل مدخال  مهما  في التخطيط والبحث في مختلف قتصادتعّد أسعار مواد البناء من المؤشرات اال

مارة من تطوّر عمراني ونمو متواصل في قطاع اإلنشاءات. فهو أداة اإلتشهده ما  معية قتصادالمجاالت العمرانية واال

متخذي القرار  مما يساعدتحليلية للتعرف على اتجاهات األسعار والتنبؤ بأي تغيرات سعرية في أسعار مواد البناء 

البناء وغيره من القطاعات المرتبطة  وراسمي السياسيات والباحثين على التخطيط واتخاذ القرارات الداعمة لقطاع مواد

 .نشاءات ومواد البناءبه. كما يستخدم المؤشر من قبل الشركات ومؤسسات التجارية المختصة في قطاع اإل

 

  األهداف

  المؤشرات اإلقتصادية قصيرة المدى والناتج المحلي )استخدام داخلي في حساب مؤشرات إحصائية أخرى

 .(اإلجمالي باألسعار الثابتة

  الرقم القياسي لتكاليف اإلنشاءات(. قسم الدخل واألسعاريساعد في حساب أرقام أخرى داخل( 

 في متابعة و .نشاءات ومواد البناءيستخدم من قبل الشركات و مؤسسات التجارية المختصة في قطاع اإل

 أسعار المواد والخدمات الخاصة بالتشييد والبناء.

 قود اإلنشاءاتيستخدم في المنازعات القضائية في ع. 
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 المفاهيم و التعاريف المستخدمة 

هو عبارة عن مجموع أسعار السلعة والتي تجمع من أكثر من مصدر مقسوم على عدد المصادر  متوسط السعر:

 .لتلك السلعة

السلعة/  هو عبارة عن نسبة الزيادة او النقصان في متوسط سعر التغير النسبي السعري الشهري/ الربعي:

نفس الشهر/  أوالشهر/ الربع السابق  فيالسلعة/ الخدمة الشهر/ الربع الحالي مقارنة بمتوسط سعر  الخدمة في

 .الربع من العام السابق

: هو النسبة الناتجة عن قسمة سعر السلعة/ الخدمة في الشهر الحالي على سعر نفس السعري المنسوب

 السابق، الربع السابق، نفس الشهر من العام السابق(. )الشهر الخدمة في وقت سابق /السلعة

 هو مرادف للوسط الحسابي، حيث يتم حسابة حسب المعادلة التالية: :الهندسي  الوسط

 

𝐺𝑒𝑜𝑚𝑒𝑎𝑛 (𝑎1, 𝑎2, 𝑎3 … … 𝑎𝑛) = √(𝑎1 ∗  𝑎2 ∗  𝑎3 … … 𝑎𝑛)
𝑛

 

 

 حصائية(الوحدات اإل-التغطية )الجغرافية

والنطاق الحالي هو جمع  .مارة ابوظبيإ على مستوىسعار األحصاءات مواد البناء ممثل لمتوسطات إيعتبر تقرير 

 . كممثل لإلمارة أبو ظبيمنطقة األسعار من 

 

 اإلصداردورية 

 .يتم اصدار التقرير بشكل شهري

 

  التصانيف المستخدمة

أبوظبي  - اإلحصاءبمركز قسم الدخل واألسعار المجال ب فيالمختصين  تم استحداث تصنيف محلي من قبل الفنيين

نشاءات في إمارة أبوظبي، حيث تم تصنيف مواد البناء حسب طبيعة قطاع اإلوذلك بالتعاون مع جمعية المقاولين و

 توافر تفاصيل كافية حسب السلعة/ إلىسلعة وخدمة، باإلضافة  343 حوالي مجموعة رئيسية تحتوي على 21 إلى

الخدمة تكفي لضمان تسعير نفس  األسعار التي يتم جمعها واستخدام مواصفات مفصلة للسلعة/ الخدمة في بيانات

 .مرةالصنف في كل 
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المجموعات الرئيسية في التصنيف المستخدم إلحصاءات مواد البناء في مركز  :1جدول ال

 أبوظبي. -حصاء اإل

 مجموعات السلع الرقم

 اإلسمنت 1

 البحص والرمل 2

 الخرسانة 3

 الحديد 4

 الخشب 5

 الطابوق 6

 مواد التسقيف 7

 المواد العازلة 8

 لفائف األغشية 9

 الحجر الطبيعي 10

 البالط و الرخام 11

 األدوات الصحية 12

 األسقـــف المستعــارة 13

 األصباغ 14

 الزجاج 15

 أنابيب 16

16.1 (PVC) أنابيب 

16.2  (uPVC) أنابيب 

 األسالك 17

 أسالك / للمبنى 17.1

 أسالك / للشقة 17.2

 أسالك / األبراج السكنية 17.3

 كابالت الكهرباء 18

 أدوات النقل 19

 العمالة/ الساعة 20

 الديزل 21

 أبوظبي - اإلحصاء مركز: المصدر

 

 المصادر األساسية للبيانات

الدخل إحصاءات مواد البناء من خالل المسح الميدانى الشهرى الذي ينفذه قسم  يتم الحصول على البيانات إلعداد

 ادنوك.  ةأبوظبي، كما يتم الحصول على البيانات الخاصة بالديزل من السجالت اإلدارية لشرك -األسعار بمركز اإلحصاء و
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 نماذج جمع البيانات/ االستمارات

منفصل حيث يشمل نموذج  ضمن السلع والخدمات بحيث تم فصل كل مجموعة سلعية أسعارتم تصميم نماذج لجمع 

 النموذج الواحد السلع والخدمات ضمن المجموعة الواحدة.

 

 سلوب المعاينةأ

 مصادر ختيارايتم  حيث ،األسعار مصادر لتحديد المستهدفة نةالعيّ  اختيار منهجية البناء أسعار مواد إحصاءات تستخدم

 .فيها التجاري التعامل حجم وعكس أبوظبي منطقة التجزئة داخل سوق في البناء مواد بيع عملية لمثّ لت مستهدفة

 بالتنسيق مع الخبراء الموجودين في القسم،بها فريق من قسم الدخل واألسعار  يقوممن خالل زيارات ميدانية وذلك 

مصدرا، كما تتم  30إمارة أبوظبي، ويبلغ عددها  حيث تم تحديد عدد من مصادر البيع الممثلة لتجارة مواد البناء في

، حيث إن الباحث الموكل بمتابعة المصادر يبلغ القسم بشكل دوري عن إغالق البيانات لمصادر المستمرة المراجعة

 السلع بعض فيو .من أجل ضمان شمول برنامج جمع البيانات إلعداد إحصاءات مواد البناء ، وذلكأي مصدر أو انتقاله

 فقط.  أدنوك من الديزل أسعار ُتجمع المثال سبيل علىف أبوظبي في مصدرين أو فقط واحد مصدر سوى جديو ال

 

 ويتم اختيارالخيارات.  من مجموعة هناك تكون عندما السعر مصادر اختيار بشأن المشورة المجال خبراء مويقدّ 

 مركز ويحافظ بانتظام. التي تنفد لألصناف أو السعر، في سريعة باتتقلّ  تظهر التي للمواد المصادر من أوسع مجموعة

 مادة بكل الخاصة المصادر عدد ةسريّ  نيؤمّ  كما ،البناء مواد من مادة لكل السعر مصادر ةسريّ  على أبوظبي -اإلحصاء

 .نةمعيّ  مواد يبيع الذي هو الشركات من محدود يكون عدد عندما وذلك بعينها شركات تحديد عدم لضمان

 

لضمان  جمعية المقاولينما فيما يخص سلة مواد البناء المعتمدة فى إحصاءات مواد البناء فقد تم اختيارها بالتعاون مع أ

تغطيتها لكافة المواد المؤثرة في قطاع اإلنشاءات، ويتم التحديث عليها بصورة مستمرة باضافة األصناف الجديدة فى 

 السوق، وحذف السلع التي اختفت من السوق. 

 

 جمع البيانات ةقيطر

ستيفاء البيانات ، تم توفير عدد من الخيارات الل في منفذ البيعوعلى الباحث والمسؤالبيانات جمع  ةلتسهيل عملي

االتفاق معه حيث يتم التواصل مع المصدر و ،إلكترونيا أوعن طريق الهاتف  أوا عن طريق الزيارة الميدانية للمصدر إم

كما يتم جمع بيانات عدد من المجموعات الرئيسية عن طريق البريد  .)ميدانيا/ هاتفيا/ إلكترونيا(آليه جمع البيان على 

 .العمالة أسعارااللكتروني مثل البيانات الخاصة بمتوسطات 

 

 آلية تدقيق البيانات

قواعد التدقيق قد كان لتطبيق ف عملية التدقيق األولية للبيانات.بطريقة سهلت جمع البيانات تم تصميم إستمارات 

 صحة من حققيتبحيث ، جميع البيانات المطلوبة استيفاءالتأكد من عالية الدقة، ونات ابب اتفاعليتها في إعداد ملف

والتغيّرات  السعر في للتغيّرات "المعتادة" وفقا   بند لكل فردي بشكل يتم تعينهامحّددة  نطاقات خارج يقع الذي السعر

 صحة من تحّققلليكون هنالك حاجة  وعندما السابقة. السنوات من لتحليل بيانات وفقا   وُيحّدد ذلك ،المعتادة" "غير

 .قد يقّدمونها تفسيرات أي وتدوين المدخلة دقّة بياناتهم من للتحّقق بالبيانات المزوّدين مع العّداد يتواصل البيانات،

عمليات التحري العشوائي بعد العد، وإجراء هذا باإلضافة إلى وجود رقابة على جمع البيانات من الميدان، وإجراء 

 مراجعات مستقلة بما يحقق جودة عالية للبيانات.
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التدقيق المكتبي على البيانات. ويتم تبداء مرحلة  اتهزية البيانابعد عملية اإلدخال على النظام وبعد الـتأكد من ج

 ،ب المتغيراتاعضها البعض ومنطقية حسالتركيز في هذه المرحلة بصورة خاصة على تدقيق اتساق البيانات مع ب

مقارنة متوسطات األسعار الحالية مع متوسطات األسعار السابقة حسب السلسة الزمنية  الثانية المرحلة وتتضّمن

 لتقليل حجم الخطأ قدر اإلمكان. ذلكالمتوفرة و

 

 المؤشرات حساب طريقة

 السنوية على النحو التالي؛حتساب معدل التغير في األسعار الشهرية/ الربعية/ ايتم 

 متوسط السعر لكل سلعة لحساب  حسب، ومن ثم يخدمة سلعة/كل عن  أسعار التجزئة شهرياَ  تُجمع

 .األسعار الشهرية

 في المناظر السعر على مقسوما   سلعة كل سعر نسبة أي ،للسلع والخدماتسعرية  مناسيب تحسب 

 الشهر من العام السابق(سابق )الشهر السابق، الربع السابق، نفس  وقت

   RP = 
𝑝1

𝑝0
 

RP: المنسوب السعري البسيط 

𝑃1 : السعر الحالي للسلعة/ الخدمة 

𝑃0 : للسلعة/ الخدمة السابقسعر ال 

 سعري  للحصول على منسوب مجموعة كل ضمن البنود أسعار لمناسيب الشهريالهندسي الوسط يحسب

 . لمجموعةل شهري 

 تقديرات توفر وبالتالي ،الربع /عامال ألشهر المجموعات /البنود أسعار لمناسيب الهندسي الوسط يحسب 

 .السلع أسعار في الربعي /السنوي رللتغيّ 

  :يحسب معدل التغير في األسعار على مستوي السلعة/المجموعة حسب المعادلة التالية

RC = RP *100 - 100 

RC:  معدل التغير الشهري/ الربعي/ السنوي 

RP:  المجموعة /للسلعةالمنسوب السعري 

 

قي حال اختفاء سعر سلعة ضمن مجموعة معينة في الشهر الحالي يتم احتساب سعر مقدر للسلعة المفقودة 

من خالل ضرب التغير النسبي ألسعار السلع التي ورد لها أسعار خالل الشهر الحالي ضمن نفس المجموعة في 

 .  سعر السلعة المفقودة في الشهر السابق
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 وقتية إصدار البيانات

 الشهر المرجعي. انتهاء منيوم عمل  30 زال تتجاوفترة  يتم إصدار التقرير بشكل شهري خالل

 

 أسلوب نشر البيانات

 .أبوظبي –حصاء اإلينشر تقرير إحصاءات أسعار مواد البناء بشكل شهري على الموقع الكتروني لمركز 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




