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نبذة
يعدّ ّالتقريرّالشهري ّلمؤشر ّأسعار ّمواد ّالبناء ّإحدى ّأهم ّالتقارير ّالتي ّيصدرها ّمركز ّاإلحصاء ّّ -أبوظبيّ ،حيث ّتعدّّ
ل ا ّمهمّاا ّفي ّالتخطيط ّوالبحث ّفي ّمختلفّ
أسعار ّمواد ّالبناء ّمن ّالمؤشرات ّاالقتصادية ّالمهمة ّالتي ّتشكل ّمدخ ّ
المجاالتّ،كماّيمكنّاستخدامهاّفيّتركيبّاألرقامّالقياسيةّلقطاعّاإلنشاءاتّ،وبالتاليّاالستفادةّمنهاّفيّحسابّ
الناتجّالمحليّاإلجماليّباألسعارّالثابتةّ.وقدّحرصتّاألجهزةّاإلحصائيةّفيّمختلفّالبلدانّعلىّجمعّبياناتّأسعارّ
مواد ّالبناء ّالتي ّتستخدمها ّشريحة ّكبيرة ّمن ّالناسّ.ومن ّمنطلق ّما ّتشهده ّإمارة ّأبوظبي ّمن ّتطور ّعمراني ّونموّ
متواصلّفيّقطاعّاإلنشاءاتّدأبّمركزّاإلحصاءّّ-أبوظبيّعلىّجمعّبياناتّأسعارّتلكّالموادّبصورةّمنتظمةّ .
ّ
ويضمّّهذاّالتقريرّحركةّأسعارّإحدىّوعشرينّمجموعةّمنّمجموعاتّموادّالبناءّالرئيسةّ،الذيّيساعدّنشرّحركةّ
متوسطات ّأسعارها ّمتخذي ّالقرار ّوراسمي ّالسياسات ّوالباحثين ّعلى ّالتخطيط ّواتخاذ ّالقرارات ّالداعمة ّلقطاعّ
اإلنشاءاتّوغيرهّمنّالقطاعاتّالمرتبطةّبهّوالمعتمدةّعليهّ .
ّ

النقاط الرئيسية


ارتفع ّخلل ّشهر ّديسمبر ّّ 2016كل ّمن ّمتوسط ّأسعار ّمجموعة ّ"أسلك ّّ -للشقة" ّبنسبة ّّ،%3.8
و"الحديد"ّبنسبةّّ،%3.7ومجموعةّ"كابلتّالكهرباء"ّبنسبةّّ%2.1مقارنةّبشهرّنوفمبرّ.2016



انخفضتّخللّشهرّديسمبر ّّ 2016متوسطات ّأسعارّمجموعةّ"الزجاج"ّبنسبةّّ،%7.6و ّ"الديزل"ّبنسبةّ
ّ،%5.2ومجموعةّ"العمالة"ّبنسبةّّ%2.8مقارنةّبشهرّنوفمبرّ.2016

ّ


ارتفع ّخلل ّشهر ّديسمبر ّّ 2016متوسط ّأسعار ّمجموعة ّ"الحديد" ّبنسبة ّّ ،%17.7ومجموعة ّ"الطابوق"ّ
بنسبةّّ،%13.8ومجموعةّ"كابلتّالكهرباء"ّبنسبةّ %11.2مقارنةّبشهرّديسمبرّ.2015

ّ


انخفضت ّمتوسطات ّأسعار ّمجموعة ّ"األصباغ" ّبنسبة ّّ ،%12.7و"الخشب" ّو"العمالة" ّبنسب ّّ%10.3
وّ%7.6علىّالتواليّخللّشهرّديسمبرّّ2016مقارنةّبشهرّديسمبرّمنّالعامّالسابق.



ارتفع ّخللّالربعّالرابع ّّ 2016متوسطّأسعار ّكلّمن ّمجموعة ّ"الموادّالعازلة"ّبنسبةّّ ،%10.0و"العمالة"ّ
بنسبة ّّ ،%8.3و"الحديد" ّبنسبة ّّ .%7.9بينما ّانخفضت ّمتوسطات ّأسعار ّكل ّمن ّمجموعات ّ"األصباغ"ّ،
و"البحص والرمل"ّ ،و"أنابيب ّ(ّ ")uPVCبنسب ّّ %9.6وّ %3.4وّ %3.2على ّالتوالي ّمقارنة ّبالربع ّالثالثّ
.2016
ّ



ارتفع ّخلل ّالربع ّالرابع ّّ 2016مقارنة ّبنفس ّالربع ّمن ّالعام ّالسابق ّكل ّمن ّمتوسط ّأسعار ّمجموعاتّ
"الطابوق"ّ،و"الحديد"ّ،و"كابلتّالكهرباء"ّبنسبّّ ،%13.8وّّ ،%13.2وّّ%4.9على ّالتواليّ.بينماّانخفضّ
متوسط ّأسعار ّكل ّمن ّمجموعات ّ"األصباغ"ّ ،و"العمالة"ّ ،و"الخشب" ّبنسب ّّ %16.0وّ %15.5وّ%10.0
علىّالتوالي.
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المالحظات
المالحظات الفنية
إن ّالمنهجية ّالحالية ّإلعداد ّإحصاء ّأسعار ّمواد ّالبناءّ ،بما ّفي ّذلك ّاألساس ّالنظري ّلعملية ّجمع ّالبياناتّ ،وتركيبّ
سلة ّالسلعّ ،وأسلوب ّجمع ّبيانات ّاألسعارّ ،وإجراءات ّتجهيز ّالبيانات ّواعتمادهاّ ،وطرق ّحساب ّالمتوسطاتّ،
حت ّفي ّالنشرة ّالسنوية ّألسعار ّمواد ّالبناء ّّ.2015ويمكنّ
ومعالجة ّالقيم ّالمفقودةّ ،ومصادر ّالخطأ ّالمحتملة ّقد ّ ُو ِّ
ض َ
االطلعّعليهاّعلىّالموقعّاإللكترونيّلمركزّاإلحصاءّ–ّأبوظبيّّ http://www.scad.ae

مصادر البيانات
تمّالحصول ّعلى ّالبياناتّالمستخدمةّفيّهذاّاإلصدار ّمنّالمسحّالشهريّألسعارّموادّالبناء ّالذي ّيتولىّمركزّ
اإلحصاءّ–ّأبوظبيّجمعّومعالجةّالبياناتّوتدقيقهاّواستخدمهاّإلنتاجّاإلحصاءاتّوالمؤشراتّ .

معلومات إضافية واإلصدار التفصيلي
ّينشر ّفي ّشهر ّفبراير ّّ 2017المقبل ّتقرير ّأسعار ّمواد ّالبناء ّلشهر ّيناير ّّ .2017لمزيد ّمن ّالمعلوماتّ
هذا ّوسوف ُ
واإلحصاءات ّالرسمية ّاألخرىّ ،يرجى ّزيارة ّرابط ّاإلحصاءات ّعلى ّموقع ّمركز ّاإلحصاء ّ– ّأبوظبيّّ:
ّ http://www.scad.ae
ّ

إخالء المسؤولية وشروط االستخدام
يقوم ّمركز ّاإلحصاءّ -أبوظبي ّبتشغيل ّهذا ّالموقع ّاإللكتروني ّلتلبية ّاحتياجات ّالجهات ّالحكومية ّواألفراد ّومختلفّ
فئات ّالمجتمع ّومؤسسات ّاألعمالّ ،وال ّيعتبر ّمركز ّاإلحصاءّ -أبوظبي ّمسؤوال ّعن ّأية ّخسائر ّأو ّأضرار ّتلحقّ
بالمستخدمين ّجراء ّسوء ّاستخدام ّاإلحصاءات ّالمقدمة ّعلى ّالموقع ّبحسن ّنية ّمن ّقبل ّالمركز ّ ّوعليه ّفإنّ
مسؤولية ّاستخدام ّاإلحصاءات ّالرسمية ّفي ّأي ّوقت ّمحدد ّأو ّألية ّأغراض ّبعينها ّتقع ّعلى ّعاتق ّمستخدميّ
خلِّي ّمسؤولية ّالمركز ّمن ّااللتزامات ّالقانونية ّالمتعلقة ّباألخطاء ّالتي ّقدّ
وي ْ
البيانّ ،.ويقر ّمستخدم ّالبيان ّبأنه ّيعفي ّ ُ
تحدث ّخارج ّنطاق ّسيطرة ّالمركز ّأو ّبدون ّعلمه ّكما ّيتنازل ّعن ّحقه ّفي ّالحصول ّعلى ّتعويضات ّمقابل ّالخسائرّ
واألضرارّالتيّقدّتلحقهّنتيجة لذلكّالخطأ.
تعتبرّاالحصاءاتّالرسميةّالصادرةّمنّمركزّاالحصاءّ–ّأبوظبيّوالموجودةّعلىّهذاّالموقعّأوّالتيّيتاحّالوصولّإليهاّ
منّخللهّ،محميةّبموجبّحقوقّالنشرّوالتأليفّإالّعندّاإلشارةّلغيرّذلكّ،ويجوزّللمستخدمينّاستنساخّمحتوياتّ
الموقع) ّبما ّفي ّذلك ّالنشرات ّوالجداولّ ،إلخ(ّكليّااّأو ّجزئيّااّبمختلف ّالوسائل ّدون ّالحصول ّعلى ّإذن ّخاص ّمن ّمركزّ
اإلحصاءّ،شريطةّاإلقرارّبصدورهاّعنّالمركزّ،وذلكّبإيضاحّماّيلي :
ّ
المصدر ّّ :مركز ّاإلحصاء ّّ -أبوظبيّ ،وسنة ّالنشرّ ،واسم ّالمنتجّ ،ورقم ّالفهرسةّ ،فترة ّاإلسناد ّورقم ّالصفحة ّأوّ
الصفحات.
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