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نبذة
يعدّ ّالتقريرّالشهري ّلمؤشر ّأسعار ّمواد ّالبناء ّأحد ّأهم ّالتقارير ّالتي ّيصدرها ّمركز ّاإلحصاء ّ-أبوظبيّ ،حيثّ
ل اّمهمّااّفيّالتخطيطّوالبحثّفيّ
تعدّّأسعار ّموادّالبناءّمنّالمؤشراتّاالقتصاديةّالمهمةّالتيّتشكلّمدخ ّ
مختلفّالمجاالتّ،كماّيمكنّاستخدامهاّفيّتركيبّاألرقامّالقياسيةّلقطاعّاإلنشاءاتّ،وبالتاليّاالستفادةّ
منهاّفيّحسابّالناتجّالمحليّاإلجماليّباألسعارّالثابتةّ.وقدّحرصتّاألجهزةّاإلحصائيةّفيّمختلفّالبلدانّ
علىّجمعّبياناتّأسعارّموادّالبناءّالتيّتستخدمهاّشريحةّكبيرةّمنّالناسّ.ومنّمنطلقّماّتشهدهّإمارةّ
أبوظبيّمنّتطورّعمرانيّونموّمتواصلّفيّقطاعّاإلنشاءات ّدأبّمركزّاإلحصاءّّ-أبوظبيّعلىّجمعّبياناتّ
أسعارّتلكّالموادّبصورةّمنتظمةّ .
ّ
ويضمّ ّهذا ّالتقرير ّحركة ّأسعار ّإحدى ّوعشرين ّمجموعة ّمن ّمجموعات ّمواد ّالبناء ّالرئيسةّ ،حيث ّيساعدّ
نشرّحركةّمتوسطاتّأسعارّهذهّالمجموعاتّمتخذيّالقرارّوراسميّالسياساتّوالباحثينّعلىّالتخطيطّ
واتخاذّالقراراتّالداعمةّلقطاعّاإلنشاءاتّوغيرهّمنّالقطاعاتّالمرتبطةّبهّوالمعتمدةّعليهّ .
ّ

النقاط الرئيسية
يستعرض ّهذا ّالتقرير ّحركة ّأسعار ّإحدى ّوعشرين ّمجموعة ّمن ّمجموعات ّمواد ّالبناء ّالرئيسة ّخلل ّشهرّ
يونيو ّّ2018مقارنةّبشهر ّمايو ّمنّالعامّنفسهّ،وشهر ّيونيو ّمنّعامّّ.2017أماّأهمّنتائجّهذاّالتقريرّفهيّ
كماّيليّ :


ارتفع ّخلل ّشهر ّيونيو ّّ 2018كل ّمن ّمتوسط ّأسعار ّمجموعة ّ"الديزل" ّبنسبة ّّ ،%5.9ومجموعةّ
"األسمنت"بنسبةّّ،%3.4ومجموعةّ"الحديد"بنسبةّّ%1.2مقارنةّبشهرّمايوّ.2018



انخفضت ّخلل ّشهر ّيونيو ّّ 2018متوسطات ّأسعار ّمجموعة ّ"مواد ّالتسقيف" بنسبة ّّ ،%6.1ومجموعةّ
"الخرسانةّ"ّّ،%1.6ومجموعةّ"الموادّالعازلةّ"ّبنسبةّّ%0.6مقارنةّبشهرّمايوّ.2018



ارتفعّخللّشهرّيونيوّّ2018متوسطّأسعارّمجموعةّ"الديزل"ّبنسبةّّ،%42.6ومجموعةّ"اسلكّللشقةّ"ّ
بنسبةّّ،%21.5ومجموعةّ"اسلكّ/للمبنى"ّبنسبةّ %12.1مقارنةّبشهرّيونيو.2017
ّ



انخفضت ّمتوسطات ّأسعار ّمجموعة ّ"األصباغ" ّبنسبة ّّ ،%2.1ومجموعة "الخرسانة" ّبنسبة ّّ %2.0خللّ
شهرّيونيوّّ2018مقارنةّبشهرّيونيوّ.2017



ارتفع ّخللّالربعّالثاني ّّ 2018متوسطّأسعار ّكل ّمن ّمجموعة ّ"الديزل"ّبنسبة ّّ ،%5.8و ّمجموعة"اطقمّ
حمامّكاملةّبدونّاللوازم"ّبنسبةّّ،%3.5و"موادّالتسقيف"ّبنسبة ّ.% 2.2بينماّانخفضتّمتوسطاتّأسعارّ
كلّمنّمجموعاتّ"ادواتّالنقل"ّبنسبةّّ%4.7ومجموعةّاسلكّ/لألبراجّالسكنيةّ"ّبنسبةّّ،%2.9ومجموعةّ
"كابلتّالكهرباءّ"بنسبةّ%1.9مقارنةّبالربعّاالولّّ .2018
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ارتفعّخللّالربعّالثانيّّ2018مقارنةّبنفسّالربعّمنّالعامّالسابقّكلّمنّمتوسطّأسعارّمجموعاتّ"الديزل"ّ
بنسبة ّّ،%31.9ومجموعة ّ"اسلك ّللشقق" ّبنسبة ّّ %24.1ومجموعةّ"اسلكّللمبنى"ّبنسبةّّ.%14.9
بينماّانخفضّمتوسطّأسعارّكلّمنّمجموعاتّ"االصباغ"ّبنسبةّّ"ّ%5.9ومجموعةّالخرسانة"ّبنسبةّّ.%1.0

المالحظات
المالحظات الفنية
إن ّالمنهجية ّالحالية ّإلعداد ّإحصاء ّأسعار ّمواد ّالبناءّ ،بما ّفي ّذلك ّاألساس ّالنظري ّلعملية ّجمع ّالبياناتّ،
وتركيب ّسلة ّالسلعّ ،وأسلوب ّجمع ّبيانات ّاألسعارّ ،وإجراءات ّتجهيز ّالبيانات ّواعتمادهاّ ،وطرق ّحسابّ
حتّفيّالنشرةّالسنويةّألسعارّموادّ
المتوسطاتّ،ومعالجةّالقيمّالمفقودةّ،ومصادرّالخطأّالمحتملةّقدّ ُو ِّ
ض َ
البناءّّ.2015ويمكنّاالطلعّعليهاّعلىّالموقعّاإللكترونيّلمركزّاإلحصاءّ–ّأبوظبيّّ http://www.scad.ae
مصادر البيانات
تمّالحصولّعلىّالبياناتّالمستخدمةّفيّهذاّاإلصدارّمنّالمسحّالشهريّألسعارّموادّالبناءّالذيّيتولىّ
مركزّاإلحصاءّ–ّأبوظبيّجمعّومعالجةّالبياناتّوتدقيقهاّواستخدمهاّإلنتاجّاإلحصاءاتّوالمؤشراتّ .
معلومات إضافية واإلصدار التفصيلي
تم الحصول على البيانات المستخدمة في هذا اإلصدار من خلل المسح ّالشهري ّألسعار ّمواد ّالبناء إلمارة

أبوظبي ،يتم ّجمع ّالبيانات ّومعالجتها ّلمركز اإلحصاء– أبوظبيّ .لمزيد ّمن ّالمعلومات ّواإلحصاءات ّالرسميةّ
األخرىّ،يرجىّزيارةّرابطّاإلحصاءاتّعلىّموقعّمركزّاإلحصاءّ–ّأبوظبيّ http://www.scad.aeّّ:
إخالء المسؤولية وشروط االستخدام
يقوم ّمركز ّاإلحصاءّ -أبوظبي ّبتشغيل ّهذا ّالموقع ّاإللكتروني ّلتلبية ّاحتياجات ّالجهات ّالحكومية ّواألفرادّ
ومختلفّفئاتّالمجتمعّومؤسساتّاألعمالّ،والّيعتبرّمركزّاإلحصاءّ-أبوظبيّمسؤوالّعنّأيةّخسائرّأوّأضرارّ
تلحقّبالمستخدمينّجراءّسوءّاستخدامّاإلحصاءاتّالمقدمةّعلىّالموقعّبحسنّنيةّمنّقبلّالمركزّّوعليهّ
فإن ّمسؤولية ّاستخدام ّاإلحصاءات ّالرسمية ّفي ّأي ّوقت ّمحدد ّأو ّألية ّأغراض ّبعينها ّتقع ّعلى ّعاتقّ
خلِّيّمسؤوليةّالمركزّمنّااللتزاماتّالقانونيةّالمتعلقةّ
وي ْ
مستخدميّالبيانّ،.ويقرّمستخدمّالبيانّبأنهّيعفيّ ُ
باألخطاء ّالتي ّقد ّتحدث ّخارج ّنطاق ّسيطرة ّالمركز ّأو ّبدون ّعلمه ّكما ّيتنازل ّعن ّحقه ّفي ّالحصول ّعلىّ
تعويضاتّمقابلّالخسائرّواألضرارّالتيّقدّتلحقهّنتيجة لذلكّالخطأ.
تعتبر ّاالحصاءات ّالرسمية ّالصادرة ّمن ّمركز ّاالحصاء ّ– ّأبوظبي ّوالموجودة ّعلى ّهذا ّالموقع ّأو ّالتي ّيتاحّ
الوصولّإليهاّمنّخللهّ،محميةّبموجبّحقوقّالنشرّوالتأليفّإالّعندّاإلشارةّلغيرّذلكّ،ويجوزّللمستخدمينّ
استنساخّمحتوياتّالموقع)ّبماّفيّذلكّالنشراتّوالجداولّ،إلخ(ّكليّااّأوّجزئيّااّبمختلفّالوسائلّدونّالحصولّ
علىّإذنّخاصّمنّمركزّاإلحصاءّ،شريطةّاإلقرارّبصدورهاّعنّالمركزّ،وذلكّبإيضاحّماّيلي :
ّ
المصدر ّّ:مركز ّاإلحصاء ّّ -أبوظبيّ ،وسنة ّالنشرّ ،واسم ّالمنتجّ ،ورقم ّالفهرسةّ ،فترة ّاإلسناد ّورقم ّالصفحةّ
أوّالصفحات.

2

مكتبة اإلصدارات

الرقم القياسي ألسعار اإليجارات

2

