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مفصال حسب:
مجموعات المواد والخدمات اإلنشائية
الرئيسية

نبذة
د الرقم القياسي لتكاليف اإلنشاءات أحد المؤشرات اإلحصائية التي تشكّل مدخال ً مهماً في التخطيط والبحوث
يع ّ
في مختلف المجاالت ،وتحرص مراكز اإلحصاء واإلدارات اإلحصائية في مختلف دول العالم على تركيب هذه األرقام،
التي تعتمد على أسعار مجموعة من المواد والخدمات اإلنشائية ،وتشكّل األرقام المحتسبة سلسلة زمنية لقياس
التغيّر الذي يطرأ على تكاليف المواد والخدمات اإلنشائية عبر الزمن.
من هذا المنطلق ،دأب مركز اإلحصاء -ابوظبي على جمع أسعار مجموعة من المواد والخدمات اإلنشائية بصورة
منتظمة ونشر المؤشرات المستخلصة منها ،متّبعاً المنهجيات المعتمدة دولياً في هذا المجال .وقد طوّر قسم الدخل
واألسعار في مركز اإلحصاء -ابوظبي الرقم القياسي لتكاليف اإلنشاءات بحيث ُيحسب على مستوى المجموعات
اإلنشائية الرئيسية العشر المكوّنة لسل ّة المواد والخدمات اإلنشائية في سنة األساس .2013
وتعتبر أسعار السلع والخدمات المك ّونة لسل ّة الرقم القياسي لتكاليف اإلنشاءات التي يتم جمعها من المصادر
م اختيار المصادر بحيث تكون ممثلة لسوق مواد البناء
المعتمدة الممثلة على مستوى إمارة ابوظبي ،حيث ت ّ
والخدمات اإلنشائية ،كما تم اختيار المصادر التي تقع مراكزها الرئيسية في إقليم ابوظبي ولها فروع في أقاليم
هل عملية جمع األسعار.
اإلمارة ،األمر الذي يس ّ
ومن الجدير بالذكر أن هذا التقرير يشمل األهميّات النسبيّة للمجموعات اإلنشائية الخاصة باألبراج فقط ،وسيتم
الحقاً تطوير الرقم وإضافة باقي القطاعات اإلنشائية حسب التصنيف اإلنشائي المعتمد في إمارة ابوظبي.
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النقاط الرئيسية
دل االنخفاض في أسعار مواد البناء والخدمات اإلنشائية  % 1.2خالل الربع األول من عام 2017
 .1بلغ مع ّ
مقارنة بالربع األول من عام  ،2016حيث بلغ الرقم القياسي  %94.2في الربع األول من عام  2017بينما
كان  %95.3في الربع األول من عام .2016

 .2انخفض أسعار مواد البناء والخدمات اإلنشائية في الربع األول من عام  2017بنسبة  %0.5مقارنة بأسعارها
في الربع الرابع من عام .2016

الشكل  :1األرقام القياسية ربع السنوية خالل األعوام 2017 ،2016، 2015
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النسبي في معدالت أسعار مجموعات اإلنشاء الرئيسية خالل الربع األول من
شكل  :2التغيّر
ّ
عام  2017مقارنة بالربع األول م
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المالحظات
المالحظات الفنية
لفهم المؤشرات اإلحصائية المذكورة في هذا الملخص برجاء االطالع على المالحظات الفنية المرفقة مع الملخص
في الموقع اإللكتروني لمركز اإلحصاء – أبوظبي.

مصادر البيانات
تم الحصول على البيانات المستخدمة في هذا اإلصدار من المسح الربع سنوي ألسعار مواد البناء والخدمات
اإلنشائية.

معلومات إضافية واإلصدار التفصيلي
هذا وسوف يصدر الرقم القياسي لتكاليف اإلنشاءات للربع الثاني من عام  2017في سبتمبر  2017و للمزيد من
المعلومات حول الرقم القياسي لتكاليف اإلنشاءات واإلحصاءات الرسمية األخرى ،يرجى زيارة رابط اإلحصاءات على

موقع مركز اإلحصاء – أبوظبيhttp://www.scad.ae :
إخالء المسؤولية وشروط االستخدام
يقوم مركز اإلحصاء -أبوظبي بتشغيل هذا الموقع اإللكتروني لتلبية احتياجات الجهات الحكومية واألفراد ومختلف
فئات المجتمع ومؤسسات األعمال ،وال يعتبر مركز اإلحصاء -أبوظبي مسؤوال عن أية خسائر أو أضرار تلحق
بالمستخدمين جراء سوء استخدام اإلحصاءات المقدمة على الموقع بحسن نية من قبل المركز

وعليه فإن

مسؤولية استخدام اإلحصاءات الرسمية في أي وقت محدد أو ألية أغراض بعينها تقع على عاتق مستخدمي
خلِي مسؤولية المركز من االلتزامات القانونية المتعلقة باألخطاء التي قد
وي ْ
البيان ،.ويقر مستخدم البيان بأنه يعفي ُ
تحدث خارج نطاق سيطرة المركز أو بدون علمه كما يتنازل عن حقه في الحصول على تعويضات مقابل الخسائر
واألضرار التي قد تلحقه نتيجة لذلك الخطأ.
تعتبر االحصاءات الرسمية الصادرة من مركز االحصاء – أبوظبي والموجودة على هذا الموقع أو التي يتاح الوصول إليها
من خالله ،محمية بموجب حقوق النشر والتأليف إال عند اإلشارة لغير ذلك ،ويجوز للمستخدمين استنساخ محتويات
الموقع) بما في ذلك النشرات والجداول ،إلخ (كلياً أو جزئياً بمختلف الوسائل دون الحصول على إذن خاص من مركز
اإلحصاء ،شريطة اإلقرار بصدورها عن المركز ،وذلك بإيضاح ما يلي :
المصدر :مركز اإلحصاء -أبوظبي ،وسنة النشر ،واسم المنتج ،ورقم الفهرسة ،فترة اإلسناد ورقم الصفحة أو
الصفحات.

4

الـرقم الــــقياسي لتكاليف اإلنشاءات

2

