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نبذة
يعدّ ّالتقريرّالشهري ّلمؤشر ّأسعار ّمواد ّالبناء ّأحد ّأهم ّالتقارير ّالتي ّيصدرها ّمركز ّاإلحصاء ّ-أبوظبيّ ،حيثّ
مهمااّفيّالتخطيطّوالبحثّفيّ
ّ
مدخل اّ
ّ
تعدّّأسعار ّموادّالبناءّمنّالمؤشراتّاالقتصاديةّالمهمةّالتيّتشكلّ
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 ّشهر ّيناير ّّّ1029
مقارنةّبشهرّديسمبرّمنّعامّّ،1028وشهرّينايرّمنّعامّّ.1028أماّأهمّنتائجّهذاّالتقريرّفهيّكماّيليّ :


ارتفعّخللّشهرّينايرّّ1029كلّمنّمتوسطّأسعارّمجموعةّ"الزجاج"ّبنسبةّّ %0.0ومجموعةّ"اسلكّللمبنى" بنسبةّ
ّ%0.1مقارنةّبشهرّديسمبرّ.1020



انخفضتّخللّشهرّينايرّّ1029متوسطاتّأسعارّمجموعةّ"الديزل" بنسبةّّ%22.9مقارنةّبشهرّديسمبرّ.1020



ارتفع ّخلل ّشهر ّيناير ّّ 1029متوسط ّأسعار ّمجموعة ّاألنابيب ّ"ّ "PVCبنسبة ّّ %14.4ومجموعة"المواد ّالعازلة"بنسبةّ
ّ%20.1ومجموعةّ"البلطّوالرخام" بنسبةّ %6.6مقارنةّبشهرّينايرّ.1020
ّ



انخفضتّمتوسطاتّأسعارّمجموعة "اطقمّحمامّكاملّبجميعّاللوازم" بنسبةّّ،%76.5ومجموعة "األسقفّالمستعارة"ّ
بنسبةّ %2..1ومجموعةّ"اسلكّللشقة"ّبنسبةّّ%2..7خللّشهرّينايرّّ1029مقارنةّبشهرّيناير .1020

ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
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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
ضحَتّفيّالنشرةّالسنويةّألسعارّموادّ ّ
المتوسطاتّ،ومعالجةّالقيمّالمفقودةّ،ومصادرّالخطأّالمحتملةّقدّ ُو ِّ
موادّالبناءّّ.1022ويمكنّاالطلعّعليهاّعلىّالموقعّاإللكترونيّلمركزّاإلحصاءّ–ّأبوظبيّ :
ّ www.scad.gov.abudhabi
مصادر البيانات
تمّالحصولّعلىّالبياناتّالمستخدمةّفيّهذاّاإلصدارّمنّالمسحّالشهريّألسعارّموادّالبناءّالذيّيتولىّ
مركزّاإلحصاءّ–ّ أبوظبيّجمعّومعالجةّالبياناتّوتدقيقهاّواستخدمهاّإلنتاجّاإلحصاءاتّوالمؤشراتّ .
معلومات إضافية واإلصدار التفصيلي
تم الحصول على البيانات المستخدمة في هذا اإلصدار من خلل المسحّالشهريّألسعارّموادّالبناء إلمارة
أبوظبي ،يتمّجمعّالبياناتّومعالجتهاّلمركز اإلحصاء– أبوظبيّ.لمزيد ّمن ّالمعلومات ّواإلحصاءات ّالرسميةّ
األخرىّ،يرجىّزيارةّرابطّاإلحصاءاتّعلىّموقعّمركزّاإلحصاءّ–ّأبوظبيwww.scad.gov.abudhabiّ:
ّ

سياسة التنقيح
يتمّإعدادّمؤشرّأسعارّموادّالبناء ّعلىّأساسّشهريّ،فيّاألسبوعّاألخيرّمنّالشهرّالذيّيليّالشهرّ
المرجعيّ،وتعتبرّنتائجّحسابات مؤشرّأسعارّموادّالبناءّنهائيةّ.ولذلكّ،فإنّمؤشراتّمؤشرّأسعارّموادّالبناءّ
المنشورةّالّتخضعّللمراجعاتّالمستقبليةّكنتيجةّللبياناتّالجديدةّالتيّأصبحتّمتاحةّ.وفيّحالّاكتشافّ
خطأ ّتكونّ هناكّإجراءاتّتمّوضعهاّمسبقا ّمع ّمكتبّإدارة ّالمشاريعّإلزالةّ /تعديلّالخطأّالمنشورّوهذهّ
اإلجراءاتّتتماشىّمعّسياسةّمركزّاإلحصاء-ابوظبيّوبذلكّيتمّإحللّالتقريرّالجديدّ .
ّ
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
مستخدميّالبيانّ،.ويقرّمستخدمّالبيانّبأنهّيعفيّو ُي ْ
خلِّيّمسؤوليةّالمركزّمنّااللتزاماتّالقانونيةّالمتعلقةّ
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
جزئياا)ّبمختلفّالوسائلّدونّالحصولّ
ّ
كليااّأوّ
استنساخّمحتوياتّالموقعّبماّفيّذلكّالنشراتّوالجداولّ،إلخّ( ّ

علىّإذنّخاصّمنّمركزّاإلحصاءّ،شريطةّاإلقرارّبصدورهاّعنّالمركزّ،وذلكّبإيضاحّماّيلي ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ:
المصدرّ:مركزّاإلحصاءّّ-أبوظبيّ،وسنةّالنشرّ،واسمّالمنتجّ،ورقمّالفهرسةّ،فترةّاإلسنادّورقمّالصفحةّأوّ
الصفحات.
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