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المقدمة
د ُأسعارُموادُالبناءُمنُالمؤشراتُاالقتصاديةُالمه ّ
تُع ّ
مةُالتيُتُشكّلُمدخال ًُمهماً ُفيُالتخطيطُوالبحثُفيُمختلفُ
المجاالتُالعمرانيةُواالقتصاديةُ.فهذاُالمؤشر ُأداةُتحليليةُللتعرفُعلىُاتجاهاتُاألسعارُوالتنبؤُبأيُتغيراتُسعريةُ
في ُأسعار ُمواد ُالبناء ُمن ُقبل ُصانعي ُالقرار ُوالسياسياتُ .كما ُيستخدم ُالمؤشر ُمن ُقبل ُالشركاتُوالمؤسساتُ
التجاريةُالمختصةُفيُقطاعُاإلنشاءاتُوموادُالبناء.
بدأُجمعُسلسلةُأسعارُموادُالبناءُوتصنيفهاُفيُإمارةُأبوظبيُألولُمرةُفيُعامُُ،1988وكان الموظفون المتخصّصون
كال ً من السلة ومصادر األسعار في ذلك الوقت .وفي عام ُُ،1997ح ّ
يُح ّ
دِّثت سلة مواد البناءُلتكونُأكثرُتفصيالًُ
ددون ُ
حسبُاالحتياجاتُآنَذاك ُ.وعندما تولّى مركز اإلحصاءُُ-أبوظبي هذه المسؤولية عامُ ،2009ح ّ
دِّثتُالسلة مرة أخرىُ.
ويواصل مركز اإلحصاء ُُ -أبوظبي جمع األسعار الشهرية ُو ُتحديث ُالسلة ُكلما ُاستدعت ُالحاجة ،ما يتيح إجراء
اإلحصاءات الشهرية والربعيةُوالسنوية لكل بند مُدرج ضمن سلسلة مجموعات من البنود .وتص ّ
مم سلسلة عناصر
البناءُلتعكسُأسعار مواد البناء في سوق التجزئة في إمارة أبوظبيُ.وبصورة عامة ،يجمع الباحثونُالميدانيون بيانات
األسعار بوتيرة أسبوعيةُوشهرية ،ثم تخ َ
إحصائياً إلعداد
ُ
ضع البيانات إلجراءات المراجعة من تدقيق األسعار ومعالجتها
متوسطات سعرية شهرية لكل سلعة.
ُ

ُ
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جدول ُ:1التغي ّرات النسبية في متوسطات أسعار مجموعات مواد البناء لشهر يناير  2022مقارنة
بشهر ديسمبر 2021
%
رقم

المجموعات

يناير /2022
ديسمبر 2021

ُ1

اإلسمنت

11.4-

ُ2

البحص والرمل

14.4-

ُ3

الخرسانة

2.6-

ُ4

الحديد

0.0

ُ5

الخشب

0.2

ُ6

الطابوق

2.3-

ُ7

مواد التسقيف

0.0

ُ8

المواد العازلة

1.2-

ُ9

لفائف األغشية

10

الحجر الطبيعي

14.7-

ُ 11

البالط والرخام

3.1

ُ 12

األدوات الصحية

12.1

أطقمُحمامُكاملةُمنُدونُاللوازمُ

0.0

ُ 12.2

أطقمُحمامُكاملةُباللوازمُجميعهاُملون

0.0

ُ 12.3

مجلىُستانلسُستيلُكاملُمعُالخالطُ

0.0

ُ 13

األسقـــف المستعــارة

0.0

ُ 14

األصباغ

4.4-

ُ 15

الزجاج

5.5-

ُ 16

األنابيب

16.1

أنابيبُ()PVC

11.5-

ُ 16.2

أنابيبُ()uPVC

0.0

ُ 17

األسالك

17.1

أسالكُُ-للمبنى

11.0

ُ 17.2

أسالكُُ-للشقة

24.0

ُ 17.3

أسالكُُ-األبراجُالسكنية

21.0

ُ 18

كابالت الكهرباء

1.6

ُ 19

معدات النقل

0.0

ُ 20

العمالة

17.2-

ُ 21

الديزل

7.6-

المصدرُ:مركزُاإلحصاءُ–ُأبوظبي
ُ
ُ

ُ
ُ
ُ
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المالحظات التوضيحية
األهمية

د ُأسعارُموادُالبناءُمنُالمؤشراتُاالقتصاديةُالمه ّ
تع ّ
مةُالتيُتشكّلُمدخال ًُمهماً ُفيُالتخطيطُوالبحثُفيُمختلفُ

المجاالتُالعمرانيةُواالقتصادية.

األهداف
 .1أداةُتحليليةُللتعرفُعلىُاتجاهاتُاألسعارُوالتنبؤُبأيُتغيراتُسعريةُفيُأسعارُموادُالبناءُمنُقبلُمتخذيُ
القرارُوراسميُالسياسياتُ .
 .2استخدامُداخليُفيُمركزُاإلحصاءُفيُحسابُمؤشراتُإحصائيةُأخرىُ،المؤشراتُاالقتصاديةُقصيرةُالمدىُ
والناتجُالمحليُاإلجماليُباألسعارُالثابتةُ .
 .3يستخدمُمنُقبلُالشركاتُومؤسساتُالتجاريةُالمختصةُفيُقطاعُاالنشاءاتُوموادُالبناء.
ُ

قائمة المصطلحات المستخدمة
متوسط السعر  :هوُعبارةُعنُمجموعُأسعارُالسلعةُوالتيُتجمعُمنُأكثرُمنُمصدرُمقسومُعلىُعددُالمصادرُ
لتلكُالسلعة
التغير النسبي السعري الشهري /الربعي :هوُعبارةُعنُنسبةُالزيادةُأوُالنقصانُفيُمتوسطُسعرُالشهر/
الربعُالحاليُمقارن ًةُبمتوسطُسعرُالشهرُ/الربعُالسابقُأوُنفسُالشهرُ/الربعُمنُالعامُالسابق.
ُ

مصادر البيانات والتصانيف المستخدمة
باالعتمادُعلىُالخبراءُالموجودينُفيُقسمُالدخلُواألسعارُوخبرتهمُالميدانيةُُوبعدُالتأكدُمنُكفايةُمصادرُالبياناتُ
تمُتحديدُعددُمنُمصادرُالبيعُالممثلةُلتجارةُموادُالبناءُفيُإمارةُأبوظبيُويبلغُعددهاُُُ30مصدراُ،كماُتتمُالمراجعةُ
المستمرةُلمصادرُالبياناتُمنُأجلُضمانُشمولُبرنامجُجمعُالبياناتُإلعدادُإحصاءاتُموادُالبناءُ .
ُ
تمُاستحداثُتصنيفُمحليُمنُقبلُالفنيينُفيُقسمُالدخل ُواألسعارُحسب ُطبيعةُقطاعُاالنشاءاتُفيُإمارةُ
أبوظبيُ،حيثُتمُتصنيفُموادُالبناءُالىُُ 21مجموعةُرئيسيةُتحتويُعلىُُ 343سلعةُوخدمةُ،باإلضافة ُالىُتوافرُ
تفاصيل ُكافية ُحسب ُالسلعة ُ/الخدمة ُفي ُبيانات ُاألسعار ُالتي ُيتم ُجمعها ُواستخدام ُمواصفات ُمفصلةُ
للسلعة/الخدمةُتكفيُلضمانُتسعيرُنفسُالصنفُفيُكلُفترة.
ُ

آلية تدقيق البيانات وطريقة الحساب
تتمُمراجعةُاألسعارُالتيُتمُإدخالهاُفيُملفُالحسابُ،وتحديدُالقيمُالمتطرفةُوغيرهاُمنُالفروقُغيرُالمعتادةُفيُ
اإلجاباتُالدوريةُالواردةُمنُوحداتُالمسحُالفرديةُمنُخاللُاإلجراءاتُالمطبقةُ،وفيُحالُوجودُأيُاستفسارُخاصُ
بقيمةُسلعهُأوُخدمةُيتمُالتواصلُوالتحققُمنُالمصدرُ،وبعدُالتأكدُمنُالقيمُتتمُمقارنةُمتوسطاتُاألسعارُالحاليةُ
معُمتوسطاتُاألسعارُالسابقةُحسبُالسلسةُالزمنيةُالمتوفرةُ ُُ.
هذا ُباإلضافة ُإلى ُوجود ُرقابة ُعلى ُجمع ُالبيانات ُمن ُالميدانُ ،وإجراء ُعمليات ُالتحري ُالعشوائي ُبعد ُالعدُ ،وإجراءُ
مراجعاتُمستقلةُبماُيحققُجودةُعاليةُللبياناتُ .
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يتم ُحساب ُالمناسيب ُالسعرية ُالبسيطة ُمن ُخالل ُقسمة ُمتوسط ُسعر ُالسلعةُ /الخدمة ُللشهر ُالحالي ُعلىُ
متوسطُسعرُالسلعةُ/الخدمةُفيُالشهرُالسابقُوكذلكُبالنسبةُلمتوسطُاألسعارُالربعيُوالسنويُ.ثمُيتمُحسابُ
الوسطُالهندسيُللمجموعةُالسعريةُواستخراجُالمتغيراتُالشهريةُوالربعيةُوالسنويةُ .
ُ

التغطية ودورية االصدار
يعتبرُتقريرُإحصاءاتُموادُالبناءُممثالًُلمتوسطُالتغيرُالنسبيُألسعارُموادُالبناءُداخلُإمارةُأبوظبيُويتمُإصدارُالتقريرُ
بشكلُشهريُخاللُ 30يومُعملُبعدُانتهاءُالشهرُالمرجعيُوينشرُتقريرُإحصاءاتُأسعارُموادُالبناءُبشكلُشهريُ
علىُالموقعُاإللكترونيُلمركزُاإلحصاءُُ-أبوظبي.

إخالء المسؤولية وشروط االستخدام
يقومُمركزُاإلحصاءُ-أبوظبيُبإصدارُاإلحصاءاتُلتلبيةُاحتياجاتُالجهاتُالحكوميةُواألفرادُومختلفُفئاتُالمجتمعُ
ومؤسساتُاألعمالُ.والُيعدُمركزُاإلحصاءُ-أبوظبيُمسؤوالًُعنُأيةُخسائرُأوُأضرارُتلحقُبالمستخدمينُجراءُسوءُ
استخدامُاإلحصاءاتُالمقدمةُفيُهذهُالنشرةُبحسنُنيةُمنُقبلُالمركزُُ.وعليهُ،فإنُمسؤوليةُاستخدامُ
اإلحصاءاتُالرسميةُفيُأيُوقتُمحددُأوُأليةُأغراضُبعينهاُتقعُعلىُعاتقُالمستخدمينُ،ويقرُالمستخدمُبأنهُ
يعفيُوي ْ
خلِّيُمسؤوليةُالمركزُمنُااللتزاماتُالقانونيةُالمتعلقةُباألخطاءُالتيُقدُتحدثُخارجُنطاقُسيطرةُالمركزُ
أوُدونُعلمهُكماُيتنازلُعنُحقهُفيُالحصولُعلىُتعويضاتُمقابلُالخسائرُواألضرارُالتيُقدُتلحقهُنتيج ًةُ لذلكُ
الخطأُ .
تعدُاالحصاءاتُالرسميةُالصادرةُمنُمركزُاإلحصاء–ُأبوظبيُمحميةُبموجبُحقوقُالنشرُوالتأليفُإالُعندُاإلشارةُ
لغيرُذلكُ،ويجوزُللمستخدمينُاستنساخُمحتوياتُالنشرةُكلياًُأوُجزئياًُبمختلفُالوسائلُدونُالحصولُعلىُإذنُ
خاصُمنُمركزُاإلحصاءُ،شريطةُاإلقرارُبصدورهاُعنُالمركزُ،وذلكُبإيضاحُماُيلي ُ :
المصدرُ:مركزُاإلحصاءُ-أبوظبيُ،وسنةُالنشرُ،واسمُالمنتجُ،ورقمُالفهرسةُ،فترةُاإلسنادُورقمُالصفحةُأوُ
الصفحات.

معلومات إضافية
لمزيدُمنُالمعلوماتُحول النشرةُأوُاإلحصاءاتُالرسميةُاألخرىُ،يرجىُإرسالُبريدُإلكترونيُإلىُ:
info@scad.gov.ae
أوُزيارةُموقعُمركزُاإلحصاءُ–ُأبوظبيُُ:
http://www.scad.gov.ae
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