
 

  صحفيبيان 

 22/12/2015 التاريخ: 

 

 2015 نوفمبر خالل البناء موادمن  مجموعة 15 انخفاض": أبوظبي إحصاء"

 

أبوظبي اليوم أحدث تقاريره اإلحصائية الشهرية والخاصة بأسعار مواد البناء  –أصدر مركز اإلحصاء 

مقارنة  2015 نوفمبرل شهر في إمارة أبوظبي، متضمناً تحليالً لحركة متوسط أسعار مواد البناء خال

، كما تبرز األهمية التي يحظى بها هذا التقرير 2014 نوفمبروشهر  2015 أكتوبربكل من شهر 

أبوظبي، حيث إن نشر هذه اإلحصاءات  –ضمن اهم النشرات اإلحصائية الصادة عن مركز اإلحصاء 

رات الداعمة لقطاع مواد البناء يساعد القطاعين الحكومي والخاص والباحثين في التخطيط واتخاذ القرا

وغيرها من القطاعات المرتبطة به والمعتمدة عليه، حيث تبين هذه اإلحصاءات طائفة واسعة من 

 تحركات األسعار، والمجموعات األكثر ارتفاعاً واألكثر انخفاضاً خالل الفترة المذكورة.

 2015أكتوبر  - نوفمبر

 

 اتشهدت تغّيراً في متوسطقد موعات مواد البناء مجأبوظبي الى أن  –وأشار مركز اإلحصاء 

"األسقف لمجموعة  %0.7، حيث تراوحت نسبة االرتفاعات بين 2015أسعارها خالل شهر نوفمبر 

، بينما تراوحت "أطقم حمام كاملة من دون اللوازم -األدوات الصحية لمجموعة " %3.8و المستعارة"

مقارنة بشهر كابالت الكهرباء" لمجموعة " %4.0و"الديزل" لمجموعة  %1.1االنخفاضات بين 

 . 2015أكتوبر 

 

 العمالة

  .2015مقارنة بشهر أكتوبر  %1.6بنسبة  2015ارتفع متوسط أجور العمالة خالل شهر نوفمبر كما 

 

 



 

  األسالك

، وذلك بسبب 2015مقارنة بشهر اكتوبر 2015نوفمبر وارتفع متوسط أسعار األسالك خالل شهر 

، ومجموعة %0.9أسالك للشقة" بنسبه “، ومجموعة %3.3أسالك للمبنى" بنسبة “ة ارتفاع مجموع

 .%0.7أسالك األبراج السكنية" بنسبة “

 

 الحديد

 2015شهر نوفمبر  خالل %1.4بنسبة  الحديدمتوسط أسعار مجموعة  ارتفع، وأضاف المركز

 .2015مقارنة بشهر أكتوبر 

 

 كابالت الكهرباء 

 %4.0بنسبة  2015أسعار مجموعة كابالت الكهرباء خالل شهر نوفمبر  انخفضت متوسطاتبينما 

 ، وذلك نتيجة انخفاض جميع بنود هذه المجموعة.2015 أكتوبرمقارنة بشهر 

 

 األصباغ

مقارنة  %3.9بنسبة  2015خالل شهر نوفمبر األصباغ متوسط أسعار  انخفضباإلضافة لذلك 

 .2015بشهر أكتوبر 

 

 (uPVCأنابيب )

 2015خالل شهر نوفمبر  %3.2بنسبة  (uPVCأنابيب )متوسط أسعار مجموعة  خفضانحيث 

 جميع أسعار هذه المجموعة. ، وذلك نتيجة انخفاض2015 أكتوبرمقارنة بشهر 
 

 الديزل

 .2015مقارنة بشهر أكتوبر  2015شهر نوفمبر  خالل %1.1بنسبة  سعر الديزل انخفضو

 



 

 2014 - 2015نوفمبر 

  

مجموعة من مجموعات مواد البناء  عشرة أن خمس أبوظبي –مركز اإلحصاء  كما أوضح تقرير

، 2014مقارنة بشهر نوفمبر  2015سّجلت انخفاضاً في متوسطات أسعارها خالل شهر نوفمبر 

 ."الحديد"لمجموعة  %23.0و "معدات النقل"لمجموعة  %0.4وتراوحت نسب االنخفاضات بين 

 

 الحديد

مقارنة  %23.0بنسبة  2015عار مجموعة الحديد خالل شهر نوفمبر أس اتمتوسط تانخفضفي حين 

 . 2014بشهر نوفمبر 
 

 

 الديزل

 .2014 مقارنة بشهر نوفمبر 2015شهر نوفمبر  خالل %20.4بنسبة  سعر الديزل انخفضو

 

 المواد العازلة

قارنة م 2015خالل شهر نوفمبر  %19.0أسعار مجموعة المواد العازلة بنسبة  اتمتوسط تانخفضو

 .2014بشهر نوفمبر 

 

 كابالت الكهرباء 

 %15.9بنسبة  2015انخفضت متوسطات أسعار مجموعة كابالت الكهرباء خالل شهر نوفمبر كما 

 انخفاض جميع بنود هذه المجموعة. ، وذلك نتيجة2014مقارنة بشهر نوفمبر 

 

 2015متوسطات أسعارها خالل شهر نوفمبر  ارتفاعاً فيمجموعات مواد البناء  حيث شهدت بعض

 .2014مقارنة بشهر نوفمبر 

 



 

 العمالة

، 2014مقارنة بشهر نوفمبر  %18.3بنسبة  2015ارتفع متوسط أجور العمالة خالل شهر نوفمبر و

 .بنود هذه المجموعة معظموذلك نتيجة ارتفاع 

 

 األسقف المستعارة

، 2015خالل شهر نوفمبر  %9.8بنسبة  لمستعارةارتفعت متوسطات أسعار مجموعة األسقف اوقد 

 وذلك نتيجة االرتفاع في معظم بنود هذه المجموعة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

 

 البالط والرخام 

 2015في شهر نوفمبر  %9.4ارتفعت متوسطات أسعار مجموعة البالط والرخام بنسبة في حين 

 .2014مقارنة بشهر نوفمبر 

 

 أبوظبي –عن مركز اإلحصاء  معلومات

أبوظبي هو المصدر الرسمي للبيانات اإلحصائية في إمارة أبوظبي، وفد تم إنشاؤه  - مركز اإلحصاء

، الذي صدر  2008سنة (7)وفقاً للقانون رقم   2008في الثامن والعشرين من شهر أبريل عام 

. وبموجب هذا -حفظه هللا-ولة بمرسوم من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الد

القانون، فإن المركز مسئول عن تطوير وتنظيم العمل اإلحصائي في إمارة أبوظبي وإنتاج وتحليل 

ونشر جميع اإلحصاءات الرسمية المتعلقة باإلمارة، كما يقوم بتنسيق عملية التكامل والتناغم 

، وينسق أعماله مع هذه الجهات فيما لإلحصاءات المنتجة بواسطة الدوائر والجهات المحلية األخرى

 يتعلق بالمفاهيم والتعاريف اإلحصائية. 

وباعتباره الجهة الرسمية الرئيسية المعنية بجمع البيانات اإلحصائية في إمارة أبوظبي، يتولى المركز 

بما مهام إعداد خطط برامج العمل اإلحصائي لخدمة برامج التنمية، وإجراء المسوح اإلحصائية المحلية 

ال يتعارض مع مقتضيات مصلحة العمل اإلحصائي على مستوى الدولة، هذا باإلضافة إلى جمع 

وتصنيف وتخزين وتحليل ونشر اإلحصاءات الرسمية ونتائج المسوح المتعلقة بالمجاالت السكانية 

معايير واالجتماعية والديموغرافية واالقتصادية والبيئية والزراعية والثقافية، وغيرها، وذلك وفق 



 

عالمية ومبادئ أساسية هامة تتعلق باالستقاللية المهنية، الحيادية، الموضوعية، الثقة، السرية 

 اإلحصائية، فضالً عن مالءمة الكلفة وجودة اإلحصاءات. 

أبوظبي يلعب دورا محوريا في دفع مسير التنمية الشاملة في  - ومن هذا المنطلق، فإن مركز اإلحصاء

فير المعلومات اإلحصائية المطلوبة لصياغة الخطط والبرامج والسياسات المعتمدة اإلمارة، وذلك بتو

على الحقائق األرقام الحديثة والدقيقة. ويسعى المركز ألن يكون ركيزًة أساسية تسهم إسهاما فعاالً في 

أو خدمة متخذي القرار وراسمي السياسات، وإنارًة درب التطور والنمو في المجتمع، سواء للجمهور 

مجتمع األعمال والباحثين ووسائل اإلعالم وغيرها، وذلك في إطار عمله كمصدر رئيسي لجمع 

البيانات اإلحصائية وفق معايير وأساليب وتقنيات حديثة، ومن ثم دراستها وتحليلها واستخراج 

 المؤشرات التي تخدم أهداف التنمية. 

 

 

 

 

 


