
 

 
   بيان صحفي

 26/04/2017تاريخ 
 املاضي العام نفسها بالفرتة مقارنة

  7201 مارس خالل البناء موادمن  مجموعة 15 انخفاض": أبوظبي إحصاء"
 

 ،أبوظيب اليوم أحدث تقاريره اإلحصائية الشهرية واخلاصة بأسعار مواد البناء يف إمارة أبوظيب –أصدر مركز اإلحصاء 

وشهر  2016 مارسشهر مقارنة بكل من  2017مارس خالل شهر كة متوسط أسعار مواد البناء متضمناً حتلياًل حلر 

 –كما تربز األمهية اليت حيظى هبا هذا التقرير ضمن اهم النشرات اإلحصائية الصادة عن مركز اإلحصاء ،  2017 فرباير

 الناتج حساب يف منها االستفادة وبالتايل اإلنشاءات، لقطاع القياسية األرقام تركيب يف استخدامها ميكن اليت أبوظيب

 البناء مواد أسعار بيانات مجع على البلدان خمتلف يف اإلحصائية األجهزة حرصت وقد. الثابتة باألسعار اإلمجايل احمللي

القطاعني احلكومي واخلاص والباحثني يف التخطيط واختاذ ، وتساعد كل من الناس من كبرية  شرحية تستخدمها اليت

رات الداعمة لقطاع مواد البناء وغريها من القطاعات املرتبطة به واملعتمدة عليه، حيث تبني هذه اإلحصاءات القرا

 طائفة واسعة من حتركات األسعار، واجملموعات األكثر ارتفاعاً واألكثر اخنفاضاً خالل الفرتة املذكورة.

 

ًا يف متوسطقد ناء جمموعات مواد البعدد من أبوظيب اىل أن  –وأشار مركز اإلحصاء  أسعارها خالل  اتشهدت تغرير

، %1.1بنسبة "احلديد" ، و%4.0 العمالة" بنسبةارتفع كل من متوسط أسعار جمموعة "حيث  ،2017 مارسشهر 

 .2017فرباير مقارنة بشهر  2017مارس خالل شهر  %1.0"الديزل" بنسبة جمموعة و 

 

، %8.6بنسبة (" PVC"أنابيب )، و %9.6بنسبة يف" مواد التسقأسعار جمموعة " اتاخنفضت متوسطبينما 

 .2017فرباير مقارنة بشهر  2017مارس خالل شهر  %5.9للشقة" بنسبة  -وجمموعة "أسالك 



 

 

، %9.4بنسبة  "احلديد، وجمموعة "%44.3" بنسبة الديزلع متوسط أسعار جمموعة "ا ارتفأوضح املركز كما 

 .2016مارس مقارنة بشهر  2017مارس الل شهر خ %9.2وجمموعة "كابالت الكهرباء" بنسبة 

 

 %9.5بنسب "الزجاج" " واخلشب"، و%9.6بنسبة  "مواد التسقيفاخنفضت متوسطات أسعار جمموعة "فيما 

 من العام السابق. مارسمقارنة بشهر  2017مارس على التوايل خالل شهر  %9.1و

 

، %5.4و"كابالت الكهرباء" بنسبة  ،%8.8بنسبة "الديزل"  جمموعة كل من  متوسط أسعار ارتفعومن جانب آخر 

. بينما اخنفضت متوسطات أسعار كل من جمموعات "الزجاج"، و"املواد العازلة"، و"العمالة" %3.2 ةبنسبو"احلديد" 

 . 2016مقارنة بالربع الرابع  2017على التوايل خالل الربع األول  %7.7و %8.7و %9.0بنسب 

 

، و %14.8، و %36.9جمموعات الديزل واحلديد وكابالت الكهرباء بنسب وارتفع كل من متوسط أسعار 

مقارنة بنفس الربع من العام السابق. بينما اخنفض متوسط أسعار كل  2017على التوايل خالل الربع األول  12.5%

 على التوايل. %6.4و %7.3و %9.4من جمموعات اخلشب واألصباغ واخلرسانة بنسب 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 أبوظبي –معلومات عن مركز اإلحصاء 

أبوظيب هو املصدر الرمسي للبيانات اإلحصائية يف إمارة أبوظيب، وقد مت إنشاؤه يف الثامن والعشرين من  -مركز اإلحصاء 
، الذي صدر مبرسوم من صاحب السمو الشيخ خليفة  2008سنة (7)وفقًا للقانون رقم   2008شهر أبريل عام 

. ومبوجب هذا القانون، فإن املركز مسئول عن تطوير وتنظيم العمل -حفظه اهلل-ئيس الدولة بن زايد آل هنيان ر 
اإلحصائي يف إمارة أبوظيب وإنتاج وحتليل ونشر مجيع اإلحصاءات الرمسية املتعلقة باإلمارة، كما يقوم املركز بتنسيق 

احمللية األخرى، والعمل مع هذه اجلهات فيما عملية التكامل والتناغم لإلحصاءات املنتجة بواسطة الدوائر واجلهات 
 يتعلق بتوحيد املفاهيم والتعاريف اإلحصائية. 

وباعتباره اجلهة الرمسية املعنية جبمع ونشر البيانات اإلحصائية يف إمارة أبوظيب، يتوىل املركز مهام إعداد خطط برامج 
ة امليدانية مبا ال يتعارض مع مقتضيات مصلحة العمل العمل اإلحصائي خلدمة برامج التنمية، وإجراء املسوح اإلحصائي

 اإلحصائي على مستوى الدولة، هذا باإلضافة إىل مجع وتصنيف وختزين وحتليل ونشر اإلحصاءات الرمسية ونتائج 
ها، وذلك وفق املسوح املتعلقة باجملاالت السكانية واالجتماعية والدميوغرافية واالقتصادية والبيئية والزراعية والثقافية، وغري 

معايري عاملية ومبادئ أساسية مهمة تتعلق باالستقاللية املهنية، احليادية، املوضوعية، الثقة، السرية اإلحصائية، فضاًل عن 
 مالءمة الكلفة وجودة اإلحصاءات. 
ارة، وذلك بتوفري أبوظيب يلعب دورا حموريا يف دفع مسري التنمية الشاملة يف اإلم -ومن هذا املنطلق، فإن مركز اإلحصاء 

املعلومات اإلحصائية املطلوبة لصياغة اخلطط والربامج والسياسات املعتمدة على احلقائق األرقام احلديثة والدقيقة. 
ويسعى املركز ألن يكون ركيزًة أساسية تسهم إسهاما فعااًل يف خدمة متخذي القرار ورامسي السياسات، وإنارًة درب 

سواء للجمهور أو جمتمع األعمال والباحثني ووسائل اإلعالم وغريها، وذلك يف إطار عمله  التطور والنمو يف اجملتمع، 
كمصدر رئيسي جلمع البيانات اإلحصائية وفق معايري وأساليب وتقنيات حديثة، ومن مث دراستها وحتليلها واستخراج 

 شؤشرات اليت ختدم أهدا  التنمية.امل
 

 لمزيد من المعلومات يرجى االتصال على:
 بلقيس فوزي سزر

Mob: 0507769511 

T: 028100417 
 bfsezer@scad.ae: Email 

Communication@scad.ae  :Email Other 
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