
 

 
   بيان صحفي

 15/08/2016تاريخ 
 خالل شهر يوليو  %21.3"إحصاء أبوظبي": متوسط سعر الديزل في إمارة أبوظبي ينخفض 

 
 2016 يوليو خالل البناء من مواد مجموعات 10 انخفاض

 املاضي العام نفسها بالفرتة مقارنة
 

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

 وشهر يوليو 2016مقارنة بشهر يونيو   2016 يوليوشهر متضمناً حتلياًل حلركة متوسط أسعار مواد البناء خالل 

 –عن مركز اإلحصاء  الصادرةكما تربز األمهية اليت حيظى هبا هذا التقرير ضمن اهم النشرات اإلحصائية ،  2015

ث إن نشر هذه اإلحصاءات يساعد القطاعني احلكومي واخلاص والباحثني يف التخطيط واختاذ القرارات أبوظيب، حي

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

 اضاً خالل الفرتة املذكورة.من حتركات األسعار، واجملموعات األكثر ارتفاعاً واألكثر اخنف

 2016 يونيو - يوليو

ًا يف متوسطقد جمموعات مواد البناء أبوظيب اىل أن  –وأشار مركز اإلحصاء  أسعارها خالل شهر  اتشهدت تغرير

األصباغ"، جملموعة " يف املائة 0.3و" الديزل"جملموعة  يف املائة 4.5بني  االرتفاعاتتراوحت ، حيث 2016 يوليو

 "للمبىن-أسالك"جملموعة  يف املائة 0.8و يف املائة جملموعة "املواد العازلة" 9.2بني  االخنفاضاتاوحت نسبة تر بينما 

 . 2016 يونيومقارنة بشهر 

 



 

 

 للشقة-أسالك

 يونيومقارنة بشهر  يف املائة 2.6بنسبة  2016 يوليوخالل شهر  للشقة-أسالكأسعار جمموعة متوسط  كما ارتفع

2016.    

 الكهرباءكابالت 

 يونيومقارنة بشهر  2016 يوليوشهر  خالل يف املائة 2.4بنسبة  كابالت الكهرباءوارتفعت متوسط أسعار جمموعة  

2016. 

 الزجاج

 يونيومقارنة بشهر  2016 يوليوخالل شهر  يف املائة 1.0بنسبة  الزجاجمتوسط أسعار جمموعة  وأضاف املركز، ارتفع

2016. 

 العمالة

 يونيومقارنة بشهر  2016 يوليوخالل شهر  يف املائة 8.0بنسبة  العمالةسط أسعار جمموعة متو  اخنفض بينما

2016. 

 الحديد

 .2016 يونيومقارنة بشهر  2016 يوليوخالل شهر  يف املائة 6.4بنسبة  احلديدمتوسط أسعار جمموعة  خنفضاو 



 

 

 األسقف المستعارة

 يونيومقارنة بشهر  2016 يوليوشهر  خالل يف املائة 1.2 بنسبة األسقف املستعارة جمموعةأسعار  تاخنفض كما

2016. 

  2015 - 2016 يوليو

اخنفاضًا يف سجرلت قد من جمموعات مواد البناء  جمموعات 10 أن ،أبوظيب –كما أوضح تقرير مركز اإلحصاء 

 23.5بني  ، وتراوحت نسب االخنفاضات2015 يوليومقارنة بشهر  2016 يوليومتوسطات أسعارها خالل شهر 

 ".معدات النقل"جملموعة  يف املائة 0.2و ""املواد العازلةجملموعة  يف املائة

 الديزل

 .2015 يوليومقارنة بشهر  2016 يوليوشهر  خالل يف املائة 21.3بنسبة  سعر الديزل واخنفض

 العمالة

 يوليومقارنة بشهر  2016 يوليوخالل شهر  يف املائة 17.2بنسبة  العمالةأسعار جمموعة  اتمتوسط تاخنفضكما 

2015. 



 

 

 كابالت الكهرباء

مقارنة بشهر  يف املائة 5.2بنسبة  2016 يوليوخالل شهر  كابالت الكهرباءأسعار جمموعة   اتمتوسط تاخنفضو 

 . 2015 يوليو

 الخشب

 يوليومقارنة بشهر  يف املائة 4.9بنسبة  2016 يوليوخالل شهر  اخلشبأسعار جمموعة  اتمتوسط تاخنفضيف حني 

2015. 

 يوليومقارنة بشهر  2016 يوليومتوسطات أسعارها خالل شهر يف جمموعات مواد البناء ارتفاعاً  حيث شهدت بعض

2015. 

 الزجاج

 .2015 يوليومقارنة بشهر  2016 يوليويف شهر  يف املائة 6.0بنسبة  الزجاجارتفعت متوسطات أسعار جمموعة و 

 

 للمبنى-أسالك

مقارنة بشهر  2016 يوليوخالل شهر  يف املائة4.8بنسبة  للمبىن-أسالكسعار جمموعة ارتفعت متوسطات أحيث 

 .2015 يوليو

 

 



 

 

 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)فقًا للقانون رقم و   2008شهر أبريل عام 

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

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

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

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

معايري عاملية ومبادئ أساسية مهمة تتعلق باالستقاللية املهنية، احليادية، املوضوعية، الثقة، السرية اإلحصائية، فضاًل عن 
 مالءمة الكلفة وجودة اإلحصاءات. 

أبوظيب يلعب دورا حموريا يف دفع مسري التنمية الشاملة يف اإلمارة، وذلك بتوفري  -هذا املنطلق، فإن مركز اإلحصاء ومن 
املعلومات اإلحصائية املطلوبة لصياغة اخلطط والربامج والسياسات املعتمدة على احلقائق األرقام احلديثة والدقيقة. 

إسهاما فعااًل يف خدمة متخذي القرار ورامسي السياسات، وإنارًة درب  ويسعى املركز ألن يكون ركيزًة أساسية تسهم
التطور والنمو يف اجملتمع، سواء للجمهور أو جمتمع األعمال والباحثني ووسائل اإلعالم وغريها، وذلك يف إطار عمله  

وحتليلها واستخراج  كمصدر رئيسي جلمع البيانات اإلحصائية وفق معايري وأساليب وتقنيات حديثة، ومن مث دراستها
 شؤشرات اليت ختدم أهداف 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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