
 

 
   بيان صحفي

 17/10/2017اتريخ 
 املاضي العام من نفسها ابلفرتة مقارنة

 7201 الثالثالربع من مواد البناء خالل  اتجمموع 8 أسعار اخنفاض": ظيبأبو "إحصاء 
 

، أبو ظيبأحدث تقاريره اإلحصائية الشهرية واخلاصة أبسعار مواد البناء يف إمارة  أبو ظيب –أصدر مركز اإلحصاء 

 التخطيط يف مهماا  مدخلا  تشّكل اليت املهّمة االقتصادية املؤشرات مناليت تعد  البناء مواد أسعار يستعرضوالذي 

 االستفادة وابلتايل اإلنشاءات، لقطاع القياسية األرقام تركيب يف استخدامها ميكن كما  اجملاالت، خمتلف يف والبحث

 مجع على البلدان خمتلف يف اإلحصائية األجهزة حرصت وقد. بتةالثا ابألسعار اإلمجايل احمللي الناتج حساب يف منها

 عمراين تطّور من أبو ظيب إمارة تشهده ما منطلق ومن. الناس من كبرية  شرحية تستخدمها اليت البناء مواد أسعار بياانت

 .منتظمة صورةب املواد تلك أسعار بياانت مجع على أبو ظيب- اإلحصاء مركز دأب اإلنشاءات قطاع يف متواصل ومنو

 حركة نشر يساعد حيث الرئيسة، البناء مواد جمموعات من جمموعة وعشرين إحدى أسعار حركة التقرير هذا ويضمّ 

 الداعمة القرارات واختاذ التخطيط على والباحثني السياسات ورامسي القرار مّتخذي اجملموعات هذه أسعار متوسطات

 .عليه واملعتمدة به طةاملرتب القطاعات من وغريه اإلنشاءات لقطاع

خلل جمموعات مواد البناء عدد من  تغرياا يف قد شهدتاألسعار  اتمتوسط اىل أن أبو ظيب –وأشار مركز اإلحصاء 

أغسطس من العام نفسه، إضافة حلدوث بعض التغريات إذا ما قورن بشهر سبتمرب مقارنة بشهر  2017 سبتمربشهر 

هذا العام  الثاين منمقارنة بكل من الربع  2017من عام  الثالثالربع مستوى وأيضا تغريات على  من العام املاضي،

 من العام السابق. الثالثوالربع 

 



 

 

 

 2017 اغسطس/سبتمرب

بنسبة "احلجر الطبيعي" ، و%10.1 " بنسبةuPVC)أانبيب )أسعار جمموعة " متوسطمن ع كل ا ارتفوأوضح املركز 

 .2017 اغسطسمقارنة بشهر  2017 سبتمربخلل شهر  %8.6"مواد التسقيف" بنسبة جمموعة و ، 9.4%

 للمبىن"-"أسلك  و ،%2.6بنسبة  اخلشب"أسعار جمموعة " اتمتوسط 2017سبتمرب اخنفضت خلل شهر فيما 

 .2017اغسطس مقارنة بشهر  %1.1السكنية" بنسبة  األبراج-، و"أسلك %2.2بنسبة 

 

 

 2017/2016 سبتمرب

، وجمموعة %37.8" بنسبة احلديدمتوسط أسعار جمموعة " 2017سبتمرب خلل شهر  ارتفعومن جانب آخر، فقد 

 .2016سبتمرب مقارنة بشهر  16.3%، وجمموعة "الديزل" بنسبة %18.8بنسبة  "كابلت الكهرابء"

 انبيب"جمموعة "أ" وجمموعة االصباغ"، و%12.4بنسبة  "احلجر الطبيعياخنفضت متوسطات أسعار جمموعة "فيما 

(PVC) " من العام السابق.سبتمرب مقارنة بشهر  2017سبتمرب على التوايل خلل شهر  %8.2و %8.3بنسب 

 

 

 

 

 



 

 

 2017 الثاين/الربع الثالثالربع 

و"كابلت الكهرابء" بنسبة  ،%12.5بنسبة "احلديد"  جمموعة كل من  توسط أسعارم كما أوضح املركز ارتفاع

بينما اخنفضت متوسطات أسعار كل من جمموعات "احلجر . %4.7 ةبنسب" uPVC)، و"أانبيب )6.3%

مقارنة  2017على التوايل خلل الربع الثالث  %1.6و %6.1و %7.2الطبيعي"، و"األصباغ"، و"الديزل" بنسب 

 .2017ابلربع الثاين 

 2017/2016 الثالثالربع 

"، و"كابلت الكهرابء"، و"البلوك" كل من متوسط أسعار جمموعات "احلديدأضاف املركز من خلل تقريره ارتفاع  و 

مقارنة بنفس الربع من العام  2017 الثالثخلل الربع  على التوايل %11.7، و%16.0، و%25.5بنسب 

" بنسب (PVC) أانبيب، و"األصباغ"، و""احلجر الطبيعي"بينما اخنفض متوسط أسعار كل من جمموعات  السابق

 على التوايل. %8.2و %8.5و 12.8%

 . 

 

 

 

 

 

 



 

 

 أبوظبي –معلومات عن مركز اإلحصاء 

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

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

ت احمللية األخرى، والعمل مع هذه اجلهات فيما يتعلق بتوحيد والتناغم لإلحصاءات املنتجة بواسطة الدوائر واجلها
 املفاهيم والتعاريف اإلحصائية. 

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

 اإلحصائي على مستوى الدولة، هذا ابإلضافة إىل مجع وتصنيف وختزين وحتليل ونشر اإلحصاءات الرمسية ونتائج 
ريها، وذلك وفق املسوح املتعلقة ابجملاالت السكانية واالجتماعية والدميوغرافية واالقتصادية والبيئية والزراعية والثقافية، وغ

معايري عاملية ومبادئ أساسية مهمة تتعلق ابالستقللية املهنية، احليادية، املوضوعية، الثقة، السرية اإلحصائية، فضلا عن 
 ملءمة الكلفة وجودة اإلحصاءات. 

مارة، وذلك بتوفري أبوظيب يلعب دورا حموراي يف دفع مسري التنمية الشاملة يف اإل -ومن هذا املنطلق، فإن مركز اإلحصاء 
املعلومات اإلحصائية املطلوبة لصياغة اخلطط والربامج والسياسات املعتمدة على احلقائق األرقام احلديثة والدقيقة. 
ويسعى املركز ألن يكون ركيزةا أساسية تسهم إسهاما فعاالا يف خدمة متخذي القرار ورامسي السياسات، وإانرةا درب 

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

 ؤشرات اليت ختدم أهداف التنمية.امل
 

 :ملزيد من املعلومات يرجى االتصال على
 قسم االتصال

T: 028100881 
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