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   بيان صحفي

 31/04/2019اتريخ 

 نفسهمن العام  فربايرمقارنة أبسعار شهر 
 ارسمخالل  لبناءااألعلى ارتفاعاً بني جمموعات مواد  " الديزل"إحصاء أبوظيب": 

2019 

عام  من مارس شهريف أسعار مواد البناء خالل اخنفاضا  جمموعة األسالك أبنواعها أعلىسجلت 

 حول أبوظيب –مركز اإلحصاء لصادر عن اتقرير للوذلك طبقًا  ،2018 مارسبشهر  مقارنة 2019

يستعرض هذا التقرير حركة أسعار الذي و ، 2019 مارسلشهر  أبوظيبأسعار مواد البناء يف إمارة 

مقارنة بشهر فرباير  2019مارس إحدى وعشرين جمموعة من جمموعات مواد البناء الرئيسة خالل شهر 

، كذلك حيتوي التقرير على مقارنة متوسطات اسعار 2018س من عام ، وشهر مار 2019من عام 

تعد . و .2018مقارنة بنفس الربع من العام السابق والربع الرابع من عام  2019الربع االول من عام 

 قطاع الرامية إىل تطوير السياساتتوجيه و  القراردعم يف  املهّمة االقتصاديةأسعار مواد البناء من البياانت 

 .به املرتبطة القطاعات من وغريه شاءاتاإلن
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  2018 مارس /2019 مارس

بة بنس "ة بدون اللوازماطقم احلمام كاملجمموعة " ارتفاعا يف 2019 مارسشهر لأظهر تقرير املركز 

مقارنة  %10.0بة " بنسالرخامالبالط و % و جمموعة "10.1" بنسبة دوات النقلأ% وجمموعة "11.1

%، 14.0بنسبة  "للشققسالك أ" متوسطات أسعار جمموعةاخنفضت كما   .2018بشهر مارس 

% خالل شهر 9.3" بنسبة الرمل البحص و وجمموعة " %10.2" بنسبة للمباين /سالكأ" وجمموعة

 .2018 مقارنة بشهر مارس 2019مارس 

 

  2019 فرباير - مارس

% 5.7ة نسبجمموعة "الديزل" بكل من أسعار   اتمتوسط 2019 مارسكما ارتفع خالل شهر 

 قارنة بشهر% م3.7بنسبة uPVC)انبيب)األجمموعة و  %3.8بنسبة  " للشققسالك أ وجمموعة "

% 2.9نسبة ب ("PVC) االانبيبمتوسطات أسعار جمموعة "اخنفضت ، يف املقابل 2019فرباير

 2019ة بشهر فرباير % مقارن1.0" بنسبة املواد العازلة% وجمموعة "1.5" بنسبة احلديدوجمموعة "
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 2018/ الربع األول  2019الربع األول 

" بنسبة الرخامو البالط " كل من  متوسط أسعار جمموعات 2019من عام  ولاألارتفع خالل الربع 

بنسبة " بدون اللوازم طقم محام كاملةأ" و%  8.8بنسبة  %، وكل من جمموعيت "املواد العازلة"9.1

% وجمموعة 14.9" بنسبة للشققسالك/ أ" عاتجممو  %. بينما اخنفض متوسط أسعار كل من8.5

 .%10.1" بنسبة الرملالبحص و % وجمموعة "11.9" بنسبة للمباينسالك/أ"

 

 2018/ الربع الرابع  2019الربع األول 

متوسط أسعار  يف  2019 من عام ولاألخالل الربع  ارتفاعاأبوظيب  –كما أظهر تقرير مركز اإلحصاء 

 %، وجمموعة3.1" بنسبة (PVCبيب )األان %، وجمموعة"4.3بة بنس "صباغاأل" جمموعة كل من

 سعار كل من جمموعات%. بينما اخنفضت متوسطات أ 2.4" بنسبة طقم احلمام كاملة بدون اللوازمأ"

 %4.8بنسبة  "جالزجا " %، وجمموعة6.0" بنسبة الرملالبحص و  وجمموعة %12.4 سبةبن "الديزل"

 .2018 الرابعمقارنة ابلربع 
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 بيأبوظ –معلومات عن مركز اإلحصاء 

رين من  الثامن والعشيفإنشاؤه  ملصدر الرمسي للبياانت اإلحصائية يف إمارة أبوظيب، وقد متأبوظيب هو ا -مركز اإلحصاء 
در مبرسوم من صاحب السمو الشيخ خليفة بن ، الذي ص 2008سنة (7)وفقاً للقانون رقم   2008شهر أبريل عام 
ائي يم العمل اإلحصوير وتنظالقانون، فإن املركز مسئول عن تط . ومبوجب هذا-حفظه هللا-ئيس الدولة زايد آل هنيان ر 

لية التكامل كز بتنسيق عمر كما يقوم امل  يف إمارة أبوظيب وإنتاج وحتليل ونشر مجيع اإلحصاءات الرمسية املتعلقة ابإلمارة،
 ا يتعلق بتوحيدهات فيمذه اجلهاحمللية األخرى، والعمل مع والتناغم لإلحصاءات املنتجة بواسطة الدوائر واجلهات 

 املفاهيم والتعاريف اإلحصائية. 
طط برامج خكز مهام إعداد ىل املر ، يتو وابعتباره اجلهة الرمسية املعنية جبمع ونشر البياانت اإلحصائية يف إمارة أبوظيب

لعمل قتضيات مصلحة ارض مع ميتعا ة امليدانية مبا الالعمل اإلحصائي خلدمة برامج التنمية، وإجراء املسوح اإلحصائي
 ية ونتائج ات الرمسحصاءاإلحصائي على مستوى الدولة، هذا ابإلضافة إىل مجع وتصنيف وختزين وحتليل ونشر اإل

وفق  ها، وذلكوغري  عية والثقافية،والزرا بيئيةاملسوح املتعلقة ابجملاالت السكانية واالجتماعية والدميوغرافية واالقتصادية وال
ية، فضاًل عن ة اإلحصائيالثقة، السر  وعية،معايري عاملية ومبادئ أساسية مهمة تتعلق ابالستقاللية املهنية، احليادية، املوض

 مالءمة الكلفة وجودة اإلحصاءات. 
بتوفري  ارة، وذلك اإلملشاملة يفدورا حموراي يف دفع مسري التنمية ا أبوظيب يلعب -ومن هذا املنطلق، فإن مركز اإلحصاء 

قيقة. م احلديثة والداألرقا قائقاملعلومات اإلحصائية املطلوبة لصياغة اخلطط والربامج والسياسات املعتمدة على احل
ب ات، وإانرًة در السياس رامسيو ويسعى املركز ألن يكون ركيزًة أساسية تسهم إسهاما فعااًل يف خدمة متخذي القرار 

له  ذلك يف إطار عمو غريها، عالم و سواء للجمهور أو جمتمع األعمال والباحثني ووسائل اإلالتطور والنمو يف اجملتمع، 
 ليلها واستخراجتها وحتدراس كمصدر رئيسي جلمع البياانت اإلحصائية وفق معايري وأساليب وتقنيات حديثة، ومن مث

 ؤشرات اليت ختدم أهداف التنمية.امل
 

 :التواصل معملزيد من املعلومات يرجى 
 سم االتصال واالعالمق
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