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 خبر صحفي
 مؤشر أسعار مواد البناء "إحصاء أبوظبي" يطلق نتائج تقريره الشهري حول

 2020لشهر يناير 

 
أطلق مركز اإلحصاء أبوظبي مؤخرًا نتائج تقريره الشهري حول مؤشر : 2020فبراير  26أبوظبي 

، وشهر يناير من عام 2019مقارنة بشهر ديسمبر من عام  2020أسعار مواد البناء لشهر يناير 
عار أبوظبي، حيث تعّد أس-أحد أهم التقارير التي يصدرها مركز اإلحصاء . ويعد التقرير 2019

التي تشّكل مدخاًل مهمًا في التخطيط والبحث في  الرئيسةتقتصادية مواد البناء من المؤشرات اال
مختلف المجاالت، كما يمكن استخدامها في تركيب األرتقام القياسية لقطاع اإلنشاءات، وبالتالي 

 .االستفادة منها في حساب الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة
 

"مواد  ومجموعة ،%4.6 سمنت" بنسبةكل من متوسط أسعار مجموعة "اإل اعارتفوأظهر التقرير 
انخفضت متوسطات ، كما %2.5بنسبة  "(uPVCومجموعة "أنابيب ) ،%3.1بنسبة  التسقيف"

من مجموعة "كابالت الكهرباء" ومجموعة  وكل   ،%3.4(" بنسبة PVCأسعار مجموعة "أنابيب )
 .2019مقارنة بشهر ديسمبر  2020يناير خالل شهر  %0.4"المواد العازلة" بنسبة 

 
 سمنت"سعار مجموعة "اإلأمتوسط  اعارتف، أشار التقرير إلى 2019شهر يناير مع مقارنة بالو 

سقف ومجموعة "األ ،%7.1طقم حمام كاملة بدون اللوازم" بنسبة أومجموعة " ،%10.5بنسبة 
 ،%17.9(" بنسبة PVCبيب )متوسط أسعار مجموعة "أنا انخفض، كما %6.3المستعارة" بنسبة 

 .%6.3بنسبة  ومجموعة "الحجر الطبيعي" ،%6.4بنسبة  ومجموعة "المواد العازلة"
 

اس على أس مؤشر أسعار مواد البناءتقرير إعداد أن مركز اإلحصاء أبوظبي يقوم ب إلى ويشار
من  ليقّدميضّم حركة أسعار إحدى وعشرين مجموعة من مجموعات مواد البناء الرئيسة، و ، شهري 
سمي القرار ورا يساعد صناع شهرياً تحلياًل  ،نشر حركة متوسطات أسعار هذه المجموعات خالل
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اتخاذ القرارات الداعمة لقطاع اإلنشاءات وغيره من القطاعات و  السياسات والباحثين على التخطيط
 المرتبطة به والمعتمدة عليه.

 
أبوظبي على جمع بيانات أسعار تلك المواد  -مركز اإلحصاء ويأتي التقرير انطالتقًا من حرص 

في  بيتشهده إمارة أبوظالذي  متواصلالنمو العمراني و التطّور ال ، ليواكب مسيرة بصورة منتظمة
 .تقطاع اإلنشاءات

 
 -انتهى-

 
 أبوظبي –معلومات عن مركز اإلحصاء 

أبوظبي هو المصدر الرسمي للبيانات اإلحصائية في إمارة أبوظبي، وتقد تم إنشاؤه في الثامن  -مركز اإلحصاء 
، الذي صدر بمرسوم من صاحب السمو 2008 سنة (7)وفقًا للقانون رتقم  2008والعشرين من شهر أبريل عام 

عن تطوير  ولؤ لمركز مس. وبموجب هذا القانون، فإن ا-حفظه هللا-الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة 
وتنظيم العمل اإلحصائي في إمارة أبوظبي وإنتاج وتحليل ونشر جميع اإلحصاءات الرسمية المتعلقة باإلمارة، كما 
يقوم المركز بتنسيق عملية التكامل والتناغم لإلحصاءات المنتجة بواسطة الدوائر والجهات المحلية األخرى، والعمل 

 توحيد المفاهيم والتعاريف اإلحصائية. مع هذه الجهات فيما يتعلق ب
 

وباعتباره الجهة الرسمية المعنية بجمع ونشر البيانات اإلحصائية في إمارة أبوظبي، يتولى المركز مهام إعداد خطط 
برامج العمل اإلحصائي لخدمة برامج التنمية، وإجراء المسوح اإلحصائية الميدانية بما ال يتعارض مع مقتضيات 

اإلحصائي على مستوى الدولة، هذا باإلضافة إلى جمع وتصنيف وتخزين وتحليل ونشر اإلحصاءات  مصلحة العمل
الرسمية ونتائج المسوح المتعلقة بالمجاالت السكانية واالجتماعية والديموغرافية واالتقتصادية والبيئية والزراعية 

موضوعية، ق باالستقاللية المهنية، الحيادية، الوالثقافية وغيرها، وذلك وفق معايير عالمية ومبادئ أساسية مهمة تتعل
 الثقة، السرية اإلحصائية، فضاًل عن مالءمة الكلفة وجودة اإلحصاءات. 

 
في دفع مسير التنمية الشاملة في اإلمارة،  محورياً  أبوظبي يلعب دوراً  -ومن هذا المنطلق، فإن مركز اإلحصاء 

وذلك بتوفير المعلومات اإلحصائية المطلوبة لصياغة الخطط والبرامج والسياسات المعتمدة على الحقائق األرتقام 
مي فعااًل في خدمة متخذي القرار وراس الحديثة والدتقيقة. ويسعى المركز ألن يكون ركيزًة أساسية تسهم إسهاماً 
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إنارة درب التطور والنمو في المجتمع، سواء للجمهور أو مجتمع األعمال والباحثين ووسائل اإلعالم السياسات، و 
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.


