
 

 

 

 

   بيان صحفي

 27/50/8502تاريخ 

 

 8502بالمقارنة مع ابريل 

 

ن مجموعات البناء الرئيسية ي: أسالك الكهرباء والديزل األكثر ارتفاعا ب"أبوظبي"إحصاء 
 8102 ابريلخالل شهر 

 
 أبوظبيأسعار مواد البناء في إمارة  حولالشهري يره رتق أبوظبي –أصدر مركز اإلحصاء 

 إحدىالبالغة أسعار مجموعات البناء الرئيسية  حركةتعرض التقرير . ويس8502لشهر إبريل 

 ابريل وشهر نفسه، العام من مارس بشهر مقارنة 8502 ابريل شهر خالل مجموعة وعشرين

 والسياسات القراردعم ل المهّمة االقتصاديةأسعار مواد البناء من البيانات تعد و .8502عام  من

 .عليه والمعتمدة به المرتبطة القطاعات من وغيره ءاتاإلنشا قطاع الرامية إلى تطوير

 

  8502 مارس/إبريل

، %7.2أسعار مجموعة "مواد التسقيف" بنسبة متوسط في  اأظهر تقرير المركز ارتفاع

 %8.2"بنسبة الخرسانة، ومجموعة "%3.8بنسبة  "اللوازم بدون كاملة حمام أطقمومجموعة "

 .8502 مارسمقارنة بشهر خالل شهر إبريل 

 

بنسبة  "والرخام البالطمتوسط أسعار مجموعة " 8502ابريل انخفضت خالل شهر بينما 

مقارنة %0.8" بنسبة الديزل"مجموعة و، %0.2بنسبة " الكهرباء كابالت" ة، ومجموع2.4%

 .8502 مارسبشهر 



 

 

 8102/8102 ابريل 

، %82.2" بنسبة للشقق  /سالكأمتوسط أسعار مجموعة " 8502 ابريلارتفع خالل شهر  كما

مقارنة بشهر  %1..0" بنسبة التسقيف مواد، ومجموعة "%82.0ومجموعة "الديزل" بنسبة 

 .8502 ابريل

 

" بنسبة األسمنت"و، %0.2"األصباغ" بنسبة  اتمجموعانخفضت متوسطات أسعار  في حين

 .8502ابريلمع مقارنة بال 8502 ابريلخالل شهر وذلك  %5.0والخرسانة بنسبة  8.2%

 

 أبوظبي –معلومات عن مركز اإلحصاء 

أبوظبي هو المصدر الرسمي للبيانات اإلحصائية في إمارة أبوظبي، وقد تم  -مركز اإلحصاء 
ً للقانون رقم   2008إنشاؤه في الثامن والعشرين من شهر أبريل عام  ،  2008سنة (7)وفقا

. -حفظه هللا-د آل نهيان رئيس الدولة الذي صدر بمرسوم من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زاي
ا القانون، فإن المركز مسئول عن تطوير وتنظيم العمل اإلحصائي في إمارة وبموجب هذ

أبوظبي وإنتاج وتحليل ونشر جميع اإلحصاءات الرسمية المتعلقة باإلمارة، كما يقوم المركز 
بتنسيق عملية التكامل والتناغم لإلحصاءات المنتجة بواسطة الدوائر والجهات المحلية األخرى، 

 هات فيما يتعلق بتوحيد المفاهيم والتعاريف اإلحصائية. والعمل مع هذه الج
وباعتباره الجهة الرسمية المعنية بجمع ونشر البيانات اإلحصائية في إمارة أبوظبي، يتولى 
المركز مهام إعداد خطط برامج العمل اإلحصائي لخدمة برامج التنمية، وإجراء المسوح 

يات مصلحة العمل اإلحصائي على مستوى اإلحصائية الميدانية بما ال يتعارض مع مقتض
 الدولة، هذا باإلضافة إلى جمع وتصنيف وتخزين وتحليل ونشر اإلحصاءات الرسمية ونتائج 

المسوح المتعلقة بالمجاالت السكانية واالجتماعية والديموغرافية واالقتصادية والبيئية والزراعية 
أساسية مهمة تتعلق باالستقاللية المهنية،  والثقافية، وغيرها، وذلك وفق معايير عالمية ومبادئ

 الحيادية، الموضوعية، الثقة، السرية اإلحصائية، فضالً عن مالءمة الكلفة وجودة اإلحصاءات. 
أبوظبي يلعب دورا محوريا في دفع مسير التنمية  -ومن هذا المنطلق، فإن مركز اإلحصاء 

ئية المطلوبة لصياغة الخطط والبرامج الشاملة في اإلمارة، وذلك بتوفير المعلومات اإلحصا
والسياسات المعتمدة على الحقائق األرقام الحديثة والدقيقة. ويسعى المركز ألن يكون ركيزةً 
أساسية تسهم إسهاما فعاالً في خدمة متخذي القرار وراسمي السياسات، وإنارةً درب التطور 

 باحثين ووسائل اإلعالم وغيرها، والنمو في المجتمع، سواء للجمهور أو مجتمع األعمال وال



 

 
 
 
 
 

وذلك في إطار عمله كمصدر رئيسي لجمع البيانات اإلحصائية وفق معايير وأساليب وتقنيات 
 مؤشرات التي تخدم أهداف التنمية.حديثة، ومن ثم دراستها وتحليلها واستخراج ال
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