
 

   بيان صحفي

51/51/6105تاريخ   

 1122التضخم في االحدى عشر شهرا االولي من عام %1.2 :ابوظبي إحصاء

 االرتفاعمن مجمل  %3.57ساهم إقليم أبو ظبي بنسبة 

تحليالً لنتائج والذي يقدم  أبوظبي اليوم أحدث تقاريره اإلحصائية لهذا الشهر -أصدر مركز اإلحصاء 

، باإلضافة 2014، بأساس عام 1056من عام  نوفمبرار المستهلك لشهر حساب الرقم القياسي ألسع

أحد المؤشرات اإلحصائية التي تشك ل  يعد  والذي ، المستهلك إلى نتائج حساب الرقم القياسي ألسعار

ً في التخطيط والبحوث في مختلف المجاالت،  تحرص مراكز اإلحصاء واإلدارات حيث مدخالً مهما

دول العالم على تركيب هذه األرقام، التي تعتمد على أسعار سلة من السلع اإلحصائية في مختلف 

، وتشك ل األرقام المحتسبة سلسلة زمنية لقياس التغي ر الذي يطرأ األسروالخدمات التي يستهلكها قطاع 

 على تكاليف المعيشة عبر الزمن.

 

 6201 اكتوبر- نوفمبر

 

من عام  نوفمبرفي شهر  %0.5سعار المستهلك بنسبة ارتفاع معد ل أ يأبو ظب-وأكد مركز اإلحصاء 

لة للتغي رات )االرتفاعات  ،2016اكتوبرمقارنة بأسعارها في شهر  2016 والذي جاء كمحص 

 واالنخفاضات( التي طرأت على أسعار سلع وخدمات سلة المستهلك خالل الشهرين المذكورين. 

 عام من األولى شهراً  عشر اإلحدىأسعارها في  كما أشار المركز الى أن أهم المجموعات التي ارتفعت

 والغاز، والكهرباء، والمياه، السكن،فكانت مجموعة " 1051 عام من نفسها بالفترة مقارنة 1056

 نتيجة اإلسهام هذا جاء وقد تحقق الذي االرتفاع معد ل مجمل من %35.9" األخرى الوقود وأنواع

 .%1.3 بنسبة المجموعة هذه أسعار معد ل الرتفاع

 

 

 

 



 

 2016-2015رفاه األسرة 

 

 من األولى شهراً  عشر اإلحدى خاللعار المستهلك على أس طرأالذي  االرتفاعكما أوضح المركز بأن 

 ارتفاعإلى  أدىفقد  %1.5 هتنسب تبلغ ذيالو ،1051 عام من نفسها بالفترة مقارنة 1056 عام

أسعار  تبينما ارتفع ،%1.9بنسبة " وسطةالمت"في شريحة الرفاه سر معد الت أسعار المستهلك لأل

 %1.0بنسبة " العليااألسر ذات مستوى الرفاه "في شريحة المستهلك 

 

 2016-2015 نوع األسرة

 
 1056 عام من األولى شهراً  عشر اإلحدى خاللأسعار المستهلك نسبة  وضح المركز أن ارتفاعوأ

 إلى أد ى ما المواطنة، لألسر المستهلك ارأسع معد الت في أثر 1051 عام من نفسها بالفترة مقارنة

 بنسبة فارتفعت المواطنة غير األسر لشريحة المستهلك أسعار في أث ر كما ،%5.1 بنسبة ارتفاعها

 .%1.2 بنسبة الجماعية لألسر المستهلك أسعار ارتفعت بينما ،1.2%

 1122-1122مساهمة األقاليم الجغرافية 

 

 1056 نوفمبر شهر خالل %0.1 بنسبة المستهلك ألسعار القياسي الرقم ارتفاعكم بين المركز أن 

الرقم القياسي ألسعار المستهلك في  الرتفاع جاء نتيجة 1056 ررأكتوب لشهر القياسي بالرقم مقارنة

 في االرتفاع مجمل من %21.9 بنسبة ابوظبي إقليم ساهم حيثظبي، العين والغربية.  أبو أقاليم

 عام من األولى شهراً  عشر اإلحدى خالل %1.5 نسبته بلغت الذي ابوظبي إمارة في األسعار معدالت

 بنسبة الغربية المنطقة وإقليم %15.1 بنسبة العين إقليم ساهم كما نفسها، بالفترة مقارنة 1056

 .االرتفاع مجمل من 9.1%

 أبوظبي –معلومات عن مركز اإلحصاء 

ت اإلحصائية في إمارة أبوظبي، وفد تم إنشاؤه أبوظبي هو المصدر الرسمي للبيانا - مركز اإلحصاء

ً للقانون رقم   2008في الثامن والعشرين من شهر أبريل عام  ، الذي صدر  2008سنة (7)وفقا

. وبموجب هذا -حفظه هللا-بمرسوم من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة 

عمل اإلحصائي في إمارة أبوظبي وإنتاج وتحليل القانون، فإن المركز مسئول عن تطوير وتنظيم ال



 

ونشر جميع اإلحصاءات الرسمية المتعلقة باإلمارة، كما يقوم بتنسيق عملية التكامل والتناغم 

لإلحصاءات المنتجة بواسطة الدوائر والجهات المحلية األخرى، وينسق أعماله مع هذه الجهات فيما 

 يتعلق بالمفاهيم والتعاريف اإلحصائية. 

وباعتباره الجهة الرسمية الرئيسية المعنية بجمع البيانات اإلحصائية في إمارة أبوظبي، يتولى المركز 

مهام إعداد خطط برامج العمل اإلحصائي لخدمة برامج التنمية، وإجراء المسوح اإلحصائية المحلية بما 

ضافة إلى جمع ال يتعارض مع مقتضيات مصلحة العمل اإلحصائي على مستوى الدولة، هذا باإل

وتصنيف وتخزين وتحليل ونشر اإلحصاءات الرسمية ونتائج المسوح المتعلقة بالمجاالت السكانية 

واالجتماعية والديموغرافية واالقتصادية والبيئية والزراعية والثقافية، وغيرها، وذلك وفق معايير 

لموضوعية، الثقة، السرية عالمية ومبادئ أساسية هامة تتعلق باالستقاللية المهنية، الحيادية، ا

 اإلحصائية، فضالً عن مالءمة الكلفة وجودة اإلحصاءات. 

أبوظبي يلعب دورا محوريا في دفع مسير التنمية الشاملة في  - ومن هذا المنطلق، فإن مركز اإلحصاء

ة اإلمارة، وذلك بتوفير المعلومات اإلحصائية المطلوبة لصياغة الخطط والبرامج والسياسات المعتمد

على الحقائق األرقام الحديثة والدقيقة. ويسعى المركز ألن يكون ركيزةً أساسية تسهم إسهاما فعاالً في 

خدمة متخذي القرار وراسمي السياسات، وإنارةً درب التطور والنمو في المجتمع، سواء للجمهور أو 

ر رئيسي لجمع مجتمع األعمال والباحثين ووسائل اإلعالم وغيرها، وذلك في إطار عمله كمصد

البيانات اإلحصائية وفق معايير وأساليب وتقنيات حديثة، ومن ثم دراستها وتحليلها واستخراج 

 المؤشرات التي تخدم أهداف التنمية. 
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