
 

 
   بيان صحفي

 21/22/1122اتريخ 

 من جممل االرتفاع  وظيبأبإقليم مسامهة   1262%

  2112 أشهر األوىل من عام العشرةالتضخم يف  %1.2 :إحصاء ابوظيب

لنتائج حساب الرقم القياسي ألسعار املستهلك  حتليلا  أحدث تقاريره اإلحصائية، الذيأبوظيب  -مركز اإلحصاء  صدرأ

ضافة إىل نتائج حساب الرقم القياسي ألسعار ابإل ،1122أبساس  1122لعشرة أشهر األوىل لعام لشهر أكتوبر وا

الرقم عد يحيث ، ونسب مسامهة اجملموعات الرئيسية ونوع األسرة واإلقليم اجلغرايفاملستهلك حسب مستوى رفاه 

للكثري من  للبياانت را مهمامقياساا موضوعياا ومؤشراا اقتصادايا هام حلساب معدالت التضخم ومصدالقياسي 

املؤسسات االقتصادية عند صياغة السياسات النقدية واخلطط االقتصادية، وكذلك للمستوى املعيشي للمواطنني وغري 

املواطنني، وال بديل لصانعي القرار السياسي واالقتصادي عن هذا التشخيص والتحليل للواقع، فالعمل االحصائي هو 

للمجتمع واالقتصاد وال ميكن ان تبىن هذه التنمية اال على أساس مؤشرات احصائية ذات جودة أساس التنمية والتطوير 

 6عالية ومصداقية

 معدالت التضخم 
عام خلل العشرة أشهر األوىل من  %2.1بلغ يف أسعار املستهلك معّدل التضخم أن أبوظيب  -وأكد مركز اإلحصاء 

 11226عام ابلفرتة نفسها من مقارنة  1122

 11226أكتوبر  بشهرمقارنة  1122 خلل شهر أكتوبر %261أسعار املستهلك يف بلغ معّدل التضخم  يماف

 

 



 

 

 ابلرقم القياسي لشهر سبتمربمقارنة  1122 خلل شهر أكتوبر %162الرقم القياسي ألسعار املستهلك بنسبة  وارتفع

1122. 

 2112 / 2112 أشهر األوىل العشرة

فة حسب التصنيف الدويل "تصنيف جمموعة مصنّ  اثنتا عشرةالرئيسة وعددها  نفا عات اإلجممو أن  املركز وضحكما أ

 لتغرّي ابإلضافة إىل ا ،الرئيسة نفا ة النسبية جملموعات اإلمهيّ يظهر الوزن أو األو االستهلك الفردي حسب الغرض"، 

بنفس مقارنة  1122من عام  األوىل رأشه العشرةخلل النسيب الذي يعكس نسبة التغرّي يف معّدل أسعار اجملموعة 

على  الذي طرأيف جممل التغرّي  نفا ، أما نسبة املسامهة فهي تعكس نسبة مسامهة جمموعة اإل1122الفرتة من عام 

 6%162وهو مجيعها  أسعار اجملموعات

هي أعلى جمموعة  "خرىجمموعة "السكن، واملياه، والكهرابء، والغاز، وأنواع الوقود األأن اىل أشار املركز  حيث

، 1122 ابلفرتة نفسها من عاممقارنة  1122خلل العشرة أشهر األوىل من عام يف االرتفاع الذي حدث  أسهمت

نتيجة الرتفاع معّدل  اإلسهام امن جممل معّدل االرتفاع الذي حتقق وقد جاء هذ %1262بنسبة  أسهمتحيث 

 6%6.1أسعار هذه اجملموعة بنسبة 

خلل العشرة أشهر األوىل من جممل معّدل االرتفاع الذي حتقق  %11.7بنسبة  يم" فقد أسهمتالتعل"أما جمموعة 

 6%3.6بنسبة ، حيث ارتفعت أسعار هذه اجملموعة 1122 ابلفرتة نفسها من عاممقارنة  ،1122من عام 

مقارنة  1122عام  خلل العشرة أشهر األوىل من %161بينما اخنفضت أسعار جمموعة "األغذية واملشروابت" بنسبة 

 6%1.2، وقد حققت هذه اجملموعة إسهاماا مقداره 1122ابلفرتة نفسها من عام 

 



 

 

 مستوى رفاه األسرة 

خلل العشرة  %2.3بنسبة ارتفعت يف شرحية الرفاه "الدنيا"  لألسراملستهلك  معدالت أسعار كما أوضح املركز أبن

الرفاه  ةارتفعت أسعار املستهلك يف شرحي كما،  1122من عام مقارنة ابلفرتة نفسها  1122أشهر األوىل من عام 

 6%161بنسبة  "عليا"الوشرحية الرفاه  %162بنسبة  "املتوسطة"

 نوع األسرة 

ابلفرتة نفسها من مقارنة  1122خلل العشرة أشهر األوىل من عام ر ارتفاع أسعار املستهلك أثّ فقد آخر  ومن جانب

أسعار  يفر ، كما أثّ %1.7ى إىل ارتفاعها بنسبة ما أدّ  ،معّدالت أسعار املستهلك لألسر املواطنة يف 1122عام 

اجلماعية بنسبة  لألسربينما ارتفعت أسعار املستهلك  ،%2.4املستهلك لشرحية األسر غري املواطنة فارتفعت بنسبة 

2.7%6 

 مسامهة األقاليم اجلغرافية 

أشهر األوىل من عام  العشرةخلل ارتفاع الرقم القياسي ألسعار املستهلك أن أبوظيب  -وأوضح مركز اإلحصاء 

كنتيجة الرتفاع الرقم القياسي ألسعار املستهلك يف  %162بنسبة  1122ابلفرتة نفسها من عام مقارنة  1122

 ، العني، واملنطقة الغربية6 ابوظيب أقاليم

يف معدالت األسعار يف إمارة ابوظيب الذي بلغت نسبته  فاعمن جممل االرت %1262وظيب بنسبة ابساهم إقليم حيث 

 %1162كما ساهم إقليم العني بنسبة   مقارنة ابلفرتة نفسها، 1122خلل العشرة أشهر األوىل من عام  2.1%

 6من جممل االرتفاع %3.0وإقليم املنطقة الغربية بنسبة 



 

 

 أبوظبي –معلومات عن مركز اإلحصاء 

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

ز مسئول عن تطوير وتنظيم العمل اإلحصائي 6 ومبوجب هذا القانون، فإن املرك-حفظه هللا-زايد آل هنيان رئيس الدولة 
يف إمارة أبوظيب وإنتاج وحتليل ونشر مجيع اإلحصاءات الريمية املتعلقة ابإلمارة، كما يقوم املركز بتنسيق عملية التكامل 
د والتناغم لإلحصاءات املنتجة بواسطة الدوائر واجلهات احمللية األخرى، والعمل مع هذه اجلهات فيما يتعلق بتوحي

 املفاهيم والتعاريف اإلحصائية6 
وابعتباره اجلهة الريمية املعنية جبمع ونشر البياانت اإلحصائية يف إمارة أبوظيب، يتوىل املركز مهام إعداد خطط برامج 
العمل اإلحصائي خلدمة برامج التنمية، وإجراء املسوح اإلحصائية امليدانية مبا ال يتعارض مع مقتضيات مصلحة العمل 

 صائي على مستوى الدولة، هذا ابإلضافة إىل مجع وتصنيف وختزين وحتليل ونشر اإلحصاءات الريمية ونتائج اإلح
 

املسوح املتعلقة ابجملاالت السكانية واالجتماعية والدميوغرافية واالقتصادية والبيئية والزراعية والثقافية، وغريها، وذلك وفق 
ابالستقللية املهنية، احليادية، املوضوعية، الثقة، السرية اإلحصائية، فضلا عن معايري عاملية ومبادئ أساسية مهمة تتعلق 

 ملءمة الكلفة وجودة اإلحصاءات6 
أبوظيب يلعب دورا حموراي يف دفع مسري التنمية الشاملة يف اإلمارة، وذلك بتوفري  -ومن هذا املنطلق، فإن مركز اإلحصاء 
اخلطط والربامج والسياسات املعتمدة على احلقائق األرقام احلديثة والدقيقة6  املعلومات اإلحصائية املطلوبة لصياغة

ويسعى املركز ألن يكون ركيزةا أساسية تسهم إسهاما فعاالا يف خدمة متخذي القرار ورايمي السياسات، وإانرةا درب 
م وغريها، وذلك يف إطار عمله  التطور والنمو يف اجملتمع، سواء للجمهور أو جمتمع األعمال والباحثني ووسائل اإلعل

كمصدر رئيسي جلمع البياانت اإلحصائية وفق معايري وأساليب وتقنيات حديثة، ومن مث دراستها وحتليلها واستخراج 
 املؤشرات اليت ختدم أهداف التنمية6 

 ملزيد من املعلومات يرجى االتصال على:
 بلقيس فوزي سزر

Mob: 0507769511 

T: 028100417 
 bfsezer@scad.ae: Email 

Communication@scad.ae  :Email Other 
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