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 مقارنة بالفرتة نفسها من العام السابق

  2017 يوليو شهر التضخم في%1.5 :إحصاء ابوظبي

لنتائج حساب  م هذا التقرير حتليلا يقد   أحدث تقاريره اإلحصائية، الذيأبوظيب  -مركز اإلحصاء  صدرأ

مقارنة بكل من  2014 عام بأساس 2017لشهر يوليو من عام الرقم القياسي ألسعار املستهلك 

ر األوىل ، إضافة حلساب أسعار املستهلك خلل السبعة أشه2017وشهر يونيو  2016شهر يوليو 

ضافة إىل نتائج حساب الرقم القياسي باإل ،2016مقارنة بالفرتة نفسها من عام  2017من عام 

األسرة ونس  مسامهة اجملموعات ونوع س  مستو  رفاه حب 2017لشهر يوليو لعام ألسعار املستهلك 

 الرئيسية.

 معدالت التضخم

عام خلل السبعة أشهر األوىل من  %2.0بلغ يف أسعار املستهلك معد ل التضخم أن أبوظيب  -وأكد مركز اإلحصاء 

عام للسبعة أشهر األوىل من  %108.0حيث بلغ الرقم القياسي  ،2016عام بالفرتة نفسها من مقارنة  2017

 .2016عام للفرتة نفسها من  %105.9نما كان بي ،2017

 .2016 بشهر يوليومقارنة  2017خلل شهر يوليو  %1.5النسيب يف أسعار املستهلك  التغريلغ معد ل وب



 

بالرقم القياسي لشهر مقارنة  2017 خلل شهر يوليو %0.1الرقم القياسي ألسعار املستهلك بنسبة  رتفعكما ا

 .2017 يونيو

 

 

 الرئيسة نفاقمجموعات اإل

يف  %49.8بنسبة  " سامهتخر جمموعة "السكن، واملياه، والكهرباء، والغاز، وأنواع الوقود األأن  املركز وضحكما أ

 اوقد جاء هذ ،2016 من عام بالفرتة نفسها مقارنة 2017خلل السبعة أشهر األوىل من عام االرتفاع الذي حدث 

  .%2.9اجملموعة بنسبة نتيجة الرتفاع معد ل أسعار هذه  اإلسهام

من  السبعة أشهر األوىلخلل من جممل معد ل االرتفاع الذي حتقق  %28.2ة بنسب النقل" فقد أسهمت"جمموعة أما 

 .%4.1بنسبة ، حيث ارتفعت أسعار هذه اجملموعة 2016 من عام بالفرتة نفسها مقارنة 2017عام 

مقارنة  2017من عام  خلل السبعة أشهر األوىل %5.1بة اخنفضت أسعار جمموعة "الرتويح والثقافة" بنسبينما 

 يف ختفيض معدل االرتفاع. %11.5، حيث سامهت هذه اجملموعة بنسبة 2016بالفرتة نفسها من عام 

 مستوى رفاه األسرة 



 

خلل  %2.2يف شرحية الرفاه "الدنيا" بنسبة  لألسراملستهلك  معدالت أسعارومن جان  آخر أشار املركز اىل ارتفاع 

 ةارتفعت أسعار املستهلك يف شرحي كما،  2016مقارنة بالفرتة نفسها من عام  2017السبعة أشهر األوىل من عام 

 .%1.8بنسبة  "عليا"الوشرحية الرفاه  %2.3بنسبة  "املتوسطةالرفاه "

 

 

 

 نوع األسرة 

بالفرتة نفسها من عام مقارنة  2017من عام  السبعة أشهر األوىلخلل ارتفاع أسعار املستهلك ر أث  باإلضافة لذلك 

أسعار  يفر ، كما أث  %2.5  إىل ارتفاعها بنسبة ما أد   ،معد الت أسعار املستهلك لألسر املواطنة يف 2016

اجلماعية بنسبة  لألسربينما ارتفعت أسعار املستهلك  ،%1.7املستهلك لشرحية األسر غري املواطنة فارتفعت بنسبة 

1.5%. 

 

 2017و 2016 ت الضخم  النوية  شأهر  ام  معّدال: 1الشكل 



 

                                                            
 أبو ظبي-المصدر: مركز اإلحصاء 

 

 

 

  ومنمهم  كل مجميا نفمقلمجميام ت اإلالضغيّ  الونبي في ال ق  القيمسي (: 1جدول )

بملفض ة نفنرم من ام  مقمرن   2017 ام  منالنبع  أهر  اشأولى خالل في الضغي  الكلي 

2016. 

 (%)المساهمة (%)التغير النسبي  الوزن مجموعات اإلنفاق الرئيسة

 8.4 1.4 12.3 غذية واملشروباتاأل

 0.4 3.7 0.2 التبغ

 1.7- 0.6- 5.4 واألحذيةامللبس 

 49.9 2.9 31.2 خر السكن، واملياه، والكهرباء، والغاز، وأنواع الوقود األ

 5.8 1.7 7.2 عمال الصيانة االعتيادية للبيوتأو  واملعدات املنزليةالتجهيزات 



 

 7.7 9.9 1.6 الصحة

 28.2 4.1 14.7 النقل

 2.6- 1.1- 5.0 االتصاالت

 11.5- 5.1- 4.8 الرتويح والثقافة

 0.8 0.2 6.9 التعليم

 2.2- 1.2- 3.8 والفنادقاملطاعم 

 16.7 4.9 7.0 سلع وخدمات متنوعة

 100.0 2.0 100.0 المجموع

 أبو ظبي-المصدر: مركز اإلحصاء 

 

 

 

 

 أبوظبي –معلومات عن مركز اإلحصاء 

أبوظيب هو املصدر الرمسي للبيانات اإلحصائية يف إمارة أبوظيب، وقد مت إنشاؤه يف الثامن والعشرين من  -مركز اإلحصاء 
الذي صدر مبرسوم من صاح  السمو الشيخ خليفة ،  2008سنة (7)وفقاا للقانون رقم   2008شهر أبريل عام 

. ومبوج  هذا القانون، فإن املركز مسئول عن تطوير وتنظيم العمل -حفظه اهلل-بن زايد آل هنيان رئيس الدولة 
اإلحصائي يف إمارة أبوظيب وإنتاج وحتليل ونشر مجيع اإلحصاءات الرمسية املتعلقة باإلمارة، كما يقوم املركز بتنسيق 

ة التكامل والتناغم لإلحصاءات املنتجة بواسطة الدوائر واجلهات احمللية األخر ، والعمل مع هذه اجلهات فيما عملي
 يتعلق بتوحيد املفاهيم والتعاريف اإلحصائية. 

ج وباعتباره اجلهة الرمسية املعنية جبمع ونشر البيانات اإلحصائية يف إمارة أبوظيب، يتوىل املركز مهام إعداد خطط برام
العمل اإلحصائي خلدمة برامج التنمية، وإجراء املسوح اإلحصائية امليدانية مبا ال يتعارض مع مقتضيات مصلحة العمل 

 اإلحصائي على مستو  الدولة، هذا باإلضافة إىل مجع وتصنيف وختزين وحتليل ونشر اإلحصاءات الرمسية ونتائج 
 



 

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

 ملءمة الكلفة وجودة اإلحصاءات. 
أبوظيب يلع  دورا حموريا يف دفع مسري التنمية الشاملة يف اإلمارة، وذلك بتوفري  -ومن هذا املنطلق، فإن مركز اإلحصاء 

املعلومات اإلحصائية املطلوبة لصياغة اخلطط والربامج والسياسات املعتمدة على احلقائق األرقام احلديثة والدقيقة. 
لقرار ورامسي السياسات، وإنارةا درب ويسعى املركز ألن يكون ركيزةا أساسية تسهم إسهاما فعاالا يف خدمة متخذي ا

التطور والنمو يف اجملتمع، سواء للجمهور أو جمتمع األعمال والباحثني ووسائل اإلعلم وغريها، وذلك يف إطار عمله  
كمصدر رئيسي جلمع البيانات اإلحصائية وفق معايري وأسالي  وتقنيات حديثة، ومن مث دراستها وحتليلها واستخراج 

 يت ختدم أهداف التنمية. املؤشرات ال
 لمزيد من المعلومات يرجى االتصال على:

 بلقيس فوزي سزر

T: 028100417 
 bfsezer@scad.ae: Email 

Communication@scad.ae  :Email Other 
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