
 

 

 خرب صحفي
 2020أبريل  9 :التاريخ

 
 إمارة أبوظيب ية يفقتصادواملؤشرات االالتغريات كافة   لرصد وتسجيليف إطار جهوده املبذولة 

 أسبوعيا  سلعة استهالكية  332أسعار  يرصد"إحصاء أبوظيب" 
 

 بينما متثل السلع غري الغذائية النسبة املتبقية ، االستهالكية السلع% من جمموع  82.6متثل السلع الغذائية
 %17.4 وهي

  2020 بريلأول من سبوع األاأل يف% 3.7ارتفع الرقم القياسي السعري للسلع الغذائية وغري الغذائية بنسبة 
 مقارنة مع شهر فرباير من العام نفسه 

 مؤشراً واضحاً عن أسعار املواد الغذائية وغري الغذائية  يعطيعزز الوعي االستهالكي و تقرير السلة األسبوعية ي
 اليت هتم الشرحية األكرب من املستهلكني

 
، إمارة أبوظيبلرصد وتسجيل كافة املتغريات واملؤشرات االقتصادية يف يف إطار جهوده املبذولة  :2020 أبريل 9 أبوظيب

عن  أعلن مركز اإلحصاء أبوظيبيف ظل األوضاع االقتصادية الراهنة، تزويد متخذي القرار بواقع األسعار يف إمارة أبوظيب و 
سلعة استهالكية  332، واليت مشلت رصداً دقيقاً ألسعار 2020 نتائج السلة األسبوعية لألسبوع األول من شهر أبريل

 . ضمن عشر جمموعات إنفاقيةمصنفة 
 

مؤشر واضح  وتوفريالوعي االستهالكي  مستوى من رصد أسعار هذه السلع إىل رفع مركز اإلحصاء أبوظيبويهدف 
 متثل نسبة السلع الغذائية، علمًا أبن سعار املواد الغذائية وغري الغذائية اليت هتم الشرحية األكرب من املستهلكنيودقيق أل
 املتبقية وهي، بينما متثل السلع غري الغذائية النسبة سلعة 332البالغ عددها و االستهالكية  من جمموع السلع% 82.6
17.4% . 

 
 
 
 



 

 

 
 %3.7 ع الرقم القياسي السعري للسلع الغذائية وغري الغذائية بنسبةا ارتفإىل وأشارت نتائج املؤشرات اليت رصدها املركز 

وجاء هذا االرتفاع املتوقع  .ابعتباره شهر مرجعي 2020مقارنة مع شهر فرباير  ،2020 بريلأ ول منسبوع األاأل يف
، بينما اخنفضت أسعار العديد األوضاع االقتصادية الراهنةعار بعض السلع اليت أتثرت من تداعيات ابرتفاع أس مدفوعاً 

من السلع األخرى، بسبب تغري السلوك االستهالكي لدى أفراد اجملتمع، كما هو احلال ابلنسبة لألسر يف مجيع دول 
 العامل.

 
 لسلع الغذائيةا

الغذائية اليت تقع ضمن جمموعات: "اللحوم"، "األمساك واألغذية البحرية"، "اللنب لسلع ل ارتفع الرقم القياسي السعري
مقارنة مع شهر فرباير من  2020 بريلأ ول من سبوع األاأليف  %3.2 واجلنب والبيض"، "الفواكه"، و"البقول"، بنسبة

، بعض األسر حنو ختزين الغذاءتوجه  لى بعض املواد الغذائية األساسية بسبب، وذلك نتيجة الرتفاع الطلب عالعام نفسه
يف معدل  %33.6 بنسبة سامهتالزايدة الكبرية اليت شهدهتا أسعار جمموعة "األمساك واألغذية البحرية" واليت إىل جانب 

 %13.7 ، حيث ارتفعت أسعارها بنسبةاملاضي مقارنة بشهر فرباير 2020 بريلأول من سبوع األاألاالرتفاع العام خالل 
 % من وزن املؤشر.9.1متثل هذه اجملموعة و شهر فرباير من العام نفسه، مقارنة ب

 
 الغذائيةغري لسلع ا

ملطفات غسيل "، و"الصابون واملطهرات"ارتفع الرقم القياسي السعري للسلع غري الغذائية اليت تقع ضمن جمموعات: 
، "الكمامات والقفازات وأدوية الزكام واملسكنات"، و"معطرات وملطفات اجلو ومواد تنظيف األاثث"، و"املالبس أبنواعها

 . 2020مقارنة مع شهر فرباير  2020 بريلأول من سبوع األاأل% يف 6.2، بنسبة "األحجار الكرمية واملصوغات"و
 

يف أسعار واالرتفاع ، على بعض اجملموعاتالطلب  بزايدة وجاء هذا االرتفاع امللحوظ يف أسعار هذه السلع مدفوعاً 
ول من سبوع األيف األ% 26.4واليت وصلت إىل ما نسبته  جمموعة "الكمامات والقفازات وأدوية الزكام واملسكنات"،

سبوع يف األمن جممل االرتفاع العام  %26.6لتساهم مبا نسبته مقارنة مع شهر فرباير من العام نفسه،  2020 بريلأ
% من وزن املؤشر. ومن 3.7 ما نسبته متثل هذه اجملموعة، حيث 2020مقارنة بشهر فرباير  2020بريل أول من األ

 %.1.4 فقد اخنفضت أسعار كل من جمموعة "الصابون واملطهرات" بنسبةجهة أخرى، 
 



 

 

 
أسعار عدد من السلع ، ستشهد يف ظل اخنفاض الطلب احمللي على العديد من السلع واخلدمات أوضح املركز إىل أنهو 

أن اإلجراءات االقتصادية  مشرياً إىل والذي من املتوقع أن ينعكس يف تباطؤ األسعار، ،من االخنفاض االستهالكية مزيداً 
 حققت نتائج إجيابية كبرية على املستويني احمللي واالحتادي.قد اليت اختذهتا الدولة مؤخراً 

 
بعناية اتمة، ويتم مراقبة أسعارها مت حتديد هذه اجملموعات السلعية واختيار قائمة السلع اليت تتضمنها ه جتدر اإلشارة إىل أن

يتم مجع أسعار هذه السلع على مدار اليوم واألسبوع من عدد من مراكز بيع التجزئة يف إمارة أبوظيب ، كما بشكل مستمر
"ال يتم مجع االسعار من  مثل املتاجر الكبرية والصيدليات، مع مراعاة أن تكون هذه السلع ابملواصفات واملقادير نفسها

 .اق املفتوحة"االسو 
 

 -انتهى-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 أبوظيب –معلومات عن مركز اإلحصاء 

 
أبوظيب هو املصدر الرمسي للبياانت اإلحصائية يف إمارة أبوظيب، وقد مت إنشاؤه يف الثامن والعشرين من شهر أبريل عام  -مركز اإلحصاء 

حفظه -، الذي صدر مبرسوم من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل هنيان رئيس الدولة 2008سنة  (7)وفقاً للقانون رقم  2008
. ومبوجب هذا القانون، فإن املركز مسؤول عن تطوير وتنظيم العمل اإلحصائي يف إمارة أبوظيب وإنتاج وحتليل ونشر مجيع اإلحصاءات -هللا

لية التكامل والتناغم لإلحصاءات املنتجة بواسطة الدوائر واجلهات احمللية األخرى، والعمل الرمسية املتعلقة ابإلمارة، كما يقوم املركز بتنسيق عم
 مع هذه اجلهات فيما يتعلق بتوحيد املفاهيم والتعاريف اإلحصائية. 

رامج العمل اإلحصائي خلدمة وابعتباره اجلهة الرمسية املعنية جبمع ونشر البياانت اإلحصائية يف إمارة أبوظيب، يتوىل املركز مهام إعداد خطط ب
 برامج التنمية، وإجراء املسوح اإلحصائية امليدانية مبا ال يتعارض مع مقتضيات مصلحة العمل اإلحصائي على مستوى الدولة، هذا ابإلضافة

ة والدميوغرافية واالقتصادية إىل مجع وتصنيف وختزين وحتليل ونشر اإلحصاءات الرمسية ونتائج املسوح املتعلقة ابجملاالت السكانية واالجتماعي
ة، الثقة، السرية والبيئية والزراعية والثقافية وغريها، وذلك وفق معايري عاملية ومبادئ أساسية مهمة تتعلق ابالستقاللية املهنية، احليادية، املوضوعي

 اإلحصائية، فضالً عن مالءمة الكلفة وجودة اإلحصاءات. 
أبوظيب يلعب دوراً حمورايً يف دفع مسري التنمية الشاملة يف اإلمارة، وذلك بتوفري املعلومات اإلحصائية  - ومن هذا املنطلق، فإن مركز اإلحصاء

سهم املطلوبة لصياغة اخلطط والربامج والسياسات املعتمدة على احلقائق األرقام احلديثة والدقيقة. ويسعى املركز ألن يكون ركيزًة أساسية ت
ذي القرار ورامسي السياسات، وإانرة درب التطور والنمو يف اجملتمع، سواء للجمهور أو جمتمع األعمال والباحثني إسهاماً فعاالً يف خدمة متخ

ووسائل اإلعالم وغريها، وذلك يف إطار عمله كمصدر رئيسي جلمع البياانت اإلحصائية وفق معايري وأساليب وتقنيات حديثة، ومن مث 
 اليت ختدم أهداف التنمية. دراستها وحتليلها واستخراج املؤشرات

 
 للمزيد من املعلومات، يرجى التواصل مع:

 ماري مخامسية
 ويرب شاندويك للعالقات العامة

 971502731753+اهلاتف املتحرك: 
الربيد اإللكرتوين: 

mkhamasmieh@webershandwick.com 

 رواد خطار
 شاندويك للعالقات العامةويرب 

 971563362121+اهلاتف املتحرك: 
الربيد اإللكرتوين: 

RKhattar@webershandwick.com 
 سارة أبوحصرية

 ويرب شاندويك للعالقات العامة
 971504115226+ : اهلاتف املتحرك

 sabuhassira@webershandwick.com: الربيد اإللكرتوين
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