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 امارة ابوظبي

 2020 يويول 12

، عشاااار ما وعاف قيةاقيع ساااالعع تقن  اااا    332 والذي يحتوي علىلألسااااعار  االساااابوعي لنتائج حسااااار الرقم القياساااا ي تحليال  هذا التقرير  يقدم

 .(100= 2020على ايه شهر مرجعي )فبراير  2020تم اعت اد شهر فبراير وقد 

 

وعدد الساااااالن واو الها، عل ا ب يه تم االعت اد على او ان الرقم القياساااااا ي لسااااااعار  الساااااابوعي لألسااااااعارالجدول التالي يبين ما وعاف الرقم القياساااااا ي 

 .2014املستهلك في حسار او ان هذه السلع، والتي تعت د على بياياف مسح دخل وإيةاق السرة 

السلللضم  لللمو املجموعات ال واسلللية وال  عية  لللمو قلللضة ال بو ال يا للل   ا قللل و   أوزان املجموعات وعدد  :(1جدول )

 (100= 2020لالقعار )فبراي 

 عدد السلن الو ن املج وعاف السلعيع التسلسل 

 332 100.00 جميم املجموعات 

 294 82.56 السضم الغذاوية 1

 32 31.73 اللحوم 11

 37 9.05 االس اك واالغذيع البحريع 12

 35 14.74 اللبن والجبن والبيض 13

 75 13.21 الةواكه 14

 115 13.82 البقول  15

 38 17.44 السضم غير الغذاوية 2

 18 4.15 الصابون واملطهراف 21

 5 0.59 ملطةاف غسيل املالبس بايواعها 22

 4 0.43 معطراف وملطةاف الجو ومواد تنظيف االثاث 23

 9 3.73 الزكام واملسكنافالك اماف والقةا اف وادويع  24

 2 8.54 الحجار الكري ع واملصوغاف   25

 

 الثاني االسبوع وتم مقاريع اسعارعلى اعتبار ايه شهر مرجعي،  2020ب سعار شهر فبراير  2020 يويولم   الثانياالسبوع تم مقاريع اسعار السلن  في 

ويتم ج ن اسعار السلن والخدماف م  عدد م  مراكز بين التازئع في امارة ابوظبي . 2020 يويولم  شهر  الول من اسعار االسبوع  2020 يويولم  

 1يةس املواصةع.، وروعي عند ج ن اسعار السلن والخدماف ان تكون افيوالصيدلمثل الهايبرماركت 

                                                           
 لم يتم جمع االسعار من االسواق المفتوحة واسواق الجملة  1



 أما أهو النتاوج فكانت كمايل :

  2020% مقاريع بشهر فبراير 2.2بنسبع  2020 يو يول شهر م  الثانياالسبوع  االسبوعي لالسعار خاللارتةن الرقم القياس ي. 

 مقاريع بشهر فبراير 0.5بنسبع  2020و  ليم  شهر يو  الثاني االسبوع فيالغذائيع  االسبوعي لالسعار للسلنالرقم القياس ي  ارتةن %

2020. 

  مقاريع بشهر فبراير 10.0بنسبع  2020يو  لم  شهر يو  الثانياالسبوع في للسلن غير الغذائيع االسبوعي لالسعار ارتةن الرقم القياس ي %

2020. 

 يويولم  شهر  الول سبوع ل بامقاريع  %0.1بنسبع  2020يو  لم  شهر يو  الثانياالسبوع الرقم القياس ي االسبوعي لالسعار خالل  ارتةن 

2020. 

 م   الول سبوع ل بامقاريع % 0.1 بنسبع 2020و  ليم  شهر يو  الثانياالسبوع الرقم القياس ي االسبوعي لالسعار للسلن الغذائيع في  ارتةن

 .2020 يوليوشهر 

 سبوع ل بامقاريع % 0.2 بنسبع 2020يو  لم  شهر يو  الثانياالسبوع الرقم القياس ي االسبوعي لالسعار للسلن غير الغذائيع في  ارتةن

 .2020 يويولم  شهر  الول 

 سبوع ل بامقاريع  2020يو  لم  شهر يو  الثانياالسبوع الذي تحقق خالل  االرتةاع% في معدل  160.9" بنسبع اللحوم"ع ساه ت ما وع

 %.31.7% ويبلغ و لها 0.7اسعارها بنسبع  ارتةعتحيث ، 2020يو يولم  شهر  الول 

 سبوع ل بامقاريع  2020يو  لم  شهر يو  الثانياالسبوع خالل  تحقق الذي االرتةاع% في معدل  148.4" بنسبع البقول " ساه ت ما وعع

 .%13.8 % ويبلغ و لها1.4اسعارها بنسبع  ارتةعت، حيث 2020 يويولم  شهر  الول 

 " يو  لم  شهر يو  الثانياالسبوع الذي تحقق خالل  االرتةاع% في معدل  39.0" بنسبع الحجار الكري ع واملصوغافساه ت ما وعع

 %.8.5% ويبلغ و لها 0.6اسعارها بنسبع  ارتةعت، حيث 2020 ويوليم  شهر  الول مقاريع بالسبوع  2020

 

  



 

 األول م ارنة باألقلل و   2020يو  ليو   مو شلل    الثانيا قلل و  ف   األقلل وعيةمعدل التغير السللع ل لضموموعات (: 1شللك) )

 :2020 يو يول  مو ش   

 

 

 2020 م ارنة مم شل   فبراي   2020يو  لمو شل   يو  الثانيا قل و   ا قل و   ألقلعار اتسلك،ض   ال يا ل   ال بو(: 2شلك) )

 حسب موموعات ا ن اق:
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 يو لمو شلللل   يو  الثانيا قلللل و   -(: ال بو ال يا لللل   ا قلللل و   للقللللعار الالل ال الرل ا قلللل و  ا ول مو شلللل   اب  )3شللللك) )

    (100=2020)فبراي   2020
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 اتالحظات ال نية

 ابو ظبي. –امللخص برجاء االطالع على املالحظاف الةنيع املرفقع من امللخص في املوقن اإللكتروني ملركز اإلحصاء لةهم املؤشراف اإلحصائيع املذكورة في هذا 

 مصادر ال يانات

رة(، ولقد تم توفير البياياف لعين والظةتم الحصول على البياياف املستخدمع في هذا اإلصدار م  خالل ج ن السعار م  منافذ البين في قمارة ابوظبي ب ناطقها الثالث )ابوظبي، ا

 ابوظبي الذي تولى معالجتها وتدقيقها واستخدامها إليتاج اإلحصاءاف واملؤشراف.-ملركز اإلحصاء 

 معضومات إ افية واإلصدار الت صيل  

 ewww.scad.gov.aابو ظبي:  –على موقن مركز اإلحصاء  ملزيد م  املعلوماف حول الرقم القياس ي لسعار املستهلك واإلحصاءاف الرس يع الخرى، يرجى  يارة رابط اإلحصاءاف

 قياقة التن يح

ولذلك، لهائيع.  الرقم القياس ي لسعار املستهلك يوم ع ل م  لهايع الشهر املرجعي، وتعتبر يتائج حساباف 12يتم قعداد مؤشر اسعار املستهلك على اساس شهري، في غضون 

تكون هناك قجراءاف تم فإن مؤشراف اسعار املستهلك املنشورة ال تخضن لل راجعاف املستقبليع كنتياع للبياياف الجديدة التي اصبحت متاحع. وفي حال اكتشاف خط  

يتم  ابوظبي وبذلك يتم قحالل التقرير الجديد. –صاء و عها مسبقا من مكتب قدارة املشارين إل الع/ تعديل الخط  املنشور وهذه اإلجراءاف تت اش ى من سياسع مركز اإلح

 للرقم القياس ي لسعار املستهلك كل ا توفرف بياياف حديثع م  مسح دخل وإيةاق االسرة، وعادة ما يتم التحديث كل خ س سنواف. تحديث سنع الساس

 إالالء اتسؤولية وش وط ا قتخدام

 -اإللكتروني لتلبيع احتياجاف الجهاف الحكوميع والفراد ومختلف فئاف املجت ن ومؤسساف الع ال، وال يعتبر مركز اإلحصاء ابوظبي بتشغيل هذا املوقن -يقوم مركز اإلحصاء

ستخدام ليه فإن مسؤوليع اابوظبي مسؤوال ع  ايع خسائر او ا رار تلحق باملستخدمين جراء سوء استخدام اإلحصاءاف املقدمع على املوقن بحس  ييع م  قبل املركز  وع

ِلي مسؤ 
ْ
وليع املركز م  االلتزاماف القايوييع اإلحصاءاف الرس يع في اي وقت محدد او ليع اغراض بعينها تقن على عاتق مستخدمي البيان.، ويقر مستخدم البيان ب يه يعةي وُيخ

لذلك  الحصول على تعويضاف مقابل الخسائر وال رار التي قد تلحقه يتياعاملتعلقع بالخطاء التي قد تحدث خارج يطاق سيطرة املركز او بدون عل ه ك ا يتنا ل ع  حقه في 

 الخط .

ابو ظبي واملوجودة على هذا املوقن او التي يتاح الوصول قليها م  خالله، مح يع ب وجب حقوق النشر والت ليف قال  –تعتبر االحصاءاف الرس يع الصادرة م  مركز االحصاء 

 ب ختلف الوسائل دون الحصول على قذن خاص م  عند اإلشارة لغير ذلك، وياو  
ً
 او جزئيا

ً
 لل ستخدمين استنساخ محتوياف املوقن( ب ا في ذلك النشراف والجداول، قلخ )كليا

  :مركز اإلحصاء، شريطع اإلقرار بصدورها ع  املركز، وذلك بإيضاح ما يلي

 الةهرسع، فترة اإلسناد ورقم الصةحع او الصةحاف.ابو ظبي، وسنع النشر، واسم املنتج، ورقم -املصدر: مركز اإلحصاء 

  

http://www.scad.gov.abudhabi/
http://www.scad.gov.abudhabi/


 اتصطلحات

 

 لةهم التقرير ينبغي على القاريء ان يكون مطلعا على هذه املصطلحاف، ويتضّ   فنيع تتعلق بالرقام القياسيع وقسم الدخل والسعار، مصطلحاف على التقرير يحتوي 

 :التاليع املصطلحاف التقرير

 

 في املستوى العام لألسعار التضخم: معدل االرتةاع

 

 الرقم القياس ي: هو عبارة ع  عدد يقارن به التغير النسبي الذي يصيب اي ظاهرة )او عدد م  الظواهر( يظرا الختالف الزمان او املكان.

 

 السعر: القي ع السوقيع للسلعع او الخدمع.

 

 او خدمع. سعر املستهلك: هو السعر الذي يدفعه املستهلك مقابل حصوله على سلعع

 

 فترة املقاريع: هي الةترة الزمنيع التي يريد مقاريع اسعارها او ك ياتها او قي ها بةترة اخرى.

 

 فترة الساس: هي الةترة الزمنيع التي يتم مقاريع الةترة الجاريع بها وعادة ما تكون فترة الساس تسبق فترة املقاريع.

 

بع املئويع الناتاع ع  قس ع قي ع ايةاق ج ين االسر على سلعع/ خدمع  معينع على ما وع قيةاق ج ين االسر على ج ين السلن الو ن )اله يع النسبيع(: هي عبارة ع  النس

 والخدماف.

 

 ن.سلع الرقم القياس ي: عبارة ع  ما وعع السلن والخدماف التي يتكون منها الرقم القياس ي لألسعار، ويوجد لكل سلعع/ خدمع في هذه السلع و  

 

 املستهلك: عبارة ع  ما وعع السلن والخدماف التي ت ثل سلع الرقم القياس ي، وال يوجد لهذه السلع او ان. سلع

 

 




