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  ةنبذ

 

يعد قطاع التعليم في إمارة أبوظبي من القطاعات التي تساهم في إعداد جيل واعد متعلم يساهم في خدمة 

الرئيسة في أبوظبي: أنماط التعليم الثالثة الوطن والمجتمع، حيث تقوم دائرة التعليم والمعرفة باإلشراف على 

الرتقاء بجودة التعليم إلى أعلى المستويات ا ، وذلك من أجلالمدارس الحكومية، والمدارس الخاصة، والتعليم العالي

لتحقيق أهداف رؤية أبوظبي  ضمان إتاحة الفرصة أمام جميع المقيمين للحصول على تعليم عالي الجودةوالعالمية 

 وأهداف خطة أبوظبي. 2030

 

، حيث يعد مركز داخل اإلمارة ر التعليمعلى مشروع الرقم القياسي ألسعا على العمل أبوظبي-اإلحصاءودأب مركز 

 .أسعار التعليمباإلحصاء أبوظبي من أول المراكز اإلحصائية التي تعمل على إعداد رقم قياسي خاص 

 

 

 النقاط الرئيسية

 

( 2018)ممثلة بالتقرير بعام  2019/ 2018للعام الدراسي أظهرت نتائج حساب الرقم القياسي ألسعار التعليم 

 ( الى النتائج الرئيسية التالية:2016)ممثلة بالتقرير بعام  2017/ 2016بأساس العام الدراسي 

 

 2017مقارنة بعام  2018في عام  %3.4بنسبة  في إمارة أبوظبي ارتفع الرقم القياسي ألسعار التعليم، 

 .2017في عام  %104.4بينما كان  2018في عام  %108.0 التعليمسعار الرقم القياسي أل بلغحيث 

 

  مقارنة بعام  2018في عام  %4.3حققت منطقة العين أعلى نسبة ارتفاع في أسعار التعليم بنسبة

 .%0.9ومن ثم منطقة الظفرة بنسبة  %3.2، تالها منطقة أبوظبي بنسبة 2017

 

 مقارنة  2018نسبة مساهمة في االرتفاع الذي تحّقق خالل عام " أعلى العالي التعليم" مجموعة حّققت

مقارنة بعام  2018الذي تحقق في عام  من مجمل االرتفاع %76.7حيث ساهمت بنسبة  2017بعام 

 .%11.0. حيث ارتفعت أسعار هذه المجموعة بنسبة 2017

 

 " ساهمت بنسبة و %1.7بنسبة  " فقد ارتفعت أسعارهااالبتدائي قبل وما االبتدائي التعليمأما مجموعة

 . 2017مقارنة بعام  2018الذي تحقق خالل عام  من مجمل االرتفاع 26.8%

 

 من  %4.8 نسبةبساهمت و %15.3 نسبةبمجموعة "التعليم غير المحدد بمستوى"  أسعار رتفعتاو

 . 2017مقارنة بعام  2018مجمل االرتفاع الذي تحقق خالل عام 

 

 " مساهمة هذه المجموعة ما أدّى إلى  %2.6" فقد انخفضت أسعارها بنسبة الثانوي التعليمأما مجموعة

 .%13.1 بنسبةالحد من نسبة االرتفاع العام ب
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 .(100=2016) 2018الرقم القياسي ألسعار التعليم حسب مناطق إمارة ابوظبي  (1)جدول

 (100=2016) 2018الرقم القياسي ألسعار مجموعة التعليم حسب مناطق إمارة ابوظبي 

COICOP اإلمارة الظفرة العين أبوظبي المجموعة 

 108.0 104.8 109.3 107.9 التعليم 10

 106.5 101.1 110.0 106.0 التعليم االبتدائي وما قبل االبتدائي 10.1

 107.8 101.9 106.3 108.9 التعليم الثانوي 10.2

 112.5 112.5 112.5 112.5 التعليم ما بعد الثانوي غير العالي 10.3

 110.8 109.3 110.2 111.1 التعليم العالي 10.4

 107.1 107.1 107.1 107.1 التعليم غير المحدد بمستوى 10.5
 

 يأبو ظب-اإلحصاء المصدر: مركز 
     

 

 

 لتعليمالتغير النسبي ألسعار ا فيمجموعات التعليم  ومساهمة ،والتغير النسبي ،الوزن( 2جدول )

 .2017مقارنة بعام  2018خالل عام 

COICOP الوزن المجموعة 
التغير 

 النسبي %
 المساهمة %

 100.0 3.4 100.0 التعليم 10

 26.8 1.7 54.1 التعليم االبتدائي وما قبل االبتدائي 10.1

 13.1- 2.6- 16.5 التعليم الثانوي 10.2

 4.8 5.0 3.2 التعليم ما بعد الثانوي غير العالي 10.3

 76.7 11.0 25.0 العاليالتعليم  10.4

 4.8 15.3 1.2 التعليم غير المحدد بمستوى 10.5

 

 يأبو ظب-اإلحصاء  مركز: المصدر
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 المالحظات

 

 المالحظات الفنية
 

. ، واالوزانآلية حساب الرقم القياسي، بما في ذلك التعليمالرقم القياسي ألسعار إن المنهجية الحالية إلعداد 

 gov.abudhabiwww.scad. أبوظبي –لكتروني لمركز اإلحصاء الموقع اإل متوفرة على

 

 مصادر البيانات
 

في إمارة أبوظبي، ولقد تم  دائرة التعليم والمعرفةخالل  منالمستخدمة في هذا اإلصدار تم الحصول على البيانات 

 الذي تولى معالجتها وتدقيقها واستخدامها إلنتاج اإلحصاءات والمؤشرات. يظبأبو-توفير البيانات لمركز اإلحصاء 

 

  التفصيليمعلومات إضافية واإلصدار 

 
: يأبو ظب –لمزيد من المعلومات واإلحصاءات الرسمية األخرى، يرجى زيارة رابط اإلحصاءات على موقع مركز اإلحصاء 

w.scad.gov.abudhabiww 

 

 سياسة التنقيح
 

ويتم حساب الرقم القياسي ألسعار التعليم  ،سنويعلى أساس  الرقم القياسي للتعليميتم إعداد مؤشر أسعار 

هناك إجراءات تم تكون  اكتشاف خطأفي حال  .العاليالتعليم و الحكومية، والمدارس الخاصة، المدارسعلى أسعار 

وضعها مسبقا مع مكتب إدارة المشاريع إلزالة/ تعديل الخطأ المنشور وهذه اإلجراءات تتماشى مع سياسة مركز 

 . ابوظبي –اإلحصاء 

 إخالء المسؤولية وشروط االستخدام
 

واألفراد ومختلف أبوظبي بتشغيل هذا الموقع اإللكتروني لتلبية احتياجات الجهات الحكومية  -يقوم مركز اإلحصاء

أبوظبي مسؤوال عن أية خسائر أو أضرار تلحق  -فئات المجتمع ومؤسسات األعمال، وال يعتبر مركز اإلحصاء

بالمستخدمين جراء سوء استخدام اإلحصاءات المقدمة على الموقع بحسن نية من قبل المركز  وعليه فإن 

ية أغرا  بعينها تقع على عاتق مستخدمي مسؤولية استخدام اإلحصاءات الرسمية في أي وقت محدد أو أل

البيان.، ويقر مستخدم البيان بأنه يعفي وُيْخلِي مسؤولية المركز من االلتزامات القانونية المتعلقة باألخطاء التي قد 

تحدث خارج نطاق سيطرة المركز أو بدون علمه كما يتنازل عن حقه في الحصول على تعويضات مقابل الخسائر 

 لذلك الخطأ. تي قد تلحقه نتيجةواألضرار ال

 

والموجودة على هذا الموقع أو التي يتاح الوصول  يأبو ظب –تعتبر االحصاءات الرسمية الصادرة من مركز االحصاء 

إليها من خالله، محمية بموجب حقوق النشر والتأليف إال عند اإلشارة لغير ذلك، ويجوز للمستخدمين استنساخ 

أو جزئيا  بمختلف الوسائل دون الحصول على إذن خاص  إلخ )كليا  ذلك النشرات والجداول، بما في  محتويات الموقع(

  :من مركز اإلحصاء، شريطة اإلقرار بصدورها عن المركز، وذلك بإيضاح ما يلي

 

، وسنة النشر، واسم المنتج، ورقم الفهرسة، فترة اإلسناد ورقم الصفحة أو يأبو ظب-مركز اإلحصاء  المصدر:

 ات.الصفح

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



