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3.1. األسعار

األسعار في قطاعات مختلفة  بيانات عن مستويات  القياسية على  واألرقام  األسعار  إحصاءات  تتضمن 
مثل  االقتصادية  المؤشرات  من  عدد  إلى  إضافة  الخ،  المنتجين.  البناء،  مواد  المستهلك،  قطاع  مثل 

التضخم. 

أبوظبي بشكل دوري.  إمارة  البيع في  ويجمع مركز االحصاء-أبوظبي هذه األسعار من منافذ ومصادر 
الرقم القياسي لألسعار هو عبارة عن أداة لقياس معدل التغير في أسعار مجموعة من السلع والخدمات 
تقارن  التي  والفترة  األساس  فترة  األسعار  إليها  تنسب  التي  الفترة  وتسمى  زمنيتين،  فترتين  بين 

أسعارها فترة المقارنة.

ومن خال الرقم القياسي ألسعار المستهلك يتم حساب معدالت التضخم السنوية والشهرية إلمارة 
أبوظبي وحساب الرقم القياسي حسب نوع االسرة ورفاه االسرة. ومن أهم نتائج حساب الرقم القياسي 

ألسعار المستهلك لعام 2015 فهي كما يلي:

بلغ معّدل التضخم في أسعار المستهلك 5.4% خال عام 2015 مقارنة مع عام 2014، حيث بلغ 	 
الرقم القياسي 135.4 نقطة عام 2015، بينما كان 128.5 نقطة عام 2014.

أسهمت مجموعة "السكن، والمياه، والكهرباء، والغاز، وأنواع الوقود األخرى" في االرتفاع الذي حدث 	 
خال عام 2015 مقارنة مع عام 2014، حيث أسهمت بنسبة 84.0% من مجمل معّدل االرتفاع الذي 

تحقق وقد جاء هذا اإلسهام نتيجة الرتفاع معّدل أسعار هذه المجموعة بنسبة %11.9.

بنسبة 	  للبيوت"  االعتيادية  الصيانة  وأعمال  المنزلية  والمعدات  "التجهيزات  مجموعة  أسهمت 
7.6% من مجمل معّدل االرتفاع الذي تحقق خال عام 2015، مقارنة مع عام 2014، حيث ارتفعت 

أسعار هذه المجموعة بنسبة %7.6.

أسهمت مجموعة "األغذية والمشروبات" بنسبة 7.2% من مجمل معّدل االرتفاع الذي تحقق خال 	 
عام 2015 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2014. وقد جاء هذا اإلسهام نتيجة الرتفاع معّدل أسعار 

هذه المجموعة بنسبة %2.1. 

كما ارتفعت أسعار مجموعة "التعليم" بنسبة 5.1% خال عام 2015 مقارنة مع عام 2014، وقد 	 
عام  تحّققت خال  التي  الزيادة  3.4% من مجمل معّدل  إسهامً مقداره  المجموعة  حققت هذه 

2015 مقارنة مع عام 2014.

الشكل 1.3.1 معدالت التضخم السنوية

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي
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1.3.1 مجموعات اإلنفاق الرئيسية حسب الوزن والتغير النسبي ونسبة المساهمة لعام 
2015 مقارنة بالعام السابق 

)%(

المساهمة في التغير %الوزن )100.0(مجموعات السلع والخدمات الرئيسية
التضخم

16.12.17.2األغذية والمشروبات

0.31.90.1التبغ

6.2-4.2-9.8المالبس واألحذية

السكن، والمياه، والكهرباء، والغاز، وأنواع 
37.911.984.0الوقود األخرى

التجهيزات والمعدات المنزلية وأعمال 
4.87.67.6الصيانة االعتيادية للبيوت

0.3-1.9-0.8الصحة

9.70.71.2النقل

7.70.20.2االتصاالت

2.40.40.2الترويح والثقافة

2.65.13.4التعليم

3.42.62.1المطاعم والفنادق

4.60.60.5سلع وخدمات متنوعة

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي

الشكل 2.3.1 التغير النسبي في أسعار مجموعات السلع والخدمات الرئيسية لعام 2015 
مقارنة بعام 2014

%

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي

التبغ 
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2.3.1 التغير النسبي في أسعار مجموعات السلع والخدمات الرئيسية   
)100=2007(

الوزن )100.0(مجموعات السلع والخدمات الرئيسية
 التغير النسبي %

20142015

16.12.52.1األغذية والمشروبات

0.33.31.9التبغ

4.2-9.80.9المالبس واألحذية

السكن، والمياه، والكهرباء، والغاز، وأنواع 
37.94.011.9الوقود األخرى

التجهيزات والمعدات المنزلية وأعمال 
4.811.17.6الصيانة االعتيادية للبيوت

1.9-0.1-0.8الصحة

9.70.00.7النقل

0.10.2-7.7االتصاالت

2.42.70.4الترويح والثقافة

2.64.55.1التعليم

3.44.72.6المطاعم والفنادق

4.65.40.6سلع وخدمات متنوعة

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي

الشكل 3.3.1 معدل التضخم السنوي ألشهر، 2015
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المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي
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الشكل 4.3.1 الرقم القياسي ألسعار المستهلك حسب األشهر خالل عامي 2014 و2015

20142013

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي

 4.3.1 الرقم القياسي السنوي ألسعار المستهلك ومعدالت التضخم السنوي خالل 
األعوام 2015 - 2008

الرقم القياسيالسنة
معدل التضخم )%(ألسعار المستهلك

2008114.914.9

2009115.80.8

2010119.33.1

2011121.61.9

2012122.91.1

2013124.51.3

2014128.53.2

2015135.45.4

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي
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5.3.1 األرقام القياسية ألسعار المستهلك حسب نوع األسرة خالل عامي 2014 و2015

الجماعيةغير المواطنةالمواطنةالسنة

2014128.2128.9128.5

2015133.7137.0137.7

4.26.37.1التغّير النسبي )%(

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي

الشكل 5.3.1 التغير النسبي في أسعار المستهلك حسب نوع األسرة خالل عامي 2014 و2015

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي
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6.3.1 األرقام القياسية ألسعار المستهلك حسب مستوى رفاه األسرة خالل عامي 2014 و2015

 تحتالدنياالسنة
فوقالمتوسطةالمتوسطة

العلياالمتوسطة 

2014128.5129.8129.6129.0127.5

2015138.2137.7136.6135.6133.8

7.56.15.45.24.9التغّير النسبي )%(

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي

 الشكل 6.3.1 التغير النسبي في أسعار المستهلك حسب مستوى رفاه األسرة 
خالل عامي 2014 و2015

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي
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7.3.1 التغير النسبي في أسعار المجموعات الرئيسية لمواد البناء خالل أعوام 2015-2011

المجموعات
 التغير النسبي
2012 / 2011  

(%)

 التغير النسبي 
2013 / 2012 

(%)

 التغير النسبي
2014 / 2013 

(%)

 التغير النسبي
2015 / 2014 

(%)

5.90.02.20.3اإلسمنت
1.0-6.47.28.8البحص والرمل 

1.90.00.1-4.5-الخرسانة 
15.7-4.6-3.7-8.3-الحديد
2.71.24.41.2-الخشب
0.4-0.3-7.3-1.8-الطابوق

0.70.70.01.0مواد التسقيف
17.0-4.50.70.4المواد العازلة

----لفائف األغشية
1.1-4.512.65.3-الحجر الطبيعي
1.15.9-0.12.9البالط والرخام 

األدوات الصحية 
أطقم حمام كاملة من 

8.913.10.11.0دون اللوازم 

أطقم حمام كامل 
1.2-2.5-0.75.0باللوازم جميعها ملون

مجلى ستانلس 
0.5-2.4-3.70.9ستيل كامل مع الخالط 

0.66.5-0.8-0.4األسقـــف المستعــارة 
1.1-4.4-1.4-1.9األصباغ
0.4-9.713.00.1الزجاج

األنابيب 
)PVC( 6.5-1.7-6.7-13.2-أنابيب

)uPVC( 6.1-2.9-0.5-2.8-أنابيب
األسالك
2.7-4.0-8.4-13.5-للمبنى
1.8-2.1-7.5-19.2-للشقة

8.8-6.9-9.9-7.0-األبراج السكنية
11.3-3.6-4.4-6.6-كابالت الكهرباء

0.5-1.7-2.4-6.6معدات النقل
5.32.7-1.19.9-العمالة
8.0-0.00.00.0الديزل

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي

الشكل 7.3.1 التغير النسبي في أسعار المجموعات الرئيسية لمواد البناء خالل عام 2015 
مقارنة بعام 2014

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي
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8.3.1 األرقام القياسية ألسعار المنتجين الصناعيين خالل عامي 2014 و2015

أسم النشاط الصناعي
 سنة 

 األساس 
 2012

الرقم 
الفياسي عام 

 2014

الرقم 
الفياسي عام 

 2015

التغير 
 النسبي

%

21.2-10000.097.977.1الصناعة التحويلية

2.6-287.498.796.2ُصنع المنتجات الغذائية

84.9100.0100.00.0ُصنع المشروبات

3.6-33.9104.0100.3ُصنع المنسوجات

118.4103.5107.43.8ُصنع الملبوسات

ُصنع المنتجات الجلدية والمنتجات 
5.3106.5107.61.0ذات الصلة

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب 
والفلين، باستثناء األثاث؛ ُصنع 
أصناف من القش ومواد الضفر

65.8101.8100.9-0.9

8.1-37.7101.293.0ُصنع الورق ومنتجات الورق

الطباعة واستنساخ وسائط 
33.1107.9109.91.8اإلعالم المسّجلة

ُصنع فحم الكوك والمنتجات 
45.6-3653.891.449.7النفطية المكررة

ُصنع المواد الكيميائية والمنتجات 
35.5-1690.496.662.3الكيميائية

ُصنع المواد الصيدالنية والمنتجات 
23.090.990.90.0الدوائية الكيميائية والنباتية

ُصنع اإلطارات واألنابيب المطاطية؛ 
وتجديد األسطح الخارجية لإلطارات 

المطاطية وإعادة بنائها
126.392.091.5-0.5

ُصنع منتجات المعادن الالفلزية 
1104.497.297.50.3األخرى

10.6-626.592.682.7ُصنع الفّلزات القاعدية

لة،  ُصنع منتجات المعادن المشكَّ
19.8-960.1110.388.5باستثناء اآلالت والمعدات

ُصنع الحواسيب والمنتجات 
0.6-11.796.495.8اإللكترونية والبصرية

17.7-410.992.376.0ُصنع المعدات الكهربائية

ُصنع اآلالت والمعدات غير 
59.0101.9105.43.5المصّنفة في موضع آخر

ُصنع المركبات ذات المحّركات 
والمركبات المقطورة ونصف 

المقطورة
12.1113.3113.50.2

164.5200.9421.5109.8ُصنع معدات النقل األخرى

75.0112.9117.33.9ُصنع األثاث

1.9-7.592.390.5الصناعات التحويلية األخرى

408.099.699.60.0إصالح وتركيب اآلالت والمعدات

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي
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9.3.1 األرقام القياسية لكميات اإلنتاج الصناعي خالل عامي 2014 و2015

أسم النشاط الصناعي
 سنة 

 األساس 
 2012

الرقم 
الفياسي عام 

 2014

الرقم 
الفياسي عام 

 2015

التغير 
 النسبي

%

10000.0101.0109.18.0الصناعة التحويلية

0.1-287.4105.2105.1ُصنع المنتجات الغذائية

84.986.498.714.3ُصنع المشروبات

33.9107.2120.612.5ُصنع المنسوجات

18.7-118.4118.095.9ُصنع الملبوسات

ُصنع المنتجات الجلدية والمنتجات 
5.3207.0292.541.3ذات الصلة

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب 
والفلين، باستثناء األثاث؛ ُصنع 
أصناف من القش ومواد الضفر

65.896.1102.66.8

45.9-37.7167.390.6ُصنع الورق ومنتجات الورق

الطباعة واستنساخ وسائط 
0.5-33.194.393.8اإلعالم المسّجلة

ُصنع فحم الكوك والمنتجات 
3653.895.1118.124.2النفطية المكررة

ُصنع المواد الكيميائية والمنتجات 
1690.4114.3122.37.0الكيميائية

ُصنع المواد الصيدالنية والمنتجات 
49.8-23.0418.1210.1الدوائية الكيميائية والنباتية

ُصنع اإلطارات واألنابيب المطاطية؛ 
وتجديد األسطح الخارجية لإلطارات 

المطاطية وإعادة بنائها
126.3110.987.7-20.9

ُصنع منتجات المعادن الالفلزية 
1104.488.6100.713.7األخرى

17.2-626.5107.689.2ُصنع الفّلزات القاعدية

لة،  ُصنع منتجات المعادن المشكَّ
960.189.5104.216.4باستثناء اآلالت والمعدات

ُصنع الحواسيب والمنتجات 
40.8-11.7183.5108.6اإللكترونية والبصرية

410.9115.3120.94.8ُصنع المعدات الكهربائية

ُصنع اآلالت والمعدات غير 
59.0141.6292.1106.3المصّنفة في موضع آخر

ُصنع المركبات ذات المحّركات 
والمركبات المقطورة ونصف 

المقطورة
12.1126.6113.4-10.5

31.5-164.584.657.9ُصنع معدات النقل األخرى

1.6-75.0109.1107.3ُصنع األثاث

7.5184.5193.95.1الصناعات التحويلية األخرى

69.5-408.096.329.3إصالح وتركيب اآلالت والمعدات

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي


