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"إحصاء أبوظبي"  :ارتفاع طفيف في أسعار األغذية الرمضانية بنسبة %0.4

في األسبوع الثالث مقارنة باألسبوع الثاني

من رمضان

أصدر مركز اإلحصاء  -أبوظيب اليوم تقريره األسبوعي الثالث ملؤشر السلع الرمضانية ،والذي يقدم حتليلا لنتائج
حساب املؤشر األسبوعي ألسعار السلع الغذائية خلل الشهر الكرمي ،ويشتمل على مقارنة أسعار األسبوع الثالث من
شهر رمضان بأسعار األسبوع السابق عليه بأساس مايو  ،2017واألسبوع الثالث من شهر رمضان باألسبوع الثاين
من شهر رمضان املبارك ،ويعد التقرير أحد املؤشرات اإلحصائية ملساعدة متخذي القرار واملؤسسات الرقابية على مراقبة
األسعار الرمضانية خلل الشهر الكرمي ملا فيه مصلحة املستهلك ،خاصة وأنه يصدر أيضا حسب املناطق اجلغرافية،
حبيث حيسب لكل منطقة معدل التغري النسيب اخلاص هبا خلل شهر رمضان ليكون معربا تعبريا دقيقا عنها .من هذا
املنطلق ،حرص مركز اإلحصاء  -أبوظيب على مجع أسعار تلك السلع قبل شهر رمضان وكذلك خلل الشهر الكرمي،
ونشر مؤشرات األسعار بشكل أسبوعي يف شهر رمضان .وأكد املركز أنه مت حتديد مصادر مجع األسعار من خلل
زيارات ميدانية ،كما روعي عند اختيار املصدر أن يكون مصدرا متثيلي ا ،أي أنه ميثل نقطة شراء لشرحية كبرية من
املستهلكني يف كل منطقة من املناطق الثلثة يف اإلمارة خلل الشهر املبارك

األسبوع الثالث/الثاني شهر رمضان
وأشار املركز اىل حدوث تغري نسيب يف الرقم القياسي ألسعار األغذية الرمضانية يف إمارة أبوظيب بنسبة  .%0.4أما على
مستوى املناطق فقد ارتفع الرقم القياسي ألسعار األغذية الرمضانية يف منطقة أبوظيب بنسبة  ،%0.4و  %0.5يف
منطقة العني ،بينما اخنفض بنسبة  %0.4يف منطقة الظفرة.
ومن جانب آخر ،أهم اجملموعات اليت ارتفعت أسعارها يف األسبوع الثالث من شهر رمضان مقارنة باألسبوع الثاين من
شهر رمضان احلايل ،فقد ارتفعت أسعار "منتجات األغذية املصنفة حتت بند آخر" بنسبة  ،%2.7وارتفعت أسعار
"األمساك واألغذية البحرية" بنسبة  ،%2.1كما ارتفعت أسعار جمموعة "الفواكه" بنسبة .%0.9
األسبوع الثالث /فترة األساس مايو 2017
وأوضح مركز اإلحصاء – أبوظيب ارتفاع الرقم القياسي ألسعار األغذية الرمضانية يف إمارة أبوظيب بنسبة  ،%0.1بينما
اخنفضت األسعار يف كل من منطقة أبوظيب بنسبة  ،%0.3ويف منطقة الظفرة بنسبة  .%3.1بينما ارتفعت األسعار
يف منطقة العني بنسبة .%1.9
وأشار املركز اىل أهم اجملموعات اليت ارتفعت أسعارها خلل األسبوع الثالث من رمضان مقارنة بفرتة األساس مايو
 ،2017وهي جمموعة "املياه املعدنية ،واملشروبات املرطبة ،وأنواع عصري الفواكه والبقوليات" بنسبة ،%10.4
"األمساك واألغذية البحرية" بنسبة  ،%9.6وجمموعة "اللنب واجلنب والبيض" بنسبة .%0.1

معلومات عن مركز اإلحصاء – أبوظبي
مركز اإلحصاء  -أبوظيب هو املصدر الرمسي للبيانات اإلحصائية يف إمارة أبوظيب ،وقد مت إنشاؤه يف الثامن والعشرين من
شهر أبريل عام  2008وفقا للقانون رقم ) (7سنة  ،2008الذي صدر مبرسوم من صاحب السمو الشيخ خليفة
بن زايد آل هنيان رئيس الدولة -حفظه اهلل .-ومبوجب هذا القانون ،فإن املركز مسئول عن تطوير وتنظيم العمل
اإلحصائي يف إمارة أبوظيب وإنتاج وحتليل ونشر مجيع اإلحصاءات الرمسية املتعلقة باإلمارة ،كما يقوم املركز بتنسيق
عملية التكامل والتناغم لإلحصاءات املنتجة بواسطة الدوائر واجلهات احمللية األخرى ،والعمل مع هذه اجلهات فيما
يتعلق بتوحيد املفاهيم والتعاريف اإلحصائية.
وباعتباره اجلهة الرمسية املعنية جبمع ونشر البيانات اإلحصائية يف إمارة أبوظيب ،يتوىل املركز مهام إعداد خطط برامج
العمل اإلحصائي خلدمة برامج التنمية ،وإجراء املسوح اإلحصائية امليدانية مبا ال يتعارض مع مقتضيات مصلحة العمل
اإلحصائي على مستوى الدولة ،هذا باإلضافة إىل مجع وتصنيف وختزين وحتليل ونشر اإلحصاءات الرمسية ونتائج
املسوح املتعلقة باجملاالت السكانية واالجتماعية والدميوغرافية واالقتصادية والبيئية والزراعية والثقافية ،وغريها ،وذلك وفق
معايري عاملية ومبادئ أساسية مهمة تتعلق باالستقللية املهنية ،احليادية ،املوضوعية ،الثقة ،السرية اإلحصائية ،فضلا عن
ملءمة الكلفة وجودة اإلحصاءات.
ومن هذا املنطلق ،فإن مركز اإلحصاء  -أبوظيب يلعب دورا حموريا يف دفع مسري التنمية الشاملة يف اإلمارة ،وذلك بتوفري
املعلومات اإلحصائية املطلوبة لصياغة اخلطط والربامج والسياسات املعتمدة على احلقائق األرقام احلديثة والدقيقة.
ويسعى املركز ألن يكون ركيزةا أساسية تسهم إسهاما فعاالا يف خدمة متخذي القرار ورامسي السياسات ،وإنارةا درب
التطور والنمو يف اجملتمع ،سواء للجمهور أو جمتمع األعمال والباحثني ووسائل اإلعلم وغريها ،وذلك يف إطار عمله
كمصدر رئيسي جلمع البيانات اإلحصائية وفق معايري وأساليب وتقنيات حديثة ،ومن مث دراستها وحتليلها واستخراج
املؤشرات اليت ختدم أهداف التنمية.
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