خبر موجز

"إحصاء أبوظبي" :الرقم القياسي السعري للسلع األسبوعية ينخفض بنسبة
 %0.7خالل األسبوع الثاني من شهر أبريل 2020

أبوظبي  19أبريل  :2020كشف تقرير السلة األسبوعية الصادر مؤخ اًر عن مركز اإلحصاء
أبوظبي عن انخفاض الرقم القياسي السعري للسلع الغذائية وغير الغذائية األسبوعية بنسبة %0.7
ليصل إلى  %103.0في األسبوع الثاني من أبريل مقارنة مع  %103.7خالل األسبوع األول من
الشهر نفسه .وارتفع بنسبة  %3.0خالل األسبوع الثاني من أبريل  ،2020مقارنة بشهر فبراير
 2020على اعتبار بأنه شهر مرجعي.
وخالل األسبوع الثاني من أبريل  2020ومقارنة بشهر فبراير  ،2020ارتفع الرقم القياسي السعري
للسلع الغذائية بنسبة  ،%2.3وللسلع غير الغذائية بنسبة  .%6.3وساهمت مجموعة "األسماك

واألغذية البحرية" بنسبة  %45.3من مجمل معدل االرتفاع ،حيث ارتفعت أسعارها بنسبة %15.1

ويبلغ وزنها  .%9.1أما مجموعة "الكمامات والقفازات وأدوية الزكام والمسكنات" فقد ساهمت بنسبة
 %30.9من مجمل معدل االرتفاع ،حيث ارتفعت أسعارها بنسبة  %25.0ويبلغ وزنها .%3.7
انتهى-معلومات عن مركز اإلحصاء – أبوظبي
مركز اإلحصاء  -أبوظبي هو المصدر الرسمي للبيانات اإلحصائية في إمارة أبوظبي ،وقد تم إنشاؤه في الثامن
والعشرين من شهر أبريل عام  2008وفقاً للقانون رقم ) (7سنة  ،2008الذي صدر بمرسوم من صاحب السمو
الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة -حفظه هللا .-وبموجب هذا القانون ،فإن المركز مسؤول عن تطوير
وتنظيم العمل اإلحصائي في إمارة أبوظبي وإنتاج وتحليل ونشر جميع اإلحصاءات الرسمية المتعلقة باإلمارة ،كما

يقوم المركز بتنسيق عملية التكامل والتناغم لإلحصاءات المنتجة بواسطة الدوائر والجهات المحلية األخرى ،والعمل
مع هذه الجهات فيما يتعلق بتوحيد المفاهيم والتعاريف اإلحصائية.

وباعتباره الجهة الرسمية المعنية بجمع ونشر البيانات اإلحصائية في إمارة أبوظبي ،يتولى المركز مهام إعداد خطط
ب رامج العمل اإلحصائي لخدمة برامج التنمية ،وإجراء المسوح اإلحصائية الميدانية بما ال يتعارض مع مقتضيات
مصلحة العمل اإلحصائي على مستوى الدولة ،هذا باإلضافة إلى جمع وتصنيف وتخزين وتحليل ونشر اإلحصاءات
الرسمية ونتائج المسوح المتعلقة بالمجاالت السكانية واالجتماعية والديموغرافية واالقتصادية والبيئية والزراعية
والثقافية وغيرها ،وذلك وفق معايير عالمية ومبادئ أساسية مهمة تتعلق باالستقاللية المهنية ،الحيادية ،الموضوعية،
الثقة ،السرية اإلحصائية ،فضالً عن مالءمة الكلفة وجودة اإلحصاءات.
ومن هذا المنطلق ،فإن مركز اإلحصاء  -أبوظبي يلعب دو اًر محورياً في دفع مسير التنمية الشاملة في اإلمارة،

وذلك بتوفير المعلومات اإلحصائية المطلوبة لصياغة الخطط والبرامج والسياسات المعتمدة على الحقائق األرقام

الحديثة والدقيقة .ويسعى المركز ألن يكون ركيزًة أساسية تسهم إسهاماً فعاالً في خدمة متخذي القرار وراسمي
السياسات ،وإنارة درب التطور والنمو في المجتمع ،سواء للجمهور أو مجتمع األعمال والباحثين ووسائل اإلعالم

وغيرها ،وذلك في إطار عمله كمصدر رئيسي لجمع البيانات اإلحصائية وفق معايير وأساليب وتقنيات حديثة،

ومن ثم دراستها وتحليلها واستخراج المؤشرات التي تخدم أهداف التنمية.
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