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ألسعار المستھلك في  يقّدم الرقم القیاسي ألسعار المستھلك تقديرات شھرية حول نسب التغیّر في سلة الرقم القیاسي
الرقم القیاسي ألسعار المستھلك كمؤشر اقتصادي مھم لحساب معّدالت التضخم. ويعّد معّدل التضخم  يستخدمأبوظبي، إمارة 

يستخدم و اسات النقدية والخطط االقتصادية.مدخالً مھماً للكثیر من المؤسسات االقتصادية يؤخذ في االعتبار عند صیاغة السی
عّدل سلّم الرواتب واألجور من قبل وي ي ألسعار المستھلك كمثبط في إعداد الحسابات القومیة باألسعار الثابتة.الرقم القیاس

 الجھات الدولیة والشركات الكبرى ومن قبل بعض الحكومات بناًء على التغیّر في الرقم القیاسي ألسعار المستھلك.

  جراءات التالیة:وفقاً لعملیة التقییم الذاتي للجودة فقد تم رصد اإل

 للجودة الداعمة المؤسسیة الترتیبات

 

o ع إن قانون إنشاء المركز والتعاون والتنسیق مع الجھات ذات العالقة بتوفیر البیانات المصدرية إلحصاءات األسعار وتوقی

 اتفاقیات التعاون والشراكة تسھم في ضمان سھولة عملیة إنتاج ھذه اإلحصاءات.

o لخدمة الموقعة بین المركز والجھات ذات العالقة إجراءات لتحقیق تدفق البیانات المصدرية تتضمن اتفاقیات مستوى ا

عبء تزويد تخفیف تفادي ازدواج الجھود و، وذلك أسھم في تدفقا فعاالً في الوقت المناسب للمركز وبشكل آلي

إلضافة الى رفع درجة دقة ھذه االتفاقیات تخفف من الجھد المبذول في عملیة جمع األسعار، با، حیث البیانات

 األسعار.

o ويتم الدخل واألسعار قسم في االخصائیین قبل من واستقاللیة بمھنیة أسعار المستھلك إحصاءات اعداد يتم 

 .وفقا لالعتبارات اإلحصائیة دون تدخل اإصدارھ

o تزويد عبء ومراعاة یانات،الب لمواصفات السلیم الفھم لتعزيز بالبیانات المزودة الجھات مع التواصل على الحفاظتم ي 

 .البیانات

o  تتم عملیة مراقبة الجودة من قیام اإلحصائیین المعنیین باألسعار بتعبئة القائمة المعیارية لرصد إجراءات الجودة والتي

 .يتم من خاللھا تسلیط الضوء على أبرز إجراءات الجودة ورصد مقترحات التحسین والتطوير

o تم، والسرية البیانات عن يفصحون الذين العاملین على جزاء توقیع تتضمن اإلفصاح نعلم تنظیمیة ولوائح قواعد وجود 

 الذين العاملین على الفردية البیانات على االطالع اقتصارو اإلحصاءات إعداد عملیة أثناء البیانات سرية على الحفاظ

  .اإلحصائیة مھامھم ألداء المعلومات تلك يحتاجون

o  الحلقات في المشاركة ذلك في بما االحصاءات إعداد وأسالیب المنھجیة على والتدريب يالمنھج التدريب توفیرتم 

 .التدريبیة والدورات الدراسیة

o  ويتم استخدام برامج فعالة في إعداد  مؤتمتة،جمیع مراحل عملیة تركیب الرقم القیاسي ألسعار المستھلك

 ام القائمة والمستجدة.للقیام بالمھ التطوير لألسعار ودائمةالسالسل اإلحصائیة 

  

 



 

 المالءمة

o  وتوفیر البیانات  إحصاءات أسعار المستھلكتم مشاورة بعض الجھات لمستخدمي البیانات حول احتیاجاتھم من بیانات

 .وفقاً لھذه االحتیاجات

o ص قیاسیة وفقاً لحاجات عديد من المستخدمین مثل أرقام قیاسیة خاصة بالصحة ورقم قیاسي خا ميتم إعداد أرقا

 بالتعلیم ورقم قیاسي خاص بالنقل وغیرھا. 

 وسالمتھا المنھجیة وضوح

o  تتوافق المنھجیة المستخدمة في إعداد إحصاءات األسعار وآلیة معالجة البیانات الموسمیة والسلع المفقودة

ة والمفاھیم والتعاريف للسلع والخدمات المستخدمة في حساب الرقم القیاسي ألسعار المستھلك مع المنھجی

 صندوق النقد الدولي,،  ILOالدولیة لحساب الرقم القیاسي ألسعار المستھلك والصادرة عن مكتب العمل الدولي

IMF منظمة التعاون االقتصادي والتنمیة ، OECD (يوروستات) المكتب اإلحصائي للجماعات األوروبیة ، Eurostat ،

  .WB دوليوالبنك ال UNECEمم المتحدة االقتصادية ألوروبا لجنة األ

o  االستھالك  مثل تصنیف في تركیب الرقم القیاسي ألسعار المستھلكيتم استخدام عدد من التصانیف الدولیة

لرصد  المتابعة مستمرة ألي تحديث او تعديل صادر من صندوق النقد الدولي ).COICOPالفردي حسب الغرض (

 لرقم القیاسي ألسعار المستھلك.التغیرات التي يتعین أخذھا في الحسبان في نظام إعداد مؤشر ا

o  المستخدمین من إلى أھداف القیاس واحتیاجات إلحصاءات األسعار االستناد في اختیار البیانات المصدرية يتم

 . السلع والخدمات الواردة في سلة الرقم القیاسي وسلة المستھلكالبیانات، حیث يتم جمع أسعار 

o األسر المواطنة، األسر غیر  وھي: المقیمة،لك على جمیع األسر اشتمال مؤشر الرقم القیاسي ألسعار المستھ

 خمس فئات لرفاه األسرة. وعلى مستوىمارة ابوظبي. إ مناطقوعلى مستوى جمیع ، المواطنة، واألسر الجماعیة

 يتم االعتماد على قیم اإلنفاق التي تنفقھا االسر المعیشیة لحساب االوزان للسلع والخدمات. و

o 12( الرئیسیة المجموعات على األول المستوى: مستويات عدة على المستھلك ألسعار القیاسي الرقم نشر يتم 

 الى باإلضافة. الثالث والحد الثاني الحد مستوى على نشرھا يتم والمشروبات االغذية مجموعة ،) مجموعة

 ايجارات لمجموعة الثاني الحد بیانات نشر فیتم األخرى الوقود وأنواع والغاز، والكھرباء، والمیاه، السكن، مجموعة

   .والمحتسبة الفعلیة السكن

o  وتوقیت االستناد إلى االعتبارات اإلحصائیة الواردة في التوصیات الدولیة عند اتخاذ قرارات بخصوص نشر البیانات يتم

د اصدار الرقم د تقويم خاص بمواعیووجإحصاءات األسعار مع نشر المتعلقة بووسائل اإلعالم والجوانب األخرى  النشر

 في الموقع االلكتروني للمركز.القیاسي ألسعار المستھلك منشور 



 

 الدقــة

o  حیث تتم متابعة  ،مراجعة مستمرة لمصادر البیانات من أجل ضمان شمول برنامج جمع البیاناتيتم إجراء
 .المصادر الجديدة لألسعار، ويتم إضافة المصادر التي تعتبر ممثلة لشريحة االسر المعیشیة

o  ،إعداد بیانات اإلنفاق على االستھالك بوتیرة مالئمة لسرعة التغیر في مشتريات المستھلكین وسلوكھم
األسرة مرة كل خمس سنوات، ويتم تحديث الرقم القیاسي ألسعار  وإنفاقحیث يتم تنفیذ مسح دخل 

یة عنقودية من عینة طبقعن ب المعاينة االحتمالیة وھي عبارة لواسويعتمد المسح على  المستھلك).
وتم توزيع عینة األسر على جمیع أشھر السنة مراعاة لالختالفات الموسمیة في أنماط إنفاق  ،مرحلتین
مراقبة جودة العینة ومستويات األخطاء المتوقعة والمتحققة وذلك وفقاً للمنھجیات العلمیة ويتم  األسر

 المعتبرة.

o  ألسعار التي يتم جمعھا تتیح للباحث جمع أسعار نفس تفاصیل كافیة حسب المنتج في بیانات ايتم توفیر
مسوح مخصصة عند  ، كما يتم إجراءالسلعة/ الخدمة بشكل شھري وذلك بھدف مقارنة سعر المثل بالمثل

الضرورة للسماح بجمع المعلومات بشكل غیر منتظم لدعم عملیة جمع البیانات الرئیسیة (وباألخص عند 
 متابعة الجرائد والمواقع اإلخبارية بشكل مستمر.، باإلضافة إلى السلة)ظھور سلعة/ خدمة غیر موجودة ب

 للحصول على معلومات عن األسعار.

o  وتوفیر معالجات يتم تطبیقھا في حال السلع  المعاينة،متابعة المعلومات المتعلقة باألخطاء خارج يتم
ي األسعار لالستفسار عن أسعار االتصال مع جامع، ويتم الموسمیة واختفاء بعض السلع وتغیر مواصفاتھا

. ويتم للمصدر للتأكد من دقة السعر او بتأكید السعر األسعار بالعودةالسلع المتطرفة، حیث يقوم جامع 
لألسعار الفردية حیث أن جمیع عملیات المسوح المیدانیة  دقة البیاناتتدقیق بیانات المسوح للتحقق من 

ھناك قواعد تدقیق آلي عند جمع األسعار في و رات المیدانیة.للمراقبة والتدقیق من خالل الزيا خاضعة
  التعديل اال في الضرورة. يتمال والمیدان 

o  التوصیات والممارسات الدولیة في استخدام صیغة غیر متحیزة في حساب مؤشرات  أفضليتم اتباع
الصادر من شعبة مثل مراجعة التصنیف االستھالكي للفرد حسب الغرض المستوى األول (مستوى البنود) 

السبیر وأسلوب  وھي صیغةاستخدام صیغة متعارف علیھا دولیا يتم  ااإلحصاءات العامة لألمم المتحدة، كم
  جیفونز في احتساب الرقم القیاسي ألسعار المستھلك.

o  في الرقم القیاسي ألسعار المستھلك والناشئة عن حركات كبیرة في  معتادةاليتم تقصي الحركات غیر
 خ.اإليجارات، العینة مثل ارتفاع أسعار المحروقات، الماء، الكھرباء، قطاعات م



 

 

 الترابط االتساق و

o ر الرقم القیاسي ألسعار المستھلكاتساق البیانات المصدرية مع التعاريف والتصنیفات في تقديرات مؤش ،
 اتساق البیانات المصدرية مع وقت قید تقديرات مؤشر أسعار المستھلك وتقییمھا.و

o یة لم التأكد من ان تقديرات مؤشر الرقم القیاسي ألسعار المستھلك متسقة مع المجموعات الفعيت
اتساق إحصاءات الرقم القیاسي ، كما يتم فحص ونوع االسرةمناطق اإلمارة والمجموعات االبتدائیة وبین 

 والحسابات القومیة. األسعارألسعار المستھلك بشكل عام مع إحصاءات 

o يتم ربط السالسل الزمنیة و )2018- 1980من (طويلة السل زمنیة متسقة تغطي فترة زمنیة توافر بیانات س

شرح وتوضیح التغیرات غیر ، ويتم كلما تم تحديث الرقم القیاسي ألسعار المستھلك بسنة أساس جديدة
مي العادية في اتجاھات الرقم القیاسي ألسعار المستھلك في تقارير الرقم الشھرية المعنیة لمستخد

  االحصاءات.

o وتوقیت تعديل البیانات  أولیة،بتوقیت البیانات المعنیة  إعالم مستخدمي اإلحصاءات عند نشر البیانات
الفروق بین البیانات المعدلة والبیانات األولیة في حالة المجمالت الرئیسیة للسماح  ونشر تحلیل المعنیة،

  بإجراء تقییم لموثوقیة البیانات األولیة.

 

 والوقتیة بیاناتال حداثة

o  المناسب، التي ترد منھا أسعار السلع والخدمات في الوقت  مناطق اإلمارةھناك إجراءات متابعة لجمیع
نشر التقديرات الشھرية في أقل ، ويتم القیاسي ألسعار المستھلك شھرياً  إعداد مؤشر الرقموذلك لضمان 

 من شھر واحد من نھاية الشھر المرجعي.

o  لمتطلبات  وحداثته (شھري حسب توصیات الصندوق النقد الدولي) األسعارجمع بیانات مالءمة دورية مسح
 نشر إحصاءات الرقم القیاسي ألسعار المستھلك 

o  ويتم شرح  للجمھور،تحديث سنة األساس كل خمس سنوات وبصورة منتظمة ويتم إعالن دورية التحديث
  أسباب تحديث سنة االساس التي تستند الیھا.

o  ئق مالئمة عن التعديالت في مطبوعة السالسل اإلحصائیة وفي قاعدة البیانات المتاحة إدراج وثا
 لمستخدمي اإلحصاءات.

o  إحاطة المستخدمین علما بالمواعید المحددة لنشر البیانات.يتم 



 

  

 إمكانیة الوصول و اإلتاحة

o  دمیھا الراغبین في اتاحة تقديرات الرقم القیاسي ألسعار المستھلك بصورة متزامنة لجمیع مستخيتم
 .االطالع علیھا

o  بطريقة واضحة ونشر رسوم بیانیة وجداول مع البیانات لتیسیر التحلیل ويتم نشر  االحصاءاتنشر يتم
نشر اإلحصاءات بطرق تیسر إعادة النشر في وسائل ويتم  بیانات ذات مستويات تفصیل مختلفةمجموعات 

 .اإللكترونياالعالم من خالل الموقع 

o  االطالع على االحصاءات الجارية  یةإمكانمع  مفصل مصحوبة بسالسل زمنیة التقديرات عند مستوى نشريتم
 ).سلتنا تطبیق+  الخارجي الموقع( اعدة بیانات الكترونیةقوالسالسل الزمنیة االطول عن طريق 

o  سعار ويتم نشر الرقم القیاسي أل نشر الرقم القیاسي ألسعار المستھلك يظھر تواريخوجود تقويم
 .المستھلك في الموعد المحدد فیه أي وفق الجدول الزمني المعلن

o  إمكانیة توفیر جداول معینة عن تقديرات الرقم القیاسي ألسعار المستھلك حسب رغبات المستخدم
 معینة. ألغراض
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