
1

الرقم القياسي ألسعار المستهلك

الرقم القياسي

ألسعار المستهلك

يوليو 2015

تاريخ اإلصدار 4 أغسطس 2015



2

الرقم القياسي ألسعار المستهلك

 

 المقّدمــة

يعّد الرقم القياسي ألسعار المستهلك أحد المؤشرات اإلحصائية التي تشكّل مدخالً مهماً في التخطيط 
في مختلف المجاالت، وتحرص مراكز اإلحصاء واإلدارات اإلحصائية في مختلف دول العالم على  والبحوث

، األسرقطاع السلع والخدمات التي يستهلكها  تركيب هذه األرقام، التي تعتمد على أسعار سلة من
 لزمن.وتشكّل األرقام المحتسبة سلسلة زمنية لقياس التغيّر الذي يطرأ على تكاليف المعيشة عبر ا

أبو ظبي على جمع أسعار تلك السلع والخدمات بصورة منتظمة  –من هذا المنطلق، دأب مركز اإلحصاء 
وفنشر المؤشرات المستخلصة منها، متّبعاً المنهجيات المعتمدة دولياً في هذا المجال. وقد طوّر قسم الدخل 

بحيث ُيحسب حسب مستويات  أبو ظبي الرقم القياسي ألسعار المستهلك-واألسعار في مركز اإلحصاء 
رفاه األسرة وحسب فنوع األسرة. فبالنسبة إلى مستوى رفاه األسرة، فقد ُقّسم المجتمع إلى خمس 

  .شرائح تمثّل خمسة مستويات معيشية، وذلك باالعتماد على متوسط اإلفنفا  السنوي للفرد

اع، كما وردت في مسح إفنفا  األسرة أما بالنسبة إلى فنوع األسرة، فقد ُقّسمت أسر المجتمع إلى ثالثة أفنو
 : األسر المواطنة واألسر غير المواطنة واألسر الجماعية.7002ودخلها 

وقد اختيرت عيّنة البنود الداخلة في سلّة الرقم القياسي ألسعار المستهلك من واقع بيافنات مسح إفنفا  
ة إلى عيّنة المصادر التي تجمع منها ، بحيث تمثّل مناطق اإلمارة جميعها، أما بالنسب7002األسرة ودخلها 

األسعار فلقد روعي عند اختيارها أن تكون مصادر تمثيلية، أي أفنها تمثّل فنقطة شراء لشريحة كبيرة من 
 المستهلكين في إمارة أبو ظبي، مع األخذ في االعتبار التوزيع الجغرافي للمصادر داخل اإلمارة.
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 الملّخص التنفيذي
 

 ،7002 من عام يوليوالمستهلك لشهر  سعارالتقرير تحليالً لنتائج حساب الرقم القياسي أل يقّدم هذا
المستهلك حسب مستوى رفاه  سعارفنتائج حساب الرقم القياسي ألإلى  باإلضافة ،2007بأساس عام 

 . أما أهم النتائج فهي:والنطا  الجغرافي وفنوعها األسرة

 مقارفنة بالرقم القياسي  %0.0بنسبة  7002 يوليوفي شهر  الرقم القياسي ألسعار المستهلك ارتفع

 .7002 يوفنيولشهر 

 مقارفنةة  7002 يوليوخالل شهر  %0.2بنسبة الرفاه "الدفنيا"  ةارتفعت أسعار المستهلك لألسر في شريح
األسةر ذات  فةي شةريحتي، كمةا ارتفعةت أسةعار المسةتهلك 7002 يوفنيةوبأسعار المسةتهلك فةي شةهر 

   .%0.0بنسبة و "العليا"  "لمتوسطةامستوى الرفاه "

 

  خةالل  %0.0بنسةبة الجماعيةة ووغيةر المواطنةة سةر المواطنةة شةرائح األارتفعت أسعار المستهلك في
 .7002 يوفنيومقارفنة بشهر  7002 يوليوشهر 
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 (100=2007) 5102 يوليولشهر المستهلك  ساا الرقم القياسي أل
 

 2015 يونيوبالرقم القياسي لشهر  5102 يوليوياسي لشهر مقا نة الرقم القأوالً: 
 

 يوفنيومقارفنة بأسعارها في شهر  7002من عام  يوليوفي شهر  %0.0المستهلك بنسبة  أسعار معّدلارتفع 

سلع  أسعاروقد جاء هذا االرتفاع كمحصّلة للتغيّرات )االرتفاعات واالفنخفاضات( التي طرأت على  .7002

 لك خالل الشهرين المذكورين. وخدمات سلة المسته

 ةمجموعفكافنت  7002 يوفنيومقارفنة بشهر  7002 يوليوها في شهر أسعارأما أهم المجموعات التي ارتفعت 

 .%0.0" بنسبة األغذية والمشروبات"، ومجموعة %0.2"المالبس واألحذية" بنسبة 

  األسرةالمستهلك حسب مستوى  فاه  ساا : األ قام القياسية ألاً نيثا

 يونيوبالرقم القياسي لشهر  5102 يوليومقا نة الرقم القياسي حسب مستوى الرفاه لشهر 
5102 

 
مقارفنةة بأسةعار المسةتهلك فةي شةهر  7002 يوليةوعلى أسعار المستهلك خالل شةهر  طرأأما االرتفاع الذي 

 ةر فةي شةريحإلةى ارتفةاع معةّدالت أسةعار المسةتهلك لألسة أدىفقد  %0.0، الذي بلغت فنسبته 7002 يوفنيو

األسةةر ذات مسةةتوى الرفةةاه  تي، كمةةا ارتفعةةت أسةةعار المسةةتهلك لشةةريح%0.2بنسةةبة الرفةةاه "الةةدفنيا" 
 .%0.0بنسبة و"العليا" " المتوسطة"

 

خالل شـهري حسب مستوى  فاه األسرة المستهلك  ساا : متوسط األ قام القياسية أل1 جدول 
   5102 يونيوو 5102 يوليو

 أبو ظبي-المصدر: مركز اإلحصاء 

  األسرةالمستهلك حسب نوع  ساا  قام القياسية أل: األاً ثالث

 5102 يونيوبالرقم القياسي لشهر  5102 يوليولشهر  األسرةمقا نة الرقم القياسي حسب نوع 
 

 يوفنيةومقارفنة بأسةعار المسةتهلك لشةهر  7002 يوليوعلى أسعار المستهلك خالل شهر  طرأأما االرتفاع الذي 

وغيةر األسةر المواطنةة  شةرائحأدى الى ارتفةاع أسةعار المسةتهلك فةي  فقد %0.0، الذي بلغت فنسبته 7002

 .7002 يوفنيومقارفنة بشهر  7002 يوليوخالل شهر  %0.0والجماعية بنسبة  المواطنة

 

 
 السنة

األسر  مستوى الرفاه ذات األسرشريحة 
تحت  الدنيا جمياها

فوق  المتوسطة المتوسطة
 الاليا المتوسطة

 002.7 000.2 002.1 001.1 002.1 008.0 7002يوفنيو 
8.001 008.0 008.2 7002 يوليو  8.002  9.000  1.002  

 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 التغيّر النسبي
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 يوليـوخـالل شـهري حسـب نـوع األسـرة المسـتهلك  ساا : متوسط األ قام القياسية أل2 جدول 
   5102 يونيوو 5102

 أبو ظبي –المصدر: مركز اإلحصاء    

 

 األ قام القياسية ألساا  المستهلك حسب النطاق الجغرافياً:  ابا
 

مقارفنة  %0.0بنسبة  7002سي ألسعار المستهلك في إقليم أبو ظبي في شهر يوليو ارتفع الرقم القيا
، في حين ارتفع في إقليم %0.7، بينما ارتفع في إقليم العين بنسبة 7002بالرقم القياسي لشهر يوفنيو 

 . %0.0الغربية بنسبة 

 
مقارفنةة بأسةعار  7002 ليةويوخةالل شةهر فنسبة مساهمة األقةاليم الجغرافيةة فةي معةدل الزيةادة فةي اإلمةارة 

 7002 يوفنيوالمستهلك لشهر 

 
مقارفنةة بأسةعار المسةتهلك لشةهر  7002 يوليةولقد جاء ارتفاع الرقم القياسي ألسعار المستهلك خالل شهر 

فنتيجةة الرتفةاع الةرقم القياسةي ألسةعار المسةتهلك فةي أقةاليم أبةو ظبةي، العةين،  %0.0بنسبة  7002 يوفنيو

خةالل شةهر مةن مجمةل االرتفةاع الةذي تحقةق  %22.1ساهم إقليم أبو ظبي بنسبة والمنطقة الغربية. حيث 

وإقلةيم  %08.2، كمةا سةاهم إقلةيم العةين بنسةبة 7002 يوفنيةومقارفنة بأسةعار المسةتهلك لشةهر  7002 يوليو

 من مجمل االرتفاع الذي حصل خالل الفترة المذكورة. %0.2المنطقة الغربية بنسبة 
 

 

 
 اإلصدا  المقبل: 

. 7002 سةبتمبرفةي الخةامس عشةر مةن  7002 أغسطسدر الرقم القياسي ألسعار المستهلك لشهر سيص

 ..aescadwww.أبةوظبي:  –للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع اإللكتروفني لمركز اإلحصاء 

 

 
 

 

 
 السنة

  األسر
غير  المواطنة هااألسر جميا

 الجماعية المواطنة
 002.7 002.2 001.8 000.1 7002يوفنيو 
8.000 7002 يوليو  002.7 008.7 1.002  

 0.0 0.0 0.0 0.0 التغيّر النسبي
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 منهجية الرقم القياسي ألساا  المستهلك
 

 مقّدمة

أبةو ظبةي فةي إمةارة أبةو ظبةي الجهةة الرسةمية المسةؤولة عةن حسةاب تقةديرات الةرقم -مركز اإلحصةاء  ُيعدّ 
القياسي ألسعار المستهلك وإصدارها في اإلمارة. وقد حّدث المركز سنة األسةاس للةرقم القياسةي ألسةعار 

لقياسةي الجديةد كأساس لألسةعار واألوزان. األوزان المسةتخدمة فةي الةرقم ا 7002المستهلك باعتماد سنة 

 .  2007، الذي فنُّفذ في إمارة أبو ظبي خالل الفترة 2007ُحسبت من خالل فنتائج مسح إفنفا  األسرة ودخلها 

إن المنهجية التي استخدمت في حساب الرقم القياسي تتسةق مةع أف ةل الممارسةات والتوصةيات الدوليةة 

 في هذا المجال.

 
 ما هو الرقم القياسي ألساا  المستهلك؟

م القياسي ألسعار المستهلك هو عبارة عن أداة لقياس معةّدل التغيّةر فةي أسةعار مجموعةة مةن السةلع الرق

والخدمات بين فترتين زمنيتين، وتسّمى الفترة التي فننسب إليها األسعار "فترة األساس" والفترة التي فنقةارن 
 أسعارها "فترة المقارفنة".

  
 أهميّة الرقم القياسي ألساا  المستهلك؟

م الرقم القياسي ألسعار المستهلك تقديرات شهرية حول فنسةب التغيّةر فةي سةلة أسةعار المسةتهلكين يقدّ 

 في إمارة أبو ظبي، ومن االستخدامات المهّمة للرقم القياسي ألسعار المستهلك فنذكر ما يلي:

  يستخدم الرقم القياسةي ألسةعار المسةتهلك كمؤشةر اقتصةادي مهةم لحسةاب معةّدالت الت ةخم. ويعةّد
عّدل الت خم مدخالً مهماً للكثير من المؤسسات االقتصادية يؤخذ في االعتبار عنةد صةياغة السياسةات م

 النقدية والخطط االقتصادية.

  ُيعّدل سلّم الرواتب واألجور من قبل الجهات الدوليةة والشةركات الكبةرى ومةن قبةل بعةو الحكومةات بنةاًء
 على التغيّر في الرقم القياسي ألسعار المستهلك.

 .كما يستخدم الرقم القياسي ألسعار المستهلك كمثبط في إعداد الحسابات القومية باألسعار الثابتة 
 

 تحديث الرقم القياسي ألساا  المستهلك

ُيحّدث الرقم القياسي ألسعار المستهلك بشكل دوري كلما توافرت البيافنات الالزمة لعمليةة التحةديث، وعةادة 

لمستهلك بعد صدور فنتائج مسح إفنفا  األسةرة ودخلهةا الةذي ينّفةذ دوريةاً كةل ُيحّدث الرقم القياسي ألسعار ا

خمس سنوات على األكثر في معظةم دول العةالم. وتكمةن أهميّةة التحةديث فةي أوزان سةلع وخةدمات سةلة 

الرقم القياسي ألسعار المسةتهلك فةي أن هةذه األوزان يجةب أن تمثّةل قةدر المسةتطاع الةنمط االسةتهالكي 

 رة.الحالي لألس
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، حيةث أصةبحت 2008وقد كان آخر تحديث للرقم القياسي ألسعار المستهلك في إمةارة أبةو ظبةي فةي عةام 

هي سنة األساس الجديدة للةرقم القياسةي مةن حيةث األوزان واألسةعار. والنقةاط التاليةة توضّةح  7002سنة 

 :التفاصيل الدقيقة لمنهجية الرقم القياسي ألسعار المستهلك في إمارة أبو ظبي

 
 . تركيب الرقم القياسي ألساا  المستهلك0

ُيحسب الرقم القياسي ألسعار المستهلك حسب الصيغة الرياضية لالسبير 
WP

PCPI i
i

i
L 0

0

1 
  

تُجمع أسعار سلع سلة الرقم القياسي وخدماتها ألسعار المستهلك بشكل دوري شهرياً، باستثناء مجموعةة 
اك والدجاج فتجمةع بشةكل أسةبوعي وذلةك للتغيّةر المسةتمر الةذي يطةرأ الخ راوات والفواكه واللحوم واألسم

على أسعارها، كما أن إيجارات المساكن تُجمةع أسةعارها بشةكل ربةع سةنوي وأخيةراً أسةعار رسةوم التعلةيم 

 تُجمع بشكل فنصف سنوي. 

 
قم علةةى مسةتوى امةةارة أبةةو ظبةةي. وتتكةةوّن سةةلة الةةر 7002ُيحسةب الةةرقم القياسةةي الحةةالي بأسةةاس عةةام 

سةلعة وخدمةة. كمةا ت ةّمن  210سلعة وخدمة، بينما تتكوّن سلة المستهلك مةن  001القياسي الحالي من 

الرقم القياسي الجديد احتساب الرقم القياسي للمساكن المشةغولة مةن أصةحابها، وذلةك بةضةافة وزن هةذا 
سةاكن المسةتأجرة البند إلى وزن المساكن المسةتأجرة وحسةاب رقةم قياسةي واحةد لايجةارات يت ةّمن الم

 والمساكن المشغولة من أصحابها. 

 
ُيحسب متوسط سعر السلعة على مستوى المجموعة االبتدائية )المجموعة االبتدائيةة هةي أدفنةى مسةتوى 

الهندسةةي. أمةةا المنسةةوب السةةعري والةةوزن الجديةةد، فُيحسةةب للسةةلعة يتةةوافر لةةه وزن( باسةةتخدام الوسةةط 

المنسوب السعري بقسمة سعر المقارفنة على سعر األساس، وللحصول على الوزن الجديةد للسةلعة ُي ةرب 
 المنسوب السعري بوزن األساس للسلعة.

 
جميعهةا  لحساب الرقم القياسي على مستوى المجموعات الفرعية، ُيجمةع الةوزن الجديةد للسةلع والخةدمات

التي تنتمي إلى المجموعة الفرعية ومةن ثةم ُيقسةم الةوزن الجديةد للمجموعةة الفرعيةة علةى وزن األسةاس 

للمجموعة فنفسها. وباألسلوب فنفسه ُيحسب الرقم القياسي للمجموعةات الرئيسةة وأخيةراً للةرقم القياسةي 

 العام.

 
 . األوزان5

سةط مةرّجح للتغيّةةر السةعري لسةةلع سةلة الةةرقم إن الةرقم القياسةي ألسةةعار المسةتهلك هةةو عبةارة عةةن متو

( Cالقياسي وخدماتها. إن وزن السةلعةاالخدمة يعكةس األهميّةة النسةبية للسةلعة. وُيحسةب وزن السةلعة )

علةى )مجمةوع إفنفةا  األسةر جميعهةا علةى السةلع  C)بقسمة )مجموع إفنفا  األسر جميعها على السةلعة 

 والخدمات كافة(.
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النسةبية للسةلع والخةدمات.  1ُحسةبت األهميةات 7008ا7002األسةرة ودخلهةا  من خالل فنتةائج مسةح إفنفةا 

أو تساويها ُأدرجت ضةمن سةلة سةلع الةرقم القياسةي  %0.007السلعةاالخدمة التي تكون أهميّتها أكبر من 

ألسعار المستهلك وخدماته. أما السلع التي كافنت أهميّتها أقل من ذلك فقد ُوزّعت أوزافنها على باقي السةلع 

 ضمن المجموعة فنفسها بأسلوب التناسب مع الحجم.

 

 . سلة الرقم القياسي وسلة المستهلك3

سةلعة  001بعد عملية حساب األوزان وتحديد السلع والخدمات الممثّلة للرقم القياسةي، التةي بلةد عةددها  

أكثةر وخدمة، ُحّددت سلة المستهلك، حيث تحّدد لكل سةلعة ضةمن سةلة الةرقم القياسةي سةلعةاخدمة أو 

جةم سةلة لتكون ممثّلة لها، وعليه فةن سةلة المسةتهلك تكةون أكبةر مةن سةلة الةرقم القياسةي، وقةد بلةد ح

 سلعة وخدمة. 210المستهلك 

 

 . التصنيف المستخدم لمجموعات اإلنفاق في الرقم القياسي ألساا  المستهلك 4

 Classification of Individual Consumptionالتصنيف المستخدم في الرقم القياسي ألسعار المستهلك هو 

according to Purpose (COICOP)  أي "تصنيف االستهالك الفةردي حسةب الغةرو" وهةو تصةنيف صةادر عةن

األمم المتحدة لألغراو اإلحصائية. وُصنّفت سلة سلع الرقم القياسي وخدماته بناًء على هةذا التصةنيف إلةى 
 0مجموعةة فرعيةة علةى مسةتوى  10وى حةّدين، ومجموعة فرعية علةى مسةت 01مجموعة رئيسة وإلى  07

 حدود. والجدول التالي يبيّن المجموعات الرئيسة )على مستوى حّد واحد( وأوزافنها:

 قم 
مجموعة 
 االنفاق

 الوزن مجموعات السلع والخدمات

 100.00 الرقم العةةةةةةام  
 16.1 األغذية والمشروبات  01

 0.3 المشروبات الروحية والتبد 02

 9.8 المالبس واألحذية 03

 37.9 السكن والمياه والكهرباء والغاز وأفنواع الوقود األخرى 04

 4.8 التجهيزات والمعدات المنزلية وأعمال الصيافنة االعتيادية للبيوت 05

 0.8 الصحة 06

 9.7 النقل 07

 7.7 االتصاالت 08

 2.4 الترويح والثقافة 09

 2.6 التعليم 10

الفناد المطاعم و 11  3.4 

 4.6 سلع وخدمات متنوّعة 12
 . المصطلحات الخاصة بالرقم القياسي ألساا  المستهلك .0

                                                           
على هذه السلعة مقسوماً على  األهميّة النسبية للسلعة أو وزن السلعة هو عبارة عن مجموع إفنفا  األسر جميعها 1

 .إفنفا  األسر جميعها على السلع والخدمات جميعها
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 المصطلح المرادف الوصف
يعرف السعر بافنه القيمة البديلة للوحدة من السلعة او الخدمة. اي 
القيمة السوقية للسلعة او الخدمة، وهذه القيمة تتكون من تبادل 

سوا  التجارية ويعادلها مدى استفادة السلع والخدمات في اال
 المستهلك من تلك السلع والخدمات.

Price السعر 

هو مؤشر إحصائي يقيس مقدار التغيرات التي تطرأ على أسعار 
السلع والخدمات وإيجارات الوحدات السكنية التي تدخل ضمن 
سلة اإلفنفا  االستهالكي لألسر في فترة زمنية تسمى فترة 

 ا الى فترة أخرى تسمى فترة االساس.المقارفنة منسوب

Consumer 
Price Index 

(CPI) 

الرقم القياسي 
 ألسعار المستهلك

هو معدل االرتفاع العام المتوقع في أسعار المستهلك، ويتم 
حساب هذا الت خم باالعتماد على سلسلة زمنية لبيافنات األرقام 

القياسية ودراسة حركة أسعارها على مستوى المجموعات 
رئيسية والفرعية المكوفنة لسلة الرقم القياسي مع االخذ بعين ال

االعتبار متغير الموسمية. ومن الجدير بالذكر أن فنسب الت خم 
المتوقعة تظل تقديرات إحصائية، معرضة للزيادة او النقصان تبعا 

 لمتغيرات أسعار السو  غير المتوقعة.

 

Expected 
Inflation 

 الت خم المتوقع

النسبية السلعة أو الخدمة داخل سلة المستهلك هي االهمية 
والذي يعبر عن أهميتها مقارفنة بجميع السلع والخدمات داخل 

 سلة الرقم القياسي.

Weight األهمية النسبية 

هي منافذ بيع السلع والخدمات كالمحالت التجارية والسوبر 
 المصدر Outlet ماركت والمستودعات.... إلخ

عتمدة لتكرار عملية مسح المجموعات هي المدة الزمنية الم
 Periods of المختلفة لكل سلة وقد تكون أسبوعية او شهرية أو ربعية. 

Collection 
 دورية المسح

 

 
 . التصنيف المستخدم لشرائح مستوى  فاه األسرة في الرقم القياسي ألساا  المستهلك6

وهةو  7002لى متوسط إفنفا  الفرد في عةام وفق هذا التصنيف ُقّسمت األسر إلى خمس شرائح باالعتماد ع

العام الذي فنُّفذ فيه آخر مسح إلفنفا  األسرة ودخلها، حيث مثّلت الشةريحة األولةى "الةدفنيا" الشةريحة األقةل 

دخالً، بينما مثّلت الشريحة الخامسة "العليا" الشةريحة األعلةى دخةالً، ويشةير الجةدول التةالي إلةى متوسةط 

 الرفاه )القيم بالدرهم اإلماراتي(.إفنفا  الفرد حسب مستويات 

 

 

 

 



10

الرقم القياسي ألسعار المستهلك

 

 مستويات الرفاه األدنى األعلى المتوسط

 الدفنيا 2683 11122 7839
 تحت المتوسطة 11126 16887 14070
 المتوسطة 16896 23716 20260
 فو  المتوسطة 23723 34607 28686
 العليةةا 34632 422932 52720

 

 الرقم القياسي ألساا  المستهلك . التصنيف المستخدم لنوع األسرة في7

 في هذا التصنيف ُقّسمت األسر إلى ثالثة أصناف: األسر المواطنة، واألسر غير المواطنة، واألسر الجماعية.

األسرة المواطنة: هي فرد أو أكثر من مواطني دولة اإلمارات العربية المتحدة الذين يقيمون بصفة معتادة  -
تةربطهم، ويشةتركون فةي المسةكن  ة، وقةد تةربطهم صةلة قرابةة أو الفي إمةارة أبةو ظبةي ولهةا رّب أسةر

 والمأكل.

األسرة غير المواطنة: هي فرد أو أكثر من غير مةواطني دولةة اإلمةارات العربيةة المتحةدة، يشةتركون معةاً  -

في المسكن والمأكل، وقد تةربطهم صةلة قرابةة أو ال تةربطهم، ويكةون لهةا رّب أسةرة، وتعةّد األسةرة غيةر 

ة إذا كان رّب األسرة غير مواطن والزوجة غير مواطنة حتى لو كان لدى الزوجةة أبنةاء مواطنةون مةن مواطن

 زواج سابق.

األسرة الجماعية: تعبّر عن مجموعة من األفراد )اثنين فأكثر( بصرف النظر عن جنسةياتهم، وال يكةون لهةا  -
اً ال يشتركون في المأكل، وهي من رّب أسرة وال تربطهم صلة قرابة، ويشتركون معاً في المسكن، وغالب

 فنوع واحد ذكوراً أو إفناثاً.

 . النطاق الجغرافي8
النطا  الحالي لمنهجيةة مركةز اإلحصةاء هةو جمةع األسةعار مةن إمةارة أبةو ظبةي. حيةث تشةمل التقسةيمات 

 الجغرافية إلقليم أبو ظبي والعين والغربية.

 . مصاد  السلع والخدمات9
مةن خةالل زيةارات ميدافنيةة قةام بهةا فريةق مةن قسةم مؤشةرات األسةعار، وهةذه ُحّددت مصادر جمع األسةعار 

المصادر في تجّدد مستمر، حيث إن الفريق يبلد القسم بشكل دوري عةن إغةال  أي مصةدر أو افنتقالةه. ولقةد 

روعي عند اختيار المصدر أن يكون مصدراً تمثيلياً أي أفنه يمثّل فنقطة شةراء لشةريحة كبيةرة مةن المسةتهلكين 

 ( مصدراً.080إمارة أبو ظبي، ويبلد عدد المصادر التي تجمع األسعار منها ) في
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 . جمع األساا  01
تعّد عملية جمع األسعار من أهم المراحةل وأدقّهةا، وتتطلّةب الكثيةر مةن الجهةد والوقةت. تُجمةع أسةعار سةلة 

غاية. ول مان دقةة األسةعار التةي السلع والخدمات من قبل مجموعة من الموظفين الذين ُدرّبوا وُأّهلوا لهذه ال

 تجمع، تُدقّق أسعار السلع والخدمات من خالل زيةارات ميدافنيةة تدقيقيةة لعيّنةة مةن السةلع والخةدمات. فلكةل

مجموعة مةن مجموعةات سةلة السةلع والخةدمات دوريةة لجمعهةا فمنهةا مةا يجمةع بشةكل أسةبوعي، ومنهةا 

 الشهري وربع السنوي.

ر ومواكبة تكنولوجيا المعلومات، أعّد المركز فنظاماً خاصاً باألرقام القياسية، وبهدف تطوير آلية جمع األسعا
ويهدف النظام المستحدث لحساب األرقام القياسية ألسعار المستهلك باستخدام "األجهزة الكفيّة" إلى 

لى توفير إتمام اإلجراءات والعمليات الخاصة بتركيب األرقام القياسية ألسعار المستهلك كافة، باإلضافة إ

البيافنات والنواتج المطلوبة، فهو فنظام شامل ومتكامل يغطي مراحل بناء األرقام القياسية ألسعار المستهلك 

 .كافة

 :ويمكن إجمال أهداف النظام على النحو التالي

 .تنفيذ مراحل إعداد األرقام القياسية ألسعار المستهلك واستخراجها كافة 

 فنية الخاصة بةعداد بيافنات األسعار )عملية جمع البيافنات من الميدان( وفنقلها توفير البرامج واألدوات اإللكترو

 إلى األجهزة الكفيّة، وكذلك استقبال البيافنات منها وفنقلها إلى قاعدة بيافنات األسعار.

  التمكّن من فحص صحة البيافنات وتكاملها واختبارها في أثناء مختلف مراحل سير النظام، بدءاً من إعداد
 .لع والخدمات مروراً باألعمال الميدافنية وافنتهاًء بحساب المؤشرسلة الس

 .)إمكافنية معالجة األرقام القياسية وحسابها ألي من مناطق اإلمارة )حسب التوزيع الجغرافي  

  معالجة الحاالت الخاصة التي قد تنشأ في أثناء جمع البيافنات أو إعداد األرقام القياسية مثل اختفاء

 والتغيّرات التي تطرأ على السلع.السلع والمصادر 

  تحديد سلة السلع والخدمات لسنة األساس مع األوزان النسبية للمجموعات السلعية المرجحة

 وحساب أسعار سنة األساس للسلع والخدمات كافة وحفظها.

 .مساعدة جامعي البيافنات على تدقيق البيافنات وذلك بربط قواعد بيافنات األسعار الحالية بالسابقة 

 . النشر00
أبةةو ظبةةي علةةى إصةةدار فنشةةرة أسةةعار السةةلع والخةةدمات االسةةتهالكية بصةةورة شةةهرية -يعمةةل مركةةز اإلحصةةاء 

وسةنوية. أمةةا الةةرقم القياسةي ألسةةعار المسةةتهلك فيصةةدر بعةد مةةرور أسةةبوعين مةن افنتهةةاء الشةةهر، واألرقةةام 

شر دوريات سةنوية حةول األرقةام القياسية ألسعار المستهلك متاحة للجميع بعد إصدارها. كما يقوم المركز بن
القياسية ألسعار المستهلك ت ّم معّدالت الت خم. كمةا أفنةه يمكةن تزويةد طةالبي البيافنةات بمؤشةرات األرقةام 

 ( عند الطلب.CD'sالقياسية الشهرية على األشرطة المدمجة )

 

 . كيف نقرأ الرقم القياسي ألساا  المستهلك؟05

يعكس التغيّر في قيمة التكلفة لسةلة مةن السةلع والخةدمات )محةّددة  إن الرقم القياسي ألسعار المستهلك

مسةبقاً( بةةين فتةةرتين زمنيتةةين همةةا "فتةةرة األسةةاس" و"فتةةرة المقارفنةةة". علةةى سةةبيل المثةةال، إذا بلةةد الةةرقم 

فهذا يعني أفنه إذا كافنت قيمة تكلفة سةلة السةلع  002.0القياسي ألسعار المستهلك في فترة مقارفنة معيّنة 
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وحدات فنقديةة. هةذا  002وحدة فنقدية فةفنها في فترة المقارفنة أصبحت تكلّف  000مات في فترة األساس والخد

 .  %2يعني أن أسعار السلع والخدمات قد ارتفعت بالمتوسط بما فنسبته 

 

كما يمكننا مقارفنة أسعار الفترة الحالية بالفترة السابقة من خالل قسمة الرقم القياسي الحالي علةى الةرقم 

لنحصل على معةّدل التغيّةر فةي األسةعار  000( ومن ثم طرح 000ياسي للفترة السابقة وضرب الناتج في )الق
 بين الفترة الحالية والفترة السابقة.

 

 . التضخم المتوقع03

تكمن أهمية الت خم المتوقع بأفنها تعطي مؤشرا عن معدالت الت خم المستقبلية، يمكن االعتماد عليها فةي 

 السياسات النقدية المستقبلية، وخاصة من قبل البنوك والمؤسسات المالية. وضع التصورات و
ويالحظ أن الت خم المتوقع هو تقديرات إحصائية قد تزيد أو تنقص وفقا للتغيرات غير المتوقعة التي تطرأ علةى 

 السو .
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