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 مــةالمقد  

ياد  الرقم القياسي ألساار المستهلك أحد المؤشرات اإلحصائية التي تشك ل مدخلا مهماا في التخطيط 
مختلف المجالت، وتحرص مراكز اإلحصاء واإلدارات اإلحصائية في مختلف دول الاالم على والبحوث في 

تركيب هذه األرقام، التي تاتمد على أساار سلة من السلع والخدمات التي يستهلكها القطاع الاائلي، 
 لزمن.وتشك ل األرقام المحتسبة سلسلة زمنية لقياس التغي ر الذي يطرأ على تكاليف المايشة عبر ا

أبو ظبي على جمع أساار تلك السلع والخدمات بصورة منتظمة وفنشر  –من هذا المنطلق، دأب مركز اإلحصاء 
المؤشرات المستخلصة منها، مت بااا المنهجيات الماتمدة دولياا في هذا المجال. وقد طو ر قسم الدخل 

بحيث ُيحسب حسب مستويات رفاه  أبو ظبي الرقم القياسي ألساار المستهلك-واألساار في مركز اإلحصاء 
م المجتمع إلى خمس شرائح  األسرة وحسب فنوع األسرة. فبالنسبة إلى مستوى رفاه األسرة، فقد ُقس 

  .تمث ل خمسة مستويات مايشية، وذلك بالعتماد على متوسط اإلفنفا  السنوي للفرد

مت أسر المجتمع إلى ثلثة أفنو اع، كما وردت في مسح إفنفا  األسرة أما بالنسبة إلى فنوع األسرة، فقد ُقس 
 : األسر المواطنة واألسر غير المواطنة واألسر الجماعية.5112ودخلها 

وقد اختيرت عي نة البنود الداخلة في سل ة الرقم القياسي ألساار المستهلك من واقع بيافنات مسح إفنفا  
ة إلى عي نة المصادر التي تجمع منها ، بحيث تمث ل مناطق اإلمارة جمياها، أما بالنسب5112األسرة ودخلها 

األساار فلقد روعي عند اختيارها أن تكون مصادر تمثيلية، أي أفنها تمث ل فنقطة شراء لشريحة كبيرة من 
 المستهلكين في إمارة أبو ظبي، مع األخذ في العتبار التوزيع الجغرافي للمصادر داخل اإلمارة.
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 ص التنفيذيالملخ  
 

 ،5102 من عام ابريلالمستهلك لشهر  ساارلنتائج حساب الرقم القياسي أل التقرير تحليلا  م هذايقد  

المستهلك حسب مستوى رفاه  ساارفنتائج حساب الرقم القياسي ألإلى  ضافةباإل ،2007بأساس عام 

 . أما أهم النتائج فهي:والنطا  الجغرافي وفنوعها األسرة

 مقارفنة بالرقم  %1.5بنسبة  5102 ابريلفي شهر  الرقم القياسي ألساار المستهلك ارتفع

 .5102 مارسالقياسي لشهر 

 5102 ابريـلخـلل شـهر  %0.4"الـدفنيا" بنسـبة  الرفـاه ةسر في شريحأساار المستهلك لأل ارتفات 

األسـر تي كما ارتفات أسـاار المسـتهلك لشـريح ،5102 مارسمقارفنة بأساار المستهلك في شهر 

   .%1.5بنسبة " الاليا"و " وسطةالمت "ذات مستوى الرفاه 

  فـي حـين %1.5بنسـبة وغيـر المواطنـة  األسـر المواطنـة تيأساار المستهلك في شـريحارتفات ،

مقارفنـة  5102 ابريـلخـلل شـهر  %1.2 ارتفات أساار المستهلك لشريحة السـر الجماعيـة بنسـبة

 .  5102 مارسشهر ب
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 (100=2007) 5102 ابريللشهر المستهلك  ساا الرقم القياسي أل
 

 2015 ما سالقياسي لشهر  بالرقم 5102 ابريلمقا نة الرقم القياسي لشهر : أولا 
 

 مارسمقارفنة بأساارها في شهر  5102من عام  ابريلفي شهر  %1.5المستهلك بنسبة  أساار ماد لارتفع 

سلع  أساارخفاضات( التي طرأت على وقد جاء هذا الرتفاع كمحص لة للتغي رات )الرتفاعات والفن .5102

 وخدمات سلة المستهلك خلل الشهرين المذكورين. 

ة مجموعفكافنت  5102 مارسمقارفنة بشهر  5102 ابريلها في شهر أساارأما أهم المجموعات التي ارتفات 

ت سلع وخدما" ةمجموعو ،%0.1بنسبة " ملبس والحذيةال" مجموعةو ،%5.2 بنسبة "المطاعم والفناد "

 .%1.2" بنسبة متنوعة

  األسرةالمستهلك حسب مستوى  فاه  ساا  قام القياسية ألاأل :اا ثاني

 5102 مارسالرقم القياسي لشهر ب 5102 ابريللشهر حسب مستوى الرفاه مقارفنة الرقم القياسي 
 

ي شـهر مقارفنـة بأسـاار المسـتهلك فـ 5102 ابريلعلى أساار المستهلك خلل شهر  حدثالذي  الرتفاعأما 

ـ  %0.2ه تفنسب تبلغ ذيال ،5102 مارس  ةسـر فـي شـريحر إلـى ارتفـاع ماـد لت أسـاار المسـتهلك لألفقد أث

 المتوسطة "األسر ذات مستوى الرفاه  تيكما ارتفات أساار المستهلك لشريح ،%0.4"الدفنيا" بنسبة  الرفاه

 .%1.5بنسبة " الاليا"و "

 

حسـب مسـتوى  فـاه األسـرة المسـتهلك  ساا متوسط األ قام القياسية أل(: 1جدول )
  5102 ما سو 5102 ابريلخالل شهري 

  ظبي أبو-المصدر: مركز اإلحصاء 

 

 

 

 
 السنة

 ذات مستوى الرفاه األسرشريحة 
 األسر جمياها

تحت  الدنيا
فوق  المتوسطة المتوسطة

 الاليا المتوسطة

 011.5 ..010 011.1 014.0 012.1 012.1 5102 مارس
 011.4 015.5 011.2 014.4 012.1 ..012 5102 ابريل

 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.4 التغي ر النسبي
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  األسرةالمستهلك حسب نوع  ساا القياسية أل األ قام :اا ثالث

 5102 مارسالرقم القياسي لشهر ب 5102 ابريللشهر  األسرةحسب فنوع مقارفنة الرقم القياسي 
 

مقارفنـة بأسـاار المسـتهلك لشـهر  5102 ابريـللمسـتهلك خـلل شـهر علـى أسـاار ا حدثالذي  الرتفاعأما 

 األسـر المواطنـة تيالمستهلك في شريح أساار أدى الى ارتفاعفقد  %1.5 تهفنسب تبلغ الذي ،5102 مارس

 .5102 مارسشهر بمقارفنة  5102 ابريلخلل شهر  %1.2والجماعية بنسبة  %1.5بنسبة وغير المواطنة 

 

خــالل األســرة  نــوعحســب المســتهلك  ســاا  قــام القياســية ألمتوســط األ (:2جــدول )
  5102 ما سو 5102 ابريلشهري 

 أبو ظبي –مركز اإلحصاء  المصدر:      

 

 النطاق الجغرافيالقياسية ألساا  المستهلك حسب  األ قام اا: ابا
مقارفنـة بأسـاار  5102 ابريـلخـلل شـهر فنسبة مساهمة األقـاليم الجغرافيـة فـي ماـدل الزيـادة فـي اإلمـارة 

 5102 مارسالمستهلك لشهر 

 
مقارفنـة بأسـاار المسـتهلك لشـهر  5102 ابريـل لقد جاء ارتفاع الرقم القياسي ألساار المستهلك خلل شهر

ظبـي، الاـين،  أبـو أقـاليمفنتيجة لرتفاع الـرقم القياسـي ألسـاار المسـتهلك فـي  %1.5بنسبة  5102 مارس
خـلل شـهر مـن مجمـل الرتفـاع الـذي تحقـق  %22.5. حيث ساهم إقليم أبو ظبي بنسبة والمنطقة الغربية

وإقلـيم  %2.4، كمـا سـاهم إقلـيم الاـين بنسـبة 5102 مـارسهر مقارفنة بأسـاار المسـتهلك لشـ 5102 ابريل

 .من مجمل الرتفاع الذي حصل خلل الفترة المذكورة %4.4المنطقة الغربية بنسبة 

 

 

 

 

 
 

 
 السنة

  األسر
 الجماعية غير المواطنة المواطنة جمياها األسر

 011.5 014.2 014.1 010.2 5102 مارس
4.011 012.4 ..014 ..010 5102 ابريل  

 0.5 0.5 1.5 0.5 التغي ر النسبي
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 :يإقليم أبو ظب -الرقم القياسي ألساار المستهلك  .0

بالرقم القياسي لشهر  مقارفنة %1.5بنسبة  5102ابريل الرقم القياسي ألساار المستهلك في شهر  ارتفع

   .5102مارس 

 الرقم القياسي ألساار المستهلك إقليم الاين .5

مقارفنة بالرقم القياسي لشهر  %1.0بنسبة  5102ابريل الرقم القياسي ألساار المستهلك في شهر  ارتفع

 .5102مارس 

 الرقم القياسي ألساار المستهلك إقليم المنطقة الغربية .1

مقارفنـة بـالرقم القياسـي لشـهر  %1.0بنسبة  5102 ابريلر المستهلك في شهر الرقم القياسي ألساا ارتفع

   .5102 مارس
 
 
 

 اإلصدا  المقبل: 
. للمزيـد مـن 5102 يوفنيـومن  في الخامس عشر 5102 مايوالمستهلك لشهر  ساارسيصدر الرقم القياسي أل

 .www.scad.ae :ظبيوـأب –المالومات، يرجى زيارة الموقع اإللكتروفني لمركز اإلحصاء 
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 منهجية الرقم القياسي ألساار المستهلك
 

 مقد مة

أبـو ظبـي فـي إمـارة أبـو ظبـي الجهـة الرسـمية المسـؤولة عـن حسـاب تقـديرات الـرقم -ُياد  مركـز اإلحصـاء 

نة األسـاس للـرقم القياسـي ألسـاار القياسي ألساار المستهلك وإصدارها في اإلمارة. وقد حد ث المركز سـ
كأساس لألسـاار واألوزان. األوزان المسـتخدمة فـي الـرقم القياسـي الجديـد  5112المستهلك باعتماد سنة 

 .  2007، الذي فنُف ذ في إمارة أبو ظبي خلل الفترة 2007ُحسبت من خلل فنتائج مسح إفنفا  األسرة ودخلها 

قم القياسـي تتسـق مـع أفاـل الممارسـات والتوصـيات الدوليـة إن المنهجية التي استخدمت في حساب الر

 في هذا المجال.

 
 ما هو الرقم القياسي ألساا  المستهلك؟

ر فـي أسـاار مجموعـة مـن السـلع  الرقم القياسي ألساار المستهلك هو عبارة عن أداة لقيـاس ماـد ل التغيـ 

األساار "فترة األساس" والفترة التـي فنقـارن والخدمات بين فترتين زمنيتين، وتسم ى الفترة التي فننسب إليها 

 أساارها "فترة المقارفنة".
  

 أهمي ة الرقم القياسي ألساا  المستهلك؟

يقد م الرقم القياسي ألساار المستهلك تقديرات شهرية حول فنسب التغي ر في سلة أساار المستهلكين في 

 ار المستهلك فنذكر ما يلي:إمارة أبو ظبي، ومن الستخدامات المهم ة للرقم القياسي ألسا

   يستخدم الرقم القياسي ألساار المستهلك كمؤشر اقتصادي مهم لحساب ماـد لت التاـخم. وياـد
ماــد ل التاــخم مــدخلا مهمــاا للكثيــر مــن المؤسســات القتصــادية يؤخــذ فــي العتبــار عنــد صــياغة 

 السياسات النقدية والخطط القتصادية.

 ن قبل الجهات الدولية والشركات الكبرى ومن قبل باض الحكومـات بنـاءا ُياد ل سل م الرواتب واألجور م
 على التغي ر في الرقم القياسي ألساار المستهلك.

  كما يستخدم الـرقم القياسـي ألسـاار المسـتهلك كمثـبط فـي إعـداد الحسـابات القوميـة باألسـاار
 الثابتة.

 

 تحديث الرقم القياسي ألساا  المستهلك

سي ألساار المستهلك بشكل دوري كلما توافرت البيافنات اللزمـة لامليـة التحـديث، وعـادة ُيحد ث الرقم القيا

ُيحد ث الرقم القياسي ألساار المستهلك باد صدور فنتائج مسح إفنفـا  األسـرة ودخلهـا الـذي ينف ـذ دوريـاا كـل 

ات سلة الـرقم خمس سنوات على األكثر في ماظم دول الاالم. وتكمن أهمي ة التحديث في أوزان سلع وخدم
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ل قـدر المسـتطاع الـنمط السـتهلكي الحـالي  القياسي ألساار المستهلك في أن هذه األوزان يجب أن تمثـ 

 لألسرة.

 
، حيـث أصـبحت 2008وقد كان آخر تحديث للرقم القياسي ألساار المستهلك فـي إمـارة أبـو ظبـي فـي عـام 

ح هي سنة األساس الجديـدة للـرقم القياسـي مـن حيـث األ 5112سنة  وزان واألسـاار. والنقـاط التاليـة توضـ 

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

 
 . تركيب الرقم القياسي ألساا  المستهلك0

WPُيحسب الرقم القياسي ألساار المستهلك حسب الصيغة الرياضية للسبير 
PCPI i

i

i
L 0

0

1   

لة الرقم القياسي وخدماتها ألساار المستهلك بشكل دوري شهرياا، باستثناء مجموعـة تُجمع أساار سلع س

ر المسـتمر الـذي يطـرأ  الخاراوات والفواكه واللحوم واألسماك والدجاج فتجمـع بشـكل أسـبوعي وذلـك للتغيـ 

ليم تُجمع أساارها بشكل ربع سنوي وأخيراا أساار رسوم التاتُجمع على أساارها، كما أن إيجارات المساكن 
 بشكل فنصف سنوي. 

 
علــى مســتوى امــارة أبــو ظبــي. وتتكــو ن ســلة الــرقم  5112ُيحســب الــرقم القياســي الحــالي بأســاس عــام 

كمـا تاـم ن  سـلاة وخدمـة. 211سلاة وخدمة، بينما تتكو ن سلة المسـتهلك مـن  114القياسي الحالي من 

الرقم القياسي الجديد احتساب الرقم القياسي للمسـاكن المشـغولة مـن أصـحابها، وذلـك ب ضـافة وزن هـذا 

البند إلى وزن المسـاكن المسـتأجرة وحسـاب رقـم قياسـي واحـد لتيجـارات يتاـم ن المسـاكن المسـتأجرة 
 والمساكن المشغولة من أصحابها. 

 
لمجموعة البتدائية )المجموعـة البتدائيـة هـي أدفنـى مسـتوى متوسط سار السلاة على مستوى اُيحسب 

للســلاة يتــوافر لــه وزن( باســتخدام الوســط الهندســي. أمــا المنســوب الســاري والــوزن الجديــد، فُيحســب 

المنسوب الساري بقسمة سار المقارفنة على سار األساس، وللحصول على الـوزن الجديـد للسـلاة ُياـرب 

 للسلاة.المنسوب الساري بوزن األساس 

 
لحساب الرقم القياسي على مستوى المجموعات الفرعية، ُيجمـع الـوزن الجديـد للسـلع والخـدمات جمياهـا 

التي تنتمي إلى المجموعة الفرعية ومـن ثـم ُيقسـم الـوزن الجديـد للمجموعـة الفرعيـة علـى وزن األسـاس 

ة وأخيـراا للـرقم القياسـي الرقم القياسـي للمجموعـات الرئيسـُيحسب للمجموعة فنفسها. وباألسلوب فنفسه 

 الاام.

 
 . األوزان5

إن الــرقم القياســي ألســاار المســتهلك هــو عبــارة عــن متوســط مــرج ح للتغي ــر الســاري لســلع ســلة الــرقم 

ة النسـبية للسـلاة. وُيحسـب وزن السـلاة ) ( Cالقياسي وخـدماتها. إن وزن السـلاةلالخدمة ياكـس األهميـ 

علـى )مجمـوع إفنفـا  األسـر جمياهـا علـى السـلع  C)السـلاة  بقسمة )مجموع إفنفا  األسر جمياها علـى

 والخدمات كافة(.



10

الحسابات القومية الربعية

9 
 

 
النسـبية للسـلع والخـدمات.  1ُحسـبت األهميـات 5112ل5112من خـلل فنتـائج مسـح إفنفـا  األسـرة ودخلهـا 

أو تساويها ُأدرجـت ضـمن سـلة سـلع الـرقم القياسـي  %1.115السلاةلالخدمة التي تكون أهمي تها أكبر من 
لمستهلك وخدماته. أما السلع التي كافنت أهمي تها أقل من ذلك فقد ُوز عت أوزافنها على باقي السـلع ألساار ا

 ضمن المجموعة فنفسها بأسلوب التناسب مع الحجم.

 

 . سلة الرقم القياسي وسلة المستهلك3

سـلاة  114باد عملية حساب األوزان وتحديد السلع والخدمات الممث لة للـرقم القياسـي، التـي بلـد عـددها  

وخدمة، ُحد دت سلة المستهلك، حيث تحد د لكـل سـلاة ضـمن سـلة الـرقم القياسـي سـلاةلخدمة أو أكثـر 

لتكون ممث لة لها، وعليه فـ ن سـلة المسـتهلك تكـون أكبـر مـن سـلة الـرقم القياسـي، وقـد بلـد حجـم سـلة 

 سلاة وخدمة. 211المستهلك 

 

 القياسي ألساا  المستهلك  . التصنيف المستخدم لمجموعات اإلنفاق في الرقم4

 Classification of Individual Consumptionالتصنيف المستخدم في الرقم القياسي ألساار المستهلك هـو 
according to Purpose (COICOP)  أي "تصنيف السـتهلك الفـردي حسـب الغـره" وهـو تصـنيف صـادر عـن

لرقم القياسي وخدماته بناءا علـى هـذا التصـنيف إلـى األمم المتحدة لألغراه اإلحصائية. وُصن فت سلة سلع ا

 1مجموعـة فرعيـة علـى مسـتوى  11مجموعة فرعيـة علـى مسـتوى حـد ين، و 14مجموعة رئيسة وإلى  05

 حدود. والجدول التالي يبي ن المجموعات الرئيسة )على مستوى حد  واحد( وأوزافنها:
 قم 

مجموعة 
 النفاق

 الوزن مجموعات السلع والخدمات

 100.00 الرقم الاــــــام  
 16.1 األغذية والمشروبات  11

 0.3 المشروبات الروحية والتبد 12

 9.8 الملبس واألحذية 13

 37.9 السكن والمياه والكهرباء والغاز وأفنواع الوقود األخرى 14

 4.8 التجهيزات والمادات المنزلية وأعمال الصيافنة العتيادية للبيوت 15

 0.8 الصحة 16

 9.7 النقل 17

 7.7 التصالت 18

 2.4 الترويح والثقافة 19

 2.6 التاليم 10

 3.4 المطاعم والفناد  11

 4.6 سلع وخدمات متنو عة 12
 

                                                           
األهمي ة النسبية للسلاة أو وزن السلاة هو عبارة عن مجموع إفنفا  األسر جمياها على هذه السلاة مقسوماا على  1

 إفنفا  األسر جمياها على السلع والخدمات جمياها.
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 . المصطلحات الخاصة بالرقم القياسي ألساا  المستهلك2

 المصطلح المرادف الوصف

ة او الخدمة. اي القيمة يارف السار بافنه القيمة البديلة للوحدة من السلا   
السوقية للسلاة او الخدمة، وهذه القيمة تتكون من تبادل السلع 

والخدمات في السوا  التجارية وياادلها مدى استفادة المستهلك من تلك 
 السلع والخدمات.

Price السار 

هو مؤشر إحصائي يقيس مقدار التغيرات التي تطرأ على أساار السلع 
الوحدات السكنية التي تدخل ضمن سلة اإلفنفا  والخدمات وإيجارات 

الستهلكي لألسر في فترة زمنية تسمى فترة المقارفنة منسوبا الى فترة 
 أخرى تسمى فترة الساس.

Consumer 
Price Index 

(CPI) 

الرقم القياسي 
 ألساار المستهلك

هو مادل الرتفاع الاام المتوقع في أساار المستهلك، ويتم حساب هذا 
اخم بالعتماد على سلسلة زمنية لبيافنات األرقام القياسية ودراسة الت

حركة أساارها على مستوى المجموعات الرئيسية والفرعية المكوفنة لسلة 
الرقم القياسي مع الخذ باين العتبار متغير الموسمية. ومن الجدير بالذكر 

و أن فنسب التاخم المتوقاة تظل تقديرات إحصائية، مارضة للزيادة ا
 النقصان تباا لمتغيرات أساار السو  غير المتوقاة.

 

Expected 
Inflation 

 التاخم المتوقع

هي الهمية النسبية السلاة أو الخدمة داخل سلة المستهلك والذي يابر 
 األهمية النسبية Weight عن أهميتها مقارفنة بجميع السلع والخدمات داخل سلة الرقم القياسي.

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

هي المدة الزمنية الماتمدة لتكرار عملية مسح المجموعات المختلفة لكل 
 Periods of سلة وقد تكون أسبوعية او شهرية أو رباية. 

Collection 
 دورية المسح
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 ستوى  فاه األسرة في الرقم القياسي ألساا  المستهلك. التصنيف المستخدم لشرائح م6

مت األسر إلى خمس شرائح بالعتماد على متوسط إفنفا  الفرد فـي عـام  وهـو  5112وفق هذا التصنيف ُقس 

الاام الذي فنُف ذ فيه آخر مسح إلفنفا  األسرة ودخلها، حيث مث لـت الشـريحة األولـى "الـدفنيا" الشـريحة األقـل 

لت الشريحة الخامسة "الاليـا" الشـريحة األعلـى دخـلا، ويشـير الجـدول التـالي إلـى متوسـط دخلا، بينما مث  

 إفنفا  الفرد حسب مستويات الرفاه )القيم بالدرهم اإلماراتي(.

 مستويات الرفاه األدنى األعلى المتوسط

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

 

 . التصنيف المستخدم لنوع األسرة في الرقم القياسي ألساا  المستهلك7

مت األسر إلى ثلثة أصناف: األسر المواطنة، واألسر غير المواطنة، واألسر الجماعية.  في هذا التصنيف ُقس 

أكثر من مواطني دولة اإلمارات الاربية المتحدة الذين يقيمـون بصـفة ماتـادة  األسرة المواطنة: هي فرد أو -

 تربطهم، ويشتركون في المسكن والمأكل. في إمارة أبو ظبي ولها رب  أسرة، وقد تربطهم صلة قرابة أو ل

اـاا فـي األسرة غير المواطنة: هي فرد أو أكثر من غير مواطني دولة اإلمارات الاربية المتحدة، يشتركون م -
المسكن والمأكل، وقد تربطهم صلة قرابة أو ل تربطهم، ويكون لها رب  أسرة، وتاد  األسرة غيـر مواطنـة إذا 

 كان رب  األسرة غير مواطن والزوجة غير مواطنة حتى لو كان لدى الزوجة أبناء مواطنون من زواج سابق.

( بصرف النظـر عـن جنسـياتهم، ول يكـون لهـا األسرة الجماعية: تاب ر عن مجموعة من األفراد )اثنين فأكثر -

رب  أسرة ول تربطهم صلة قرابة، ويشتركون مااا في المسكن، وغالباا ل يشتركون في المأكل، وهـي مـن 

 فنوع واحد ذكوراا أو إفناثاا.

 . النطاق الجغرافي8
لتقسـيمات النطا  الحـالي لمنهجيـة مركـز اإلحصـاء هـو جمـع األسـاار مـن إمـارة أبـو ظبـي. حيـث تشـمل ا

 الجغرافية إلقليم أبو ظبي والاين والغربية.

 . مصاد  السلع والخدمات9
ُحد دت مصادر جمع األساار من خلل زيارات ميدافنية قام بها فريق من قسم مؤشرات األساار، وهذه المصـادر 

روعي عنـد  في تجد د مستمر، حيث إن الفريق يبلد القسم بشكل دوري عن إغل  أي مصدر أو افنتقاله. ولقد

اختيار المصدر أن يكون مصدراا تمثيلياا أي أفنه يمث ل فنقطة شراء لشريحة كبيرة من المستهلكين فـي إمـارة أبـو 

 ( مصدراا.021ظبي، ويبلد عدد المصادر التي تجمع األساار منها )
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 . جمع األساا  01
ب الكثيـر مـن ال جهـد والوقـت. تُجمـع أسـاار سـلة تاد  عملية جمع األساار من أهـم المراحـل وأدق هـا، وتتطلـ 

السلع والخدمات من قبل مجموعة من الموظفين الذين ُدر بوا وُأه لوا لهذه الغاية. ولاـمان دقـة األسـاار التـي 
تجمع، تُدق ق أساار السلع والخدمات من خـلل زيـارات ميدافنيـة تدقيقيـة لاي نـة مـن السـلع والخـدمات. فلكـل 

خــدمات دوريــة لجماهــا فمنهــا مـا يجمــع بشــكل أســبوعي، ومنهــا مجموعـة مــن مجموعــات ســلة السـلع وال

 الشهري وربع السنوي.

وبهدف تطوير آلية جمع األساار ومواكبة تكنولوجيا المالومات، أعد  المركز فنظاماا خاصاا باألرقام القياسية، 
في ة" إلى ويهدف النظام المستحدث لحساب األرقام القياسية ألساار المستهلك باستخدام "األجهزة الك

إتمام اإلجراءات والامليات الخاصة بتركيب األرقام القياسية ألساار المستهلك كافة، باإلضافة إلى توفير 
البيافنات والنواتج المطلوبة، فهو فنظام شامل ومتكامل يغطي مراحل بناء األرقام القياسية ألساار المستهلك 

 .كافة
 :ويمكن إجمال أهداف النظام على النحو التالي

 .تنفيذ مراحل إعداد األرقام القياسية ألساار المستهلك واستخراجها كافة 

  )توفير البرامج واألدوات اإللكتروفنية الخاصة ب عداد بيافنات األساار )عملية جمع البيافنات من الميدان

 وفنقلها إلى األجهزة الكفي ة، وكذلك استقبال البيافنات منها وفنقلها إلى قاعدة بيافنات األساار.

 مك ن من فحص صحة البيافنات وتكاملها واختبارها في أثناء مختلف مراحل سير النظام، بدءاا من الت

 .إعداد سلة السلع والخدمات مروراا باألعمال الميدافنية وافنتهاءا بحساب المؤشر

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

 الت الخاصة التي قد تنشأ في أثناء جمع البيافنات أو إعداد األرقام القياسية مثل اختفاء ماالجة الح

 السلع والمصادر والتغي رات التي تطرأ على السلع.
  تحديد سلة السلع والخدمات لسنة األساس مع األوزان النسبية للمجموعات السلاية المرجحة

 وحفظها.وحساب أساار سنة األساس للسلع والخدمات كافة 

 .مساعدة جاماي البيافنات على تدقيق البيافنات وذلك بربط قواعد بيافنات األساار الحالية بالسابقة 

 . النشر00
ظبي على إصدار فنشرة أساار السلع والخدمات الستهلكية بصورة شهرية وسـنوية.  أبو-يامل مركز اإلحصاء 

عين من افنتهاء الشهر، واألرقام القياسـية ألسـاار أما الرقم القياسي ألساار المستهلك فيصدر باد مرور أسبو

المستهلك متاحة للجميع باد إصدارها. كما يقوم المركز بنشر دوريات سنوية حـول األرقـام القياسـية ألسـاار 

المستهلك تام  ماد لت التاخم. كما أفنه يمكن تزويد طـالبي البيافنـات بمؤشـرات األرقـام القياسـية الشـهرية 

 ( عند الطلب.CD'sمجة )على األشرطة المد
 

 . كيف نقرأ الرقم القياسي ألساا  المستهلك؟05

إن الرقم القياسي ألساار المستهلك ياكس التغي ر في قيمة التكلفـة لسـلة مـن السـلع والخـدمات )محـد دة 

مســبقاا( بــين فتــرتين زمنيتــين همــا "فتــرة األســاس" و"فتــرة المقارفنــة". علــى ســبيل المثــال، إذا بلــد الــرقم 

فهذا ياني أفنه إذا كافنت قيمة تكلفـة سـلة السـلع  012.1قياسي ألساار المستهلك في فترة مقارفنة ماي نة ال
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وحـدات فنقديـة. هـذا  012وحدة فنقدية ف فنها في فترة المقارفنة أصبحت تكل ف  011والخدمات في فترة األساس 

 .  %2ياني أن أساار السلع والخدمات قد ارتفات بالمتوسط بما فنسبته 

 

يمكننا مقارفنة أساار الفترة الحالية بالفترة السابقة من خلل قسمة الرقم القياسي الحـالي علـى الـرقم  كما

ر فـي األسـاار  011( ومن ثم طرح 011القياسي للفترة السابقة وضرب الناتج في ) لنحصل علـى ماـد ل التغيـ 
 الفترة الحالية والفترة السابقة.بين 

 

 التضخم المتوقع. 03
التاخم المتوقع بأفنها تاطي مؤشرا عن مادلت التاخم المستقبلية، يمكن العتماد عليها فـي  تكمن أهمية

 وضع التصورات والسياسات النقدية المستقبلية، وخاصة من قبل البنوك والمؤسسات المالية. 

 لتي تطـرأ علـىا متوقاةال غير للتغيرات وفقا تنقص أو تزيد قد حصائيةإ اتتقدير هو المتوقع التاخم أن ويلحظ

 .السو 
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