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 مــةالمقد  

مدخلا مهماا في التخطيط والبحوث في ياد  الرقم القياسي ألساار المستهلك أحد المؤشرات اإلحصائية التي تشك ل 
مختلفّالمجاالت،ّوتحرصّمراكزّاإلحصاءّواإلداراتّاإلحصائيةّفيّمختلفّدولّالاالمّعلىّتركيبّهذهّاألرقام،ّالتيّ
تاتمد على أساار سلة من السلع والخدمات التي يستهلكها القطاع الاائلي، وتشك ل األرقام المحتسبة سلسلة 

 الذيّيطرأّعلىّتكاليفّالمايشةّعبرّالزمن. زمنية لقياس التغي ر

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

و ظبي الرقم القياسي ألساار المستهلك بحيث ُيحسب حسب مستويات رفاه األسرة وحسب فنوع أب-مركزّاإلحصاءّ
م المجتمع إلى خمس شرائح تمث ل خمسة مستويات مايشية،  األسرة. فبالنسبة إلى مستوى رفاه األسرة، فقد ُقس 

  .وذلكّباالعتمادّعلىّمتوسطّاإلفنفا ّالسنويّللفرد

مت أسر المجتمع إلى ثلثة أفنواع، كما وردت في مسح إفنفا  األسرة ودخلها أماّبالنسبةّإلىّفنوعّاألسرة،ّف قد ُقس 
 :ّاألسرّالمواطنةّواألسرّغيرّالمواطنةّواألسرّالجماعية.1007

وقد اختيرت عي نة البنود الداخلة في سل ة الرقم القياسي ألساار المستهلك من واقع بيافنات مسح إفنفا  األسرة 
ّ ل مناطق اإلمارة جمياها، أما بالنسبة إلى عي نة المصادر التي تجمع منها األساار فلقد ، بحيث تمث  1007ودخلها

روعي عند اختيارها أن تكون مصادر تمثيلية، أي أفنها تمث ل فنقطة شراء لشريحة كبيرة من المستهلكين في إمارة أبو 
 ظبي،ّمعّاألخذّفيّاالعتبارّالتوزيعّالجغرافيّللمصادرّداخلّاإلمارة.
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 ص التنفيذيالملخ  
 

بأساسّعامّ 1025 األولالربعّو مارسالمستهلكّلشهرّ ساارلنتائجّحسابّالرقمّالقياسيّأل م هذا التقرير تحليلا يقد  

ّ ساارفنتائجّحسابّالرقمّالقياسيّألإلىّ ضافةباإل ،2007 والتضخمّ وفنوعها األسرةالمستهلكّحسبّمستوىّرفاه

 اّأهمّالنتائجّفهي:أم ،1025 الثافنيالمتوقعّللربعّ

 منّعامّ بالربعّالرابعمقارفنةّ %2.1بنسبةّ 1025منّعامّ الربعّاألولالمستهلكّفيّ ساارالرقمّالقياسيّأل ارتفع

1021. 

 ارتفع ّ ّالمستهلكّفيّشهر ّالقياسيّألساار ّ 1025 مارسالرقم ّالقياسيّلشهرّ %0.8بنسبة ّبالرقم مقارفنة

 .1025 فبراير

 ّيتوقعّأنّيرتفعّمتوسطّالرق ّالمستهلكّخللّالربع ّ الثافنيمّالقياسيّألساار بزيادة مقد رة فنسبتها  1025لاام

 .1025عامّمنّ األولعنّالربعّ 2.3%
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 (100=2007) 5102 ما سالمستهلك لشهر  ساا لرقم القياسي ألا
 

 5100 للربع الرابعالقياسي  بالرقم 5102 للربع األولمقا نة الرقم القياسي : أولا 
 

 .ّوقدّجاءّهذا%1.4بنسبةّ 1021 الربعّالرابعمقارفنةّبأساارهاّفيّ 1025 األولفيّالربعّماد ل أساار المستهلك  ارتفع

 .هاكمحص لة للتغي رات )االرتفاعات واالفنخفاضات( التي طرأت على أساار سلع سلة المستهلك وخدماتاالرتفاعّ

ّ ّالمجموعاتّالتيّارتفاتّأساارها ّأهم ّاأما ّ 1025 لربع األو ل من هذا الاامخلل ّمنّالاامّمقارفنة ّالرابع ّالربع مع

ّ 1021الماضيّ ّبنسبةاالخرى الوقود وأفنواع والغاز، والكهرباء، والمياه، السكن،"فكافنتّمجموعة ّومجموعة0.0%ّ " ،

  .%1.3بنسبةّ "للبيوت االعتيادية الصيافنة واعمال المنزلية والمادات التجهيزات"

 5102 فبرايرالقياسي لشهر  بالرقم 5102 ما سلرقم القياسي لشهر مقا نة اثانيا: 
 

.ّ%0.8بنسبةّ 1025 فبرايرهاّفيّشهرّأساارمقارفنةّب 1025منّعامّ مارسالمستهلكّفيّشهرّ أساار ماد ل ارتفع

ّهذا ّجاء ّالمست أسااركمحص لة للتغي رات )االرتفاعات واالفنخفاضات( التي طرأت على  االرتفاع وقد ّسلة هلكّسلع

 1025 فبرايرمقارفنةّبأساارهاّفيّشهرّ 1025منّعامّ مارسشهرّخللّ هاوخدمات

  األسرةالمستهلك حسب مستوى  فاه  ساا  قام القياسية ألاأل :اا ثالث

 فبرايرالرقم القياسي لشهر ب 5102 ما سلشهر حسب مستوى الرفاه الرقم القياسي مقا نة 
5102 

 
 فبرايـرالمسـتهلكّفـيّشـهرّ أسـاارمقارفنـةّب 1025 مـارسالمستهلكّخللّشـهرّ أساارعلىّ حدثالذيّ االرتفاعأماّ

ـ  %0.8هّتفنسب تبلغ ذيال ،1025 "الـدفنيا"ّ الرفـاه ةفـيّشـريحسـرّإلـى ارتفـاع ماـد الت أسـاار المسـتهلك لأرّفقـد أث

،ّفـيّ%0.7بنسـبةّ " المتوسـطة "كماّارتفاتّأساارّالمستهلكّلشريحةّاألسـرّذاتّمسـتوىّالرفـاهّ ،%0.8بنسبةّ

 .ّّ%0.8"ّبنسبةّالاليااألسرّذاتّمستوىّالرفاهّ" ةارتفاتّأساارّالمستهلكّلشريححينّ
 

 األسرةالمستهلك حسب نوع  ساا القياسية أل األ قام :اا  ابا
 

الرقم القياسي لشهر ب 5102 ما سلشهر  األسرةحسب نوع الرقم القياسي متوسط مقا نة 
 5102 فبراير

 
 ،1025 فبرايـرالمستهلكّلشـهرّ أساارمقارفنةّب 1025 مارسالمستهلكّخللّشهرّ أساارىّعل حدثالذيّ االرتفاعأماّ

وغيـرّ %0.7بنسـبةّ المواطنـة األسـر ةالمسـتهلكّفـيّشـريح أسـاار أدىّالـىّارتفـاعفقـدّ %0.8 تهفنسب تبلغ الذي

 .1025ّّ يرفبراشهرّبمقارفنةّ 1025 مارسخللّشهرّ %0.8والجماعيةّبنسبةّ %0.0 تهفنسب بارتفاعالمواطنةّ
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 النطاق الجغرافيألساا  المستهلك حسب  الرقم القياسي اا:خامس
 

نسبة مساهمة األقاليم الجغرافية في ماـدل الييـا ة فـي ارمـا ة خـرل الربـع األول مـ   ـام 
 5100مقا نة بالربع الرابع م   ام  5102

 
بنسـبةّ 1021بـالربعّالرابـعّمـنّعـامّمقارفنـةّ 1025خللّالربـعّاألولّلقدّجاءّارتفاعّالرقمّالقياسيّألساارّالمستهلكّ

.ّحيـثّسـاهمّظبي،ّالاين،ّوالمنطقـةّالغربيـة أبو أقاليمكنتيجةّالرتفاعّالرقمّالقياسيّألساارّالمستهلكّفيّ 2.1%

بـالربعّالرابـعّمـنّمقارفنةّ 1025 منّعام الربعّاالولمنّمجملّاالرتفاعّالذيّتحققّخللّ %00.7إقليمّأبوّظبيّبنسبةّ

مـنّمجمـلّاالرتفـاعّالـذيّ %8.0وإقلـيمّالمنطقـةّالغربيـةّبنسـبةّ %11.3،ّكماّساهمّإقليمّالاينّبنسـبة1021ّعامّ

 .حصلّخللّالفترةّالمذكورة

 
 :يأبو ظب إقليم -الرقم القياسي ألساا  المستهلك  .0

 الرابعّبالربعّمقارفنةّ %2.1بنسبةّ 1025منّعامّالربعّاألولّالرقمّالقياسيّألساارّالمستهلكّفيّ ارتفع

  .1021منّعامّ

 ارتفع ّ ّالمستهلكّفيّشهر مقارفنةّبالرقمّالقياسيّ %0.0بنسبةّ 1025 مارسالرقمّالقياسيّألساار

   .1025 فبرايرلشهرّ

 الاي  إقليمالرقم القياسي ألساا  المستهلك  .5

 الرابعّ بالربعمقارفنةّ %2.5بنسبةّ 1025منّعامّالربعّاألولّ الرقمّالقياسيّألساارّالمستهلكّفي ارتفع

 .1021منّعامّ

 ارتفع ّ ّالمستهلكّفيّشهر مقارفنةّبالرقمّالقياسيّ %0.7بنسبةّ 1025 مارسالرقمّالقياسيّألساار

 .1025 فبرايرلشهرّ

 المنطقة الغربية إقليمالرقم القياسي ألساا  المستهلك  .3

 بالربعّالرابعةّمقارفن %2.8بنسبةّ 1025منّعامّالربعّاألولّالرقمّالقياسيّألساارّالمستهلكّفيّ ارتفع 

 .1021منّعامّ

 مقارفنـةّبـالرقمّالقياسـيّ %0.8بنسـبةّ 1025 مـارسالرقمّالقياسيّألساارّالمستهلكّفيّشهرّ ارتفع
   .1025 فبرايرلشهرّ

 

 ارصدا  المقبل: 
.ّللمزيــدّمــن1025ّ مــايومــنّ الخــامسّعشــرفــيّ 1025 ابريــلالمســتهلكّلشــهرّ ســاارسيصــدرّالــرقمّالقياســيّأل

 www.scad.ae :أبوّظبي –ىّزيارةّالموقعّاإللكتروفنيّلمركزّاإلحصاءّالمالومات،ّيرج
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 منهجية الرقم القياسي ألساا  المستهلك
 

 مقد مة

أبوّظبيّفيّإمارةّأبوّظبيّالجهةّالرسميةّالمسؤولةّعنّحسابّتقديراتّالرقمّالقياسـيّألسـاارّ-ُياد  مركز اإلحصاء 

وإصدارها في اإلمارة. وقد حد ث المركز سنة األسـاس للـرقم القياسـي ألسـاار المسـتهلك باعتمـاد سـنة  المستهلك

كأساس لأساار واألوزان. األوزان المستخدمة في الرقم القياسي الجديد ُحسبت من خلل فنتـائج مسـح إفنفـا   1007

 .  2007، الذي فنُف ذ في إمارة أبو ظبي خلل الفترة 2007األسرةّودخلهاّ
إنّالمنهجيةّالتيّاستخدمتّفيّحسابّالرقمّالقياسيّتتسقّمـعّأفضـلّالممارسـاتّوالتوصـياتّالدوليـةّفـيّهـذاّ

 المجال.

 
 الرقم القياسي ألساا  المستهلك؟ ما هو

الرقم القياسي ألساار المستهلك هو عبارة عن أداة لقياس ماد ل التغي ر فـي أسـاار مجموعـة مـن السـلع والخـدمات 

زمنيتين، وتسم ى الفترة التي فننسب إليهـا األسـاار "فتـرة األسـاس" والفتـرة التـي فنقـارن أسـاارها "فتـرة بينّفترتينّ

 المقارفنة".

  
 الرقم القياسي ألساا  المستهلك؟ أهمي ة

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

 االستخدامات المهم ة للرقم القياسي ألساار المستهلك فنذكر ما يلي: ظبي،ّومن

  يستخدم الرقم القياسي ألساار المستهلك كمؤشـر اقتصـادي مهـم لحسـاب ماـد الت التضـخم. وياـد  ماـد ل
التضخم مدخلا مهماا للكثير من المؤسسـات االقتصـادية يؤخـذ فـي االعتبـار عنـد صـياغة السياسـات النقديـة 

 قتصادية.والخططّاال

  ُياد ل سل م الرواتب واألجور من قبل الجهات الدولية والشركات الكبـرى ومـن قبـل باـح الحكومـات بنـاءا علـى

 التغي ر في الرقم القياسي ألساار المستهلك.

 .كماّيستخدمّالرقمّالقياسيّألساارّالمستهلكّكمثبطّفيّإعدادّالحساباتّالقوميةّباألساارّالثابتة 

 

 ياسي ألساا  المستهلكث الرقم القتحدي

ُيحد ث الرقم القياسي ألساار المستهلك بشكل دوري كلمـا تـوافرت البيافنـات اللزمـة لامليـة التحـديث، وعـادة ُيحـد ث 
الرقم القياسي ألساار المستهلك باد صدور فنتائج مسح إفنفا  األسـرة ودخلهـا الـذي ينف ـذ دوريـاا كـل خمـس سـنوات 

ة التحـديث فـي أوزان سـلع وخـدمات سـلة الـرقم القياسـي ألسـاار  علىّاألكثرّفيّماظمّدولّالاـالم. وتكمـن أهميـ 

 المستهلك في أن هذه األوزان يجب أن تمث ل قدر المستطاع النمط االستهلكي الحالي لأسرة.

 
 1007،ّحيـثّأصـبحتّسـنة2008ّوقدّكانّآخرّتحديثّللرقمّالقياسيّألساارّالمستهلكّفيّإمارةّأبوّظبيّفيّعـامّ

األســاس الجديــدة للـرقم القياســي مــن حيــث األوزان واألســاار. والنقـاط التاليــة توض ــح التفاصــيل الدقيقــة  هـيّســنة

 لمنهجيةّالرقمّالقياسيّألساارّالمستهلكّفيّإمارةّأبوّظبي:
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 . تركيب الرقم القياسي ألساا  المستهلك0

WPُيحسب الرقم القياسي ألساار المستهلك حسب الصيغة الرياضية للسبير 
PCPI i

i

i
L 0

0

1   

تُجمــع أســاار ســلع ســلة الــرقم القياســي وخــدماتها ألســاار المســتهلك بشــكل دوري شــهرياا، باســتثناء مجموعــة 

الخضـراوات والفواكـه واللحــوم واألسـماد والــدجا  فتجمـع بشــكل أسـبوعي وذلـك للتغي ــر المسـتمر الــذي يطـرأ علــى 
ا بشكل ربع سنوي وأخيراا أساار رسوم التاليم تُجمـع بشـكل فنصـف أساارهتُجمع أساارها،ّكماّأنّإيجاراتّالمساكنّ

 سنوي.ّ

 
على مستوى امارة أبو ظبي. وتتكو ن سلة الرقم القياسي الحـالي  1007ُيحسب الرقم القياسي الحالي بأساس عام 

جديـدّكمـا تضـم ن الـرقم القياسـي ال سـلاةّوخدمـة. 700سلاة وخدمة، بينما تتكـو ن سـلة المسـتهلك مـن  331منّ

احتسابّالرقمّالقياسيّللمساكنّالمشغولةّمنّأصحابها،ّوذلكّبإضافةّوزنّهذاّالبندّإلىّوزنّالمساكنّالمسـتأجرةّ

 وحساب رقم قياسي واحد لإليجارات يتضم ن المساكن المستأجرة والمساكن المشغولة من أصحابها. 
 

متوسطّسارّالسلاةّعلىّمستوىّالمجموعةّاالبتدائيةّ)المجموعـةّاالبتدائيـةّهـيّأدفنـىّمسـتوىّللسـلاةُّيحسب 

يتوافر لـه وزن( باسـتخدام الوسـط الهندسـي. أمـا المنسـوب السـاري والـوزن الجديـد، فُيحسـب المنسـوب السـاري 

المنسـوبّالسـاريّبـوزنّ بقسمة سار المقارفنة على سار األسـاس، وللحصـول علـى الـوزن الجديـد للسـلاة ُيضـرب

 األساسّللسلاة.

 
لحساب الرقم القياسي على مستوى المجموعات الفرعية، ُيجمع الوزن الجديد للسلع والخدمات جمياها التي تنتمـي 

إلى المجموعـة الفرعيـة ومـن ثـم ُيقسـم الـوزن الجديـد للمجموعـة الفرعيـة علـى وزن األسـاس للمجموعـة فنفسـها. 

 رقم القياسي للمجموعات الرئيسة وأخيراا للرقم القياسي الاام.الُيحسب وباألسلوبّفنفسهّ

 
 . األوزان5

ر السـاري لسـلع سـلة الـرقم القياسـي  إن الرقم القياسي ألسـاار المسـتهلك هـو عبـارة عـن متوسـط مـرج ح للتغيـ 
مجموعّإفنفـا ّ(ّبقسمةّ)Cوخدماتها. إن وزن السلاة/الخدمة ياكس األهمي ة النسبية للسلاة. وُيحسب وزن السلاة )

 علىّ)مجموعّإفنفا ّاألسرّجمياهاّعلىّالسلعّوالخدماتّكافة(. C)األسرّجمياهاّعلىّالسلاةّ

 
النســـبيةّللســـلعّوالخـــدمات.ّ 1ُحســـبت األهميـــات 1007/1008مـــنّخـــللّفنتـــائجّمســـحّإفنفـــا ّاألســـرةّودخلهـــاّ

ةّسـلعّالـرقمّالقياسـيّألسـاارّأو تسـاويها ُأدرجـت ضـمن سـل %0.001السلاة/الخدمة التي تكون أهمي تها أكبر من 

المستهلك وخدماته. أما السلع التي كافنت أهمي تها أقل من ذلك فقد ُوز عت أوزافنها على باقي السلع ضمن المجموعـة 

 فنفسهاّبأسلوبّالتناسبّمعّالحجم.
 

 

                                                           
ميعها على السلع على هذه السلعة مقسوماً على إنفاق األسر جاألهميّة النسبية للسلعة أو وزن السلعة هو عبارة عن مجموع إنفاق األسر جميعها  1

 .والخدمات جميعها
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 . سلة الرقم القياسي وسلة المستهلك3

سـلاةّوخدمـة،ّ 331لـرقمّالقياسـي،ّالتـيّبلـدّعـددهاّباد عملية حساب األوزان وتحديد السلع والخدمات الممث لة ل 

ُحد دت سلة المستهلك، حيث تحد د لكل سلاة ضمن سـلة الـرقم القياسـي سـلاة/خدمة أو أكثـر لتكـون ممث لـة لهـا، 

 سلاةّوخدمة. 700وعليهّفإنّسلةّالمستهلكّتكونّأكبرّمنّسلةّالرقمّالقياسي،ّوقدّبلدّحجمّسلةّالمستهلكّ

 

 خدم لمجمو ات ارنفاق في الرقم القياسي ألساا  المستهلك . التصنيف المست0

 Classification of Individual Consumptionالتصــنيفّالمســتخدمّفــيّالــرقمّالقياســيّألســاارّالمســتهلكّهــوّ

according to Purpose (COICOP) ّأيّ"تصـنيفّاالسـتهلدّالفـرديّحسـبّالغـرو"ّوهـوّتصـنيفّصـادرّعـنّاألمـم
مجموعـةّ 21اإلحصائية. وُصن فت سلة سلع الرقم القياسي وخدماتـه بنـاءا علـى هـذا التصـنيف إلـى  المتحدةّلأغراو

حـدود.ّوالجـدولّالتـاليّ 3مجموعـةّفرعيـةّعلـىّمسـتوىّ 03مجموعة فرعية على مستوى حد ين، و 31رئيسةّوإلىّ

 يبي ن المجموعات الرئيسة )على مستوى حد  واحد( وأوزافنها:

 قم مجمو ة 
مو ات السلع والخدماتمج النفاق  الوزن 

 100.00 الرقمّالاــــــام  
 16.1 األغذيةّوالمشروباتّ 01

 0.3 المشروباتّالروحيةّوالتبد 02

 9.8 الملبسّواألحذية 03

 37.9 السكنّوالمياهّوالكهرباءّوالغازّوأفنواعّالوقودّاألخرى 04

عتياديةّللبيوتالتجهيزاتّوالماداتّالمنزليةّوأعمالّالصيافنةّاال 05  4.8 

 0.8 الصحة 06

 9.7 النقل 07

 7.7 االتصاالت 08

 2.4 الترويحّوالثقافة 09

 2.6 التاليم 10

 3.4 المطاعمّوالفناد  11

 4.6 سلع وخدمات متنو عة 12
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 . المصطلحات الخاصة بالرقم القياسي ألساا  المستهلك2

 المصطلح المرا ف الوصف
فنهّالقيمةّالبديلةّللوحدةّمنّالسلاةّاوّالخدمة.ّايّالقيمةّيارفّالسارّبا

السوقيةّللسلاةّاوّالخدمة،ّوهذهّالقيمةّتتكونّمنّتبادلّالسلعّ
والخدماتّفيّاالسوا ّالتجاريةّوياادلهاّمدىّاستفادةّالمستهلكّمنّتلكّ

 السلعّوالخدمات.

Priceّ  السار

لىّأساارّالسلعّهوّمؤشرّإحصائيّيقيسّمقدارّالتغيراتّالتيّتطرأّع
والخدماتّوإيجاراتّالوحداتّالسكنيةّالتيّتدخلّضمنّسلةّاإلفنفا ّ

االستهلكيّلأسرّفيّفترةّزمنيةّتسمىّفترةّالمقارفنةّمنسوباّالىّفترةّ
ّأخرىّتسمىّفترةّاالساس.

Consumer 
Price Index 

(CPI)ّ

الرقمّالقياسيّ
 ألساارّالمستهلك

أساارّالمستهلك،ّويتمّحسابّهذاّهوّمادلّاالرتفاعّالاامّالمتوقعّفيّ
التضخمّباالعتمادّعلىّسلسلةّزمنيةّلبيافناتّاألرقامّالقياسيةّودراسةّ

حركةّأساارهاّعلىّمستوىّالمجموعاتّالرئيسيةّوالفرعيةّالمكوفنةّلسلةّ
الرقمّالقياسيّمعّاالخذّباينّاالعتبارّمتغيرّالموسمية.ّومنّالجديرّبالذكرّ

تقديراتّإحصائية،ّمارضةّللزيادةّاوّّأنّفنسبّالتضخمّالمتوقاةّتظل
ّالنقصانّتبااّلمتغيراتّأساارّالسو ّغيرّالمتوقاة.

ّ

Expected 
Inflationّ

 التضخمّالمتوقع

هيّاالهميةّالنسبيةّالسلاةّأوّالخدمةّداخلّسلةّالمستهلكّوالذيّيابرّ
ّعنّأهميتهاّمقارفنةّبجميعّالسلعّوالخدماتّداخلّسلةّالرقمّالقياسي. Weight هميةّالنسبيةاأل 

هيّمنافذّبيعّالسلعّوالخدماتّكالمحلتّالتجاريةّوالسوبرّماركتّ
 المصدر Outlet والمستودعات....ّإلخ

هيّالمدةّالزمنيةّالماتمدةّلتكرارّعمليةّمسحّالمجموعاتّالمختلفةّلكلّ
 Periods of سلةّوقدّتكونّأسبوعيةّاوّشهريةّأوّرباية.ّ

Collection 
 دوريةّالمسح

 
 التصنيف المستخدم لشرائح مستوى  فاه األسرة في الرقم القياسي ألساا  المستهلك. 6

متّاألسرّإلىّخمسّشرائحّباالعتمادّعلـىّمتوسـطّإفنفـا ّالفـردّفـيّعـامّ وهـوّالاـام1007ّّوفقّهذاّالتصنيفُّقس 
حةّاألقلّدخلا،ّبينماّمث لـتّالذيّفنُف ذّفيهّآخرّمسحّإلفنفا ّاألسرةّودخلها،ّحيثّمث لتّالشريحةّاألولىّ"الدفنيا"ّالشري

الشريحةّالخامسةّ"الاليا"ّالشريحةّاألعلىّدخلا،ّويشيرّالجدولّالتاليّإلىّمتوسـطّإفنفـا ّالفـردّحسـبّمسـتوياتّ

 الرفاهّ)القيمّبالدرهمّاإلماراتي(.

 

 

ّ
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 مستويات الرفاه األ نى األ لى المتوسط
 الدفنيا 2683 11122 7839
 طةتحتّالمتوس 11126 16887 14070
 المتوسطة 16896 23716 20260
 فو ّالمتوسطة 23723 34607 28686
 الاليــا 34632 422932 52720

 

 . التصنيف المستخدم لنوع األسرة في الرقم القياسي ألساا  المستهلك7

متّاألسرّإلىّثلثةّأصناف:ّاألسرّالمواطنة،ّواألسرّغيرّالمواطنة،ّواألسرّالجماعية ّ.فيّهذاّالتصنيفُّقس 

 ّاألسرةّالمواطنة:ّهيّفردّأوّأكثرّمنّمواطنيّدولةّاإلماراتّالاربيةّالمتحدةّالذينّيقيمونّبصـفةّماتـادةّفـي

ّأسرة،ّوقدّتربطهمّصلةّقرابةّأوّال ّتربطهم،ّويشتركونّفيّالمسكنّوالمأكل.ّإمارةّأبوّظبيّولهاّرب 

 فـيّاألسرةّغيرّالمواطنة:ّهيّفردّأوّأكثرّمنّغيـرّمـواطنيّدولـةّاإلمـارا تّالاربيـةّالمتحـدة،ّيشـتركونّماـاّا

ّأسرة،ّوتاد ّاألسرةّغيرّمواطنـةّإذاّكـانّ المسكنّوالمأكل،ّوقدّتربطهمّصلةّقرابةّأوّالّتربطهم،ّويكونّلهاّرب 

ّاألسرةّغيرّمواطنّوالزوجةّغيرّمواطنةّحتىّلوّكانّلدىّالزوجةّأبناءّمواطنونّمنّزوا ّسابق. ّرب 

 ّاألسرةّالجماعية:ّتاب رّعنّمج موعةّمنّاألفرادّ)اثنينّفـأكثر(ّبصـرفّالنظـرّعـنّجنسـياتهم،ّوالّيكـونّلهـاّرب 

الّيشتركونّفيّالمأكل،ّوهيّمنّفنوعّواحدّ فيّالمسكن،ّوغالباّا أسرةّوالّتربطهمّصلةّقرابة،ّويشتركونّمااّا

أوّإفناثاا.  ذكوراّا

 . النطاق الجغرافي8
منّإمارةّأبوّظبي.ّحيثّتشملّالتقسيماتّالجغرافيـةّإلقلـيمّالنطا ّالحاليّلمنهجيةّمركزّاإلحصاءّهوّجمعّاألساارّ

ّأبوّظبيّوالاينّوالغربية.

 . مصا   السلع والخدمات9
ُحد دتّمصادرّجمعّاألساارّمنّخللّزياراتّميدافنيةّقامّبهاّفريـقّمـنّقسـمّمؤشـراتّاألسـاار،ّوهـذهّالمصـادرّفـيّ

ل ّأيّمصـدرّأوّافنتقالـه.ّولقـدّروعـيّعنـدّاختيـارّتجد دّمستمر،ّحيثّإنّالفريـقّيبلـدّالقسـمّبشـكلّدوريّعـنّإغـ

أيّأفنهّيمث لّفنقطةّشراءّلشريحةّكبيرةّمنّالمستهلكينّفيّإمارةّأبوّظبي،ّويبلدّعـددّ تمثيلياّا المصدرّأنّيكونّمصدراّا

ّ(ّمصدراا.280تجمعّاألساارّمنهاّ)المصادرّالتيّ

 . جمع األساا  01
بّالكثيـرّمـنّالجهـدّوالوقـت.ّتُجمـعّأسـاارّسـلةّالسـلعّتاد ّعمليةّجمعّاألسـاارّمـنّأهـمّالمراحـلّوأ دق هـا،ّوتتطلـ 

والخدماتّمنّقبلّمجموعةّمنّالموظفينّالذينُّدر بواّوُأه لـواّلهـذهّالغايـة.ّولضـمانّدقـةّاألسـاارّالتـيّتجمـع،ّتُـدق قّ
عـةّمـنّمجموعـاتّأساارّالسلعّوالخدماتّمنّخللّزياراتّميدافنيةّتدقيقيةّلاي نةّمنّالسـلعّوالخـدمات.ّفلكـلّمجمو

ّسلةّالسلعّوالخدماتّدوريةّلجماهاّفمنهاّماّيجمعّبشكلّأسبوعي،ّومنهاّالشهريّوربعّالسنوي.

باألرقامّالقياسية،ّويهدفّالنظامّ خاصاّا ّالمركزّفنظاماّا وبهدفّتطويرّآليةّجمعّاألساارّومواكبةّتكنولوجياّالمالومات،ّأعد 
ستهلكّباستخدامّ"األجهزةّالكفي ة"ّإلىّإتمامّاإلجراءاتّوالاملياتّالمستحدثّلحسابّاألرقامّالقياسيةّألساارّالم
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ّفنظامّ ّفهو ّالبيافناتّوالنواتجّالمطلوبة، ّإلىّتوفير ّباإلضافة ّالمستهلكّكافة، ّالقياسيةّألساار ّبتركيبّاألرقام الخاصة
 .شاملّومتكاملّيغطيّمراحلّبناءّاألرقامّالقياسيةّألساارّالمستهلكّكافة

 :فّالنظامّعلىّالنحوّالتاليويمكنّإجمالّأهدا

 .تنفيذّمراحلّإعدادّاألرقامّالقياسيةّألساارّالمستهلكّواستخراجهاّكافة 

 ّتوفيرّالبرامجّواألدواتّاإللكتروفنيةّالخاصةّبإعدادّبيافناتّاألساارّ)عمليةّجمعّالبيافناتّمنّالميدان(ّوفنقلهاّإلى
 ىّقاعدةّبيافناتّاألساار.األجهزة الكفي ة، وكذلك استقبال البيافنات منها وفنقلها إل

  التمك ن من فحص صحة البيافنات وتكاملها واختبارها في أثناء مختلف مراحل سير النظام، بدءاا من إعداد سلة
 .السلع والخدمات مروراا باألعمال الميدافنية وافنتهاءا بحساب المؤشر

 وزيعّالجغرافي(.إمكافنيةّماالجةّاألرقامّالقياسيةّوحسابهاّأليّمنّمناطقّاإلمارةّ)حسبّالت  

 ّماالجةّالحاالتّالخاصةّالتيّقدّتنشأّفيّأثناءّجمعّالبيافناتّأوّإعدادّاألرقامّالقياسيةّمثلّاختفاءّالسلع

 والمصادر والتغي رات التي تطرأ على السلع.

 ّّالمرجحةّوحساب ّللمجموعاتّالسلاية ّاألوزانّالنسبية ّوالخدماتّلسنةّاألساسّمع ّالسلع تحديدّسلة
 األساسّللسلعّوالخدماتّكافةّوحفظها.أساارّسنةّ

 .مساعدةّجامايّالبيافناتّعلىّتدقيقّالبيافناتّوذلكّبربطّقواعدّبيافناتّاألساارّالحاليةّبالسابقة 

 . النشر00
أبوّظبيّعلىّإصدارّفنشرةّأساارّالسلعّوالخدماتّاالستهلكيةّبصورةّشهريةّوسنوية.ّأماّالرقمّ-ياملّمركزّاإلحصاءّ

لمستهلكّفيصدرّبادّمرورّأسبوعينّمنّافنتهاءّالشهر،ّواألرقامّالقياسيةّألساارّالمسـتهلكّمتاحـةّالقياسيّألساارّا

للجميع باد إصدارها. كما يقوم المركز بنشر دوريات سـنوية حـول األرقـام القياسـية ألسـاار المسـتهلك تضـم  ماـد الت 

(ّعنـدCD'sّيةّالشهريةّعلىّاألشرطةّالمدمجـةّ)التضخم.ّكماّأفنهّيمكنّتزويدّطالبيّالبيافناتّبمؤشراتّاألرقامّالقياس

 الطلب.
 

 . كيف نقرأ الرقم القياسي ألساا  المستهلك؟05

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

يلّالمثـال،ّإذاّبلــدّالــرقمّالقياســيّألســاارّبـينّفتــرتينّزمنيتــينّهمــاّ"فتــرةّاألسـاس"ّو"فتــرةّالمقارفنــة".ّعلــىّســب

فهـذاّيانـيّأفنـهّإذاّكافنـتّقيمـةّتكلفـةّسـلةّالسـلعّوالخـدماتّفـيّفتـرةّ 205.0المستهلك في فتـرة مقارفنـة ماي نـة 

ف  200األساسّ وحـداتّفنقديـة.ّهـذاّيانـيّأنّأسـاارّالسـلعّ 205وحدة فنقدية فإفنهـا فـي فتـرة المقارفنـة أصـبحت تكلـ 

 .  %5المتوسطّبماّفنسبتهّوالخدماتّقدّارتفاتّب

 
كماّيمكنناّمقارفنةّأساارّالفترةّالحاليةّبالفترةّالسابقةّمنّخللّقسمةّالرقمّالقياسيّالحاليّعلىّالرقمّالقياسـيّ

ر فـي األسـاار بـين الفتـرة الحاليـة  200(ّومنّثمّطرح200ّللفترةّالسابقةّوضربّالناتجّفيّ) لنحصل على ماد ل التغيـ 

 والفترةّالسابقة.
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 . التضخم المتوقع03

تكمنّأهميةّالتضخمّالمتوقعّبأفنهاّتاطيّمؤشراّعنّمادالتّالتضـخمّالمسـتقبلية،ّيمكـنّاالعتمـادّعليهـاّفـيّوضـعّ

التصوراتّوالسياساتّالنقديةّالمستقبلية،ّوخاصـةّمـنّقبـلّالبنـودّوالمؤسسـاتّالماليـة.ّوعلـىّالـرغمّمـنّأهميـةّ

 قياسيةّألساارّالمستهلكّإالّأنّهذاّالتضخمّيابرّعنّفتراتّسابقه.ّالتضخمّالفاليّالمحسوبّمنّخللّاألرقامّال
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