
0 

 

 

 

 

 

 المستهلك ساا القياسي أل الرقم

 2013 كتوبرأ

 

 (2007 سنة األساس)

 حسب: لا مفص  

 .فنفا مجموعات اإل -

 .األسرةمستوى رفاه  -

 .األسرةفنوع  -

 

 

 

 

 .3102 فنوفمبر 11

 .3102المستهلك  ساارأبوظبي. الرقم القياسي أل –( مركز اإلحصاء 01إصدار رقم )

 

 
 



1 

 

 المحتويات

 3 ............................................................................................................. مــةالمقد  

 2 .................................................................................................. ص التنفيذيالملخ  

 4 ................................ (100=2007) 3102 كتوبرأالمستهلك لشهر  ساارالرقم القياسي أل

 4 .......................................... المستهلك ساارأل القياسي الرقم في النسبية اتالتغي ر :أولا 

 فنفسـها بـالفترة 3102 عـا  مـ  ول األ الاشرة لألشهر القياسي الرقم متوسط مقارفنة :ثافنياا 

 5 ....................................................................................................... 3103 عا  م 

 9 ...................................................................... 3102 أكتوبر لشهر القياسي الرقم :اا ثالث

 7 ............... 3103 أكتوبرالرقم القياسي لشهر ب 3102 كتوبرأمقارفنة الرقم القياسي لشهر  .0

 8 ............ 3102 سبتمبرالرقم القياسي لشهر ب 3102 أكتوبرمقارفنة الرقم القياسي لشهر  .3

 9 ............................... األسرة رفاه مستوى حسب المستهلك ساارأل القياسية رقا األ :اا رابا

مـ  عـا   ولـ األ الاشـرةلألشهر  مقارفنة متوسط الرقم القياسي حسب مستوى الرفاه .0

 9 ........................................................................... 3103م  عا   بالفترة فنفسها 3102

الرقم القياسي لشهر ب 3102 رأكتوبمقارفنة الرقم القياسي حسب مستوى الرفاه لشهر  .3

 01 ........................................................................................... .............3103 أكتوبر

الرقم القياسي لشهر ب 3102 أكتوبرمقارفنة الرقم القياسي حسب مستوى الرفاه لشهر  .2

 00 .............................................................................................. .......3102 سبتمبر

 03 ..................................... األسرة فنوع حسب المستهلك ساارأل القياسية رقا األ :اا خامس

 مـ  عـا  ولـ األ الاشـرةلألشـهر  األسـرةمقارفنة متوسط الرقم القياسـي حسـب فنـوع  .1

 03 ......................................................................... 3103م  عا   بالفترة فنفسها 3102

الرقم القياسـي لشـهر بـ 3102 أكتـوبرلشـهر  األسرةمقارفنة الرقم القياسي حسب فنوع . 2

 03 .................................................................................................... ....3103 أكتوبر

الرقم القياسـي لشـهر بـ 3102 أكتـوبرلشـهر  األسرةمقارفنة الرقم القياسي حسب فنوع  .2

 02 ................................................................................................. ....3102 سبتمبر

 05 ............................................................... المستهلك ساارمنهجية الرقم القياسي أل

 32 ............................................................................................................ المرفقات

 



2 

 

 مــةالمقد  

 مهماا  ل مدخلا المستهلك أحد المؤشرات اإلحصائية التي تشك   ساارالرقم القياسي أل ياد  

في التخطيط والبحوث في مختلف المجالت، وتحرص مراكز اإلحصاء واإلدارات اإلحصائية في 

لة م  السلع س أساارمختلف دول الاالم عل  تركيب هذه األرقا ، التي تاتمد عل  

ل األرقا  المحتسبة سلسلة زمنية والخدمات التي يستهلكها القطاع الاائلي، وتشك  

 الذي يطرأ عل  تكاليف المايشة عبر الزم . التغي رلقياس 

تلك السلع والخدمات  أساارأبوظبي عل  جمع  -م  هذا المنطلق، دأب مركز اإلحصاء 

في  بااا المنهجيات الماتمدة دولياا ا، مت  بصورة منتظمة وفنشر المؤشرات المستخلصة منه

أبوظبي الرقم القياسي  - حصاءفي مركز اإل ساارالدخل واألقسم  طو رهذا المجال. وقد 

. األسرةوحسب فنوع  األسرةحسب مستويات رفاه  ُيحسبالمستهلك بحيث  ساارأل

م، فقد األسرةمستوى رفاه إل   فبالنسبة  ةخمس لخمس شرائح تمث  إل   المجتمع ُقس 

  .السنوي للفرد فنفا وذلك بالعتماد عل  متوسط اإل ،مستويات مايشية

مت، فقد األسرةفنوع إل   أما بالنسبة كما وردت في  ،أفنواع ةثلثإل   أسر المجتمع ُقس 

 األسرغير المواطنة و األسرو المواطنة األسر: 3117/3118 هاودخل األسرة إفنفا مسح 

 الجماعية.

المستهلك م  واقع  ساارة الرقم القياسي ألبنود الداخلة في سل  نة الوقد اختيرت عي  

، أما هال مناطق اإلمارة جميا، بحيث تمث  3117/3118 هاإفنفا  األسرة ودخلبيافنات مسح 

فلقد روعي عند اختيارها أن تكون  ساارنة المصادر التي تجمع منها األعي  إل   بالنسبة

لشريحة كبيرة م  المستهلكي  في إمارة  ل فنقطة شراءأفنها تمث   مصادر تمثيلية، أي

 العتبار التوزيع الجغرافي للمصادر داخل اإلمارة.في أبوظبي، مع األخذ 
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 ص التنفيذيالملخ  

 
 كتوبرأالمستهلك لشهر  ساارلنتائج حساب الرقم القياسي أل   هذا التقرير تحليلا يقد  

المستهلك  ساارقم القياسي ألفنتائج حساب الرإل   ضافةباإل ،2007بأساس عا   3102

 . أما أهم النتائج فهي:وفنوعها األسرةحسب مستوى رفاه 

  عا  م   ول األ الاشرةاألشهر خلل % 1.1المستهلك  أساارفي التضخم  ماد لبلغ

فنقطة  124.2حيث بلغ الرقم القياسي  ،3103عا  بالفترة فنفسها م  مقارفنة  3102

عا  فنقطة للفترة فنفسها م   122.9بينما كان  ،3102عا  م   ول األ الاشرةلألشهر 

3103. 

 0.1بنسبة  3102م  عا   أكتوبرالمستهلك في شهر  ساارارتفع الرقم القياسي أل %

المستهلك  ساار، حيث بلغ الرقم القياسي أل3103م  عا   فنفسه الشهربمقارفنة 

 .3103 أكتوبرفنقطة في شهر  032.7بينما كان  ،3102 أكتوبرفنقطة في شهر  035.7

 مقارفنة 1.3بنسبة  3102 أكتوبرالرقم القياسي ألساار المستهلك في شهر  فنخفضا %

 .3102 سبتمبربالرقم القياسي لشهر 

 1101و 1011و 1011 شهو  خالل المستهلك ساا أل الاام القياسي الرقم: (1) شكل

 

 .أبوظبي – اإلحصاء مركزالمصدر:  
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   بنسبة  3102عا  م   ول األ الاشرةر األشهخلل المستهلك  أساارى ارتفاع أد

 أساارت ماد لارتفاع إل   3103م  عا   للفترة فنفسهاها أساار% مقارفنة ب0.0

، كما فنفسها فترة المقارفنةل% 0.5في شريحة الرفاه "الدفنيا" بنسبة  لألسرالمستهلك 

 %0.0لشريحتي السر الاليا والمتوسطة بنسبة المستهلك  أساارارتفات 

   الفترةبمقارفنة  3102عا  م   ول األ الاشرةاألشهر خلل المستهلك  أساارع ر ارتفاأث 

 ،وغير المواطنة المستهلك لألسر المواطنة أساارت ماد ل في 3103م  عا   فنفسها

 أسااربينما ارتفات  ،فنفسها فترة المقارفنةل% 0.0بنسبة  ماارتفاعهإل   ىما أد  

 %. 0.1الجماعية بنسبة  لألسرالمستهلك 

 (100=2007) 3102أكتوبر المستهلك لشهر  ساارلرقم القياسي ألا
 

 المستهلك  ساارات النسبية في الرقم القياسي ألالتغي ر: أولا 
 

% 0.0بنسبة  3102عا   م  األول  الاشرةاألشهر خلل أساار المستهلك  ماد لارتفع 

القياسي ألساار ، حيث بلغ متوسط الرقم 3103م  عا   للفترة فنفسهامقارفنة بأساارها 

 033.9بينما كان  ،3102عا  م   األول  الاشرةاألشهر خلل فنقطة  034.3المستهلك 

. وقد جاء هذا الرتفاع كمحص لة للتغي رات )الرتفاعات 3103عا   م  للفترة فنفسهافنقطة 

األشهر خلل  هاوخدماتوالفنخفاضات( التي طرأت عل  أساار سلع سلة المستهلك 

 . 3103م  عا   بالفترة فنفسهامقارفنة  3102عا   م  األول  الاشرة

  األ قام القياسية ألساا  المستهلك(: 1جدول )

 السنة

 الرقم القياسي ألساا  المستهلك خالل

  أكتوبر - يناير          أكتوبر   سبتمبر

3103 032.7 032.7 033.9 

3102 035.9 035.7 034.3 

 1.0    0.1 0.8 ر%فنسبة التغي  
 .أبوظبي –المصدر: مركز اإلحصاء                      

، حيث 3102و 3103و 3100 أعوا  لشهور السنويةت التضخم ماد ل (3) الشكل يظهر

 السلع والخدمات خلل السنوات الماضية. ساارالحركة السارية أل تاكس هذه النسب

 

 1011و 1011و 1011لشهو  أعوام  السنوية التضخم تماّدال: (1) شكل
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 .أبوظبي –المصدر: مركز اإلحصاء 

 

بالفترة  3102عا   م  ول األ الاشرةلألشهر مقارفنة متوسط الرقم القياسي  :ثافنياا 

 3103م  عا   فنفسها

 

فة حسب مجموعة مصن   اثنتا عشرةالرئيسة وعددها  فنفا مجموعات اإل( 3)يظهر الجدول 

ة همي  يظهر الوزن أو األو"، التصنيف الدولي "تصنيف الستهلك الفردي حسب الغرض

عل  المجموعة  األسر إفنفا والوزن عبارة ع  فنسبة  ،الرئيسة فنفا النسبية لمجموعات اإل

النسبي الذي  التغي ر، كما يظهر الجدول جمياها الاا  عل  المجموعات فنفا م  مجمل اإل

  عا  م ول األ الاشرةاألشهر خلل المجموعة  أساار ماد لفي  التغي رياكس فنسبة 

، أما فنسبة المساهمة فهي تاكس 3103م  عا   ول األ الاشرةاألشهر بمقارفنة  3102

 المجموعات أساارعل   الذي طرأ التغي رفي مجمل  فنفا فنسبة مساهمة مجموعة اإل

 %.0.0وهو جمياها 

 

لألشهر النسبي وفنسبة المساهمة  التغيّرحسب الوزن والرئيسة  فناا اإل(: مجموعات 1جدول )

 1011من عام  ول األ رةالاش

 مجموعات اإلفناا  الرئيسة
 الوزن

 
ر التغيّ 

 النسبي %
 المساهمة
% 

 21.8 1.3 16.1 غذية والمشروبات غير الكحوليةاأل
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 2.2 9.4 0.3 المشروبات الكحولية والتبغ

 17.9 2.6 9.8 حذيةالملبس واأل

 11.3- 0.3- 37.9 خرىالسك  والمياه والكهرباء والغاز وأفنواع الوقود األ

 10.5 2.4 4.8 عمال الصيافنة العتيادية للبيوتأالتجهيزات والمادات المنزلية و

 0.9 1.3 0.8 الصحة

 25.8 3.0 9.7 النقل

 0.5- 0.1- 7.7 التصالت

 0.0 0.0 2.4 الترويح والثقافة

 9.9 3.2 2.6 التاليم

 18.5 5.0 3.4 المطاعم والفناد 

 4.2 1.1 4.6 سلع وخدمات متنوعة

 011 - 011 المجموع
 .أبوظبي -المصدر: مركز اإلحصاء 

في الرتفاع الذي  أسهمتهي أعل  مجموعة  "النقل"مجموعة يظهر الجدول أعله أن 

م  مجمل الرتفاع الذي % 35.8 بنسبة 3102 م  عا   األول  األشهر الاشرةخلل حدث 

 %.2.1ها بنسبة ت أساارماد لخلل الفترة المذكورة وارتفات  تحقق

خلل أساار المستهلك  ماد لأما ثافني أعل  مساهمة في الرتفاع الذي حدث في 

مجموعة فهي  3103م  عا   بالفترة فنفسهامقارفنة  3102عا  م   األول  األشهر الاشرة

 ماد ل% م  مجمل 30.8بنسبة  أسهمتالتي "األغذية والمشروبات غير الكحولية" 

م   بالفترة فنفسهامقارفنة  ،3102عا  م   ول األ الاشرةاألشهر ل خلالرتفاع الذي تحقق 

ماظم المجموعات الفرعية التاباة لها، حيث ارتفات  أسااروذلك فنتيجة ارتفاع  ،3103عا  

" الب  والشاي والكاكاو" مجموعة أسااروارتفات % 1.7بنسبة " البقول" ةمجموع أساار

"  اخر بند تحت المصنفة غير الغذية اتمنتج " % وارتفات أساار مجموعة5.7بنسبة 

 أساار ماد لكما ارتفع  %،2.2" بنسبة الفواكهمجموعة " أسااروارتفات  %4.1بنسبة 

 . %0.7" بنسبة  البحرية والغذية السماك مجموعة "

الرتفاع  ماد لم  مجمل  %08.5بنسبة  فقد أسهمت" المطاعم والفناد مجموعة " أما

م  عا   بالفترة فنفسهامقارفنة  3102عا  م   ول األ الاشرةهر األشخلل الذي تحقق 

 %. 5.1هذه المجموعة بنسبة  أساار ماد لفنتيجة لرتفاع  اإلسها  اهذ جاء. وقد 3103

 الاشرةاألشهر % خلل 3.1" بنسبة  حذيةالملبس واأل مجموعة " أسااركما ارتفات 

، وقد حققت هذه المجموعة 3103 م  عا  مقارفنة بالفترة فنفسها 3102م  عا   ول األ

 قت خلل الفترتي  المذكورتي . الزيادة التي تحق   ماد ل % في مجمل07.9إسهاماا مقداره 
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 العتيادية الصيافنة عمالأو المنزلية والمادات التجهيزاتكما ارتفات أساار مجموعة "

 لفترة فنفسهامقارفنة با 3102م  عا   األشهر الاشرة األول % خلل 3.4" بنسبة للبيوت

% في مجمل ماد ل 01.5، وقد حققت هذه المجموعة إسهاماا مقداره 3103م  عا  

 الزيادة التي تحق قت خلل الفترتي  المذكورتي .

الزيادة التي تحققت خلل  ماد ل% في 9.9 بنسبة أسهمتفقد  "لتاليما"أما مجموعة 

 %. 2.3ها بنسبة أساارت ماد لالفترة المذكورة وارتفات 

خلل المستهلك  أساارتغي ر  ماد لتخفيض في  أسهمتوم  أهم المجموعات التي 

مجموعة  3103م  عا   بالفترة فنفسهامقارفنة  3102عا  م   ول األ الاشرةاألشهر 

 ،%(00.2-بنسبة ) أسهمتالتي  "خرىوالمياه والكهرباء والغاز وأفنواع الوقود األ السك "

 %.1.2سبة هذه المجموعة بن أساارحيث افنخفضت 

 الاشرةاألشهر  خاللالرئيسة  فناا اإلمجموعات  أساا  ماّدل في النسبي التغيّر: (1) شكل

 1011 باام مقا فنة 1011 عام من ول األ

 

 

 

 

 

 

             

 .أبوظبي -لمصدر: مركز اإلحصاء ا

  3102كتوبر أالرقم القياسي لشهر : ثالثاا 
 

 3103كتوبر أالقياسي لشهر  بالرقم 3102كتوبر أمقارفنة الرقم القياسي لشهر  .0

 

% مقارفنة 0.1بنسبة  3102م  عا  كتوبر أالمستهلك في شهر  أساار ماد ل رتفعا

المستهلك  ساارحيث بلغ الرقم القياسي أل ،3103م  عا   للشهر فنفسهها أساارب
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 . وقد جاء3103كتوبر أفنقطة في شهر  032.7بينما كان  ،3102كتوبر أفنقطة في شهر  035.7

سلع  أساارهذا الرتفاع كمحص لة للتغي رات )الرتفاعات والفنخفاضات( التي طرأت عل  

 وخدمات سلة المستهلك خلل الشهري  المذكوري . 

كتوبر أمقارفنة بشهر  3102كتوبر أها في شهر أساارأما أهم المجموعات التي ارتفات 

" التاليممجموعة "و%، 8.5" بنسبة المشروبات الكحولية والتبغ  مجموعة "فكافنت  3103

" بنسبة  النقلمجموعة "، و%2.8 " بنسبةالملبس واألحذيةمجموعة "و %2.9بنسبة 

 .(%1.7)" بنسبة الترويح والثقافةمجموعة " أساارفي حي  افنخفضت  ،3.1%

مجموعات  أساارت ماد لات النسبية التي طرأت عل  التغي رو وزانيظهر األ( 2)والجدول 

 . 3103كتوبر أمقارفنة بشهر  3102كتوبر أسة في شهر الرئي فنفا اإل

 

  1011كتوبر أخالل شهر  فناا النسبي وفنسبة المساهمة لمجموعات اإل التغيّرالوزن و(: 1جدول )

 ةاإلفناا  الرئيسمجموعات 
 الوزن

 

التغير 
النسبي 
% 

 المساهمة
% 

 34.5 3.0 16.1 غذية والمشروبات غير الكحوليةاأل

 1.5 8.5 0.3 لية والتبغالمشروبات الكحو

 19.0 3.8 9.8 حذيةاأل الملبس و

 13.6 0.6 37.9 خرىالسك ، والمياه، والكهرباء، والغاز، وأفنواع الوقود األ

 0.5 0.2 4.8 عمال الصيافنة العتيادية للبيوتأالمادات المنزلية و التجهيزات و

 0.3 0.7 0.8 الصحة

 16.2 2.6 9.7 النقل

 0.8- 0.2- 7.7 التصالت

 1.0- 0.7- 2.4 الترويح والثقافة

 8.7 3.9 2.6 التاليم

 6.6 2.4 3.4 الفناد  المطاعم و

 0.9 0.3 4.6 سلع وخدمات متنوعة

 011 - 011 المجموع
 .أبوظبي –المصدر: مركز اإلحصاء 

 

 3102 سبتمبرالقياسي لشهر  بالرقم 3102كتوبر أمقارفنة الرقم القياسي لشهر  .3
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ها في شهر أساارمقارفنة ب 3102م  عا  كتوبر أالمستهلك في شهر  أساار لماد   فنخفضا

كمحص لة للتغي رات )الرتفاعات  الرتفاع . وقد جاء هذا%1.3بنسبة  3102 سبتمبر

خلل الشهري   هاوخدماتسلع سلة المستهلك  أسااروالفنخفاضات( التي طرأت عل  

 المذكوري .

 سبتمبرمقارفنة بشهر  3102 اكتوبرساارها في شهر أ افنخفضتأما أهم المجموعات التي 

 .%1.8" األغذية والمشروبات غير الكحولية " بنسبة مجموعة فكافنت  3102

 

 1011و 1011و 1011 شهو  خالل المستهلك ساا أل الاام القياسي الرقم: (4) شكل

 

 .أبوظبي -المصدر: مركز اإلحصاء 

 

  األسرةلك حسب مستوى رفاه المسته سااررقا  القياسية ألاأل :اا رابا
 

م   ول األ الاشرةلألشهر حسب مستوى الرفاه  مقارفنة متوسط الرقم القياسي .0

 3103م  عا   بالفترة فنفسها 3102 عا 

 

% 0.0بنسـبة  3102عـا  مـ   ولـ األ الاشـرةاألشهر خلل المستهلك  أساارى ارتفاع أد  

سـر المستهلك لأل أساارت ماد لاع ارتفإل   3103م  عا   للفترة فنفسهاها أساارمقارفنة ب

 أســاار، كمــا ارتفاــت فنفســها فتــرة المقارفنــةل% 0.5فــي شــريحة الرفــاه "الــدفنيا" بنســبة 
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 ،%0.0بنسـبة و " الاليـا"  "متوسـطةال"ذات مسـتوى الرفـاه  األسـر تيالمستهلك لشريح

 الاشـرةاألشـهر خـلل المسـتهلك  سـااريظهـر متوسـط األرقـا  القياسـية أل (4)والجـدول 

النسبي بي  الفترتي  المـذكورتي  حسـب مسـتوى  التغي رو 3102و 3103م  عامي  ول األ

 .األسرةرفاه 

 

م ن ع امي  ول  األ الاشرةاألشهر خالل المستهلك  ساا متوسط األ قام القياسية أل(: 4جدول )

 األسرةحسب مستوى  فاه  1011و 1011

 .أبوظبي -المصدر: مركز اإلحصاء 

 3103كتوبر ألرقم القياسي لشهر اب 3102كتوبر أمقارفنة الرقم القياسي لشهر  .3

 األسرةحسب مستوى رفاه 

 

 أساار% مقارفنة ب0.1بنسبة  3102م  عا  كتوبر أالمستهلك خلل شهر  أساارى ارتفاع أد  

"الدفنيا"  الرفاه تيسر في شريحالمستهلك لأل أساارت ماد لارتفاع إل   3103كتوبر أشهر 

المسـتهلك  أسـاار، وارتفاـت تـرة فنفسـهاالفخـلل  %0.4بنسـبة  "ا"الاليـ و %3.0بنسبة 

يظهـر األرقـا   (5)%. والجـدول 0.1بنسبة "المتوسطة" ذات مستوى الرفاه  األسر ةلشريح

رو 3102و 3103م  عامي كتوبر أ يالمستهلك خلل شهر ساارالقياسية أل النسـبي  التغيـ 

 .األسرةبي  الشهري  حسب مستوى رفاه 

 

 1011م ن ع امي كت وبر أ يش هرخ الل المس تهلك  س اا ة ألمتوسط األ قام القياسي(: 5جدول )

 األسرةحسب مستوى  فاه  1011و

 .أبوظبي –المصدر: مركز اإلحصاء 

 

 
 السنة

 ذات مستوى الرفاه األسرشريحة 
األسر 
 الدفنيا جمياها

تحت 
 المتوسطة

 المتوسطة
فو  
 المتوسطة

 الاليا

 122.9 121.8 123.3 123.9 124.1 123.4 3103عا  

 124.2 123.1 124.6 125.2 125.6 125.2 3102عا  

النسبي التغي ر  1.5 1.2 1.1 1.1 1.1 1.1 

 
 

 السنة

 ذات مستوى الرفاه األسرشريحة 
األسر 

 جمياها
 الدفنيا

تحت 
 المتوسطة

 المتوسطة
فو  
 المتوسطة

 الاليا

 123.7 122.6 124.2 124.8 125.2 124.6 3103 كتوبرأ

 125.7 124.3 126.1 126.8 127.5 127.3 3102 كتوبرأ

 1.6 1.4 1.6 1.6 1.8 2.1 النسبي التغي ر
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الرقم القياسي ب 3102كتوبر ألشهر حسب مستوى الرفاه مقارفنة الرقم القياسي  .2

 3102 سبتمبرلشهر 

 

 أسـاارمقارفنـة ب 3102كتـوبر أالمستهلك خـلل شـهر  أساارعل   حدثالذي  فنخفاضالأما 

ــ ،3102 ســبتمبرالمســتهلك فــي شــهر   أســاار فــير % فقــد أث ــ1.3ه تفنســب تبلغــ ذيال

 (1)والجـدول  .%1.3فنسـبته  فنخفـاضبا" الاليا"و المتوسطة""الرفاه  شرائحفي  المستهلك

 التغي ــرو 3102 سـبتمبروكتـوبر أالمسـتهلك خـلل شــهري  ســااريظهـر األرقـا  القياسـية أل

 .األسرةب مستوى رفاه بي  الشهري  حس ساارالنسبي في األ

 

 س بتمبرو 1011 كت وبرأالمس تهلك خ الل ش هري  س اا متوسط األ ق ام القياس ية أل(: 6جدول )

 األسرةحسب مستوى  فاه  1011

 .أبوظبي -المصدر: مركز اإلحصاء 

خـلل  األسـرةالشـهرية حسـب مسـتويات رفـاه  سـااريظهر حركـة األ (5)والرسم البيافني 

 .3102كتوبر أر شهإل   3100الفترة م  شهر يناير 

 1011كت وبر أإل    1011 ين اير م ن الات رة خ الل المس تهلك س اا أل القياس ي ال رقم: (5) شكل

   األسرة  فاه مستوى حسب

 

 

 السنة

 ذات مستوى الرفاه األسرشريحة 
األسر 

 جمياها
 الدفنيا

تحت 

 المتوسطة
 المتوسطة

فو  

 المتوسطة
 الاليا

 125.9 124.5 126.4 127.0 127.6 127.3 3102 سبتمبر 

 125.7 124.3 126.1 126.8 127.5 127.3 3102كتوبر أ  

 0.2- 0.2- 0.2- 0.2- 0.1- 0.0 النسبي التغي ر
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 .أبوظبي -المصدر: مركز اإلحصاء 

  األسرةالمستهلك حسب فنوع  ساارالقياسية أل األرقا  :اا خامس
 

 م  عا  ول األ الاشرةشهر لأل األسرةحسب فنوع  مقارفنة متوسط الرقم القياسي .0

 3103م  عا   بالفترة فنفسها 3102

 

% 0.0بنسـبة  3102عـا   مـ  ولـ األ الاشـرةاألشـهر المسـتهلك خـلل  أساارر ارتفاع أث  

المســتهلك لألســر  أســاارت ماــد ل فــي 3103مــ  عــا   للفتــرة فنفســهاها أســاارمقارفنــة ب

بينمـا فنفسـها،  فتـرة المقارفنـةل% 0.0ة ارتفاعها بنسـبإل   ىما أد   ،غير المواطنة  المواطنة

يظهــر متوســط  (7)%. والجــدول 0.1الجماعيــة بنســبة  لألســرالمســتهلك  أســاارارتفاــت 

 3102و 3103مـ  عـامي  ول األ الاشرةاألشهر خلل المستهلك  سااراألرقا  القياسية أل

 .األسرةبي  الفترتي  المذكورتي  حسب فنوع  ساارالنسبي في األ التغي رو

 

 

م ن ع امي  ول  األ الاشرةاألشهر  خالل المستهلك ساا متوسط األ قام القياسية أل(: 7ول )جد

 األسرة فنوعحسب مستوى  1011و 1011

 

 

 

 

 .أبوظبي -المصدر: مركز اإلحصاء 

الرقم القياسي ب 3102كتوبر ألشهر  األسرةحسب فنوع مقارفنة الرقم القياسي  .3

 3103كتوبر ألشهر 

 

 أساار% مقارفنة ب0.1بنسبة  3102م  عا   كتوبرأالمستهلك خلل شهر  أساارى ارتفاع أد  

غيـر المواطنـة وسـر المواطنـة المسـتهلك لأل أسـاارت ماـد لارتفاع إل   3103 كتوبرأشهر 

الجماعية بنسـبة  لألسرالمستهلك  أساار، بينما ارتفات ها% خلل الفترة فنفس0.5بنسبة 

 
 

 السنة

  األسر
 األسر

 المواطنة جمياها
غير 
 المواطنة

 الجماعية

 122.9 123.2 123.4 122.4 3103عا  

 124.2 125.1 124.7 123.7 3102عا  

 1.1 1.6 1.1 1.1 بيالنس التغي ر
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مـ   كتـوبرأ يالمسـتهلك خـلل شـهر سـااريظهر األرقا  القياسـية أل (8)%. والجدول 3.1

 .ةاألسرالنسبي بي  الشهري  حسب فنوع  التغي رو 3102و 3103عامي 

 

 

 1011م ن ع امي كت وبر أ يالمس تهلك خ الل ش هر س اا متوسط األ قام القياسية أل(: 8جدول )

 األسرة فنوعحسب مستوى  1011و

 .أبوظبي –المصدر: مركز اإلحصاء  

الرقم القياسي ب 3102 كتوبرألشهر  األسرةحسب فنوع مقارفنة الرقم القياسي  .2

 3102 سبتمبرلشهر 

 

 أسـاارمقارفنـة ب 3102كتـوبر أالمستهلك خـلل شـهر  أساارعل   حدثالذي  فنخفاضالأما 

المسـتهلك  أسـاار فير % فقد أث  1.3 تهفنسب تبلغ الذي ،3102 سبتمبرالمستهلك لشهر 

أســاار  فنخفضــتوا%، 1.3 تهفنســب بافنخفــاض المواطنــةغيــر المواطنــة و األســر ةفــي شــريح

 (9)خلل الشهري  المذكوري . والجدول  %1.0بنسبة  الجماعيةالمستهلك لشريحة األسر 

 التغي رو 3102كتوبر أو 3102 سبتمبرالمستهلك خلل شهري  سااريظهر األرقا  القياسية أل

 سـاار( يظهـر حركـة األ1والرسـم البيـافني ). .األسـرةالنسبي بـي  الشـهري  حسـب فنـوع 

 .3102كتوبر أإل   3100خلل الفترة م  يناير  األسرةالشهرية حسب فنوع 

 

 

 كت وبروأ 1011 س بتمبرالمس تهلك خ الل ش هري  س اا متوس ط األ ق ام القياس ية أل(: 9جدول )

 األسرة فنوعحسب مستوى  1011

 

 

 

 

 

 أبوظب –المصدر: مركز اإلحصاء 

 السنة

 األسر
 
 المواطنة جمياها األسر

غير 

 المواطنة
 الجماعية

 123.7 124.6 124.3 123.1 3103كتوبر أ

 125.7 127.1 126.1 125.0 3102كتوبر أ

 1.6 2.0 1.5 1.5 نسبيال التغي ر

 

 السنة

 األسر
 

 المواطنة جمياها األسر
غير 

 المواطنة
 الجماعية

 125.9 127.3 126.4 125.2 3102 سبتمبر

 125.7 127.1 126.1 125.0 3102كتوبر أ

 0.2- 0.1- 0.2- 0.2- النسبي التغي ر
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 1011كت وبر أإل    1011ين اير م ن ة المس تهلك خ الل الات ر س اا : ال رقم القياس ي أل(6)شكل 

 األسرةحسب فنوع 

 

 

 

 .أبوظبي -المصدر: مركز اإلحصاء 

 

 اإلصدا  المقبل: 

 ديسـمبرفـي الااشـر مـ   3102 فنـوفمبرالمستهلك لشهر  ساارسيصدر الرقم القياسي أل

 :يأبـوظب –. للمزيد م  المالومـات، يرجـ  زيـارة الموقـع اإللكتروفنـي لمركـز اإلحصـاء 3102

www.scad.ae 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.scad.ae/
http://www.scad.ae/
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 المستهلك ساارمنهجية الرقم القياسي أل

 مةمقدّ 

أبـوظبي فـي إمـارة أبـوظبي الجهـة الرسـمية المسـؤولة عـ  حسـاب  - مركز اإلحصـاء ُياد  

 المركـز مـؤخراا  حـد ثفي اإلمارة. وقد  وإصدارها المستهلك ساارتقديرات الرقم القياسي أل

 سـااركأسـاس لأل 3117المسـتهلك باعتمـاد سـنة  ساارة األساس للرقم القياسي ألسن

مـ  خـلل فنتـائج مسـح  ُحسـبتواألوزان. األوزان المستخدمة في الرقم القياسي الجديـد 

 . 2007في إمارة أبوظبي خلل الفترة  فنُف ذالذي  ،2007 هاودخل األسرة إفنفا 

القياسـي تتسـق مـع أفضـل الممارسـات  الـرقمحساب إن المنهجية التي استخدمت في 

 والتوصيات الدولية في هذا المجال.

 

 المستهلك؟ ساا ما هو الرقم القياسي أل

 

ر ماـد لالمسـتهلك هـو عبـارة عـ  أداة لقيـاس  سـاارالرقم القياسـي أل  أسـاارفـي  التغيـ 

  الفتـرة التـي فننسـب إليهـا مجموعة م  السلع والخـدمات بـي  فتـرتي  زمنيتـي ، وتسـم  

 ."فترة المقارفنة"ها أسااروالفترة التي فنقارن  "فترة األساس" ساارألا

  

 المستهلك؟ ساا ة الرقم القياسي ألأهميّ 

 

رالمسـتهلك تقـديرات شـهرية حـول فنسـب  سـاار  الرقم القياسـي أليقد   فـي سـلة  التغيـ 

 رسـااللرقم القياسي أل المهم ةالمستهلكي  في إمارة أبوظبي، وم  الستخدامات  أساار

 المستهلك فنذكر ما يلي:

 ــرقم القياســي أل لحســاب  مهــمالمســتهلك كمؤشــر اقتصــادي  ســااريســتخد  ال

للكثير م  المؤسسات القتصادية  مهماا  التضخم مدخلا  ماد ل د  ت التضخم. وياماد ل

 العتبار عند صياغة السياسات النقدية والخطط القتصادية. فييؤخذ 

 قبـل الجهـات الدوليـة والشـركات الكبـرى ومـ  قبـل  م الرواتب واألجور م سل   ُياد ل

 المستهلك. ساارفي الرقم القياسي أل التغي رعل   باض الحكومات بناءا 
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 المســتهلك كمثــبط فــي إعــداد الحســابات  ســااركمــا يســتخد  الــرقم القياســي أل

 الثابتة. ساارالقومية باأل

 

 المستهلك ساا تحديث الرقم القياسي أل

 

فرت البيافنات اللزمة لامليـة االمستهلك بشكل دوري كلما تو ساارسي ألالرقم القيا ُيحد ث

إفنفـا  المسـتهلك باـد صـدور فنتـائج مسـح  سـاارالرقم القياسي أل ُيحد ثالتحديث، وعادة 

كـل خمـس سـنوات علـ  األكثـر فـي ماظـم دول الاـالم.  ذ دوريـاا الذي ينف   هاودخل األسرة

المسـتهلك  سـاارات سلة الـرقم القياسـي ألة التحديث في أوزان سلع وخدموتكم  أهمي  

 ل قدر المستطاع النمط الستهلكي الحالي لألسرة.أن هذه األوزان يجب أن تمث  في 

 

 ،2008المستهلك في إمارة أبوظبي فـي عـا   ساارآخر تحديث للرقم القياسي أل كانوقد 

وزان هي سنة األسـاس الجديـدة للـرقم القياسـي مـ  حيـث األ 3117حيث أصبحت سنة 

ــســاارواأل ــة توض  ــاط التالي ــرقم القياســي أل. والنق ــة ال ــة لمنهجي  ســاارح التفاصــيل الدقيق

 المستهلك في إمارة أبوظبي:

 

 المستهلك ساا تركيب الرقم القياسي أل :أوالا 

 

ـــرقم القياســـي أل ُيحســـب ـــاارال ـــبير  س ـــية للس ـــيغة الرياض المســـتهلك حســـب الص

W
P
P

CPI i

i

i

L 0

0

1   

، المستهلك بشكل دوري شـهرياا  ساارأل هاوخدماتع سلة الرقم القياسي سل أساار تُجمع

األسماك والدجاج فتجمع بشكل أسـبوعي واللحو  والفواكه ووات االخضرباستثناء مجموعة 

ها أسـاار تُجمـعها، كما أن إيجارات المسـاك  أسااروذلك للتغي ر المستمر الذي يطرأ عل  

 جمع بشكل فنصف سنوي. لتاليم تُ رسو  ا أساار بشكل ربع سنوي وأخيراا 

 

ن عل  مستوى منطقة أبـوظبي. وتتكـو   3117الرقم القياسي الحالي بأساس عا   ُيحسب

 711ن سلة المستهلك م  بينما تتكو   ،سلاة وخدمة 224سلة الرقم القياسي الحالي م  

  الـرقم القياسـي الجديـد احتسـاب الـرقم القياسـي للمسـاك  كمـا تضـم   سلاة وخدمة.

وزن المساك  المستأجرة وحساب إل   شغولة م  أصحابها، وذلك بإضافة وزن هذا البندالم
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  المســاك  المســتأجرة والمســاك  المشــغولة مــ  رقــم قياســي واحــد لتيجــارات يتضــم  

 أصحابها. 

 

متوسط سار السـلاة علـ  مسـتوى المجموعـة البتدائيـة )المجموعـة البتدائيـة  ُيحسب

فر لـه وزن( باسـتخدا  الوسـط الهندسـي. أمـا المنسـوب اهي أدفن  مستوى للسـلاة يتـو

المنسوب السـاري بقسـمة سـار المقارفنـة علـ  سـار  فُيحسبالساري والوزن الجديد، 

ضـرب المنسـوب السـاري بـوزن األسـاس يُ وللحصول عل  الوزن الجديد للسلاة  ،األساس

 للسلاة.

 

 للسـلعالـوزن الجديـد  عُيجمـلحساب الرقم القياسي عل  مستوى المجموعـات الفرعيـة، 

الـوزن الجديــد  ُيقسـملمجموعــة الفرعيـة ومـ  ثــم اإلـ   التــي تنتمـي جمياهـا والخـدمات

الـرقم  ُيحسب فنفسه األسلوبب. وفنفسها لمجموعةلللمجموعة الفرعية عل  وزن األساس 

 للرقم القياسي الاا . القياسي للمجموعات الرئيسة وأخيراا 

 

 األوزان :ثافنياا 

 

ر السـاري لسـلع المستهلك هو عبارة ع  متوسط مـرج   سااري ألإن الرقم القياس ح للتغيـ 

ة النسـبية للسـلاة. . إن وزن السلاة/الخدمة ياكس األهمي  هاوخدمات سلة الرقم القياسي

علـ   C)علـ  السـلاة  هـاجميا األسـر إفنفـا بقسمة )مجموع ( C)وزن السلاة  وُيحسب

 (.كافة تعل  السلع والخدما هاجميا األسر إفنفا )مجموع 

 

النســبية  1األهميــات ُحســبت 3117/3118 هــاودخل األســرة إفنفــا مــ  خــلل فنتــائج مســح 

 ُأدرجت ها% أو تساوي1.113 م  تها أكبرللسلع والخدمات. السلاة/الخدمة التي تكون أهمي  

. أمـا السـلع التـي كافنـت هالمسـتهلك وخدماتـ سـاارضم  سـلة سـلع الـرقم القياسـي أل

بأسلوب  هاأوزافنها عل  باقي السلع ضم  المجموعة فنفس ُوز عتقد م  ذلك ف أقلتها أهمي  

 التناسب مع الحجم.

 

 سلة الرقم القياسي وسلة المستهلك :ثالثاا 

 

                                                           
1
على  هاجميع األسر إنفاقعلى  على هذه السلعة مقسوما   هاجميع األسر إنفاقة النسبية للسلعة أو وزن السلعة هو عبارة عن مجموع األهمي   

 .هاجميع الخدماتالسلع و
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التـي بلـغ  ،لـة للـرقم القياسـيباد عملية حساب األوزان وتحديد السلع والخـدمات الممث   

لاة ضـم  سـلة لكـل سـ تحـد د سلة المستهلك، حيـث ُحد دتسلاة وخدمة،  224عددها 

ن سـلة المسـتهلك تكـون إلة لها، وعليـه فـالرقم القياسي سلاة/خدمة أو أكثر لتكون ممث  

 سلاة وخدمة. 711أكبر م  سلة الرقم القياسي، وقد بلغ حجم سلة المستهلك 

  المستهلك ساا في الرقم القياسي أل فناا لمجموعات اإلالتصنيف المستخدم  : ابااا 

 

ــرقم القياســي ألالتصــنيف المســتخد  فــي ا  Classification ofالمســتهلك هــو  ســاارل

Individual Consumption according to Purpose (COICOP)  أي "تصــنيف الســتهلك

 وُصـن فتالفردي حسب الغرض" وهو تصنيف صادر ع  األمم المتحـدة لألغـراض اإلحصـائية. 

مجموعة رئيسـة وإلـ   03إل   عل  هذا التصنيف بناءا  هسلة سلع الرقم القياسي وخدمات

حـدود.  2مجموعـة فرعيـة علـ  مسـتوى  12ي ، ومجموعة فرعية علـ  مسـتوى حـد   24

 ( وأوزافنها:واحد   المجموعات الرئيسة )عل  مستوى حد  والجدول التالي يبي  

 

COICOP 
Classification الوزن مجموعات السلع والخدمات 

 100.00 الرقم الاــــــا   

لمشروبات غير الكحوليةاألغذية وا 1  16.05 

 1.2 المشروبات الكحولية والتبغ 2

 9.76 الملبس واألحذية 3

 37.86 السك  والمياه والكهرباء والغاز وأفنواع الوقود األخرى 4

 4.83 التجهيزات والمادات المنزلية وأعمال الصيافنة العتيادية للبيوت 5

 0.85 الصحة 6

 9.67 النقل 7

 7.72 التصالت 8

 2.42 الترويح والثقافة 9

 2.59 التاليم 10

 3.37 المطاعم والفناد  11

متنو عةسلع وخدمات  12  4.62 
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 ساا في الرقم القياسي أل األسرةلشرائح مستوى  فاه التصنيف المستخدم  :خامساا 

 المستهلك

 

متهذا التصنيف  وفق الفـرد  فـا إفنبالعتمـاد علـ  متوسـط خمس شرائح إل   األسر ُقس 

لـت مث   ، حيـثلهـاودخ األسـرة فنفـا إلآخـر مسـح  فنُف ـذ فيـهالاا  الذي  هوو 3117في عا  

"الاليـا"  لـت الشـريحة الخامسـة، بينمـا مث  دخـلا  قـل"الدفنيا" الشـريحة األ ول الشريحة األ

مسـتويات حسـب الفـرد  إفنفـا متوسط إل   ، ويشير الجدول التاليدخلا  عل الشريحة األ

 .يم بالدرهم اإلماراتي()الق الرفاه

 

عل األ المتوسط  همستويات الرفا األدفن  

 الدفنيا  2,683.3   11,122.0   7,838.7 

 تحت المتوسطة  11,125.8   16,887.4   14,069.6 

 المتوسطة  16,896.2   23,716.1   20,260.2 

 فو  المتوسطة  23,723.4   34,606.9   28,685.6 

 الاليــا  34,631.6   422,932.4   52,720.3 

 

 

 المستهلك ساا في الرقم القياسي أل األسرةلنوع التصنيف المستخدم  :سادساا 

متتصنيف في هذا ال غيـر المواطنـة،  األسـرالمواطنـة، و األسر :صنافأ ثلثةإل   األسر ُقس 

 .الجماعية األسرو

ربيـة المتحـدة الـذي  هي فرد أو أكثـر مـ  مـواطني دولـة اإلمـارات الا :المواطنة ةاألسر -

يقيمـون بصــفة ماتـادة فــي إمـارة أبــوظبي ولهــا رب  أسـرة، وقــد تـربطهم صــلة قرابــة أو 

 تربطهم، ويشتركون في المسك  والمأكل. ل

هي فرد أو أكثر م  غير مواطني دولة اإلمـارات الاربيـة المتحـدة، غير المواطنة:  األسرة -

 صلة قرابة أو ل تربطهم، ويكون لها رب  يشتركون مااا في المسك  والمأكل، وقد تربطهم 

غيـر مـواط  والزوجـة غيـر مواطنـة  األسـرةغير مواطنـة إذا كـان رب   األسرةأسرة، وتاد  

 حت  لو كان لدى الزوجة أبناء مواطنون م  زواج سابق.
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ــة األســرة - ــ :الجماعي ــيتاب  ــراد )اثن ــأكثر( بصــرف النظــر عــ  ر عــ  مجموعــة مــ  األف   ف

لها رب  أسرة ول تربطهم صلة قرابة، ويشتركون مااا في المسـك ،  ، ول يكونجنسياتهم

 وغالباا ل يشتركون في المأكل، وهي م  فنوع واحد ذكوراا أو إفناثاا.

  

 : النطا  الجغرافيسابااا 

 

حيـث تشـمل أبـوظبي.  إمـارةالنطا  الحالي لمنهجية مركز اإلحصاء هو جمع األساار مـ  

 بوظبي والاي  والغربية.التقسيمات الجغرافية لقليم أ

 

 : مصاد  السلع والخدماتثامناا 

 

م  خـلل زيـارات ميدافنيـة قـا  بهـا فريـق مـ  قسـم مؤشـرات  ساارمصادر جمع األ ُحد دت

د مستمر، حيث إن الفريق يبلغ القسـم بشـكل دوري عـ  ، وهذه المصادر في تجد  سااراأل

در أن يكـون مصـدراا تمثيليـاا أي أفنـه . ولقد روعي عند اختيار المصـهإغل  أي مصدر أو افنتقال

أبـوظبي، ويبلـغ عـدد المصـادر  إمـارةل فنقطة شراء لشريحة كبيرة م  المستهلكي  في يمث  

 ( مصدراا.081منها ) ساارالتي تجمع األ

 

 )األجهزة الكايّة( ساا : جمع األتاسااا 

 

جهد والوقت. تُجمـع م  أهم المراحل وأدق ها، وتتطل ب الكثير م  ال ساارتاد  عملية جمع األ

سلة السلع والخدمات مـ  قبـل مجموعـة مـ  المـوظفي  الـذي  ُدر بـوا وُأه لـوا لهـذه  أساار

السـلع والخـدمات مـ  خـلل زيـارات  أساارالتي تجمع، تُدق ق  ساارالغاية. ولضمان دقة األ

ميدافنية تدقيقية لاي نة م  السلع والخدمات. فلكـل مجموعـة مـ  مجموعـات سـلة السـلع 

 خدمات دورية لجماها فمنها ما يجمع بشكل أسبوعي، ومنها الشهري وربع السنوي.وال

ومواكبة تكنولوجيا المالومات، أعد  المركز فنظاماا خاصاا  سااروبهدف تطوير آلية جمع األ

 لمستهلكا ساارألاألرقا  القياسية المستحدث لحساب  نظا اليهدف باألرقا  القياسية، و

األرقا  والامليات الخاصة بتركيب إتما  اإلجراءات إل   ة"في  الك األجهزة"باستخدا  

، فهو فنظا  النواتج المطلوبةتوفير البيافنات وإل   باإلضافة، كافة لمستهلكا ساارألالقياسية 

 .المستهلك كافة سااراألرقا  القياسية أل بناءشامل ومتكامل يغطي مراحل 
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 :التاليويمك  إجمال أهداف النظا  عل  النحو 

 كافة. هاالمستهلك واستخراج ساارمراحل إعداد األرقا  القياسية أل تنفيذ 

  عملية جمع  سااراألبيافنات اإللكتروفنية الخاصة بإعداد دوات األبرامج والتوفير(

 هااستقبال البيافنات منوكذلك  ة،الكفي  جهزة األإل   هاالبيافنات م  الميدان( وفنقل

 .ساارقاعدة بيافنات األإل   وفنقلها

 مختلف مراحل سير أثناء  ها فيواختبار هافحص صحة البيافنات وتكاملمك   م  الت

 الميدافنية وافنتهاءا  ألعمالبا م  إعداد سلة السلع والخدمات مروراا  بدءاا  ،النظا 

 .المؤشر بحساب

 حسب التوزيع اإلمارة  ألي م  مناطق حسابهاإمكافنية ماالجة األرقا  القياسية و(

  الجغرافي(.

 أو إعداد األرقا   جمع البيافناتأثناء في الت الخاصة التي قد تنشأ ماالجة الح

 ات التي تطرأ عل  السلع.التغي رالقياسية مثل اختفاء السلع والمصادر و

 للمجموعات  النسبية سلة السلع والخدمات لسنة األساس مع األوزان حديدت

 .هاوحفظلسلع والخدمات كافة لسنة األساس  أساار حسابالسلاية المرجحة و

 ساارقواعد بيافنات األوذلك بربط  تدقيق البيافناتجاماي البيافنات عل   مساعدة 

 .الحالية بالسابقة

 

 النشر :عاشراا 

 

السـلع والخـدمات السـتهلكية  أسـاارأبـوظبي علـ  إصـدار فنشـرة  - يامل مركز اإلحصـاء

 سـباة أيـا ر باد مـرو يصدرفالمستهلك  سااربصورة شهرية وسنوية. أما الرقم القياسي أل

المستهلك متاحـة للجميـع باـد إصـدارها. كمـا  ساارم  افنتهاء الشهر، واألرقا  القياسية أل

ت ماـد ل المسـتهلك تضـم   سـااريقو  المركز بنشر دوريات سنوية حول األرقا  القياسـية أل

التضخم. كما أفنه يمك  تزويد طـالبي البيافنـات بمؤشـرات األرقـا  القياسـية الشـهرية علـ  

 عند الطلب. (CD's)رطة المدمجة األش

 

 

 ؟المستهلك ساا كيف فنقرأ الرقم القياسي أل :عشر أحد

 

فـي قيمـة التكلفـة لسـلة مـ  السـلع  التغي رالمستهلك ياكس  ساارإن الرقم القياسي أل

. عل  "فترة المقارفنة"و "فترة األساس"( بي  فترتي  زمنيتي  هما دة مسبقاا والخدمات )محد  
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 015.1نـة المسـتهلك فـي فتـرة مقارفنـة ماي   سـاارذا بلغ الرقم القياسـي ألسبيل المثال، إ

وحـدة  011فهذا ياني أفنه إذا كافنت قيمة تكلفة سلة السلع والخدمات فـي فتـرة األسـاس 

السلع  أسااروحدات فنقدية. هذا ياني أن  015ف فنقدية فإفنها في فترة المقارفنة أصبحت تكل  

 %. 5فنسبته والخدمات قد ارتفات بالمتوسط بما 

 

الفترة الحالية بالفترة السابقة م  خـلل قسـمة الـرقم القياسـي  أسااركما يمكننا مقارفنة 

 011ومـ  ثـم طـر   (011) فـيالحالي عل  الرقم القياسي للفترة السابقة وضـرب النـاتج 

 بي  الفترة الحالية والفترة السابقة. ساارفي األ التغي ر ماد للنحصل عل  

 

100100*

1



CPI
CPI

t

t 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 

 

 المرفقات

 

وعا   3103م  عا   كتوبرأالمستهلك خلل شهر  ساار( األرقا  القياسية أل1  المرفق )يتضم  

رقا  القياسية بي  في األ التغي روفنسب  3102 سبتمبر الرقم القياسي لشهرإل   ، باإلضافة3102

 اض المجموعات الفرعية.الرئيسة وب فنفا الفترات المذكورة عل  مستوى مجموعات اإل

 

( لاامي أكتوبر -المستهلك للفترة )يناير سااررقا  القياسية أل  متوسط األ( فيتضم  2أما المرفق )

رقا  القياسية بي  الفترتي  المذكورتي  عل  في األ التغي رفنسبة إل   ضافةباإل ،3102و 3103

 الرئيسة وباض المجموعات الفرعية. فنفا مستوى مجموعات اإل

 

 أكتوبرشهر أالمستهلك خلل  ساار  األرقا  القياسية أل( فهي تتضم  08)إل   (2ما المرفقات م  )أ

حسب  3102و 3103عامي م  ( أكتوبر -يناير، وخلل الفترة )3102 سبتمبرو 3103 كتوبرأو 3102

الرئيسة وباض  فنفا عل  مستوى مجموعات اإل األسرةوحسب فنوع  األسرةمستوى رفاه 

 رقا  القياسية بي  الفترات المذكورة.األ في التغي رالفرعية وفنسب المجموعات 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


