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 مــةالمقد  

 مهماا  ل مدخلا الرقم القياسي ألساار المستهلك أحد المؤشرات اإلحصائية التي تشك   ياد  

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

مختلف دول الاالم على تركيب هذه األرقام، التي تاتمد على أساار سلة من السلع 

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

 لقياس التغي ر الذي يطرأ على تكاليف المايشة عبر الزمن.

على جمع أساار تلك السلع والخدمات  أبو ظبي –نطلق، دأب مركز اإلحصاء من هذا الم

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

الرقم القياسي  ظبي أبو- حصاءفي مركز اإل الدخل واألساارقسم  طو رهذا المجال. وقد 

مستويات رفاه األسرة وحسب فنوع األسرة. حسب  ُيحسبألساار المستهلك بحيث 

مفبالنسبة إلى مستوى رفاه األسرة، فقد   ةل خمسالمجتمع إلى خمس شرائح تمث   ُقس 

  .وذلك بالعتماد على متوسط اإلفنفا  السنوي للفرد ،مستويات مايشية

متأما بالنسبة إلى فنوع األسرة، فقد  كما وردت في  ،أفنواع ةأسر المجتمع إلى ثلث ُقس 

األسر غير المواطنة واألسر و : األسر المواطنة4111/4118إفنفا  األسرة ودخلها مسح 

 الجماعية.

ة الرقم القياسي ألساار المستهلك من واقع نة البنود الداخلة في سل  وقد اختيرت عي  

، أما هال مناطق اإلمارة جميا، بحيث تمث  4111/4118إفنفا  األسرة ودخلها بيافنات مسح 

نة المصادر التي تجمع منها األساار فلقد روعي عند اختيارها أن تكون عي  بالنسبة إلى 

أبو ل فنقطة شراء لشريحة كبيرة من المستهلكين في إمارة أفنها تمث   مصادر تمثيلية، أي

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

 
 يوفنيوالمستهلك لشهر  ساارلنتائج حساب الرقم القياسي أل يلا م هذا التقرير تحليقد  

 ساارفنتائج حساب الرقم القياسي ألإلى  ضافةباإل ،2007بأساس عام  ،4102 الربع الثافنيو

والتضخم المتوقع للربع الثافني والنصف األول  وفنوعها األسرةالمستهلك حسب مستوى رفاه 

 أما أهم النتائج فهي: 4102

  4102عام من  خلل النصف األول %2.7المستهلك  أساارفي لتضخم ا ماد لبلغ 

للنصف فنقطة  126.9حيث بلغ الرقم القياسي  ،4103عام بالفترة فنفسها من مقارفنة 

 .4103عام فنقطة للفترة فنفسها من  043.5بينما كان  ،4102عام من  األول

 3.8بنسبة  4102من عام  يوفنيوالمستهلك في شهر  ساارالرقم القياسي أل ارتفع% 

المستهلك  ساار، حيث بلغ الرقم القياسي أل4103من عام  فنفسه الشهربمقارفنة 

 .4103 يوفنيوفنقطة في شهر  124.1بينما كان  ،4102 يوفنيوفنقطة في شهر  128.8

 مقارفنة  %1.4بنسبة  4102 يوفنيوالرقم القياسي ألساار المستهلك في شهر  ارتفع

 .4102 مايوبالرقم القياسي لشهر 

 4102و 4102و 4104 شهو  خالل المستهلك ساا أل الاام القياسي الرقم: (0) شكل

 .أبو ظبي – اإلحصاء مركزالمصدر:  
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 األولمقارفنة بالربع  %0.1بنسبة  4102من عام  الربع الثافنيالرقم القياسي في  ارتفع 

 .4102من عام 

 4102من عام خلل النصف األول  %4.1بنسبة  المستهلك أساارت ماد ل اتارتف 

 %4.0في شريحة الرفاه "الدفنيا" بنسبة  لألسر 4103مقارفنة بالفترة فنفسها من عام 

ذات مستوى  األسر تيالمستهلك لشريح أساارارتفات  بينما، فنفسها فترة المقارفنةل

 .%4.8بنسبة  ليا"الا" "المتوسطة" و الرفاه

   من  فنفسها الفترةبمقارفنة  4102عام من  ألولا النصفخلل المستهلك  أساارر ارتفاع أث

ارتفاعها بنسبة إلى  ىما أد   ،المستهلك لألسر المواطنة أساارت ماد ل في 4103عام 

غير  األسرالمستهلك لشريحة  أساار فير ، كما أث  فنفسها فترة المقارفنةل 4.9%

الجماعية  لألسرالمستهلك  أسااربينما ارتفات  ،%4.6المواطنة فارتفات بنسبة 

  .%4.4بنسبة 

  بالفترة مقارفنة  4102 النصف األولخلل ارتفع الرقم القياسي ألساار المستهلك

، بينما أبو ظبي قليمإل %4.1بحسب األقاليم الجغرافية بنسبة  4103 فنفسها من عام

 .%4.6والمنطقة الغربية بنسبة  الاينارتفات األساار في إقليمي 

 لهذا الاام  الثالثمستهلك خلل الربع يتوقع أن يرتفع متوسط الرقم القياسي ألساار ال

من هذا الاام،  الثافنيعن الربع  %4.1فنقطة تقريبا، أي بزيادة مقد رة فنسبتها  031.0إلى 

، %3.9إلى  4102لاام  الثالثوبذلك يتوقع أن يرتفع مادل التضخم السنوي للربع 

 للاام فنفسه. الثافنيخلل الربع  %3.0مقارفنة مع 
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 4102يوفنيو، والنصف األول من عام المستهلك لشهر  سااري ألالرقم القياس

(2007=100) 
 

 المستهلك  ساارات النسبية في الرقم القياسي ألالتغي ر: أولا 

مقارفنة  %4.1بنسبة  4102عام  من النصف األولخلل أساار المستهلك  ماد لارتفع 

لقياسي ألساار ، حيث بلغ متوسط الرقم ا4103من عام  للفترة فنفسهابأساارها 

للفترة فنقطة  043.5بينما كان  ،4102عام من  النصف األولخلل فنقطة  046.9المستهلك 

. وقد جاء هذا الرتفاع كمحص لة للتغي رات )الرتفاعات والفنخفاضات( 4103عام  من فنفسها

 4102عام  منالنصف األول خلل  هاوخدماتالتي طرأت على أساار سلع سلة المستهلك 

 . 4103من عام  بالفترة فنفسها مقارفنة

  األ قام القياسية ألساا  المستهلك(: 0جدول )

 

 
 السنة

 الرقم القياسي ألساا  المستهلك خالل

 

 يونيو-يناير  الثانيالربع  ولالربع األ يونيو مايو

4103 043.6 042.0 043.5 043.6 043.5 

4102 041.1 048.8 046.3 1.504  046.9 
4.4 3.8 4.8 % فنسبة التغي ر  3.0 4.1 

 .أبو ظبي –المصدر: مركز اإلحصاء        

 

 4102و 4102و 4104لشهو  أعوام  السنوية التضخم تماّدال: (4) شكل

 

 .أبو ظبي –المصدر: مركز اإلحصاء 
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من  بالفترة فنفسها 4102عام  من للنصف األولمقارفنة متوسط الرقم القياسي  :ثافنياا 

 4103عام 

 

فة حسب مجموعة مصن   اثنتا عشرةالرئيسة وعددها  فنفا مجموعات اإل( 4)يظهر الجدول 

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

على المجموعة  األسر إفنفا والوزن عبارة عن فنسبة  ،الرئيسة فنفا النسبية لمجموعات اإل

النسبي الذي  التغي ر، كما يظهر الجدول اهاجمي الاام على المجموعات فنفا من مجمل اإل

مقارفنة  4102من عام  النصف األول خللالمجموعة  أساار ماد لفي  التغي رياكس فنسبة 

، أما فنسبة المساهمة فهي تاكس فنسبة مساهمة مجموعة 4103من عام نصف األول الب

 .%4.1وهو جمياها  المجموعات أساارعلى  الذي طرأ التغي رفي مجمل  فنفا اإل

للنصف النسبي ونسبة المساهمة  التغيّرحسب الوزن والرئيسة  ناا اإل(: مجموعات 4جدول )

 4102من عام  األول

 مجموعات اإلناا  الرئيسة
 الوزن

 
التغير 
 النسبي %

 المساهمة
% 

 17.1 2.6 16.1 غذية والمشروبات األ

 0.1 1.1 0.3 المشروبات الروحي ة والتبغ

 9.0 3.1 9.8 واألحذيةالملبس 

 35.9 2.6 37.9 خرىالسكن، والمياه، والكهرباء، والغاز، وأفنواع الوقود األ

 15.1 8.3 4.8 عمال الصيافنة العتيادية للبيوتأو والمادات المنزليةالتجهيزات 

 0.1- 0.5- 0.8 الصحة

 1.4 0.4 9.7 النقل

 0.5- 0.2- 7.7 التصالت

 0.7 0.9 2.4 الترويح والثقافة

 5.0 3.9 2.6 ليمالتا

 8.9 5.7 3.4 والفناد المطاعم 

 7.5 4.6 4.6 سلع وخدمات متنوعة

  011 - 011 المجموع

 .ظبي أبو-المصدر: مركز اإلحصاء 

" خرىالسكن، والمياه، والكهرباء، والغاز، وأفنواع الوقود األمجموعة "يظهر الجدول أعله أن 

 4102عام من  النصف األول خلل في الرتفاع الذي حدث أسهمتهي أعلى مجموعة 

من مجمل ماد ل  %35.9بنسبة  أسهمتحيث ، 4103من عام  بالفترة فنفسهامقارفنة 
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فنتيجة لرتفاع ماد ل أساار هذه المجموعة  اإلسهام االرتفاع الذي تحقق وقد جاء هذ

  .%4.6بنسبة 

النصف  خلل المستهلك أساار ماد لمساهمة في الرتفاع الذي حدث في  أعلىأما ثافني 

األغذية مجموعة " فهي 4103من عام  بالفترة فنفسهامقارفنة  4102عام من  األول

النصف خلل من مجمل ماد ل الرتفاع الذي تحقق  %01.0بنسبة  أسهمت" والمشروبات

وذلك فنتيجة  ،%4.6بنسبة  4103من عام  بالفترة فنفسهامقارفنة  ،4102عام من  األول

مجموعة  عات الفرعية التاباة لها، حيث ارتفات أساارارتفاع أساار ماظم المجمو

البن والشاي مجموعة " ارتفات أساارو %00.0"األسماك واألغذية البحرية" بنسبة 

 بند تحت المصنفة غير الغذية منتجات"ة مجموعوارتفات أساار  %01.1" بنسبة والكاكاو

وارتفات أساار  %5.2بنسبة " البقول" وارتفات أساار مجموعة %6.6" بنسبة اخر

 .%2.9" بنسبة الفواكهمجموعة "

 أسهمت" عمال الصيافنة العتيادية للبيوتأو والمادات المنزليةالتجهيزات "مجموعة ما أ

 ،4102عام من  النصف األول خللمن مجمل ماد ل الرتفاع الذي تحقق  %05.0بنسبة 

 .4103من عام  بالفترة فنفسهامقارفنة 

من عام  النصف األول خلل %5.1" بنسبة المطاعم والفناد عة "مجمو أسااركما ارتفات  

، وقد حققت هذه المجموعة إسهاماا مقداره 4103من عام  مقارفنة بالفترة فنفسها 4102

 قت خلل الفترتين المذكورتين. الزيادة التي تحق   ماد ل في مجمل 8.9%

 من النصف األولخالل رئيسة ال ناا اإلمجموعات  أساا  ماّدل في النسبي التغيّر: (3) شكل

 4102 باام مقا نة 4102 عام

 

 .ظبي أبو-لمصدر: مركز اإلحصاء ا
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  4102 يوفنيوالرقم القياسي لشهر : ثالثاا 
 

 4103 يوفنيوالقياسي لشهر  بالرقم 4102 يوفنيومقارفنة الرقم القياسي لشهر  .0

 

مقارفنة  %3.8بنسبة  4102من عام  يوفنيوالمستهلك في شهر  أساار ماد لارتفع 

المستهلك  ساارحيث بلغ الرقم القياسي أل ،4103من عام  للشهر فنفسهها أساارب

. وقد جاء 4103 يوفنيوفنقطة في شهر  042.0بينما كان  ،4102 يوفنيوفنقطة في شهر  048.8

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

 ن.خلل الشهرين المذكوري وخدمات سلة المستهلك

 4103 يوفنيومقارفنة بشهر  4102 يوفنيوها في شهر أساارأما أهم المجموعات التي ارتفات 

 بنسبة "للبيوت العتيادية الصيافنة واعمال المنزلية والمادات التجهيزات"ة مجموعفكافنت 

ية المشروبات الروحمجموعة "و %1.3بنسبة " سلع وخدمات متنوعة" مجموعةو ،04.9%

" الخرى الوقود وأفنواع والغاز، والكهرباء، والمياه، السكن،" ة، ومجموع%6.2" بنسبة التبغو

 .%2.2 بنسبة"  المطاعم والفناد مجموعة "و، %2.2 بنسبة

 4102 مايوالقياسي لشهر  بالرقم 4102 يوفنيومقارفنة الرقم القياسي لشهر  .4

 

ها في شهر أساارمقارفنة ب 4102من عام  يوفنيوالمستهلك في شهر  أساار ماد ل ارتفع

كمحص لة للتغي رات )الرتفاعات والفنخفاضات(  الرتفاع . وقد جاء هذا%0.2بنسبة  4102 مايو

 خلل الشهرين المذكورين. هاوخدماتسلع سلة المستهلك  أساارالتي طرأت على 
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 4102و 4102و 4104 شهو  خالل المستهلك ساا أل الاام القياسي الرقم: (2) شكل

 

 .ظبي أبو-المصدر: مركز اإلحصاء 

  األسرةالمستهلك حسب مستوى رفاه  سااررقام القياسية ألاأل :اا رابا
 

 4102 من عامللنصف األول حسب مستوى الرفاه  مقارفنة متوسط الرقم القياسي .0

 4103من عام  بالفترة فنفسها

 

مقارفنــة  %4.1بنســبة  4102عــام مــن  النصــف األولخــلل المســتهلك  أســاارى ارتفــاع د  أ

سـر فـي المسـتهلك لأل أسـاارت ماـد لارتفاع إلى  4103من عام  للفترة فنفسهاها أساارب

المسـتهلك  أسـاار، كما ارتفات فنفسها فترة المقارفنةل %4.0شريحة الرفاه "الدفنيا" بنسبة 

 .%4.8بنسبة  ا"الالي" "المتوسطة" و ذات مستوى الرفاه األسر تيلشريح

 

 

 4102مان عاامي  النصاف األولخاالل المساتهلك  سااا توسط األ قاام القياساية ألم(: 2جدول )

 األسرةحسب مستوى  فاه  4102و

 

 السنة

 ذات مستوى الرفاه األسرشريحة 
األسر 

 الدنيا جمياها
تحت 

 المتوسطة
 المتوسطة

فو  

 المتوسطة
 الاليا

 123.5 122.5 123.8 124.4 124.7 124.1 4103عام 
 126.9 126.0 127.3 127.9 128.0 126.7 4102عام 

بيالتغي ر النس  2.1 2.6 2.8 2.8 2.8 4.1 
 .ظبي أبو-المصدر: مركز اإلحصاء 
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حسب  4103 يوفنيوالرقم القياسي لشهر ب 4102 يوفنيومقارفنة الرقم القياسي لشهر  .4

 األسرةمستوى رفاه 

 

 أسـاارمقارفنـة ب %3.8بنسبة  4102من عام  يوفنيوالمستهلك خلل شهر  أساارى ارتفاع أد  

"الـدفنيا"  الرفـاه ةسـر فـي شـريحالمستهلك لأل أساارت ماد لارتفاع إلى  4103 يوفنيوشهر 

 ا"الاليـ"كما ارتفات أساار المستهلك لشريحة األسـر ذات مسـتوى الرفـاه  ،%3.1بنسبة 

ذات مسـتوى الرفـاه  األسـر ةالمسـتهلك لشـريح أسـاارارتفاـت ، في حـين %3.9بنسبة 

 . %3.8بنسبة " "المتوسطة

 

 4102مان عاامي  يونياو يشاهرخاالل المساتهلك  سااا متوسط األ قام القياساية أل(: 5جدول )

 األسرةحسب مستوى  فاه  4102و

 .أبو ظبي –المصدر: مركز اإلحصاء 

الرقم القياسي ب 4102 يوفنيولشهر حسب مستوى الرفاه مقارفنة الرقم القياسي  .3

 4102 مايولشهر 

 

 أسـاارمقارفنـة ب 4102 يوفنيـومسـتهلك خـلل شـهر ال أسـاارعلـى  حـدثالـذي  الرتفاعأما 

إلـى ارتفـاع ماـد لت ر فقـد أثـ  %0.2ه تفنسـب تبلغـ ذيالـ ،4102 مايوالمستهلك في شهر 

  .%0.3فنسبته  بارتفاع "الاليا" الرفاه ةسر في شريحأساار المستهلك لأل

 

 

 4102 ماايوو 4102 يونياوالمساتهلك خاالل شاهري  سااا متوسط األ قام القياسية أل(: 6جدول )

 األسرةحسب مستوى  فاه 

 .ظبي أبو-المصدر: مركز اإلحصاء 

 
 

 السنة

 ذات مستوى الرفاه األسرشريحة 
األسر 
 الدنيا جمياها

تحت 
 المتوسطة

 المتوسطة
فو  
 المتوسطة

 الاليا

 124.1 123.1 124.5 125.1 125.4 124.8 4103 يوفنيو
 128.8 127.9 049.4 129.8 129.9 128.6 4102 يوفنيو

 3.8 3.9 3.8 3.8 3.6 3.0 التغي ر النسبي

 
 السنة

 ذات مستوى الرفاه األسرشريحة 
األسر 
 الدنيا جمياها

تحت 
 المتوسطة

 المتوسطة
فو  

 المتوسطة
 الاليا

 127.0 126.2 127.4 128.0 128.0 126.4 4102 مايو  
 128.8 127.9 049.4 129.8 129.9 128.6 4102 يوفنيو  

 1.4 1.3 0.2 1.4 1.5 1.7 التغي ر النسبي
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 4102 يونيااوإلاا   4104 يناااير ماان الاتاارة خااالل المسااتهلك ساااا أل القياسااي الاارقم: (5) شااكل

   األسرة  فاه مستوى حسب

 

 .ظبي أبو-المصدر: مركز اإلحصاء 

  األسرةالمستهلك حسب فنوع  ساارالقياسية أل األرقام :اا خامس

 4102 من عام نصف األوللل األسرةحسب فنوع  لرقم القياسيمقارفنة متوسط ا .0

 4103من عام  بالفترة فنفسها

ــ ــة  %4.1بنســبة  4102عــام  مــن نصــف األولالخــلل المســتهلك  أســاارر ارتفــاع أث  مقارفن

مـا  ،المستهلك لألسر المواطنـة أساارت ماد ل في 4103من عام  للفترة فنفسهاها أساارب

المسـتهلك  أسـاار فـير كمـا أثـ فنفسـها،  فتـرة المقارفنـةل %4.9ارتفاعها بنسـبة إلى  ىأد  

المســتهلك  أســااربينمــا ارتفاــت  ،%4.6غيــر المواطنــة فارتفاــت بنســبة  األســرلشــريحة 

 .%4.4الجماعية بنسبة  لألسر

 

 4102مان عاامي  النصاف األولخاالل  المساتهلك سااا متوسط األ قاام القياساية أل(: 7جدول )

 سرةاأل نوعحسب مستوى  4102و

 .ظبي أبو-المصدر: مركز اإلحصاء  

 

 
 

 السنة

 األسر
 
 الجماعية غير المواطنة المواطنة جمياها األسر

 123.5 124.0 124.0 123.0 4103عام 
 126.9 126.7 127.2 126.6 4102عام 

 2.7 2.2 2.6 2.9 التغي ر النسبي
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رقم القياسي لشهر الب 4102 يوفنيولشهر  األسرةحسب فنوع مقارفنة الرقم القياسي  .4

 4103 يوفنيو

 

 أسـاارمقارفنـة ب %3.8بنسبة  4102من عام  يوفنيوالمستهلك خلل شهر  أساارى ارتفاع أد  

كمـا  ،%2.1بنسبة  سر المواطنةالمستهلك لأل أساارت ماد لارتفاع إلى  4103 يوفنيوشهر 

، هارة فنفسـخلل الفتـ %3.6أساار المستهلك لشريحة األسر غير المواطنة بنسبة  ارتفات

 .%3.1الجماعية بنسبة  لألسرالمستهلك  أسااربينما ارتفات 

 

 4102مان عاامي  يونياو يالمساتهلك خاالل شاهر سااا متوسط األ قام القياساية أل(: 8جدول )

 األسرة نوعحسب مستوى  4102و

 .أبو ظبي –المصدر: مركز اإلحصاء       

الرقم القياسي لشهر ب 4102 يوفنيولشهر  األسرةحسب فنوع مقارفنة الرقم القياسي  .3

 4102 مايو

 

 أسـاارمقارفنـة ب 4102 يوفنيـوالمسـتهلك خـلل شـهر  أسـاارعلـى  حـدثالـذي  الرتفاعأما 

المستهلك فـي  أساار فير فقد أث   %0.2 تهفنسب تبلغ الذي ،4102 مايوالمستهلك لشهر 

والجماعيــة  %0.5 تهفنســب بارتفــاعوغيــر المواطنــة  %0.3بنســبة  المواطنــة األســر ةشــريح

 خلل الشهرين المذكورين.  %0.8بنسبة 

 

 4102 يونياوو 4102 ماايوخاالل شاهري  المساتهلك سااا متوسط األ قام القياسية أل(: 9جدول )

 األسرة نوعحسب مستوى 

 .أبو ظبي –المصدر: مركز اإلحصاء  

 

 السنة

 األسر
 

 المواطنة جمياها األسر
غير 
 المواطنة

 الجماعية

 124.1 124.7 124.6 123.7 4103 يوفنيو
 128.8 128.5 129.0 128.7 4102 يوفنيو

 3.8 3.0 3.6 4.0 التغي ر النسبي

 

 السنة

 األسر
 

 المواطنة جمياها األسر
غير 
 المواطنة

 الجماعية

 127.0 126.3 127.2 127.0 4102 مايو
 128.8 128.5 129.0 128.7 4102 يوفنيو

 1.4 1.8 1.5 1.3 التغي ر النسبي
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 4102 يونيااوإلاا   4104 ينااايرماان المسااتهلك خااالل الاتاارة  ساااا : الاارقم القياسااي أل(6) شااكل

 األسرةحسب نوع 

 

 .ظبي أبو-المصدر: مركز اإلحصاء 

 النطا  الجغرافيالقياسية ألساا  المستهلك حسب  األ قام سادساً:

 

مقارفنـة  4102 النصف األول من عامخلل لقد جاء ارتفاع الرقم القياسي ألساار المستهلك 

ــالفترة فنفســها مــن عــام ــرقم القياســي ألســاار  %4.1بنســبة  4103 ب كنتيجــة لرتفــاع ال

أبـو ظبـي  إقلـيم. حيـث سـاهم والمنطقـة الغربيـةالاـين  ،أبـو ظبـي أقاليمالمستهلك في 

مقارفنـة  4102النصـف األول مـن عـام من مجمل الرتفاع الذي تحقق خـلل  %69.1بنسبة 

المنطقــة  إقلـيمو %42.1الاـين بنسـبة  إقلـيم، كمـا ســاهم 4103مـن عـام بـنفس الفتـرة 

 .ل الفترة المذكورةمن مجمل الرتفاع الذي حصل خل %1.1الغربية بنسبة 

 

 النصاف األولنسبة مساهمة األقاليم الجغرافية في ماادل اليياادة فاي اإلماا ة فاي : (7)شكل 

 .4102 بالنصف األول من عاممقا نة  4102من عام 
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 .يأبو ظب-المصدر: مركز اإلحصاء             

 

 :يأبو ظب إقليمالرقم القياسي ألساار المستهلك  .0

  النصف األولخلل  %4.1أبو ظبي  إقليمفي أساار المستهلك في بلغ ماد ل التضخم 

 .4103عام بالفترة فنفسها من مقارفنة  4102عام من 

 3.8بنسبة  4102عام من  يوفنيوالرقم القياسي ألساار المستهلك في شهر  ارتفع% 

  .4103من عام  فنفسه الشهربمقارفنة 

 مقارفنة  %0.2بنسبة  4102 يوفنيوالرقم القياسي ألساار المستهلك في شهر  ارتفع

 .4102 مايوبالرقم القياسي لشهر 

 4102 مايومقارفنة بشهر  4102 يوفنيوأما أهم المجموعات التي ارتفات أساارها في شهر 

األغذية ومجموعة "، %1.6 بنسبة "المشروبات الكحولية والتبغمجموعة "فكافنت 

 .%4.6بنسبة  "سلع وخدمات متنوعة "ومجموعة  ،%4.1" بنسبة والمشروبات
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 الاين إقليمالرقم القياسي ألساار المستهلك  .4

  من  النصف األولخلل  %4.6الاين  إقليمفي أساار المستهلك في بلغ ماد ل التضخم

 .4103عام بالفترة فنفسها من ة مقارفن 4102عام 

 3.5بنسبة  4102من عام  يوفنيوالرقم القياسي ألساار المستهلك في شهر  ارتفع% 

 .4103من عام  فنفسه الشهربمقارفنة 

مقارفنة  %0.3بنسبة  4102 يوفنيوالرقم القياسي ألساار المستهلك في شهر  ارتفع

 في أساارها ارتفات تيال المجموعات أهم أما، 4102 مايوبالرقم القياسي لشهر 

 والمادات التجهيزات" مجموعة فكافنت 4102 مايو بشهر مقارفنة 4102 يوفنيو شهر

، ومجموعة "المشروبات %8.5 بنسبة "للبيوت العتيادية الصيافنة واعمال المنزلية

 .%3.5الروحية والتبغ" بنسبة 

 

 المنطقة الغربية إقليمالرقم القياسي ألساار المستهلك  .3

 النصف األول خلل %4.6 الغربية إقليم في المستهلك أساار في التضخم ماد ل بلغ 

 .4103 عام من فنفسها بالفترة مقارفنة 4102 عام من

 3.4بنسبة  4102من عام  يوفنيوالرقم القياسي ألساار المستهلك في شهر  ارتفع% 

 .4103من عام  فنفسه الشهربمقارفنة 

 مقارفنة  %0.1بنسبة  4102 يوفنيو الرقم القياسي ألساار المستهلك في شهر ارتفع

 .4102 مايوبالرقم القياسي لشهر 

 مايو بشهر مقارفنة 4102 يوفنيو شهر في أساارها ارتفات التي المجموعات أهم أما

" وأعمال الصيافنة العتيادية للبيوت التجهيزات والمادات المنزلية"مجموعة  فكافنت 4102

 .%3.4لتبغ" بنسبة ، ومجموعة "المشروبات الروحية وا%6.6 بنسبة

 

 التضخم المتوقع  سابااً:

 

 ألساار المستهلك التضخم المتوقع للربع الثالث 

لهذا الاام  الثالثيتوقع أن يرتفع متوسط الرقم القياسي ألساار المستهلك خلل الربع 

من هذا الاام،  الثافنيعن الربع  %4.1فنقطة تقريبا، أي بزيادة مقد رة فنسبتها  031.0إلى 
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، %3.9إلى  4102لاام  الثالثيتوقع أن يرتفع مادل التضخم السنوي للربع  وبذلك

 للاام فنفسه. الثافنيخلل الربع  %3.0مقارفنة مع 

الثافني و األوليظهر الجدول التالي األرقام القياسية الفالية ألساار المستهلك للربع 

، كما 4102عام  مناألول والثافني والربع  4103من عام التساة أشهر األولى ووالثالث 

 .4102من عام تساة أشهر األولى وال الثالثيظهر األرقام القياسية المقدرة للربع 

 متوسط األ قام القياسية ألساا  المستهلك والتضخم المتوقع(: 01جدول )

 الرقم القياسي ألساا  المستهلك خالل

 السنة
الربع 

 األول

الربع 

 الثاني

الربع 

 الثالث
 سبتمبر-يناير

4103 043.2 043.6 045.4 042.0 

4102 046.3 041.5 031.0 .1048  

 3.1 3.9 3.0 4.3 التضخم 

 .ظبي أبو-المصدر: مركز اإلحصاء                        

 

األرقام القياسية الفالية  ، فقد أشارت فنتائج4102 سبتمبر-أما التضخم خلل الفترة يناير

 أنالى  4102 سبتمبر- فنيويوللفترة  القياسية األرقام روفنتائج تقدي 4102 يوفنيو-للفترة ابريل 

 أن يتوقع 4102من عام تساة أشهر األولى لل المستهلك ألساار القياسي الرقم متوسط

تساة أشهر األولى المقد ر لل السنوي التضخم تقريبا. بناء على ذلك، فان فنقطة 048.1 يبلغ

 .تقريبا %3.0 يبلغ أن يتوقع 4102 عام من

 

 

 

 

 

 

 اإلصدا  المقبل: 

 أغسـطسفـي الااشـر مـن  4102 يوليـوالمستهلك لشهر  ساارسيصدر الرقم القياسي أل

 :أبـو ظبـي –. للمزيد من المالومات، يرجى زيارة الموقـع اإللكتروفنـي لمركـز اإلحصـاء 4102

www.scad.ae 

http://www.scad.ae/
http://www.scad.ae/
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 منهجية الرقم القياسي ألساار المستهلك

 مةمقدّ 

فـي إمـارة أبـو ظبـي الجهـة الرسـمية المسـؤولة عـن حسـاب  يأبو ظب- مركز اإلحصاء ُياد  

 المركـز مـؤخراا  حـد ثفي اإلمارة. وقد  وإصدارها تقديرات الرقم القياسي ألساار المستهلك

كأسـاس لألسـاار  4111سنة األساس للرقم القياسي ألساار المسـتهلك باعتمـاد سـنة 

مـن خـلل فنتـائج مسـح  ُحسـبتتخدمة في الرقم القياسي الجديـد واألوزان. األوزان المس

 . 2007في إمارة أبو ظبي خلل الفترة  فنُف ذالذي  ،2007ودخلها  إفنفا  األسرة

 نهجيـاتالـرقم القياسـي تتسـق مـع أفضـل المحسـاب إن المنهجية التي استخدمت في 

 والتوصيات الدولية في هذا المجال.

 

   المستهلك؟ما هو الرقم القياسي ألساا

 

ر فـي أسـاار  الرقم القياسـي ألسـاار المسـتهلك هـو عبـارة عـن أداة لقيـاس ماـد ل التغيـ 

ى الفتـرة التـي فننسـب إليهـا مجموعة من السلع والخـدمات بـين فتـرتين زمنيتـين، وتسـم  

 ."فترة المقارفنة"والفترة التي فنقارن أساارها  "فترة األساس"األساار 

  

 اا  المستهلك؟ة الرقم القياسي ألسأهميّ 

 

ر فـي سـلة يقد   م الرقم القياسـي ألسـاار المسـتهلك تقـديرات شـهرية حـول فنسـب التغيـ 

للرقم القياسي ألساار  المهم ةأساار المستهلكين في إمارة أبو ظبي، ومن الستخدامات 

 المستهلك فنذكر ما يلي:

  ــرقم القياســي ألســاار المســتهلك كمؤشــر اقتصــادي لحســاب  مهــميســتخدم ال

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

 العتبار عند صياغة السياسات النقدية والخطط القتصادية. فييؤخذ 

 م الرواتب واألجور من قبـل الجهـات الدوليـة والشـركات الكبـرى ومـن قبـل سل   ُياد ل

 ي ألساار المستهلك.على التغي ر في الرقم القياس باض الحكومات بناءا 

  كمــا يســتخدم الــرقم القياســي ألســاار المســتهلك كمثــبط فــي إعــداد الحســابات

 القومية باألساار الثابتة.
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 تحديث الرقم القياسي ألساا  المستهلك

 

فرت البيافنات اللزمة لامليـة االرقم القياسي ألساار المستهلك بشكل دوري كلما تو ُيحد ث

إفنفـا  قم القياسي ألسـاار المسـتهلك باـد صـدور فنتـائج مسـح الر ُيحد ثالتحديث، وعادة 

كـل خمـس سـنوات علـى األكثـر فـي ماظـم دول الاـالم.  ذ دوريـاا الذي ينف  ودخلها  األسرة

ة التحديث في أوزان سلع وخدمات سلة الـرقم القياسـي ألسـاار المسـتهلك وتكمن أهمي  

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

 

 ،2008آخر تحديث للرقم القياسي ألساار المستهلك في إمارة أبو ظبي في عـام  كانوقد 

هي سنة األسـاس الجديـدة للـرقم القياسـي مـن حيـث األوزان  4111حيث أصبحت سنة 

ــ ــة توض  ــاط التالي ــرقم القياســي ألســاار واألســاار. والنق ــة ال ــة لمنهجي ح التفاصــيل الدقيق

 لك في إمارة أبو ظبي:المسته

 

 تركيب الرقم القياسي ألساا  المستهلك .0

 

ـــبير  ُيحســـب ـــية للس ـــيغة الرياض ـــاار المســـتهلك حســـب الص ـــرقم القياســـي ألس ال

W
P
P

CPI i

i

i

L 0

0

1   

، ألساار المستهلك بشكل دوري شـهرياا  هاأساار سلع سلة الرقم القياسي وخدمات تُجمع

األسماك والدجاج فتجمع بشكل أسـبوعي واللحوم وفواكه الووات االخضرباستثناء مجموعة 

أسـاارها  تُجمـعوذلك للتغي ر المستمر الذي يطرأ على أساارها، كما أن إيجارات المسـاكن 

 جمع بشكل فنصف سنوي. أساار رسوم التاليم تُ  بشكل ربع سنوي وأخيراا 

 

ن ظبي. وتتكـو  على مستوى منطقة أبو  4111الرقم القياسي الحالي بأساس عام  ُيحسب

 161ن سلة المستهلك من بينما تتكو   ،سلاة وخدمة 332سلة الرقم القياسي الحالي من 

ن الـرقم القياسـي الجديـد احتسـاب الـرقم القياسـي للمسـاكن كمـا تضـم   سلاة وخدمة.

المشغولة من أصحابها، وذلك بإضافة وزن هذا البند إلى وزن المساكن المستأجرة وحساب 

ن المســاكن المســتأجرة والمســاكن المشــغولة مــن لإليجــارات يتضــم  رقــم قياســي واحــد 

 أصحابها. 
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متوسط سار السـلاة علـى مسـتوى المجموعـة البتدائيـة )المجموعـة البتدائيـة  ُيحسب

فر لـه وزن( باسـتخدام الوسـط الهندسـي. أمـا المنسـوب اهي أدفنى مستوى للسـلاة يتـو

بقسـمة سـار المقارفنـة علـى سـار  المنسوب السـاري فُيحسبالساري والوزن الجديد، 

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

 للسلاة.

 

 للسـلعالـوزن الجديـد  ُيجمـعلحساب الرقم القياسي على مستوى المجموعـات الفرعيـة، 

د الـوزن الجديــ ُيقسـملمجموعــة الفرعيـة ومـن ثــم االتــي تنتمـي إلـى  جمياهـا والخـدمات

الـرقم  ُيحسب فنفسه األسلوبب. وفنفسها لمجموعةلللمجموعة الفرعية على وزن األساس 

 للرقم القياسي الاام. القياسي للمجموعات الرئيسة وأخيراا 

 

 األوزان .4

 

ر السـاري لسـلع إن الرقم القياسي ألساار المستهلك هو عبارة عن متوسط مـرج   ح للتغيـ 

ة النسـبية للسـلاة. السلاة/الخدمة ياكس األهمي   . إن وزنهاسلة الرقم القياسي وخدمات

علـى  C)علـى السـلاة  هـابقسمة )مجموع إفنفـا  األسـر جميا( C)وزن السلاة  وُيحسب

 (.كافة على السلع والخدمات ها)مجموع إفنفا  األسر جميا

 

النســبية  1األهميــات ُحســبت 4111/4118ودخلهــا  إفنفــا  األســرةمــن خــلل فنتــائج مســح 

 ُأدرجت هاأو تساوي %1.114 من تها أكبر. السلاة/الخدمة التي تكون أهمي  للسلع والخدمات

. أمـا السـلع التـي كافنـت هضمن سـلة سـلع الـرقم القياسـي ألسـاار المسـتهلك وخدماتـ

بأسلوب  هاأوزافنها على باقي السلع ضمن المجموعة فنفس ُوز عتمن ذلك فقد  أقلتها أهمي  

 التناسب مع الحجم.

 

 سي وسلة المستهلكسلة الرقم القيا .2

 

التـي بلـغ  ،لـة للـرقم القياسـيباد عملية حساب األوزان وتحديد السلع والخـدمات الممث   

لكـل سـلاة ضـمن سـلة  تحـد د سلة المستهلك، حيـث ُحد دتسلاة وخدمة،  332عددها 

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

 .هاجميع السلع والخدمات



20 

 

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

 سلاة وخدمة. 161الرقم القياسي، وقد بلغ حجم سلة المستهلك  أكبر من سلة

 

  في الرقم القياسي ألساا  المستهلكلمجموعات اإلناا  التصنيف المستخدم  .2

ــرقم القياســي ألســاار المســتهلك هــو   Classification ofالتصــنيف المســتخدم فــي ال

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

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

مجموعة رئيسـة وإلـى  04على هذا التصنيف إلى  بناءا  هسلة سلع الرقم القياسي وخدمات

حـدود.  3مجموعـة فرعيـة علـى مسـتوى  63ين، ومجموعة فرعية علـى مسـتوى حـد   32

 ( وأوزافنها:واحد ن المجموعات الرئيسة )على مستوى حد  ي  والجدول التالي يب

 

COICOP 
Classification الوزن مجموعات السلع والخدمات 

 100.00 الرقم الاــــــام  

 16.05 األغذية والمشروبات غير الكحولية 1

 1.3 المشروبات الكحولية والتبغ 2

 9.76 الملبس واألحذية 3

كهرباء والغاز وأفنواع الوقود األخرىالسكن والمياه وال 4  37.86 

لبيوتالتجهيزات والمادات المنزلية وأعمال الصيافنة العتيادية ل 5  4.83 

 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

 4.62 سلع وخدمات متنو عة 12
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 الخاصة بالرقم القياسي ألساا  المستهلك المصطلحات .5

 المصطلح المرادف الوصف

يارف السار بافنه القيمة البديلة للوحدة من السلاة او الخدمة.    
اي القيمة السوقية للسلاة او الخدمة، وهذه القيمة تتكون 
من تبادل السلع والخدمات في السوا  التجارية وياادلها 

 ة المستهلك من تلك السلع والخدمات.مدى استفاد

Price السار 

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

في فترة زمنية تسمى  لألسر الستهلكيضمن سلة اإلفنفا  

 أخرى تسمى فترة الساس. فترةفترة المقارفنة منسوبا الى 

Consumer 
Price Index 

(CPI) 

الرقم القياسي 
 ألساار المستهلك

هو مادل الرتفاع الاام المتوقع في أساار المستهلك، ويتم 
حساب هذا التضخم بالعتماد على سلسلة زمنية لبيافنات 
األرقام القياسية ودراسة حركة أساارها على مستوى 

م القياسي المجموعات الرئيسية والفرعية المكوفنة لسلة الرق
مع الخذ باين العتبار متغير الموسمية. ومن الجدير بالذكر أن 
فنسب التضخم المتوقاة تظل تقديرات إحصائية، مارضة للزيادة 

 او النقصان تباا لمتغيرات أساار السو  غير المتوقاة.

 

Expected 
Inflation 

 التضخم المتوقع

 داخل سلة ةأو الخدمالسلاة  الهمية النسبيةهي 
المستهلك والذي يابر عن أهميتها مقارفنة بجميع السلع 

 الرقم القياسي. والخدمات داخل سلة

Weight األهمية النسبية 

هي منافذ بيع السلع والخدمات كالمحلت التجارية والسوبر 

 خ.... إلماركت والمستودعات
Outlet المصدر 

لمجموعات هي المدة الزمنية الماتمدة لتكرار عملية مسح ا
المختلفة لكل سلة وقد تكون أسبوعية او فنصف شهرية او 

 شهرية أو رباية. 

Periods of 
Collection 

 المسح دورية

 وعرض، وتحليل، وماالجة، وإدخال، لجمع،عبارة عن علم 

 وإخراج المالومات الجغرافية والوصفية ألهداف محددة
GIS  فنظم المالومات

 الجغرافية

، IPADمثل  األسااربيافنات جهاز إلكتروفني يستخدم لجمع 
PDA ،Galaxy Tab . 

Personal 
Digital 

Assistance  

 جهاز الكفيال

 عبارة عن ارقام خاصة بتوصيف كل سلاة عن الخرى.
Barcode  رقم التسلسلي

 للسلع



22 

 

 

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

 المستهلك

 

مت األسر إلى خمس شرائح بالعتمـاد علـى متوسـط إفنفـا  الفـرد هذا التصنيف  وفق ُقس 

وهو الاام الذي فنُف ـذ فيـه آخـر مسـح إلفنفـا  األسـرة ودخلهـا، حيـث مث لـت  4111في عام 

الشريحة األولى "الدفنيا" الشـريحة األقـل دخـلا، بينمـا مث لـت الشـريحة الخامسـة "الاليـا" 

الي إلى متوسط إفنفـا  الفـرد حسـب مسـتويات الشريحة األعلى دخلا، ويشير الجدول الت

 الرفاه )القيم بالدرهم اإلماراتي(.

 

 همستويات الرفا األدفنى األعلى المتوسط

 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 

 

 

 في الرقم القياسي ألساا  المستهلكلنوع األسرة التصنيف المستخدم  .7

مت في هذا التصنيف  المواطنـة، واألسـر غيـر المواطنـة،  األسر :صنافأ األسر إلى ثلثةُقس 

 .واألسر الجماعية

: هي فرد أو أكثـر مـن مـواطني دولـة اإلمـارات الاربيـة المتحـدة الـذين المواطنة ةاألسر -

يقيمون بصفة ماتـادة فـي إمـارة أبـو ظبـي ولهـا رب  أسـرة، وقـد تـربطهم صـلة قرابـة أو 

 تربطهم، ويشتركون في المسكن والمأكل. ل

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

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

أسرة، وتاد  األسرة غير مواطنـة إذا كـان رب  األسـرة غيـر مـواطن والزوجـة غيـر مواطنـة 

 حتى لو كان لدى الزوجة أبناء مواطنون من زواج سابق.
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ــة - ــ :األســرة الجماعي ــراد )تاب  ــأكثر( بصــرف النظــر عــن ر عــن مجموعــة مــن األف ــين ف اثن

جنسياتهم، ول يكون لها رب  أسرة ول تربطهم صلة قرابة، ويشتركون مااا في المسـكن، 

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

  

 النطا  الجغرافي .8

 

حيـث تشـمل بـي. أبـو ظ إمارةالنطا  الحالي لمنهجية مركز اإلحصاء هو جمع األساار من 

 أبو ظبي والاين والغربية. قليمالتقسيمات الجغرافية إل

 

 مصاد  السلع والخدمات .9

 

مصادر جمع األساار من خـلل زيـارات ميدافنيـة قـام بهـا فريـق مـن قسـم مؤشـرات  ُحد دت

د مستمر، حيث إن الفريق يبلغ القسـم بشـكل دوري عـن األساار، وهذه المصادر في تجد  

. ولقد روعي عند اختيار المصـدر أن يكـون مصـدراا تمثيليـاا أي أفنـه هأو افنتقالإغل  أي مصدر 

أبو ظبي، ويبلـغ عـدد المصـادر  إمارةل فنقطة شراء لشريحة كبيرة من المستهلكين في يمث  

 ( مصدراا.081التي تجمع األساار منها )

 

 )األجهية الكايّة(جمع األساا   .01

 

راحل وأدق ها، وتتطل ب الكثير من الجهد والوقت. تُجمـع تاد  عملية جمع األساار من أهم الم

أساار سلة السلع والخدمات مـن قبـل مجموعـة مـن المـوظفين الـذين ُدر بـوا وُأه لـوا لهـذه 

الغاية. ولضمان دقة األساار التي تجمع، تُدق ق أساار السـلع والخـدمات مـن خـلل زيـارات 

كـل مجموعـة مـن مجموعـات سـلة السـلع ميدافنية تدقيقية لاي نة من السلع والخدمات. فل

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

وبهدف تطوير آلية جمع األساار ومواكبة تكنولوجيا المالومات، أعد  المركز فنظاماا خاصاا 

 لمستهلكا اارألساألرقام القياسية المستحدث لحساب  نظاماليهدف باألرقام القياسية، و

األرقام والامليات الخاصة بتركيب ة" إلى إتمام اإلجراءات الكفي   األجهزة"باستخدام 

، فهو فنظام النواتج المطلوبةتوفير البيافنات وباإلضافة إلى ، كافة لمستهلكا ألساارالقياسية 

 .المستهلك كافة سااراألرقام القياسية أل بناءشامل ومتكامل يغطي مراحل 
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 :التاليال أهداف النظام على النحو ويمكن إجم

 كافة. هامراحل إعداد األرقام القياسية ألساار المستهلك واستخراج تنفيذ 

  عملية جمع األساار بيافنات اإللكتروفنية الخاصة بإعداد دوات األبرامج والتوفير(

 هااستقبال البيافنات منوكذلك  ة،الكفي  جهزة إلى األ هاالبيافنات من الميدان( وفنقل

 قلها إلى قاعدة بيافنات األساار.وفن

  مختلف مراحل سير أثناء  ها فيواختبار هافحص صحة البيافنات وتكاملالتمك ن من

 الميدافنية وافنتهاءا  ألعمالبا من إعداد سلة السلع والخدمات مروراا  بدءاا  ،النظام

 .المؤشر بحساب

 حسب التوزيع )اإلمارة  ألي من مناطق حسابهاإمكافنية ماالجة األرقام القياسية و

  الجغرافي(.

  أو إعداد األرقام  جمع البيافناتأثناء في ماالجة الحالت الخاصة التي قد تنشأ

 القياسية مثل اختفاء السلع والمصادر والتغي رات التي تطرأ على السلع.

 للمجموعات  النسبية سلة السلع والخدمات لسنة األساس مع األوزان حديدت

 .هالسلع والخدمات كافة وحفظلار سنة األساس أسا حسابالسلاية المرجحة و

 قواعد بيافنات األساار وذلك بربط  تدقيق البيافناتجاماي البيافنات على  مساعدة

 .الحالية بالسابقة

 النشر .00

 

أبو ظبـي علـى إصـدار فنشـرة أسـاار السـلع والخـدمات السـتهلكية  - يامل مركز اإلحصاء

 سـباة أيـامباد مـرور  فيصدرألساار المستهلك  بصورة شهرية وسنوية. أما الرقم القياسي

من افنتهاء الشهر، واألرقام القياسية ألساار المستهلك متاحـة للجميـع باـد إصـدارها. كمـا 

ماـد لت  يقوم المركز بنشر دوريات سنوية حول األرقام القياسـية ألسـاار المسـتهلك تضـم  

رقـام القياسـية الشـهرية علـى التضخم. كما أفنه يمكن تزويد طـالبي البيافنـات بمؤشـرات األ

 عند الطلب. (CD's)األشرطة المدمجة 

 

 ؟كيف نقرأ الرقم القياسي ألساا  المستهلك .04

 

إن الرقم القياسي ألساار المستهلك ياكس التغي ر فـي قيمـة التكلفـة لسـلة مـن السـلع 

. على "رفنةفترة المقا"و "فترة األساس"( بين فترتين زمنيتين هما دة مسبقاا والخدمات )محد  

 015.1نـة سبيل المثال، إذا بلغ الرقم القياسـي ألسـاار المسـتهلك فـي فتـرة مقارفنـة ماي  
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وحـدة  011فهذا ياني أفنه إذا كافنت قيمة تكلفة سلة السلع والخدمات فـي فتـرة األسـاس 

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

 . %5قد ارتفات بالمتوسط بما فنسبته  والخدمات

 

كما يمكننا مقارفنة أساار الفترة الحالية بالفترة السابقة من خـلل قسـمة الـرقم القياسـي 

 011ومـن ثـم طـر   (011) فـيالحالي على الرقم القياسي للفترة السابقة وضـرب النـاتج 

 السابقة.لنحصل على ماد ل التغي ر في األساار بين الفترة الحالية والفترة 

 

 التضخم المتوقع .02

تكمن أهمية التضخم المتوقع بأفنها تاطي مؤشرا عن مادلت التضـخم المسـتقبلية، يمكـن 

العتماد عليها في وضع التصورات والسياسات النقدية المستقبلية، وخاصة من قبل البنوك 

األرقـام والمؤسسات المالية. وعلى الرغم من أهمية التضخم الفالي المحسوب من خلل 

 القياسية ألساار المستهلك إل أن هذا التضخم يابر عن فترات سابقه. 

بالعتمــاد علــى سلســلة بيافنــات األرقــام  4102تــم تقــدير التضــخم للربــع الثــافني مــن عــام 

ودراسة حركة أساارها علـى  4102 يوفنيووحتى شهر  4119القياسية المتوفرة للفترة يناير 

لمجموعات الفرعية المكوفنة لسلة الرقم القياسي ألسـاار مستوى المجموعات الرئيسية وا

المستهلك مع الخذ باين العتبار متغيـر الموسـمية، ومـن خـلل الخبـرة الفنيـة لمـوظفي 

قسم الدخل والساار بحركة أسـاار سـلة الـرقم القياسـي ألسـاار المسـتهلك تـم تقـدير 

ساب التضخم المتوقع للربـع الثـافني األرقام القياسية لألشهر )ابريل، مايو، يوفنيو( ومن ثم ح

. ومـن الجـدير بالـذكر أن 4102يوفنيـو -وحساب التضـخم المتوقـع للفتـرة ينـاير 4102من عام 

فنسب التضخم المتوقاة تظل تقديرات إحصـائية، مارضـة للزيـادة او النقصـان تباـا لمتغيـرات 

 أساار السو  غير المتوقاة.

 

 

 

 

 

 


