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 مــةالمقد  

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

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

سلة من السلع والخدمات التي  أسااردول الاالم على تركيب هذه األرقام، التي تاتمد على 

الذي يطرأ  التغي رالمحتسبة سلسلة زمنية لقياس ل األرقام يستهلكها القطاع الاائلي، وتشك  

 على تكاليف المايشة عبر الزمن.

تلك السلع والخدمات بصورة  أساارعلى جمع  أبو ظبي -من هذا المنطلق، دأب مركز اإلحصاء 

في هذا المجال.  بااا المنهجيات الماتمدة دولياا منتظمة وفنشر المؤشرات المستخلصة منها، مت  

المستهلك  ساارالرقم القياسي أل أبو ظبي - حصاءفي مركز اإل ساارالدخل واألقسم  طو روقد 

مستوى رفاه إلى  . فبالنسبةاألسرةوحسب فنوع  األسرةحسب مستويات رفاه  ُيحسببحيث 

م، فقد األسرة وذلك  ،مستويات مايشية ةل خمسخمس شرائح تمث  إلى  المجتمع ُقس 

  .فردالسنوي لل فنفا بالعتماد على متوسط اإل

مت، فقد األسرةفنوع إلى  أما بالنسبة كما وردت في مسح  ،أفنواع ةثلثإلى  أسر المجتمع ُقس 

 الجماعية. األسرغير المواطنة و األسرو المواطنة األسر: 4117/4111ودخلها  األسرة إفنفا 

ت المستهلك من واقع بيافنا ساارة الرقم القياسي ألنة البنود الداخلة في سل  وقد اختيرت عي  

إلى  ، أما بالنسبةهال مناطق اإلمارة جميا، بحيث تمث  4117/4111إفنفا  األسرة ودخلها مسح 

أفنها  فلقد روعي عند اختيارها أن تكون مصادر تمثيلية، أي ساارنة المصادر التي تجمع منها األعي  

ار العتبفي ، مع األخذ أبو ظبيل فنقطة شراء لشريحة كبيرة من المستهلكين في إمارة تمث  

 التوزيع الجغرافي للمصادر داخل اإلمارة.
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 ص التنفيذيالملخ  

 
 4102 فبرايرالمستهلك لشهر  ساارلنتائج حساب الرقم القياسي أل م هذا التقرير تحليلا يقد  

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

 أهم النتائج فهي:. أما وفنوعها األسرةمستوى رفاه 

  مقارفنة  4102عام من  خلل الشهرين األولين %4.3المستهلك  أساارفي التضخم  ماد لبلغ

من  للشهرين األولينفنقطة  046.4حيث بلغ الرقم القياسي  ،4103عام بالفترة فنفسها من 

 .4103عام فنقطة للفترة فنفسها من  043.3بينما كان  ،4102عام 

 مقارفنة  %4.6بنسبة  4102من عام  فبرايرالمستهلك في شهر  اارسارتفع الرقم القياسي أل

فنقطة في  046.3المستهلك  ساار، حيث بلغ الرقم القياسي أل4103من عام  فنفسه الشهرب

 .4103 فبرايرفنقطة في شهر  043.4بينما كان  ،4102 فبرايرشهر 

 مقارفنة بالرقم  %1.4بنسبة  4102 فبرايرالرقم القياسي ألساار المستهلك في شهر  رتفعا

 .4102 ينايرالقياسي لشهر 

 2112و 2112و 2112 شهو  خالل المستهلك ساا أل الاام القياسي الرقم: (1) شكل

 

 .أبو ظبي – اإلحصاء مركزالمصدر:  
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   مقارفنة  %4.3بنسبة  4102عام من  خلل الشهرين األولينالمستهلك  أساارى ارتفاع أد

في  لألسرالمستهلك  أساارت ماد لارتفاع إلى  4103من عام  للفترة فنفسهاها أساارب

المستهلك  أساار، كما ارتفات فنفسها فترة المقارفنةل %4.0شريحة الرفاه "الدفنيا" بنسبة 

 .%4.4بنسبة  الياوال %4.2بنسبة  متوسطةلشريحتي السر ال

   من  فنفسها الفترةبمقارفنة  4102عام من  خلل الشهرين األولينالمستهلك  أساارر ارتفاع أث

بينما ارتفات أساار  %4.2بنسبة  المستهلك لألسر المواطنة أساارت ماد ل في 4103عام 

 .فنفسها فترة المقارفنةل %4.3بنسبة المواطنة والجماعية ير المستهلك لشريحتي األسر غ

  بالفترة فنفسها مقارفنة  4102 خلل الشهرين األولينارتفع الرقم القياسي ألساار المستهلك

، بينما ارتفع بنسبة إلقليم أبو ظبي %4.0بحسب األقاليم الجغرافية بنسبة  4103 اممن ع

 المنطقة الغربية.و ي الاينإلقليم 4.3%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

 (100=2007) 4102 فبرايرالمستهلك لشهر  ساارالرقم القياسي أل
 

 المستهلك  ساارات النسبية في الرقم القياسي ألالتغي ر: أولا 
 

مقارفنة  %4.3بنسبة  4102عام  من خلل الشهرين األولينأساار المستهلك  لماد  ارتفع 

، حيث بلغ متوسط الرقم القياسي ألساار المستهلك 4103من عام  للفترة فنفسهابأساارها 

 من للفترة فنفسهافنقطة  043.3بينما كان  ،4102عام من  خلل الشهرين األولينفنقطة  046.4

فاع كمحص لة للتغي رات )الرتفاعات والفنخفاضات( التي طرأت على . وقد جاء هذا الرت4103عام 

بالفترة مقارفنة  4102عام  من خلل الشهرين األولين هاوخدماتأساار سلع سلة المستهلك 

 . 4103من عام  فنفسها

 

  األ قام القياسية ألساا  المستهلك(: 1جدول )

 السنة

 الرقم القياسي ألساا  المستهلك خالل

 فبراير- يناير برايرف يناير

4103 043.1 043.4 043.3 

4102 046.1 046.3 046.4 

 4.3 4.6 4.0 ر%فنسبة التغي  
 .يأبو ظب –المصدر: مركز اإلحصاء   
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، حيث تاكس هذه 4102و 4103و 4104 أعوام لشهور السنويةت التضخم ماد ل (4) الشكل يظهر

 الخدمات خلل السنوات الماضية.السلع و ساارالحركة السارية أل النسب

 

 2112و 2112و 2112لشهو  أعوام  السنوية التضخم تماّدال: (2) شكل

 

 .أبو ظبي –المصدر: مركز اإلحصاء          

 

من  بالفترة فنفسها 4102عام  من للشهرين األولينمقارفنة متوسط الرقم القياسي  :ثافنياا 

 4103عام 

 

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

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

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

النسبي الذي ياكس فنسبة  التغي رجدول ، كما يظهر الجمياها الاام على المجموعات فنفا اإل

بالشهرين مقارفنة  4102من عام  خلل الشهرين األولينالمجموعة  أساار ماد لفي  التغي ر

في  فنفا ، أما فنسبة المساهمة فهي تاكس فنسبة مساهمة مجموعة اإل4103من عام  األولين

 .%4.3وهو جمياها  المجموعات أساارعلى  الذي طرأ التغي رمجمل 
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للشهرين النسبي وفنسبة المساهمة  التغيّرحسب الوزن والرئيسة  فناا اإل(: مجموعات 2دول )ج

 2112من عام  األولين

 مجموعات اإلفناا  الرئيسة
 الوزن

 

ر التغيّ 

 النسبي %

 المساهمة

% 

 29.7 3.9 16.1 غذية والمشروبات األ

 0.0 0.0 0.3 والتبغ روحيةالمشروبات ال

 13.6 4.0 9.8 حذيةالملبس واأل

 25.0 1.5 37.9 خرىالسكن والمياه والكهرباء والغاز وأفنواع الوقود األ

 8.9 4.2 4.8 عمال الصيافنة العتيادية للبيوتأالتجهيزات والمادات المنزلية و

 0.1- 0.4- 0.8 الصحة

 3.7 0.9 9.7 النقل

 0.6- 0.2- 7.7 التصالت

 0.1- 0.1- 2.4 الترويح والثقافة

 5.8 3.9 2.6 التاليم

 9.4 5.1 3.4 المطاعم والفناد 

 4.8 2.5 4.6 سلع وخدمات متنوعة

 011 - 011 المجموع
 .أبو ظبي -المصدر: مركز اإلحصاء 

في الرتفاع  أسهمتهي أعلى مجموعة " "األغذية والمشروبات مجموعةيظهر الجدول أعله أن 

من مجمل ماد ل الرتفاع الذي  %49.7بنسبة  4102عام من  خلل الشهرين األولينالذي حدث 

وذلك فنتيجة ارتفاع أساار ماظم المجموعات  ،4103من عام  بالفترة فنفسهامقارفنة خلل تحقق 

 %40.1" بنسبة األسماك واألغذية البحرية" ةمجموع الفرعية التاباة لها، حيث ارتفات أساار

البن والشاي " مجموعةوارتفات أساار  %00.2بنسبة " البقول" مجموعةوارتفات أساار 

منتجات األغذية غير المصنفة تحت كما ارتفع ماد ل أساار مجموعة " ، %1.2" بنسبة والكاكاو

 . %1.6" بنسبة بند آخر

خلل الشهرين أما ثافني أعلى مساهمة في الرتفاع الذي حدث في ماد ل أساار المستهلك 

لسكن والمياه ا" فهي مجموعة 4103من عام  بالفترة فنفسهامقارفنة  4102عام من  األولين

من مجمل الرتفاع الذي  %41.1 بنسبة حيث أسهمت "خرىوالكهرباء والغاز وأفنواع الوقود األ

 .%0.1خلل الفترة المذكورة وارتفات ماد لت أساارها بنسبة  تحقق

الرتفاع الذي  ماد لمن مجمل  %03.6بنسبة  فقد أسهمت" لبس واألحذيةالممجموعة "أما 

 اهذ جاء. وقد 4103من عام  بالفترة فنفسهامقارفنة  4102عام من  خلل الشهرين األولينق تحق

 . %2.1هذه المجموعة بنسبة  أساار ماد لفنتيجة لرتفاع  اإلسهام
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من عام  خلل الشهرين األولين %1.0" بنسبة  مطاعم والفناد ال مجموعة " أسااركما ارتفات 

 %9.2، وقد حققت هذه المجموعة إسهاماا مقداره 4103م من عا مقارفنة بالفترة فنفسها 4102

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

" للبيوت العتيادية الصيافنة عمالأو المنزلية والمادات التجهيزاتكما ارتفات أساار مجموعة "

، وقد 4103من عام  فنفسها مقارفنة بالفترة 4102من عام  خلل الشهرين األولين %2.4بنسبة 

في مجمل ماد ل الزيادة التي تحق قت خلل  %1.9حققت هذه المجموعة إسهاماا مقداره 

 الفترتين المذكورتين.

خلل الشهرين المستهلك  أساارتغي ر  ماد لتخفيض في  أسهمتومن أهم المجموعات التي 

 أسهمتالتي  "التصالتوعة "مجم 4103من عام  بالفترة فنفسهامقارفنة  4102عام من  األولين

 .%1.4هذه المجموعة بنسبة  أساارحيث افنخفضت  ،(%1.6-بنسبة )

 عام من خالل الشهرين األولينالرئيسة  فناا اإلمجموعات  أساا  ماّدل في النسبي التغيّر: (2) شكل

 2112 باام مقا فنة 2112

                         

                           

                      

      

      

        

        

                  

-1.0 0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0

                   

               

                                           … 

      

                 

                 

. 

 

 .يظب أبو-لمصدر: مركز اإلحصاء ا     
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  4102 فبرايرالرقم القياسي لشهر : ثالثاا 
 

 4103 فبرايرالقياسي لشهر  بالرقم 4102 فبرايرمقارفنة الرقم القياسي لشهر  .0

ها أساارمقارفنة ب %4.6بنسبة  4102من عام  فبرايرالمستهلك في شهر  أساار ماد ل رتفعا

فنقطة في  046.3مستهلك ال ساارحيث بلغ الرقم القياسي أل ،4103من عام  للشهر فنفسه

. وقد جاء هذا الرتفاع كمحص لة 4103 فبرايرفنقطة في شهر  043.4بينما كان  ،4102 فبرايرشهر 

سلع وخدمات سلة المستهلك خلل  أساارللتغي رات )الرتفاعات والفنخفاضات( التي طرأت على 

 الشهرين المذكورين. 

 4103 فبرايرمقارفنة بشهر  4102 فبراير ها في شهرأساارأما أهم المجموعات التي ارتفات 

 و %2.1بنسبة  "سلع وخدمات متنوعة" و %6.6بنسبة  "المطاعم والفناد " اتمجموعفكافنت 

" بنسبة األغذية والمشروباتمجموعة "أساار وارتفات  ،%2.4" بنسبة الملبس واألحذية"

 .(%-1.4)" بنسبة التصالتمجموعة " أساارفي حين افنخفضت ، 2.0%

 فنفا مجموعات اإل أساارت ماد لات النسبية التي طرأت على التغي رو وزانيظهر األ( 3)الجدول و

 . 4103 فبرايرمقارفنة بشهر  4102 فبرايرالرئيسة في شهر 

 

  2112 فبرايرخالل شهر  فناا النسبي وفنسبة المساهمة لمجموعات اإل التغيّرالوزن و(: 2جدول )

 مجموعات اإلفناا  الرئيسة
 الوزن
 

التغير 
النسبي 
% 

 المساهمة
% 

 28.8 4.1 16.1 غذية والمشروبات األ

 0.0 0.0 0.3 والتبغ روحيةالمشروبات ال

 13.0 4.2 9.8 واألحذيةالملبس 

 22.8 1.5 37.9 خرىالسكن، والمياه، والكهرباء، والغاز، وأفنواع الوقود األ

 7.7 4.0 4.8 ية للبيوتعمال الصيافنة العتيادأو والمادات المنزليةالتجهيزات 

 0.0 0.1- 0.8 الصحة

 2.6 0.7 9.7 النقل

 0.6- 0.2- 7.7 التصالت

 1.4 1.7 2.4 الترويح والثقافة

 5.3 3.9 2.6 التاليم

 11.0 6.6 3.4 والفناد المطاعم 

 8.0 4.1 4.6 سلع وخدمات متنوعة

 011 - 011    المجموع
 أبو ظبي –المصدر: مركز اإلحصاء 
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 4102 ينايرالقياسي لشهر  بالرقم 4102 فبرايررفنة الرقم القياسي لشهر مقا .4

 

 ينايرها في شهر أساارمقارفنة ب 4102من عام  فبرايرالمستهلك في شهر  أساار ماد ل رتفعا

كمحص لة للتغي رات )الرتفاعات والفنخفاضات( التي  الرتفاع . وقد جاء هذا%1.4 بنسبة 4102

 خلل الشهرين المذكورين. هاوخدماتة المستهلك سلع سل أساارطرأت على 

 4102 ينايرمقارفنة بشهر  4102 فبرايرأساارها في شهر  ترتفااأما أهم المجموعات التي 

 .%2.1" بنسبة "سلع وخدمات متنوعةمجموعة فكافنت 

 

 2112و 2112و 2012 شهو  خالل المستهلك ساا أل الاام القياسي الرقم: (2) شكل

 

 .أبو ظبي -المصدر: مركز اإلحصاء        
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  األسرةالمستهلك حسب مستوى رفاه  سااررقام القياسية ألاأل :اا رابا
 

 4102 من عام للشهرين األولينحسب مستوى الرفاه  مقارفنة متوسط الرقم القياسي .0

 4103من عام  بالفترة فنفسها

 

مقارفنــة  %4.3بنســبة  4102عــام مــن  الشــهرين األولــينخــلل المســتهلك  أســاارى ارتفــاع أد  

سر في شـريحة المستهلك لأل أساارت ماد لارتفاع إلى  4103من عام  للفترة فنفسهاها أساارب

 تيالمسـتهلك لشـريح أسـاار، كمـا ارتفاـت فنفسـها فترة المقارفنـةل %4.0الرفاه "الدفنيا" بنسبة 

  .%4.4بنسبة و " الاليا"  %4.2بنسبة  "متوسطةال"ذات مستوى الرفاه  األسر

 

 2112مددن عددامي  خددالل الشددهرين األولددينالمسددتهلك  سدداا متوسددا األ قددام القياسددية أل(: 2جدددول )

 األسرةحسب مستوى  فاه  2112و

 .أبو ظبي -المصدر: مركز اإلحصاء 

حسب  4103 فبرايرالرقم القياسي لشهر ب 4102 فبرايرمقارفنة الرقم القياسي لشهر  .4

 األسرةمستوى رفاه 

 

شهر  أساارمقارفنة ب %4.6بنسبة  4102من عام  فبرايرالمستهلك خلل شهر  ارأساى ارتفاع أد  

"الـدفنيا" بنسـبة  الرفـاه ةسـر فـي شـريحالمسـتهلك لأل أسـاارت ماـد لارتفاع إلى  4103 فبراير

 أســاار، وارتفاــت الفتــرة فنفســهاخــلل  %4.7بنســبة  المتوســطة""شــريحة الرفــاه و 0.9%

 . %4.6بنسبة " اليا"الى الرفاه ذات مستو األسر ةالمستهلك لشريح

 

 

 

 

 

 

 

 السنة

 ذات مستوى الرفاه األسرشريحة 
األسر 

 الدفنيا جمياها
تحت 

 المتوسطة
 المتوسطة

فو  

 المتوسطة
 الاليا

 123.3 122.3 123.6 124.2 124.6 124.1 4103عام 

 126.2 125.1 126.6 127.2 127.6 126.8 4102عام 

بيالتغي ر النس  2.1 2.4 2.4 2.4 2.2 2.3 
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 2112و 2112مدن عدامي  فبرايدر يشدهرخدالل المستهلك  ساا متوسا األ قام القياسية أل(: 5جدول )

 األسرةحسب مستوى  فاه 

 .أبو ظبي –المصدر: مركز اإلحصاء 

 

الرقم القياسي لشهر ب 4102 فبرايرلشهر حسب مستوى الرفاه مقارفنة الرقم القياسي  .3

 4102 يناير

 

المستهلك  أساارمقارفنة ب 4102 فبرايرالمستهلك خلل شهر  أساارعلى  حدثالذي  رتفاعالأما 

الرفاه يحة شرفي  المستهلك أساار فير فقد أث   %1.4ه تفنسب تبلغ ذيال ،4102 ينايرفي شهر 

  .%1.2وشريحة الرفاه "الاليا" بنسبة  %1.4فنسبته  رتفاعبا" متوسطةال"

 

حسدب  2112 يندايرو 2112 فبرايرالمستهلك خالل شهري  ساا اسية ألمتوسا األ قام القي(: 6جدول )

 األسرةمستوى  فاه 

 .أبو ظبي -المصدر: مركز اإلحصاء 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 السنة

 ذات مستوى الرفاه األسرشريحة 
األسر 

 جمياها
 الدفنيا

تحت 

 المتوسطة
 المتوسطة

فو  

 المتوسطة
 الاليا

 123.2 122.2 123.5 124.1 124.5 124.0 4103 فبراير

 126.3 125.3 126.8 127.4 127.6 126.4 4102 فبراير

 2.6 2.6 2.7 2.7 2.5 1.9 التغي ر النسبي

 

 السنة

 ذات مستوى الرفاه األسرشريحة 
األسر 

 جمياها
 الدفنيا

تحت 
 المتوسطة

 المتوسطة
فو  

 المتوسطة
 الاليا

 126.0 124.8 126.5 127.1 127.7 127.1 4102 يناير 

 126.3 125.3 126.8 127.4 127.6 126.4 4102 فبراير 

 0.2 0.4 0.2 0.2 0.0 0.5- التغي ر النسبي
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 حسدب 2112 فبرايدرإلد   2112 ينداير مدن الاتدرة خدالل المسدتهلك ساا أل القياسي الرقم: (5) شكل

   األسرة  فاه مستوى

 

 .أبو ظبي -المصدر: مركز اإلحصاء 

  األسرةالمستهلك حسب فنوع  ساارالقياسية أل األرقام :اا خامس
 

 4102 من عام للشهرين األولين األسرةحسب فنوع  مقارفنة متوسط الرقم القياسي .0

 4103من عام  بالفترة فنفسها

 

ها أساارمقارفنة ب %4.3بنسبة  4102عام  من خلل الشهرين األولينالمستهلك  أساارر ارتفاع أث  

بينما  ،%4.2بنسبة  المستهلك لألسر المواطنة أساارت د لما في 4103من عام  للفترة فنفسها

 . فنفسها فترة المقارفنةل %4.3الجماعية بنسبة غير المواطنة و لألسرالمستهلك  أساارارتفات 

 

 2112مددن عددامي  خددالل الشددهرين األولددين المسددتهلك سدداا متوسددا األ قددام القياسددية أل(: 7جدددول )

 األسرة فنوعحسب مستوى  2112و

 .أبو ظبي -المصدر: مركز اإلحصاء 

 
 

 ةالسن

  األسر
 الجماعية غير المواطنة المواطنة جمياها األسر

 123.3 124.0 123.9 122.7 4103عام 
 126.2 126.8 126.7 125.6 4102عام 

 2.3 2.3 2.3 2.4 التغي ر النسبي
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لشهر  الرقم القياسيب 4102 فبرايرلشهر  األسرةحسب فنوع مقارفنة الرقم القياسي  .4

 4103 فبراير

 

شـهر  أساارمقارفنة ب %4.6بنسبة  4102من عام  فبرايرالمستهلك خلل شهر  أساارى ارتفاع أد  

خـلل الفتـرة  %4.1سـر المواطنـة بنسـبة المسـتهلك لأل أساارت ماد لارتفاع إلى  4103 فبراير

ماعيـة بنسـبة الج لألسـرالمسـتهلك  أسـااربينما ارتفاـت  ،%4.2بنسبة  غير المواطنةو هافنفس

4.0% . 

 

 2112و 2112مدن عدامي  فبرايدر يالمستهلك خدالل شدهر ساا متوسا األ قام القياسية أل(: 8جدول )

 األسرة فنوعحسب مستوى 

 .أبو ظبي –المصدر: مركز اإلحصاء 

 

 ينايرالرقم القياسي لشهر ب 4102 فبرايرلشهر  األسرةحسب فنوع مقارفنة الرقم القياسي  .3

4102 

 

المستهلك  أساارمقارفنة ب 4102 فبرايرالمستهلك خلل شهر  أساارعلى  حدثالذي  رتفاعالأما 

 األسـر ةالمسـتهلك فـي شـريح أسـاار فير فقد أث   %1.4 تهفنسب تبلغ الذي ،4102 ينايرلشهر 

بنسبة  غير المواطنةأساار المستهلك لشريحة األسر  رتفاتوا، %1.2 تهفنسب تفاعرالمواطنة بال

 خلل الشهرين المذكورين.  1.0%

 

حسدب  2112 يدرفبراو 2112 ينايرالمستهلك خالل شهري  ساا متوسا األ قام القياسية أل(: 9جدول )

 األسرة فنوعمستوى 

 أبو ظبي –المصدر: مركز اإلحصاء 

 السنة

 األسر
 
 المواطنة جمياها األسر

غير 

 المواطنة
 الجماعية

 123.2 123.9 123.8 122.5 4103 فبراير

 126.3 126.6 126.8 125.9 4102 فبراير

 2.6 2.1 2.4 2.8 التغي ر النسبي

 
 السنة

 األسر
 
 المواطنة جمياها األسر

غير 

 المواطنة
 الجماعية

 126.0 127.1 126.6 125.4 4102 يناير
 126.3 126.6 126.8 125.9 4102 فبراير

 0.2 0.4- 0.1 0.4 التغي ر النسبي
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حسدب فندوع  2112 فبرايرإل   2012يناير من المستهلك خالل الاترة   ساا: الرقم القياسي أل(6)شكل 

 األسرة

 

 أبو ظبي -المصدر: مركز اإلحصاء 

 

 النطا  الجغرافيالقياسية ألساا  المستهلك حسب  األ قام سادساً:

 

ينـاير مقارفنـة بشـهر  4102 فبرايـرلقد جاء ارتفاع الرقم القياسـي ألسـاار المسـتهلك فـي شـهر 

 ظبـي بـنأبـو  أقـاليمكنتيجة لرتفاع الرقم القياسي ألساار المستهلك في  %1.4 بنسبة 4102

مـن  %66. حيث ساهم إقليم أبـو ظبـي بنسـبة %1.4وفي إقليم المنطقة الغربية بنسبة الاين 

، كمـا سـاهم إقلـيم 4102 ينايرمقارفنة بشهر  4102 فبرايرمجمل الرتفاع الذي تحقق خلل شهر 

مـن مجمـل الرتفـاع الـذي حصـل خـلل  %1يم المنطقة الغربيـة بنسـبة وإقل %46الاين بنسبة 

 الفترة المذكورة.
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 2112فنسبة مساهمة األقاليم الجغرافية فدي ماددل الايدادة فدي اإلمدا ة فدي شدهر فبرايدر : (7)شكل 

 2112مقا فنة بشهر يناير 

      

 .يأبو ظب-المصدر: مركز اإلحصاء 

 

 يأبو ظبهلك إقليم الرقم القياسي ألساار المست .0

  خلل الشهرين الولين  %4.0 أبو ظبيفي أساار المستهلك في إقليم بلغ ماد ل التضخم

 .4103عام بالفترة فنفسها من مقارفنة  4102عام من 

 4.1بنسبة  4102من عام فبراير الرقم القياسي ألساار المستهلك في شهر  ارتفع% 

  .4103من عام  فنفسه الشهربمقارفنة 

 مقارفنة بالرقم  %1.4بنسبة  4102فبراير رقم القياسي ألساار المستهلك في شهر ال ارتفع

 .4102يناير القياسي لشهر 

 4102 ينايرمقارفنة بشهر  4102 فبرايرأما أهم المجموعات التي ارتفات أساارها في شهر 

، ومجموعة "سلع وخدمات متنوعة" %3.1 بنسبة "والثقافة الترويح مجموعة "فكافنت 

 % 4.7، ومجموعة المطاعم والفناد  بنسبة %3.4بنسبة 

 الرقم القياسي ألساار المستهلك اقليم الاين .4

  من  الشهرين الولينخلل  %4.3في أساار المستهلك في إقليم الاين بلغ ماد ل التضخم

 .4103عام بالفترة فنفسها من مقارفنة  4102عام 
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 4.6بنسبة  4102من عام  فبرايرالرقم القياسي ألساار المستهلك في شهر  ارتفع% 

 .4103من عام  فنفسه الشهربمقارفنة 

 مقارفنة بالرقم  %1.4بنسبة  4102فبراير الرقم القياسي ألساار المستهلك في شهر  ارتفع

 فبراير شهر في أساارها ارتفات التي المجموعات أهم أما، 4102يناير القياسي لشهر 

 مجموعة ،%0.6 بنسبة والفناد  مطاعمال مجموعة فكافنت 4102 يناير بشهر مقارفنة 4102

 .%1.2 بنسبة" متنوعة وخدمات سلع" ومجموعة ،%1.1 بنسبة" األغذية والمشروبات " 

 

 الرقم القياسي ألساار المستهلك إقليم المنطقة الغربية .3

 الولين الشهرين خلل %4.3 الغربية إقليم في المستهلك أساار في التضخم ماد ل بلغ 

 .4103 عام من فنفسها بالفترة فنةمقار 4102 عام من

 4.7بنسبة  4102من عام فبراير الرقم القياسي ألساار المستهلك في شهر  ارتفع% 

 .4103من عام  فنفسه الشهربمقارفنة 

 مقارفنة بالرقم  %1.4بنسبة  4102فبراير الرقم القياسي ألساار المستهلك في شهر  ارتفع

 .4102يناير القياسي لشهر 

 4102 يناير بشهر مقارفنة 4102 فبراير شهر في أساارها ارتفات التي تالمجموعا أهم أما

"  ، مجموعة األغذية والمشروبات"%3.0 بنسبة" متنوعة وخدمات سلع" مجموعة فكافنت

 .%1.4 بنسبة" المنزلية والمادات التجهيزات" ومجموعة ،%1.3 بنسبة

 

 

 اإلصدا  المقبل: 

 . 4102 ابريلفي الااشر من  4102 مارسشهر المستهلك ل ساارسيصدر الرقم القياسي أل

 

ـــي لمركـــز اإلحصـــاء  ـــع اإللكتروفن ـــارة الموق ـــد مـــن المالومـــات، يرجـــى زي ـــي –للمزي ـــو ظب  :أب

www.scad.ae 

 

 

 

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

 مةمقدّ 

لجهة الرسمية المسـؤولة عـن حسـاب تقـديرات في إمارة أبو ظبي ا يأبو ظب- مركز اإلحصاء ُياد  

سـنة األسـاس  المركز مؤخراا  حد ثفي اإلمارة. وقد  وإصدارها الرقم القياسي ألساار المستهلك

ــاد ســنة  ــرقم القياســي ألســاار المســتهلك باعتم كأســاس لألســاار واألوزان. األوزان  4117لل

ودخلهـا  إفنفـا  األسـرةمسـح مـن خـلل فنتـائج  ُحسبتالمستخدمة في الرقم القياسي الجديد 

 . 2007في إمارة أبو ظبي خلل الفترة  فنُف ذالذي  ،2007

ــرقم القياســي تتســق مــع أفضــل الممارســات حســاب إن المنهجيــة التــي اســتخدمت فــي  ال

 والتوصيات الدولية في هذا المجال.

 

 ما هو الرقم القياسي ألساا  المستهلك؟

 

ر فـي أسـاار مجموعـة الرقم القياسي ألساار المستهلك هو عبار ة عن أداة لقياس ماـد ل التغيـ 

فتـرة "ى الفتـرة التـي فننسـب إليهـا األسـاار من السلع والخدمات بـين فتـرتين زمنيتـين، وتسـم  

 ."فترة المقارفنة"والفترة التي فنقارن أساارها  "األساس

  

 ة الرقم القياسي ألساا  المستهلك؟أهميّ 

 

ر فـي سـلة أسـاار  م الرقم القياسي ألساار المستهلكيقد   تقـديرات شـهرية حـول فنسـب التغيـ 

للرقم القياسي ألسـاار المسـتهلك  المهم ةالمستهلكين في إمارة أبو ظبي، ومن الستخدامات 

 فنذكر ما يلي:

  لحسـاب ماـد لت  مهـميستخدم الرقم القياسـي ألسـاار المسـتهلك كمؤشـر اقتصـادي

 فـيمـن المؤسسـات القتصـادية يؤخـذ للكثيـر  مهماا  ماد ل التضخم مدخلا  د  التضخم. ويا

 العتبار عند صياغة السياسات النقدية والخطط القتصادية.

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

 على التغي ر في الرقم القياسي ألساار المستهلك. الحكومات بناءا 

 المسـتهلك كمثـبط فـي إعـداد الحسـابات القوميـة  كما يستخدم الرقم القياسي ألساار

 باألساار الثابتة.
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 تحديث الرقم القياسي ألساا  المستهلك

 

فرت البيافنـات اللزمـة لامليـة االرقم القياسـي ألسـاار المسـتهلك بشـكل دوري كلمـا تـو ُيحد ث

   األسـرةإفنفـاالرقم القياسي ألساار المستهلك باد صدور فنتـائج مسـح  ُيحد ثالتحديث، وعادة 

ة كل خمس سـنوات علـى األكثـر فـي ماظـم دول الاـالم. وتكمـن أهميـ  ذ دورياا الذي ينف  ودخلها 

أن هـذه األوزان فـي التحديث في أوزان سلع وخدمات سلة الرقم القياسـي ألسـاار المسـتهلك 

 ل قدر المستطاع النمط الستهلكي الحالي لألسرة.يجب أن تمث  

 

حيـث  ،2008قياسي ألساار المستهلك في إمارة أبو ظبي في عام آخر تحديث للرقم ال كانوقد 

هي سـنة األسـاس الجديـدة للـرقم القياسـي مـن حيـث األوزان واألسـاار.  4117أصبحت سنة 

ح التفاصيل الدقيقة لمنهجية الرقم القياسي ألساار المستهلك في إمارة أبـو والنقاط التالية توض  

 ظبي:

 

 ساا  المستهلكتركيب الرقم القياسي أل :أوالً 

 

ــــية للســــبير  ُيحســــب ــــيغة الرياض ــــرقم القياســــي ألســــاار المســــتهلك حســــب الص ال

W
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CPI i

i

i

L 0

0

1   

، ألسـاار المسـتهلك بشـكل دوري شـهرياا  هاأسـاار سـلع سـلة الـرقم القياسـي وخـدمات تُجمع

عي وذلـك األسماك والدجاج فتجمع بشكل أسبوواللحوم والفواكه ووات االخضرباستثناء مجموعة 

أسـاارها بشـكل ربـع  تُجمعللتغي ر المستمر الذي يطرأ على أساارها، كما أن إيجارات المساكن 

 جمع بشكل فنصف سنوي. أساار رسوم التاليم تُ  سنوي وأخيراا 

 

ن سـلة على مستوى منطقة أبو ظبي. وتتكو   4117الرقم القياسي الحالي بأساس عام  ُيحسب

سـلاة  761ن سـلة المسـتهلك مـن بينمـا تتكـو   ،لاة وخدمةس 332الرقم القياسي الحالي من 

ن الرقم القياسي الجديد احتسـاب الـرقم القياسـي للمسـاكن المشـغولة مـن كما تضم   وخدمة.

أصحابها، وذلك بإضافة وزن هذا البند إلى وزن المساكن المستأجرة وحساب رقـم قياسـي واحـد 

 مشغولة من أصحابها. ن المساكن المستأجرة والمساكن اللإليجارات يتضم  
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متوسط سار السـلاة علـى مسـتوى المجموعـة البتدائيـة )المجموعـة البتدائيـة هـي  ُيحسب

فر لـه وزن( باسـتخدام الوسـط الهندسـي. أمـا المنسـوب السـاري اأدفنى مسـتوى للسـلاة يتـو

 ،المنســوب الســاري بقســمة ســار المقارفنــة علــى ســار األســاس فُيحســبوالــوزن الجديــد، 

 ضرب المنسوب الساري بوزن األساس للسلاة.يُ ى الوزن الجديد للسلاة وللحصول عل

 

ــة،  ــرقم القياســي علــى مســتوى المجموعــات الفرعي ــد  ُيجمــعلحســاب ال ــوزن الجدي  للســلعال

الـوزن الجديـد للمجموعـة  ُيقسملمجموعة الفرعية ومن ثم االتي تنتمي إلى  جمياها والخدمات

الــرقم القياســي  ُيحســب فنفســه األســلوبب. وهافنفســ لمجموعــةلالفرعيــة علــى وزن األســاس 

 للرقم القياسي الاام. للمجموعات الرئيسة وأخيراا 

 

 األوزان :ثافنياً 

 

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

 وُيحسـباة. ة النسـبية للسـل. إن وزن السلاة/الخدمة ياكـس األهميـ هاالرقم القياسي وخدمات

علـى )مجمـوع إفنفـا   C)علـى السـلاة  هابقسمة )مجموع إفنفا  األسر جميا( C)وزن السلاة 

 (.كافة على السلع والخدمات هااألسر جميا

 

النسـبية للسـلع  1األهميـات ُحسـبت 4117/4111ودخلهـا  إفنفـا  األسـرةمن خلل فنتائج مسـح 

ضـمن سـلة  ُأدرجت هاأو تساوي %1.114 نم تها أكبروالخدمات. السلاة/الخدمة التي تكون أهمي  

مـن ذلـك  أقـلتهـا . أما السلع التي كافنـت أهمي  هسلع الرقم القياسي ألساار المستهلك وخدمات

 بأسلوب التناسب مع الحجم. هاأوزافنها على باقي السلع ضمن المجموعة فنفس ُوز عتفقد 

 

 سلة الرقم القياسي وسلة المستهلك :ثالثاً 

 

التـي بلـغ عـددها  ،لة للرقم القياسـيوزان وتحديد السلع والخدمات الممث  باد عملية حساب األ 

لكل سلاة ضمن سلة الـرقم القياسـي  تحد د سلة المستهلك، حيث ُحد دتسلاة وخدمة،  332

ن سـلة المسـتهلك تكـون أكبـر مـن سـلة الـرقم إلة لها، وعليه فـسلاة/خدمة أو أكثر لتكون ممث  

 سلاة وخدمة. 761تهلك القياسي، وقد بلغ حجم سلة المس

  في الرقم القياسي ألساا  المستهلكلمجموعات اإلفناا  التصنيف المستخدم  : ابااً 

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

 .هاجميع والخدمات
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 Classification of Individualالتصنيف المستخدم في الرقم القياسـي ألسـاار المسـتهلك هـو 

Consumption according to Purpose (COICOP)  أي "تصــنيف الســتهلك الفــردي حســب

سـلة سـلع الـرقم  وُصـن فترض" وهو تصنيف صـادر عـن األمـم المتحـدة لألغـراض اإلحصـائية. الغ

مجموعـة فرعيـة  32مجموعـة رئيسـة وإلـى  04على هذا التصـنيف إلـى  بناءا  هالقياسي وخدمات

ــة علــى مســتوى  63ين، وعلــى مســتوى حــد   ــي   3مجموعــة فرعي ــالي يب ن حــدود. والجــدول الت

 ( وأوزافنها:واحد ى حد  المجموعات الرئيسة )على مستو

 

COICOP 
Classification الوزن مجموعات السلع والخدمات 

 100.00 الرقم الاــــــام  

 16.05 األغذية والمشروبات 1

والتبغ روحيةالمشروبات ال 2  1.3 

 9.76 الملبس واألحذية 3

 37.86 السكن والمياه والكهرباء والغاز وأفنواع الوقود األخرى 4

لبيوتلتجهيزات والمادات المنزلية وأعمال الصيافنة العتيادية لا 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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 ساا  المستهلكالخاصة بالرقم القياسي أل المصطلحاتخامساَ: 

 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 

 مدى استفادة المستهلك من تلك السلع والخدمات.

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) 

اسي الرقم القي
 ألساار المستهلك

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 

 داف محددةوإخراج المالومات الجغرافية والوصفية أله
GIS  فنظم المالومات

 الجغرافية

، IPADمثل  األساارجهاز إلكتروفني يستخدم لجمع بيافنات 

PDA ،Galaxy Tab . 
Personal 

Digital 
Assistance  

 جهاز الكفيال

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

 للسلع

ن شأفنه اإلضافة تطلق كلمة مشروع على عمل متفرد م
للامل، محددا المدخلت  واإلطار النظري ويبدأ بالفكرة، والبتكار

لخطة عمل مؤقتة  والمشروع مسار، والامليات والمخرجات
، التمويل وفنهايةذات أهداف فنوعية، محددة الوقت كبداية 

، الجهة التنفيذية المنوط بها تولي مسؤوليات وعناصر اإلفنفا 
سلة للمشروع من حيث: اإلدارة تنفيذ الخطوات المتسل

Managing  والضبط والتحكمControlling  لنظام التخطيط
Planning  والتنظيمOrganizing  والتأمينSecuring  والقيادة

Leading .لتحقيق أهداف محددة 

Roadmap  خارطة الطريق 
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اا  في الرقم القياسي ألسلشرائح مستوى  فاه األسرة التصنيف المستخدم  سادساً:

 المستهلك

 

مت األسر إلى خمس شرائح بالعتماد على متوسط إفنفا  الفرد في عام  وفق هذا التصنيف ُقس 

وهو الاام الذي فنُف ذ فيه آخر مسح إلفنفا  األسرة ودخلهـا، حيـث مث لـت الشـريحة األولـى  4117

األعلـى دخـلا، "الدفنيا" الشريحة األقل دخلا، بينما مث لت الشـريحة الخامسـة "الاليـا" الشـريحة 

ــدرهم  ــاه )القــيم بال ــالي إلــى متوســط إفنفــا  الفــرد حســب مســتويات الرف ويشــير الجــدول الت

 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  سابااً:

مت في هذا التصنيف  ة، واألسـر المواطنة، واألسر غير المواطن األسر :صنافأ األسر إلى ثلثةُقس 

 .الجماعية

المواطنة: هي فرد أو أكثر من مواطني دولة اإلمـارات الاربيـة المتحـدة الـذين يقيمـون  ةاألسر -

تــربطهم،  بصــفة ماتــادة فــي إمــارة أبــو ظبــي ولهــا رب  أســرة، وقــد تــربطهم صــلة قرابــة أو ل

 ويشتركون في المسكن والمأكل.

واطني دولـة اإلمـارات الاربيـة المتحـدة، األسرة غيـر المواطنـة: هـي فـرد أو أكثـر مـن غيـر مـ -

 يشتركون مااا في المسـكن والمأكـل، وقـد تـربطهم صـلة قرابـة أو ل تـربطهم، ويكـون لهـا رب  

أسرة، وتاد  األسرة غير مواطنة إذا كان رب  األسرة غير مواطن والزوجة غيـر مواطنـة حتـى لـو 

 كان لدى الزوجة أبناء مواطنون من زواج سابق.
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ر عن مجموعة من األفراد )اثنين فأكثر( بصرف النظر عن جنسـياتهم، ول تاب   :ماعيةاألسرة الج -

يكون لها رب  أسرة ول تربطهم صلة قرابة، ويشتركون مااا فـي المسـكن، وغالبـاا ل يشـتركون 

 في المأكل، وهي من فنوع واحد ذكوراا أو إفناثاا.

  

 : النطا  الجغرافيثامناً 

 

حيـث تشـمل أبـو ظبـي.  إمـارةكـز اإلحصـاء هـو جمـع األسـاار مـن النطا  الحـالي لمنهجيـة مر

 التقسيمات الجغرافية إلقليم أبو ظبي والاين والغربية.

 

 : مصاد  السلع والخدماتتاسااً 

 

مصادر جمع األساار من خلل زيارات ميدافنية قام بها فريق من قسـم مؤشـرات األسـاار،  ُحد دت

الفريق يبلغ القسم بشكل دوري عن إغل  أي مصدر د مستمر، حيث إن وهذه المصادر في تجد  

ل فنقطـة شـراء . ولقـد روعـي عنـد اختيـار المصـدر أن يكـون مصـدراا تمثيليـاا أي أفنـه يمثـ هأو افنتقالـ

أبو ظبي، ويبلغ عدد المصادر التي تجمع األساار منها  إمارةلشريحة كبيرة من المستهلكين في 

 ( مصدراا.011)

 

 جهاة الكايّة()األ: جمع األساا  عاشراً 

 

تاد  عملية جمع األساار من أهم المراحل وأدق ها، وتتطل ب الكثير من الجهد والوقت. تُجمع أساار 

سلة السلع والخدمات من قبل مجموعة من الموظفين الذين ُدر بوا وُأه لـوا لهـذه الغايـة. ولضـمان 

ارات ميدافنيـة تدقيقيـة لاي نـة دقة األساار التي تجمع، تُدق ق أساار السلع والخدمات من خلل زيـ

من السلع والخدمات. فلكل مجموعة من مجموعات سلة السلع والخدمات دورية لجماهـا فمنهـا 

 ما يجمع بشكل أسبوعي، ومنها الشهري وربع السنوي.

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

باستخدام  لمستهلكا ألسااراألرقام القياسية المستحدث لحساب  نظاماليهدف و القياسية،

 ألسااراألرقام القياسية والامليات الخاصة بتركيب ة" إلى إتمام اإلجراءات الكفي   األجهزة"

، فهو فنظام شامل ومتكامل يغطي النواتج المطلوبةتوفير البيافنات وباإلضافة إلى ، كافة لمستهلكا

 .المستهلك كافة سااراألرقام القياسية أل بناءمراحل 
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 :التاليويمكن إجمال أهداف النظام على النحو 

 كافة. هامراحل إعداد األرقام القياسية ألساار المستهلك واستخراج تنفيذ 

  عملية جمع البيافنات من األساار بيافنات اإللكتروفنية الخاصة بإعداد دوات األبرامج والتوفير(

وفنقلها إلى قاعدة  هااستقبال البيافنات منوكذلك  ة،الكفي  جهزة ى األإل هاالميدان( وفنقل

 بيافنات األساار.

  مختلف مراحل سير النظامأثناء  ها فيواختبار هافحص صحة البيافنات وتكاملالتمك ن من، 

 .المؤشر بحساب الميدافنية وافنتهاءا  ألعمالبا من إعداد سلة السلع والخدمات مروراا  بدءاا 

 حسب التوزيع اإلمارة  ألي من مناطق حسابهاة األرقام القياسية وإمكافنية ماالج(

  الجغرافي(.

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

 مثل اختفاء السلع والمصادر والتغي رات التي تطرأ على السلع.

 للمجموعات السلاية  النسبية وزانسلة السلع والخدمات لسنة األساس مع األ حديدت

 .هالسلع والخدمات كافة وحفظلأساار سنة األساس  حسابالمرجحة و

 قواعد بيافنات األساار الحالية وذلك بربط  تدقيق البيافناتجاماي البيافنات على  مساعدة

 .بالسابقة

 

 النشر أحد عشر:

 

خـدمات السـتهلكية بصـورة أبو ظبي على إصدار فنشـرة أسـاار السـلع وال - يامل مركز اإلحصاء

مـن افنتهـاء  سـباة أيـامباـد مـرور  فيصدرشهرية وسنوية. أما الرقم القياسي ألساار المستهلك 

الشهر، واألرقام القياسية ألساار المستهلك متاحة للجميع باد إصدارها. كما يقوم المركز بنشـر 

ت التضـخم. كمـا أفنـه يمكـن ماـد ل دوريات سنوية حول األرقام القياسية ألساار المستهلك تضـم  

عنـد  (CD's)تزويد طالبي البيافنات بمؤشرات األرقام القياسية الشهرية علـى األشـرطة المدمجـة 

 الطلب.

 

 

 ؟كيف فنقرأ الرقم القياسي ألساا  المستهلك أحد عشر:

 

ــر فــي قيمــة التكلفــة لســلة مــن الســلع  إن الــرقم القياســي ألســاار المســتهلك ياكــس التغي 

. علـى "فتـرة المقارفنـة"و "فتـرة األسـاس"( بين فتـرتين زمنيتـين همـا دة مسبقاا والخدمات )محد  

فهـذا  011.1نـة سبيل المثال، إذا بلغ الرقم القياسـي ألسـاار المسـتهلك فـي فتـرة مقارفنـة ماي  
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وحـدة فنقديـة فإفنهـا  011ياني أفنه إذا كافنت قيمة تكلفة سلة السلع والخدمات في فترة األساس 

وحدات فنقدية. هـذا يانـي أن أسـاار السـلع والخـدمات قـد  011ف أصبحت تكل  في فترة المقارفنة 

 . %1ارتفات بالمتوسط بما فنسبته 

 

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

نحصـل علـى ل 011ومـن ثـم طـر   (011) فيعلى الرقم القياسي للفترة السابقة وضرب الناتج 

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