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 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 

سلة من السلع  أساارمختلف دول الاالم عل  تركيب هذه األرقام، التي تاتمد عل  

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

 لقياس التغي ر الذي يطرأ عل  تكاليف المايشة عبر الزمن.

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

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

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

. األسرةوحسب فنوع  األسرةحسب مستويات رفاه  ُيحسبالمستهلك بحيث  ساارأل

م، فقد األسرةفبالنسبة إل  مستوى رفاه   ةل خمسالمجتمع إل  خمس شرائح تمث   ُقس 

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

مت، فقد األسرةفنوع إل  أما بالنسبة  كما وردت في  ،أفنواع ةأسر المجتمع إل  ثلث ُقس 

 األسرغير المواطنة و األسرو المواطنة األسر: 2117/2118 األسرةودخل  إفنفا مسح 

 الجماعية.

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

، أما هال مناطق اإلمارة جميا، بحيث تمث  2117/2118 األسرةودخل  إفنفا بيافنات مسح 

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

شريحة كبيرة من المستهلكين في إمارة ل فنقطة شراء لمصادر تمثيلية، أي أفنها تمث  

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

 
يوليو المستهلك لشهر  ساارلنتائج حساب الرقم القياسي أل م هذا التقرير تحليلا يقد  

المستهلك  ساارقياسي ألل  فنتائج حساب الرقم الإضافة . باإل2007بأساس عام  2102

 . أما أهم النتائج فهي:األسرةوحسب فنوع  األسرةحسب مستوى رفاه 

  عام من  ول خلل السباة أشهر األ% 1.3المستهلك  أساارفي بلغ ماد ل التضخم

فنقطة  022.5. حيث بلغ الرقم القياسي 2100عام بالفترة فنفسها من مقارفنة  2102

عام فنقطة للفترة فنفسها من  020.1بينما كان  ،2102عام من  ول للسباة أشهر األ

2100. 

 1.4بنسبة  2102من عام  يوليوالمستهلك في شهر  ساارارتفع الرقم القياسي أل %

المستهلك  ساار، حيث بلغ الرقم القياسي أل2100من عام  فنفسه الشهربمقارفنة 

 .2100 يوليوفنقطة في شهر  020.7بينما كان  ،2102 يوليوفنقطة في شهر  123.4

 مقارفنة 1.3بنسبة  2102 يوليوالمستهلك في شهر  ساارالرقم القياسي أل ارتفع %

 123.4المستهلك  ساارحيث بلغ الرقم القياسي أل ،2102يوفنيو بالرقم القياسي لشهر 

 .2102 يوفنيوفنقطة في شهر  123.0مقارفنة مع  ،2102 يوليوشهر  فنقطة في

 2012و 2100و 2101 شهو  خالل تهلكالمس ساا أل الاام القياسي الرقم: (0) شكل

 

 أبوظبي - اإلحصاء مركزالمصدر:  
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   0.3بنسبة  2102عام من  ول خلل السباة أشهر األالمستهلك  أساارى ارتفاع أد %

المستهلك  أساارل  ارتفاع ماد لت إ 2100من عام  للفترة فنفسهاها أساارمقارفنة ب

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

% بينما 0.2ذات مستوى الرفاه الاالي بنسبة  األسرالمستهلك لشريحة  أساار

 %.0.1في شريحة الرفاه "المتوسطة" بنسبة  لألسرالمستهلك  أساارارتفات 

   الفترةبمقارفنة  2102عام من  ول خلل السباة أشهر األالمستهلك  أساارر ارتفاع أث 

ل  إى ما أد   ،المستهلك لألسر المواطنة أساارماد لت  في 2100عام من  فنفسها

المستهلك لشريحة  أساار فير ، كما أث  فنفسها فترة المقارفنةل% 0.5ارتفاعها بنسبة 

 لألسرالمستهلك  أسااربينما ارتفات  ،%0.1غير المواطنة فارتفات بنسبة  األسر

 %. 0.7الجماعية بنسبة 
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 (100=2007) 2102 يوليوالمستهلك لشهر  ساارلقياسي ألالرقم ا

 المستهلك  ساار: التغي رات النسبية في الرقم القياسي ألأولا 

 

من عامي  يوفنيو ويوليو لشهريالمستهلك  سااراألرقام القياسية أل( 0)ن الجدول يتضم  

ن الاامين م ول للسباة أشهر األ، باإلضافة إل  متوسط األرقام القياسية 2102و 2100

 المذكورين وفنسب التغي ر بين الفترات المذكورة.

 

  المستهلك ساا األ قام القياسية أل(: 0جدول ) 

 السنة

 المستهلك خالل ساا الرقم القياسي أل

 يوليو   - يناير         يوليو   يونيو  

2100 020.3 020.7 020.1 

2102 023.1 023.1 022.5 

 1.3    0.1 0.1 فنسبة التغير%
 أبوظبي -المصدر: مركز اإلحصاء  

 

، حيث 2102و 2100و 2101 أعوام لشهور السنويةماد لت التضخم  (2) الشكل يظهر

 السلع والخدمات خلل السنوات الماضية. ساارتاكس هذه النسب  الحركة السارية أل

 

 2102و 2100و 2101لشهو  أعوام  السنوية التضخم ماّدالت: (2) شكل 

 

 أبوظبي –: مركز اإلحصاء المصدر
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بالفترة  2102عام  من ول للسباة أشهر األمقارفنة متوسط الرقم القياسي  :ثافنياا 

 2100من عام  فنفسها

 

% 0.3بنسبة  2102عام  من ول خلل السباة أشهر األالمستهلك  أساارارتفع ماد ل 

 ساارياسي أل، حيث بلغ متوسط الرقم الق2100من عام  للفترة فنفسهاها أساارمقارفنة ب

فنقطة  020.1بينما كان  ،2102عام من  ول خلل السباة أشهر األفنقطة  022.5المستهلك 

. وقد جاء هذا الرتفاع كمحص لة للتغي رات )الرتفاعات 2100عام  من للفترة فنفسها

خلل السباة أشهر سلع وخدمات سلة المستهلك  أسااروالفنخفاضات( التي طرأت عل  

 . 2100من عام  بالفترة فنفسهامقارفنة  2102عام  من ول األ

فة حسب مجموعة مصن   اثنتا عشرةالرئيسة وعددها  فنفا مجموعات اإل( 2)يظهر الجدول 

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

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

، كما يظهر الجدول التغي ر النسبي الذي جمياها الاام عل  المجموعات فنفا من مجمل اإل

 2102من عام  ول خلل السباة أشهر األالمجموعة  أساارياكس فنسبة التغي ر في ماد ل 

، أما فنسبة المساهمة فهي تاكس فنسبة 2100من عام  ول بالسباة أشهر األمقارفنة 

جمياها  المجموعات أساارعل   الذي طرأفي مجمل التغي ر  فنفا اإل مساهمة مجموعة

 %.0.3وهو 

للسباة حسب الوزن والتغيّر النسبي ونسبة المساهمة الرئيسة  ناا اإل(: مجموعات 2جدول )

 2102 ول األ أشهر

 الوزن  ناا اإلمجموعات 

الرقم 
القياسي 

يوليو -يناير
2100 

الرقم 
القياسي 

يوليو -يناير
2102 

لتغيّر ا
 النسبي

 المساهمة

 61.3 4.5 137.7 131.8 16.1 غذية والمشروبات غير الكحوليةاأل

 1.8 9.4 129.4 118.3 0.3 المشروبات الكحولية والتبغ

 3.0 0.5 98.1 97.6 9.8 حذيةالملبس واأل

السكن والمياه والكهرباء والغاز وأفنواع 
 38.3- 1.3- 123.7 125.3 37.9 خرىالوقود األ

عمال ألتجهيزات والمادات المنزلية وا
 11.1 3.0 123.3 119.7 4.8 الصيافنة العتيادية للبيوت

 0.2 0.3 113.6 113.2 0.8 الصحة

 6.3 0.8 122.5 121.5 9.7 النقل

 0.2- 0.0 99.6 99.6 7.7 التصالت

 0.6- 0.3- 107.8 108.2 2.4 الترويح والثقافة

 12.5 4.8 162.9 155.4 2.6 التاليم
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 44.2 16.1 147.3 126.9 3.4 المطاعم والفناد 

 1.5- 0.4- 118.0 118.5 4.6 سلع وخدمات متنوعة

  100.0       100.0 المجموع

 أبوظبي -المصدر: مركز اإلحصاء 

مجموعة  أعل يظهر الجدول أعله أن مجموعة "األغذية والمشروبات غير الكحولية" هي 

 أسهمتحيث ، 2102من عام  ول لل السباة أشهر األخفي الرتفاع الذي حدث  أسهمت

عام من  ول خلل السباة أشهر األ% من مجمل ماد ل الرتفاع الذي تحقق 60.3بنسبة 

ماظم المجموعات  أسااروذلك فنتيجة ارتفاع  ،2100من عام  بالفترة فنفسهامقارفنة  ،2102

 أسااروارتفات % 01.2نسبة " باللحوممجموعة " أساارالفرعية التاباة لها، حيث ارتفات 

مجموعة "البن  أسااروارتفات  %8.1غذية البحرية" بنسبة سماك واألمجموعة "األ

 %،6.6" بنسبة الزيوت والدهونمجموعة " أسااروارتفات  %9.3والشاي والكاكاو" بنسبة 

 . %2.8مجموعة "اللبن والجبن والبيض" بنسبة  أسااركما ارتفع ماد ل 

خلل المستهلك  أساارهمة في الرتفاع الذي حدث في ماد ل مسا أعل أما ثافني 

مجموعة  فهي 2100من عام  بالفترة فنفسهامقارفنة  2102عام من  ول السباة أشهر األ

من مجمل ماد ل الرتفاع الذي تحقق  %11.2بنسبة  فقد أسهمت" المطاعم والفناد "

. وقد جاءت 2100من عام  سهابالفترة فنفمقارفنة  2102عام من  ول خلل السباة أشهر األ

 %. 06.0هذه المجموعة بنسبة  أساارفنتيجة لرتفاع ماد ل  اإلسهام اهذ

 العتيادية الصيافنة عمالأو المنزلية والمادات التجهيزاتمجموعة " أسااركما ارتفات 

من  مقارفنة بالفترة فنفسها 2102من عام  ول % خلل السباة أشهر األ3.1" بنسبة للبيوت

% في مجمل ماد ل الزيادة 00.0، وقد حققت هذه المجموعة إسهاماا مقداره 2100عام 

التي تحققت خلل الفترتين المذكورتين. ومن أهم المجموعات الفرعية التي أد ت إل  

" المنزلية دواتواأل المائدة دواتأو الزجاجية دواتاألهذه المجموعة مجموعة " أساارارتفاع 

" التي العتيادية المنزلية الصيافنة عمليات في مستاملةال والخدمات السلعومجموعة "

 % عل  الترتيب.3.3% و1.8ها بنسبتي أساارارتفات 

من  ول خلل السباة أشهر األمجموعة "التاليم" في الرتفاع الذي تحقق  أسهمتكما 

  %.02.5بنسبة  2100من عام  بالفترة فنفسهامقارفنة  2102عام 

% في ماد ل الزيادة التي تحققت خلل 6.3بنسبة  همتأسفقد  "النقل"أما مجموعة  

%. وقد جاء هذا الرتفاع كمحص لة 1.8ها بنسبة أساارالفترة المذكورة وارتفات ماد لت 

سلع المجموعات الفرعية التي تتبع هذه  أساارللرتفاعات والفنخفاضات التي طرأت عل  
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أهم المجموعات الفرعية التي خلل الفترتين المذكورتين. ومن  وخدماتها المجموعة

% فنتيجة لرتفاع 1.6ها مجموعة "تشغيل مادات النقل الشخصي" بنسبة أساارارتفات 

 .% 6.8بنسبة  "الشخصي النقل لمادات واللواحق الغيار قطعمجموعة " أساار

خلل المستهلك  أساارتخفيض ماد ل تغي ر في  أسهمتومن أهم المجموعات التي 

السكن مجموعة " 2011من عام  بالفترة فنفسهامقارفنة  2012عام من   ولالسباة أشهر األ

حيث افنخفضت  ،%(38.3-بنسبة ) أسهمتالتي  "خرىوالمياه والكهرباء والغاز وأفنواع الوقود األ

 %.0.3هذه المجموعة بنسبة  أساار

 

ر السباة أشه خاللالرئيسة  ناا اإلمجموعات  أساا  ماّدل في النسبي التغيّر: (2) شكل

 2011 باام مقا نة 2012 عام من ول األ

 

 أبوظبي -المصدر: مركز اإلحصاء 

 

  2102 يوليوالرقم القياسي لشهر ثالثاا: 
 

 2100القياسي لشهر يوليو  بالرقم 2102مقارفنة الرقم القياسي لشهر يوليو  .0

 

% مقارفنة 0.1بنسبة  2102من عام  يوليوالمستهلك في شهر  أساارارتفع ماد ل 

المستهلك  ساار، حيث بلغ الرقم القياسي أل2100من عام  للشهر فنفسهها أساارب

. وقد جاء 2100 يوليوفنقطة في شهر  020.7بينما كان  ،2102يوليو فنقطة في شهر  023.1
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سلع  أساارهذا الرتفاع كمحص لة للتغي رات )الرتفاعات والفنخفاضات( التي طرأت عل  

 المذكورين. وخدمات سلة المستهلك خلل الشهرين 

 2100 يوليومقارفنة بشهر  2102 يوليوها في شهر أساارأما أهم المجموعات التي ارتفات 

" المشروبات الكحولية والتبغمجموعة "%، و22.1مجموعة "المطاعم والفناد " بنسبة 

عمال الصيافنة العتيادية للبيوت" أمجموعة "التجهيزات والمادات المنزلية و، و%01.7 بنسبة

في حين  ،%3.5" بنسبة األغذية والمشروبات غير الكحوليةمجموعة "و %1.3بنسبة 

" بنسبة خرىاأل الوقود وأفنواع والغاز والكهرباء والمياه السكنمجموعة " أساارافنخفضت 

(2.1%.) 

مجموعات  أسااروزان والتغي رات النسبية التي طرأت عل  ماد لت يظهر األ( 3)والجدول 

 . 2100 يوليومقارفنة بشهر  2102 يوليو الرئيسة في شهر فنفا اإل

 

  2102خالل شهر يوليو  ناا الوزن والتغير النسبي ونسبة المساهمة لمجموعات اإل(: 3جدول )

 الوزن  ناا اإلمجموعات  

متوسط 
الرقم 
القياسي 

 2011  يوليو

متوسط الرقم 
القياسي 

  2012  يوليو

التغيّر  
  النسبي

 المساهمة

 34.0 3.5 140.7 136.0 06.0 غير الكحولية األغذية والمشروبات

 2.2 10.7 130.9 118.3 1.3 المشروبات الكحولية والتبغ

 22.7 3.5 99.1 95.8 9.8 الملبس واألحذية

 وأفنواع والغاز والكهرباء والمياه السكن
 66.3- 2.0- 123.4 125.9 37.9 خرىاأل الوقود

عمال أوالتجهيزات والمادات المنزلية 
 ة العتيادية للبيوتالصيافن

1.8 117.9 123.0 
4.3 17.3 

 0.6 0.8 114.2 113.2 1.8 الصحة

 7.5 0.9 122.9 121.8 9.7 النقل

 0.1- 0.0 99.6 99.6 7.7 التصالت

 0.5- 0.3- 107.9 108.2 2.1 الترويح والثقافة

 13.6 4.8 162.9 155.4 2.6 التاليم

 66.9 22.4 155.3 126.9 3.1 المطاعم والفناد 

 2.2 0.6 119.6 119.0 1.6 سلع وخدمات متنوعة

  011.1       011.1 المجموع
 أبوظبي –المصدر: مركز اإلحصاء 
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 2102 يوفنيوالقياسي لشهر  بالرقم 2102 يوليومقارفنة الرقم القياسي لشهر  .2

 

% مقارفنة 1.3بنسبة  2102من عام  يوليوالمستهلك في شهر  أساارماد ل  ارتفع

فنقطة  023.1المستهلك  ساار، حيث بلغ الرقم القياسي أل2102 يوفنيوها في شهر أساارب

 الرتفاع . وقد جاء هذا2102 يوفنيوفنقطة في شهر  023.1بينما كان  ،2102 يوليوفي شهر 

سلع وخدمات سلة  أسااركمحص لة للتغي رات )الرتفاعات والفنخفاضات( التي طرأت عل  

 ورين.المستهلك خلل الشهرين المذك

 2102 يوفنيومقارفنة بشهر  2102 يوليوها في شهر أساار ارتفاتأما أهم المجموعات التي 

األغذية والمشروبات غير مجموعة "و %2.3" بنسبة سلع وخدمات متنوعة"فهي مجموعة 

 . %0.1" بنسبة الكحولية

 

 2102و 2100و 2101 شهو  خالل المستهلك ساا أل الاام القياسي الرقم: (4) شكل

 

 أبوظبي -المصدر: مركز اإلحصاء 
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  األسرةالمستهلك حسب مستوى رفاه  سااررقام القياسية ألاأل رابااا:
 

بالفترة  2102 ول األ سباة أشهرحسب مستوى الرفاه لل مقارفنة متوسط الرقم القياسي .0

 2100من عام  فنفسها

 

% 0.3بنسـبة  2102عـام مـن  ولـ خـلل السـباة أشـهر األالمسـتهلك  أساارى ارتفاع أد  

سـر المستهلك لأل أساارل  ارتفاع ماد لت إ 2100من عام  للفترة فنفسهاها أساارمقارفنة ب

 أســاار، كمــا ارتفاــت فنفســها فتــرة المقارفنــةل% 0.5فــي شــريحة الرفــاه "الــدفنيا" بنســبة 

ارتفاـت فـي حـين  ،%0.2بنسـبة  ا"الاليـ"ذات مسـتوى الرفـاه  األسرالمستهلك لشريحة 

 أسـاارارتفاـت و ،%0.1سر في شريحة الرفاه " المتوسـطة" بنسـبة لك لألالمسته أساار

يظهـر  (1)%. والجـدول 0.6سر في شريحة الرفاه "تحت المتوسطة" بنسـبة المستهلك لأل

 2100مـن عـامي  ولـ خلل السباة أشهر األالمستهلك  ساارمتوسط األرقام القياسية أل

 .األسرةتين حسب مستوى رفاه والتغي ر النسبي بين الفترتين المذكور 2102و

 

مبن عبامي  ولب خالل السبباة أشبهر األالمستهلك  ساا متوسط األ قام القياسية أل(: 4جدول )

 األسرةحسب مستوى  فاه  2102و 2100

 أبوظبي -المصدر: مركز اإلحصاء 

حسب  2100 يوليوالرقم القياسي لشهر ب 2102 يوليومقارفنة الرقم القياسي لشهر  .2

 األسرةمستوى رفاه 

 

 أسـاار% مقارفنـة ب0.1بنسبة  2102من عام  يوليوالمستهلك خلل شهر  أساارى ارتفاع أد  

سـر فـي شـريحة الرفـاه "الـدفنيا" المستهلك لأل أساارل  ارتفاع ماد لت إ 2100 يوليوشهر 

ذات مستوى  األسرالمستهلك لشريحة  أساار، وارتفات الفترة فنفسها% خلل 0.7بنسبة 

سـر فـي شـريحة الرفـاه المسـتهلك لأل أسـاارت بينمـا ارتفاـ ،%0.1" بنسبة االرفاه "الالي

المسـتهلك خـلل  سـااريظهر األرقام القياسـية أل (5)%. والجدول 0.1"المتوسطة" بنسبة 

والتغي ر النسبي بين الشهرين حسـب مسـتوى رفـاه  2102و 2100من عامي  يوليو يشهر

 .األسرة

 السنة

 ذات مستوى الرفاه األسرشريحة 
جميع 

 الدنيا األسر
تحت 

 المتوسطة
 المتوسطة

فو  

 المتوسطة
 الاليا

 121.0 120.2 121.5 121.8 121.8 121.0 2100عام 

 122.5 121.6 123.0 123.6 123.7 122.9 2102عام 

 1.3 1.2 1.2 1.4 1.6 1.5 التغي ر النسبي
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 2100مبن عبامي يوليبو  يشبهرخبالل المسبتهلك  سباا متوسط األ قام القياسبية أل(: 5جدول )

 األسرةحسب مستوى  فاه  2102و

 أبوظبي -المصدر: مركز اإلحصاء 

الرقم القياسي لشهر ب 2102 يوليولشهر حسب مستوى الرفاه مقارفنة الرقم القياسي  .3

 2102يوفنيو 

 

 أسـاارمقارفنـة ب 2102 يوليـوالمسـتهلك خـلل شـهر  أسـاارعلـ   حـدثالـذي  الرتفاعأما 

ــهر  ــي ش ــتهلك ف ــوالمس ــ ،2102 يوفني ــب تبلغــ ذيال ــ1.3ه تفنس ــد أث  ــير % فق  أســاار ف

ته فنسـببارتفـاع " الاليـا" المتوسـطة" و "فو و المتوسطة""الرفاه  شرائحفي المستهلكين 

 يوليوالمستهلك خلل شهري  سااريظهر األرقام القياسية أل (6)والجدول لكل منها.  1.3%

 .األسرة بين الشهرين حسب مستوى رفاه سااروالتغي ر النسبي في األ 2102 و يوفنيو

 

 2102 ويونيبو 2102 يوليبوالمسبتهلك خبالل شبهري  ساا متوسط األ قام القياسية أل(: 6جدول )

 األسرةحسب مستوى  فاه 

 أبوظبي -المصدر: مركز اإلحصاء 

 

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

 .2102 يوليوشهر  إل  2101الفترة من شهر يناير 

 

 

 السنة

 ذات مستوى الرفاه األسرشريحة 
جميع 

 األسر
 الدنيا

تحت 
 المتوسطة

 المتوسطة
فو  
 المتوسطة

 الاليا

 123.1 122.1 123.5 124.1 124.4 123.8 2100 يوليو

 123.0 122.0 123.4 124.0 124.4 123.8 2102 يوليو

 1.4 1.4 1.3 1.4 1.6 1.7 بيالتغي ر النس

 السنة

 ذات مستوى الرفاه األسرشريحة 
جميع 
 األسر

 الدنيا
تحت 
 المتوسطة

 المتوسطة
فو  
 المتوسطة

 الاليا

 123.0 122.0 123.4 124.0 124.4 123.8 2102 يوفنيو 

 123.4 122.3 123.7 124.4 124.8 124.3 2102 يوليو 

 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 التغي ر النسبي
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 2102 يوليببو إلبب  2101 ينبباير مببن الاتببرة خببالل المسببتهلك سبباا أل القياسببي الببرقم: (5) شببكل

   األسرة  فاه مستوى حسب

 

 أبوظبي -المصدر: مركز اإلحصاء 

 

  األسرةالمستهلك حسب فنوع  ساارالقياسية أل األرقام خامساا:
 

رة بالفت 2102 ول للسباة أشهر األ األسرةحسب فنوع  مقارفنة متوسط الرقم القياسي .0

 2100من عام  فنفسها

 

% 0.3بنسـبة  2102عـام  مـن ولـ السـباة أشـهر األالمسـتهلك خـلل  أسـاارر ارتفـاع أث  

المســتهلك لألســر  أســاارماــد لت  فــي 2011مــن عــام  للفتــرة فنفســهاها أســاارمقارفنــة ب

 أسـاار فـير كمـا أثـ فنفسـها،  فتـرة المقارفنـةل% 0.5ل  ارتفاعها بنسـبة إى المواطنة ما أد  

 أســااربينمــا ارتفاــت  ،%0.1غيــر المواطنــة فارتفاــت بنســبة  األســرلك لشــريحة المســته

يظهـر متوسـط األرقـام القياسـية  (7)%. والجـدول 0.7الجماعية بنسـبة  لألسرالمستهلك 

ر النسـبي فـي  2102و 2100مـن عـامي  ولـ األ سباة أشـهرللالمستهلك  ساارأل والتغيـ 

 .األسرة بين الفترتين المذكورتين حسب فنوع سااراأل
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 2100مبن عبامي  ولب للسباة أشبهر األالمستهلك  ساا متوسط األ قام القياسية أل(: 7جدول )

 األسرة نوعحسب مستوى  2102و

 

 

 

 

 أبوظبي -المصدر: مركز اإلحصاء 

 يوليوالرقم القياسي لشهر ب 2102 يوليولشهر  األسرةحسب فنوع مقارفنة الرقم القياسي  .2

2100 

  أساار% مقارفنة ب0.1بنسبة  2102من عام  يوليوالمستهلك خلل شهر  أساارى ارتفاع أد  

% خلل 0.5سر المواطنة بنسبة المستهلك لأل أساارت ل  ارتفاع ماد لإ 2100 يوليوشهر 

 ،%0.2غيـر المواطنـة بنسـبة  األسـرالمسـتهلك لشـريحة  أسـاار، وارتفاـت هاالفترة فنفس

يظهـر األرقـام  (8)%. والجـدول 2.2الجماعية بنسبة  لألسرالمستهلك  أسااربينما ارتفات 

ر النسـبي  2102و 2100مـن عـامي  يوليو يالمستهلك خلل شهر ساارالقياسية أل والتغيـ 

 .األسرةبين الشهرين حسب فنوع 

 

 2100مبن عبامي  يوليبو يالمسبتهلك خبالل شبهر سباا متوسط األ قام القياسبية أل(: 8جدول )

 األسرة نوعحسب مستوى  2102و

 

 

 

 

 أبوظبي -المصدر: مركز اإلحصاء 

يوفنيو الرقم القياسي لشهر ب 2102 يوليولشهر  األسرةحسب فنوع مقارفنة الرقم القياسي  .3

2102 

 

 أسـاارمقارفنـة ب 2102 يوليـوالمسـتهلك خـلل شـهر  أسـاارعلـ   حـدثالـذي  الرتفاعأما 

المستهلك في  أساار فير % فقد أث  1.3 تهفنسب تبلغ الذي ،2102 يوفنيوالمستهلك لشهر 

خـلل الشـهرين المـذكورين.  %1.3بارتفاع فنسبته  وغير المواطنة المواطنة األسر تيشريح

 السنة

 األسر

 األسرجميع 
 المواطنة

غير 

 المواطنة
 الجماعية

     121.0 120.5 121.8 120.4 2100عام 

 122.5 122.6 123.0 122.1 2102عام 

 1.3 1.7 1.0 1.5 ر النسبيالتغي  

 السنة

 األسر

 األسرجميع 
 المواطنة

غير 
 المواطنة

 الجماعية

 121.7 121.6 122.4 121.1 2100 يوليو

 123.1 021.3 123.9 122.8 2102 يوليو

 1.1 2.2 1.2 1.5 التغي ر النسبي
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يوفنيـو و 2102 يوليـوالمسـتهلك خـلل شـهري  سـااريظهر األرقام القياسـية أل (9)والجدول 

المسـتهلك  أسـااربينمـا ارتفاـت  .األسـرةين الشهرين حسب فنوع والتغي ر النسبي ب 2102

الشـهرية حسـب  سـاار( يظهر حركة األ6والرسم البيافني )%. 1.1الجماعية بنسبة  لألسر

 .2102يوليو  إل  2101خلل الفترة من يناير  األسرةفنوع 

 

 2102يونيبو و 2102 يوليبوالمسبتهلك خبالل شبهري  ساا متوسط األ قام القياسية أل(: 9جدول )

 األسرة نوعحسب مستوى 

 

 

 

 

 

 2102يوليببو  إلبب  2101ير ينببامببن المسببتهلك خببالل الاتببرة  سبباا : الببرقم القياسببي أل(6)شببكل 

 األسرةحسب نوع 

 

 

 أبوظبي -المصدر: مركز اإلحصاء 

 

 اإلصدا  المقبل: 

في الااشر من سبتمبر  2102المستهلك لشهر أغسطس  ساارسيصدر الرقم القياسي أل

 :يأبـوظب –. للمزيد من المالومـات، يرجـ  زيـارة الموقـع اإللكتروفنـي لمركـز اإلحصـاء 2102

www.scad.ae 

 السنة

 األسر

 األسرجميع 
 المواطنة

غير 

 المواطنة
 الجماعية

 123.0 123.8 123.5 122.5 2102 يوفنيو

 123.1 021.3 123.9 122.8 2102 يوليو

 0.3 0.1 0.3 0.3 التغي ر النسبي

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 عـن حسـاب  - مركز اإلحصـاء ُياد  

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

 سـااركأسـاس لأل 2117المسـتهلك باعتمـاد سـنة  سااري ألسنة األساس للرقم القياس

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

 . 2118-2117في إمارة أبوظبي خلل الفترة  فنُف ذالذي  ،2117/2118 األسرةودخل  إفنفا 

مـع أفضـل الممارسـات  الـرقم القياسـي تتسـقحساب إن المنهجية التي استخدمت في 

 والتوصيات الدولية في هذا المجال.

 

 المستهلك؟ ساا ما هو الرقم القياسي أل

 

ر فـي  سـاارالرقم القياسـي أل  أسـاارالمسـتهلك هـو عبـارة عـن أداة لقيـاس ماـد ل التغيـ 

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

 ."فترة المقارفنة"ها أسااروالفترة التي فنقارن  "األساسفترة " سااراأل

  

 المستهلك؟ ساا ة الرقم القياسي ألأهميّ 

 

ر فـي سـلة  سـاارم الرقم القياسـي أليقد   المسـتهلك تقـديرات شـهرية حـول فنسـب التغيـ 

 سـاارللرقم القياسي أل المهم ةالمستهلكين في إمارة أبوظبي، ومن الستخدامات  أساار

 كر ما يلي:المستهلك فنذ

 ــرقم القياســي أل لحســاب  مهــمالمســتهلك كمؤشــر اقتصــادي  ســااريســتخدم ال

للكثير من المؤسسات القتصادية  مهماا  ماد ل التضخم مدخلا  د  ماد لت التضخم. ويا

 العتبار عند صياغة السياسات النقدية والخطط القتصادية. فييؤخذ 

 لدوليـة والشـركات الكبـرى ومـن قبـل م الرواتب واألجور من قبـل الجهـات اسل   ُياد ل

 المستهلك. ساارعل  التغي ر في الرقم القياسي أل باض الحكومات بناءا 

 المســتهلك كمثــبط فــي إعــداد الحســابات  ســااركمــا يســتخدم الــرقم القياســي أل

 الثابتة. ساارالقومية باأل
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 المستهلك ساا تحديث الرقم القياسي أل

 

فرت البيافنات اللزمة لامليـة استهلك بشكل دوري كلما توالم ساارالرقم القياسي أل ُيحد ث

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

كل خمس سنوات عل  األكثر في ماظم دول الاالم. وتكمن  ذ دورياا الذي ينف   األسرةودخل 

أن فـي المسـتهلك  سـاارقياسـي ألة التحديث في أوزان سلع وخدمات سلة الرقم الأهمي  

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

 

المســتهلك فـي إمــارة أبــوظبي فــي عــام  ســاارآخــر تحــديث للـرقم القياســي أل كــانوقـد 

هي سنة األسـاس الجديـدة للـرقم القياسـي مـن  2117حيث أصبحت سنة  ،2118/2119

ح التفاصـيل الدقيقـة لمنهجيـة الـرقم القياسـي . والنقاط التاليـة توضـ اارسحيث األوزان واأل

 المستهلك في إمارة أبوظبي: ساارأل

 

 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 بشـكل دوري شـهرياا  ساارلة الرقم القياسي ألسلع وخدمات س أساار تُجمع

األسماك والدجاج فتجمع بشكل أسـبوعي واللحوم والفواكه ووات االخضرباستثناء مجموعة 

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

 بشكل فنصف سنوي.  جمعرسوم التاليم تُ  أساار بشكل ربع سنوي وأخيراا 

 

ن عل  مستوى منطقة أبـوظبي. وتتكـو   2117الرقم القياسي الحالي بأساس عام  ُيحسب

 761ن سلة المستهلك من بينما تتكو   ،سلاة وخدمة 331سلة الرقم القياسي الحالي من 

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

ابها، وذلك بإضافة وزن هذا البند إل  وزن المساكن المستأجرة وحساب المشغولة من أصح

ن المســاكن المســتأجرة والمســاكن المشــغولة مــن رقــم قياســي واحــد لتيجــارات يتضــم  

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

باسـتخدام الوسـط الهندسـي. أمـا المنسـوب فر لـه وزن( 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.

 

د لجميـع الـوزن الجديـ ُيجم ـعلحساب الرقم القياسي عل  مستوى المجموعـات الفرعيـة، 

لمجموعــة الفرعيــة ومــن ثــم تقســيم الــوزن الجديــد إلــ  االســلع والخــدمات التــي تنتمــي 

الرقم  ُيحسب  فنفسه األسلوبب. وفنفسها لمجموعةلللمجموعة الفرعية عل  وزن األساس 

 للرقم القياسي الاام. القياسي للمجموعات الرئيسة وأخيراا 

 

 األوزان :ثانياا 

 

ر السـاري لسـلع مستهلك هو عبارة عن متوسط مـرج  ال ساارإن الرقم القياسي أل ح للتغيـ 

ة النسـبية للسـلاة. وخدمات سلة الرقم القياسي. إن وزن السلاة/الخدمة ياكس األهميـ 

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

 (.جمياها عل  السلع والخدمات هاجميا األسر إفنفا )مجموع 

 

النسبية للسـلع  1األهميات ُحسبت 2117/2118 األسرةودخل  إفنفا ن خلل فنتائج مسح م

ضـمن  ُأدرجـت ها% أو تساوي1.112 من تها أكبروالخدمات. السلاة/الخدمة التي تكون أهمي  

 أقـلتها . أما السلع التي كافنت أهمي  هالمستهلك وخدمات ساارسلة سلع الرقم القياسي أل

بأسلوب التناسب مع  هاافنها عل  باقي السلع ضمن المجموعة فنفسأوز ُوز عتمن ذلك فقد 

 الحجم.

 

 سلة الرقم القياسي وسلة المستهلك :ثالثاا 

 

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

سلة المستهلك، حيـث لكـل سـلاة ضـمن سـلة الـرقم  ُحد دتسلاة وخدمة،  331عددها 

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

 .هاجميع السلع والخدمات
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ن سـلة المسـتهلك تكـون إلة لهـا، وعليـه فـسلاة/خدمة أو أكثر لتكون ممث   تُحد دلقياسي ا

 سلاة وخدمة. 761أكبر من سلة الرقم القياسي، وقد بلغ حجم سلة المستهلك 

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

 

ــرقم القياســي  Classification ofالمســتهلك هــو  ســاارأل التصــنيف المســتخدم فــي ال

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

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

يسـة وإلـ  مجموعة رئ 02عل  هذا التصنيف إل   بناءا  هسلة سلع الرقم القياسي وخدمات

حـدود.  3مجموعـة فرعيـة علـ  مسـتوى  63ين، ومجموعة فرعية علـ  مسـتوى حـد   31

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

 

COICOP 
Classification الوزن مجموعات السلع والخدمات 

 100.00 الرقم الاــــــام  

الكحولية األغذية والمشروبات غير 1  16.05 

 1.3 المشروبات الكحولية والتبغ 2

 9.76 الملبس واألحذية 3

 37.86 السكن 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

رويح والثقافةالت 9  2.42 

 2.59 التاليم 10

 3.37 المطاعم والفناد  11

 4.62 سلع وخدمات متنوعة 12
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 ساا في الرقم القياسي أل األسرةلشرائح مستوى  فاه التصنيف المستخدم  :خامسا

 المستهلك

 

 إفنفـا بالعتمـاد علـ  متوسـط الـ  خمسـة شـرائح  األسـرهذا التصنيف تم تقسيم  وفق

مثلـت  ، حيـثاألسـرةودخـل  إفنفـا وه الاام الذي تم تنفيذ آخر مسح  2117ي عام الفرد ف

"الاليـا"  ، بينمـا مثلـت الشـريحة الخامسـة دخـل قـل"الدفنيا" الشريحة األ ول الشريحة األ

الفـرد علـ  مسـتويات  إفنفـا دخل، ويشير الجدول التـالي الـ  متوسـط  عل الشريحة األ

 .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  :سادسا

غيـر المواطنـة،  األسـرالمواطنة، واألسراصناف ال  ثلثة األسرتصنيف تم تقسيم في هذا ال

 :الجماعية األسرو

اإلمـارات الاربيـة المتحـدة الـذين هي فرد أو أكثر مـن مـواطني دولـة  : ه المواطنةاألسر -

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

 تربطهم، ويشتركون في المسكن والمأكل. ل

غير المواطنة: فهي فرد أو أكثر من غير مواطني دولة اإلمارات الاربيـة المتحـدة،  األسرة -

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

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

 حت  لو كان لدى الزوجة أبناء مواطنون من زواج سابق.
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ــة األســرة - ــي :الجماعي ــراد )اثن ــر عــن مجموعــة مــن األف ــأكثر( بصــرف النظــر عــن تاب ن ف

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

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

  

 

 : النطا  الجغرافيساباا

 

يشــمل  ،أبــوظبي إمــارةمــن  ســاارالنطــا  الحــالي لمنهجيــة مركــز اإلحصــاء هــو جمــع األ

 كلهــا أن التغطيــة الشـاملة لمنــاطق اإلمـارة فـي شــك   ألخـرى. ولالتقسـيمات الجغرافيــة ا

بصـفة دوريـة مـن  سـاارب ذلك جهداا كبيراا في الحصـول علـ  األمطلب مهم، وبالطبع يتطل  

 مناطق اإلمارة كافة.

 

 : مصاد  السلع والخدماتثامنا

 

رات من خـلل زيـارات ميدافنيـة قـام بهـا فريـق مـن قسـم مؤشـ ساارمصادر جمع األ ُحد دت

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

. ولقد روعي عند اختيار المصـدر أن يكـون مصـدراا تمثيليـاا أي أفنـه هإغل  أي مصدر أو افنتقال

أبـوظبي، ويبلـغ عـدد المصـادر  إمـارةل فنقطة شراء لشريحة كبيرة من المستهلكين في يمث  

 ( مصدراا.081منها ) ساارالتي تجمع األ

 

 )األجهزة الكايّة( ساا : جمع األتاساا

 

من أهم المراحل وأدق ها، وتتطل ب الكثير من الجهد والوقت. تُجمـع  ساارتاد  عملية جمع األ

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

السـلع والخـدمات مـن خـلل زيـارات  أساارتي تجمع، تُدق ق ال ساارالغاية. ولضمان دقة األ

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

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

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

 لمستهلكا ساارألاألرقام القياسية المستحدث لحساب  نظاماليهدف باألرقام القياسية، و
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األرقام والامليات الخاصة بتركيب ة" إل  إتمام اإلجراءات الكفي   األجهزة"باستخدام 

، فهو فنظام المطلوبةالنواتج توفير البيافنات وباإلضافة إل  ، كافة للمستهلك ساارألالقياسية 

 .المستهلك كافة سااراألرقام القياسية أل بناءشامل ومتكامل يغطي مراحل 

 :التاليويمكن إجمال أهداف النظام عل  النحو 

 كافة. هاالمستهلك واستخراج ساارمراحل إعداد األرقام القياسية أل تنفيذ 

  عملية جمع  سااراألبيافنات اإللكتروفنية الخاصة بإعداد دوات األبرامج والتوفير(

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

 .سااروفنقلها إل  قاعدة بيافنات األ

  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

 سلع.القياسية مثل اختفاء السلع والمصادر والتغي رات التي تطرأ عل  ال

 للمجموعات  النسبية سلة السلع والخدمات لسنة األساس مع األوزان حديدت

 .هالسلع والخدمات كافة وحفظلسنة األساس  أساار حسابالسلاية المرجحة و

 ساارقواعد بيافنات األوذلك بربط  تدقيق البيافناتجاماي البيافنات عل   مساعدة 

 .الحالية بالسابقة

 

 النشر :عاشرا

 

السـلع والخـدمات السـتهلكية  أسـاارأبـوظبي علـ  إصـدار فنشـرة  - حصـاءيامل مركز اإل

 سـباة أيـامباد مـرور  ُفيصدرالمستهلك  سااربصورة شهرية وسنوية. أما الرقم القياسي أل

المستهلك متاحـة للجميـع باـد إصـدارها. كمـا  ساارمن افنتهاء الشهر، واألرقام القياسية أل

ماـد لت  المسـتهلك تضـم   سـااراألرقام القياسـية أل يقوم المركز بنشر دوريات سنوية حول

التضخم. كما أفنه يمكن تزويد طـالبي البيافنـات بمؤشـرات األرقـام القياسـية الشـهرية علـ  

 عند الطلب. CD'sاألشرطة المدمجة 
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 ؟المستهلك ساا كيف نقرأ الرقم القياسي أل :إحدى عشر

 

فـي قيمـة التكلفـة لسـلة مـن السـلع المستهلك ياكس التغي ر  ساارإن الرقم القياسي أل

. عل  "فترة المقارفنة"و "فترة األساس"( بين فترتين زمنيتين هما دة مسبقاا والخدمات )محد  

 015.1نـة المسـتهلك فـي فتـرة مقارفنـة ماي   سـاارسبيل المثال، إذا بلغ الرقم القياسـي أل

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

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

 %. 5والخدمات قد ارتفات بالمتوسط بما فنسبته 

 

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

 011ومـن ثـم طـر   (011)سـابقة وضـرب النـاتج بــ الحالي عل  الرقم القياسـي للفتـرة ال

 بين الفترة الحالية والفترة السابقة. ساارلنحصل عل  ماد ل التغي ر في األ

 

100100*

1



CPI
CPI

t

t 

 

 المستهلك ساارهو الرقم القياسي أل CPIحيث 

 tهي الفترة الحالية : 

 t-1هي الفترة السابقة : 
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 المرفقات

 

وعام  2100من عام  يوليوالمستهلك خلل شهر  ساار( األرقام القياسية أل1ق )ن المرفيتضم  

رقام القياسية بين وفنسب التغي ر في األ 2102  يوفنيو ، باإلضافة إل  الرقم القياسي لشهر2102

 الرئيسة وباض المجموعات الفرعية. فنفا الفترات المذكورة عل  مستوى مجموعات اإل

 

( لاامي يوليو -المستهلك للفترة )يناير سااررقام القياسية ألمتوسط األ ن( فيتضم  2أما المرفق )

رقام القياسية بين الفترتين المذكورتين عل  فنسبة التغي ر في األ إل ضافة باإل ،2102و 2100

 الرئيسة وباض المجموعات الفرعية.  فنفا مستوى مجموعات اإل

 

 يوليوشهر أالمستهلك خلل  ساارم القياسية ألن األرقا( فهي تتضم  08) إل ( 3أما المرفقات من )

حسب  2102 و 2100عامي من ( يوفنيو -يناير، وخلل الفترة )2102 ويوفنيو 2100 ويوليو 2102

الرئيسة وباض   فنفا عل  مستوى مجموعات اإل األسرةوحسب فنوع  األسرةمستوى رفاه 

 لفترات المذكورة.رقام القياسية بين االمجموعات الفرعية وفنسب التغي ر في  األ

 

 

 
 

 

 

 

 


