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 لمحة عامة  .1

 

 المقدمة  1.1.

المستهلك  ( هو الجهة الرسمية المسؤولة عن حساب وإصدار الرقم القياسي ألسعار  SCADأبوظبي )   -مركز اإلحصاء  

(CPI  في أبو ظبي. ويجمع مركز اإلحصاء )-    أبوظبي بيانات شهرية وأسبوعية عن أسعار السلع والخدمات في إمارة

 أبوظبي لتجميع الرقم القياسي ألسعار المستهلك وقياس التضخم. 

مع األسعار  نظراً ألهمية الرقم القياسي ألسعار المستهلك، فقد تم وضع نظام متكامل يغطي جميع جوانب طرق ج

( األسرة  وإنفاق  دخل  ويعد مسح  الجغرافي.  وتوزيعها  ألسعار HIESومصادرها  القياسي  الرقم  من  يتجزأ  ال  جزءاً   )

المستهلك، وهو يستخدم لتحديث سلة الرقم القياسي ألسعار المستهلك للسلع والخدمات وحساب أوزانها. وُيجري  

 سنوات. 5اق األسرة بفواصل زمنية مدتها أبوظبي بصورة عامة مسح دخل وإنف –مركز اإلحصاء 

رئيسياً موزعة على جميع مناطق اإلمارة. وقد تم تصنيف البيانات    150يتم جمع بيانات األسعار من حوالي   مصدراً 

( الغرض  حسب  الفردي  االستهالك  تصنيف  نظام  COICOPباستخدام  لتوصيات  طبقاً  المتحدة  األمم  عن  الصادر   )

 . 1993  الحسابات القومية لعام

. ويتم احتساب األوزان من خالل نتائج مسح دخل وإنفاق  2021سنة األساس للرقم القياسي ألسعار المستهلك هي  

    2019أبوظبي في إمارة أبوظبي خالل عام  -األسرة الذي أجراه مركز اإلحصاء 

ات والتوصيات الدولية المنهجية المستخدمة لحساب الرقم القياسي ألسعار المستهلك متوافقة مع أفضل الممارس

 في هذا المجال )انظر التفاصيل أدناه(. 

 

 المفاهيم والتعاريف  2.1.

مقارنة مجموعة مشتركة من المنتجات أو مجموعات المنتجات    تتيح إمكانيةألسعار هو أداة إحصائية  ل   الرقم القياسي

بمرور الوقت. يقيس الرقم القياسي ألسعار المستهلك التغير النسبي في أسعار السلع والخدمات لسلة المستهلك.  

سلة المستهلك هي سلة ثابتة من السلع والخدمات التي تعتبر ممثلة للمشتريات التي تقوم بها األسر المقيمة  و

 ي أبوظبي. ف

بع تجميع الرقم القياسي ألسعار المستهلك في أبوظبي المفاهيم والتعريفات الرئيسية الموضحة في دليل الرقم  يت  

المنشور بشكل مشترك من قبل منظمة العمل الدولية وصندوق    1هوأساليب  هالقياسي ألسعار المستهلك ومفاهيم

 النقد الدولي والمنظمات الدولية األخرى.

 

 تبارات خاصة بأبوظبي اع  3.1.

وبالتالي يتم تطبيق  تجدر اإلشارة إلى أن أبوظبي إمارة واحدة من سبع إمارات في دولة اإلمارات العربية المتحدة، 

مصمم    مسحالرقم القياسي ألسعار المستهلك يستند إلى  لكن قيود معينة على جمع البيانات والحصول عليها. 

لمنطقة أبوظبي. لذلك، يمكن اعتبار تجميع الرقم القياسي   تحديداً انات اإلدارية  فر البياإلمارة أبوظبي، وتتو خصيصاً 

 دولة وطنية وال يخضع ألي قيود. في  لو كان فيما كما هو الحال ألسعار المستهلك دقيقاً 

 

 التصانيف والمعايير المستخدمة  4.1.

 ،األمم المتحدة لألغراض اإلحصائية، الصادر عن 2(COICOPلغرض )ا  حسبوفقاً لتصنيف االستهالك الفردي 

 

 manual-https://www.imf.org/en/Data/Statistics/cpi انظر 1

 _edited_white_cover_version_-_pre-https://unstats.un.org/unsd/classifications/unsdclassifications/COICOP_2018- 2018_-انظر 2 

12-26.pdf 
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  مجموعة  13تم تصنيف سلة السلع والخدمات للرقم القياسي ألسعار المستهلك بناًء على هذا التصنيف إلى   

 (:COICOPاألول من تصنيف  حد  عات الرئيسية )لليوضح الجدول التالي المجمو  .رئيسية

 مشروبات ال و غذيةاأل .1

 التبغ  .2

 المالبس واألحذية  .3

 اإلسكان والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود األخرى  .4

 المفروشات والمعدات المنزلية والصيانة الروتينية للمنازل  .5

 الصحة  .6

 النقل  .7

 االتصاالت  .8

 الترفيه والثقافة  .9

 التعليم  .10

 مطاعم وفنادق  .11

 مين والخدمات المالية  أالت .12

 العناية الشخصية والحماية االجتماعية والسلع المتنوعة  .13

 

 .  مستويات النشر 5.1

  تقسيم الرقم القياسي ألسعار المستهلك حسب تصنيف االستهالك الفردي وفقاً للغرض   أبوظبي  -يصدر مركز اإلحصاء  

(COICOP CPI) عدة   يأبو ظب -تخدمين. كما ينشر مركز اإلحصاء لجميع المس على مستوى الحد األول من التصنيف

تستند جميع التقسيمات  و.  كما موضح ادناه سعار المستهلك المتعلقة باألسرة والدخل  أل  للرقم القياسيتصنيفات  

الرقم القياسي ألسعار  أوزان سلة    ، أم اإلى بيانات األسعار التي تم الحصول عليها من خالل نفس مجموعة المسح

 . هي مأخوذة من مسح دخل وإنفاق األسرةالمستهلك ف

 

 األسرة   فئةالرقم القياسي ألسعار المستهلك حسب 

سعار المستهلك  أل   للرقم القياسييتم نشر معدل التضخم الكلي  والجنسية.    بحسب تنقسم األسر إلى ثالثة أنواع  

 أسرة: فئةلكل 

 المواطنين •

 غير المواطنين •

 الجماعية  •

 

 رفاه األسرة الرقم القياسي ألسعار المستهلك حسب مستوى 

أسرة شهرياً  لكل  المكتسب  الدخل  بناًء على  ُخمسية  إلى شرائح  المعيشية  األسر  تقسيم  بالدرهم    يتم  )يقاس 

الشرائح    تم تعيين وقد    سعار المستهلك لكل شريحة.أل  للرقم القياسييتم نشر معدل التضخم الكلي  واإلماراتي(.  

 على النحو التالي:  Quintiles الخمسية

 20,343 -<  1,960: 1الشريحة الخمسية  •

 31,948 -< 20,343: 2الشريحة الخمسية  •

 44,868 -< 31,948: 3الشريحة الخمسية  •

 66,153 -< 44,868: 4الشريحة الخمسية  •

 66,153  =:<5الشريحة الخمسية  •
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 مستوى فئات الدخل: الرقم القياسي ألسعار المستهلك حسب  

 ى ست فئات دخل باالعتماد على وسيط الدخل السنوي للفرد كما يلي:إل يتم تقسيم األسر المعيشية 

 شريحة الدخل الرئيسية  شريحة الدخل الفرعية  حدود الفئات 

0 - < 0.4 * Median   الدنيا 
 شريحة الدخل المنخفض 

0.4 * Med - < 0.75 * Median    العليا 

0.75 * Med - < 1 * Median   الدنيا 
 شريحة الدخل المتوسط 

1 * Med - < 2 * Median    العليا 

2 * Med - < 3 * Median   الدنيا 
 شريحة الدخل العالي 

>= 3 * Median    العليا 

 

 

 الرقم القياسي ألسعار المستهلك حسب المنطقة 

يتم حساب األهمية النسبية )الوزن( لكل منطقة من مناطق ابوظبي الرئيسية الثالث من بيانات مسح دخل وانفاق  

إلى    اً سعار المستهلك اإلقليمي، مقسمأل  للرقم القياسيأبوظبي تفصيالً    -يصدر مركز اإلحصاء  االسرة، وبناء عليها  

 ثالث مناطق رئيسية في إمارة أبوظبي:

 أبوظبي  •

 العين •

 ظفرة ال •

 

 .  أهمية وأهداف المؤشر 6.1

يعتبر  وهو  ير في أسعار سلة المستهلك.  ي الرقم القياسي ألسعار المستهلك تقديرات شهرية لمعدالت التغ  يتضمن 

ويستخدم كمدخالت في    ، القطاع الخاص واألسرةو  ةالسياس  في قراراتحيث يؤثر    ، من أهم المؤشرات اإلحصائية

 مزيد من التحليل اإلحصائي. 

 تتمثل األهداف الرئيسية لتجميع ونشر الرقم القياسي ألسعار المستهلك فيما يلي:

توفير البيانات الالزمة الحتساب معدالت التضخم الشهرية والسنوية على المستوى اإلجمالي، لفئات تصنيف   •

 وحسب نوع األسرة )الجنسية ونطاق الدخل(.  ليمياً إق التفصيلي،  االستهالك الفردي حسب الغرض

 مستويات األولية )مثل المنتجات(. ال في األسعارتتبع حركة متوسط   •

بعض   • القياسيةتوفير  المحلي    األرقام  الناتج   / اإلجمالي  المحلي  الناتج  انكماش  معامل  لحساب  الالزمة 

 اإلجمالي باألسعار الثابتة. 

 سعار المستهلك موضحة أدناه:أل  للرقم القياسياالستخدامات الرئيسية 

التضخم مدخالً   • المؤسسات االقتصادية  مهم اً يعتبر معدل  وهو مؤشر اقتصادي رئيسي لرسم    ،للعديد من 

 ت النقدية واالقتصادية والتخطيط. السياسا

ما يتم تعديل كشوف الرواتب واألجور والمعاشات التقاعدية من قبل الشركات الخاصة والحكومات، بناًء   غالباً  •

 سعار المستهلك. أل الرقم القياسيعلى التغيرات في 

المحلي اإلجمالي  كمدخل لمكونات معامل انكماش الناتج    يستخدم الرقم القياسي ألسعار المستهلك أيضاً  •

   في إعداد الحسابات القومية باألسعار الثابتة.
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 معلومات المؤشر   .2
 

 التغطية الجغرافية  1.2.

  أبوظبي  منطقةفي    والخدمات  البيع  مراكزالنطاق الحالي للرقم القياسي ألسعار المستهلك هو جمع األسعار من  

 حيث تعتبر ممثلة عن كامل اإلمارة. 

 

 المجتمع اإلحصائي  .2.2

تغيرات األسعار التي الحظتها األسر المقيمة من المواطنين    أبوظبييعكس الرقم القياسي ألسعار المستهلكين في  

 .أبوظبي إمارةوغير المواطنين في 

 

 دورية اإلصدار  3.2.

 . ربع سنوي يتم إصدار الرقم القياسي ألسعار المستهلك على أساس 

 

 الوقتية  4.2.

  كحد أقصى   يوم عمل   15خالل  الرقم القياسي ألسعار المستهلك لجميع المستخدمين    أبوظبي  -مركز اإلحصاء    ينشر

   .بعد نهاية الشهر المرجعي

المعزز  )النظام العام  3 مع معايير النشر العالمية الصادرة عن صندوق النقد الدولي دقة الوقتيةتماشى ت،  ةعام  بصورة

 .ت(لنشر البيانا

 

 الوحدات  5.2.

 . ( 2021في سنته األساسية )حالياً   100مؤشراً يساوي   يعتبر الرقم القياسي ألسعار المستهلك

 

 الفترة المرجعية  6.2.

الفترة المرجعية لمقارنة تغيرات األسعار    وبصورة عامة،الفترة المرجعية لجمع بيانات األسعار هي كل شهر تقويمي.  

 (.حالياً  2021هي سنة األساس )

 . 2019تم إجراؤه في عام   (HIES) دخل وإنفاق األسرة لتعتمد األوزان على أحدث مسح 

اخر اجراء  )تحديث    تم  النسبية  االهميات  مستوى  (زاناألوعلى  الغرض تصنيف    )على  الفردي حسب    االستهالك 

 شهر يناير في  ،وسنة األساس وعلى عنصر(  1000أرقام، والتي تغطي أكثر من   5المكون من  (COICOP)التفصيلي 

   .2022عام 

 
 gdds-https://dsbb.imf.org/eانظر  3
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 المنهجية  .3

 االتساق مع المعايير الدولية  1.3.

الرقم  الواردة في دليل    حيثما أمكن، التوصيات  و  ،على نطاق واسع  ك،سعار المستهلأل  الرقم القياسي بع تجميع  يت  

المنشورة بشكل مشترك من قبل منظمة العمل الدولية وصندوق    هوأساليب  هسعار المستهلك ومفاهيمأل  القياسي

النقد الدولي والمنظمات الدولية األخرى. وهذا يعني أن إجراءات جمع البيانات والتحقق من صحتها واحتساب البيانات  

لوطنية  وتتوافق بشكل عام مع أفضل ممارسات المكاتب اإلحصائية ا  ،وفهرستها تتوافق مع المنهجية الموضحة فيها

 .األخرى

 
 

 مصادر البيانات 2.3.

من    :سعار المستهلك على بيانات المسح باإلضافة إلى المصادر اإلدارية )على سبيل المثالأل   الرقم القياسييعتمد  

 الوزارات األخرى والسجالت والروابط اإللكترونية مع متاجر البيع(.

 هي كما يلي: هذا الرقم القياسيبناء الحصص التقريبية لمصادر البيانات بين المسح واإلدارة ل

 ٪ من البنود في السلة87.6بيانات المسح:  •

 السلة البنود في٪ من 12.4بيانات إدارية:  •
 

 بيانات المسح 1.2.3. 

الرقم  هذا  المسوحات الميدانية الشهرية للرقم القياسي ألسعار المستهلك هي مصادر البيانات الرئيسية لتجميع  

المدربون بجمع مالحظات األسعار من المنافذ التي تم أخذ عينات منها في جميع    الباحثون الميدانيونالقياسي. يقوم  

والمتاجر   بين نقاط البيع الكبيرة أو المتاجر المتخصصةما    تختلف  . وتجدر اإلشارة إلى أن مصادر البياناتأبوظبيأنحاء  

 مثل: العادية.

 مراكز التسوق الكبرى )هايبر ماركت(. •

 محالت بيع المالبس واألحذية.  •

 متاجر بيع الهواتف المحمولة واألجهزة اإللكترونية.  •

 والمتاحف ودور السينما وغيرها(. المتنزهاتالمرافق الترفيهية ) •

 المنشآت الفندقية والمطاعم.  •

 مفروشات ومستلزمات ديكور المنزل. ال محالت  •

 . الكبرى تسوق المراكز  •

 أسلوب جمع البيانات  1.1.2.3.
 

  الباحثون الميدانيون  بواسطةيتم جمع أسعار السلع والخدمات المدرجة في سلة الرقم القياسي ألسعار المستهلك  

ل األسعار من خالل استمارة تحتوي على االسم  ي تسجويتم في عملية الجمع الميداني.  متخصصاً  الذين تلقوا تدريباً 

تم جمعها، يتم التحقق من بيانات األسعار من خالل تدقيق  والوصف التفصيلي لكل سلعة. ولضمان دقة األسعار التي ي

أو من خالل متابعة أسعار السلع والخدمات عبر منافذ البيع اإللكترونية واالستفسارات عبر    ، عينة من السلع والخدمات

الغالب  خاص بها )يعتمد في    جمع  تكراركل مجموعة منتجات في سلة الرقم القياسي ألسعار المستهلك لها  والهاتف.  

 تنوع بين أسبوعي، وشهري، وربع سنوي، وسنوي. يعلى تقلب األسعار(، و
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 لي:كما يأسعار السلع والخدمات حسب المجموعات الرئيسية  جمع تكرار

 اً شهري أسبوعياً،المأكوالت والمشروبات:  .1

 التبغ: شهرياً  .2

 المالبس واألحذية: شهرياً  .3

 ياً والكهرباء والغاز وأنواع الوقود األخرى: شهر اءاإلسكان والم .4

 المفروشات والمعدات المنزلية وأعمال الصيانة المنزلية الروتينية: شهرياً  .5

 سنوي ربع الصحة:   .6

 اً النقل: شهري .7

 االتصاالت: شهرياً  .8

 اً ثقافة: شهريالترفيه وال .9

 اً ، سنوياً التعليم: شهري .10

 اً : شهريالمطاعم والفنادق .11

 شهرياً  :والخدمات المالية التامين  .12

 شهرياً   :العناية الشخصية والحماية االجتماعية والسلع المتنوعة .13

 

 تصميم العينة  2.1.2.3. 

يتم اختيار المنافذ لضمان تمثيلها، مما يعني أنها تمثل نقاط شراء لشريحة كبيرة من المستهلكين في إمارة  

تعتبر عينة المصادر التي تمثل الرقم القياسي ألسعار المستهلك عينة مستهدفة، حيث يتم اختيار مصادر وأبوظبي. 

 للمستهلكين في إمارة أبوظبي.  األكثر مبيعاً جمع أسعار سلع وخدمات سلة المستهلك من المصادر 

منتظم، مع    بشكليتم تحديث هذه المصادر  ومنفذاً في أنحاء أبوظبي إلجراء المسح الميداني.  150تم اختيار  

  630الحالي من   الرقم القياسيإرسال إخطارات إلى الفريق الميداني عند إغالق أو نقل أي مصدر. تتكون سلة 

سلعة وخدمة. يمكن العثور على توزيع مفصل للمنافذ التي    1,417تتكون سلة المستهلك من سلعة وخدمة، بينما 

 (COICOP) التفصيلي االستهالك الفردي حسب الغرضتم أخذ عينات منها حسب فئة تصنيف 

 

تصنيف االستهالك الفردي  
 حسب الغرض التفصيلي 

COICOP 

 حجم العينة  الوصف 

1 

 88 والشراب الطعام 

 8 الخبز والحبوب 

 8 اللحم 

 8 بحرية  ومأكوالتسمك 

 8 الحليب والجبن والبيض 

 8 الزيوت والدهون 

 8 الفاكهة

 8 خضروات

 8 حلويات  شوكوالتة،  عسل، مربى،   سكر،

 8 المنتجات الغذائية غير المصنفة في مكان آخر 

 8 القهوة والشاي والكاكاو

والمشروبات الغازية والفواكه والخضروات  المياه المعدنية 

 والعصائر
8 

 9 التبغ  2
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 28 المالبس واألحذية  3

 * السكن والمياه والكهرباء والوقود 4

 13 المفروشات والمعدات المنزلية والصيانة الروتينية للمنازل  5

 8 الصحة  6

 14 المواصالت  7

 * االتصاالت 8

 10 الترفيه والثقافة  9

 * التعليم  10

 20 الفنادق والمطاعم  11

 18 التامين والخدمات المالية  12

13 
العناية الشخصية والحماية االجتماعية والسلع المتنوعة  

 شهريا
18 

 *بيانات إدارية.  

 

 

 البيانات اإلدارية 2.2.3.
 

من المصادر الثانوية، وهي مصادر تم الحصول    يصاحب المسوحات الميدانية للرقم القياسي ألسعار المستهلك عدد  

زيادة عدد   اإلدارية على  البيانات  النوع من  إلكترونية. يساعد هذا  برامج  أو من خالل  أخرى  عليها من جهات عامة 

  األسعار إلى حد كبير بأقل جهد ممكن من الموارد البشرية والمالية )مثل المسوحات الميدانية(. عالوةً   مشاهدات

الحصول على مجموعة    لذلك، يعد  واستخدام البيانات اإلدارية من عبء االستجابة للمتاجر والشركات.    يخفف  على ذلك،

 لتحقيق مستوى عاٍل من دقة البيانات بعبء منخفض التكلفة. اً أساسي اً عنصر ضخمةبيانات إدارية 

اإلحصاء   مركز  ألسعار    أبوظبي  -يقوم  القياسي  الرقم  تجميع  لغرض  التالية  المصادر  من  اإلدارية  البيانات  بجمع 

 المستهلك:

•  ( والنقل  البلديات  والنقل DMTدائرة  البلديات  دائرة  من  الموثقة  اإليجار  عقود  على  الحصول  يتم    حيث  ؛(: 

  مشاهدة   10,000، يتم استخدام ما يقرب من  ةعام   بصورةتُستخدم الشتقاق المؤشر الفرعي إليجار السكن.  

األسعار لحساب    على  شهر  كل  هذه  البيانات  مجموعة  القياسيمن  المستهلك  الفرعي  الرقم    ألسعار 

 إلسكان. يجارات اإل

صة والحكومية داخل إمارة أبوظبي. تبقى  (: الرسوم الدراسية للمدارس الخاADEKدائرة التعليم والمعرفة ) •

أسعار   مشاهدة 35,000ما يقرب من    يأبو ظب - مركز اإلحصاء   يستخدمالرسوم ثابتة طوال العام الدراسي.  

 . لحساب الرقم الفرعي ألسعار المستهلك لرسوم التعليممستلمة من دائرة التعليم والمعرفة   سنوياً 

 

أبوظبي على تطوير نظام لجمع عدد كبير من بيانات المعامالت من خالل تقنيات الماسح    -يعمل مركز اإلحصاء  كذلك  

  مشاهداتسيؤدي هذا إلى زيادة عدد و)مشروع االرتباط اإللكتروني(.  واستخراج البيانات من مواقع اإلنترنتالضوئي 

 . سعار المستهلك أل  للرقم القياسي أبو ظبي إصداراألسعار بشكل كبير ويساعد على تحسين جودة 
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 التحقق من البيانات وتدقيقها 3.3. 
 

 التحقق من البيانات 1.3.3.
 

ألنها تشكل األساس للتحليل اإلحصائي    باألهمية؛  وتدقيقهاعملية التحقق من صحة بيانات األسعار األولية    تتسم

يمكن تلخيص  وأبوظبي تدابير مختلفة لضمان دقة البيانات ومعايير الجودة العالية.    -الالحق. لقد وضع مركز اإلحصاء  

 مراحل التدقيق على النحو التالي:

 مرحلة العمل الميداني: .1

للتغيرات في    المحددة  لقيودالميداني من خالل ا من قبل الباحث  ورصدها  متابعة مدخالت األسعار  يتم   •

التلقائي للتغييرات    التدقيقتم وضع قواعد  وقد  خطاء اإلدخال بشكل دائم.  أل  تالفياً أسعار السلع والخدمات  

السابق    بناًء على التغيير  القيودفي أسعار السلعة / الخدمة التي تتجاوز معدل تغير معين. تم تعيين هذه  

 والخدمات. في أسعار السلع 

بين   • اليومية  والمناقشة  الميدانيونالمتابعة  والخدمات    الباحثون  السلع  أسعار  اجتماعهم    أثناء حول 

 الصباحي قبل التوجه إلى الميدان. 

 :المكتبيالتحقق  .2

حيث تتم مقارنة حركة أسعار السلع والخدمات لسلة    ؛أبوظبي  –تتم هذه العملية في المقر الرئيسي لمركز اإلحصاء  

 . الرئيسية المختلفة ت المجموعاالمستهلك للشهر الحالي والشهر السابق في  

 تعديالت السلع الموسمية: .3

التعامل مع  حتم تصميم ملف   يتم  المستهلك بحيث  القياسي ألسعار  الرقم  يتم    السلع ساب  لم  التي  الموسمية 

 التي تم استالم سعر لها.   السلعالمفقودة على    السلعةشهر المرجعي من خالل توزيع وزن  استالم سعر لها خالل ال

 اتساق المجاميع الفرعية للرقم القياسي ألسعار المستهلك: .4

اتساق   مراجعة  القياسيتتم  السابق    الرقم  بالشهر  الحالي  للشهر  المؤشر  مقارنة  األسرة    حسبمن خالل  نوع 

 ومستوى دخل األسرة. 

 

 معالجة البيانات المفقودة  2.3.3.

ال  سعار المستهلك  أل  الرقم القياسي  تعد عمليات ضبط الجودة ومعالجة البيانات المفقودة خطوة أساسية لضمان أن  

يمكن العثور  وتغيير مواصفات ونوعية المنتجات داخل السلة.    من خاللوال يتحيز    ،التغييرات في األسعارسوى  يقيس  

الذي تم نشره باالشتراك بين منظمة   ه.وطرق  هعلى مزيد من التفاصيل في دليل مؤشر أسعار المستهلك ومفاهيم

  العمل الدولية وصندوق النقد الدولي ومنظمات دولية أخرى.

التغييرات في الجودة والمنتجات المفقودة هي إعادة تشكيل سلة الرقم القياسي  طريقة بسيطة للتعامل مع  ثم َة  

يستخدم  و.  أبوظبي  -بالنسبة إلى مركز اإلحصاء    اقتصادياً   ألسعار المستهلك بشكل متكرر، ولكن هذا ليس مجدياً 

 تغير الجودة والمنتجات المفقودة: لتفسير اأساليب نموذجية متطابقة ضمني حالياً  المركز

من مصدر معين أثناء عملية التحصيل الشهرية أو ربع   عندما ال يكون السعر متاحاً   :ا  فر مؤقت ادم التوع •

السنوية، يتم تقدير قيم هذه األسعار عن طريق توزيع أوزان العناصر الموسمية على عناصر أخرى في 

 .(COICOP)لتصنيف االستهالك الفردي حسب الغرض   نفس مجموعة

ات مرجعية متتالية أو أكثر، يتم  فتر  3في حالة فقد منتج أو مادة لمدة    فر الدائم للمنتج: اعدم التو  •

،  الغرضلهذا  وها جودة ذات سعر ومواصفات قابلة للمقارنة.  ب  تبدلتُسو  ،فرة بشكل دائمااعتبارها غير متو

 يتم إنشاء أسعار متداخلة وتعديلها في سنة األساس. 

بط األسعار  وترت  ،مماثلة   منشأة    تُستبَدل بهافي حال إغالق المنشأة    فر الدائم للمنشأة:ا عدم التو •

 بأسعار المنشأة المغلقة. 
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 التعويض الموسمي .   3.3.3

 تعامل مثل السلع الموسمية بحيث يتم توزيع أوزان هذه السلع على السلع األخرى ضمن نفس المجموعة 

 

 معالجة البيانات 4.3.

يتم حساب الوزن الجديد من خالل حساب المنسوب السعري وضربه في وزن السلعة. ثم تجمع هذه األوزان من  

لى المستوى العام. وأخيرا يتم قسمة الوزن الجديد  إى المجموعات الرئيسية وأخيرا  إلمستوى المجموعات الفرعية  

 . للحصول على الرقم القياسي 100على الوزن سنة األساس وضربه بــ  

 

 أوزان سلة الرقم القياسي ألسعار المستهلك  1.4.3.
 

  (COICOP18)  تصنيف االستهالك الفردي حسب الغرض   منتجات  من   إلى األهمية النسبية لكل مجموعة  الوزنيشير  

األسرة  مسح دخل وإنفاق    . تم اشتقاق األوزان من الرقم القياسي ألسعار المستهلكومجموعة فرعية في سلة  

(HIES 2019 )  . 

 

 وتم اتباع منهجية جديدة لحساب أوزان سلة الرقم القياسي، كما يلي:

تعتمد هذه المنهجية بداية على حساب األوزان العادية لجميع السلع والخدمات بالطريقة المتعارف عليها  •

إنفاق القطاع األسر   وهي قسمة مجموع إنفاق القطاع األسري على سلعة/ خدمة معينة على مجموع 

 %. 100لع والخدمات مضروبا بـ على جميع الس 

   COICOP18تجمع األوزان على جميع مستويات تصنيف   •

 باالعتماد على وزن السلعة/ الخدمة :  إعادة حساب األوزان على المستوى الرابع للتصنيف •

 باالعتماد على وزن السلعة/ الخدمة ترتيب السلع تنازليا  •

 جمع تراكمي ألوزان السلع/ الخدمات. إجراء  •

الحجم   • المتناسبة مع  للعينة  الضمني  األسلوب  التي مجموع    PPSباستخدام  والخدمات  السلع  اختيار  تم 

 . COICOP 18% على المستوى الرابع لتصنيف 90أوزانها التراكمي أعلى أو يساوي 

 % 97.4حيث بلغت نسبة التغطية على مستوى اإلمارة  

 

 ( هي كما يلي: 2021أوزان الرقم القياسي ألسعار المستهلك )سنة األساس

COICOP  جميع السلع والخدمات 
 الوزن

100.0 

 12.4 غذية والمشروبات غير الكحولية  اال 01

 0.2 المشروبات الكحولية والتبغ    02

 5.2 المالبس واالحذية  03

 32.8 والكهرباء والغاز وانواع الوقود االخرى   هالسكن، والميا 04

 6.7 للمنازل التجهيزات والمعدات المنزلية واعمال الصيانة االعتيادية 05

 2.2 الصـــــحة  06

 13.8 النقل   07

 5.5 المعلومات واالتصاالت  08

 4.2 الترفيه والرياضة والثقافة   09

 7.4 التعليم  10

 3.7 المطاعم والفنادق   11

 1.2 التأمين والخدمات المالية  12

 4.7 العناية الشخصية والحماية االجتماعية والسلع المتنوعة  13
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سعار المستهلك بانتظام )على  أل   الرقم القياسيتوصي منظمة العمل الدولية والوكاالت العالمية األخرى بإعادة ترجيح  

نماط إنفاق المستهلكين في الحياة الواقعية.  أل  هذا الرقم القياسيسلة    مالءمةسنوات( للحفاظ على    5األقل كل  

المستهلك وأوزان    أبوظبي   -مركز اإلحصاء  عمل  و القياسي ألسعار المستهلكعلى تحديث سلة  حتى عام    الرقم 

 . HIES 2019 دخل وإنفاق األسرةل ية وأفضل الممارسات وأحدث مسح لتتماشى مع اإلرشادات الدول 2019

 

 الحسابات اإلحصائية 2.4.3.

على كل من   لذلك تتطلب مالحظات األسعار المجمعة فهرسةً و ؛سعار المستهلك هو مؤشر أسعار أل الرقم القياسي

)المنتَ  األولي  والثاني من  ج(، وكذلك على مستو المستوى  األول  الحدين    رقم قياسي إلنتاج    COICOP  التصنيفى 

 يشمل سلة المستهلك بأكملها.

  ستوى المجموعة االبتدائيةم عند    الرقم القياسي ألسعار المستهلكحساب  ل   المعتمدة  صيغةهي ال  Jevonsصيغة  

تو ل هي  المتوسط  احسستخدم  معينة.  ت  التي   لألسعار   الهندسيب  منتج  لفئة  جمعها  أوصى  م  الرقم  دليل  وقد 

ألنها تقلل من    ة؛عام  بصورة  Jevonsباستخدام صيغة    سعار المستهلك الصادر عن منظمة العمل الدوليةأل  القياسي 

 . Dutotالوسائل الحسابية مثل صيغة   الناشئ عن التحيز التصاعدي  

𝐏𝐉 = ∏ [
𝑷ₜ𝒊

𝑷₀𝒊
]

𝟏

𝒏
𝒏

𝒊=𝟏

=
∏ (𝑷ₜ)

𝟏

𝒏𝒏
𝒊=𝟏

∏ (𝑷₀)
𝟏

𝒏𝒏
𝒊=𝟏

 

 

المستوى   مؤشرات  حساب  يتم  مجموعةثم  مؤشرات  على  للحصول  )أي  الصلة(    COICOP  تصنيف  األعلى  ذات 

صيغة مستخدمة على نطاق واسع في مؤشر أسعار المستوى األعلى،    و، وهLaspeyres  السبير  باستخدام مؤشر

 بأسعار المنتجات المحدثة  تهامقارن  لتتم)التي تشكل أوزان السلة(    هايسمح بمقارنة أسعار المنتجات وكميات  بحيث

 من كل فترة مرجعية:
 على النحو التالي:  (، يتم تحديدها رياضياً 2021بناًء على أوزان سنة األساس )و

 

R. L. I. N =  ∑
P₁ᵢ

P₀ᵢ
 × W₀ᵢ 

 النسبي  مؤشر السبير: رقم  R.L.I.N حيث

 بافتراض أن هذا الرقم يقيس التغير في األسعار، إذن:

1iP سعر السلعة :i  0 سنة المقارنةiP سعر السلعة :i   سنة األساس 

0iW وزن السلعة :i  ساساأل سنة ،i =1,2,....,k ،k.عدد السلع : 

سعر سلعة ما على مستوى المجاميع األولية )اإلجمالي األولي هو أدنى مستوى للسلعة بالوزن  يتم حساب متوسط  

 الهندسي. المتاح( باستخدام المتوسط 

حالياً(، وللحصول    2021لألسعار بقسمة سعر المقارنة على سعر سنة األساس )يتم حساب الرقم القياسي الفردي  

بالوزن األساسي    0P/1P  على الوزن الجديد للسلعة )للفترة المرجعية لتحصيل األسعار(، يتم ضرب السعر النسبي

 للسلعة. 
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ميع السلع والخدمات  لحساب قيمة الرقم القياسي على مستوى المجموعات الفرعية، تتم إضافة الوزن الجديد لج

التي تنتمي إلى المجموعة الفرعية، ويتم تقسيم الوزن الجديد للمجموعة الفرعية على الوزن األساسي للمجموعة 

نفسها. ويتم حساب رقم المؤشر للمجموعات الرئيسية بالطريقة نفسها، وأخيراً يتم حسابه للرقم القياسي الشامل  

 ألسعار المستهلك. 

)  يتم احتساب مساهمة  الغرض  الفردي حسب  (  COICOPكل مجموعة )ومجموعة فرعية( من تصنيف االستهالك 

 من خالل الخطوات التالية: االساسخالل الفترة الحالية مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق أو مقارنًة بفترة 

 ية.اضرب األرقام القياسية للفترة الحالية بوزن سنة األساس على مستوى المجموعة الرئيس .1

 اضرب األرقام القياسية للفترة السابقة بوزن سنة األساس على مستوى المجموعة الرئيسية. .2

 اطرح نتيجة الخطوة الثانية من الخطوة األولى لجميع المجموعات وللرقم العام.  .3

 يجب أن يكون الفرق في الرقم القياسي العام مساوياً لمجموع الفروق لجميع المجموعات.  .4

م  .5  . 100فرق كل مجموعة على إجمالي الفرق العام واضرب في أخيراً، قس 

 

 التعديل الموسمي 3.4.3.

  األرقام القياسية ال تعتبر  وعادًة  المعدل موسمياً.    رقماً قياسياً ألسعار المستهلك أبوظبي حالياً    -ال ينشر مركز اإلحصاء  

  كسعار المستهل أل  رقم قياسينشر    ديداً تح   وال تتطلب أفضل الممارسات الدولية  ،سعار المستهلك سلسلة متقلبةأل

أبوظبي صراحًة في اإلصدار الخاص بالرقم القياسي ألسعار المستهلك    –وقد أك د مركز اإلحصاء  موسمي.  بشكل   معدل

 األسعار، مثل شهر رمضان.  فياألنماط الموسمية المتغيرة وتأثيرها على 

 

 نظام التسلسل  . 4.4.3

تطوير مؤشر مرتبط بالسلسلة يمثل  أبوظبي حالياً بإنتاج رقم قياسي مرتبط تسلسلياً. لكن    –ال يقوم مركز اإلحصاء  

 . وجودة البيانات المنشورة ترابطأولوية على المدى القريب لتحسين  

 

 

 حاالت خاصة   .4

 المشغول من صاحبه   المسكن

من الرقم القياسي ألسعار المستهلك حساب الرقم القياسي الفرعي للوحدات   2021تتضمن نسخة سنة األساس  

يتم ذلك عن طريق إضافة وزن هذا البند إلى وزن المساكن المؤجرة وحساب  ومن قبل أصحابها.    المشغولةالسكنية  

ك. يتم  ال  المُ الوحدات السكنية المؤجرة والوحدات السكنية التي يشغلها  يشمل  لإليجارات    واحدرقم قياسي فرعي  

منشور مقابل    بإصدار  أبوظبي  -يقوم مركز اإلحصاء  (، وDMTالحصول على إيجارات المساكن من دائرة النقل والبلديات )

 ل التطورات اإليجارية بشكل منفصل. يفص  

 تعليم ال

يرات في قسم  يتم مالحظة رسوم التعليم مرة واحدة فقط في السنة )في بداية العام الدراسي(، وبالتالي فإن التغي

وتتمثل  األخرى.    (COICOP)  تصنيف االستهالك الفردي حسب الغرض  من مجموعات  عادة ما تكون أقل تكراراً   التعليم

التعليم   العامة ألسعار  المثالفالمنهجية  )على سبيل  الرسوم  تغطيها  التي  الفترة  طوال  ثابتة  تظل  أنها  سنة   :ي 

 مزيد من التفاصيل في المنهجية المنفصلة الخاصة بمؤشر أسعار التعليم.  يوجددراسية، فصل دراسي، إلخ(. 

 



 

 

 

. 
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 الصحة 

وضع   قياسيتم  عام    رقم  في  الصحة  ألسعار  سيما   2021مستقل  وال  الصحة،  لقطاع  الخاصة  الخصائص  لتلبية 

سعار أل  للرقم القياسيلفرعية للصحة الطرق الموصوفة  تتبع منهجية المؤشرات ا ولدعم الحكومي.  لالمستويات العالية  

السبير في المستوى األعلى للتجميع.  من نوع  ، أي استخدام معادلة جيفونز في المستوى األولي ومؤشر  كالمستهل 

التفاصيل حول أهمية ومفاهيم   العثور على مزيد من  القياسي ألسعار الصحة يمكن  في المنشور المخصص    الرقم 

 . الموقع اإللكترونيعلى  أبوظبي -مركز اإلحصاء على موقع  

 

 المخرجات والجودة  .5

 

 النشر واإلتاحة )إمكانية الوصول إلى البيانات( 1.5.

 

أبوظبي    –يتم نشر اإلحصاءات في الموقع اإللكتروني لمركز اإلحصاء  يتم نشر بيانات الرقم القياسي ألسعار المستهلك  

 شهري، وأيضا ينشر على التطبيقات الذكية وأدوات/ حاسبات تفاعلية. وإكسيل بشكل   PDFبصيغة 

 

 السلسلة الزمنية للبيانات 2.5.

على   زمنية  سلسلة  من  المستهلك  ألسعار  القياسي  الرقم  بيانات  مجموعة  تصنيف  تتكون  من  األول  المستوى 

 . 2007( بدءاً من عام COICOPاالستهالك الفردي حسب الغرض )

 

 التعديالت على المنهجية  3.5.

حيث تم    2021وكان اخر تحديث في يناير    ،2014تم إعادة تأسيس الرقم القياسي ألسعار المستهلكين في عام  

   .2019تحديث سنة األساس واألوزان بناء على بيانات مسح دخل ونفقات االسرة عام

فيما يتعلق بعينة مراكز   2022سيجري تحديث على منهجية الرقم القياسي ألسعار المستهلك بداء من شهر نوفمبر   

مراكز البيع والخدمات داخل منطقة ابوظبي ممثلة لكامل اإلمارة بدال  التي تجمع االسعار منها لتصبح    تالبيع والخدما

عن اختيار عينة ضمن كل منطقة رئيسية كما كان متبع سابقا. وذلك بعد اجراء دراسة تحليلية لسلسلة تاريخية من  

وق معنوية في  أي فر  دبيانات الرقم القياسي والتغير في االسعار داخل كل منطقة. وقد اثبتت الدراسة انه ال توج 

معدل تغير األسعار بين المناطق الثالثة. وقد ارتأى االحصائيون في فريق الرقم القياسي ألسعار المستهلك انه وبهدف  

 توفير الجهد والتكلفة والوقت يفضل االكتفاء بالمصادر داخل منطقة ابوظبي فقط كممثل لكامل اإلمارة. 

 

سعار المستهلك في أبو ظبي  أل  الرقم القياسيبهدف رفع جودة إحصاءات  مراجعة رئيسية للمنهجية،    كما تجري حالياً 

   لتلبية أعلى المعايير الدولية.
 

 اتساق البيانات وقابليتها للمقارنة  4.5.

، كما تم إجراء مراجعة رئيسية  2007ألول مرة في عام    تم تجميع الرقم القياسي ألسعار المستهلكين في أبوظبي

المزيد من التغييرات المنهجية وإعادة    وتم اضافةبعد إعادة وضع أسس الرقم القياسي وأوزان اإلنفاق.    2014في عام  

المستهلكين  2022في عام    التحديث القياسي ألسعار  الرقم  الجديد من  اإلصدار  ربط  يتم  تغيير،  وبعد كل عملية   .

عام تداخل لكل من منهجية    2015باإلصدار القديم لتشكيل سلسلة زمنية مستمرة بمعدالت تضخم ثابتة. كان عام  

في المنهجية    2015، للسماح بحساب عامل تصحيح )قسمة الرقم القياسي ألسعار المستهلك لعام  2014و    2007

(.  100=2021)  2015في المنهجية القديمة    2015( على الرقم القياسي ألسعار المستهلك لعام  100= 2021الجديدة )

 تم استخدام عامل التصحيح هذا في ربط مجموعتي البيانات. 



 

 

 

. 
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أن    نبغيأو المناطق األخرى، ي  الدولسعار المستهلكين في أبوظبي بمؤشرات أسعار  أل   الرقم القياسيعند مقارنة  

سعار  أل   عدم مقارنة الرقم القياسي  ضرورةباالختالفات المحتملة في المفاهيم )مثل    علميكون المستخدمون على  

الثابتة األخرى  إال  المستهلكين في أبوظبي   أوال  أو  ،بمؤشرات السلة  تكلفة المعيشة  يتم الخلط بينه وبين  األرقام     

منهجيات    أبوظبي  -ع مركز اإلحصاء، يتبةعاموبصورة  وكذلك االختالفات في طرق التجميع.    ،تكلفة المخرجات(القياسية ل

 . بين الدول  سعار المستهلكالرقم القياسي أل لتسهيل مقارنات  الموصى بها دولياً  واألرقام القياسيةنيف التص

 

 دقة البيانات ومصادر األخطاء المحتملة  5.5.

تصف دقة البيانات مدى تشابه المؤشر اإلحصائي مع القيمة الحقيقية للمفهوم الذي يقيسه، وفي هذه الحالة يتغير 

ي اقتصاد أبوظبي. ومن المهم إدراك أن بعض العناصر في سلة المستهلك أكثر أهمية من غيرها.  سعر المستهلك ف

( في استخراج األوزان النسبية التي تحدد  HIESأبوظبي من مسح دخل وإنفاق األسرة )  -ويستفيد مركز اإلحصاء  

المستهلكين   القياسي ألسعار  الرقم  منتجات معينة على  تأثير  وإنفاق  كيفية  وتتم مراجعة مسح دخل  اإلجمالي. 

( ألسعار  HIESاألسرة  القياسي  الرقم  احتساب  في  النسبية  األوزان  مالءمة  استمرار  من  للتأكد  دوري  بشكل   )

المستهلك، غير أنه ليس من المجدي عملياً ومالياً القيام بمسح دخل وإنفاق األسرة على أساس التكرار العالي كأن 

يعني أن األوزان المستخدمة في تجميع مؤشر أسعار المستهلكين قد تصبح أقل تمثيال بمرور  يكون سنوياً. وهذا  

 الوقت، ولكن المركز ملتزم بإبقاء أي تحيز عند حده األدنى. 

سعار  للرقم القياسي أل  على طول مراحل التصميم والجمع والحساب  عينية  وغيرعينية    أخطاء  عدةيمكن أن تظهر  

 األخطاء على النحو التالي: للحد من عدة إجراءات   مركز اإلحصاءيتخذ  والمستهلك. 

مدربين    باحثون ميدانيونأخطاء الجمع من خالل توظيف    إلى الحد من   مركز اإلحصاء  يسعى  جمع البيانات. •

ولديهم خبرة في فحص تغيرات    ،هؤالء الجامعون المنتجات جيداً   ؛ إْذ يعرفمتخصصين في مجالهموتدريباً جيداً  

عمليات تحقق من البيانات    عدة تطلب اجتياز  ت  ةتحقق صارم   ات يتبع العدادون إجراءو.  وأسعارها  لمنتجاتاجودة  

 قبل تقديم البيانات إلى مكتب اإلحصاء، حيث يتم إجراء المزيد من الفحوصات اآللية. 

باستمرار على مواءمة المنهجية مع المعايير الدولية وأفضل    أبوظبي  -مركز اإلحصاء    يعمل   معالجة البيانات. •

عن تغيرات األسعار   ألنه من الصعب عزل الجودة تماماً   ؛الممارسات، ولكن ال يزال هناك مجال معين لألخطاء

تزيد صيغ   وقد  منتجات معينة،  القياسيفي مجموعات  من    الرقم  تقلل  أو  قليالً    ةالحقيقي  قيمةالالمتاحة 

 للتضخم. 

سعار المستهلك في أبوظبي دقيق بما يكفي لمعظم  أل  الرقم القياسيأبوظبي أن  -مركز اإلحصاء  يرى، ةعام صورةب

أحجام  زيادة  لتجمع الجغرافي وتجميع المنتج بسبب  ل  العلياعند المستويات    أن تتعززالدقة  ومن شأن  األغراض العملية.  

يمكن أن تنشأ في مؤشرات المنتجات األولية )على سبيل    اختالالتعالوة على ذلك، فإن أي  وعينات بيانات األسعار.  

أن يتم إلغاؤها على المستوى  يمكن على األرجح  ، أو في إجراء تعديالت الجودة(  وتدقيقهاالمثال أثناء جمع األسعار  

 الكلي. 

 

 سياسة التنقيح والمراجعة   6.5.

هو الحال بالنسبة إلى المعايير العالمية، ال تجري مراجعة سلسلة الرقم القياسي ألسعار المستهلك األصلية    كما

المعدلة غير الموسمية إال  في ظروف خاصة، مثل تصحيح األخطاء الجسيمة. لكن الفترة المرجعية / فترة األساس  

( تتغير بشكل دوري؛ األمر الذي تنتج عنه سلسلة  100للرقم القياسي )أي الفترة التي يساوي فيها الرقم القياسي  

زمنية تاريخية منقحة تماماً. ويمكن تنقيح األرقام القياسية المعدلة موسمياً، والتي هي قيد التطوير حالياً في مركز  

 ية.  أبوظبي، حيث يتم تضمين أرباع إضافية في السلسلة التي توفر معلومات إضافية عن األنماط الموسم -اإلحصاء 
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 محددات البيانات 7.5.

على الرغم من أن الرقم القياسي ألسعار المستهلك غالباً ما ُيستخدم كمؤشر عام للتضخم، فينبغي مالحظة أن  

هذا الرقم القياسي ليس مقياساً شامالً لتغير األسعار في المرحلة األخيرة من المعامالت االقتصادية؛ وذلك ألن الرقم  

عتبار بعض عناصر االستخدام النهائي للسلع والخدمات في الدولة؛ مثل استهالك الخدمات  القياسي ال يأخذ في اال

 الحكومية أو تكوين رأس المال أو الصادرات. 

وبالتالي،    ؛ أبو ظبيعلى تتبع تطورات التضخم لسكان إمارة    الرقم القياسي ألسعار المستهلك ذلك، يركز    عالوًة على

  يوجد لدى حيث    ؛األسعار للمقيمين في اإلمارات األخرى أو السياح الذين يزورون أبوظبي  تغيراتيعكس متوسط  ال  فهو  

 لة إنفاق مختلفة وأوزان مقابلة. سهذه المجموعات 

وبالتالي يغفل بعض البدائل الواقعية للسلع والخدمات    ؛سلة ثابتة الرقم القياسي ألسعار المستهلك، يستخدم  اً أخير

التحديثات المتكررة لسلة اإلنفاق وأوزانها يمكن أن تخفف من هذا  غير أن  .  من شأنها أن تحدثلتي وا  ،األرخص نسبياً 

 القيد. 

 

 البيئة المؤسسية  .6

هو الجهة الحكومية المختصة المسؤولة عن تنظيم األنشطة اإلحصائية في إمارة أبوظبي.    أبوظبي  –مركز اإلحصاء  

ويقوم المركز بدور محوري في دعم متخذي القرار وواضعي السياسات والمخططين في اإلمارة. وينظم المركز جميع  

رة أبوظبي، وفقا لقانون إنشاء  األنشطة اإلحصائية في اإلمارة مع شركائه االستراتيجيين في النظام اإلحصائي إلما

أبوظبي. وبموجب هذا القانون، فإن المركز هو الجهة المسؤولة عن تطوير وتنظيم العمل اإلحصائي    -مركز اإلحصاء  

 في إمارة أبوظبي وإنتاج وتحليل ونشر جميع اإلحصاءات الرسمية المتعلقة باإلمارة. 

 

 

 المصطلحات المستخدمة  .7

 

   ستهلك:الرقم القياسي ألسعار الم 

 أداة إحصائية لقياس التغير النسبي في أسعار سلع وخدمات سلة المستهلك. 

 

 السعر:  

 القيمة التي يدفعها المستهلك مقابل السلعة / الخدمة. 

 

 األهمية النسبية للسلعة / الخدمة )وزن سلة الرقم القياسي ألسعار المستهلك(:  

هي النسبة المئوية إلنفاق جميع األسر في إمارة أبوظبي على السلعة / الخدمة مقارنة بإجمالي إنفاق األسر على  

 جميع السلع والخدمات. 

 

 المصدر:  

الكبرى،    المتاجرالسوبر ماركت،  محالت  مثل )المحالت التجارية،  منفذ لبيع السلع / الخدمات في مناطق إمارة أبوظبي  

 (.وغيرها
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 تكرار المسح:  

الفترة الزمنية المعتمدة لتكرار عملية مسح المجموعات المختلفة لكل سلعة أو خدمة، ويمكن أن تكون أسبوعية أو  

 نصف شهرية أو شهرية أو ربع سنوية. 

 

 الجهاز المحمول:  

 Galaxy  "جهاز جالكسي اللوحي"و  PDA  "الباد"و  IPAD  "اآليباد"  إلكتروني يستخدم لجمع بيانات األسعار مثلجهاز  

Tab. 

 

 القوة الشرائية للنقود:  

 كمية السلع والخدمات التي يمكن الحصول عليها لكل وحدة عملة. 

 

 معادلة السبير:  

مؤشرات األسعار، بقسمة أسعار سنة المقارنة على أسعار سنة معادلة رياضية وضعها اإلحصائي )السبير( لحساب  

 األساس، والترجيح على كميات سنة األساس. 

 

 فترة األساس:  

. تُستخدم فترة األساس كمعيار للفترات المستقبلية،  100السنة التي يساوي فيها الرقم القياسي ألسعار المستهلك  

 قارنة بتلك السنة. م في األسعار واالنخفاضيادة سمح لالقتصاديين بالحكم على معدالت الزت  بحيث

 

 فترة المقارنة:  

ستخدم المصطلح لإلشارة إلى أي فترة  ي  لكن .  الرقم القياسيالتي تم فيها حساب    األقرب عهداً الفترة "الحالية" أو  

 يتم مقارنتها بفترة األساس. 

 

 سلة المستهلك:  

 عليها المستهلك ألغراض معيشية. المجموعة الفعلية للسلع والخدمات التي ينفق 

 

 األوزان:  

أو داخل االقتصاد   المستهلك  ، وتستخدم في حسابات  ةعام  بصورةاألهمية النسبية للسلع والخدمات داخل سلة 

 . الرقم القياسي

 

 أسعار فترة األساس:  

 التي تتم مقارنة األسعار الحالية بها.ومرجعية، الفترة ال أسعار السلع والخدمات في 

 

 سعار المستهلك:  أل  الرقم القياسيسبة المئوية للتغير في  الن

في   اً بفترة المقارنة، مضرول  الرقم القياسيسعار المستهلك لفترة معينة على  أل  الرقم القياسييتم حسابها بقسمة  

 طرح مائة. تُ مائة، ثم  

 

 المؤشر الجغرافي:  

 بحسب التقسيمات اإلدارية إلى ثالث مناطق: أبوظبي والعين والظفرة. تنقسم إمارة أبوظبي
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 مستوى رفاهية األسرة:  

 . 2019 عام  في  الفرد  إنفاقيتم تقسيم األسر إلى خمسة شرائح لقياس مستوى رفاهية األسرة، بناًء على متوسط  

 

 نوع األسرة:  

 . مشتركة: أسر إماراتية، وأسر غير إماراتية، وأسر فئات تنقسم األسر إلى ثالث 

 

 :  ةأسرة مواطن 

لديها رب أسرة،  وواحد أو أكثر من مواطني دولة اإلمارات الذين يقيمون عادة في إمارة أبوظبي.    ي عبارة عن مواطن ه

 أفراد قد يكونون أو ال يكونون أقارب، يتقاسمون السكن والطعام.  وفيها

 

 :  ة أسرة غير مواطن

فرد أو أكثر من غير اإلماراتيين، ويتشاركون في المسكن والطعام، وقد يكون األفراد أقارب أو ال يكونون عبارة عن  هي  

إكذلك إماراتية  أسرة غير  األسرة  وتعتبر  أسرة،  ولها رب  يكن   نْ ،  العربية    لم  اإلمارات  دولة  األسرة من مواطني  رب 

أبناء إماراتيين من زواج  المتحدة، والزوجة ليست من مواطني دولة اإلما للزوجة  العربية المتحدة، حتى لو كان  رات 

 سابق. 

 

 :  المشتركة األسرة المعيشية

ن أو أكثر، بغض النظر عن جنسياتهم(. ليس لها رب  ي)شخص  الذين ال عالقة بينهمتشير إلى مجموعة من األفراد  

 ويتكونون من الذكور أو اإلناث.  ،كثير من األحيانيتشارك األعضاء في السكن ولكنهم ال يتشاركون الطعام في وأسرة. 

 

 

 (:  HIESمسح دخل وإنفاق األسرة )

بما في ذلك    ؛مسح بين األسر المقيمة في أبوظبي حول مصادرها وقيمة الدخل واالستخدامات المختلفة لدخلها

  الرقم القياسي ألسعار المستهلك األساس لسلة    مسح دخل وإنفاق األسرةيشكل  وتوزيع مفصل ألنماط اإلنفاق.  

إلى تفاصيل ديمغرافية للسماح بتحليل متباين التجاهات الدخل واالستهالك   هذا المسحيتم تقسيم و. هاوأوزان إنفاق

 ذلك.  وغيروالعمر والمهارات  العمالةحسب 

 

 قيمة الرقم القياسي ألسعار المستهلك:  

 النسبية  األهمية  الخدمة/    السلعة  وزن   يعكس .  المؤشر  سلة  في  والخدمات  سلعال  أسعار   لتغير  المرجحالمتوسط  

األسرة  نتائج  خالل  من  والخدمات  للسلع  النسبية  األهمية  تحديد  ويتم.  للسلعة وإنفاق  / أما  .  مسح دخل  السلع 

لـالخدمات التي يكون وزنها في إجمالي اإلنفاق االستهالكي أكبر من أو   في سلة    ادراجها  فيتم  ٪  0.002  مساوياً 

يتم  ف بالنسبة للسلع والخدمات التي تقل أوزانها عن هذا الحد،  وسعار المستهلك.  أل  الرقم القياسيسلع وخدمات  

 فس المجموعة بما يتناسب مع الحجم. توزيع أوزانها على باقي السلع والخدمات داخل ن

 

 أسعار المقارنة: 

 السعر المسجل للسلعة أو الخدمة في الفترة الزمنية الحالية.
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 األسعار األساسية:  

السعر المسجل للسلعة أو الخدمة في فترة سابقة تتم مقارنة السعر الحالي بها، وعادة ما يتم تحديث سنة األساس  

أن تكون سنة األساس سنة مستقرة    من المفضل أيضاً و، أي كل خمس سنوات.  وإنفاق األسرةمسح لدخل  آلخر    وفقاً 

 (. 19- جائحة كوفيد  مثلوخالية من األزمات )
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