
 مؤشر الرقم القياسي
ألسعار المستهلك

www.scad.gov.ae

2020

nralbaloushi
Typewritten Text

nralbaloushi
Typewritten Text
بيان الجودة لبيانات 2019

nralbaloushi
Typewritten Text

nralbaloushi
Typewritten Text

nralbaloushi
Typewritten Text

nralbaloushi
Typewritten Text

nralbaloushi
Typewritten Text



 

 

ي ألسعار المستهلك في يقّدم الرقم القياسي ألسعار المستهلك تقديرات شهرية حول نسب التغيّر في سلة الرقم القياس

يستخدم الرقم القياسي ألسعار المستهلك كمؤشر اقتصادي مهم لحساب معّدالت التضخم. ويعّد معّدل التضخم  إمارة أبوظبي، 

يستخدم و اسات النقدية والخطط االقتصادية.مدخالً مهماً للكثير من المؤسسات االقتصادية يؤخذ في االعتبار عند صياغة السي

عّدل سلّم الرواتب واألجور من قبل وي اسي ألسعار المستهلك كمثبط في إعداد الحسابات القومية باألسعار الثابتة.الرقم القي

 الجهات الدولية والشركات الكبرى ومن قبل بعض الحكومات بناًء على التغيّر في الرقم القياسي ألسعار المستهلك.

 

 اإلجراءات التالية:وفقاً لعملية التقييم الذاتي للجودة فقد تم رصد 

 للجودة الداعمة المؤسسية الترتيبات

 

o ع إن قانون إنشاء المركز والتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العالقة بتوفير البيانات المصدرية إلحصاءات األسعار وتوقي

 اتفاقيات التعاون والشراكة تسهم في ضمان سهولة عملية إنتاج هذه اإلحصاءات.

o ى الخدمة الموقعة بين المركز والجهات ذات العالقة إجراءات لتحقيق تدفق البيانات المصدرية تتضمن اتفاقيات مستو

عبء تزويد تخفيف تفادي ازدواج الجهود و، وذلك أسهم في تدفقا فعاالً في الوقت المناسب للمركز وبشكل آلي

باإلضافة الى رفع درجة دقة  هذه االتفاقيات تخفف من الجهد المبذول في عملية جمع األسعار،، حبث البيانات

 األسعار.

o  تزويد عبء ومراعاة البيانات، لمواصفات السليم الفهم لتعزيز بالبيانات المزودة الجهات مع التواصل على الحفاظيتم 

 .البيانات

o ويتم الدخل واألسعار قسم في االخصائيين قبل من واستقاللية بمهنية أسعار المستهلك إحصاءات اعداد يتم 

 .وفقا لالعتبارات اإلحصائية دون تدخل اإصداره

o تم، والسرية البيانات عن يفصحون الذين العاملين على جزاء توقيع تتضمن اإلفصاح لمنع تنظيمية ولوائح قواعد وجود 

 الذين العاملين على الفردية البيانات على االطالع اقتصارو اإلحصاءات إعداد عملية أثناء البيانات سرية على الحفاظ

 .اإلحصائية مهامهم ألداء المعلومات تلك اجونيحت

o  الحلقات في المشاركة ذلك في بما االحصاءات إعداد وأساليب المنهجية على والتدريب المنهجي التدريب توفيرتم 

 .التدريبية والدورات الدراسية

o البيانات ومعالجتها  تم بذل أقصى جهد لتحقيق استفادة كاملة من إمكانات التكنولوجيا الحاسوبية الفعالة لجمع

 مؤتمتة المستهلك ألسعار القياسي الرقم تركيب عملية مراحل بعضحيث  وتحليلها وإعداد اإلحصاءات ونشرها

 .التطوير ودائمة

o بتلك للقيام وتطويرها مهاراتهم على الحفاظ مع اإلحصاءات إلعداد المطلوبة بالمهام للقيام العاملين مؤهالت مالءمة 

 .المهام



 

 

 ةالمالءم

o  وجود عملية تشاور مع الجهات ذات العالقة )دائرة التنمية االقتصادية والهيئة االتحادية للتنافسية واإلحصاء ومنظمة

فائدة اإلحصاءات الموجودة وتحديد احتياجاتهم من البيانات التي  منظم لمراجعةتتم على نحو حيث   )اإلسكوا وغيرها

   مع الوقت.تنشأ 

o  مثل:  شطة أخرى للمساعدة على تحديد احتياجات البيانات الجديدة وما ينشأ منها مع الوقتالقيام  بدراسات وأنتم

 .عمل رقم قياسي خاص بالصحة، التعليم، النقل

 وسالمتها المنهجية وضوح

o  تتوافق المنهجية المستخدمة في إعداد إحصاءات األسعار وآلية معالجة البيانات الموسمية والسلع المفقودة

التعاريف للسلع والخدمات المستخدمة في حساب الرقم القياسي ألسعار المستهلك مع المنهجية والمفاهيم و

 صندوق النقد الدولي,،  ILOالدولية لحساب الرقم القياسي ألسعار المستهلك والصادرة عن مكتب العمل الدولي

IMF منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ، OECD وروبية )يوروستات(، المكتب اإلحصائي للجماعات األ Eurostat  ،

  . WB والبنك الدولي UNECEمم المتحدة االقتصادية ألوروبا لجنة األ

o  االستهالك  مثل تصنيف في تركيب الرقم القياسي ألسعار المستهلكيتم استخدام عدد من التصانيف الدولية

لرصد  من صندوق النقد الدوليالمتابعة مستمرة ألي تحديث او تعديل صادر  (.COICOPالفردي حسب الغرض )

 التغيرات التي يتعين أخذها في الحسبان في نظام إعداد مؤشر الرقم القياسي ألسعار المستهلك.

o  المستخدمين من إلى أهداف القياس واحتياجات إلحصاءات األسعار االستناد في اختيار البيانات المصدرية يتم

 . الواردة في سلة المستهلكالسلع والخدمات البيانات، حيث يتم جمع أسعار 

o األسر المواطنة، األسر غير  وهي: المقيمة،مؤشر الرقم القياسي ألسعار المستهلك على جميع األسر  يغطي

 خمس فئات لرفاه األسرة. وعلى مستوىمارة ابوظبي. إ مناطقوعلى مستوى جميع ، المواطنة، واألسر الجماعية

 قها االسر المعيشية لحساب االوزان للسلع والخدمات. يتم االعتماد على قيم اإلنفاق التي تنفو

o 12) الرئيسية المجموعات على األول المستوى: مستويات عدة على المستهلك ألسعار القياسي الرقم نشر يتم 

 مجموعة الى باإلضافة. الثالث والحد الثاني الحد مستوى على نشرها يتم والمشروبات االغذية مجموعة ،)مجموعة

 السكن ايجارات لمجموعة الثاني الحد بيانات نشر فيتم األخرى الوقود وأنواع والغاز، والكهرباء، لمياه،وا السكن،

   .والمحتسبة الفعلية



 

o  وتوقيت االستناد إلى االعتبارات اإلحصائية الواردة في التوصيات الدولية عند اتخاذ قرارات بخصوص نشر البيانات يتم

د تقويم خاص بمواعيد اصدار الرقم ووجإحصاءات األسعار مع نشر المتعلقة باألخرى  ووسائل اإلعالم والجوانب النشر

 في الموقع االلكتروني للمركز.القياسي ألسعار المستهلك منشور 

 الدقــة

o  حيث تتم متابعة المصادر  ،مراجعة مستمرة لمصادر البيانات من أجل ضمان شمول برنامج جمع البياناتيتم إجراء

 .الجديدة لألسعار، ويتم إضافة المصادر التي تعتبر ممثلة لشريحة االسر المعيشية

o بوتيرة مالئمة لسرعة التغير في مشتريات المستهلكين وسلوكهم، حيث يتم  ياالستهالك إعداد بيانات اإلنفاق

ويعتمد  لرقم القياسي ألسعار المستهلك(.األسرة مرة كل خمس سنوات، ويتم تحديث ا وإنفاقتنفيذ مسح دخل 

وتم توزيع عينة األسر  ،عينة طبقية عنقودية من مرحلتينعن ب المعاينة االحتمالية وهي عبارة لواسالمسح على 

مراقبة جودة العينة ومستويات ويتم  على جميع أشهر السنة مراعاة لالختالفات الموسمية في أنماط إنفاق األسر

 والمتحققة وذلك وفقاً للمنهجيات العلمية المعتبرة. األخطاء المتوقعة

o  تفاصيل كافية حسب المنتج في بيانات األسعار التي يتم جمعها تتيح للباحث جمع أسعار نفس السلعة/ يتم توفير

مسوح مخصصة عند الضرورة للسماح  ، كما يتم إجراءالخدمة بشكل شهري وذلك بهدف مقارنة سعر المثل بالمثل

لومات بشكل غير منتظم لدعم عملية جمع البيانات الرئيسية )وباألخص عند ظهور سلعة/ خدمة غير بجمع المع

والمواقع اإلخبارية  وسائل االعالم المكتوبة والمسموعة على شبكة االنترنتمتابعة ، باإلضافة إلى موجودة بالسلة(

 للحصول على معلومات عن األسعار. بشكل مستمر.

o  وتوفير معالجات يتم تطبيقها في حال السلع الموسمية  المعاينة،المتعلقة باألخطاء خارج  متابعة المعلوماتيتم

االتصال مع جامعي األسعار لالستفسار عن أسعار السلع المتطرفة، ، ويتم واختفاء بعض السلع وتغير مواصفاتها

تدقيق بيانات المسوح للتحقق ويتم  .للمصدر للتأكد من دقة السعر او بتأكيد السعر األسعار بالعودةحيث يقوم جامع 

للمراقبة والتدقيق من خالل  لألسعار خاضعةالفردية حيث أن جميع عمليات المسوح الميدانية  دقة البياناتمن 

 التعديل اال في الضرورة. وال يتمهناك قواعد تدقيق آلي عند جمع األسعار في الميدان والزيارات الميدانية. 

o  ت والممارسات الدولية في استخدام صيغة غير متحيزة في حساب مؤشرات المستوى األول التوصيا أفضليتم اتباع

مثل مراجعة التصنيف االستهالكي للفرد حسب الغرض الصادر من شعبة اإلحصاءات العامة لألمم )مستوى البنود( 

ي احتساب الرقم السبير وأسلوب جيفونز ف وهي صيغةاستخدام صيغة متعارف عليها دوليا المتحدة، كما يتم 

 القياسي ألسعار المستهلك.

o في الرقم القياسي ألسعار المستهلك والناشئة عن حركات كبيرة في قطاعات  معتادةيتم تقصي الحركات غير ال

 خ.اإليجارات، المعينة مثل ارتفاع أسعار المحروقات، الماء، الكهرباء، 



 

 

 الترابط االتساق و

o اتساق ، ويف والتصنيفات في تقديرات مؤشر الرقم القياسي ألسعار المستهلكاتساق البيانات المصدرية مع التعار

 البيانات المصدرية مع وقت قيد تقديرات مؤشر أسعار المستهلك وتقييمها.

o ية والمجموعات ليتم التأكد من ان تقديرات مؤشر الرقم القياسي ألسعار المستهلك متسقة مع المجموعات الفع

اتساق إحصاءات الرقم القياسي ألسعار المستهلك ، كما يتم فحص ونوع االسرةإلمارة مناطق ااالبتدائية وبين 

 بشكل عام مع إحصاءات األسعار والحسابات القومية.

o  يتم ربط السالسل الزمنية كلما تم و (2019-1980من )طويلة توافر بيانات سالسل زمنية متسقة تغطي فترة زمنية

شرح وتوضيح التغيرات غير العادية في ، ويتم هلك بسنة أساس جديدةتحديث الرقم القياسي ألسعار المست

 اتجاهات الرقم القياسي ألسعار المستهلك في تقارير الرقم الشهرية المعنية لمستخدمي االحصاءات.

o جديدة أساس بسنة المستهلك ألسعار القياسي الرقم تحديث تم كلما الزمنية السالسل ربط يتم. 

o عام بشكل القومية والحسابات األسعار إحصاءات مع المستهلكين أسعار إحصاءات اتساق. 

 

 والوقتية البيانات حداثة

o  المناسب، وذلك لضمان التي ترد منها أسعار السلع والخدمات في الوقت  مناطق اإلمارةهناك إجراءات متابعة لجميع

لشهرية في أقل من شهر واحد من نشر التقديرات ا، ويتم إعداد مؤشر الرقم القياسي ألسعار المستهلك شهرياً 

 نهاية الشهر المرجعي.

o )لمتطلبات نشر  مالءمة دورية مسح جمع بيانات األسعار وحداثته )شهري حسب توصيات الصندوق النقد الدولي

 إحصاءات الرقم القياسي ألسعار المستهلك 

o  ويتم شرح أسباب  جمهور،للتحديث سنة األساس كل خمس سنوات وبصورة منتظمة ويتم إعالن دورية التحديث

 تحديث سنة االساس التي تستند اليها.

o   إدراج وثائق مالئمة عن التعديالت في مطبوعة السالسل اإلحصائية وفي قاعدة البيانات المتاحة لمستخدمي

 اإلحصاءات.

o  التحديث دورية إعالنيتم ، وبالمواعيد المحددة لنشر البياناتإحاطة المستخدمين يتم. 



 

 

 إمكانية الوصول و اإلتاحة

o  اتاحة تقديرات الرقم القياسي ألسعار المستهلك بصورة متزامنة لجميع مستخدميها الراغبين في االطالع عليهايتم. 

o  بطريقة واضحة ونشر رسوم بيانية وجداول مع البيانات لتيسير التحليل ويتم نشر مجموعات  نشر االحصاءاتيتم

نشر اإلحصاءات بطرق تيسر إعادة النشر في وسائل االعالم من خالل  ويتم بيانات ذات مستويات تفصيل مختلفة

 .اإللكترونيالموقع 

o  االطالع على االحصاءات الجارية  يةإمكانمع  نشر التقديرات عند مستوى مفصل مصحوبة بسالسل زمنيةيتم

 (.تناسل تطبيق+  الخارجي الموقع) اعدة بيانات الكترونيةقوالسالسل الزمنية االطول عن طريق 

o  ويتم نشر الرقم القياسي ألسعار المستهلك في  نشر الرقم القياسي ألسعار المستهلك يظهر تواريخوجود تقويم

 .الموعد المحدد فيه أي وفق الجدول الزمني المعلن

o  معينة ألغراضإمكانية توفير جداول معينة عن تقديرات الرقم القياسي ألسعار المستهلك حسب رغبات المستخدم 

 .ل أدوات التفاعلمن خال






