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الرقم القياسي ألسعار المستهلك

 

 

 مــةالمقد  

 
يعد  الرقم القياسي ألسعار المستهلك أحد المؤشرات اإلحصائية التي تشك ل مدخلا مهماا في التخطيط والبحوث في 

مختلف المجاالت، وتحرص مراكز اإلحصاء واإلدارات اإلحصائية في مختلف دول العالم على تركيب هذه األرقام، التي 

، وتشك ل األرقام المحتسبة سلسلة زمنية األسرقطاع يستهلكها  السلع والخدمات التي تعتمد على أسعار سلة من

 لقياس التغي ر الذي يطرأ على تكاليف المعيشة عبر الزمن.

أبو ظبي على جمع أسعار تلك السلع والخدمات بصورة منتظمة ونشر المؤشرات  –من هذا المنطلق، دأب مركز اإلحصاء 

المعتمدة دولياا في هذا المجال. وقد طو ر قسم الدخل واألسعار في مركز اإلحصاء المستخلصة منها، مت بعاا المنهجيات 

أبو ظبي الرقم القياسي ألسعار المستهلك بحيث ُيحسب حسب مستويات رفاه األسرة وحسب نوع األسرة. فبالنسبة -

م المجتمع إلى خمس شرائح تمث ل خمسة مستويات معيشية، وذلك باالعتماد  إلى مستوى رفاه األسرة، فقد ُقس 
  .على متوسط اإلنفاق السنوي للفرد

مت أسر المجتمع إلى ثلثة أنواع، كما وردت في مسح إنفاق األسرة ودخلها  أما بالنسبة إلى نوع األسرة، فقد ُقس 

 : األسر المواطنة واألسر غير المواطنة واألسر الجماعية.7002

القياسي ألسعار المستهلك من واقع بيانات مسح إنفاق األسرة ودخلها  وقد اختيرت عي نة البنود الداخلة في سل ة الرقم

، بحيث تمث ل مناطق اإلمارة جميعها، أما بالنسبة إلى عي نة المصادر التي تجمع منها األسعار فلقد روعي عند 7002

خذ إمارة أبو ظبي، مع األاختيارها أن تكون مصادر تمثيلية، أي أنها تمث ل نقطة شراء لشريحة كبيرة من المستهلكين في 

 في االعتبار التوزيع الجغرافي للمصادر داخل اإلمارة.
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 ص التنفيذيالملخ  
 

، بأساس عام 7002من عام  ديسمبريقد م هذا التقرير تحليلا لنتائج حساب الرقم القياسي ألسعار المستهلك لشهر 

المستهلك حسب مستوى رفاه األسرة ونوعها والنطاق  ، باإلضافة إلى نتائج حساب الرقم القياسي ألسعار2007

 الجغرافي. أما أهم النتائج فهي:

 

 مقارنة بالرقم القياسي لشهر  %0.4بنسبة  7002 ديسمبرالرقم القياسي ألسعار المستهلك في شهر  ارتفع

 .7002 نوفمبر

 

 أسعار المستهلك  بينما ارتفعت، 0.4%بنسبة " متوسطةالرفاه "ال ةأسعار المستهلك لألسر في شريح ارتفعت

 نوفمبرمقارنة بأسعار المستهلك في شهر  7002 ديسمبرخلل شهر  %0.6بنسبة " العليا"في شريحة الرفاه 

7002. 

 

 ت أسعار المستهلك في شريحة كما ارتفع ،%0.4بنسبة  سر المواطنةاأل شريحةأسعار المستهلك في ت ارتفع

ديسمبر خلل شهر  %0.0بينما ارتفعت في شريحة االسر الجماعية بنسبة ، % 0.5 بنسبةالغير مواطنة  األسر

 .7002 نوفمبرمقارنة بأسعار المستهلك في شهر  7002
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 (100=2007) 5102 ديسمبرلشهر الرقم القياسي ألسعار المستهلك 
 

 2015 نوفمبرالقياسي لشهر  بالرقم 5102 ديسمبرمقارنة الرقم القياسي لشهر : أولا 
 

 .7002 نوفمبرمقارنة بأسعارها في شهر  7002من عام  ديسمبرفي شهر  %0.4معد ل أسعار المستهلك بنسبة  ارتفع

كمحص لة للتغي رات )االرتفاعات واالنخفاضات( التي طرأت على أسعار سلع وخدمات سلة المستهلك  االرتفاعوقد جاء هذا 

 خلل الشهرين المذكورين. 
 ةمجموعفكانت  7002 نوفمبرمقارنة بشهر  7002 ديسمبرأسعارها في شهر  ارتفعتأما أهم المجموعات التي 

 .%0.6" بنسبة االخرى الوقود وأنواع والغاز، والكهرباء، والمياه، السكن،" ، ومجموعة%0.3بنسبة  "المطاعم والفنادق"

 
 رفاه األسرة رقام القياسية ألسعار المستهلك حسب مستوى األ ثانياا:

 5102 نوفمبرالرقم القياسي لشهر ب 5102 ديسمبرلشهر حسب مستوى الرفاه مقارنة الرقم القياسي 

 
 نوفمبرمقارنة بأسعار المستهلك في شهر  7002 ديسمبرعلى أسعار المستهلك خلل شهر  طرأالذي  االرتفاعأما 

" المتوسطة"شريحة الرفاه في سر معد الت أسعار المستهلك لأل ارتفاعإلى  أدىفقد  %0.4ه تنسب تبلغ ذيال ،7002

 .%0.6بنسبة " العليااألسر ذات مستوى الرفاه "في شريحة أسعار المستهلك  تبينما ارتفع، %0.4بنسبة 

 
 

متوسط األرقام القياسية ألسعار المستهلك حسب مستوى رفاه األسرة خالل  :1جدول 
  5102 نوفمبرو 5102 ديسمبرشهري 

 ظبي أبو-المصدر: مركز اإلحصاء       

 
 
 
 
 
 

 
 شريحة األسر ذات مستوى الرفاه السنة

 العليا فوق المتوسطة المتوسطة تحت المتوسطة الدنيا 

 135.8 137.8 138.5 139.8 140.7 5102 نوفمبر

 136.6 138.4 139.1 140.2 140.8 5102 ديسمبر

 0.6 0.4 0.4 0.2 0.0 التغي ر النسبي
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 القياسية ألسعار المستهلك حسب نوع األسرة  األرقام ثالثاا:

 5102 نوفمبرالرقم القياسي لشهر ب 5102 ديسمبرلشهر حسب نوع األسرة مقارنة الرقم القياسي 

 
 ،7002 نوفمبرمقارنة بأسعار المستهلك لشهر  7002 ديسمبرعلى أسعار المستهلك خلل شهر  طرأالذي  االرتفاعأما 

 ارتفعتكما ، 0.4%بنسبة  األسر المواطنة شريحةأسعار المستهلك في  ارتفاعأدى الى فقد  %0.4 تهنسب تبلغ الذي

، بينما ارتفعت في شريحة األسر الجماعية بنسبة %0.5الغير مواطنة بنسبة  األسر ةأسعار المستهلك في شريح

0.0%. 

 

 ديسمبراألسرة خالل شهري  نوعمتوسط األرقام القياسية ألسعار المستهلك حسب : 2جدول 
  5102 نوفمبرو 5102

 أبو ظبي –المصدر: مركز اإلحصاء 

 النطاق الجغرافيالقياسية ألسعار المستهلك حسب  األرقام اا:رابع

مقارنة بأسعار  5102 ديسمبرخالل شهر في اإلمارة  الرتفاعنسبة مساهمة األقاليم الجغرافية في معدل 
 5102 نوفمبرالمستهلك لشهر 

 

 نوفمبرمقارنة بأسعار المستهلك لشهر  7002 ديسمبرالرقم القياسي ألسعار المستهلك خلل شهر  ارتفاعلقد جاء 

اهم حيث سظبي، العين والغربية.  أبو أقاليمالرقم القياسي ألسعار المستهلك في  الرتفاعنتيجة  %0.4بنسبة  7002

مقارنة بأسعار المستهلك  7002 ديسمبرالذي تحقق خلل شهر  االرتفاعمن مجمل  %78.5إقليم أبو ظبي بنسبة 

 االرتفاعمن مجمل  %2.6وإقليم المنطقة الغربية بنسبة  %18.9ما ساهم إقليم العين بنسبة ، ك7002 نوفمبرلشهر 

 .الذي حصل خلل الفترة المذكورة

  

 
 السنة

 األسر
 الجماعية غير المواطنة المواطنة

 140.3 139.5 135.4 5102 نوفمبر
 140.6 140.2 135.9 5102 ديسمبر

 0.3 0.5 0.4 التغي ر النسبي



6

الرقم القياسي ألسعار المستهلك

 

 

 منهجية الرقم القياسي ألسعار المستهلك
 

 مقد مة

أبو ظبي في إمارة أبو ظبي الجهة الرسمية المسؤولة عن حساب تقديرات الرقم القياسي ألسعار -ُيعد  مركز اإلحصاء 
 7002المستهلك وإصدارها في اإلمارة. وقد حد ث المركز سنة األساس للرقم القياسي ألسعار المستهلك باعتماد سنة 

رقم القياسي الجديد ُحسبت من خلل نتائج مسح إنفاق األسرة كأساس لألسعار واألوزان. األوزان المستخدمة في ال

 . 2007، الذي نُف ذ في إمارة أبو ظبي خلل الفترة 2007ودخلها 

إن المنهجية التي استخدمت في حساب الرقم القياسي تتسق مع أفضل الممارسات والتوصيات الدولية في هذا 

 المجال.

 
 ما هو الرقم القياسي ألسعار المستهلك؟

الرقم القياسي ألسعار المستهلك هو عبارة عن أداة لقياس معد ل التغي ر في أسعار مجموعة من السلع والخدمات بين 
 فترتين زمنيتين، وتسم ى الفترة التي ننسب إليها األسعار "فترة األساس" والفترة التي نقارن أسعارها "فترة المقارنة".

  
 المستهلك؟أهمي ة الرقم القياسي ألسعار 

يقد م الرقم القياسي ألسعار المستهلك تقديرات شهرية حول نسب التغي ر في سلة أسعار المستهلكين في إمارة أبو 

 ظبي، ومن االستخدامات المهم ة للرقم القياسي ألسعار المستهلك نذكر ما يلي:

  التضخم. ويعد  معد ل يستخدم الرقم القياسي ألسعار المستهلك كمؤشر اقتصادي مهم لحساب معد الت
التضخم مدخلا مهماا للكثير من المؤسسات االقتصادية يؤخذ في االعتبار عند صياغة السياسات النقدية 

 والخطط االقتصادية.

  ُيعد ل سل م الرواتب واألجور من قبل الجهات الدولية والشركات الكبرى ومن قبل بعض الحكومات بناءا على التغي ر
 سعار المستهلك.في الرقم القياسي أل

 .كما يستخدم الرقم القياسي ألسعار المستهلك كمثبط في إعداد الحسابات القومية باألسعار الثابتة 

 

 تحديث الرقم القياسي ألسعار المستهلك

ُيحد ث الرقم القياسي ألسعار المستهلك بشكل دوري كلما توافرت البيانات اللزمة لعملية التحديث، وعادة ُيحد ث الرقم 

لقياسي ألسعار المستهلك بعد صدور نتائج مسح إنفاق األسرة ودخلها الذي ينف ذ دورياا كل خمس سنوات على األكثر ا

في معظم دول العالم. وتكمن أهمي ة التحديث في أوزان سلع وخدمات سلة الرقم القياسي ألسعار المستهلك في أن 

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

 

 7002، حيث أصبحت سنة 2008وقد كان آخر تحديث للرقم القياسي ألسعار المستهلك في إمارة أبو ظبي في عام 

هي سنة األساس الجديدة للرقم القياسي من حيث األوزان واألسعار. والنقاط التالية توض ح التفاصيل الدقيقة لمنهجية 

 ي إمارة أبو ظبي:الرقم القياسي ألسعار المستهلك ف
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 . تركيب الرقم القياسي ألسعار المستهلك0

ُيحسب الرقم القياسي ألسعار المستهلك حسب الصيغة الرياضية للسبير 
WP

PCPI i
i

i
L 0

0

1 
  

تُجمع أسعار سلع سلة الرقم القياسي وخدماتها ألسعار المستهلك بشكل دوري شهرياا، باستثناء مجموعة الخضراوات 

والفواكه واللحوم واألسماك والدجاج فتجمع بشكل أسبوعي وذلك للتغي ر المستمر الذي يطرأ على أسعارها، كما أن 

 أسعار رسوم التعليم ُتجمع بشكل نصف سنوي.  إيجارات المساكن تُجمع أسعارها بشكل ربع سنوي وأخيراا 

 

على مستوى امارة أبو ظبي. وتتكو ن سلة الرقم القياسي الحالي  7002ُيحسب الرقم القياسي الحالي بأساس عام 

سلعة وخدمة. كما تضم ن الرقم القياسي الجديد احتساب  260سلعة وخدمة، بينما تتكو ن سلة المستهلك من  003من 

اسي للمساكن المشغولة من أصحابها، وذلك بإضافة وزن هذا البند إلى وزن المساكن المستأجرة وحساب الرقم القي

 رقم قياسي واحد لإليجارات يتضم ن المساكن المستأجرة والمساكن المشغولة من أصحابها. 
 

ستوى للسلعة ُيحسب متوسط سعر السلعة على مستوى المجموعة االبتدائية )المجموعة االبتدائية هي أدنى م

يتوافر له وزن( باستخدام الوسط الهندسي. أما المنسوب السعري والوزن الجديد، فُيحسب المنسوب السعري بقسمة 

سعر المقارنة على سعر األساس، وللحصول على الوزن الجديد للسلعة ُيضرب المنسوب السعري بوزن األساس 

 للسلعة.

 

الفرعية، ُيجمع الوزن الجديد للسلع والخدمات جميعها التي تنتمي لحساب الرقم القياسي على مستوى المجموعات 

إلى المجموعة الفرعية ومن ثم ُيقسم الوزن الجديد للمجموعة الفرعية على وزن األساس للمجموعة نفسها. 
 وباألسلوب نفسه ُيحسب الرقم القياسي للمجموعات الرئيسة وأخيراا للرقم القياسي العام.

 

 . األوزان5

قم القياسي ألسعار المستهلك هو عبارة عن متوسط مرج ح للتغي ر السعري لسلع سلة الرقم القياسي وخدماتها. إن الر

( بقسمة )مجموع إنفاق األسر Cإن وزن السلعة/الخدمة يعكس األهمي ة النسبية للسلعة. وُيحسب وزن السلعة )

 ع والخدمات كافة(.على )مجموع إنفاق األسر جميعها على السل C)جميعها على السلعة 

 

النسبية للسلع والخدمات. السلعة/الخدمة  1ُحسبت األهميات 7002/7003من خلل نتائج مسح إنفاق األسرة ودخلها 

أو تساويها ُأدرجت ضمن سلة سلع الرقم القياسي ألسعار المستهلك وخدماته.  %0.007التي تكون أهمي تها أكبر من 

أما السلع التي كانت أهمي تها أقل من ذلك فقد ُوز عت أوزانها على باقي السلع ضمن المجموعة نفسها بأسلوب 

 جم.التناسب مع الح

  

                                                           
األهمي ة النسبية للسلعة أو وزن السلعة هو عبارة عن مجموع إنفاق األسر جميعها على هذه السلعة مقسوماا على إنفاق  1

 .جميعها على السلع والخدمات جميعهااألسر 
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 . سلة الرقم القياسي وسلة المستهلك3
سلعة وخدمة، ُحد دت  003بعد عملية حساب األوزان وتحديد السلع والخدمات الممث لة للرقم القياسي، التي بلغ عددها 

سلة المستهلك، حيث تحد د لكل سلعة ضمن سلة الرقم القياسي سلعة/خدمة أو أكثر لتكون ممث لة لها، وعليه فإن 

 سلعة وخدمة. 260المستهلك تكون أكبر من سلة الرقم القياسي، وقد بلغ حجم سلة المستهلك سلة 

 

 . التصنيف المستخدم لمجموعات اإلنفاق في الرقم القياسي ألسعار المستهلك 4

 Classification of Individual Consumptionالتصنيف المستخدم في الرقم القياسي ألسعار المستهلك هو 

according to Purpose (COICOP)  أي "تصنيف االستهلك الفردي حسب الغرض" وهو تصنيف صادر عن األمم المتحدة

مجموعة رئيسة وإلى  07لألغراض اإلحصائية. وُصن فت سلة سلع الرقم القياسي وخدماته بناءا على هذا التصنيف إلى 

حدود. والجدول التالي يبي ن المجموعات  0مجموعة فرعية على مستوى  60مجموعة فرعية على مستوى حد ين، و 03

 الرئيسة )على مستوى حد  واحد( وأوزانها:

رقم 
مجموعة 

 النفاق
 الوزن مجموعات السلع والخدمات

 100.00 الرقم العــــــام  
 16.1 األغذية والمشروبات  11

 0.3 المشروبات الروحية والتبغ 12

 9.8 الملبس واألحذية 13

والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود األخرىالسكن  14  37.9 

 4.8 التجهيزات والمعدات المنزلية وأعمال الصيانة االعتيادية للبيوت 15

 0.8 الصحة 16

 9.7 النقل 17

 7.7 االتصاالت 18

 2.4 الترويح والثقافة 19

 2.6 التعليم 10

 3.4 المطاعم والفنادق 11

 4.6 سلع وخدمات متنو عة 12
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 المصطلحات الخاصة بالرقم القياسي ألسعار المستهلك .0

 المصطلح المرادف الوصف
يعرف السعر بانه القيمة البديلة للوحدة من السلعة او الخدمة. اي القيمة 

السوقية للسلعة او الخدمة، وهذه القيمة تتكون من تبادل السلع والخدمات 
استفادة المستهلك من تلك السلع في االسواق التجارية ويعادلها مدى 

 والخدمات.

Price السعر 

هو مؤشر إحصائي يقيس مقدار التغيرات التي تطرأ على أسعار السلع 
والخدمات وإيجارات الوحدات السكنية التي تدخل ضمن سلة اإلنفاق 

االستهلكي لألسر في فترة زمنية تسمى فترة المقارنة منسوبا الى فترة 
 الساس.أخرى تسمى فترة ا

Consumer 
Price Index 

(CPI) 

الرقم القياسي 
 ألسعار المستهلك

هو معدل االرتفاع العام المتوقع في أسعار المستهلك، ويتم حساب هذا 
التضخم باالعتماد على سلسلة زمنية لبيانات األرقام القياسية ودراسة 

ة حركة أسعارها على مستوى المجموعات الرئيسية والفرعية المكونة لسل
الرقم القياسي مع االخذ بعين االعتبار متغير الموسمية. ومن الجدير بالذكر 
أن نسب التضخم المتوقعة تظل تقديرات إحصائية، معرضة للزيادة او النقصان 

 تبعا لمتغيرات أسعار السوق غير المتوقعة.

Expected 
Inflation 

 التضخم المتوقع

داخل سلة المستهلك والذي يعبر هي االهمية النسبية السلعة أو الخدمة 
 األهمية النسبية Weight عن أهميتها مقارنة بجميع السلع والخدمات داخل سلة الرقم القياسي.

هي منافذ بيع السلع والخدمات كالمحلت التجارية والسوبر ماركت 
 المصدر Outlet والمستودعات.... إلخ

هي المدة الزمنية المعتمدة لتكرار عملية مسح المجموعات المختلفة لكل 
 Periods of سلة وقد تكون أسبوعية او شهرية أو ربعية. 

Collection 
 دورية المسح

 
 . التصنيف المستخدم لشرائح مستوى رفاه األسرة في الرقم القياسي ألسعار المستهلك6

مت األسر إلى خمس شرائح باالعتماد على متوسط إنفاق الفرد في عام  وهو العام الذي  7002وفق هذا التصنيف ُقس 

"الدنيا" الشريحة األقل دخلا، بينما مث لت  ولىاألنُف ذ فيه آخر مسح إلنفاق األسرة ودخلها، حيث مث لت الشريحة 
الشريحة الخامسة "العليا" الشريحة األعلى دخلا، ويشير الجدول التالي إلى متوسط إنفاق الفرد حسب مستويات 

 الرفاه )القيم بالدرهم اإلماراتي(.

 

 مستويات الرفاه األدنى األعلى المتوسط

 الدنيا 2683 11122 7839
 تحت المتوسطة 11126 16887 14070
 المتوسطة 16896 23716 20260
 فوق المتوسطة 23723 34607 28686
 العليــا 34632 422932 52720
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 . التصنيف المستخدم لنوع األسرة في الرقم القياسي ألسعار المستهلك7

مت األسر إلى ثلثة أصناف: األسر المواطنة، واألسر غير   المواطنة، واألسر الجماعية.في هذا التصنيف ُقس 

األسرة المواطنة: هي فرد أو أكثر من مواطني دولة اإلمارات العربية المتحدة الذين يقيمون بصفة معتادة في إمارة أبو 

 تربطهم، ويشتركون في المسكن والمأكل. ظبي ولها رب  أسرة، وقد تربطهم صلة قرابة أو ال

ن غير مواطني دولة اإلمارات العربية المتحدة، يشتركون معاا في المسكن األسرة غير المواطنة: هي فرد أو أكثر م

والمأكل، وقد تربطهم صلة قرابة أو ال تربطهم، ويكون لها رب  أسرة، وتعد  األسرة غير مواطنة إذا كان رب  األسرة غير 

 مواطن والزوجة غير مواطنة حتى لو كان لدى الزوجة أبناء مواطنون من زواج سابق.
سرة الجماعية: تعب ر عن مجموعة من األفراد )اثنين فأكثر( بصرف النظر عن جنسياتهم، وال يكون لها رب  أسرة وال األ

 تربطهم صلة قرابة، ويشتركون معاا في المسكن، وغالباا ال يشتركون في المأكل، وهي من نوع واحد ذكوراا أو إناثاا.

 . النطاق الجغرافي8
ز اإلحصاء هو جمع األسعار من إمارة أبو ظبي. حيث تشمل التقسيمات الجغرافية إلقليم النطاق الحالي لمنهجية مرك

 أبو ظبي والعين والغربية.

 . مصادر السلع والخدمات9
ُحد دت مصادر جمع األسعار من خلل زيارات ميدانية قام بها فريق من قسم مؤشرات األسعار، وهذه المصادر في تجد د 

بلغ القسم بشكل دوري عن إغلق أي مصدر أو انتقاله. ولقد روعي عند اختيار المصدر أن مستمر، حيث إن الفريق ي

يكون مصدراا تمثيلياا أي أنه يمث ل نقطة شراء لشريحة كبيرة من المستهلكين في إمارة أبو ظبي، ويبلغ عدد المصادر 

 ( مصدراا.030التي تجمع األسعار منها )

 . جمع األسعار 01
األسعار من أهم المراحل وأدق ها، وتتطل ب الكثير من الجهد والوقت. ُتجمع أسعار سلة السلع والخدمات تعد  عملية جمع 

من قبل مجموعة من الموظفين الذين ُدر بوا وُأه لوا لهذه الغاية. ولضمان دقة األسعار التي تجمع، تُدق ق أسعار السلع 

مجموعة من مجموعات سلة السلع  السلع والخدمات. فلكلوالخدمات من خلل زيارات ميدانية تدقيقية لعي نة من 

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

وبهدف تطوير آلية جمع األسعار ومواكبة تكنولوجيا المعلومات، أعد  المركز نظاماا خاصاا باألرقام القياسية، ويهدف النظام 

رقام القياسية ألسعار المستهلك باستخدام "األجهزة الكفي ة" إلى إتمام اإلجراءات والعمليات المستحدث لحساب األ

الخاصة بتركيب األرقام القياسية ألسعار المستهلك كافة، باإلضافة إلى توفير البيانات والنواتج المطلوبة، فهو نظام شامل 

 .لك كافةومتكامل يغطي مراحل بناء األرقام القياسية ألسعار المسته

 :ويمكن إجمال أهداف النظام على النحو التالي

 تنفيذ مراحل إعداد األرقام القياسية ألسعار المستهلك واستخراجها كافة.

توفير البرامج واألدوات اإللكترونية الخاصة بإعداد بيانات األسعار )عملية جمع البيانات من الميدان( ونقلها إلى األجهزة 

 استقبال البيانات منها ونقلها إلى قاعدة بيانات األسعار.الكفي ة، وكذلك 

التمك ن من فحص صحة البيانات وتكاملها واختبارها في أثناء مختلف مراحل سير النظام، بدءاا من إعداد سلة السلع 
 .والخدمات مروراا باألعمال الميدانية وانتهاءا بحساب المؤشر

  ا ألي من مناطق اإلمارة )حسب التوزيع الجغرافي(.إمكانية معالجة األرقام القياسية وحسابه
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معالجة الحاالت الخاصة التي قد تنشأ في أثناء جمع البيانات أو إعداد األرقام القياسية مثل اختفاء السلع والمصادر 

 والتغي رات التي تطرأ على السلع.

السلعية المرجحة وحساب أسعار سنة تحديد سلة السلع والخدمات لسنة األساس مع األوزان النسبية للمجموعات 

 األساس للسلع والخدمات كافة وحفظها.

 مساعدة جامعي البيانات على تدقيق البيانات وذلك بربط قواعد بيانات األسعار الحالية بالسابقة.

 . النشر00
نوية. أما الرقم أبو ظبي على إصدار نشرة أسعار السلع والخدمات االستهلكية بصورة شهرية وس-يعمل مركز اإلحصاء 

القياسي ألسعار المستهلك فيصدر بعد مرور أسبوعين من انتهاء الشهر، واألرقام القياسية ألسعار المستهلك متاحة 

للجميع بعد إصدارها. كما يقوم المركز بنشر دوريات سنوية حول األرقام القياسية ألسعار المستهلك تضم  معد الت 

( عند CD'sالبيانات بمؤشرات األرقام القياسية الشهرية على األشرطة المدمجة ) التضخم. كما أنه يمكن تزويد طالبي

 الطلب.
 

 . كيف نقرأ الرقم القياسي ألسعار المستهلك؟05

إن الرقم القياسي ألسعار المستهلك يعكس التغي ر في قيمة التكلفة لسلة من السلع والخدمات )محد دة مسبقاا( بين 
فترتين زمنيتين هما "فترة األساس" و"فترة المقارنة". على سبيل المثال، إذا بلغ الرقم القياسي ألسعار المستهلك 

وحدة  000كانت قيمة تكلفة سلة السلع والخدمات في فترة األساس  فهذا يعني أنه إذا 002.0في فترة مقارنة معي نة 

وحدات نقدية. هذا يعني أن أسعار السلع والخدمات قد ارتفعت  002نقدية فإنها في فترة المقارنة أصبحت تكل ف 

 . %2بالمتوسط بما نسبته 

 

رقم القياسي الحالي على الرقم القياسي كما يمكننا مقارنة أسـعار الفترة الحالية بالفترة السابقة من خلل قسمة ال

الفترة الحالية لنحصــل على معد ل التغي ر في األســعار بين  000( ومن ثم طرح 000للفترة الســابقة وضــرب الناتج في )

 والفترة السابقة

 

 اإلصدار المقبل: 

. للمزيد من المعلومات، 7006 فبرايرعشر من  الرابعفي  7006يناير سـيصـدر الرقم القياسي ألسعار المستهلك لشهر 

 .www.scad.aeأبـوظبي:  –يرجى زيارة الموقع اإللكتروني لمركز اإلحصاء 
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