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ّمــةالمقد  

مهماّا ّالرقمّالقياسيّألساارّالمستهلكّأحدّالمؤشراتّاإلحصائيةّالتيّتشك لّمدخلّا ياد 

ثّفيّمختلفّالمجالت،ّوتحرصّمراكزّاإلحصاءّواإلداراتّاإلحصائيةّفيّفيّالتخطيطّوالبحو

ّالسلعّ ّمن ّسلة ّعلىّأساار ّالتيّتاتمد ّاألرقام، ّالاالمّعلىّتركيبّهذه مختلفّدول

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

 عبرّالزمن.لقياسّالتغي رّالذيّيطرأّعلىّتكاليفّالمايشةّ

ّالمنطلق،ّدأبّمركزّاإلحصاءّ أبوّظبيّعلىّجمعّأساارّتلكّالسلعّوالخدماتّّ–منّهذا

ّفيّ ّدولياا ّالمنهجياتّالماتمدة ّمت بااا ّالمؤشراتّالمستخلصةّمنها، بصورةّمنتظمةّوفنشر

ّالمجال.ّوقدّطو رّقسمّالدخلّواألساارّفيّمركزّاإلحصاءّ أبوّظبيّالرقمّالقياسيّ-هذا

ّالم ّاألسرة.ّألساار ّفنوع ّوحسب ّاألسرة ّرفاه ّمستويات ّحسب ُّيحسب ّبحيث ستهلك

مّالمجتمعّإلىّخمسّشرائحّتمث لّخمسةّ فبالنسبةّإلىّمستوىّرفاهّاألسرة،ّفقدُّقس 

 ّ.مستوياتّمايشية،ّوذلكّبالعتمادّعلىّمتوسطّاإلفنفا ّالسنويّللفرد

متّأسرّالمجتمعّإلىّثلث ّفقدُّقس  ّبالنسبةّإلىّفنوعّاألسرة، ّوردتّفيّأما ّكما ةّأفنواع،

ّ:ّاألسرّالمواطنةّواألسرّغيرّالمواطنةّواألسرّالجماعية.1001مسحّإفنفا ّاألسرةّودخلهاّ

ّواقعّ ّمن ّالمستهلك ّالقياسيّألساار ّالرقم ّفيّسل ة ّالداخلة ّالبنود ّعي نة ّاختيرت وقد

النسبةّ،ّبحيثّتمث لّمناطقّاإلمارةّجمياها،ّأماّب1001بيافناتّمسحّإفنفا ّاألسرةّودخلهاّ

ّمصادرّ ّتكون ّأن ّاختيارها ّروعيّعند ّفلقد ّاألساار ّمنها ّتجمع ّالتي ّالمصادر ّعي نة إلى

تمثيلية،ّأيّأفنهاّتمث لّفنقطةّشراءّلشريحةّكبيرةّمنّالمستهلكينّفيّإمارةّأبوّظبي،ّمعّ

 األخذّفيّالعتبارّالتوزيعّالجغرافيّللمصادرّداخلّاإلمارة.

ّ

ّ

ّ

 

 

ّ
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ّصّالتنفيذيالملخّ 

 

ّديسمبرالمستهلكّلشهرّّساارلنتائجّحسابّالرقمّالقياسيّألّالتقريرّتحليلاّّمّهذايقدّ 

ّساارفنتائجّحسابّالرقمّالقياسيّألإلىّّضافةباإلّ،2007بأساسّعام1022ّّّالرابعالربعّو

ّ ّّوفنوعهاّاألسرةالمستهلكّحسبّمستوىّرفاه ّللربع ّالمتوقع أماّّ،1025ّاألولوالتضخم

ّأهمّالنتائجّفهي:

 ّ1023عامّّمعمقارفنة1022ّّعامّخللّّ%3.1المستهلكّّأساارفيّتضخمّالّماد لبلغ،ّ

 .1023عامّفنقطة212.5ّّبينماّكانّّ،1022فنقطةّعام218.5ّّحيثّبلغّالرقمّالقياسيّ

 ّالقياسيّألّارتفع ّّساارالرقم ّفيّشهر ّّديسمبرالمستهلك ّعام بنسبة1022ّّمن

2.2%ّّ ّّفنفسهّالشهربمقارفنة ّعام ّا1023من ّالرقم ّبلغ ّحيث ّأل، ّساارلقياسي

232.1ّّالمستهلكّ ّكانّّ،1022ّديسمبرفنقطةّفيّشهر فنقطةّفيّشهر216.0ّّبينما

 .1023ّديسمبر

 مقارفنةّّ%0.5بنسبة1022ّّّديسمبرالرقمّالقياسيّألساارّالمستهلكّفيّشهرّّارتفع

 .1022ّفنوفمبربالرقمّالقياسيّلشهرّ

 4102و 4102و 4104 شهو  خالل المستهلك ساا أل الاام القياسي الرقم: (0) شكل

 

ّ.أبوّظبيّ–ّاإلحصاءّمركزالمصدر:ّ
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 ّفنفسهمقارفنةّبالربعّّ%3.9بنسبة1022ّّمنّعامّّالرابعالرقمّالقياسيّفيّالربعّّارتفع

 .1023منّعامّ

 ّالثالثمقارفنةّبالربعّّ%1.0بنسبة1022ّّمنّعامّّالرابعالربعّالرقمّالقياسيّفيّّارتفع

 .1022منّعامّ

 ّّالمستهلكارتفات ّبنسبةّّلألسرّأساار 1022ّعامّّ%2.4فيّشريحةّالرفاهّ"الدفنيا"

"ّالمتوسطةارتفاتّأساارّالمستهلكّفيّشريحةّالرفاهّ"ّبينما،1023ّعامّّمعمقارفنةّ

ّ ّّ،%3.2بنسبة ّالرفاه ّشريحة ّفي ّالمستهلك ّأساار ّارتفات ّبنسبةّاليا"البينما "

3.4%. 

 ّ ّفي1023ّمنّعامّّفنفسهاّترةالفبمقارفنة1022ّّعامّخللّالمستهلكّّأسااررّارتفاعّأث

ّالمواطنةّأساارتّماد ل ّأد ّّ،المستهلكّلألسر ّبنسبةّإلىّّىما فترةّلّ%3.2ارتفاعها

غيرّالمواطنةّفارتفاتّّاألسرالمستهلكّلشريحةّّأساارّفيرّ،ّكماّأث ّفنفسهاّالمقارفنة

 .ّ%1.5الجماعيةّبنسبةّّلألسرالمستهلكّّأسااربينماّارتفاتّّ،%3.2بنسبةّ

 ّ1025ّلاامّّاألوليرتفعّمتوسطّالرقمّالقياسيّألساارّالمستهلكّخللّالربعّيتوقعّأن

ّ.1022عامّمنّّالرابععنّالربعّّ%0.1فنقطةّتقريبا،ّأيّبزيادةّمقد رةّفنسبتها131.7ّّإلىّ

ّ
 

 

ّ
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ّ(100=2007)1022ّّديسمبرالمستهلكّلشهرّّساارالرقمّالقياسيّأل
 

 المستهلك  ساا لقياسي ألات النسبية في الرقم االتغي ر: أولا 

ّ ّالمستهلكّّماد لارتفع ّأساار 1022ّّعامّخلل ّمنّعامّّ%3.1بنسبة ّبأساارها مقارفنة

بينماّّ،1022فنقطةّعام218.5ّّ،ّحيثّبلغّمتوسطّالرقمّالقياسيّألساارّالمستهلك1023ّ

ّ ّّفنقطة212.5ّكان ّ)الرتفاعات1023ّعام ّللتغي رات ّكمحص لة ّالرتفاع ّهذا ّجاء ّوقد .

ّالمستهلكّوال ّسلعّسلة ّالتيّطرأتّعلىّأساار 1022ّعامّخللّّهاوخدماتفنخفاضات(

 .1023ّعامّّمعمقارفنةّ

  األ قام القياسية ألساا  المستهلك(: 0جدول )

 
 

 السنة

 الرقم القياسي ألساا  المستهلك خالل

 

 ديسمبر نوفمبر
الربع 
 الثالث

 الرابعالربع 
-يناير 
 ديسمبر

1023 215.9ّ216.0ّ215.1ّ215.8ّ212.5 
1022 230.5ّ232.1ّ219.5 230.8 218.5 

5.3 2.2 3.1 %ّفنسبةّالتغي ر  3.9 1.3  
ّ.أبوّظبيّ–المصدر:ّمركزّاإلحصاءّّّّّّّّ

 

 

 4102و 4102و 4104أعوام  ألشهر السنوية التضخم تماد ل: (4) شكل

 

 .أبوّظبيّ–المصدر:ّمركزّاإلحصاءّ
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1023ّمنّعامّّبالفترةّفنفسها1022ّاامّليّمقارفنةّمتوسطّالرقمّالقياسّ:ثافنيااّ

ّ

فةّحسبّمجموعةّمصن ّّاثنتاّعشرةالرئيسةّوعددهاّّفنفا مجموعاتّاإل(1ّ)يظهرّالجدولّ

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

علىّالمجموعةّّاألسرّإفنفا والوزنّعبارةّعنّفنسبةّّ،الرئيسةّفنفا النسبيةّلمجموعاتّاإل

النسبيّالذيّّالتغي ر،ّكماّيظهرّالجدولّجمياهاّالاامّعلىّالمجموعاتّفنفا منّمجملّاإل

،ّأما1023ّعامّّمعمقارفنة1022ّّعامّّخللالمجموعةّّأساارّماد لفيّّالتغي رياكسّفنسبةّ

الذيّّالتغي رفيّمجملّّفنفا فنسبةّالمساهمةّفهيّتاكسّفنسبةّمساهمةّمجموعةّاإل

ّ.%3.1وهوّجمياهاّّالمجموعاتّارأساعلىّّطرأ

 لاامالنسبي ونسبة المساهمة  التغي رحسب الوزن والرئيسة  ناا اإل(: مجموعات 4جدول )

4102 

 مجموعات اإلناا  الرئيسة
 الوزن

 

التغير 

 النسبي %

 المساهمة

% 

 14.0 2.5 16.1 غذيةّوالمشروباتّاأل

 0.3 3.3 0.3 المشروباتّالروحي ةّوالتبغ

 2.3 0.9 9.8 واألحذيةالملبسّ

 46.1 4.0 37.9 خرىالسكن،ّوالمياه،ّوالكهرباء،ّوالغاز،ّوأفنواعّالوقودّاأل

 17.1 11.1 4.8 عمالّالصيافنةّالعتياديةّللبيوتأوّوالماداتّالمنزليةالتجهيزاتّ

 0.0 0.1- 0.8 الصحة

 0.1 0.0 9.7 النقل

 0.3- 0.1- 7.7 التصالت

 1.8 2.7 2.4 الترويحّوالثقافة

 5.0 4.5 2.6 التاليم

 6.3 4.7 3.4 والفناد المطاعمّ

 7.4 5.4 4.6 سلعّوخدماتّمتنوعة

  200 3.1 200ّالمجموع

ّ.ظبيّأبو-المصدر:ّمركزّاإلحصاءّ

"ّخرىالسكن،ّوالمياه،ّوالكهرباء،ّوالغاز،ّوأفنواعّالوقودّاألمجموعةّ"يظهرّالجدولّأعلهّأنّ

ّ ّالذيّحدثّفيّالرّأسهمتهيّأعلىّمجموعة ّّخللتفاع 1022ّّعام عامّّمعمقارفنة

ّامنّمجملّماد لّالرتفاعّالذيّتحققّوقدّجاءّهذّ%26.2بنسبةّّأسهمتحيثّ،1023ّ

ّّ.%2.0فنتيجةّلرتفاعّماد لّأساارّهذهّالمجموعةّبنسبةّّاإلسهام
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عامّّخللالمستهلكّّأساارّماد لمساهمةّفيّالرتفاعّالذيّحدثّفيّّأعلىأماّثافنيّ

عمالّالصيافنةّأوّوالماداتّالمنزليةالتجهيزاتّ"مجموعةّّفهي1023ّعامّّمعقارفنةّم1022ّ

ّللبيوت ّالعتيادية ّّأسهمت" ّالذيّتحققّّ%21.2بنسبة ّالرتفاع ّخللمنّمجملّماد ل

 .%22.2بنسبةّحيثّارتفاتّأساارّهذهّالمجموعةّ،1023ّعامّّمعمقارفنةّّ،1022عامّ

منّمجملّماد لّالرتفاعّّ%22.0بنسبةّّأسهمتّفقد"ّاألغذيةّوالمشروبات"مجموعةّماّأ

حيثّارتفاتّأساارّّ،1023منّعامّّبالفترةّفنفسهامقارفنةّّ،1022عامّخللّالذيّتحققّ

 .%1.5بنسبةّهذهّالمجموعةّ

مقارفنة1022ّّعامّّخللّ%5.2"ّبنسبةّسلعّوخدماتّمتنوعةمجموعةّ"ّأسااركماّارتفاتّّ

الزيادةّّماد لّمجملّمنّ%1.2سهامااّمقدارهّ،ّوقدّحققتّهذهّالمجموعةّإ1023عامّّمع

ّ.1023ّعامّّمعمقارفنة1022ّّعامّّخللّقتالتيّتحقّ 

 مقا نة 4102 عامخالل الرئيسة  ناا اإلمجموعات  أساا  ماد ل في النسبي التغي ر: (3) شكل

 4102 عام مع

 

 .ظبيّأبو-لمصدر:ّمركزّاإلحصاءّا
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  4102 ن عامم الرابعللربع الرقم القياسي ثالثاا: 

 

من عام  الرابع اهمة في مادلت تغير أساا  الربع(: التغير النسبي ونسبة المس2جدول  قم )

 ناا حسب مجموعة اإل 4102من عام  الرابعمقا نة بالربع  4102

 ةاإلناا  الرئيسمجموعات 
 الوزن

 

التغير 
النسبي 
% 

 المساهمة
% 

 15.1 3.2 16.1 غذيةّوالمشروباتّاأل

 0.3 4.7 0.3 والتبغّروحيةتّالالمشروبا

 7.0- 3.5- 9.8 حذيةالملبسّواأل

 55.6 5.9 37.9 خرىالسكن،ّوالمياه،ّوالكهرباء،ّوالغاز،ّوأفنواعّالوقودّاأل

 18.7 14.7 4.8 عمالّالصيافنةّالعتياديةّللبيوتأالتجهيزاتّوالماداتّالمنزليةّو

 0.0 0.2 0.8 الصحة

 1.2- 0.5- 9.7 النقل

 0.0 0.0 7.7 تالتصال

 2.8 5.3 2.4 الترويحّوالثقافة

 5.3 5.9 2.6 التاليم

 3.6 3.3 3.4 المطاعمّوالفناد 

 6.7 6.0 4.6 سلعّوخدماتّمتنوعة

 200 3.9 200ّالمجموع
 أبوّظبيّ--مركزّاإلحصاءّ :المصدر

ّ ّالمستهلكّارتفع ّالرقمّالقياسيّألساار ّ منّالرابعالربعّخلل 1022ّّعام ّ%3.9بنسبة

ّ.1023ّّالفترةّمنّعامّبنفسّمقارفنةّ

"ّالخرىّالوقودّوأفنواعّوالغاز،ّوالكهرباء،ّوالمياه،ّالسكن، مجموعةّ"يظهرّالجدولّأعلهّبأنّ

ّخللالرتفاعّالذيّتحققّّماد لمنّمجملّّ%55.6بنسبةّهيّأعلىّمجموعةّساهمتّ

ّح1023منّعامّّبالفترةّفنفسهامقارفنةّّ،1022عامّمنّّالرابعالربعّ يثّارتفاتّاساارهاّ،

ّ%5.9بنسبةّ

الربعّخللّأماّثافنيّأعلىّمساهمةّفيّالرتفاعّالذيّحدثّفيّمادلّأساارّالمستهلكّ

ّّالرابع ّمن 1022ّّعام ّعام ّمن ّالفترة ّبنفس ّ"1023ّمقارفنة ّمجموعة ّالتجهيزاتفهي

ّللبيوتّالعتياديةّالصيافنةّواعمالّالمنزليةّوالمادات حيثّّ%28.1بنسبةّّفقدّساهمت"

ّ%22.1رتفاتّاساارهاّبنسبةّا

ّ
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1022ّّّديسمبرالرقمّالقياسيّلشهرّ:ّراباااّ
 

1023ّّديسمبرالقياسيّلشهرّّبالرقم1022ّّديسمبرمقارفنةّالرقمّالقياسيّلشهرّ .2

 

ّ ّّأساارّماد لارتفع ّفيّشهر ّّديسمبرالمستهلك ّعام 1022ّّمن مقارفنةّّ%2.2بنسبة

المستهلكّّساارالرقمّالقياسيّألحيثّبلغّّ،1023منّعامّّللشهرّفنفسههاّأسااربمادلّ

ّكانّّ،1022ّديسمبرفنقطةّفيّشهر232.1ّّ .1023ّّديسمبرفنقطةّفيّشهر216.0ّّبينما

ّأسااروقدّجاءّهذاّالرتفاعّكمحص لةّللتغي راتّ)الرتفاعاتّوالفنخفاضات(ّالتيّطرأتّعلىّ

ّن.سلعّوخدماتّسلةّالمستهلكّخللّالشهرينّالمذكوري

ّديسمبرمقارفنةّبشهر1022ّّّديسمبرهاّفيّشهرّأساارارتفاتّّأماّأهمّالمجموعاتّالتي

ّمجموعفكافنت1023ّّ ّ"للبيوتّالعتياديةّالصيافنةّواعمالّالمنزليةّوالماداتّالتجهيزات"ة

ّبنسبةالترويحّوالثقافة"ّمجموعةوّ،%25.6ّبنسبة ّوالمياه،ّالسكن،"ومجموعةّ،6.8%ّّ"

ارتفاتّأساارهاّ"ّالتاليم"ومجموعةّ،ّ%6.1ّبة"ّبنسالخرىّالوقودّوأفنواعّوالغاز،ّوالكهرباء،

ّ.%5.8بنسبةّ"ّسلعّوخدماتّمتنوعة"ّمجموعةوّ،%5.9بنسبةّ

ّ

 1022ّفنوفمبرالقياسيّلشهرّّبالرقم1022ّّديسمبرمقارفنةّالرقمّالقياسيّلشهرّ .1

هاّفيّشهرّأساارمقارفنةّب1022ّمنّعامّّديسمبرالمستهلكّفيّشهرّّأساارّماد لّارتفع

ّبنس1022ّّفنوفمبر ّهذا%0.5بة ّجاء ّوقد ّ)الرتفاعاتّّالرتفاعّ. ّللتغي رات كمحص لة

ّديسمبرشهرّخللّّهاوخدماتسلعّسلةّالمستهلكّّأسااروالفنخفاضات(ّالتيّطرأتّعلىّ

ّ.1022ّفنوفمبرمقارفنةّبأساارهاّفيّشهر1022ّّمنّعامّ
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 4102و 4102و 4104 شهو  خالل المستهلك ساا أل القياسي الرقم: (2) شكل

 

 .ظبيّأبو-المصدر:ّمركزّاإلحصاءّ

ّّاألسرةالمستهلكّحسبّمستوىّرفاهّّسااررقامّالقياسيةّألاألّ:خامسااّ
 

 1023عامّّمع1022ّّعامحسبّمستوىّالرفاهّّمقارفنةّمتوسطّالرقمّالقياسي .2

ّ

إلـى1023ّّعـامّمـعّمقارفنـةّّ%3.1بنسـبة1022ّّعـامّخـللّىّارتفاعّأساارّالمستهلكّد ّأ

فتـرةّلّ%1.2سـرّفـيّشـريحةّالرفـاهّ"الـدفنيا"ّبنسـبةّاارّالمستهلكّلألارتفاعّماد لتّأس

"ّبنسـبةّالمتوسـطةارتفاتّأساارّالمستهلكّفـيّشـريحةّالرفـاهّ"ّبينما،ّفنفسهاّالمقارفنة

ّ.%3.4"ّبنسبةّاليا"الارتفاتّأساارّالمستهلكّفيّشريحةّالرفاهّوّ،3.1%

 

حســب  4102و 4102عــامي ل خــالالمســتهلك  ســاا متوســا األ قــام القياســية أل(: 2جــدول )

 األسرةمستوى  فاه 

 
 السنة

 ذات مستوى الرفاه األسرشريحة 
األسر 
 الدنيا جمياها

تحت 

 المتوسطة
 المتوسطة

فو  

 المتوسطة
 الاليا

215. 126.0 125.5 1023عامّ 5 .212 9 .213 4 .212 5 
219. 128.5 1022عامّ 8 129.6 129.0 127.5 128.5 

بيالتغي رّالنس  2.4 3.0 .3 2 .3 3 .3 4 .3 2 
ّ.ظبيّأبو-المصدر:ّمركزّاإلحصاءّ

ّ
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الرقمّالقياسيّلشهرّب1022ّّديسمبرالرقمّالقياسيّلشهرّمتوسطّمقارفنةّ .1

ّاألسرةحسبّمستوىّرفاه1023ّّّديسمبر

مقارفنـةّّ%4.1بنسـبة1022ّّمـنّعـامّّديسـمبرالمستهلكّخـللّشـهرّّأساارىّارتفاعّأد ّّ

ّالرفاهّةسرّفيّشريحالمستهلكّلألّأساارتّماد لّارتفاعإلى1023ّّّديسمبرشهرّّأساارب

كماّارتفاتّأساارّالمستهلكّلشـريحةّاألسـرّذاتّمسـتوىّالرفـاهّّ،%3.3بنسبةّ"الدفنيا"ّ

مسـتوىّّذاتّاألسـرّةالمسـتهلكّلشـريحّأسـاارارتفاـتّ،ّفيّحينّ%4.4بنسبةّّا"الالي"

ّ.ّ%4.1بنسبةّ"المتوسطة"ّالرفاهّ

 

 4102مـن عـامي  ديسـمبرشـهر خـالل المسـتهلك  سـاا اسية ألمتوسا األ قام القي(: 5جدول )

 األسرةحسب مستوى  فاه  4102و

ّ.أبوّظبيّ–المصدر:ّمركزّاإلحصاءّ

الرقمّب1022ّّديسمبرلشهرّحسبّمستوىّالرفاهّمقارفنةّالرقمّالقياسيّ .3

1022ّّفنوفمبرالقياسيّلشهرّ

ّ

ّارأسـامقارفنـةّب1022ّّديسـمبرالمستهلكّخللّشـهرّّأساارعلىّّحدثالذيّّالرتفاعأماّ

إلـىّارتفـاعّماـد لتّرّفقدّأثـ ّ%0.5هّتفنسبّتبلغّذيالّ،1022ّفنوفمبرالمستهلكّفيّشهرّ

كمـاّارتفاـتّأسـاارّّ،%0.1"الـدفنيا"ّبنسـبةّّالرفـاهّةفـيّشـريحسـرّأساارّالمستهلكّلأل

،ّفـيّحـينّ%0.2بنسـبةّّ"ّالمتوسـطةّ"المستهلكّلشـريحةّاألسـرّذاتّمسـتوىّالرفـاهّ

ّ.ّ%0.6"ّبنسبةّالاليامستوىّالرفاهّ"ّاألسرّذاتّةارتفاتّأساارّالمستهلكّلشريح

ّ

 4102 نـوفمبروّديسـمبرالمسـتهلك خـالل شـهر   سـاا متوسا األ قام القياسـية أل(: 6جدول )

 األسرةحسب مستوى  فاه 

ّ.ظبيّأبو-المصدر:ّمركزّاإلحصاءّ

 

 

 
 

 السنة

 ذات مستوى الرفاه األسرشريحة 
األسر 
 الدنيا جمياها

تحت 
 المتوسطة

 المتوسطة
فو  

 المتوسطة
 الاليا

211. 127.0 1023ّديسمبر 5 211.0 216.2 .212 7 126.0 
231. 131.2 1022ّديسمبر 4 132.2 .232 7 130.2 131.2 

3. 3.3 التغي رّالنسبي 8 4.1 4.2 4.4 4.1 

 

 السنة

 ذات مستوى الرفاه األسرشريحة 
األسر 

 الدنيا جمياها
تحت 

 المتوسطة
 المتوسطة

فو  

 المتوسطة
 الاليا

 230.5 219.2 232.0 232.1 231.0 230.9 1022ّرفنوفمبّّ
2.231 232.1 1022ّديسمبرّّ  231.1 1.232  230.1 232.1 

1.0 التغي رّالنسبي  0.3 0.2 0.5 0.6 0.5 
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 4102 ديسـمبرإلـ   4104 ينـاير مـن الاتـرة خـالل المسـتهلك ساا أل القياسي الرقم: (5) شكل

   األسرة  فاهوى مست حسب

 

ّ.ظبيّأبو-المصدر:ّمركزّاإلحصاءّ

ّّاألسرةالمستهلكّحسبّفنوعّّساارالقياسيةّألّاألرقامّ:ااّسادس

منّّبالفترةّفنفسها1022ّّعامّاألسرةحسبّفنوعّّمقارفنةّمتوسطّالرقمّالقياسي .2

 1023عامّ

ّفي1023ّهاّعامّأساارمقارفنةّبّ%3.1بنسبة1022ّّعامّخللّالمستهلكّّأسااررّارتفاعّأث ّ

فتــرةّلّ%3.2ارتفاعهــاّبنســبةّإلــىّّىمــاّأد ّّ،المســتهلكّلألســرّالمواطنــةّأســاارتّماــد ل

غيـرّالمواطنـةّفارتفاـتّّاألسـرالمسـتهلكّلشـريحةّّأسـاارّفـيرّكماّأثـ فنفسها،ّّالمقارفنة

ّ.%1.5الجماعيةّبنسبةّّلألسرالمستهلكّّأسااربينماّارتفاتّّ،%3.2بنسبةّ

ّ

 نـو حسـب 4102ّو 4102عـامي خـالل  المسـتهلك ساا ياسية ألمتوسا األ قام الق(: 7جدول )

 األسرة

ّ.ظبيّأبو-المصدر:ّمركزّاإلحصاءّّ

ّ

ّ

 

 
 السنة

 األسر
 
 الجماعية غير المواطنة المواطنة جمياها األسر

5.212 215.2 215.0 212.0 1023عامّ  
9.218 218.1 1022عامّ  218.5 5.821  

2.3 التغي رّالنسبي  3.2 2.5 1.3  
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الرقمّب1022ّّديسمبرلشهرّّاألسرةحسبّفنوعّالرقمّالقياسيّّمتوسطّقارفنةم .1

1023ّّديسمبرالقياسيّلشهرّ

 

مقارفنـةّّ%2.2بنسـبة1022ّّمـنّعـامّ ديسـمبرالمسـتهلكّخـللّشـهرّّأساارىّارتفاعّأد ّ

غيـرّوّسـرّالمواطنـةالمسـتهلكّلألّأسـاارتّماـد لارتفاعّإلى1023ّّ ديسمبرشهرّّأساارب

ّ.%3.3الجماعيةّبنسبةّّلألسرالمستهلكّّأساار،ّبينماّارتفاتّ%2.1المواطنةّبنسبةّ

ّ

 4102مـن عـامي  ديسـمبرالمسـتهلك خـالل شـهر  سـاا متوسا األ قام القياسية أل(: 8جدول )

 األسرة نو حسب 4102ّو

ّ.أبوّظبيّ–المصدر:ّمركزّاإلحصاءّّّّّّّ

الرقمّب1022ّّديسمبرلشهرّّاألسرةحسبّفنوعّالرقمّالقياسيّمتوسطّمقارفنةّ .3

1022ّّفنوفمبرالقياسيّلشهرّ

ّ

ّأسـاارمقارفنـةّب1022ّّبرديسـمالمستهلكّخللّشـهرّّأساارعلىّّحدثالذيّّالرتفاعأماّ

 أسـاارّأدىّالـىّارتفـاعفقـدّّ%0.5ّتهفنسـبّتبلغـّالـذيّ،1022ّفنـوفمبرالمستهلكّلشـهرّ

ّ%0.6ّتهفنسـبّبارتفـاعوغيرّالمواطنةّّ%0.2بنسبةّّالمواطنةّاألسرّةالمستهلكّفيّشريح

ّ.1022ّّفنوفمبرشهرّبمقارفنة1022ّّّديسمبرخللّشهرّّ%0.3والجماعيةّبنسبةّ

 

ّديسـمبرو 4102 نـوفمبرالمسـتهلك خـالل شـهر   سـاا متوسا األ قام القياسـية أل(: 9جدول )

 األسرة نو حسب  4102

ّ.أبوّظبيّ–المصدر:ّمركزّاإلحصاءّّ

 

 

 السنة

 األسر
 

 المواطنة جمياها األسر
غير 

 المواطنة
 الجماعية

 126.0 127.0 126.5 125.4 1023ّديسمبر
230. 1022ّديسمبر 7 .232 8 131.1 131.2 

 2.2 3.3 2.1 4.1 التغي رّالنسبي

 

 السنة

 األسر
 

 المواطنة جمياها األسر
غير 

 المواطنة
 الجماعية

 230.5 230.8 232.0 230.2 1022ّفنوفمبر
1.230 1022ّديسمبر  8.232  232.2 232.1 

2.0 التغي رّالنسبي  0.6 3.0  0.5 
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 4102 ديسـمبرإلـ   4104 ينـايرمـن المسـتهلك خـالل الاتـرة  ساا : الرقم القياسي أل(6)شكل 

 األسرةحسب نو  

 

 

 

ّ.ظبيّأبو-المصدر:ّمركزّاإلحصاءّ

 

 النطا  الجغرافيألساا  المستهلك حسب  الرقم القياسي اا:سابا

 

ّ:يأبوّظبّإقليمّ-ّالرقمّالقياسيّألساارّالمستهلك .2

 1022ّعامّخللّّ%3.3أبوّظبيّّإقليمفيّأساارّالمستهلكّفيّماد لّالتضخمّّارتفع

 .1023عامّمعّمقارفنةّ

 ّّارتفع ّفيّشهر ّالمستهلك ّالقياسيّألساار ّّديسمبرالرقم ّعام بنسبة1022ّّمن

 ّ.1023منّعامّّفنفسهّالشهربمقارفنة2.3%ّّ

 مقارفنةّّ%0.6بنسبة1022ّّّديسمبرشهرّالرقمّالقياسيّألساارّالمستهلكّفيّّارتفع

أماّأهمّالمجموعاتّالتيّارتفاتّأساارهاّفيّّ .1022ّفنوفمبربالرقمّالقياسيّلشهرّ

ّ 1022ّّّديسمبرشهر ّبشهر 1022ّّّفنوفمبرمقارفنة ّ"فكافنت ّوالمياه،ّلسكن،امجموعة

ّ.%2.8ّبنسبةّ"الخرىّالوقودّوأفنواعّوالغاز،ّوالكهرباء،

ّ
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ّالاينّإقليممستهلكّالرقمّالقياسيّألساارّال .1

 ّّارتفع ّالتضخم ّالمستهلكّفيّماد ل ّّ%3.2الاينّّإقليمفيّأساار 1022ّعامّخلل

 .1023عامّّمعمقارفنةّ

 ّّارتفع ّفيّشهر ّالمستهلك ّالقياسيّألساار ّّديسمبرالرقم ّعام بنسبة1022ّّمن

ّ.1023منّعامّّفنفسهّالشهربمقارفنة3.1%ّّ

 مقارفنةّّ%0.2بنسبة1022ّّّديسمبررّالرقمّالقياسيّألساارّالمستهلكّفيّشهّارتفع

ّفيّأساارهاّارتفاتّالتيّالمجموعاتّأهمّأما،1022ّّفنوفمبربالرقمّالقياسيّلشهرّ

ّ"ّفكافنت1022ّّفنوفمبرّبشهرّمقارفنة1022ّّديسمبرّشهر ّوالمياه،ّالسكن،ومجموعة

ّالخرىّالوقودّوأفنواعّوالغاز،ّوالكهرباء، ّبنسبة ّوخدماتّ"ّمجموعةو2.6%ّ" سلع

 .%0.9ّبنسبةّ"متنوعة

 

 المنطقةّالغربيةّإقليمالرقمّالقياسيّألساارّالمستهلكّ .3

 1022ّّعامّخللّ%1.8ّالغربيةّإقليمّفيّالمستهلكّأساارّفيّالتضخمّماد لّارتفع

 .1023ّعامّمعّمقارفنة

 ّّارتفع ّفيّشهر ّالمستهلك ّالقياسيّألساار ّّديسمبرالرقم ّعام بنسبة1022ّّمن

 .1023مّمنّعاّفنفسهّالشهربمقارفنة3.0%ّّ

 مقارفنةّّ%0.2بنسبة1022ّّّديسمبرالرقمّالقياسيّألساارّالمستهلكّفيّشهرّّارتفع

ّفيّأساارهاّارتفاتّالتيّالمجموعاتّأهمّأماّ.1022ّفنوفمبربالرقمّالقياسيّلشهرّ

ّّفكافنت1022ّّفنوفمبرّبشهرّمقارفنة1022ّّديسمبرّشهر ّوالمياه،ّالسكن،"مجموعة

ّالخرىّدالوقوّوأفنواعّوالغاز،ّوالكهرباء، ّبنسبة "2.6%،ّ"ّ ّوخدماتّومجموعة سلع

ّ.%2.0"ّبنسبةّمتنوعةّ
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 4102 عامنسبة مساهمة األقاليم الجغرافية في مادل الزيادة في اإلما ة خالل 

 4102 بااممقا نة 

 

بـالفترةّفنفسـهاّمقارفنـة1022ّّّعـامخللّلقدّجاءّارتفاعّالرقمّالقياسيّألساارّالمستهلكّ

ّأقـاليمكنتيجةّلرتفاعّالرقمّالقياسيّألساارّالمستهلكّفـيّّ%3.1بنسبة1023ّّمنّعامّ

مـنّمجمـلّّ%10.0.ّحيثّساهمّإقليمّأبوّظبيّبنسبةّظبي،ّالاين،ّوالمنطقةّالغربيةّأبو

،ّكماّساهمّإقليم1023ّمنّعامّّبنفسّالفترةمقارفنة1022ّّّعامالرتفاعّالذيّتحققّخللّ

منّمجملّالرتفاعّالـذيّحصـلّّ%6.3بنسبةّّوإقليمّالمنطقةّالغربيةّ%13.1الاينّبنسبةّ

ّ.خللّالفترةّالمذكورة

 

 التضخم المتوقع  اا:ثامن

 

 ّّألساارّالمستهلك1025ّّالتضخمّالمتوقعّللربعّاألول

1025ّلاامّّاألوليتوقعّأنّيرتفعّمتوسطّالرقمّالقياسيّألساارّالمستهلكّخللّالربعّ

  .1022عامّمنّّالرابععنّالربعّّ%0.1تهاّفنقطةّتقريبا،ّأيّبزيادةّمقد رةّفنسب131.7ّإلىّ

ّ مقارفنةّمعّّ%2.3إلى2015ّّلاامّّاألوليتوقعّأنّيرتفعّمادلّالتضخمّالسنويّللربع

 .1022ّعامّفنفسّالربعّمن

 

 

 

 اإلصدا  المقبل: 

ّفبرايـرمنّّالخامسّعشرفي1025ّّّينايرالمستهلكّلشهرّّساارسيصدرّالرقمّالقياسيّأل

 :أبـوّظبـيّ–ات،ّيرجىّزيارةّالموقـعّاإللكتروفنـيّلمركـزّاإلحصـاءّ.ّللمزيدّمنّالمالوم5102

www.scad.ae 

ّ

 

 

http://www.scad.ae/
http://www.scad.ae/
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 منهجيةّالرقمّالقياسيّألساارّالمستهلك

 مقد مة

أبوّظبيّفـيّإمـارةّأبـوّظبـيّالجهـةّالرسـميةّالمسـؤولةّعـنّحسـابّ-ُياد ّمركزّاإلحصاءّ

اارّالمستهلكّوإصدارهاّفيّاإلمـارة.ّوقـدّحـد ثّالمركـزّسـنةّتقديراتّالرقمّالقياسيّألس

كأساسّلألساارّواألوزان.1001ّّاألساسّللرقمّالقياسيّألساارّالمستهلكّباعتمادّسنةّ

األوزانّالمسـتخدمةّفـيّالـرقمّالقياسـيّالجديـدُّحسـبتّمـنّخـللّفنتـائجّمسـحّإفنفــا ّ

ّ.2007ّالفترةّّ،ّالذيّفنُف ذّفيّإمارةّأبوّظبيّخلل2007األسرةّودخلهاّ

إنّالمنهجيةّالتيّاستخدمتّفيّحسابّالـرقمّالقياسـيّتتسـقّمـعّأفضـلّالممارسـاتّ

ّوالتوصياتّالدوليةّفيّهذاّالمجال.

 

 ما هو الرقم القياسي ألساا  المستهلك؟

ّ

رّفـيّأسـاارّ الرقمّالقياسـيّألسـاارّالمسـتهلكّهـوّعبـارةّعـنّأداةّلقيـاسّماـد لّالتغيـ 

تّبـينّفتـرتينّزمنيتـين،ّوتسـم ىّالفتـرةّالتـيّفننسـبّإليهـاّمجموعةّمنّالسلعّوالخـدما

ّاألساارّ"فترةّاألساس"ّوالفترةّالتيّفنقارنّأساارهاّ"فترةّالمقارفنة".

ّّ

 أهمي ة الرقم القياسي ألساا  المستهلك؟

ّ

رّفـيّسـلةّ يقد مّالرقمّالقياسـيّألسـاارّالمسـتهلكّتقـديراتّشـهريةّحـولّفنسـبّالتغيـ 

ةّأبوّظبي،ّومنّالستخداماتّالمهم ةّللرقمّالقياسيّألساارّأساارّالمستهلكينّفيّإمار

ّالمستهلكّفنذكرّماّيلي:

 ّــرقمّالقياســيّألســاارّالمســتهلكّكمؤشــرّاقتصــاديّمهــمّلحســاب يســتخدمّال

للكثيرّمنّالمؤسساتّالقتصاديةّ مهماّا ماد لتّالتضخم.ّوياد ّماد لّالتضخمّمدخلّا

ّقديةّوالخططّالقتصادية.يؤخذّفيّالعتبارّعندّصياغةّالسياساتّالن
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 ُّياد لّسل مّالرواتبّواألجورّمنّقبـلّالجهـاتّالدوليـةّوالشـركاتّالكبـرىّومـنّقبـل

ّباضّالحكوماتّبناءاّعلىّالتغي رّفيّالرقمّالقياسيّألساارّالمستهلك.

 ّكمــاّيســتخدمّالــرقمّالقياســيّألســاارّالمســتهلكّكمثــبطّفــيّإعــدادّالحســابات

 القوميةّباألساارّالثابتة.

ّ

 حديث الرقم القياسي ألساا  المستهلكت

ّ

ُيحد ثّالرقمّالقياسيّألساارّالمستهلكّبشكلّدوريّكلماّتوافرتّالبيافناتّاللزمةّلامليـةّ

التحديث،ّوعادةُّيحد ثّالرقمّالقياسيّألسـاارّالمسـتهلكّباـدّصـدورّفنتـائجّمسـحّإفنفـا ّ

كـلّخمـسّسـنواتّعلـىّاألكثـرّفـيّم اظـمّدولّالاـالم.ّاألسرةّودخلهاّالذيّينف ذّدوريـاّا

وتكمنّأهمي ةّالتحديثّفيّأوزانّسلعّوخدماتّسلةّالـرقمّالقياسـيّألسـاارّالمسـتهلكّ

ّفيّأنّهذهّاألوزانّيجبّأنّتمث لّقدرّالمستطاعّالنمطّالستهلكيّالحاليّلألسرة.

ّ

،2008ّوقدّكانّآخرّتحديثّللرقمّالقياسيّألساارّالمستهلكّفيّإمارةّأبوّظبيّفيّعـامّ

هيّسنةّاألسـاسّالجديـدةّللـرقمّالقياسـيّمـنّحيـثّاألوزان1001ّّسنةّحيثّأصبحتّ

ــرقمّالقياســيّألســاارّ ــةّال ــةّلمنهجي ــحّالتفاصــيلّالدقيق ــةّتوض  ــاطّالتالي واألســاار.ّوالنق

ّالمستهلكّفيّإمارةّأبوّظبي:

ّ

 . تركيب الرقم القياسي ألساا  المستهلك0

ّ

ـــيغةّالر ـــاارّالمســـتهلكّحســـبّالص ـــرقمّالقياســـيّألس ـــبيرُّيحســـبّال ـــيةّللس ياض

W
P
P

CPI i

i

i

L 0

0

1 ّّ

تُجمعّأساارّسلعّسلةّالرقمّالقياسيّوخدماتهاّألساارّالمستهلكّبشكلّدوريّشـهرياا،ّ

الخضراواتّوالفواكهّواللحومّواألسماكّوالدجاجّفتجمعّبشكلّأسـبوعيّباستثناءّمجموعةّ

أسـاارهاّتُجمـعّاكنّوذلكّللتغي رّالمستمرّالذيّيطرأّعلىّأساارها،ّكماّأنّإيجاراتّالمسـ

أساارّرسومّالتاليمّتُجمعّبشكلّفنصفّسنوي.ّ  بشكلّربعّسنويّوأخيراّا

ّ

علىّمستوىّامـارةّأبـوّظبـي.ّوتتكـو ن1001ُّّيحسبّالرقمّالقياسيّالحاليّبأساسّعامّ

160ّسلاةّوخدمة،ّبينماّتتكو نّسلةّالمستهلكّمن332ّّسلةّالرقمّالقياسيّالحاليّمنّ
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الـرقمّالقياسـيّالجديـدّاحتسـابّالـرقمّالقياسـيّللمسـاكنّكمـاّتضـم نّّسلاةّوخدمة.

المشغولةّمنّأصحابها،ّوذلكّبإضافةّوزنّهذاّالبندّإلىّوزنّالمساكنّالمستأجرةّوحسابّ

رقــمّقياســيّواحــدّلتيجــاراتّيتضــم نّالمســاكنّالمســتأجرةّوالمســاكنّالمشــغولةّمــنّ

ّأصحابها.ّ

ّ

بتدائيـةّ)المجموعـةّالبتدائيـةّمتوسطّسارّالسـلاةّعلـىّمسـتوىّالمجموعـةّالُيحسبّ

هيّأدفنىّمستوىّللسـلاةّيتـوافرّلـهّوزن(ّباسـتخدامّالوسـطّالهندسـي.ّأمـاّالمنسـوبّ

الساريّوالوزنّالجديد،ّفُيحسبّالمنسوبّالسـاريّبقسـمةّسـارّالمقارفنـةّعلـىّسـارّ

األساس،ّوللحصولّعلىّالوزنّالجديدّللسلاةُّيضـربّالمنسـوبّالسـاريّبـوزنّاألسـاسّ

ّللسلاة.

ّ

سابّالرقمّالقياسيّعلىّمستوىّالمجموعـاتّالفرعيـة،ُّيجمـعّالـوزنّالجديـدّللسـلعّلح

والخـدماتّجمياهـاّالتــيّتنتمـيّإلـىّالمجموعــةّالفرعيـةّومـنّثــمُّيقسـمّالـوزنّالجديــدّ

الـرقمُّيحسبّللمجموعةّالفرعيةّعلىّوزنّاألساسّللمجموعةّفنفسها.ّوباألسلوبّفنفسهّ

ل ّلرقمّالقياسيّالاام.القياسيّللمجموعاتّالرئيسةّوأخيراّا

ّ

 . األوزان4

ّ

رّالسـاريّلسـلعّ إنّالرقمّالقياسيّألساارّالمستهلكّهوّعبارةّعنّمتوسطّمـرج حّللتغيـ 

سلةّالرقمّالقياسيّوخدماتها.ّإنّوزنّالسلاة/الخدمةّياكسّاألهمي ةّالنسـبيةّللسـلاة.ّ

علـىCّّ)(ّبقسمةّ)مجموعّإفنفـا ّاألسـرّجمياهـاّعلـىّالسـلاةCّوُيحسبّوزنّالسلاةّ)

ّ)مجموعّإفنفا ّاألسرّجمياهاّعلىّالسلعّوالخدماتّكافة(.

ّ

النســبية1ُّّحســبتّاألهميــات1001/1008ّمــنّخــللّفنتــائجّمســحّإفنفــا ّاألســرةّودخلهــاّ

أوّتساويهاُّأدرجتّّ%0.001للسلعّوالخدمات.ّالسلاة/الخدمةّالتيّتكونّأهمي تهاّأكبرّمنّ

دماتـه.ّأمـاّالسـلعّالتـيّكافنـتّضمنّسـلةّسـلعّالـرقمّالقياسـيّألسـاارّالمسـتهلكّوخ

أهمي تهاّأقلّمنّذلكّفقدُّوز عتّأوزافنهاّعلىّباقيّالسلعّضمنّالمجموعةّفنفسهاّبأسلوبّ

ّالتناسبّمعّالحجم.

ّ

                                                           
األهميّة النسبية للسلعة أو وزن السلعة هو عبارة عن مجموع إنفاق األسر جميعها على هذه السلعة مقسوماً على إنفاق األسر جميعها على  1

 سلع والخدمات جميعها.ال
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 . سلة الرقم القياسي وسلة المستهلك2

 

بادّعمليةّحسابّاألوزانّوتحديدّالسلعّوالخـدماتّالممث لـةّللـرقمّالقياسـي،ّالتـيّبلـغّّ

وخدمة،ُّحد دتّسلةّالمستهلك،ّحيـثّتحـد دّلكـلّسـلاةّضـمنّسـلةّسلاة332ّّعددهاّ

الرقمّالقياسيّسلاة/خدمةّأوّأكثرّلتكونّممث لةّلها،ّوعليـهّفـإنّسـلةّالمسـتهلكّتكـونّ

ّسلاةّوخدمة.160ّأكبرّمنّسلةّالرقمّالقياسي،ّوقدّبلغّحجمّسلةّالمستهلكّ

 

 ألساا  المستهلك . التصنيف المستخدم لمجموعات اإلناا  في الرقم القياسي 2

ــرقمّالقياســيّألســاارّالمســتهلكّهــوّ  Classification ofالتصــنيفّالمســتخدمّفــيّال

Individual Consumption according to Purpose (COICOP)ّّأيّ"تصــنيفّالســتهلك

الفرديّحسبّالغرض"ّوهوّتصنيفّصادرّعنّاألممّالمتحـدةّلألغـراضّاإلحصـائية.ّوُصـن فتّ

ّعلىّهذاّالتصنيفّإلىّسلةّسلعّالرقمّالقي مجموعةّرئيسـةّوإلـى21ّّاسيّوخدماتهّبناءا

حـدود.3ّّمجموعـةّفرعيـةّعلـىّمسـتوى63ّّمجموعةّفرعيةّعلـىّمسـتوىّحـد ين،ّو32ّ

ّوالجدولّالتاليّيبي نّالمجموعاتّالرئيسةّ)علىّمستوىّحد ّواحد(ّوأوزافنها:

ّ

رقمّمجموعةّ
 الوزن مجموعاتّالسلعّوالخدمات الفنفا 

قمّالاــــــامالر    100.00 

 16.1 األغذيةّوالمشروباتّ 01

 0.3 المشروباتّالروحيةّوالتبغ 02

 9.8 الملبسّواألحذية 03

 37.9 السكنّوالمياهّوالكهرباءّوالغازّوأفنواعّالوقودّاألخرى 04

لبيوتالتجهيزاتّوالماداتّالمنزليةّوأعمالّالصيافنةّالعتياديةّل 05  4.8 

 0.8 الصحة 06

 9.7 النقل 07

 7.7 التصالت 08

 2.4 الترويحّوالثقافة 09

 2.6 التاليم 10

 3.4 المطاعمّوالفناد  11

 4.6 سلعّوخدماتّمتنو عة 12
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 . المصطلحات الخاصة بالرقم القياسي ألساا  المستهلك5

ّالوصف ّالمرادف  المصطلح

ّ الخدمة.ّّيارفّالسارّبافنهّالقيمةّالبديلةّللوحدةّمنّالسلاةّاو  
ايّالقيمةّالسوقيةّللسلاةّاوّالخدمة،ّوهذهّالقيمةّتتكونّ
منّتبادلّالسلعّوالخدماتّفيّالسوا ّالتجاريةّوياادلهاّ

 مدىّاستفادةّالمستهلكّمنّتلكّالسلعّوالخدمات.

Priceّ  السار

هوّمؤشرّإحصائيّيقيسّمقدارّالتغيراتّالتيّتطرأّعلىّ
داتّالسكنيةّالتيّتدخلّأساارّالسلعّوالخدماتّوإيجاراتّالوح

ضمنّسلةّاإلفنفا ّالستهلكيّلألسرّفيّفترةّزمنيةّتسمىّ
ّفترةّالمقارفنةّمنسوباّالىّفترةّأخرىّتسمىّفترةّالساس.

Consumer 
Price Index 

(CPI)ّ

الرقمّالقياسيّ
 ألساارّالمستهلك

هوّمادلّالرتفاعّالاامّالمتوقعّفيّأساارّالمستهلك،ّويتمّ
بالعتمادّعلىّسلسلةّزمنيةّلبيافناتّحسابّهذاّالتضخمّ

األرقامّالقياسيةّودراسةّحركةّأساارهاّعلىّمستوىّ
المجموعاتّالرئيسيةّوالفرعيةّالمكوفنةّلسلةّالرقمّالقياسيّ
معّالخذّباينّالعتبارّمتغيرّالموسمية.ّومنّالجديرّبالذكرّأنّ
فنسبّالتضخمّالمتوقاةّتظلّتقديراتّإحصائية،ّمارضةّللزيادةّ

ّنقصانّتبااّلمتغيراتّأساارّالسو ّغيرّالمتوقاة.اوّال

ّ

Expected 
Inflationّ

 التضخمّالمتوقع

هيّالهميةّالنسبيةّالسلاةّأوّالخدمةّداخلّسلةّ
المستهلكّوالذيّيابرّعنّأهميتهاّمقارفنةّبجميعّالسلعّ

ّوالخدماتّداخلّسلةّالرقمّالقياسي.

Weight األهميةّالنسبية 

خدماتّكالمحلتّالتجاريةّوالسوبرّهيّمنافذّبيعّالسلعّوال
 ماركتّوالمستودعات....ّإلخ

Outlet المصدر 

هيّالمدةّالزمنيةّالماتمدةّلتكرارّعمليةّمسحّالمجموعاتّ

 المختلفةّلكلّسلةّوقدّتكونّأسبوعيةّاوّشهريةّأوّرباية.ّ
Periods of 
Collection 

 دوريةّالمسح

 

سرة في الرقم القياسي ألساا  . التصنيف المستخدم لشرائح مستوى  فاه األ6

 المستهلك
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متّاألسرّإلىّخمسّشرائحّبالعتمـادّعلـىّمتوسـطّإفنفـا ّالفـردّ وفقّهذاّالتصنيفُّقس 

وهوّالاامّالذيّفنُف ـذّفيـهّآخـرّمسـحّإلفنفـا ّاألسـرةّودخلهـا،ّحيـثّمث لـت1001ّّفيّعامّ

الخامسـةّ"الاليـا"ّالشريحةّاألولىّ"الدفنيا"ّالشـريحةّاألقـلّدخـلا،ّبينمـاّمث لـتّالشـريحةّ

الشريحةّاألعلىّدخلا،ّويشيرّالجدولّالتاليّإلىّمتوسطّإفنفـا ّالفـردّحسـبّمسـتوياتّ

ّالرفاهّ)القيمّبالدرهمّاإلماراتي(.

 

 مستوياتّالرفاه األدفنى األعلى المتوسط

 الدفنيا 2683 11122 7839

 تحتّالمتوسطة 11126 16887 14070

 المتوسطة 16896 23716 20260

 فو ّالمتوسطة 23723 34607 28686

 الاليــا 34632 422932 52720

 

ّ

 . التصنيف المستخدم لنو  األسرة في الرقم القياسي ألساا  المستهلك7

متّاألسرّإلىّثلثةّأصناف:ّاألسرّالمواطنـة،ّواألسـرّغيـرّالمواطنـة،ّ فيّهذاّالتصنيفُّقس 

ّواألسرّالجماعية.

مـواطنيّدولـةّاإلمـاراتّالاربيـةّالمتحـدةّالـذينّاألسرةّالمواطنة:ّهيّفردّأوّأكثـرّمـنّ -

ّأسـرة،ّوقـدّتـربطهمّصـلةّقرابـةّأوّ يقيمونّبصفةّماتـادةّفـيّإمـارةّأبـوّظبـيّولهـاّرب 

ّتربطهم،ّويشتركونّفيّالمسكنّوالمأكل.ّل

األسرةّغيرّالمواطنة:ّهيّفردّأوّأكثرّمنّغيرّمواطنيّدولةّاإلمـاراتّالاربيـةّالمتحـدة،ّ -

فيّال ّيشتركونّمااّا مسكنّوالمأكل،ّوقدّتربطهمّصلةّقرابةّأوّلّتربطهم،ّويكونّلهاّرب 

ّاألسـرةّغيـرّمـواطنّوالزوجـةّغيـرّمواطنـةّ أسرة،ّوتاد ّاألسرةّغيرّمواطنـةّإذاّكـانّرب 

ّحتىّلوّكانّلدىّالزوجةّأبناءّمواطنونّمنّزواجّسابق.

ــأكثر(ّبصــرفّال - ــينّف ــرادّ)اثن ــرّعــنّمجموعــةّمــنّاألف ــة:ّتاب  نظــرّعــنّاألســرةّالجماعي

فيّالمسـكن،ّ ّأسرةّولّتربطهمّصلةّقرابة،ّويشتركونّمااّا جنسياتهم،ّولّيكونّلهاّرب 

أوّإفناثاا. لّيشتركونّفيّالمأكل،ّوهيّمنّفنوعّواحدّذكوراّا  وغالباّا
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 . النطا  الجغرافي8

 

النطا ّالحاليّلمنهجيةّمركزّاإلحصاءّهوّجمعّاألساارّمنّإمارةّأبـوّظبـي.ّحيـثّتشـملّ

ّيماتّالجغرافيةّإلقليمّأبوّظبيّوالاينّوالغربية.التقس

 

 . مصاد  السلع والخدمات9

ّ

ُحد دتّمصادرّجمعّاألساارّمنّخـللّزيـاراتّميدافنيـةّقـامّبهـاّفريـقّمـنّقسـمّمؤشـراتّ

األساار،ّوهذهّالمصادرّفيّتجد دّمستمر،ّحيثّإنّالفريقّيبلغّالقسـمّبشـكلّدوريّعـنّ

أيّأفنـهّإغل ّأيّمصدرّأوّافنتقاله.ّولقدّر تمثيليـاّا وعيّعندّاختيارّالمصـدرّأنّيكـونّمصـدراّا

يمث لّفنقطةّشراءّلشريحةّكبيرةّمنّالمستهلكينّفيّإمارةّأبوّظبي،ّويبلـغّعـددّالمصـادرّ

ّ(ّمصدراا.280التيّتجمعّاألساارّمنهاّ)

 

 . جمع األساا  01

 

هدّوالوقت.ّتُجمـعّتاد ّعمليةّجمعّاألساارّمنّأهمّالمراحلّوأدق ها،ّوتتطل بّالكثيرّمنّالج

أساارّسلةّالسلعّوالخدماتّمـنّقبـلّمجموعـةّمـنّالمـوظفينّالـذينُّدر بـواّوُأه لـواّلهـذهّ

الغاية.ّولضمانّدقةّاألساارّالتيّتجمع،ّتُدق قّأساارّالسـلعّوالخـدماتّمـنّخـللّزيـاراتّ

ميدافنيةّتدقيقيةّلاي نةّمنّالسلعّوالخدمات.ّفلكـلّمجموعـةّمـنّمجموعـاتّسـلةّالسـلعّ

ّدماتّدوريةّلجماهاّفمنهاّماّيجمعّبشكلّأسبوعي،ّومنهاّالشهريّوربعّالسنوي.والخ

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

باألرقامّالقياسية،ّويهدفّالنظامّالمستحدثّلحسابّاألرقامّالقياسيةّألساارّالمستهلكّ

ّالكف ّ"األجهزة ّاألرقامّباستخدام ّبتركيب ّالخاصة ّوالامليات ّاإلجراءات ّإتمام ّإلى ي ة"

القياسيةّألساارّالمستهلكّكافة،ّباإلضافةّإلىّتوفيرّالبيافناتّوالنواتجّالمطلوبة،ّفهوّفنظامّ

ّ.شاملّومتكاملّيغطيّمراحلّبناءّاألرقامّالقياسيةّألساارّالمستهلكّكافة

ّ:ويمكنّإجمالّأهدافّالنظامّعلىّالنحوّالتالي

 ّنفيذّمراحلّإعدادّاألرقامّالقياسيةّألساارّالمستهلكّواستخراجهاّكافة.ت
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 ّّجمع ّ)عملية ّاألساار ّبيافنات ّبإعداد ّالخاصة ّاإللكتروفنية ّواألدوات ّالبرامج توفير

ّمنهاّ ّالبيافنات ّاستقبال ّوكذلك ّالكفي ة، ّاألجهزة ّإلى ّوفنقلها ّالميدان( ّمن البيافنات

 وفنقلهاّإلىّقاعدةّبيافناتّاألساار.

 ّمختلفّمراحلّسيرّالتم ّفيّأثناء ّواختبارها ّالبيافناتّوتكاملها ك نّمنّفحصّصحة

ّوافنتهاءاّ ّالميدافنية ّباألعمال ّمروراا ّوالخدمات ّالسلع ّسلة ّإعداد ّمن ّبدءاا النظام،

 .بحسابّالمؤشر

 ّإمكافنيةّماالجةّاألرقامّالقياسيةّوحسابهاّأليّمنّمناطقّاإلمارةّ)حسبّالتوزيع

  الجغرافي(.

 ّالحا ّاألرقامّماالجة ّإعداد ّأو ّالبيافنات ّجمع ّأثناء ّفي ّتنشأ ّقد ّالتي ّالخاصة لت

ّالقياسيةّمثلّاختفاءّالسلعّوالمصادرّوالتغي راتّالتيّتطرأّعلىّالسلع.

 ّّللمجموعات ّالنسبية ّاألوزان ّمع ّاألساس ّلسنة ّوالخدمات ّالسلع ّسلة تحديد

ّحفظها.السلايةّالمرجحةّوحسابّأساارّسنةّاألساسّللسلعّوالخدماتّكافةّو

 ّّاألساار ّبيافنات ّقواعد ّبربط ّوذلك ّالبيافنات ّتدقيق ّعلى ّالبيافنات ّجاماي مساعدة

 الحاليةّبالسابقة.

 . النشر00

ّ

ظبـيّعلـىّإصـدارّفنشـرةّأسـاارّالسـلعّوالخـدماتّالسـتهلكيةّّأبـو-ياملّمركزّاإلحصاءّ

عينّبصورةّشهريةّوسنوية.ّأماّالرقمّالقياسيّألساارّالمستهلكّفيصـدرّباـدّمـرورّأسـبو

منّافنتهاءّالشهر،ّواألرقامّالقياسيةّألساارّالمستهلكّمتاحـةّللجميـعّباـدّإصـدارها.ّكمـاّ

يقومّالمركزّبنشرّدورياتّسنويةّحولّاألرقامّالقياسـيةّألسـاارّالمسـتهلكّتضـم ّماـد لتّ

التضخم.ّكماّأفنهّيمكنّتزويدّطـالبيّالبيافنـاتّبمؤشـراتّاألرقـامّالقياسـيةّالشـهريةّعلـىّ

ّ(ّعندّالطلب.CD'sمجةّ)األشرطةّالمد

ّ

 . كيف نقرأ الرقم القياسي ألساا  المستهلك؟04

ّ

إنّالرقمّالقياسيّألساارّالمستهلكّياكسّالتغي رّفـيّقيمـةّالتكلفـةّلسـلةّمـنّالسـلعّ

والخدماتّ)محد دةّمسبقاا(ّبينّفترتينّزمنيتينّهماّ"فترةّاألساس"ّو"فترةّالمقارفنة".ّعلىّ

205.0ّلقياسـيّألسـاارّالمسـتهلكّفـيّفتـرةّمقارفنـةّماي نـةّسبيلّالمثال،ّإذاّبلغّالرقمّا

وحـدة200ّّفهذاّيانيّأفنهّإذاّكافنتّقيمةّتكلفةّسلةّالسلعّوالخدماتّفـيّفتـرةّاألسـاسّ
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وحداتّفنقدية.ّهذاّيانيّأنّأساارّالسلع205ّّفنقديةّفإفنهاّفيّفترةّالمقارفنةّأصبحتّتكل فّ

ّ.ّ%5والخدماتّقدّارتفاتّبالمتوسطّبماّفنسبتهّ

ّ

اّيمكنناّمقارفنةّأساارّالفترةّالحاليةّبالفترةّالسابقةّمنّخـللّقسـمةّالـرقمّالقياسـيّكم

200ّ(ّومـنّثـمّطـر 200ّالحاليّعلىّالرقمّالقياسيّللفترةّالسابقةّوضـربّالنـاتجّفـيّ)

ّلنحصلّعلىّماد لّالتغي رّفيّاألساارّبينّالفترةّالحاليةّوالفترةّالسابقة.

 

 . التضخم المتوقع02

ةّالتضخمّالمتوقعّبأفنهاّتاطيّمؤشراّعنّمادلتّالتضـخمّالمسـتقبلية،ّيمكـنّتكمنّأهمي

العتمادّعليهاّفيّوضعّالتصوراتّوالسياساتّالنقديةّالمستقبلية،ّوخاصةّمنّقبلّالبنوكّ

والمؤسساتّالمالية.ّوعلىّالرغمّمنّأهميةّالتضخمّالفاليّالمحسوبّمنّخللّاألرقـامّ

ّنّهذاّالتضخمّيابرّعنّفتراتّسابقه.ّالقياسيةّألساارّالمستهلكّإلّأ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


