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 مــةالمقد  

يعد  الرقم القياسي ألسعار المستهلك أحد المؤشرات اإلحصائية التي تشك ل مدخلا مهماا في التخطيط 
اء واإلدارات اإلحصائية في مختلف دول العالم على والبحوث في مختلف المجاالت، وتحرص مراكز اإلحص

تركيب هذه األرقام، التي تعتمد على أسعار سلة من السلع والخدمات التي يستهلكها القطاع العائلي، 
 وتشك ل األرقام المحتسبة سلسلة زمنية لقياس التغي ر الذي يطرأ على تكاليف المعيشة عبر الزمن.

أبو ظبي على جمع أسعار تلك السلع والخدمات بصورة منتظمة وفنشر  –حصاء من هذا المنطلق، دأب مركز اإل
المؤشرات المستخلصة منها، مت بعاا المنهجيات المعتمدة دولياا في هذا المجال. وقد طو ر قسم الدخل 

أبو ظبي الرقم القياسي ألسعار المستهلك بحيث ُيحسب حسب مستويات رفاه -واألسعار في مركز اإلحصاء 
م المجتمع إلى خمس شرائح األس رة وحسب فنوع األسرة. فبالنسبة إلى مستوى رفاه األسرة، فقد ُقس 

  .تمث ل خمسة مستويات معيشية، وذلك باالعتماد على متوسط اإلفنفا  السنوي للفرد

مت أسر المجتمع إلى ثلثة أفنواع، كما وردت في مسح إفنفا  األسرة  أما بالنسبة إلى فنوع األسرة، فقد ُقس 
 : األسر المواطنة واألسر غير المواطنة واألسر الجماعية.7002ودخلها 

وقد اختيرت عي نة البنود الداخلة في سل ة الرقم القياسي ألسعار المستهلك من واقع بيافنات مسح إفنفا  
ا ، بحيث تمث ل مناطق اإلمارة جميعها، أما بالنسبة إلى عي نة المصادر التي تجمع منه7002األسرة ودخلها 

األسعار فلقد روعي عند اختيارها أن تكون مصادر تمثيلية، أي أفنها تمث ل فنقطة شراء لشريحة كبيرة من 
 المستهلكين في إمارة أبو ظبي، مع األخذ في االعتبار التوزيع الجغرافي للمصادر داخل اإلمارة.
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 ص التنفيذيالملخ  
 

بأساس  ،7002 من عام مايوالمستهلك لشهر  سعارالقياسي أليقد م هذا التقرير تحليلا لنتائج حساب الرقم 
 األسرةالمستهلك حسب مستوى رفاه  سعارفنتائج حساب الرقم القياسي ألإلى  باإلضافة ،2007عام 

 . أما أهم النتائج فهي:والنطا  الجغرافي وفنوعها

 بالرقم القياسي مقارفنة  %0.7بنسبة  7002 مايوالرقم القياسي ألسعار المستهلك في شهر  ارتفع

 .7002 ابريللشهر 

  7002 مرايوخرلل شرهر  %0.5ارتفعت أسعار المستهلك لألسر في شرريحة الرفراه لالردفنيال بنسربة 
األسرر ذات  ة، كما ارتفعت أسعار المستهلك لشرريح7002 ابريلمقارفنة بأسعار المستهلك في شهر 

   .%0.4بنسبة  مستوى الرفاه لالمتوسطةل

 

 كما ارتفعت أسعار المسرتهلك %0.0بنسبة األسر المواطنة  ةهلك في شريحارتفعت أسعار المست ،
، في حين ارتفعت أسعار المسرتهلك لشرريحة االسرر %0.7بنسبة غير المواطنة في شريحة االسر 

   .7002 ابريلمقارفنة بشهر  7002 مايوخلل شهر  %0.6 الجماعية بنسبة
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 (100=2007) 5102 مايولشهر المستهلك  ساا الرقم القياسي أل
 

 2015 ابريلالقياسي لشهر  بالرقم 5102 مايومقا نة الرقم القياسي لشهر : أولا 
 

 ابريلمقارفنة بأسعارها في شهر  7002من عام  مايوفي شهر  %0.7المستهلك بنسبة  أسعار معد لارتفع 

سلع  أسعارفاضات( التي طرأت على وقد جاء هذا االرتفاع كمحص لة للتغي رات )االرتفاعات واالفنخ .7002

 وخدمات سلة المستهلك خلل الشهرين المذكورين. 

ة مجموعفكافنت  7002 ابريلمقارفنة بشهر  7002 مايوها في شهر أسعارأما أهم المجموعات التي ارتفعت 

 .%0.7ل بنسبة سلع وخدمات متنوعةل ةمجموعو ،%7.8 بنسبة لوالمشروبات االغذيةل

  األسرةالمستهلك حسب مستوى  فاه  ساا القياسية أل قام األ :اا ثاني

 7002 ابريلالرقم القياسي لشهر ب 7002 مايولشهر حسب مستوى الرفاه مقارفنة الرقم القياسي 
 

مقارفنرة بأسرعار المسرتهلك فري شرهر  7002 مرايوعلى أسعار المستهلك خلل شهر  حدثالذي  االرتفاعأما 

 الرفراه ةسر في شريحر إلى ارتفاع معد الت أسعار المستهلك لألفقد أث   %0.2ه تفنسب تبلغ ذيال ،7002 ابريل

بنسربة  لالمتوسطةلاألسر ذات مستوى الرفاه  ةكما ارتفعت أسعار المستهلك لشريح ،%0.5لالدفنيال بنسبة 

0.4%. 

 

خالل حسب مستوى  فاه األسرة المستهلك  ساا متوسط األ قام القياسية أل :1جدول 
  5102 ابريلو 5102 مايوشهري 

 ظبي أبو-ر: مركز اإلحصاء المصد

 

 

 

 

 

 

 
 السنة

األسر  ذات مستوى الرفاه األسرشريحة 
تحت  الدنيا جمياها

فوق  المتوسطة المتوسطة
 الاليا المتوسطة

 4...0 0.7.7 2...0 0.4.4 ..0.2 0.2.1 7002 ابريل
0.4. 0.6.0 0.6.6 7002 مايو 8 8.0..  .0.7 1 2.0..  

 0.5 0.1 0.5 0.4 0.2 0.5 التغي ر النسبي
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  األسرةالمستهلك حسب نوع  ساا القياسية أل األ قام :اا ثالث

 7002 ابريلالرقم القياسي لشهر ب 7002 مايولشهر  األسرةحسب فنوع مقارفنة الرقم القياسي 
 

 ابريرلهر مقارفنة بأسعار المسرتهلك لشر 7002 مايوعلى أسعار المستهلك خلل شهر  حدثالذي  االرتفاعأما 

بنسربة  األسرر المواطنرة ةالمستهلك في شرريح أسعار أدى الى ارتفاعفقد  %0.7 تهفنسب تبلغ الذي ،7002

والجماعيرة بنسربة  %0.7بنسربة غيرر المواطنرة ، كما ارتفعرت أسرعار المسرتهلك فري شرريحة االسرر 0.0%

 .7002 ابريلشهر بمقارفنة  7002 مايوخلل شهر  0.6%
 

 مـايوخـالل شـهري األسـرة  نـوعحسـب المسـتهلك  سـاا قـام القياسـية ألمتوسط األ  :2جدول 
   5102 ابريلو 5102

 أبو ظبي –مركز اإلحصاء المصدر:       

 النطاق الجغرافيالقياسية ألساا  المستهلك حسب  األ قام اا: ابا
 

مقارفنرة بأسررعار  7002 مرايوخرلل شررهر فنسربة مسراهمة األقراليم الجغرافيررة فري معردل الزيررادة فري اإلمرارة 

 7002 ابريلالمستهلك لشهر 
 

مقارفنرة بأسرعار المسرتهلك لشرهر  7002 مرايور لقد جاء ارتفاع الرقم القياسي ألسعار المستهلك خرلل شره
ظبري، العرين،  أبرو أقراليمفنتيجرة الرتفراع الررقم القياسري ألسرعار المسرتهلك فري  %0.7بنسبة  7002 ابريل

خرلل شرهر مرن مجمرل االرتفراع الرذي تحقرق  %20.6. حيث ساهم إقليم أبو ظبي بنسبة والمنطقة الغربية

وإقلريم  %08.2، كمرا سراهم إقلريم العرين بنسربة 7002 ابريرلهر مقارفنرة بأسرعار المسرتهلك لشر 7002 مايو

 .من مجمل االرتفاع الذي حصل خلل الفترة المذكورة %1.2المنطقة الغربية بنسبة 
 

 :يإقليم أبو ظب -الرقم القياسي ألسعار المستهلك  .0

القياسي لشهر مقارفنة بالرقم  %0.7بنسبة  7002 مايوالرقم القياسي ألسعار المستهلك في شهر  ارتفع

   .7002 ابريل

 الرقم القياسي ألسعار المستهلك إقليم العين .7

مقارفنة بالرقم القياسي لشهر  %0.0بنسبة  7002 مايوالرقم القياسي ألسعار المستهلك في شهر  ارتفع

 .7002 ابريل

 الرقم القياسي ألسعار المستهلك إقليم المنطقة الغربية ..
مقارفنة بالرقم القياسي لشهر  %0.7بنسبة  7002 مايوهلك في شهر الرقم القياسي ألسعار المست ارتفع

 .7002 ابريل

 
 السنة

  األسر
 الجماعية غير المواطنة المواطنة جمياها األسر

 4...0 0.2.4 0.4.1 0.0.1 7002 ابريل

..2.0 0.6.7 0.2.7 0.7.0 7002 مايو  

 0.5 0.6 1.5 0.0 التغي ر النسبي
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 توضيحيةالحظات م

 منهجية الرقم القياسي ألساا  المستهلك
 

 مقد مة

أبرو ظبري فري إمرارة أبرو ظبري الجهرة الرسرمية المسرؤولة عرن حسراب تقرديرات الررقم -ُيعد  مركرز اإلحصراء 

دارها في اإلمارة. وقد حد ث المركز سرنة األسراس للررقم القياسري ألسرعار القياسي ألسعار المستهلك وإص

كأساس لألسرعار واألوزان. األوزان المسرتخدمة فري الررقم القياسري الجديرد  7002المستهلك باعتماد سنة 
 .  2007، الذي فنُف ذ في إمارة أبو ظبي خلل الفترة 2007ُحسبت من خلل فنتائج مسح إفنفا  األسرة ودخلها 

ن المنهجية التي استخدمت في حساب الرقم القياسري تتسرق مرع أفارل الممارسرات والتوصريات الدوليرة إ

 في هذا المجال.

 
 ما هو الرقم القياسي ألساا  المستهلك؟

الرقم القياسي ألسعار المستهلك هو عبارة عن أداة لقيراس معرد ل التغي رر فري أسرعار مجموعرة مرن السرلع 

تين، وتسم ى الفترة التي فننسب إليها األسعار لفترة األساسل والفترة التري فنقرارن والخدمات بين فترتين زمني

 أسعارها لفترة المقارفنةل.

  
 أهمي ة الرقم القياسي ألساا  المستهلك؟

يقد م الرقم القياسي ألسعار المستهلك تقديرات شهرية حول فنسب التغي ر في سلة أسعار المستهلكين في 

 ستخدامات المهم ة للرقم القياسي ألسعار المستهلك فنذكر ما يلي:إمارة أبو ظبي، ومن اال

   يستخدم الرقم القياسي ألسعار المستهلك كمؤشر اقتصادي مهم لحساب معرد الت التارخم. ويعرد
معررد ل التاررخم مرردخلا مهمرراا للكثيررر مررن المؤسسررات االقتصررادية يؤخررذ فرري االعتبررار عنررد صررياغة 

 ادية.السياسات النقدية والخطط االقتص

  ُيعد ل سل م الرواتب واألجور من قبل الجهات الدولية والشركات الكبرى ومن قبل بعض الحكومرات بنراءا
 على التغي ر في الرقم القياسي ألسعار المستهلك.

  كما يستخدم الررقم القياسري ألسرعار المسرتهلك كمثربط فري إعرداد الحسرابات القوميرة باألسرعار
 الثابتة.

 

 ألساا  المستهلك تحديث الرقم القياسي

ُيحد ث الرقم القياسي ألسعار المستهلك بشكل دوري كلما توافرت البيافنات اللزمرة لعمليرة التحرديث، وعرادة 

ُيحد ث الرقم القياسي ألسعار المستهلك بعد صدور فنتائج مسح إفنفرا  األسررة ودخلهرا الرذي ينف رذ دوريراا كرل 

من أهمي ة التحديث في أوزان سلع وخدمات سلة الررقم خمس سنوات على األكثر في معظم دول العالم. وتك

القياسي ألسعار المستهلك في أن هذه األوزان يجب أن تمث رل قردر المسرتطاع الرنمط االسرتهلكي الحرالي 

 لألسرة.
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، حيرث أصربحت 2008وقد كان آخر تحديث للرقم القياسي ألسعار المستهلك فري إمرارة أبرو ظبري فري عرام 

ساس الجديردة للررقم القياسري مرن حيرث األوزان واألسرعار. والنقراط التاليرة توض رح هي سنة األ 7002سنة 
 التفاصيل الدقيقة لمنهجية الرقم القياسي ألسعار المستهلك في إمارة أبو ظبي:

 
 تركيب الرقم القياسي ألساا  المستهلك .0

ُ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 مجموعرة 

الخاراوات والفواكه واللحوم واألسماك والدجاج فتجمرع بشركل أسربوعي وذلرك للتغي رر المسرتمر الرذي يطررأ 

كل ربع سنوي وأخيراا أسعار رسوم التعليم تُجمع على أسعارها، كما أن إيجارات المساكن تُجمع أسعارها بش
 بشكل فنصف سنوي. 

 
علررى مسررتوى امررارة أبررو ظبرري. وتتكررو ن سررلة الرررقم  7002ُيحسررب الرررقم القياسرري الحررالي بأسرراس عررام 

سرلعة وخدمرة. كمرا تارم ن  260سلعة وخدمة، بينما تتكو ن سلة المسرتهلك مرن  4..القياسي الحالي من 

احتساب الرقم القياسي للمسراكن المشرغولة مرن أصرحابها، وذلرك ب ضرافة وزن هرذا  الرقم القياسي الجديد

البند إلى وزن المسراكن المسرتأجرة وحسراب رقرم قياسري واحرد لتيجرارات يتارم ن المسراكن المسرتأجرة 

 والمساكن المشغولة من أصحابها. 
 

متوسط سعر السلعة على مستوى المجموعة االبتدائية )المجموعرة االبتدائيرة هري أدفنرى مسرتوى ُيحسب 

للسررلعة يترروافر لرره وزن( باسررتخدام الوسررط الهندسرري. أمررا المنسرروب السررعري والرروزن الجديررد، فُيحسررب 

 المنسوب السعري بقسمة سعر المقارفنة على سعر األساس، وللحصول على الروزن الجديرد للسرلعة ُياررب

 المنسوب السعري بوزن األساس للسلعة.

 
لحساب الرقم القياسي على مستوى المجموعات الفرعية، ُيجمرع الروزن الجديرد للسرلع والخردمات جميعهرا 

التي تنتمي إلى المجموعة الفرعية ومرن ثرم ُيقسرم الروزن الجديرد للمجموعرة الفرعيرة علرى وزن األسراس 

رقم القياسري للمجموعرات الرئيسرة وأخيرراا للررقم القياسري للمجموعة فنفسها. وباألسلوب فنفسه ُيحسب ال

 العام.
 

 . األوزان5

إن الرررقم القياسرري ألسررعار المسررتهلك هررو عبررارة عررن متوسررط مرررج ح للتغي ررر السررعري لسررلع سررلة الرررقم 

( Cالقياسي وخردماتها. إن وزن السرلعةلالخدمة يعكرس األهمي رة النسربية للسرلعة. وُيحسرب وزن السرلعة )

علرى )مجمروع إفنفرا  األسرر جميعهرا علرى السرلع  C)مجموع إفنفا  األسر جميعها علرى السرلعة بقسمة )

 والخدمات كافة(.
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النسربية للسرلع والخردمات.  1ُحسربت األهميرات 7008ل7002من خرلل فنترائج مسرح إفنفرا  األسررة ودخلهرا 

ة سرلع الررقم القياسري أو تساويها ُأدرجرت ضرمن سرل %0.007السلعةلالخدمة التي تكون أهمي تها أكبر من 

ألسعار المستهلك وخدماته. أما السلع التي كافنت أهمي تها أقل من ذلك فقد ُوز عت أوزافنها على باقي السرلع 

 ضمن المجموعة فنفسها بأسلوب التناسب مع الحجم.
 

 . سلة الرقم القياسي وسلة المستهلك3

سرلعة  4..رقم القياسري، التري بلرد عرددها بعد عملية حساب األوزان وتحديد السلع والخدمات الممث لة للر 

وخدمة، ُحد دت سلة المستهلك، حيث تحد د لكرل سرلعة ضرمن سرلة الررقم القياسري سرلعةلخدمة أو أكثرر 

لتكون ممث لة لها، وعليه فر ن سرلة المسرتهلك تكرون أكبرر مرن سرلة الررقم القياسري، وقرد بلرد حجرم سرلة 

 سلعة وخدمة. 260المستهلك 
 

 خدم لمجموعات اإلنفاق في الرقم القياسي ألساا  المستهلك . التصنيف المست4

 Classification of Individual Consumptionالتصنيف المستخدم في الرقم القياسي ألسعار المستهلك هرو 

according to Purpose (COICOP)  أي لتصنيف االسرتهلك الفرردي حسرب الغررهل وهرو تصرنيف صرادر عرن

اإلحصائية. وُصن فت سلة سلع الرقم القياسي وخدماته بناءا علرى هرذا التصرنيف إلرى  األمم المتحدة لألغراه

 .مجموعرة فرعيرة علرى مسرتوى  .6مجموعة فرعيرة علرى مسرتوى حرد ين، و 4.مجموعة رئيسة وإلى  07

 حدود. والجدول التالي يبي ن المجموعات الرئيسة )على مستوى حد  واحد( وأوزافنها:
 قم 

مجموعة 
 النفاق

موعات السلع والخدماتمج  الوزن 

 100.00 الرقم العررررررام  
 16.1 األغذية والمشروبات  01

 0.3 المشروبات الروحية والتبد 02

 9.8 الملبس واألحذية 03

 37.9 السكن والمياه والكهرباء والغاز وأفنواع الوقود األخرى 04

عتيادية للبيوتالتجهيزات والمعدات المنزلية وأعمال الصيافنة اال 05  4.8 

 0.8 الصحة 06

 9.7 النقل 07

 7.7 االتصاالت 08

 2.4 الترويح والثقافة 09

 2.6 التعليم 10

 3.4 المطاعم والفناد  11

 4.6 سلع وخدمات متنو عة 12
 

 

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

 .إفنفا  األسر جميعها على السلع والخدمات جميعها
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 المصطلحات الخاصة بالرقم القياسي ألساا  المستهلك .4

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

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

 تلك السلع والخدمات.

Price السعر 

لسلع هو مؤشر إحصائي يقيس مقدار التغيرات التي تطرأ على أسعار ا
والخدمات وإيجارات الوحدات السكنية التي تدخل ضمن سلة اإلفنفا  
االستهلكي لألسر في فترة زمنية تسمى فترة المقارفنة منسوبا الى 

 فترة أخرى تسمى فترة االساس.

Consumer 
Price Index 

(CPI) 

الرقم القياسي 
ألسعار 

 المستهلك

تهلك، ويتم حساب هذا هو معدل االرتفاع العام المتوقع في أسعار المس
التاخم باالعتماد على سلسلة زمنية لبيافنات األرقام القياسية ودراسة 
حركة أسعارها على مستوى المجموعات الرئيسية والفرعية المكوفنة 
لسلة الرقم القياسي مع االخذ بعين االعتبار متغير الموسمية. ومن 

حصائية، معرضة الجدير بالذكر أن فنسب التاخم المتوقعة تظل تقديرات إ
 للزيادة او النقصان تبعا لمتغيرات أسعار السو  غير المتوقعة.

 

Expected 
Inflation 

 التاخم المتوقع

هي االهمية النسبية السلعة أو الخدمة داخل سلة المستهلك والذي 
يعبر عن أهميتها مقارفنة بجميع السلع والخدمات داخل سلة الرقم 

 القياسي.

Weight بيةاألهمية النس 

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

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

Collection 
 دورية المسح

 
 لمستخدم لشرائح مستوى  فاه األسرة في الرقم القياسي ألساا  المستهلك. التصنيف ا6

مت األسر إلى خمس شرائح باالعتماد على متوسط إفنفا  الفرد فري عرام  وهرو  7002وفق هذا التصنيف ُقس 

العام الذي فنُف ذ فيه آخر مسح إلفنفا  األسرة ودخلها، حيث مث لرت الشرريحة األولرى لالردفنيال الشرريحة األقرل 

دخلا، بينما مث لت الشريحة الخامسة لالعليرال الشرريحة األعلرى دخرلا، ويشرير الجردول الترالي إلرى متوسرط 

 إفنفا  الفرد حسب مستويات الرفاه )القيم بالدرهم اإلماراتي(.
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 مستويات الرفاه األدنى األعلى المتوسط

 الدفنيا 2683 11122 7839
 تحت المتوسطة 11126 16887 14070
 المتوسطة 16896 23716 20260
 فو  المتوسطة 23723 34607 28686
 العليررا 34632 422932 52720

 

 . التصنيف المستخدم لنوع األسرة في الرقم القياسي ألساا  المستهلك7

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

  المواطنة: هي فرد أو أكثر من مواطني دولة اإلمرارات العربيرة المتحردة الرذين يقيمرون بصرفة األسرة

ترربطهم، ويشرتركون فري  معتادة في إمارة أبو ظبري ولهرا رب  أسررة، وقرد ترربطهم صرلة قرابرة أو ال

 المسكن والمأكل.

 المتحدة، يشتركون معراا  األسرة غير المواطنة: هي فرد أو أكثر من غير مواطني دولة اإلمارات العربية

في المسكن والمأكل، وقد تربطهم صلة قرابة أو ال تربطهم، ويكون لها رب  أسررة، وتعرد  األسررة غيرر 

مواطنة إذا كان رب  األسرة غير مواطن والزوجة غير مواطنة حتى لو كان لردى الزوجرة أبنراء مواطنرون 

 من زواج سابق.

 ألفراد )اثنين فأكثر( بصرف النظر عرن جنسرياتهم، وال يكرون األسرة الجماعية: تعب ر عن مجموعة من ا

لها رب  أسرة وال تربطهم صلة قرابة، ويشتركون معاا في المسكن، وغالبراا ال يشرتركون فري المأكرل، 

 وهي من فنوع واحد ذكوراا أو إفناثاا.

 . النطاق الجغرافي8
أبرو ظبري. حيرث تشرمل التقسريمات النطا  الحرالي لمنهجيرة مركرز اإلحصراء هرو جمرع األسرعار مرن إمرارة 

 الجغرافية إلقليم أبو ظبي والعين والغربية.

 . مصاد  السلع والخدمات9
ُحد دت مصادر جمع األسعار من خلل زيارات ميدافنية قام بها فريق من قسم مؤشرات األسعار، وهذه المصرادر 

در أو افنتقاله. ولقد روعي عنرد في تجد د مستمر، حيث إن الفريق يبلد القسم بشكل دوري عن إغل  أي مص

اختيار المصدر أن يكون مصدراا تمثيلياا أي أفنه يمث ل فنقطة شراء لشريحة كبيرة من المستهلكين فري إمرارة أبرو 

 ( مصدراا.080ظبي، ويبلد عدد المصادر التي تجمع األسعار منها )

 . جمع األساا  01
تطل رب الكثيرر مرن الجهرد والوقرت. تُجمرع أسرعار سرلة تعد  عملية جمع األسعار من أهرم المراحرل وأدق هرا، وت

السلع والخدمات من قبل مجموعة من الموظفين الذين ُدر بوا وُأه لوا لهذه الغاية. ولارمان دقرة األسرعار التري 
تجمع، تُدق ق أسعار السلع والخدمات من خرلل زيرارات ميدافنيرة تدقيقيرة لعي نرة مرن السرلع والخردمات. فلكرل 
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وعررات سررلة السرلع والخرردمات دوريررة لجمعهررا فمنهررا مرا يجمررع بشرركل أسرربوعي، ومنهررا مجموعرة مررن مجم

 الشهري وربع السنوي.

وبهدف تطوير آلية جمع األسعار ومواكبة تكنولوجيا المعلومات، أعد  المركز فنظاماا خاصاا باألرقام القياسية، 
تخدام لاألجهزة الكفي ةل إلى ويهدف النظام المستحدث لحساب األرقام القياسية ألسعار المستهلك باس

إتمام اإلجراءات والعمليات الخاصة بتركيب األرقام القياسية ألسعار المستهلك كافة، باإلضافة إلى توفير 
البيافنات والنواتج المطلوبة، فهو فنظام شامل ومتكامل يغطي مراحل بناء األرقام القياسية ألسعار المستهلك 

 .كافة
 :على النحو التاليويمكن إجمال أهداف النظام 

 .تنفيذ مراحل إعداد األرقام القياسية ألسعار المستهلك واستخراجها كافة 

  توفير البرامج واألدوات اإللكتروفنية الخاصة ب عداد بيافنات األسعار )عملية جمع البيافنات من الميدان( وفنقلها

 يافنات األسعار.إلى األجهزة الكفي ة، وكذلك استقبال البيافنات منها وفنقلها إلى قاعدة ب

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

 رافي(.إمكافنية معالجة األرقام القياسية وحسابها ألي من مناطق اإلمارة )حسب التوزيع الجغ  

  معالجة الحاالت الخاصة التي قد تنشأ في أثناء جمع البيافنات أو إعداد األرقام القياسية مثل اختفاء
 السلع والمصادر والتغي رات التي تطرأ على السلع.

  تحديد سلة السلع والخدمات لسنة األساس مع األوزان النسبية للمجموعات السلعية المرجحة
 سلع والخدمات كافة وحفظها.وحساب أسعار سنة األساس لل

 .مساعدة جامعي البيافنات على تدقيق البيافنات وذلك بربط قواعد بيافنات األسعار الحالية بالسابقة 

 . النشر00
ظبي على إصدار فنشرة أسعار السلع والخدمات االستهلكية بصورة شهرية وسرنوية.  أبو-يعمل مركز اإلحصاء 

يصدر بعد مرور أسبوعين من افنتهاء الشهر، واألرقام القياسرية ألسرعار أما الرقم القياسي ألسعار المستهلك ف

المستهلك متاحة للجميع بعد إصدارها. كما يقوم المركز بنشر دوريات سنوية حرول األرقرام القياسرية ألسرعار 

ة المستهلك تام  معد الت التاخم. كما أفنه يمكن تزويد طرالبي البيافنرات بمؤشررات األرقرام القياسرية الشرهري

 ( عند الطلب.CD'sعلى األشرطة المدمجة )

 
 . كيف نقرأ الرقم القياسي ألساا  المستهلك؟05

إن الرقم القياسي ألسعار المستهلك يعكس التغي ر في قيمة التكلفرة لسرلة مرن السرلع والخردمات )محرد دة 

، إذا بلررد الرررقم مسرربقاا( بررين فترررتين زمنيتررين همررا لفترررة األسرراسل ولفترررة المقارفنررةل. علررى سرربيل المثررال
فهذا يعني أفنه إذا كافنت قيمة تكلفرة سرلة السرلع  002.0القياسي ألسعار المستهلك في فترة مقارفنة معي نة 

وحردات فنقديرة. هرذا  002وحدة فنقدية ف فنها في فترة المقارفنة أصبحت تكل ف  000والخدمات في فترة األساس 

 .  %2ما فنسبته يعني أن أسعار السلع والخدمات قد ارتفعت بالمتوسط ب
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كما يمكننا مقارفنة أسعار الفترة الحالية بالفترة السابقة من خلل قسمة الرقم القياسي الحرالي علرى الررقم 

لنحصل علرى معرد ل التغي رر فري األسرعار  000( ومن ثم طرح 000القياسي للفترة السابقة وضرب الناتج في )

 بين الفترة الحالية والفترة السابقة.

 

 المتوقع. التضخم 03

تكمن أهمية التاخم المتوقع بأفنها تعطي مؤشرا عن معدالت التاخم المستقبلية، يمكن االعتماد عليها فري 

 وضع التصورات والسياسات النقدية المستقبلية، وخاصة من قبل البنوك والمؤسسات المالية. 
 التي تطررأ علرى متوقعةال غير راتللتغي وفقا تنقص أو تزيد قد حصائيةإ اتتقدير هو المتوقع التاخم أن ويلحظ

 .السو 

 

  اإلصدا  المقبل
. للمزيرد مرن 7002في الخامس عشر من يوليو  7002سيصدر الرقم القياسي ألسعار المستهلك لشهر يوفنيو 

 ..e.ascadwwwأبروظبي:  –المعلومات، يرجى زيارة الموقع اإللكتروفني لمركز اإلحصاء 
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