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 مــةالمقد  

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

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

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

 الذي يطرأ على تكاليف المعيشة عبر الزمن.لقياس التغي ر 

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

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

ظبي الرقم القياسي ألسعار المستهلك بحيث ُيحسب حسب مستويات رفاه األسرة وحسب فنوع  أبو-مركز اإلحصاء 

م المجتمع إلى خمس شرائح تمث ل خمسة مستويات معيشية،  األسرة. فبالنسبة إلى مستوى رفاه األسرة، فقد ُقس 

  .وذلك باالعتماد على متوسط اإلفنفا  السنوي للفرد

مت أسر المجتمع إلى ثلثة أفنواع، كما وردت في مسح إفنفا  األسرة ودخلها أما بالنسبة إلى فنوع األسرة، فق د ُقس 

 : األسر المواطنة واألسر غير المواطنة واألسر الجماعية.2007

وقد اختيرت عي نة البنود الداخلة في سل ة الرقم القياسي ألسعار المستهلك من واقع بيافنات مسح إفنفا  األسرة 

ل مناطق اإلمارة جميعها، أما بالنسبة إلى عي نة المصادر التي تجمع منها األسعار فلقد ، بحيث تمث  2007ودخلها 

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 عام  ،2015 من عام أكتوبرالمستهلك لشهر  سعاريقد م هذا التقرير تحليلا لنتائج حساب الرقم القياسي أل

والنطا   وفنوعها األسرةالمستهلك حسب مستوى رفاه  سعارفنتائج حساب الرقم القياسي ألإلى  باإلضافة ،2007

 . أما أهم النتائج فهي:الجغرافي

 مقارفنة بالرقم القياسي  %0.6بنسبة  2015 أكتوبرالرقم القياسي ألسعار المستهلك في شهر  فنخفضا

 .2015 سبتمبرلشهر 

 افنخفضـتكمـا ، %0.8بنسـبة ا المتوسـطةاوالرفـاه االـدفنياا  تيأسعار المستهلك لألسر في شريح افنخفضت 

 2015 أكتـوبرخـلل شـهر  %0.4بنسـبة ا العليـاااألسـر ذات مسـتوى الرفـاه فـي شـريحة أسعار المسـتهلك 

 .2015 سبتمبرمقارفنة بأسعار المستهلك في شهر 

 

 أكتـوبرخـلل شـهر  %0.6بنسـبة وغيـر المواطنـة  سـر المواطنـةاأل شريحتيأسعار المستهلك في  افنخفضت 

 األسـر ةأسعار المستهلك في شريح افنخفضت، كما 2015 سبتمبرمقارفنة بأسعار المستهلك في شهر  2015

 .%0.7بنسبة الجماعية 
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 (100=2007) 2015 أكتوبرلشهر المستهلك  ساا الرقم القياسي أل
 

 2015 سبتمبرالقياسي لشهر  بالرقم 2015 أكتوبرمقا نة الرقم القياسي لشهر : أولا 

 

 رسبتمبمقارفنة بأسعارها في شهر  2015من عام  أكتوبرفي شهر  %0.6المستهلك بنسبة  أسعار معد ل افنخفض

سلع وخدمات  أسعاركمحص لة للتغي رات )االرتفاعات واالفنخفاضات( التي طرأت على  االفنخفاضوقد جاء هذا  .2015

 سلة المستهلك خلل الشهرين المذكورين. 

 ةمجموعفكافنت  2015 سبتمبرمقارفنة بشهر  2015 أكتوبرها في شهر أسعار افنخفضتأما أهم المجموعات التي 

 .%2.3ا بنسبة األغذية والمشروباتا مجموعة، و%4.5بنسبة  االنقلا

 

  األسرةالمستهلك حسب مستوى  فاه  ساا  قام القياسية ألاأل :اا ثاني

 2015 سبتمبرالرقم القياسي لشهر ب 2015 أكتوبرلشهر حسب مستوى الرفاه مقا نة الرقم القياسي 

 سـبتمبرارفنة بأسعار المسـتهلك فـي شـهر مق 2015 أكتوبرعلى أسعار المستهلك خلل شهر  طرأالذي  االفنخفاضأما 

االـدفنياا  الرفـاهتي سر في شـريحمعد الت أسعار المستهلك لأل افنخفاضإلى  أدىفقد  %0.6ه تفنسب تبلغ ذيال ،2015

 .%0.4بنسبة  االعلياالألسر في شريحة الرفاه أسعار المستهلك  افنخفضتكما ، %0.8بنسبة  االمتوسطةوا

 

خالل حساب مساتوى  فااه األسارة المساتهلك  سااا قياسية ألمتوسط األ قام ال: (1جدول )

  2015 سبتمبرو 2015 أكتوبرشهري 

 ظبيأبو-المصدر: مركز اإلحصاء 

 

 

 

 

 
 السنة

 شريحة األسر ذات مستوى الرفاه

تحت  الدنيا
فوق  المتوسطة المتوسطة

 الاليا المتوسطة

 136.7 139.1 140.0 141.3 142.0 2015 سبتمبر

 136.1 138.1 138.9 140.2 140.9 2015 أكتوبر

-8.0 لتغي ر النسبيا  8.0-  8.0-  7.0-  0.4-  
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  األسرةالمستهلك حسب نوع  ساا القياسية أل األ قام :اا ثالث

 2015 سبتمبرالرقم القياسي لشهر ب 2015 أكتوبرلشهر  األسرةحسب نوع مقا نة الرقم القياسي 

 سـبتمبرمقارفنـة بأسـعار المسـتهلك لشـهر  2015 أكتـوبرلك خـلل شـهر على أسعار المسـته طرأالذي  االفنخفاضأما 

وغير المواطنة  األسر المواطنة شريحتيأسعار المستهلك في  افنخفاضأدى الى فقد  %0.6 تهفنسب تبلغ الذي ،2015

 .%0.7بنسبة الجماعية األسر  ةأسعار المستهلك في شريح افنخفضتكما  ،0.6بنسبة 

 

 أكتوبرخلل شهري األسرة  نوعحسب المستهلك  ساا القياسية أل متوسط األ قام: (2جدول )

  2015 سبتمبرو 2015

 ظبيأبو –المصدر: مركز اإلحصاء 

 

 النطاق الجغرافيالقياسية ألساا  المستهلك حسب  األ قام اا: ابا

مقا نة  2015 أكتوبرخلل شهر في اإلما ة  النخفاضسبة مساهمة األقاليم الجغرافية في مادل ن
 2015 سبتمبربأساا  المستهلك لشهر 

 سـبتمبرستهلك لشـهر مقارفنة بأسعار الم 2015 أكتوبرالرقم القياسي ألسعار المستهلك خلل شهر  افنخفاضلقد جاء 

حيـث والغربيـة.  العـين ،ظبـي أبـو أقـاليمالرقم القياسي ألسـعار المسـتهلك فـي  الفنخفاضفنتيجة  %0.6بنسبة  2015

مقارفنـة بأسـعار  2015 أكتـوبرخـلل شـهر الـذي تحقـق  االفنخفـاضمـن مجمـل  %53.9ساهم إقليم أبـو ظبـي بنسـبة 

مـن  %0.9وإقلـيم المنطقـة الغربيـة بنسـبة  %45.2ن بنسـبة ، كما ساهم إقليم العـي2015 سبتمبرالمستهلك لشهر 

 .الذي حصل خلل الفترة المذكورة االفنخفاضمجمل 

 
 

 

 

 
 السنة

 األسر

غير  المواطنة
 الجماعية المواطنة

 141.5 140.4 136.7 2015 سبتمبر
 140.4 139.5 135.9 2015 أكتوبر

-6.0 التغي ر النسبي  0.6-  0.7-  
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 منهجية الرقم القياسي ألساا  المستهلك
 

 مقد مة

أبو ظبي في إمارة أبو ظبي الجهة الرسمية المسؤولة عن حساب تقديرات الرقم القياسـي ألسـعار -ُيعد  مركز اإلحصاء 

مستهلك وإصدارها في اإلمارة. وقد حد ث المركز سنة األسـاس للـرقم القياسـي ألسـعار المسـتهلك باعتمـاد سـنة ال

كأساس لألسعار واألوزان. األوزان المستخدمة في الرقم القياسي الجديد ُحسبت من خلل فنتـائج مسـح إفنفـا   2007

 . 2007ة ، الذي فنُف ذ في إمارة أبو ظبي خلل الفتر2007األسرة ودخلها 

إن المنهجية التي استخدمت في حساب الرقم القياسي تتسق مـع أفضـل الممارسـات والتوصـيات الدوليـة فـي هـذا 

 المجال.

 

 ما هو الرقم القياسي ألساا  المستهلك؟

الرقم القياسي ألسعار المستهلك هو عبارة عن أداة لقياس معد ل التغي ر فـي أسـعار مجموعـة مـن السـلع والخـدمات 

ترتين زمنيتين، وتسم ى الفترة التي فننسب إليهـا األسـعار افتـرة األسـاسا والفتـرة التـي فنقـارن أسـعارها افتـرة بين ف

 المقارفنةا.

  
 أهمي ة الرقم القياسي ألساا  المستهلك؟

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

 ي، ومن االستخدامات المهم ة للرقم القياسي ألسعار المستهلك فنذكر ما يلي:ظب

  يستخدم الرقم القياسي ألسعار المستهلك كمؤشر اقتصادي مهم لحساب معد الت التضخم. ويعد  معـد ل التضـخم

خطــط مــدخلا مهمــاا للكثيــر مــن المؤسســات االقتصــادية يؤخــذ فــي االعتبــار عنــد صــياغة السياســات النقديــة وال

 االقتصادية.

  ر ُيعد ل سل م الرواتب واألجور من قبل الجهات الدولية والشركات الكبرى ومن قبل بعـض الحكومـات بنـاءا علـى التغيـ 

 في الرقم القياسي ألسعار المستهلك.

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

 

 قم القياسي ألساا  المستهلكتحديث الر

ُيحد ث الرقم القياسي ألسعار المستهلك بشكل دوري كلمـا تـوافرت البيافنـات اللزمـة لعمليـة التحـديث، وعـادة ُيحـد ث 

الرقم القياسي ألسعار المستهلك بعد صدور فنتائج مسح إفنفا  األسـرة ودخلهـا الـذي ينف ـذ دوريـاا كـل خمـس سـنوات 

ة التحـديث فـي أوزان سـلع وخـدمات سـلة الـرقم القياسـي ألسـعار على األكثر في معظم دول ا لعـالم. وتكمـن أهميـ 

 المستهلك في أن هذه األوزان يجب أن تمث ل قدر المستطاع النمط االستهلكي الحالي لألسرة.
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 2007، حيـث أصـبحت سـنة 2008وقد كان آخر تحديث للرقم القياسي ألسعار المستهلك في إمارة أبو ظبي في عـام 

هـي ســنة األســاس الجديــدة للـرقم القياســي مــن حيــث األوزان واألســعار. والنقـاط التاليــة توض ــح التفاصــيل الدقيقــة 

 لمنهجية الرقم القياسي ألسعار المستهلك في إمارة أبو ظبي:

 
 . تركيب الرقم القياسي ألساا  المستهلك1

بير ُيحسب الرقم القياسي ألسعار المستهلك حسب الصيغة الرياضية للس
WP

PCPI i
i

i
L 0

0

1 
  

تُجمــع أســعار ســلع ســلة الــرقم القياســي وخــدماتها ألســعار المســتهلك بشــكل دوري شــهرياا، باســتثناء مجموعــة 

الخضـراوات والفواكـه واللحــوم واألسـماد والــدجا  فتجمـع بشــكل أسـبوعي وذلـك للتغي ــر المسـتمر الــذي يطـرأ علــى 

أسعارها بشكل ربع سنوي وأخيراا أسعار رسوم التعليم تُجمـع بشـكل فنصـف أسعارها، كما أن إيجارات المساكن تُجمع 

 سنوي. 

 
على مستوى امارة أبو ظبي. وتتكو ن سلة الرقم القياسي الحـالي  2007ُيحسب الرقم القياسي الحالي بأساس عام 

اسـي الجديـد سـلعة وخدمـة. كمـا تضـم ن الـرقم القي 760سلعة وخدمة، بينما تتكـو ن سـلة المسـتهلك مـن  334من 

احتساب الرقم القياسي للمساكن المشغولة من أصحابها، وذلك بإضافة وزن هذا البند إلى وزن المساكن المسـتأجرة 

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

 
لمجموعـة االبتدائيـة هـي أدفنـى مسـتوى للسـلعة ُيحسب متوسط سعر السلعة على مستوى المجموعة االبتدائية )ا

يتوافر لـه وزن( باسـتخدام الوسـط الهندسـي. أمـا المنسـوب السـعري والـوزن الجديـد، فُيحسـب المنسـوب السـعري 

بقسمة سعر المقارفنة على سعر األسـاس، وللحصـول علـى الـوزن الجديـد للسـلعة ُيضـرب المنسـوب السـعري بـوزن 

 األساس للسلعة.

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

إلى المجموعـة الفرعيـة ومـن ثـم ُيقسـم الـوزن الجديـد للمجموعـة الفرعيـة علـى وزن األسـاس للمجموعـة فنفسـها. 

 سي العام.وباألسلوب فنفسه ُيحسب الرقم القياسي للمجموعات الرئيسة وأخيراا للرقم القيا

 
 . األوزان2

ر السـعري لسـلع سـلة الـرقم القياسـي  إن الرقم القياسي ألسـعار المسـتهلك هـو عبـارة عـن متوسـط مـرج ح للتغيـ 

( بقسمة )مجموع إفنفـا  Cوخدماتها. إن وزن السلعة/الخدمة يعكس األهمي ة النسبية للسلعة. وُيحسب وزن السلعة )

 على )مجموع إفنفا  األسر جميعها على السلع والخدمات كافة(. C)األسر جميعها على السلعة 
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النســـبية للســـلع والخـــدمات.  1ُحســـبت األهميـــات 2007/2008مـــن خـــلل فنتـــائج مســـح إفنفـــا  األســـرة ودخلهـــا 

أو تسـاويها ُأدرجـت ضـمن سـلة سـلع الـرقم القياسـي ألسـعار  %0.002السلعة/الخدمة التي تكون أهمي تها أكبر من 

دماته. أما السلع التي كافنت أهمي تها أقل من ذلك فقد ُوز عت أوزافنها على باقي السلع ضمن المجموعـة المستهلك وخ

 فنفسها بأسلوب التناسب مع الحجم.

 

 . سلة الرقم القياسي وسلة المستهلك3

وخدمـة، سـلعة  334بعد عملية حساب األوزان وتحديد السلع والخدمات الممث لة للـرقم القياسـي، التـي بلـد عـددها  

ُحد دت سلة المستهلك، حيث تحد د لكل سلعة ضمن سـلة الـرقم القياسـي سـلعة/خدمة أو أكثـر لتكـون ممث لـة لهـا، 

 سلعة وخدمة. 760وعليه فإن سلة المستهلك تكون أكبر من سلة الرقم القياسي، وقد بلد حجم سلة المستهلك 

 

 ألساا  المستهلك . التصنيف المستخدم لمجموعات اإلنفاق في الرقم القياسي 4

 Classification of Individual Consumptionالتصــنيف المســتخدم فــي الــرقم القياســي ألســعار المســتهلك هــو 

according to Purpose (COICOP)  أي اتصـنيف االسـتهلد الفـردي حسـب الغـرضا وهـو تصـنيف صـادر عـن األمـم

مجموعـة  12اسي وخدماتـه بنـاءا علـى هـذا التصـنيف إلـى المتحدة لألغراض اإلحصائية. وُصن فت سلة سلع الرقم القي

حـدود. والجـدول التـالي  3مجموعـة فرعيـة علـى مسـتوى  63مجموعة فرعية على مستوى حد ين، و 34رئيسة وإلى 

 يبي ن المجموعات الرئيسة )على مستوى حد  واحد( وأوزافنها:

 

 قم مجموعة 
 الوزن مجموعات السلع والخدمات النفاق

قم العــــــامالر    100.00 
 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
 4.8 التجهيزات والمعدات المنزلية وأعمال الصيافنة االعتيادية للبيوت 05
 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

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

 .األسر جميعها على السلع والخدمات جميعها
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 المصطلحات الخاصة بالرقم القياسي ألساا  المستهلك5.

 المصطلح المرادف الوصف

لخدمة. اي يعرف السعر بافنه القيمة البديلة للوحدة من السلعة او ا
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 

هو مؤشر إحصائي يقيس مقدار التغيرات التي تطرأ على أسعار 
ت السكنية التي تدخل ضمن السلع والخدمات وإيجارات الوحدا

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

هو معدل االرتفاع العام المتوقع في أسعار المستهلك، ويتم 
العتماد على سلسلة زمنية لبيافنات األرقام حساب هذا التضخم با

القياسية ودراسة حركة أسعارها على مستوى المجموعات 
الرئيسية والفرعية المكوفنة لسلة الرقم القياسي مع االخذ بعين 
االعتبار متغير الموسمية. ومن الجدير بالذكر أن فنسب التضخم 

صان تبعا المتوقعة تظل تقديرات إحصائية، معرضة للزيادة او النق
 لمتغيرات أسعار السو  غير المتوقعة.

 

Expected Inflation التضخم المتوقع 

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

 سلة الرقم القياسي.

Weight األهمية النسبية 

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

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

 

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

مت األسر إلى خمس شرائح باالعتماد علـى متوسـط إفنفـا  الفـرد فـي عـام  وهـو العـام  2007وفق هذا التصنيف ُقس 

االدفنياا الشريحة األقل دخلا، بينما مث لـت  ولىاألالذي فنُف ذ فيه آخر مسح إلفنفا  األسرة ودخلها، حيث مث لت الشريحة 

خامسة االعلياا الشريحة األعلى دخلا، ويشير الجدول التالي إلى متوسـط إفنفـا  الفـرد حسـب مسـتويات الشريحة ال

 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
 العليــا 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 

طني دولـة اإلمـارات العربيـة المتحـدة الـذين يقيمـون بصـفة معتـادة فـي األسرة المواطنة: هي فرد أو أكثر من موا -

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

األسرة غيـر المواطنـة: هـي فـرد أو أكثـر مـن غيـر مـواطني دولـة اإلمـارات العربيـة المتحـدة، يشـتركون معـاا فـي  -

ن والمأكل، وقد تربطهم صلة قرابة أو ال تربطهم، ويكون لها رب  أسرة، وتعد  األسرة غير مواطنـة إذا كـان رب  المسك

 األسرة غير مواطن والزوجة غير مواطنة حتى لو كان لدى الزوجة أبناء مواطنون من زوا  سابق.

عن جنسياتهم، وال يكـون لهـا رب  أسـرة  األسرة الجماعية: تعب ر عن مجموعة من األفراد )اثنين فأكثر( بصرف النظر -

وال تربطهم صلة قرابة، ويشتركون معاا في المسكن، وغالباا ال يشتركون في المأكل، وهي من فنوع واحـد ذكـوراا أو 

 إفناثاا.

 . النطاق الجغرافي8

غرافيـة إلقلـيم النطا  الحالي لمنهجية مركز اإلحصاء هو جمع األسعار من إمارة أبو ظبي. حيث تشمل التقسيمات الج

 أبو ظبي والعين والغربية.

 . مصاد  السلع والخدمات9

ُحد دت مصادر جمع األسعار من خلل زيارات ميدافنية قام بها فريـق مـن قسـم مؤشـرات األسـعار، وهـذه المصـادر فـي 

تيـار تجد د مستمر، حيث إن الفريـق يبلـد القسـم بشـكل دوري عـن إغـل  أي مصـدر أو افنتقالـه. ولقـد روعـي عنـد اخ

المصدر أن يكون مصدراا تمثيلياا أي أفنه يمث ل فنقطة شراء لشريحة كبيرة من المستهلكين في إمارة أبو ظبي، ويبلد عـدد 

 ( مصدراا.180المصادر التي تجمع األسعار منها )
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 . جمع األساا  10

ب الكثيـر مـن الجهـد والوقـت. تُ  جمـع أسـعار سـلة السـلع تعد  عملية جمع األسـعار مـن أهـم المراحـل وأدق هـا، وتتطلـ 

والخدمات من قبل مجموعة من الموظفين الذين ُدر بوا وُأه لـوا لهـذه الغايـة. ولضـمان دقـة األسـعار التـي تجمـع، تُـدق ق 

أسعار السلع والخدمات من خلل زيارات ميدافنية تدقيقية لعي نة من السـلع والخـدمات. فلكـل مجموعـة مـن مجموعـات 

 جمعها فمنها ما يجمع بشكل أسبوعي، ومنها الشهري وربع السنوي.سلة السلع والخدمات دورية ل

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

ام اإلجراءات والعمليات المستحدث لحساب األرقام القياسية ألسعار المستهلك باستخدام ااألجهزة الكفي ةا إلى إتم

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

 :ويمكن إجمال أهداف النظام على النحو التالي

 عداد األرقام القياسية ألسعار المستهلك واستخراجها كافة.تنفيذ مراحل إ 

  توفير البرامج واألدوات اإللكتروفنية الخاصة بإعداد بيافنات األسعار )عملية جمع البيافنات من الميدان( وفنقلها إلى

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

 حة البيافنات وتكاملها واختبارها في أثناء مختلف مراحل سير النظام، بدءاا من إعداد سلة التمك ن من فحص ص

 .السلع والخدمات مروراا باألعمال الميدافنية وافنتهاءا بحساب المؤشر

 .)إمكافنية معالجة األرقام القياسية وحسابها ألي من مناطق اإلمارة )حسب التوزيع الجغرافي  

 لتي قد تنشأ في أثناء جمع البيافنات أو إعداد األرقام القياسية مثل اختفاء السلع معالجة الحاالت الخاصة ا

 والمصادر والتغي رات التي تطرأ على السلع.

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

 سنة األساس للسلع والخدمات كافة وحفظها.

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

 . النشر11

أبو ظبي على إصدار فنشرة أسعار السلع والخدمات االستهلكية بصورة شهرية وسنوية. أما الرقم -يعمل مركز اإلحصاء 

الشهر، واألرقام القياسية ألسعار المسـتهلك متاحـة  القياسي ألسعار المستهلك فيصدر بعد مرور أسبوعين من افنتهاء

للجميع بعد إصدارها. كما يقوم المركز بنشر دوريات سـنوية حـول األرقـام القياسـية ألسـعار المسـتهلك تضـم  معـد الت 

د ( عنـCD'sالتضخم. كما أفنه يمكن تزويد طالبي البيافنات بمؤشرات األرقام القياسية الشهرية على األشرطة المدمجـة )

 الطلب.
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 . كيف نقرأ الرقم القياسي ألساا  المستهلك؟12

إن الرقم القياسي ألسعار المستهلك يعكس التغي ر في قيمة التكلفة لسـلة مـن السـلع والخـدمات )محـد دة مسـبقاا( 

ر بـين فتــرتين زمنيتــين همــا افتــرة األسـاسا وافتــرة المقارفنــةا. علــى ســبيل المثـال، إذا بلــد الــرقم القياســي ألســعا

فهـذا يعنـي أفنـه إذا كافنـت قيمـة تكلفـة سـلة السـلع والخـدمات فـي فتـرة  105.0المستهلك في فتـرة مقارفنـة معي نـة 

ف  100األساس  وحـدات فنقديـة. هـذا يعنـي أن أسـعار السـلع  105وحدة فنقدية فإفنهـا فـي فتـرة المقارفنـة أصـبحت تكلـ 

 . %5والخدمات قد ارتفعت بالمتوسط بما فنسبته 

 

رفنة أسعار الفترة الحالية بالفترة السابقة من خلل قسمة الرقم القياسي الحالي على الرقم القياسـي كما يمكننا مقا

ر فـي األسـعار بـين الفتـرة الحاليـة  100( ومن ثم طرح 100للفترة السابقة وضرب الناتج في ) لنحصل على معد ل التغيـ 

 والفترة السابقة.

 

 

 اإلصدا  المقبل: 

. للمزيد من 2015 ديسمبرفي الخامس عشر من  2015 فنوفمبرسعار المستهلك لشهر سيصدر الرقم القياسي أل
 .www.scad.aeأبـوظبي:  –المعلومات، يرجى زيارة الموقع اإللكتروفني لمركز اإلحصاء 
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