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 مــةالمقد  

ّمهمااّّلّمدخلاّمّالقياسيّألساارّالمستهلكّأحدّالمؤشراتّاإلحصائيةّالتيّتشك ّالرقّيادّ 

فيّالتخطيطّوالبحوثّفيّمختلفّالمجالت،ّوتحرصّمراكزّاإلحصاءّواإلداراتّاإلحصائيةّفيّ

ّالسلعّ ّمن ّسلة ّعلىّأساار ّالتيّتاتمد ّاألرقام، ّالاالمّعلىّتركيبّهذه مختلفّدول

ّالقطا ّيستهلكها ّالتي ّوتشك ّوالخدمات ّالاائلي، ّزمنيةّع ّسلسلة ّالمحتسبة ّاألرقام ل

 لقياسّالتغي رّالذيّيطرأّعلىّتكاليفّالمايشةّعبرّالزمن.

ّالمنطلق،ّدأبّمركزّاإلحصاءّ علىّجمعّأساارّتلكّالسلعّوالخدماتّّأبوّظبيّ–منّهذا

ّمت ّ ّالمؤشراتّالمستخلصةّمنها، ّدوليااّبصورةّمنتظمةّوفنشر ّالمنهجياتّالماتمدة ّفيّبااا

ّالمجال.ّوقدّ الرقمّالقياسيّّظبيّأبو-ّحصاءفيّمركزّاإلّالدخلّواألساارقسمّّطو رهذا

ّ ّبحيث ّالمستهلك ّاألسرة.ُّّيحسبألساار ّفنوع ّوحسب ّاألسرة ّرفاه ّمستويات حسب

مفبالنسبةّإلىّمستوىّرفاهّاألسرة،ّفقدّ ّةلّخمسالمجتمعّإلىّخمسّشرائحّتمث ُّّقس 

 ّ.ىّمتوسطّاإلفنفا ّالسنويّللفردوذلكّبالعتمادّعلّ،مستوياتّمايشية

ّفقدّ ّبالنسبةّإلىّفنوعّاألسرة، متأما ّوردتّفيّّ،أفنواعّةأسرّالمجتمعّإلىّثلثُّقس  كما

ّاألسرّغيرّالمواطنةّواألسرّالجماعية.وّ:ّاألسرّالمواطنة4111إفنفا ّاألسرةّودخلهاّمسحّ

ّعي ّ ّاختيرت ّفيّسل ّوقد ّالداخلة ّالبنود ّالنة ّالقياسيّألساار ّالرقم ّواقعّة ّمن مستهلك

،ّأماّبالنسبةّهالّمناطقّاإلمارةّجميا،ّبحيثّتمث 4111ّإفنفا ّاألسرةّودخلهاّبيافناتّمسحّ

ّعي ّ ّمصادرّإلى ّتكون ّأن ّاختيارها ّروعيّعند ّفلقد ّاألساار ّمنها ّالتيّتجمع ّالمصادر نة

،ّمعّأبوّظبيلّفنقطةّشراءّلشريحةّكبيرةّمنّالمستهلكينّفيّإمارةّأفنهاّتمث ّّتمثيلية،ّأي

ّالعتبارّالتوزيعّالجغرافيّللمصادرّداخلّاإلمارة.فيّاألخذّ

ّ

ّ

 

 

ّ

ّ
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ّصّالتنفيذيالملخّ 

 

ّالتقريرّتحليلاّيقدّ  ّسبتمبرالمستهلكّلشهرّّساارلنتائجّحسابّالرقمّالقياسيّألّمّهذا

ّساارفنتائجّحسابّالرقمّالقياسيّألإلىّّضافةباإلّ،2007بأساسّعام4162ّّّالثالثالربعّو

ّمس ّحسب ّالمستهلك ّرفاه ّّوفنوعهاّاألسرةتوى ّللربع ّالمتوقع 4162ّّالرابعوالتضخم

ّأماّأهمّالنتائجّفهي:ّ،4162والتضخمّالمتوقعّلاامّ

 ّعامّمنّّاألولىالتساةّأشهرّخللّّ%3.1المستهلكّّأساارفيّالتضخمّّماد لبلغ

4162ّّ ّمنّمقارفنة ّفنفسها ّبالفترة ّالقياسيّّ،4163عام ّالرقم فنقطة641.1ّّحيثّبلغ

ّاألولىللتساةّأ ّكانّّ،4162عامّمنّّشهر ّمن642.6ّّبينما عامّفنقطةّللفترةّفنفسها

4163. 

 ّألّارتفع ّالقياسي ّّساارالرقم ّفيّشهر ّّسبتمبرالمستهلك ّعام بنسبة4162ّّمن

3.7%ّّ ّّفنفسهّالشهربمقارفنة ّعام ّأل4163من ّالقياسي ّالرقم ّبلغ ّحيث ّساار،

130.6ّّالمستهلكّ ّفيّشهر ّكانّّ،4162ّسبتمبرفنقطة فنقطةّفيّشهر125.9ّّبينما

 .4163ّسبتمبر

 مقارفنةّّ%1.0بنسبة4162ّّّسبتمبرالرقمّالقياسيّألساارّالمستهلكّفيّشهرّّارتفع

 .4162ّأغسطسبالرقمّالقياسيّلشهرّ

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

ّ

ّ.أبوّظبيّ–ّاإلحصاءّمركزالمصدر:ّ
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 ّفنفسهمقارفنةّبالربعّّ%3.5بنسبة4162ّّمنّعامّّالثالثياسيّفيّالربعّالرقمّالقّارتفع

 .4163منّعامّ

 ّالثافنيمقارفنةّبالربعّّ%1.6بنسبة4162ّّمنّعامّّالثالثالربعّالرقمّالقياسيّفيّّارتفع

 .4162منّعامّ

 ّخللّالتساةّّ%4.4فيّشريحةّالرفاهّ"الدفنيا"ّبنسبةّّلألسرأساارّالمستهلكّارتفات

ارتفاتّأساارّّبينما،4163ّمنّعامّّفنفسهافترةّلمقارفنةّبا4162ّعامّمنّّأشهرّاألولى

"ّ ّالرفاه ّشريحة ّفي ّالمتوسطةالمستهلك ّبنسبة ّأساارّّ،3.1%" ّارتفات بينما

 .%3.1"ّبنسبةّاليا"الالمستهلكّفيّشريحةّالرفاهّ

 ّ ّالفترةبمقارفنة4162ّّعامّمنّّاألولىالتساةّأشهرّخللّالمستهلكّّأسااررّارتفاعّأث

ّّفنفسها ّالمواطنةّأساارتّماد لّفي4163ّمنّعام ّأد ّّ،المستهلكّلألسر إلىّّىما

ّأث ّفنفسهاّفترةّالمقارفنةلّ%3.4ارتفاعهاّبنسبةّ المستهلكّلشريحةّّأساارّفيرّ،ّكما

ّّاألسر ّفارتفاتّبنسبة ّالمواطنة ّارتفاتّّ،%4.9غير ّّأسااربينما ّلألسرالمستهلك

 .ّ%4.3الجماعيةّبنسبةّ

 لهذاّالاامّّالرابعفعّمتوسطّالرقمّالقياسيّألساارّالمستهلكّخللّالربعّيتوقعّأنّيرت

منّهذاّالاام،ّّالثالثعنّالربعّّ%1.9فنقطةّتقريبا،ّأيّبزيادةّمقد رةّفنسبتها631.1ّّإلىّ

،ّمقارفنةّ%3.1إلى4162ّّلاامّّالرابعوبذلكّيتوقعّأنّيرتفعّمادلّالتضخمّالسنويّللربعّ

 .للاامّفنفسهّالثالثخللّالربعّّ%3.5معّ

ّ

ّ
 

 

ّ
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ّ(100=2007)4162ّّسبتمبرالمستهلكّلشهرّّساارالرقمّالقياسيّأل
 

 المستهلك  ساا ات النسبية في الرقم القياسي ألالتغي ر: أولا 

ّ ّالمستهلكّّماد لارتفع ّخللّأساار ّ منّاألولىالتساةّأشهر 4162ّّعام ّ%3.1بنسبة

يثّبلغّمتوسطّالرقمّالقياسيّألساارّ،ّح4163منّعامّّللفترةّفنفسهامقارفنةّبأساارهاّ

فنقطة642.6ّّبينماّكانّّ،4162عامّمنّّاألولىالتساةّأشهرّخللّفنقطة641.1ّّالمستهلكّ

ّفنفسها ّ منّللفترة ّ)الرتفاعات4163ّعام ّللتغي رات ّكمحص لة ّالرتفاع ّهذا ّجاء ّوقد .

ساةّأشهرّالتخللّّهاوخدماتوالفنخفاضات(ّالتيّطرأتّعلىّأساارّسلعّسلةّالمستهلكّ

 .4163ّمنّعامّ بالفترةّفنفسهامقارفنة4162ّّعامّّمنّاألولى

  األ قام القياسية ألساا  المستهلك(: 0جدول )

 
 

 السنة

 الرقم القياسي ألساا  المستهلك خالل

 

 سبتمبر أغسطس
الربع 
 الثاني

الربع 
 الثالث

-يناير 
 سبتمبر

4163 645.1ّ645.9ّ643.1ّ645.4ّ642.6 

4162 649.3ّ631.1ّ641.5 649.5 641.1 
3. 3.6 3.1 3.5 %ّفنسبةّالتغي ر 5 3.1 

ّ.أبوّظبيّ–المصدر:ّمركزّاإلحصاءّّّّّّّّ

 

 

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

 

 .أبوّظبيّ–المصدر:ّمركزّاإلحصاءّ
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بالفترة4162ّّعامّّمنّللتساةّأشهرّاألولىمقارفنةّمتوسطّالرقمّالقياسيّّ:ثافنيااّ

4163ّمنّعامّّفنفسها

ّ

فةّحسبّمجموعةّمصن ّّاثنتاّعشرةالرئيسةّوعددهاّّفنفا مجموعاتّاإل(4ّ)يظهرّالجدولّ

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

مجموعةّعلىّالّاألسرّإفنفا والوزنّعبارةّعنّفنسبةّّ،الرئيسةّفنفا النسبيةّلمجموعاتّاإل

النسبيّالذيّّالتغي ر،ّكماّيظهرّالجدولّجمياهاّالاامّعلىّالمجموعاتّفنفا منّمجملّاإل

4162ّمنّعامّّاألولىالتساةّأشهرّّخللالمجموعةّّأساارّماد لفيّّالتغي رياكسّفنسبةّ

ّ ّبمقارفنة ّأشهر ّّاألولىالتساة ّفهيّتاكسّفنسبة4163ّمنّعام ّالمساهمة ّفنسبة ّأما ،

جمياهاّّالمجموعاتّأساارعلىّّالذيّطرأّالتغي رفيّمجملّّا فنفمساهمةّمجموعةّاإل

ّ.%3.1وهوّ

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

 4102من عام  أشهر األولى

 مجموعات اإلناا  الرئيسة
 الوزن

 

التغير 

 النسبي %

 المساهمة

% 

 13.5 2.2 16.1 غذيةّوالمشروباتّاأل

 0.3 2.8 0.3 المشروباتّالروحي ةّوالتبغ

 6.4 2.4 9.8 واألحذيةالملبسّ

 41.1 3.3 37.9 خرىالسكن،ّوالمياه،ّوالكهرباء،ّوالغاز،ّوأفنواعّالوقودّاأل

 16.2 9.9 4.8 عمالّالصيافنةّالعتياديةّللبيوتأوّوالماداتّالمنزليةالتجهيزاتّ

 0.1- 0.3- 0.8 الصحة

 0.7 0.2 9.7 النقل

 0.4- 0.2- 7.7 التصالت

 1.3 1.9 2.4 الترويحّوالثقافة

 4.1 2.6 2.6 التاليم

 7.5 5.2 3.4 والفناد المطاعمّ

 7.7 5.1 4.6 سلعّوخدماتّمتنوعة

  611 3.1 611ّالمجموع

ّ.ظبيّأبو-المصدر:ّمركزّاإلحصاءّ

"ّخرىلغاز،ّوأفنواعّالوقودّاألالسكن،ّوالمياه،ّوالكهرباء،ّوامجموعةّ"يظهرّالجدولّأعلهّأنّ

عامّمنّّاألولىالتساةّأشهرّّخللفيّالرتفاعّالذيّحدثّّأسهمتهيّأعلىّمجموعةّ

4162ّّ ّفنفسهامقارفنة ّ بالفترة ّعام 4163ّمن ،ّ ّّأسهمتحيث ّمجملّّ%26.1بنسبة من
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ّهذ ّجاء ّوقد ّتحقق ّالذي ّالرتفاع ّهذهّّاإلسهامّاماد ل ّأساار ّماد ل ّلرتفاع فنتيجة

ّّ.%3.3سبةّالمجموعةّبن

ّ ّثافني ّّأعلىأما ّفي ّحدث ّالذي ّالرتفاع ّفي ّّأساارّماد لمساهمة ّخللالمستهلك

مجموعةّّفهي4163ّمنّعامّّبالفترةّفنفسهامقارفنة4162ّّعامّمنّّاألولىالتساةّأشهرّ

ّ%61.2بنسبةّّأسهمت"ّعمالّالصيافنةّالعتياديةّللبيوتأوّوالماداتّالمنزليةالتجهيزاتّ"

مقارفنةّّ،4162عامّمنّّالتساةّأشهرّاألولىّخللتفاعّالذيّتحققّمنّمجملّماد لّالر

 .%9.9بنسبةّحيثّارتفاتّأساارّهذهّالمجموعةّ،4163ّمنّعامّّبالفترةّفنفسها

منّمجملّماد لّالرتفاعّّ%63.5بنسبةّّأسهمتفقدّ"ّاألغذيةّوالمشروبات"مجموعةّماّأ

ّالذيّتحققّ ّاألولىخلل ّأشهر ّمنّّالتساة ّمقارّ،4162عام ّفنفسهافنة منّعامّّبالفترة

 .%4.4بنسبةّحيثّارتفاتّأساارّهذهّالمجموعةّّ،4163

ّّ ّارتفات ّ"ّأسااركما ّوالفناد مجموعة ّالمطاعم ّبنسبة ّأشهرّّخلل5.4%ّ" التساة

ّالمجموعة4163ّمنّعامّ مقارفنةّبالفترةّفنفسها4162ّمنّعامّّاألولى ّوقدّحققتّهذه ،

ّمقدارهّ ّالتساةّأشهرّاألولىّخللّقتيادةّالتيّتحقّ الزّماد لّفيّمجملّ%1.5إسهاماا

ّ.4163ّمنّعامّّبالفترةّفنفسهامقارفنة4162ّّعامّمنّ

التساة أشهر خالل الرئيسة  ناا اإلمجموعات  أساا  ماد ل في النسبي التغي ر: (3) شكل

 4102 عامبناس الاترة من  مقا نة 4102 عام من األولى

 

 .ظبيّأبو-لمصدر:ّمركزّاإلحصاءّا
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  4102 من عام للربع الثالثالرقم القياسي : ثالثاا 

 

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

 ناا حسب مجموعة اإل 4102من عام  الثالثمقا نة بالربع  4102

 ةاإلناا  الرئيسمجموعات 
 الوزن

 

التغير 
النسبي 
% 

 المساهمة
% 

 8.0 1.5 16.1 شروباتّغذيةّوالماأل

 0.5 6.4 0.3 والتبغّروحيةالمشروباتّال

 2.4 1.0 9.8 حذيةالملبسّواأل

 51.1 4.7 37.9 خرىالسكن،ّوالمياه،ّوالكهرباء،ّوالغاز،ّوأفنواعّالوقودّاأل

 18.4 13.1 4.8 عمالّالصيافنةّالعتياديةّللبيوتأالتجهيزاتّوالماداتّالمنزليةّو

 0.1 0.3 0.8 الصحة

 0.4- 0.1- 9.7 النقل

 0.1- 0.1- 7.7 التصالت

 2.3 3.8 2.4 الترويحّوالثقافة

 4.6 4.5 2.6 التاليم

 5.2 4.2 3.4 المطاعمّوالفناد 

 8.0 6.3 4.6 سلعّوخدماتّمتنوعة

 611 3.5 611ّالمجموع
 أبوّظبيّ--مركزّاإلحصاءّ :المصدر

ّالمستهلكّارتفعّ ّ%3.5بنسبة4162ّّعامّ منعّالثالثّالربخللّالرقمّالقياسيّألساار

ّ.4163ّّالفترةّمنّعامّبنفسّمقارفنةّ

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

ّخللالرتفاعّالذيّتحققّّماد لمنّمجملّّ%56.6بنسبةّهيّأعلىّمجموعةّساهمتّ

،ّحيثّارتفاتّاساارها4163ّمنّعامّّبالفترةّفنفسهاةّمقارفنّ،4162عامّمنّّالربعّالثالث

ّ%2.1بنسبةّ

الربعّخللّأماّثافنيّأعلىّمساهمةّفيّالرتفاعّالذيّحدثّفيّمادلّأساارّالمستهلكّ

ّ ّالثالث ّمن 4162ّّعام ّعام ّمن ّالفترة ّبنفس ّ"4163ّمقارفنة ّمجموعة ّالتجهيزاتفهي

ّتللبيوّالعتياديةّالصيافنةّواعمالّالمنزليةّوالمادات حيثّّ%61.2بنسبةّّفقدّساهمت"

ّ%63.6ارتفاتّاساارهاّبنسبةّ

ّ



9 

 

4162ّّّسبتمبرالرقمّالقياسيّلشهرّ:ّراباااّ
 

4163ّّسبتمبرالقياسيّلشهرّّبالرقم4162ّّسبتمبرمقارفنةّالرقمّالقياسيّلشهرّ .6

 

ّ ّّأساارّماد لارتفع ّفيّشهر ّّسبتمبرالمستهلك ّعام 4162ّّمن مقارفنةّّ%3.1بنسبة

المستهلكّّساارحيثّبلغّالرقمّالقياسيّألّ،4163منّعامّّشهرّفنفسهللهاّأسااربمادلّ

631.1ّّ ّكانّّ،4162ّسبتمبرفنقطةّفيّشهر 645.9ّّبينما .4163ّّسبتمبرفنقطةّفيّشهر

ّأسااروقدّجاءّهذاّالرتفاعّكمحص لةّللتغي راتّ)الرتفاعاتّوالفنخفاضات(ّالتيّطرأتّعلىّ

ّن.ذكوريسلعّوخدماتّسلةّالمستهلكّخللّالشهرينّالم

ّسبتمبرمقارفنةّبشهر4162ّّّسبتمبرهاّفيّشهرّأساارأماّأهمّالمجموعاتّالتيّارتفاتّ

ّمجموعفكافنت4163ّّ ّ"للبيوتّالعتياديةّالصيافنةّواعمالّالمنزليةّوالماداتّالتجهيزات"ة

ّالتاليم"ّمجموعةوّ،%63.3ّبنسبة "ّ ّأساارها ّارتفات سلعّ"ّمجموعةوّ،%5.9بنسبة

ّمتنوعة ّوخدمات ّ"وّ%5.1ّبنسبة" ّومجموعة ّالروحية ّالتبغالمشروبات ّبنسبة "1.2%ّ،

ّبنسبةالخرىّالوقودّوأفنواعّوالغاز،ّوالكهرباء،ّوالمياه،ّالسكن،"ّةومجموع "ّ5.2%ّ،

ّ.%2.4ّبنسبة"ّّالمطاعمّوالفناد مجموعةّ"و

ّ

ّأغسطسالقياسيّلشهرّّبالرقم4162ّّسبتمبرمقارفنةّالرقمّالقياسيّلشهرّ .4

4162 

هاّفيّشهرّأساارمقارفنةّب4162ّمنّعامّّسبتمبرالمستهلكّفيّشهرّّارأساّماد لّارتفع

4162ّّّأغسطس ّهذا%6.1بنسبة ّجاء ّوقد ّ)الرتفاعاتّّالرتفاعّ. ّللتغي رات كمحص لة

ّسبتمبرشهرّخللّّهاوخدماتسلعّسلةّالمستهلكّّأسااروالفنخفاضات(ّالتيّطرأتّعلىّ

ّ.4162ّأغسطسمقارفنةّبأساارهاّفيّشهر4162ّّمنّعامّ

ّ

ّ

ّ

ّ

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

 

 .ظبيّأبو-المصدر:ّمركزّاإلحصاءّ

ّّاألسرةالمستهلكّحسبّمستوىّرفاهّّسااررقامّالقياسيةّألاألّ:خامسااّ
 

منّّللتساةّأشهرّاألولىحسبّمستوىّالرفاهّّمقارفنةّمتوسطّالرقمّالقياسي .6

 4163منّعامّّهابالفترةّفنفس4162ّّعام

ّ

ّ%3.1بنسـبة4162ّّعـامّمـنّّالتسـاةّأشـهرّاألولـىخـللّىّارتفاعّأساارّالمسـتهلكّد ّأ

سـرّإلىّارتفاعّماد لتّأساارّالمستهلكّلأل4163ّمنّعامّّللفترةّفنفسهامقارفنةّبأساارهاّ

ارتفاــتّأســاارّّبينمــا،ّفنفســهاّفتــرةّالمقارفنــةلّ%4.4فــيّشــريحةّالرفــاهّ"الــدفنيا"ّبنســبةّ

ارتفاتّأساارّالمسـتهلكّفـيّوّ،%3.1"ّبنسبةّالمتوسطةفيّشريحةّالرفاهّ"ّالمستهلك

ّ.%3.1"ّبنسبةّاليا"الشريحةّالرفاهّ

 

مـن عـامي  األولـىالتسـاة أشـهر خالل المستهلك  ساا متوسط األ قام القياسية أل(: 2جدول )

 األسرةحسب مستوى  فاه  4102و 4102

 
 السنة

 ذات مستوى الرفاه األسرشريحة 
 األسر
 الدنيا جمياها

تحت 
 المتوسطة

 المتوسطة
فو  

 المتوسطة
 الاليا

 642.6 643.1 642.2 645.1 645.2 124.9 4163عامّ
 641.1 126.1 641.4 641.1 649.1 641.1 4162عامّ

بيالتغي رّالنس  2.4 2.1 3.1 3.6 3.6 3.1 
ّ.ظبيّأبو-المصدر:ّمركزّاإلحصاءّ
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4163ّّسبتمبرالرقمّالقياسيّلشهرّب4162ّّسبتمبرمقارفنةّالرقمّالقياسيّلشهرّ .4

ّاألسرةحسبّمستوىّرفاهّ

ّ

مقارفنـةّّ%3.1بنسـبة4162ّّمـنّعـامّّسـبتمبرالمسـتهلكّخـللّشـهرّّأساارىّارتفاعّأد ّ

ّالرفاهّةسرّفيّشريحالمستهلكّلألّأساارتّماد لارتفاعّإلى4163ّّّسبتمبرشهرّّأساارب

هلكّلشـريحةّاألسـرّذاتّمسـتوىّالرفـاهّكماّارتفاتّأساارّالمستّ،%4.1بنسبةّ"الدفنيا"ّ

مسـتوىّّذاتّاألسـرّةالمسـتهلكّلشـريحّأسـاارارتفاـتّ،ّفيّحينّ%3.9بنسبةّّا"الالي"

ّ.ّ%3.1بنسبةّ"المتوسطة"ّالرفاهّ

 

 4102مـن عـامي  سـبتمبرشـهر خـالل المسـتهلك  سـاا متوسط األ قام القياسـية أل(: 5جدول )

 األسرةحسب مستوى  فاه  4102و

ّ.ظبيّأبوّ–المصدر:ّمركزّاإلحصاءّ

الرقمّالقياسيّب4162ّّسبتمبرلشهرّحسبّمستوىّالرفاهّمقارفنةّالرقمّالقياسيّ .3

4162ّّأغسطسلشهرّ

ّ

ّأسـاارمقارفنـةّب4162ّّسـبتمبرالمستهلكّخـللّشـهرّّأساارعلىّّحدثالذيّّالرتفاعأماّ

إلــىّارتفــاعّرّفقــدّأث ــّ%6.1هّتفنســبّتبلغــّذيالــّ،4162ّأغســطسالمســتهلكّفــيّشــهرّ

فـيّحــينّّ،%1.9"الـدفنيا"ّبنسـبةّّالرفـاهّةفـيّشـريحسـرّتهلكّلألماـد لتّأسـاارّالمسـ

ّ"الاليـا"ّومسـتوىّالرفـاهّ"المتوسـطة"ّّاألسـرّذاتّتيارتفاتّأسـاارّالمسـتهلكّلشـريح

ّّ.%6.1فنسبتهّّبارتفاع

 4102 أغسـطسوّسـبتمبرالمستهلك خالل شهري  ساا متوسط األ قام القياسية أل(: 6جدول )

 األسرةحسب مستوى  فاه 

ّ.ظبيّأبو-اءّالمصدر:ّمركزّاإلحص

 
 

 السنة

 ذات مستوى الرفاه األسرحة شري
األسر 
 الدنيا جمياها

تحت 
 المتوسطة

 المتوسطة
فو  

 المتوسطة
 الاليا

 645.9 642.5 641.2 641.1 641.1 641.3 4163ّسبتمبر
 631.1 649.2 636.6 636.1 634.1 631.1 4162ّسبتمبر

 3.1 3.9 3.8 3.1 3.2 4.1 التغي رّالنسبي

 
 ةالسن

 ذات مستوى الرفاه األسرشريحة 
األسر 
 الدنيا جمياها

تحت 
 المتوسطة

 المتوسطة
فو  

 المتوسطة
 الاليا

 649.3 641.4 649.1 631.5 631.1 649.5 4162ّأغسطسّّ
 631.1 649.2 636.6 636.1 634.1 631.1 4162ّسبتمبرّّ

1.6 1.1 6.1 1.9 التغي رّالنسبي  1.1 1.1 
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 4102 سـبتمبرإلـى  4104 ينـاير مـن الاتـرة خـالل المسـتهلك ساا أل القياسي الرقم: (5) شكل

   األسرة  فاه حسب

 

ّ.ظبيّأبو-المصدر:ّمركزّاإلحصاءّ

ّّاألسرةالمستهلكّحسبّفنوعّّساارالقياسيةّألّاألرقامّ:ااّسادس

ّمنّعامّألولىللتساةّأشهرّاّاألسرةحسبّفنوعّّمقارفنةّمتوسطّالرقمّالقياسي .6

 4163منّعامّّبالفترةّفنفسها4162ّ

ّ%3.1بنسـبة4162ّّعـامّّمـنّاألولـىالتسـاةّأشـهرّخـللّالمسـتهلكّّأسـااررّارتفـاعّأث ّ

المســتهلكّلألســرّّأســاارتّماــد لّفــي4163ّمــنّعــامّّللفتــرةّفنفســهاهاّأســاارمقارفنــةّب

ّأسـاارّفـيرّمـاّأثـ كفنفسـها،ّّفتـرةّالمقارفنـةلّ%3.4ارتفاعهاّبنسبةّإلىّّىماّأد ّّ،المواطنة

ّأســااربينمــاّارتفاــتّّ،%4.9غيــرّالمواطنــةّفارتفاــتّبنســبةّّاألســرالمســتهلكّلشــريحةّ

ّ.%4.3الجماعيةّبنسبةّّلألسرالمستهلكّ

ّ

مـن عـامي  األولـىالتسـاة أشـهر خالل  المستهلك ساا متوسط األ قام القياسية أل(: 7جدول )

 األسرة نوعحسب 4102ّو 4102

ّ.ظبيّأبو-المصدر:ّمركزّاإلحصاءّّ

ّ

 

 
 السنة

 األسر
 
 الجماعية غير المواطنة المواطنة جمياها األسر

1.643 4163عامّ  124.5 124.1 642.6 
 641.1 641.1 641.6 641.5 4162عامّ

 3.1 2.3 2.9 3.4 التغي رّالنسبي
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الرقمّالقياسيّب4162ّّسبتمبرلشهرّّاألسرةحسبّفنوعّمقارفنةّالرقمّالقياسيّ .4

4163ّّسبتمبرلشهرّ

 

مقارفنـةّّ%3.1بنسـبة4162ّّمـنّعـامّ سـبتمبرالمسـتهلكّخـللّشـهرّّأسـاارىّارتفاعّأد ّ

بنسـبةّّسـرّالمواطنـةالمستهلكّلألّأساارتّماد لارتفاعّإلى4163ّّ سبتمبرشهرّّأساارب

خـللّّ%3.1أساارّالمستهلكّلشـريحةّاألسـرّغيـرّالمواطنـةّبنسـبةّّارتفاتكماّّ،2.1%

ّ.%4.1الجماعيةّبنسبةّّلألسرالمستهلكّّأساارّ،ّبينماّارتفاتهاالفترةّفنفس

ّ

 4102مـن عـامي  سـبتمبر يالمستهلك خالل شـهر ساا متوسط األ قام القياسية أل(: 8جدول )

 األسرة نوعحسب 4102ّو

ّ.أبوّظبيّ–المصدر:ّمركزّاإلحصاءّّّّّّّ

الرقمّالقياسيّب4162ّّسبتمبرلشهرّّاألسرةحسبّفنوعّمقارفنةّالرقمّالقياسيّ .3

4162ّّأغسطسلشهرّ

ّ

ّأسـاارمقارفنـةّب4162ّّسـبتمبرالمستهلكّخـللّشـهرّّأساارعلىّّحدثالذيّّالرتفاعأماّ

 أسـاارّأدىّالـىّارتفـاعفقـدّّ%6.1ّتهفنسبّتبلغّالذيّ،4162ّأغسطسالمستهلكّلشهرّ

ّ%6.6ّتهفنسـبّبارتفـاعوغيرّالمواطنةّّ%1.1بنسبةّّالمواطنةّاألسرّةالمستهلكّفيّشريح

ّ.4162ّّأغسطسشهرّبمقارفنة4162ّّّسبتمبرخللّشهرّّ%1.9والجماعيةّبنسبةّ

 

ّسـبتمبرو 4102 أغسـطسالمستهلك خالل شهري   ساامتوسط األ قام القياسية أل(: 9جدول )

 األسرة نوعحسب  4102

ّ.بيأبوّظّ–المصدر:ّمركزّاإلحصاءّّ

 

 

 السنة

 األسر
 

 المواطنة جمياها األسر
غير 
 المواطنة

 الجماعية

4.645 4163ّسبتمبر  641.2 641.3 645.9 
1.463 4162ّسبتمبر  636.1 631.1 631.1 

 3.1 4.1 3.6 4.0 التغي رّالنسبي

 

 السنة

 األسر
 

 المواطنة جمياها األسر
غير 
 المواطنة

 الجماعية

 649.3 649.2 649.5 649.4 4162ّأغسطس
 631.1 631.1 636.1 631.4 4162ّسبتمبر

 1.1 1.9 1.6 1.1 التغي رّالنسبي
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 4102 سـبتمبرإلـى  4104 ينـايرمـن المسـتهلك خـالل الاتـرة  ساا : الرقم القياسي أل(6)شكل 

 األسرةحسب نوع 

 

ّ.ظبيّأبو-المصدر:ّمركزّاإلحصاءّ

 

 النطا  الجغرافيألساا  المستهلك حسب  الرقم القياسي اا:سابا

 

ّ:يأبوّظبّإقليمالرقمّالقياسيّألساارّالمستهلكّ .6

 ّالتضّارتفع ّالمستهلكّفيّخمّماد ل ّظبيّّإقليمفيّأساار التساةّخللّّ%3.1أبو

 .4163عامّبالفترةّفنفسهاّمنّمقارفنة4162ّّعامّمنّّاألولىأشهرّ

 ّّارتفع ّفيّشهر ّالمستهلك ّألساار ّالقياسي ّّسبتمبرالرقم ّعام بنسبة4162ّّمن

 ّ.4163منّعامّّفنفسهّالشهربمقارفنة3.1%ّّ

 مقارفنةّّ%6.1بنسبة4162ّّّسبتمبريّشهرّالرقمّالقياسيّألساارّالمستهلكّفّارتفع

ّ ّأهمّالمجموعاتّالتيّارتفاتّأساارهاّّ .4162ّأغسطسبالرقمّالقياسيّلشهر أما

ّ ّشهر 4162ّّّسبتمبرفي ّبشهر 4162ّّّأغسطسمقارفنة ّ"فكافنت ّ"التاليممجموعة

ّ"%5.9ّبنسبة ّومجموعة "ّّالخرىّالوقودّوأفنواعّوالغاز،ّوالكهرباء،ّوالمياه،ّالسكن،ّ،

ّ.%1.1بنسبةّّ"ّوالثقافةّحالتروي"،ّومجموعةّ%1.6ةّبنسب

ّ

ّ
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ّالاينّإقليمالرقمّالقياسيّألساارّالمستهلكّ .4

 التساةّأشهرّخللّّ%4.9الاينّّإقليمفيّأساارّالمستهلكّفيّماد لّالتضخمّّارتفع

 .4163عامّبالفترةّفنفسهاّمنّمقارفنة4162ّّعامّمنّّاألولى

 ّفّارتفع ّالمستهلك ّألساار ّالقياسي ّالرقم ّّسبتمبريّشهر ّعام بنسبة4162ّّمن

ّ.4163منّعامّّفنفسهّالشهربمقارفنة3.1%ّّ

 مقارفنةّّ%1.1بنسبة4162ّّّسبتمبرالرقمّالقياسيّألساارّالمستهلكّفيّشهرّّارتفع

ّ 4162ّّأغسطسبالرقمّالقياسيّلشهر ّأساارهاّارتفاتّالتيّالمجموعاتّأهمّأما،

ّ"التاليم"ّمجموعةّفنتفكا4162ّّأغسطسّبشهرّمقارفنة4162ّّسبتمبرّشهرّفي

ّو%3.2ّبنسبة ّوالمشروبات"ّمجموعة، ّ"%6.3ّبنسبةّ"األغذية ّومجموعة ّالسكن،،

 .%6.2"ّبنسبةّالخرىّالوقودّوأفنواعّوالغاز،ّوالكهرباء،ّوالمياه،

 

 المنطقةّالغربيةّإقليمالرقمّالقياسيّألساارّالمستهلكّ .3

 التساةّّخللّ%4.1ّةالغربيّإقليمّفيّالمستهلكّأساارّفيّالتضخمّماد لّارتفع

 .4163ّعامّمنّفنفسهاّبالفترةّمقارفنة4162ّّعامّمنّاألولىأشهرّ

 ّّارتفع ّفيّشهر ّالمستهلك ّألساار ّالقياسي ّّسبتمبرالرقم ّعام بنسبة4162ّّمن

 .4163منّعامّّفنفسهّالشهربمقارفنة3.5%ّّ

 مقارفنةّّ%1.2بنسبة4162ّّّسبتمبرالرقمّالقياسيّألساارّالمستهلكّفيّشهرّّارتفع

ّب ّأساارهاّارتفاتّالتيّالمجموعاتّأهمّأماّ.4162ّأغسطسالرقمّالقياسيّلشهر

ّّفكافنت4162ّّأغسطسّبشهرّمقارفنة4162ّّسبتمبرّشهرّفي األغذيةّ"مجموعة

ّوالمشروبات ّ"%1.1ّبنسبة" ّومجموعة ّوأفنواعّوالغاز،ّوالكهرباء،ّوالمياه،ّالسكن،،

ّ.%6.2"ّبنسبةّالخرىّالوقود
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 المتوقع التضخم  اا:ثامن

 

ّألساارّالمستهلكّّالرابعالتضخمّالمتوقعّللربعّ

لهذاّالاامّّالرابعيتوقعّأنّيرتفعّمتوسطّالرقمّالقياسيّألساارّالمستهلكّخللّالربعّ

منّهذاّالاام،ّّالثالثعنّالربعّّ%1.9فنقطةّتقريبا،ّأيّبزيادةّمقد رةّفنسبتها631.1ّّإلىّ

،ّمقارفنةّ%3.1إلى4162ّّلاامّّالرابعللربعّّوبذلكّيتوقعّأنّيرتفعّمادلّالتضخمّالسنوي

 للاامّفنفسه.ّالثالثخللّالربعّّ%3.5معّ

ّ ّالجدول ّللربعّ(61)يظهر ّالمستهلك ّألساار ّالفالية ّالقياسية ّوّاألرقام ّالثافنياألول

ّكما4162ّمنّعامّّالثالثوّاألولّوالثافنيوالربع4163ّّّلاامّوالسنويّلرابعواّالثالثو ،

 .4162ّلاامّوالسنويّالرابعيةّالمقدرةّللربعّيظهرّاألرقامّالقياس

 متوسط األ قام القياسية ألساا  المستهلك والتضخم المتوقع(: 01جدول )

 
 الرقم القياسي ألساا  المستهلك خالل

 

 السنة
الربع 

 األول

الربع 

 الثاني

الربع 

 الثالث

الربع 
 الرابع

 ديسمبر-يناير

4163ّ643.2ّ643.1ّ645.4ّ645.1ّ642.5ّ

4162ّ641.3ّ641.5ّ649.5ّ631.1 5.641  

 3.4 4.3ّ3.6ّ3.5ّ3.1 التضخمّ

ّ.ظبيّأبو-المصدر:ّمركزّاإلحصاءّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ّ

ّيناير ّالتضخمّخللّالفترة ّفقدّأشارتّفنتائج4162ّديسمير-أما ّالفاليةّّ، األرقامّالقياسية

الى4162ّّّديسمبر-ّاكتوبرللفترةّّيةالقياسّاألرقامّوفنتائجّتقدير4162ّّسبتمبر-ّينايرللفترةّ

تقريبا.ّّفنقطة641.5ّّيبلغّأنّيتوقع4162ّاامّلّالمستهلكّألساارّالقياسيّالرقمّمتوسطّأن

ّ.تقريباّ%3.4ّيبلغّأنّيتوقع4162ّّااملالمقد رّّالسنويّالتضخمّبناءّعلىّذلك،ّفان

 

 

 اإلصدا  المقبل: 

مـنّّالخـامسّعشـرفـي4162ّّّوبرأكتـالمسـتهلكّلشـهرّّسـاارسيصدرّالرقمّالقياسيّأل

أبـوّّ–.ّللمزيدّمنّالمالومات،ّيرجىّزيـارةّالموقـعّاإللكتروفنـيّلمركـزّاإلحصـاء4162ّّفنوفمبر

 www.scad.ae :ظبي

http://www.scad.ae/
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ّمنهجيةّالرقمّالقياسيّألساارّالمستهلك

 مةمقد  

الرسـميةّالمسـؤولةّعـنّحسـابّفـيّإمـارةّأبـوّظبـيّالجهـةّّيأبوّظب-ّمركزّاإلحصاءُّيادّ 

المركـزّسـنةّّحـد ثفيّاإلمـارة.ّوقـدّّوإصدارهاّتقديراتّالرقمّالقياسيّألساارّالمستهلك

ّكأساسّلألسـاارّواألوزان4111ّاألساسّللرقمّالقياسيّألساارّالمستهلكّباعتمادّسنةّ

مـنّخـللّفنتـائجّمسـحُّّحسـبتّزانّالمستخدمةّفيّالـرقمّالقياسـي.ّاألو4111فيّعامّ

ّ.2007ّفيّإمارةّأبوّظبيّخللّالفترةّّفنُف ذالذيّّ،2007ودخلهاّّا ّاألسرةإفنف

الـرقمّالقياسـيّتتسـقّمـعّأفضـلّالممارسـاتّحسابّإنّالمنهجيةّالتيّاستخدمتّفيّ

ّوالتوصياتّالدوليةّفيّهذاّالمجال.

 

 ما هو الرقم القياسي ألساا  المستهلك؟

ّ

رّفـيّأسـاارّالرقمّالقياسـيّألسـاارّالمسـتهلكّهـوّعبـارةّعـنّأد اةّلقيـاسّماـد لّالتغيـ 

ىّالفتـرةّالتـيّفننسـبّإليهـاّمجموعةّمنّالسلعّوالخـدماتّبـينّفتـرتينّزمنيتـين،ّوتسـمّ 

ّ."فترةّالمقارفنة"والفترةّالتيّفنقارنّأساارهاّّ"فترةّاألساس"األساارّ

ّّ

 ة الرقم القياسي ألساا  المستهلك؟أهمي  

ّ

رّفـيّسـلةّمّالرقمّالقياسـيّألسـاارّالمسـتهلكّتقـديرايقدّ  تّشـهريةّحـولّفنسـبّالتغيـ 

للرقمّالقياسيّألساارّّالمهم ةأساارّالمستهلكينّفيّإمارةّأبوّظبي،ّومنّالستخداماتّ

ّالمستهلكّفنذكرّماّيلي:

 ّــرقمّالقياســيّألســاارّالمســتهلكّكمؤشــرّاقتصــادي لحســابّّمهــميســتخدمّال

سساتّالقتصاديةّللكثيرّمنّالمؤّمهمااّّماد لّالتضخمّمدخلاّّدّ ماد لتّالتضخم.ّويا

ّالعتبارّعندّصياغةّالسياساتّالنقديةّوالخططّالقتصادية.ّفييؤخذّ

 مّالرواتبّواألجورّمنّقبـلّالجهـاتّالدوليـةّوالشـركاتّالكبـرىّومـنّقبـلّسل ُّّياد ل

 علىّالتغي رّفيّالرقمّالقياسيّألساارّالمستهلك.ّباضّالحكوماتّبناءّا

 لكّكمثــبطّفــيّإعــدادّالحســاباتّكمــاّيســتخدمّالــرقمّالقياســيّألســاارّالمســته

ّالقوميةّباألساارّالثابتة.

ّ
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 تحديث الرقم القياسي ألساا  المستهلك

ّ

فرتّالبيافناتّاللزمةّلامليـةّاالرقمّالقياسيّألساارّالمستهلكّبشكلّدوريّكلماّتوُّيحد ث

إفنفـا ّالرقمّالقياسيّألسـاارّالمسـتهلكّباـدّصـدورّفنتـائجّمسـحُّّيحد ثالتحديث،ّوعادةّ

كـلّخمـسّسـنواتّعلـىّاألكثـرّفـيّماظـمّدولّالاـالم.ّّذّدوريـااّالذيّينفّ ودخلهاّّةاألسر

ةّالتحديثّفيّأوزانّسلعّوخدماتّسلةّالـرقمّالقياسـيّألسـاارّالمسـتهلكّوتكمنّأهمي ّ

ّلّقدرّالمستطاعّالنمطّالستهلكيّالحاليّلألسرة.أنّهذهّاألوزانّيجبّأنّتمث ّفيّ

ّ

ّ،2008ساارّالمستهلكّفيّإمارةّأبوّظبيّفيّعـامّآخرّتحديثّللرقمّالقياسيّألّكانوقدّ

هيّسنةّاألسـاسّالجديـدةّللـرقمّالقياسـيّمـنّحيـثّاألوزان4111ّّحيثّأصبحتّسنةّ

ــ ــةّتوض  ــاطّالتالي ــرقمّالقياســيّألســاارّواألســاار.ّوالنق ــةّال ــةّلمنهجي حّالتفاصــيلّالدقيق

ّالمستهلكّفيّإمارةّأبوّظبي:

ّ

 هلكتركيب الرقم القياسي ألساا  المست .0

ّ

ـــبيرُّّيحســـب ـــيةّللس ـــيغةّالرياض ـــاارّالمســـتهلكّحســـبّالص ـــرقمّالقياســـيّألس ال

W
P
P

CPI i

i

i

L 0

0

1 ّ 

،ّألساارّالمستهلكّبشكلّدوريّشـهريااّّهاأساارّسلعّسلةّالرقمّالقياسيّوخدماتّتُجمع

األسماكّوالدجاجّفتجمعّبشكلّأسـبوعيّواللحومّوالفواكهّوواتّاالخضرباستثناءّمجموعةّ

أسـاارهاّّتُجمـعغي رّالمستمرّالذيّيطرأّعلىّأساارها،ّكماّأنّإيجاراتّالمسـاكنّوذلكّللت

ّجمعّبشكلّفنصفّسنوي.ّأساارّرسومّالتاليمّتُّّبشكلّربعّسنويّوأخيرااّ

ّ

نّأبـوّظبـي.ّوتتكـو ّامـارةّعلىّمستوى4111ّّالرقمّالقياسيّالحاليّبأساسّعامُّّيحسب

111ّنّسلةّالمستهلكّمنّبينماّتتكو ّّ،سلاةّوخدمة332ّسلةّالرقمّالقياسيّالحاليّمنّ

نّالـرقمّالقياسـيّالجديـدّاحتسـابّالـرقمّالقياسـيّللمسـاكنّكمـاّتضـمّ ّسلاةّوخدمة.

المشغولةّمنّأصحابها،ّوذلكّبإضافةّوزنّهذاّالبندّإلىّوزنّالمساكنّالمستأجرةّوحسابّ

نّالمســاكنّالمســتأجرةّوالمســاكنّالمشــغولةّمــنّرقــمّقياســيّواحــدّلتيجــاراتّيتضــمّ 

ّصحابها.ّأ

ّ
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متوسطّسارّالسـلاةّعلـىّمسـتوىّالمجموعـةّالبتدائيـةّ)المجموعـةّالبتدائيـةُّّيحسب

فرّلـهّوزن(ّباسـتخدامّالوسـطّالهندسـي.ّأمـاّالمنسـوبّاهيّأدفنىّمستوىّللسـلاةّيتـو

المنسوبّالسـاريّبقسـمةّسـارّالمقارفنـةّعلـىّسـارّّفُيحسبالساريّوالوزنّالجديد،ّ

ضـربّالمنسـوبّالسـاريّبـوزنّاألسـاسّيُّديدّللسلاةّوللحصولّعلىّالوزنّالجّ،األساس

ّللسلاة.

ّ

ّللسـلعالـوزنّالجديـدُّّيجمـعلحسابّالرقمّالقياسيّعلىّمستوىّالمجموعـاتّالفرعيـة،ّ

الـوزنّالجديــدُّّيقسـملمجموعــةّالفرعيـةّومـنّثــمّاالتــيّتنتمـيّإلـىّّجمياهـاّوالخـدمات

الـرقمُّّيحسبّفنفسهّوباألسلب.ّوفنفسهاّلمجموعةلللمجموعةّالفرعيةّعلىّوزنّاألساسّ

ّللرقمّالقياسيّالاام.ّالقياسيّللمجموعاتّالرئيسةّوأخيرااّ

ّ

 األوزان .4

ّ

رّالسـاريّلسـلعّإنّالرقمّالقياسيّألساارّالمستهلكّهوّعبارةّعنّمتوسطّمـرجّ  حّللتغيـ 

ةّالنسـبيةّللسـلاة.ّ.ّإنّوزنّالسلاة/الخدمةّياكسّاألهمي ّهاسلةّالرقمّالقياسيّوخدمات

علـىCّّ)علـىّالسـلاةّّهـابقسمةّ)مجموعّإفنفـا ّاألسـرّجميا(Cّ)لسلاةّوزنّاّوُيحسب

ّ(.كافةّعلىّالسلعّوالخدماتّها)مجموعّإفنفا ّاألسرّجميا

ّ

النســبية1ّّاألهميــاتُّحســبت4111/4111ّودخلهــاّّإفنفــا ّاألســرةمــنّخــللّفنتــائجّمســحّ

ُّأدرجتّهايأوّتساوّ%1.114ّمنّتهاّأكبرللسلعّوالخدمات.ّالسلاة/الخدمةّالتيّتكونّأهمي ّ

.ّأمـاّالسـلعّالتـيّكافنـتّهضمنّسـلةّسـلعّالـرقمّالقياسـيّألسـاارّالمسـتهلكّوخدماتـ

بأسلوبّّهاأوزافنهاّعلىّباقيّالسلعّضمنّالمجموعةّفنفسُّوز عتمنّذلكّفقدّّأقلتهاّأهمي ّ

ّالتناسبّمعّالحجم.

ّ

 سلة الرقم القياسي وسلة المستهلك .2

 

التـيّبلـغّّ،لـةّللـرقمّالقياسـيلخـدماتّالممث ّبادّعمليةّحسابّاألوزانّوتحديدّالسلعّواّ

لكـلّسـلاةّضـمنّسـلةّّتحـد دّسلةّالمستهلك،ّحيـثُّحد دتسلاةّوخدمة،332ّّعددهاّ

                                                           
على  هاجميع األسر إنفاقعلى  على هذه السلعة مقسوما   هاجميع األسر إنفاقة النسبية للسلعة أو وزن السلعة هو عبارة عن مجموع األهمي   1

 .هاجميع السلع والخدمات
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نّسـلةّالمسـتهلكّتكـونّإلةّلها،ّوعليـهّفـالرقمّالقياسيّسلاة/خدمةّأوّأكثرّلتكونّممث ّ

ّسلاةّوخدمة.111ّأكبرّمنّسلةّالرقمّالقياسي،ّوقدّبلغّحجمّسلةّالمستهلكّ

 

  في الرقم القياسي ألساا  المستهلكلمجموعات اإلناا  التصنيف المستخدم  .2

ــرقمّالقياســيّألســاارّالمســتهلكّهــوّ  Classification ofالتصــنيفّالمســتخدمّفــيّال

Individual Consumption according to Purpose (COICOP)ّّأيّ"تصــنيفّالســتهلك

ّوُصـن فتمّالمتحـدةّلألغـراضّاإلحصـائية.ّالفرديّحسبّالغرض"ّوهوّتصنيفّصادرّعنّاألم

مجموعةّرئيسـةّوإلـى64ّّعلىّهذاّالتصنيفّإلىّّبناءّاّهسلةّسلعّالرقمّالقياسيّوخدمات

حـدود.3ّّمجموعـةّفرعيـةّعلـىّمسـتوى13ّّين،ّومجموعةّفرعيةّعلـىّمسـتوىّحـدّ 32ّ

ّ(ّوأوزافنها:واحدّنّالمجموعاتّالرئيسةّ)علىّمستوىّحدّ والجدولّالتاليّيبي ّ

ّ

COICOP 
Classification الوزن مجموعاتّالسلعّوالخدمات 

 100.00 الرقمّالاــــــام  

 16.05 األغذيةّوالمشروباتّ 1

والتبغّروحيةالمشروباتّال 2  1.3 

 9.76 الملبسّواألحذية 3

 37.86 السكنّوالمياهّوالكهرباءّوالغازّوأفنواعّالوقودّاألخرى 4

لبيوتةّوأعمالّالصيافنةّالعتياديةّلالتجهيزاتّوالماداتّالمنزلي 5  4.83 

 0.85 الصحة 6

 9.67 النقل 7

 7.72 التصالت 8

 2.42 الترويحّوالثقافة 9

 2.59 التاليم 10

 3.37 المطاعمّوالفناد  11

 4.62 سلعّوخدماتّمتنو عة 12
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 الخاصة بالرقم القياسي ألساا  المستهلك المصطلحات. 5

ّالوصف ّصطلحالم المرادف

يارفّالسارّبافنهّالقيمةّالبديلةّللوحدةّمنّالسلاةّاوّالخدمة.ّ   
ايّالقيمةّالسوقيةّللسلاةّاوّالخدمة،ّوهذهّالقيمةّتتكونّ
منّتبادلّالسلعّوالخدماتّفيّالسوا ّالتجاريةّوياادلهاّ

ّمدىّاستفادةّالمستهلكّمنّتلكّالسلعّوالخدمات.

Price ّالسار

ارّالتغيراتّالتيّتطرأّعلىّهوّمؤشرّإحصائيّيقيسّمقد
أساارّالسلعّوالخدماتّوإيجاراتّالوحداتّالسكنيةّالتيّتدخلّ

فيّفترةّزمنيةّتسمىّّلألسرّالستهلكيضمنّسلةّاإلفنفا ّ

ّأخرىّتسمىّفترةّالساس.ّفترةفترةّالمقارفنةّمنسوباّالىّ

Consumer 
Price Index 

(CPI) 

الرقمّالقياسيّ
ّألساارّالمستهلك

رتفاعّالاامّالمتوقعّفيّأساارّالمستهلك،ّويتمّهوّمادلّال
حسابّهذاّالتضخمّبالعتمادّعلىّسلسلةّزمنيةّلبيافناتّ
األرقامّالقياسيةّودراسةّحركةّأساارهاّعلىّمستوىّ

المجموعاتّالرئيسيةّوالفرعيةّالمكوفنةّلسلةّالرقمّالقياسيّ
معّالخذّباينّالعتبارّمتغيرّالموسمية.ّومنّالجديرّبالذكرّأنّ
فنسبّالتضخمّالمتوقاةّتظلّتقديراتّإحصائية،ّمارضةّللزيادةّ

ّاوّالنقصانّتبااّلمتغيراتّأساارّالسو ّغيرّالمتوقاة.

ّ

Expected 
Inflation 

ّالتضخمّالمتوقع

داخلّسلةّّةأوّالخدمالسلاةّّالهميةّالنسبيةهيّ
المستهلكّوالذيّيابرّعنّأهميتهاّمقارفنةّبجميعّالسلعّ

 لرقمّالقياسي.اّوالخدماتّداخلّسلة

Weight األهميةّالنسبية 

هيّمنافذّبيعّالسلعّوالخدماتّكالمحلتّالتجاريةّوالسوبرّ

 خ....ّإلماركتّوالمستودعات
Outlet المصدر 

لمجموعاتّهيّالمدةّالزمنيةّالماتمدةّلتكرارّعمليةّمسحّا
المختلفةّلكلّسلةّوقدّتكونّأسبوعيةّاوّفنصفّشهريةّاوّ

 شهريةّأوّرباية.ّ

Periods of 
Collection 

ّالمسحّدورية

 

في الرقم القياسي ألساا  لشرائح مستوى  فاه األسرة التصنيف المستخدم  .6

 المستهلك

 

متّاألسرّإلىّخمسّشرائحّبالعتمـادّعلـىّمتوسـطّإفنفـا ّالفـردّّوفق هذاّالتصنيفُّقس 

ثّمث لـتّوهوّالاامّالذيّفنُف ـذّفيـهّآخـرّمسـحّإلفنفـا ّاألسـرةّودخلهـا،ّحيـ4111ّفيّعامّ

الشريحةّاألولىّ"الدفنيا"ّالشـريحةّاألقـلّدخـلا،ّبينمـاّمث لـتّالشـريحةّالخامسـةّ"الاليـا"ّ
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الشريحةّاألعلىّدخلا،ّويشيرّالجدولّالتاليّإلىّمتوسطّإفنفـا ّالفـردّحسـبّمسـتوياتّ

ّالرفاهّ)القيمّبالدرهمّاإلماراتي(.

 

 همستوياتّالرفا األدفنى األعلى المتوسط

 الدفنيا  2,683.3   11,122.0   7,838.7 

 تحتّالمتوسطة  11,125.8   16,887.4   14,069.6 

 المتوسطة  16,896.2   23,716.1   20,260.2 

 فو ّالمتوسطة  23,723.4   34,606.9   28,685.6 

 الاليــا  34,631.6   422,932.4   52,720.3 

 

ّ

 ساا  المستهلكفي الرقم القياسي أللنوع األسرة التصنيف المستخدم  .7

متّفيّهذاّالتصنيفّ المواطنـة،ّواألسـرّغيـرّالمواطنـة،ّّاألسرّ:صنافأّاألسرّإلىّثلثةُقس 

ّ.واألسرّالجماعية

المواطنة:ّهيّفردّأوّأكثـرّمـنّمـواطنيّدولـةّاإلمـاراتّالاربيـةّالمتحـدةّالـذينّّةاألسر -

ّأسـرة،ّوقـدّتـربطهمّصـلة قرابـةّأوّّيقيمونّبصفةّماتـادةّفـيّإمـارةّأبـوّظبـيّولهـاّرب 

ّتربطهم،ّويشتركونّفيّالمسكنّوالمأكل.ّل

األسرةّغيرّالمواطنة:ّهيّفردّأوّأكثرّمنّغيرّمواطنيّدولةّاإلمـاراتّالاربيـةّالمتحـدة،ّ -

فيّالمسكنّوالمأكل،ّوقدّتربطهمّصلةّقرابةّأوّلّتربطهم،ّويكونّلهاّربّ  ّيشتركونّمااّا

ّاأل سـرةّغيـرّمـواطنّوالزوجـةّغيـرّمواطنـةّأسرة،ّوتاد ّاألسرةّغيرّمواطنـةّإذاّكـانّرب 

 حتىّلوّكانّلدىّالزوجةّأبناءّمواطنونّمنّزواجّسابق.

ــة - ــّ:األســرةّالجماعي ــأكثر(ّبصــرفّالنظــرّعــنّتاب  ــينّف ــرادّ)اثن رّعــنّمجموعــةّمــنّاألف

فيّالمسـكن،ّ ّأسرةّولّتربطهمّصلةّقرابة،ّويشتركونّمااّا جنسياتهم،ّولّيكونّلهاّرب 

لّيشتركونّفيّ أوّإفناثاا.وغالباّا  المأكل،ّوهيّمنّفنوعّواحدّذكوراّا
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 النطا  الجغرافي .8

 

حيـثّتشـملّأبـوّظبـي.ّّإمارةالنطا ّالحاليّلمنهجيةّمركزّاإلحصاءّهوّجمعّاألساارّمنّ

ّالتقسيماتّالجغرافيةّإلقليمّأبوّظبيّوالاينّوالغربية.

 

 مصاد  السلع والخدمات .9

ّ

اراتّميدافنيـةّقـامّبهـاّفريـقّمـنّقسـمّمؤشـراتّمصادرّجمعّاألساارّمنّخـللّزيـُّحد دت

دّمستمر،ّحيثّإنّالفريقّيبلغّالقسـمّبشـكلّدوريّعـنّاألساار،ّوهذهّالمصادرّفيّتجدّ 

أيّأفنـهّهإغل ّأيّمصدرّأوّافنتقال تمثيليـاّا .ّولقدّروعيّعندّاختيارّالمصـدرّأنّيكـونّمصـدراّا

ظبي،ّويبلـغّعـددّالمصـادرّّأبوّإمارةلّفنقطةّشراءّلشريحةّكبيرةّمنّالمستهلكينّفيّيمث ّ

ّ(ّمصدراا.611التيّتجمعّاألساارّمنهاّ)

 

 جمع األساا   .01

 

تاد ّعمليةّجمعّاألساارّمنّأهمّالمراحلّوأدق ها،ّوتتطل بّالكثيرّمنّالجهدّوالوقت.ّتُجمـعّ

أساارّسلةّالسلعّوالخدماتّمـنّقبـلّمجموعـةّمـنّالمـوظفينّالـذينُّدر بـواّوُأه لـواّلهـذهّ

انّدقةّاألساارّالتيّتجمع،ّتُدق قّأساارّالسـلعّوالخـدماتّمـنّخـللّزيـاراتّالغاية.ّولضم

ميدافنيةّتدقيقيةّلاي نةّمنّالسلعّوالخدمات.ّفلكـلّمجموعـةّمـنّمجموعـاتّسـلةّالسـلعّ

ّوالخدماتّدوريةّلجماهاّفمنهاّماّيجمعّبشكلّأسبوعي،ّومنهاّالشهريّوربعّالسنوي.

ّ ّومواكبة ّاألساار ّجمع ّآلية ّتطوير ّخاصاّاوبهدف ّفنظاماا ّالمركز ّأعد  ّالمالومات، تكنولوجيا

ّلمستهلكاّألسااراألرقامّالقياسيةّالمستحدثّلحسابّّنظاماليهدفّباألرقامّالقياسية،ّو

ّ ّالكفي ّّاألجهزة"باستخدام ّاإلجراءات ّإتمام ّإلى ّة" ّبتركيب ّالخاصة األرقامّوالامليات

،ّفهوّفنظامّالنواتجّالمطلوبةلبيافناتّوتوفيرّاباإلضافةّإلىّ،ّكافةّلمستهلكاّألساارالقياسيةّ

ّ.المستهلكّكافةّسااراألرقامّالقياسيةّألّبناءشاملّومتكاملّيغطيّمراحلّ

ّ:التاليويمكنّإجمالّأهدافّالنظامّعلىّالنحوّ

 كافة.ّهامراحلّإعدادّاألرقامّالقياسيةّألساارّالمستهلكّواستخراجّتنفيذ 

 ّ ّوالتوفير ّاألبرامج ّالخاصةدوات ّّاإللكتروفنية ّبإعداد ّبيافنات ّجمعّاألساار )عملية

ّوفنقل ّالميدان( ّمن ّاألّهاالبيافنات ّإلى ّّة،الكفي ّجهزة ّمنوكذلك ّالبيافنات ّهااستقبال

 وفنقلهاّإلىّقاعدةّبيافناتّاألساار.
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 ّّالبيافناتّوتكاملالتمك نّمن ّفيواختبارّهافحصّصحة ّّها مختلفّمراحلّسيرّأثناء

ّوالخدماّبدءااّّ،النظام ّالسلع ّسلة ّإعداد ّمرورااّمن ّوافنتهاءّاّألعمالباّت ّالميدافنية

 .المؤشرّبحساب

 حسبّالتوزيعّاإلمارةّّأليّمنّمناطقّحسابهاإمكافنيةّماالجةّاألرقامّالقياسيةّو(

ّ الجغرافي(.

 ّ ّتنشأ ّقد ّالتي ّالخاصة ّالحالت ّماالجة ّفي ّالبيافناتأثناء ّاألرقامّّجمع ّإعداد أو

ّالتيّتطرأّعلىّالسلع.ّالقياسيةّمثلّاختفاءّالسلعّوالمصادرّوالتغي رات

 ّاألوزانّحديدت ّمع ّاألساس ّلسنة ّوالخدمات ّالسلع للمجموعاتّّالنسبيةّسلة

 .هالسلعّوالخدماتّكافةّوحفظلأساارّسنةّاألساسّّحسابالسلايةّالمرجحةّو

 ّعلىّّمساعدة ّالبيافنات ّالبيافناتجاماي ّّتدقيق ّبربط ّاألساارّوذلك ّبيافنات قواعد

 .الحاليةّبالسابقة

 النشر .00

ّ

أبوّظبـيّعلـىّإصـدارّفنشـرةّأسـاارّالسـلعّوالخـدماتّالسـتهلكيةّّ-ّياملّمركزّاإلحصاء

ّأسـبوعينباـدّمـرورّّفيصـدربصورةّشهريةّوسنوية.ّأماّالرقمّالقياسيّألساارّالمستهلكّ

منّافنتهاءّالشهر،ّواألرقامّالقياسيةّألساارّالمستهلكّمتاحـةّللجميـعّباـدّإصـدارها.ّكمـاّ

ماـد لتّّتّسنويةّحولّاألرقامّالقياسـيةّألسـاارّالمسـتهلكّتضـمّ يقومّالمركزّبنشرّدوريا

التضخم.ّكماّأفنهّيمكنّتزويدّطـالبيّالبيافنـاتّبمؤشـراتّاألرقـامّالقياسـيةّالشـهريةّعلـىّ

ّعندّالطلب.ّ(CD's)األشرطةّالمدمجةّ

ّ

 ؟كيف نقرأ الرقم القياسي ألساا  المستهلك .04

ّ

لتغي رّفـيّقيمـةّالتكلفـةّلسـلةّمـنّالسـلعّإنّالرقمّالقياسيّألساارّالمستهلكّياكسّا

.ّعلىّ"فترةّالمقارفنة"وّ"فترةّاألساس"(ّبينّفترتينّزمنيتينّهماّدةّمسبقااّوالخدماتّ)محدّ 

615.1ّنـةّسبيلّالمثال،ّإذاّبلغّالرقمّالقياسـيّألسـاارّالمسـتهلكّفـيّفتـرةّمقارفنـةّماي ّ

وحـدة611ّّفتـرةّاألسـاسّفهذاّيانيّأفنهّإذاّكافنتّقيمةّتكلفةّسلةّالسلعّوالخدماتّفـيّ

وحداتّفنقدية.ّهذاّيانيّأنّأساارّالسلع615ّّفّفنقديةّفإفنهاّفيّفترةّالمقارفنةّأصبحتّتكل ّ

ّ.ّ%5والخدماتّقدّارتفاتّبالمتوسطّبماّفنسبتهّ

ّ
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كماّيمكنناّمقارفنةّأساارّالفترةّالحاليةّبالفترةّالسابقةّمنّخـللّقسـمةّالـرقمّالقياسـيّ

611ّومـنّثـمّطـر ّّ(611)ّفـيفترةّالسابقةّوضـربّالنـاتجّالحاليّعلىّالرقمّالقياسيّلل

ّلنحصلّعلىّماد لّالتغي رّفيّاألساارّبينّالفترةّالحاليةّوالفترةّالسابقة.

 

 التضخم المتوقع .02

تكمنّأهميةّالتضخمّالمتوقعّبأفنهاّتاطيّمؤشراّعنّمادلتّالتضـخمّالمسـتقبلية،ّيمكـنّ

تّالنقديةّالمستقبلية،ّوخاصةّمنّقبلّالبنوكّالعتمادّعليهاّفيّوضعّالتصوراتّوالسياسا

والمؤسساتّالمالية.ّوعلىّالرغمّمنّأهميةّالتضخمّالفاليّالمحسوبّمنّخللّاألرقـامّ

 القياسيةّألساارّالمستهلكّإلّأنّهذاّالتضخمّيابرّعنّفتراتّسابقه.ّ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


