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 المقدمــة

يعد الرقم القياسي ألسعار المستهلك أحد المؤشرات اإلحصائية التي تشكل مدخال مهما في 

ية في واإلدارات اإلحصائ  التخطيط والبحوث في مختلف المجاالت، وتحرص مراكز اإلحصاء

مختلف دول العالم على تركيب هذه األرقام، التي تعتمد على أسعار سلة من السلع 

والخدمات التي يستهلكها القطاع العائلي، وتشكل األرقام المحتسبة سلسلة زمنية لقياس 

 التغير الذي يطرأ على تكاليف المعيشة عبر الزمن.

أسعار تلك السلع والخدمات بصورة  أبوظبي على جمع -من هذا المنطلق، دأب مركز اإلحصاء 

منتظمة ونشر المؤشرات المستخلصة منها، متبعاً في ذلك المنهجيات المعتمدة دوليا في هذا 

أبوظبي بتطوير الرقم القياسي  -المجال. وقد قام قسم مؤشرات األسعار في مركز االحصاء

وع ألسعار المستهلك بحيث يتم حسابه حسب مستويات رفاه األسرة وحسب ن

فبالنسبة إلى مستوى رفاه األسرة، فقد تم تقسيم المجتمع إلى خمس شرائح   األسرة.

تمثل خمس مستويات معيشية وذلك باالعتماد على متوسط اإلنفاق السنوي للفرد والذي 

درهم بالنسبة  70700درهم بالنسبة لألسر في شريحة الرفاه "الدنيا" و 2387يتراوح ما بين 

درهم بالنسبة لألسر في شريحة الرفاه  07270فاه "المتوسطة" إلى لألسر في شريحة الر

 "العليا". كل شريحة من هذه الشرائح تمثل نمط استهالك األسر التي تنتمي لها. 

أما بالنسبة لنوع األسرة، فقد تم تقسيم أسر المجتمع إلى ثالث أنواع كما وردت في مسح 

 طنة، األسر غير المواطنة واألسر الجماعية.: األسر الموا7003/ 7002نفقات ودخل األسرة 

وقد اختيرت عينة البنود الداخلة في سلة الرقم القياسي ألسعار المستهلك من واقع بيانات 

، بحيث تمثل جميع مناطق اإلمارة، أما بالنسبة لعينة 7003/ 7002مسح دخل و إنفاق األسرة 

ارها أن تكون مصادر تمثيلية، أي أنها المصادر التي تجمع منها األسعار فلقد روعي عند اختي

تمثل نقطة شراء لشريحة كبيرة من المستهلكين في إمارة أبوظبي، مع األخذ باالعتبار التوزيع 

 الجغرافي للمصادر داخل اإلمارة.
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 الملخص التنفيذي
 

  من عام  النصف األولالمستهلك خالل  سعارأل الرقم القياسي متوسط االرتفاع فيبلغ

 .7000من عام  بالفترة نفسهاارنة مق% 1.3نسبته ما  7007

 0.4بنسبة  7007من عام  يونيوالمستهلك في شهر  سعارارتفع الرقم القياسي أل %

  .7000من عام  بالشهر نفسهمقارنة 

 مقارنة بالرقم 0.7بنسبة  7007 يونيوالمستهلك في شهر  سعارالرقم القياسي أل ارتفع %

 . 7007 مايوالقياسي لشهر 

 : األ قام القياسية ألساا  المستهلك(0) ولجد

 السنة

 الرقم القياسي ألساا  المستهلك خالل

 

 يونيو مايو
الربع 

 ولاأل

الربع 

 الثاني
 يونيو -يناير

7000 070.2 070.8 070.0 070.3 070.7 

7007 077.3 078.0 077.0 077.8 077.4 

 0.8 0.2  0.7 0.4 0.2 نسبة التغير%
 أبو ظبي -اإلحصاء  مركز المصدر : 

 مقارنة بالرقم القياسي % 0.0بنسبة  7007من عام  الثانيالرقم القياسي في الربع  ارتفع

 .7007 للربع األول

  مقارنة مع  7007من عام  الثاني% خالل الربع 0.2بلغ معدل التضخم في أسعار المستهلك

  .7000من عام  الربعنفس 

  في% 0.0بنسبة في شريحة الرفاه "الدنيا"  لألسرالمستهلك  أسعارارتفعت معدالت 

أسعار بينما ارتفعت ، 7000من عام  بالفترة نفسها مقارنة 7007من عام  النصف األول

 أسعارارتفعت كما  ،%0.4بنسبة  "المتوسطة"لألسر في شريحة الرفاه المستهلك 

 %.0.0بنسبة  لألسر في شريحة الرفاه "العليا"المستهلك 
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 من  النصف األولخالل  %0.0بنسبة المستهلك لألسر المواطنة  ارأسعمعدالت  عتارتف

المستهلك لشريحة  أسعارارتفعت  بينما، 7000من عام بالفترة نفسها  مقارنة 7007عام 

 الجماعيةكما ارتفعت أسعار المستهلك لشريحة األسر  %.0.0سر غير المواطنة بنسبة األ

 .%0.8بنسبة 

  2102عام  من ولاأل للنصفالرقم القياسي  -أولا 
 

 .2102 األول للنصفحسب الوزن والتغير النسبي ونسبة المساهمة الرئيسية  اإلنفاق: مجموعات 2جدول 

 ةالرئيس اإلنفاقمجموعات 
 الوزن

 

التغير 
النسبي 

% 

 المساهمة
% 

 64.4 4.7 16.1 غذية والمشروبات غير الكحوليةاأل

 1.8 9.2 0.3 المشروبات الكحولية والتبغ

 0.1 0.0 9.8 حذيةاأل مالبس وال

 35.0- 1.1- 37.9 خرىالسكن، والمياه، والكهرباء، والغاز، وأنواع الوقود األ

 10.5 2.8 4.8 عمال الصيانة االعتيادية للبيوتأالمعدات المنزلية و التجهيزات و

 0.1 0.2 0.8 الصحة

 6.3 0.8 9.7 النقل

 0.2- 0.0 7.7 االتصاالت

 0.6- 0.3- 2.4 الترويح والثقافة

 12.7 4.8 2.6 التعليم

 42.0 15.0 3.4 الفنادق المطاعم و

 2.1- 0.6- 4.6 سلع وخدمات متنوعة

  000 - 000 المجموع

 أبو ظبي –مركز اإلحصاء  المصدر : 

% 0.8بنسبة  7007عام  من النصف األولخالل المستهلك  سعارالرقم القياسي ألارتفع 

 .  7000عام  من بالفترة نفسهامقارنة 

هي أعلى مجموعة مجموعة "األغذية والمشروبات غير الكحولية" يظهر الجدول أعاله بأن 

 7007من عام  النصف األولخالل  المستهلك أسعارفي  ساهمت في االرتفاع الذي حدث

رتفاع الذلك نتيجة  ، جاء%04.4ساهمت بنسبة حيث  7000من عام  بالفترة نفسهامقارنة 

 أسعارالمجموعات ارتفاعا كانت  أكثرومن  مجموعات الفرعية التابعة لها،معظم ال أسعار

 ،%00.8" بنسبة  البحرية واالغذية سماكاأل مجموعة " %،00.7بنسبة " اللحوم"مجموعة 

، %0.7" بنسبة والدهون الزيوتمجموعة "، %7.4"البن والشاي والكاكاو" بنسبة  ةمجموع

 . %8.0ة " بنسباللبن والجبن والبيضمجموعة "
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النصف خالل المستهلك  أسعارأما ثاني أعلى مساهمة في االرتفاع الذي حدث في معدل 

" المطاعم والفنادقمجموعة " فهي 7000من عام  بالفترة نفسهامقارنة  ،7007عام من  األول

  %.00ها بنسبة أسعاروارتفعت  سعارمن مجمل االرتفاع في األ %47.0بنسبة  فقد ساهمت

 النصف األولخالل المستهلك  أسعارجموعات التي ساهمت بتخفيض معدل تغير ومن أهم الم

السكن، والمياه، والكهرباء، "مجموعة  7000من عام  بالفترة نفسهامقارنة  7007عام من 

هذه  أسعارانخفضت  % حيث80.0-"التي ساهمت بنسبة  خرىوالغاز، وأنواع الوقود األ

  .%0.0المجموعة بنسبة 

  2102من عام  للربع الثانيم القياسي الرق -اا ثاني

 

من عام  الثاني (: التغير النسبي ونسبة المساهمة في مادلت تغير أساا  الربع 3جدول  قم )

 نفاقحسب مجموعة اإل 2100من عام  الثانيمقا نة بالربع  2102

 ةاإلنفاق الرئيسمجموعات 
 الوزن

 

التغير 
النسبي 

% 

 المساهمة
% 

 53.8 5.1 16.1 غير الكحولية غذية والمشروباتاأل

 1.5 10.3 0.3 المشروبات الكحولية والتبغ

 13.8 2.9 9.8 حذيةاأل المالبس و

 36.5- 1.5- 37.9 خرىالسكن، والمياه، والكهرباء، والغاز، وأنواع الوقود األ

 11.7 4.1 4.8 عمال الصيانة االعتيادية للبيوتأالمعدات المنزلية و التجهيزات و

 0.2 0.4 0.8 الصحة

 5.1 0.9 9.7 النقل

 0.1- 0.0 7.7 االتصاالت

 0.5- 0.4- 2.4 الترويح والثقافة

 9.7 4.8 2.6 التعليم

 43.0 20.1 3.4 الفنادق المطاعم و

 1.8- 0.6- 4.6 سلع وخدمات متنوعة

 000 - 000 المجموع
 

 أبو ظبي --مركز اإلحصاء  المصدر : 

% مقارنة 0.2بنسبة  7007عام  منالربع الثاني خالل المستهلك الرقم القياسي ألسعار ارتفع 

 .  7000الفترة من عام  بنفس 

يظهر الجدول أعاله بأن مجموعة "األغذية والمشروبات غير الكحولية" هي أعلى مجموعة 

 7007 من عام الربع الثاني خالل  في أسعار المستهلك ساهمت في االرتفاع الذي حدث

 . %08.3ساهمت بنسبة حيث  7000مقارنة بنفس الفترة من عام 
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الربع خالل أما ثاني أعلى مساهمة في االرتفاع الذي حدث في معدل أسعار المستهلك 

" المطاعم والفنادقمجموعة " فهي  7000مقارنة بنفس الفترة من عام  7007عام من الثاني  

وارتفعت أسعارها بنسبة   ألسعارمن مجمل االرتفاع في ا %48.0بنسبة  فقد ساهمت

70.0.%  

الربع الثاني خالل ومن أهم المجموعات التي ساهمت بتخفيض معدل تغير أسعار المستهلك 

السكن، والمياه، والكهرباء، والغاز،  "مجموعة  7000من عام  الربعمقارنة بنفس  7007عام من 

انخفضت أسعار هذه المجموعة  %( حيث80.0-" التي ساهمت بنسبة ) خرىوأنواع الوقود األ

  .%0.0بنسبة 

من  األول% مقارنة بالربع 0.0بنسبة  7007من عام  الثانيالرقم القياسي خالل الربع  ارتفع

بنسبة المطاعم والفنادق سعار مجموعة أ الرتفاعنتيجة  االرتفاع، وقد جاء هذا 7007عام 

7.7.% 

  2102 يونيوالرقم القياسي لشهر  -اا لثثا
 

% 0.4بنسبة  7007من عام  يونيوالمستهلك في شهر  سعارأل الرقم القياسي معدلارتفع 

مجموعة ها أسعارارتفعت أهم المجموعات التي ومن  ،7000الشهر من عام  بنفسمقارنة 

 ،%00.2" بنسبة والتبغ الكحولية المشروبات" مجموعة%، 77.4بنسبة "المطاعم والفنادق" 

 أسعارفي حين انخفضت  %4.7ير الكحولية" بنسبة غذية والمشروبات غومجموعة "األ

  .%7.0" بنسبة  خرىهرباء، والغاز، وأنواع الوقود األالسكن، والمياه، والك مجموعة "

 %0.7بنسبة  7007من عام  يونيوالمستهلك في شهر  سعارألالرقم القياسي معدل ارتفع 

المطاعم "مجموعة  فهيها عارأس ارتفعتأما أهم المجموعات التي  ،7007 مايوشهر بمقارنة 

 .%7.3 " بنسبةوالفنادق
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 2112و 2011و 2010 أعوامالتضخم السنوية ألشهر  معدالت: (1)شكل                                

 
 أبو ظبي –المصدر : مركز اإلحصاء  

 

   يونيولشهر سرة المستهلك حسب مستوى  فاه األ ساا أل القياسي الرقم - ابااا 
2102 

 

خالل  %0.0بنسبة في شريحة الرفاه "الدنيا"  لألسرالمستهلك  أسعارمعدالت  ارتفعت -

بينما ارتفعت معددالت ، 7000من عام  بالفترة نفسهامقارنة  7007عام من  النصف األول

 أسدعارا ارتفعدت كمد% 0.4"المتوسدطة" بنسدبة  في شدريحة الرفداهأسعار المستهلك 

 . %0.0نسبة ب ا"العلي"مستوى الرفاه المستهلك لشريحة االسر ذات 

 

خدالل شدهر % 0.7بنسبة  في شريحة الرفاه "الدنيا"المستهلك  أسعار فعت معدالتارت -

بينمدا ارتفعدت معددالت أسدعار  ،7000 يونيدوشدهر  أسدعارمقارندة ب  7007من عام  يونيو

 أسددعارا ارتفعددت كمدد%، 0.0بنسددبة "المتوسددطة"  فددي شددريحة الرفدداهالمسددتهلك 

 .  1.3%بنسبة " ا"العلي لك لشريحة االسر ذات مستوى الرفاهالمسته

 

خدالل شدهر  %0.0بنسبة  "الدنياشريحة الرفاه "في المستهلك  أسعار معدالت ارتفعت -

 أسددعاربينمددا ارتفعددت  ،7007 مددايوالمسددتهلك فددي شددهر  أسددعارمقارنددة ب 7007 يونيددو

   .%0.7بنسبة " العليا"و  "المتوسطة" الرفاه تيفي شريح لألسرالمستهلك 
 

 2102 يونيوسرة لشهر المستهلك حسب نوع األ ساا أل القياسي الرقم -اا خامس

 

 النصدف األولخدالل %، 0.0بنسدبة المستهلك لألسدر المواطندة  أسعارمعدالت  عتارتف -

 أسددعارارتفعددت معدددالت ، كمددا 7000مددن عددام  بددالفترة نفسددهامقارنددة  7007عددام  مددن
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معددالت أسدعار بينمدا ارتفعدت %. 0.0مواطندة بنسدبة سر غير الالمستهلك لشريحة األ

  %0.0الجماعية بنسبة سر المستهلك لشريحة األ

 

مدن  يونيدوخالل شهر % 0.0المواطنة بنسبة  لألسرالمستهلك  أسعارمعدالت  عتارتف  -

معددالت أسدعار المسدتهلك ارتفعدت كمدا ، 7000 يونيدوشدهر  أسدعارمقارنة ب 7007عام 

 لألسدرالمسدتهلك  أسدعاربينمدا ارتفعدت  ،%0.7 بنسدبةاطندة سر غيدر المواأل لشريحة

 %.  7.8الجماعية بنسبة 

 

 7007 يونيوخالل شهر % 0.0بنسبة المواطنة  لألسرالمستهلك  أسعار معدالت ارتفعت -

بينما ارتفعت أسعار المستهلك لألسدر   ،7007 مايوالمستهلك في شهر  أسعارمقارنة ب

 الجماعيدة المسدتهلك لألسدر أسدعاررتفعدت معددالت ا كما ،%0.7بنسبة غير المواطنة 

 .%0.2بنسبة 

 

 

 صدا  القادم: اإل

مددن  العاشددرفددي  7007 يوليددوالمسددتهلك لشددهر  سددعارألصدددار الددرقم القياسددي إسددوي يددتم 

       – اإلحصدداءلكترونددي لمركددز الموقددع اإل. للمزيددد مددن المعلومددات، يرجددى زيددارة  7007 غسددطسأ

 www.scad.ae :يظبأبو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.scad.ae/
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 المنهجية

وزان األ حيددث اعتمدددت  ،وزانواأل سددعارلأل كأسدداس 7002علددى سددنة الددرقم القياسددي يعتمددد 

مدارة إالدذي تدم تنفيدذه فدي  7003/ 7002سدرة نتائج مسح نفقات ودخل األعلى المستخدمة 

 الممارسداتسدق مدع أفضدل سدتخدمت فدي الدرقم القياسدي تتان المنهجيدة التدي إبدوظبي. أ

 والتوصيات الدولية في هذا المجال.

 : مصاد  السلع والخدمات اولا 

مدن خدالل زيدارات ميدانيدة قدام بهدا فريدق مدن قسدم مؤشدرات  سدعارتم تحديد مصادر جمع األ

عدن  القسدم، وهذه المصادر في تجدد مستمر، حيث يقوم الفريق بشدكل دوري بدالبال  سعاراأل

 ( مصدراً.002منها ) سعارويبلغ عدد المصادر التي تجمع األي مصدر. أ انتقالإغالق أو 

  ساا : جمع األ ثانياا 

سدماك الرقم القياسي شهريا فيما عدا الخضروات والفواكده واللحدوم واأل  سلة أسعاريتم جمع 

ها بشكل سريع. ويتم جمع بيانات أسعاروالدجاج والتي يتم جمعها بشكل اسبوعي نظرا لتغير 

ما مصداريف المددارس فتجمدع بشدكل نصدف سدنوي. ويدتم أت المنازل بشكل ربع سنوي، يجاراإ

مددارة ابددوظبي ، وتتكددون سددلة الددرقم إسدداس فددي أكعددام  7002حسدداب المؤشددر باعتبددار عددام 

   سلعة وخدمة. 020سلعة وخدمة بينما تتكون سلة المستهلك من  884القياسي من 

 وزاناأل -ثانيا

حيدث  7003/ 7002سدرة األ نفاقإو دخل  نتائج مسحاستخدام يحسب وزن السلعة / الخدمة ب

هميتهدا أكبدر أو أالنسبية للسلع والخدمات. السلعة/ الخدمة التي تكون هميات األحساب  يتم 

المسدتهلك.  أمدا  سدعارأل% دخلت ضمن سلة سدلع وخددمات الدرقم القياسدي 0.007تساوي 

وزانهدا علدى بداقي السدلع ضدمن نفدس أ قل من ذلك فقد تم توزيدعأهميتها أالسلع التي كانت 

 التناسب مع الحجم. بأسلوبالمجموعة 

 المستهلك ساا تركيب الرقم القياسي أل - اباا

 لألسددديرالمسدددتهلك حسدددب الصددديغة الرياضدددية  سدددعارأليدددتم حسددداب الدددرقم القياسدددي 
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1   ..التي تعتمد اوزان سنة االساس 

لدى مسدتوى المجموعدة االبتدائيدة )المجموعدة االبتدائيدة يتم حساب متوسط سعر السدلعة ع

هي أدنى مستوى للسلعة يتوفر له وزن( باستخدام الوسط الهندسي. أما المنسوب السدعري 
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سداس والوزن الجديد، فيتم حساب المنسوب السدعري بقسدمة سدعر المقارندة علدى سدعر األ

 ساس للسلعة.بوزن األ وللحصول على الوزن الجديد للسلعة يتم ضرب المنسوب السعري

نشدائه إليا ضمن ملف االكسدل الدذي تدم آنه تتم معالجة السلع الموسمية أومن الجدير بالذكر 

المستهلك وذلك بتوزيع وزن السلعة الموسدمية  سعارألبهدي حساب الرقم القياسي الشهري 

ع في الشهر الذي تختفي فيه السلعة على باقي السلع ضمن نفس المجموعدة بالتناسدب مد

 الحجم.

 عدداد  الدرقم القياسدي بحسدبإبدوظبي تدم أمارة إرجاء أللرقم القياسي العام لكافة  وباإلضافة

 ، حيثسرة جماعيةأو أوسرة مواطنة، غير مواطنة لى نوع األإ باإلضافةخمسة شرائح للدخل ، 

فدراد يقيمدون فدي مسدكن أالتي تتكدون مدن عددة  ةسرلى األإسرة الجماعية يشير مصطلح األ

 . لألسرةوال تربطهم عالقات قرابة وال يوجد رب د واح


