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 الملخص التنفيذي

 
  7007من عام  االولى  األربعةاألشهر سعار المستهلك خالل أل الرقم القياسي متوسط االرتفاع فيبلغ 

 .7000ارنة مع نفس الفترة من عام مق% 0.0

  مقارنة مع نفس الشهر 0.1بنسبة  7007من عام  ابريلارتفع الرقم القياسي ألسعار المستهلك في شهر %

  .7000من عام 

 مقارنة بالرقم القياسي لشهر 0.7بنسبة  7007 ابريلالرقم القياسي ألسعار المستهلك في شهر  ارتفع %

 . 7007 مارس

 

 : األرقام القياسية ألسعار المستهلك 0جدول        

 السنة

 الرقم القياسي ألسعار المستهلك خالل

   ابريل - يناير           ابريل   مارس

7000 070.2 070.1 120.8 

7007 077.7 077.1 122.2 

 1.1    0.1 0.1 نسبة التغير%
 أبو ظبي -صحصا  مركز اإل :  المصدر         

 

  خالل % 0.1بنسبة  "المتوسطة"وفي شريحة الرفاه "الدنيا"  لألسرارتفعت معدالت أسعار المستهلك

ارتفعت أسعار المستهلك ، كما 7000بنفس الفترة من عام  مقارنة 7007من عام  ولىاأل األربعةاألشهر 

 %.0.9سر ذات مستوى الرفاه العالي بنسبة لشريحة األ

 من  االولى األربعةاألشهر خالل  %0.1بنسبة  الجماعيةو أسعار المستهلك لألسر المواطنة ت معدال عتارتف

أسعار المستهلك لشريحة االسر غير المواطنة ارتفعت كما ، 7000بنفس الفترة من عام  مقارنة 7007عام 

 %.0.1بنسبة 
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  2102عام  من لألربعة أشهر األولىالرقم القياسي  -أوال
 

 

 .2102 االولى أشهر ربعةلأل: مجموعات االنفاق الرئيسية حسب الوزن والتغير النسبي ونسبة المساهمة 2جدول 

 مجموعات االنفاق الرئيسية
 الوزن

 

التغير 
النسبي 

% 

 المساهمة
% 

 73.9 4.8 16.1 غذية والمشروبات غير الكحوليةاأل

 1.9 8.4 0.3 المشروبات الكحولية والتبغ

 12.3- 1.7- 9.8 المالبس واالصحذية

 30.7- 0.9- 37.9 السكن، والمياه، والكهربا ، والغاز، وأنواع الوقود االخرى

 9.3 2.1 4.8 عمال الصيانة االعتيادية للبيوتأالتجهيزات والمعدات المنزلية و

 0.0 0.0 0.8 الصحة

 7.4 0.8 9.7 النقل

 0.2- 0.0 7.7 االتصاالت

 0.7- 0.4- 2.4 الترويح والثقافة

 14.4 4.8 2.6 التعليم

 38.7 12.2 3.4 المطاعم والفنادق

 1.7- 0.4- 4.6 سلع وخدمات متنوعة

  011 - 011 المجموع

 أبو ظبي -مركز اإلصحصا   :  المصدر

 بنفس % مقارنة 0.0بنسبة  7007عام  من ولىاأل األربعةاألشهر خالل المستهلك  الرقم القياسي ألسعارارتفع 

 .  7000الفترة من عام 

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

 7000مقارنة بنفس الفترة من عام  7007 من عام  االولى األربعةاألشهر خالل  في أسعار المستهلك الذي صحدث

ومن اكثر  المجموعات الفرعية التابعة لها، رتفاع أسعار معظمالذلك نتيجة  ، جا % 21.9ساهمت بنسبة صحيث 

" بنسبة  البحرية واالغذية االسماك مجموعة " %،00.1بنسبة " اللحوم"مجموعة  أسعارالمجموعات ارتفاعا كانت 

مجموعة ، %6.6" بنسبة والدهون الزيوتمجموعة "، %9.9"البن والشاي والكاكاو" بنسبة  ةمجموع ،01.1%

 . %1.7" بنسبة الخبز والحبوب"

من  األولى األربعةاألشهر خالل أما ثاني أعلى مساهمة في االرتفاع الذي صحدث في معدل أسعار المستهلك 

 %11.2بنسبة  فقد ساهمت" المطاعم والفنادقمجموعة " فهي  7000مقارنة بنفس الفترة من عام  7007عام 

  %.07.7سعارها بنسبة وارتفعت أ  سعارمن مجمل االرتفاع في األ

 

عام من االولى  األربعةاألشهر خالل أهم المجموعات التي ساهمت بتخفيض معدل تغير أسعار المستهلك  ومن

"  السكن، والمياه، والكهربا ، والغاز، وأنواع الوقود االخرى "مجموعة  7000مقارنة بنفس الفترة من عام  7007

  .%0.9انخفضت أسعار هذه المجموعة بنسبة  % صحيث10.2-التي ساهمت بنسبة 

 



3 

 

 

  2102 ابريلالرقم القياسي لشهر  -ثانيا  
 

الشهر  بنفس% مقارنة 0.1بنسبة  7007من عام  ابريلسعار المستهلك في شهر أل الرقم القياسي ارتفع معدل

%، 01.9بنسبة مجموعة "المطاعم والفنادق" ارتفعت أسعارها فهي أهم المجموعات التي  ،7000من عام 

 %6.7مجموعة "االغذية والمشروبات غير الكحولية" بنسبة  ،%9.1" بنسبة والتبغ ةالكحولي المشروبات" مجموعة

  .%0.1" بنسبة  السكن، والمياه، والكهربا ، والغاز، وأنواع الوقود االخرى مجموعة "في صحين انخفضت أسعار 

نة بأسعارها في % مقار0.7بنسبة  7007من عام  ابريلالمستهلك في شهر   ألسعارالرقم القياسي معدل ارتفع 

 .%9.9 " بنسبةوالفنادق المطاعم"مجموعة  فهيأسعارها  ارتفعتأما أهم المجموعات التي  ،7007 مارسشهر 

 

 2112و 2011، 2010معدالت التضخم السنوية ألشهر عام : 1شكل                                

 
 أبو ظبي -: مركز اإلحصاء  المصدر 
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 2102   ابريللشهر سرة سعار المستهلك حسب مستوى رفاه األأل القياسي الرقم -ثالثا

 

خدالل % 0.1بنسدبة "المتوسدطة" و في شريحة الرفاه "الددنيا"  لألسرمعدالت أسعار المستهلك  ارتفعت -

المسدتهلك  سدعارأا ارتفعدت ، كم7000مقارنة بنفس الفترة من عام  7007عام من  االولى األربعةاألشهر 

فقدد  شدريحة الرفداه "تحدت المتوسدطة" أمدا   ،%0.9نسدبة ب ا"العليد"لشريحة االسر ذات مستوى الرفاه 

 %.  0.1بنسبة  فيهاارتفعت أسعار المستهلك 

 

مدن عدام  ابريدلخدالل شدهر % 7.7بنسدبة في شريحة الرفداه "الددنيا" اسعار المستهلك  فعت معدالتارت -

المسدتهلك لشدريحة االسدر ذات مسدتوى  سدعارأا ارتفعدت كمد ،7000 ابريدلمقارنة بأسعار شدهر   7007

فدي شدريحة الرفداه "المتوسدطة"  لألسدر%، بينمدا ارتفعدت أسدعار المسدتهلك 1.7بنسدبة " ا"العلي الرفاه

 %.  2.0بنسبة 

 

 7007 ابريدلخدالل شدهر  %0.1بنسدبة  "الددنياشدريحة الرفداه "فدي أسدعار المسدتهلك  معددالت ارتفعت -

فدي شدريحة  لألسدربينمدا ارتفعدت أسدعار المسدتهلك  ،7007 مارسار المستهلك في شهر مقارنة بأسع

بنسدبة  "المتوسدطة"، كمدا ارتفعدت اسدعار المسدتهلك فدي شدريحة الرفداه %0.1" بنسدبة العليداالرفاه "

0.0.%    
 

 2102 ابريلسرة لشهر ألسعار المستهلك حسب نوع األ القياسي الرقم -رابعا

 

 ولدىاأل األربعدةاألشهر خالل % 0.1الجماعية بنسبة و ر المستهلك لألسر المواطنة معدالت أسعا عتارتف -

أسعار المستهلك لشريحة االسدر ارتفعت معدالت ، كما 7000مقارنة بنفس الفترة من عام  7007عام  من

 %.  0.1غير المواطنة بنسبة 

 

  7007مدن عدام    ابريدلر خدالل شده% 7.0المواطندة بنسدبة  لألسدرمعدالت أسدعار المسدتهلك  عتارتف  -

سدر غيدر المواطندة بينمدا ارتفعدت لشريحة األ% 0.1 بما نسبتهارتفعت ، و7000 ابريلمقارنة بأسعار شهر 

 %.  7.6الجماعية بنسبة  لألسرأسعار المستهلك 

 

مقارندة بأسدعار  7007 ابريدلخالل شدهر % 0.0المواطنة بنسبة  لألسرأسعار المستهلك  معدالت ارتفعت -

سدر غيدر المواطندة أسعار المستهلك لشدريحة األارتفعت معدالت كما  ،7007 مارسك في شهر المستهل

 .%0.9بنسبة  الجماعية بينما ارتفعت معدالت اسعار المستهلك لألسر%.  0.1بنسبة 

 

 

 االصدار القادم: 

. للمزيدد مدن  7007 يونيدومدن  العاشدرفدي  7007 مدايوالمستهلك لشدهر  ألسعارسوف يتم اصدار الرقم القياسي 

 www.scad.ae :يأبو ظب – اإلصحصا المعلومات، يرجى زيارة الموقع االلكتروني لمركز 

 

 

http://www.scad.ae/
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 المنهجية

نتداج  علدى االوزان المستخدمة  صحيث اعتمدت واالوزان.  لألسعار كأساس 7002على سنة الرقم القياسي يعتمد 

سدتخدمت فدي االذي تم تنفيذه فدي امدارة ابدوظبي. ان المنهجيدة التدي  7001/ 7002ات ودخل االسرة مسح نفق

 والتوصيات الدولية في هذا المجال. الممارساتالرقم القياسي تتسق مع أفضل 

 : مصادر السلع والخدمات اوال  

ؤشدرات االسدعار، وهدذه المصدادر تم تحديد مصادر جمع األسعار من خالل زيارات ميدانية قام بها فريق من قسم م

ويبلدغ عددد أي مصددر.  نتقدالاعدن غغدالق أو  القسدمفي تجدد مسدتمر، صحيدث يقدوم الفريدق بشدكل دوري بد بال  

 ( مصدراً.002المصادر التي تجمع األسعار منها )

 : جمع األسعار  ثانيا  

لحوم واالسماك والددجا  والتدي يدتم الرقم القياسي شهريا فيما عدا الخضروات والفواكه وال  يتم جمع أسعار سلة

جمعها بشكل اسبوعي نظرا لتغير اسعارها بشكل سريع. ويتم جمع بيانات ايجدارات المندازل بشدكل ربدع سدنوي، 

كعام اسداس فدي امدارة  7002اما مصاريف المدارس فتجمع بشكل نصف سنوي. ويتم صحساب المؤشر باعتبار عام 

سدلعة  620سدلعة وخدمدة بينمدا تتكدون سدلة المسدتهلك مدن  119 ابوظبي ، وتتكون سدلة الدرقم القياسدي مدن

   وخدمة.

 االوزان -ثانيا

صحسدداب  صحيددث يددتم  7001/ 7002االسددرة  وانفدداق دخددل  نتدداج  مسددحيحسددو وزن السددلعة / الخدمددة باسددتخدام 

ضدمن % دخلدت 0.007النسبية للسلع والخدمات. السلعة/ الخدمة التي تكون اهميتهدا أكبدر أو تسداوي االهميات 

المستهلك.  أما السلع التي كانت اهميتها اقل من ذلك فقد تدم توزيدع  ألسعارسلة سلع وخدمات الرقم القياسي 

 التناسو مع الحجم. بأسلوباوزانها على باقي السلع ضمن نفس المجموعة 

 تركيب الرقم القياسي ألسعار المستهلك -رابعا

 لألسدددديرصدددديغة الرياضددددية المسددددتهلك صحسددددو ال ألسددددعاريددددتم صحسدددداب الددددرقم القياسددددي 
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L 0

0

1  .التي تعتمد اوزان سنة االساس 

يتم صحساب متوسط سعر السلعة على مستوى المجموعدة االبتداجيدة )المجموعدة االبتداجيدة هدي أدندى مسدتوى 

لمنسدوب للسلعة يتوفر له وزن( باستخدام الوسط الهندسي. أما المنسوب السعري والوزن الجديد، فيتم صحساب ا

السعري بقسمة سعر المقارنة على سعر االساس وللحصدول علدى الدوزن الجديدد للسدلعة يدتم ضدرب المنسدوب 

 السعري بوزن االساس للسلعة.
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ومن الجدير بالذكر انه تتم معالجة السلع الموسمية اليا ضمن ملف االكسل الذي تم انشاجه بهددف صحسداب الدرقم 

ك بتوزيع وزن السلعة الموسمية في الشهر الدذي تختفدي فيده السدلعة المستهلك وذل ألسعارالقياسي الشهري 

 على باقي السلع ضمن نفس المجموعة بالتناسو مع الحجم.

خمسة شراجح للددخل  للرقم القياسي العام لكافة ارجا  امارة ابوظبي تم اعداد  الرقم القياسي بحسو وباإلضافة

ة ، واسرة جماعية. ويشدير مصدطلح االسدرة الجماعيدة الدى االسدر الى نوع االسرة مواطنة ، غير مواطن باإلضافة، 

 .  لألسرةالتي تتكون من عدة افراد يقيمون في مسكن وال تربطهم عالقات قرابة وال يوجد رب 


