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 مــةالمقد  

 مهماا  ل مدخلا المستهلك أحد المؤشرات اإلحصائية التي تشك   ساا الرقم القياسي أل ياد  

جالت، وتحرص مراكز اإلحصاء واإلدا ات اإلحصائية في في التخطيط والبحوث في مختلف الم

سلة م  السلع  أساا مختلف دول الاالم على تركيب هذه األ قا ، التي تاتمد على 

ل األ قا  المحتسبة سلسلة زمنية لقياس ، وتشك  سروالخدمات التي يستهلكها قطاع األ

 الذي يطرأ على تكاليف المايشة عبر الزم . التغي ر

تلك السلع والخدمات  أساا أبوظبي على جمع  -المنطلق، دأب مركز اإلحصاء م  هذا 

في  بااا المنهجيات الماتمد  دولياا بصو   منتظمة وفنشر المؤشرات المستخلصة منها، مت  

 هذا المجال. 

المستهلك م  واقع  ساا ة الرقم القياسي ألنة البنود الداخلة في سل  وقد اختيرت عي  

، أما هال مناطق اإلما   جميا، بحيث تمث  3112/3118األسر  فنفا  وادخل بيافنات مسح 

فلقد  وعي عند اختيا ها أن تكون  ساا نة المصاد  التي تجمع منها األعي  إلى  بالنسبة

ل فنقطة شراء لشريحة كبير  م  المستهلكي  في إما   أفنها تمث   مصاد  تمثيلية، أي

 رافي للمصاد  داخل اإلما  .العتبا  التوزيع الجغفي أبوظبي، مع األخذ 
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 ص التنفيذيالملخ  

 
 سبتمبرالمستهلك لشهر  ساا لنتائج حساب الرقم القياسي أل   هذا التقرير تحليلا يقد  

المستهلك  ساا فنتائج حساب الرقم القياسي ألإلى  ضافةباإل ،2007بأساس عا   3102

 . أما أهم النتائج فهي:المجموعات الرئيسةحسب 

 عا  م   األولى التساةاألشهر خلل % 1.1المستهلك  أساا في التضخم  ماد ل بلغ

فنقطة  124.1حيث بلغ الرقم القياسي  ،3103عا  بالفتر  فنفسها م  مقا فنة  3102

عا  فنقطة للفتر  فنفسها م   033.8بينما كان  ،3102عا  م  األولى  التساةلألشهر 

3103. 

 بنسبة  3102م  عا   سبتمبرلك في شهر المسته ساا الرقم القياسي أل ا تفع

 ساا ، حيث بلغ الرقم القياسي أل3103م  عا   فنفسه الشهرب% مقا فنة 0.8

فنقطة في شهر  032.2بينما كان  ،3102 سبتمبرفنقطة في شهر  035.9المستهلك 

 .3103 سبتمبر

 مقا فنة 1.8بنسبة  3102 سبتمبرالرقم القياسي ألساا  المستهلك في شهر  ا تفع %

 .3102 أغسطسالقياسي لشهر  الرقمب

 بالرقم مقا فنة % 0.4بنسبة  3102م  عا   لثالثاالرقم القياسي في الربع  ا تفع

حيث بلغ الرقم القياسي ألساا  المستهلك  .3103م  عا  القياسي لنفس الربع 

 .3103 لثالربع الثافنقطة في  032.4بينما كان  ،3102 لثالربع الثافنقطة في  035.3

 بالرقم مقا فنة % 0.2بنسبة  3102م  عا   لثالثاالرقم القياسي في الربع  ا تفع

 .3102 لثافنيلربع االقياسي ل

 

 

 

 

 



4 

 

 2013و 3103و 3100 شهو  خالل المستهلك ساا أل الاام القياسي الرقم: (0) شكل

 

 .أبوظبي – اإلحصاء مركزالمصد :  

في تقرير فنشره يتم أن هذا التقرير على األسر  ع  وى الرفاه وفنوع فصل الجزء الخاص بالرقم القياسي حسب مست *ملحظة: تم  
 .منفصل
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 (100=2007) 3102 سبتمبرالمستهلك لشهر  ساا الرقم القياسي أل

 

 المستهلك  ساا ات النسبية في الرقم القياسي ألالتغي ر: أولا 

% 0.0بنسبة  3102عا   م  األولى التساةاألشهر خلل أساا  المستهلك  ماد لا تفع 

، حيث بلغ متوسط الرقم القياسي ألساا  3103م  عا   للفتر  فنفسهامقا فنة بأساا ها 

 122.8بينما كان  ،3102عا  م   األولى التساةاألشهر خلل فنقطة  034.0المستهلك 

 . 3103عا   م  للفتر  فنفسهافنقطة 

  األ قام القياسية ألساا  المستهلك(: 0جدول )

 السنة

 الرقم القياسي ألساا  المستهلك خالل
 

  سبتمبر أغسطس 
الربع 

 الثاني

الربع 

 الثالث

 -يناير

 سبتمبر

3103 032.2 032.2 033.8 032.4 033.8 

3102 035.1 035.9 032.6 035.3 034.0 

0.0      0.4  1.2  0.8 0.4 فنسبة التغير%  
 .أبوظبي –المصد : مركز اإلحصاء  

، حيث 3102و 3103و 3100 أعوا  لشهو  السنويةت التضخم اد لم (3) الشكل يظهر

 السلع والخدمات خلل السنوات الماضية. ساا الحركة السارية أل تاكس هذه النسب

 

 3102و 3103و 3100لشهو  أعوام  السنوية التضخم تماّدال: (3) شكل

 

 .أبوظبي –المصد : مركز اإلحصاء 
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بالفتر   3102عا   م األولى  التساةلألشهر اسي مقا فنة متوسط الرقم القي :ثافنياا 

 3103م  عا   فنفسها

 

فة حسب مجموعة مصن   اثنتا عشر الرئيسة وعددها  فنفا مجموعات اإل( 3)يظهر الجدول 

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

النسبي الذي ياكس فنسبة  التغي رر الجدول كما يظه ،الرئيسة فنفا النسبية لمجموعات اإل

مقا فنة  3102م  عا   األولى التساةاألشهر  خللالمجموعة  أساا  ماد لفي  التغي ر

، أما فنسبة المساهمة فهي تاكس فنسبة مساهمة 3103م  عا   األولى التساةاألشهر ب

 %.0.0وهو  جمياها المجموعات أساا على  الذي طرأ التغي رفي مجمل  فنفا مجموعة اإل

لألشهر الرئيسة  ناا اإلالوزن والتغيّر النسبي ونسبة المساهمة حسب مجموعات (: 3جدول )

 3102األولى من عام  التساة

 مجموعات اإلناا  الرئيسة
 الوزن

 
ر التغيّ 

 النسبي %
 المساهمة
% 

 19.4 1.1 16.1 غذية والمشروبات غير الكحوليةاأل

 2.4 9.5 0.3 المشروبات الكحولية والتبغ

 17.8 2.4 9.8 حذيةالملبس واأل

 15.4- 0.4- 37.9 خرىالسك  والمياه والكهرباء والغاز وأفنواع الوقود األ

 12.2 2.7 4.8 عمال الصيافنة العتيادية للبيوتأالتجهيزات والمادات المنزلية و

 1.0 1.4 0.8 الصحة

 27.5 3.0 9.7 النقل

 0.4- 0.1- 7.7 التصالت

 0.2 0.1 2.4 والثقافةالترويح 

 10.1 3.1 2.6 التاليم

 20.5 5.3 3.4 المطاعم والفناد 

 4.8 1.1 4.6 سلع وخدمات متنوعة

  011 - 011 المجموع

 .أبوظبي -المصد : مركز اإلحصاء 

ال تفاع  ماد ل% م  مجمل 32.5بنسبة  أسهمت" النقل" مجموعةيظهر الجدول أعله أن 

م  عا   بالفتر  فنفسهامقا فنة  3102عا  م   األولى التساةاألشهر  خللالذي تحقق 

  %.2.1بنسبة  المجموعة هذه أساا  ماد ل ل تفاع فنتيجة اإلسها  هذا جاء وقد ،3103
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 خللالمستهلك  أساا  ماد لمساهمة في ال تفاع الذي حدث في  أعلىأما ثافني 

مجموعة  فهي 3103م  عا   ابالفتر  فنفسهمقا فنة  3102عا  م   األولى التساةاألشهر 

ال تفاع الذي تحقق  ماد لم  مجمل  %31.5بنسبة  أسهمت التي "المطاعم والفناد "

 جاء. وقد 3103م  عا   بالفتر  فنفسهامقا فنة  3102عا  م   األولى التساةاألشهر  خلل

 .%5.2أساا  هذه المجموعة بنسبة  ماد لفنتيجة ل تفاع  اإلسها  اهذ

 

 العتيادية الصيافنة عمالأو المنزلية والمادات التجهيزاتمجموعة " أساا كما ا تفات  

 مقا فنة بالفتر  فنفسها 3102م  عا   األولى التساةاألشهر  % خلل3.2" بنسبة للبيوت

 ماد ل % في مجمل03.3، وقد حققت هذه المجموعة إسهاماا مقدا ه 3103م  عا  

  تي . قت خلل الفترتي  المذكوالزياد  التي تحق  

 

% م  مجمل 09.4بنسبة  أسهمتفقد األغذية والمشروبات غير الكحولية" مجموعة "أما 

بالفتر  مقا فنة  ،3102عا  م   األولى التساةاألشهر  خللال تفاع الذي تحقق  ماد ل

وذلك فنتيجة ا تفاع أساا  ماظم المجموعات الفرعية التاباة لها،  ،3103م  عا   فنفسها

" الفواكه"ة مجموعوا تفات أساا   %5.5" بنسبة البقولمجموعة "  حيث ا تفات أساا

ا تفات و %5.4بنسبة "الب  والشاي والكاكاو"  مجموعة ا تفات أساا % و4.4بنسبة 

وا تفات أساا   %4.8" بنسبة خرآ بند تحت المصنفة غير غذيةاأل منتجاتمجموعة " أساا 

 .%0.2" بنسبة الزيوت والدهونمجموعة "

 

 خللالمستهلك  أساا تغي ر  ماد لتخفيض في  أسهمتم المجموعات التي وم  أه

مجموعة  3103م  عا   بالفتر  فنفسهامقا فنة  3102عا  م   األولى التساةاألشهر 

 ،%(05.4-بنسبة ) أسهمتالتي  "خرىوالمياه والكهرباء والغاز وأفنواع الوقود األ السك "

 %.1.4هذه المجموعة بنسبة  أساا حيث افنخفضت 
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 التساةاألشهر  خاللالرئيسة  ناا اإلمجموعات  أساا  ماّدل في النسبي التغيّر: (3) شكل

 3103 باام مقا نة 3102 عام من األولى

 

 .أبوظبي -المصد : مركز اإلحصاء 

  3102 م  عا  الثالثللربع الرقم القياسي  -اا لثثا

 

من عام  الثالث دالت تغير أساا  الربع (: التغير النسبي ونسبة المساهمة في ما2جدول  قم )

 ناا حسب مجموعة اإل 3103من عام  الثالثمقا نة بالربع  3102

 ةاإلناا  الرئيسمجموعات 
 الوزن

 

التغير 
النسبي 
% 

 المساهمة
% 

 34.2 2.2 16.1 غذية والمشروبات غير الكحوليةاأل

 1.6 8.5 0.3 المشروبات الكحولية والتبغ

 14.6 2.6 9.8 حذيةاأل الملبس و

 3.5 0.1 37.9 خرىالسك ، والمياه، والكهرباء، والغاز، وأفنواع الوقود األ

 6.9 2.0 4.8 عمال الصيافنة العتيادية للبيوتأالمادات المنزلية و التجهيزات و

 0.4 0.7 0.8 الصحة

 22.4 3.3 9.7 النقل

 0.7- 0.2- 7.7 التصالت

 0.6- 0.4- 2.4 الترويح والثقافة

 8.0 3.3 2.6 التاليم

 7.2 2.4 3.4 الفناد  المطاعم و

 1.8 0.6 4.6 سلع وخدمات متنوعة

 011 - 011 المجموع
 أبو ظبي --مركز اإلحصاء  المصد  : 
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% 0.4بنسبة  3102عا   م  لثالربع الثاخلل الرقم القياسي ألساا  المستهلك ا تفع 

 .  3103الفتر  م  عا   بنفس مقا فنة 

 

هي أعلى مجموعة األغذية والمشروبات غير الكحولية" مجموعة "جدول أعله بأن يظهر ال

عا  م   الربع الثالث خللال تفاع الذي تحقق  ماد ل% م  مجمل 24.2بنسبة ساهمت 

وذلك فنتيجة ا تفاع أساا  ماظم المجموعات  ،3103م  عا   بالفتر  فنفسهامقا فنة  ،3102

" بنسبة السماك والغذية البحريةمجموعة " ت أساا الفرعية التاباة لها، حيث ا تفا

" الفواكه"ة مجموعوا تفات أساا   %6.6" بنسبة البقولمجموعة " ا تفات أساا و 02.3%

ا تفات و %6.4بنسبة "الب  والشاي والكاكاو"  مجموعة ا تفات أساا % و2.4بنسبة 

وا تفات أساا   %5.0سبة " بنخرآ بند تحت المصنفة غير غذيةاأل منتجاتمجموعة " أساا 

 .%0.8" بنسبة الزيوت والدهونمجموعة "

 

الربع خلل أما ثافني أعلى مساهمة في ال تفاع الذي حدث في مادل أساا  المستهلك 

فقد " النقلمجموعة "فهي   3103مقا فنة بنفس الفتر  م  عا   3102عا  م  الثالث 

 %2.2حيث ا تفات اساا ها بنسبة  %33.4بنسبة  ساهمت

 

م  مجمل ال تفاع في  %04.6بنسبة  اسهمتفقد " الملبس والحذيةأما مجموعة "

مقا فنة بنفس  3102 م  عا  الربع الثالث خلل  في أساا  المستهلك الذي حدث  األساا 

  %.3.6وا تفات أساا ها بنسبة  3103الفتر  م  عا  

 

 الثافني% مقا فنة بالربع 0.2بة بنس 3102م  عا   لثالثاالرقم القياسي خلل الربع  ا تفع

 والمشروبات الغذية " ةساا  مجموعأ ل تفاعفنتيجة  ال تفاع، وقد جاء هذا 3102م  عا  

 %.0.6بنسبة و مجموعة "المطاعم والفناد "  %4.6بنسبة "  الكحولية غير

 

 

 

 



10 

 

  3102 سبتمبرالرقم القياسي لشهر : اا  ابا
 

 3103 سبتمبرالقياسي لشهر  بالرقم 3102 سبتمبرالرقم القياسي لشهر مقا فنة  .0

 

% مقا فنة 0.8بنسبة  3102م  عا   سبتمبرالمستهلك في شهر  أساا  ماد لا تفع 

المستهلك  ساا حيث بلغ الرقم القياسي أل ،3103م  عا   للشهر فنفسهها أساا ب

. 3103 سبتمبرفنقطة في شهر  032.2بينما كان  ،3102 سبتمبرفنقطة في شهر  035.9

 أساا اء هذا ال تفاع كمحص لة للتغي رات )ال تفاعات والفنخفاضات( التي طرأت على وقد ج

 سلع وخدمات سلة المستهلك خلل الشهر المذكو . 

 سبتمبرمقا فنة بشهر  3102 سبتمبرها في شهر أساا أما أهم المجموعات التي ا تفات 

" النقلمجموعة "و ،%8.5بنسبة  "المشروبات الكحولية والتبغمجموعة "فكافنت  3103

في حي  %، 2.8بنسبة " الكحولية غير والمشروبات غذيةاأل" ةومجموع، %2.6 بنسبة

 (.%1.8)" بنسبة الترويح والثقافةمجموعة " أساا افنخفضت 

مجموعات  أساا ت ماد لات النسبية التي طرأت على التغي رو وزانيظهر األ( 2)والجدول 

 . 3103 سبتمبرمقا فنة بشهر  3102 سبتمبرالرئيسة في شهر  فنفا اإل

 سبتمبرخالل شهر  ناا النسبي ونسبة المساهمة لمجموعات اإل التغيّرالوزن و(: 2جدول )

3102  

 مجموعات اإلناا  الرئيسة
 الوزن

 

ر التغيّ 

 النسبي %

 المساهمة

% 

 0883 3.8 16.1 غذية والمشروبات غير الكحوليةاأل

 1.3 8.5 0.3 المشروبات الكحولية والتبغ

 17.8 4.0 9.8 حذيةالملبس واأل

 11.8 0.6 37.9 خرىالسك  والمياه والكهرباء والغاز وأفنواع الوقود األ

 0.2- 0.1- 4.8 عمال الصيافنة العتيادية للبيوتأالتجهيزات والمادات المنزلية و

 0.3 0.7 0.8 الصحة

 19.1 3.6 9.7 النقل

 0.5- 0.2- 7.7 التصالت

 0.9- 0.8- 2.4 افةالترويح والثق

 7.5 3.9 2.6 التاليم

 5.7 2.4 3.4 المطاعم والفناد 

 0.6 0.2 4.6 سلع وخدمات متنوعة

 011  011 المجموع
 .أبوظبي –المصد : مركز اإلحصاء 
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 أغسطسالقياسي لشهر  بالرقم 3102 سبتمبرمقا فنة الرقم القياسي لشهر  .3

3102 

 

ها في شهر أساا مقا فنة ب 3102م  عا   تمبرسبالمستهلك في شهر  أساا  ماد ل ا تفع

كمحص لة للتغي رات )ال تفاعات  ال تفاع . وقد جاء هذا%1.8بنسبة  3102 أغسطس

خلل الشهر  هاوخدماتسلع سلة المستهلك  أساا والفنخفاضات( التي طرأت على 

 المذكو .

بشهر  مقا فنة 3102 سبتمبرأما أهم المجموعات التي ا تفات أساا ها في شهر 

 "الملبس والحذيةمجموعة "، و%2.9بنسبة  "التاليممجموعة "فكافنت  3102 أغسطس

 %.0.0بنسبة "  األغذية والمشروبات غير الكحولية ة "ومجموع، %3.1 بنسبة

 

 3102و 3103و 2011 أعوام شهو  خالل المستهلك ساا أل الاام القياسي الرقم: (4) شكل

 

 .يأبوظب -المصد : مركز اإلحصاء 

 

 اإلصدا  المقبل: 

 فنـوفمبرفـي الااشـر مـ   3102 اكتـوبرالمسـتهلك لشـهر  سـاا سيصد  الرقم القياسي أل

 :يأبـوظب –. للمزيد م  المالومـات، يرجـى زيـا   الموقـع اإللكتروفنـي لمركـز اإلحصـاء 3102

www.scad.ae 

http://www.scad.ae/
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 كالمستهل ساا منهجية الرقم القياسي أل
 مةمقدّ 

أبـوظبي فـي إمـا   أبـوظبي الجهـة الرسـمية المسـؤولة عـ  حسـاب  - مركز اإلحصـاء ُياد  

 المركـز مـؤخراا  حـد ثفي اإلما  . وقد  وإصدا ها المستهلك ساا تقديرات الرقم القياسي أل

 سـاا كأسـاس لأل 3112المسـتهلك باعتمـاد سـنة  ساا سنة األساس للرقم القياسي أل

مـ  خـلل فنتـائج مسـح  ُحسـبتالمستخدمة في الرقم القياسي الجديـد واألوزان. األوزان 

 . 2007 عا في إما   أبوظبي خلل  فنُف ذالذي  ،2007 هاودخل األسر  إفنفا 

الـرقم القياسـي تتسـق مـع أفضـل المما سـات حساب إن المنهجية التي استخدمت في 

 والتوصيات الدولية في هذا المجال.

 

 المستهلك؟  سااما هو الرقم القياسي أل

 

ر ماـد لالمسـتهلك هـو عبـا   عـ  أدا  لقيـاس  سـاا الرقم القياسـي أل  أسـاا فـي  التغيـ 

ى الفتـر  التـي فننسـب إليهـا مجموعة م  السلع والخـدمات بـي  فتـرتي  زمنيتـي ، وتسـم  

 ."فتر  المقا فنة"ها أساا والفتر  التي فنقا ن  "فتر  األساس" ساا األ

  

 المستهلك؟ اا سة الرقم القياسي ألأهميّ 

 

رالمسـتهلك تقـديرات شـهرية حـول فنسـب  سـاا   الرقم القياسـي أليقد   فـي سـلة  التغيـ 

 سـاا للرقم القياسي أل المهم ةالمستهلكي  في إما   أبوظبي، وم  الستخدامات  أساا 

 المستهلك فنذكر ما يلي:

 ــرقم القياســي أل لحســاب  مهــمالمســتهلك كمؤشــر اقتصــادي  ســاا يســتخد  ال

للكثير م  المؤسسات القتصادية  مهماا  التضخم مدخلا  ماد ل د  ت التضخم. وياماد ل

 العتبا  عند صياغة السياسات النقدية والخطط القتصادية. فييؤخذ 

 م الرواتب واألجو  م  قبـل الجهـات الدوليـة والشـركات الكبـرى ومـ  قبـل سل   ُياد ل

 المستهلك. ساا أل في الرقم القياسي التغي رعلى  باض الحكومات بناءا 

 المســتهلك كمثــبط فــي إعــداد الحســابات  ســاا كمــا يســتخد  الــرقم القياســي أل

 الثابتة. ساا القومية باأل
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 المستهلك ساا تحديث الرقم القياسي أل

 

فرت البيافنات اللزمة لامليـة االمستهلك بشكل دو ي كلما تو ساا الرقم القياسي أل ُيحد ث

إفنفـا  المسـتهلك باـد صـدو  فنتـائج مسـح  سـاا قم القياسي ألالر ُيحد ثالتحديث، وعاد  

كـل خمـس سـنوات علـى األكثـر فـي ماظـم دول الاـالم.  ذ دو يـاا الذي ينف   هاودخل األسر 

المسـتهلك  سـاا ة التحديث في أوزان سلع وخدمات سلة الـرقم القياسـي ألوتكم  أهمي  

 ستهلكي الحالي لألسر .ل قد  المستطاع النمط الأن هذه األوزان يجب أن تمث  في 

 

 ،2008المستهلك في إما   أبوظبي فـي عـا   ساا آخر تحديث للرقم القياسي أل كانوقد 

هي سنة األسـاس الجديـد  للـرقم القياسـي مـ  حيـث األوزان  3112حيث أصبحت سنة 

ــســاا واأل ــة توض  ــاط التالي ــرقم القياســي أل. والنق ــة ال ــة لمنهجي  ســاا ح التفاصــيل الدقيق

 ك في إما   أبوظبي:المستهل

 

 المستهلك ساا تركيب الرقم القياسي أل :أوالا 

 

ـــرقم القياســـي أل ُيحســـب ـــاا ال ـــبير  س ـــية للس ـــيغة الرياض المســـتهلك حســـب الص
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، المستهلك بشكل دو ي شـهرياا  ساا أل هاوخدماتسلع سلة الرقم القياسي  أساا  تُجمع

األسماك والدجاج فتجمع بشكل أسـبوعي واللحو  والفواكه ووات االخضرباستثناء مجموعة 

ها أسـاا  تُجمـعها، كما أن إيجا ات المسـاك  أساا وذلك للتغي ر المستمر الذي يطرأ على 

 جمع بشكل فنصف سنوي.  سو  التاليم تُ  أساا  بشكل  بع سنوي وأخيراا 

 

ن وظبي. وتتكـو  على مستوى منطقة أبـ 3112الرقم القياسي الحالي بأساس عا   ُيحسب

 261ن سلة المستهلك م  بينما تتكو   ،سلاة وخدمة 224سلة الرقم القياسي الحالي م  

  الـرقم القياسـي الجديـد احتسـاب الـرقم القياسـي للمسـاك  كمـا تضـم   سلاة وخدمة.

وزن المساك  المستأجر  وحساب إلى  المشغولة م  أصحابها، وذلك بإضافة وزن هذا البند

  المســاك  المســتأجر  والمســاك  المشــغولة مــ  لإليجــا ات يتضــم    قــم قياســي واحــد

 أصحابها. 
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متوسط سار السـلاة علـى مسـتوى المجموعـة البتدائيـة )المجموعـة البتدائيـة  ُيحسب

فر لـه وزن( باسـتخدا  الوسـط الهندسـي. أمـا المنسـوب اهي أدفنى مستوى للسـلاة يتـو

ي بقسـمة سـار المقا فنـة علـى سـار المنسوب السـار فُيحسبالساري والوزن الجديد، 

ضـرب المنسـوب السـاري بـوزن األسـاس يُ وللحصول على الوزن الجديد للسلاة  ،األساس

 للسلاة.

 

 للسـلعالـوزن الجديـد  عُيجمـلحساب الرقم القياسي على مستوى المجموعـات الفرعيـة، 

يــد الـوزن الجد ُيقسـملمجموعــة الفرعيـة ومـ  ثــم اإلـى  التــي تنتمـي جمياهـا والخـدمات

الـرقم  ُيحسب فنفسه األسلوبب. وفنفسها لمجموعةلللمجموعة الفرعية على وزن األساس 

 للرقم القياسي الاا . القياسي للمجموعات الرئيسة وأخيراا 

 

 األوزان :ثانياا 

 

ر السـاري لسـلع المستهلك هو عبا   ع  متوسط مـرج   ساا إن الرقم القياسي أل ح للتغيـ 

 ة النسبية للسلاة. إن وزن السلاة/الخدمة ياكس األهمي  . هاوخدمات سلة الرقم القياسي

 

النســبية  1األهميــات ُحســبت 3112/3118 هــاودخل األســر  إفنفــا مــ  خــلل فنتــائج مســح 

 ُأد جت ها% أو تساوي1.113 م  تها أكبرللسلع والخدمات. السلاة/الخدمة التي تكون أهمي  

. أمـا السـلع التـي كافنـت هالمسـتهلك وخدماتـ سـاا ضم  سـلة سـلع الـرقم القياسـي أل

بأسلوب  هاأوزافنها على باقي السلع ضم  المجموعة فنفس ُوز عتم  ذلك فقد  أقلتها أهمي  

 التناسب مع الحجم.

 

 سلة الرقم القياسي وسلة المستهلك :ثالثاا 

 

التـي بلـغ  ،لـة للـرقم القياسـيباد عملية حساب األوزان وتحديد السلع والخـدمات الممث   

لكـل سـلاة ضـم  سـلة  تحـد د سلة المستهلك، حيـث ُحد دتوخدمة، سلاة  224عددها 

ن سـلة المسـتهلك تكـون إلة لها، وعليـه فـالرقم القياسي سلاة/خدمة أو أكثر لتكون ممث  

 سلاة وخدمة. 261أكبر م  سلة الرقم القياسي، وقد بلغ حجم سلة المستهلك 

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

 .هاجميع السلع والخدمات
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  المستهلك ساا اسي ألفي الرقم القي ناا لمجموعات اإلالتصنيف المستخدم  : ابااا 

 

ــرقم القياســي أل  Classification ofالمســتهلك هــو  ســاا التصــنيف المســتخد  فــي ال

Individual Consumption according to Purpose (COICOP)  أي "تصــنيف الســتهلك

 وُصـن فتالفردي حسب الغرض" وهو تصنيف صاد  ع  األمم المتحـد  لألغـراض اإلحصـائية. 

مجموعة  ئيسـة وإلـى  03إلى  على هذا التصنيف بناءا  هالقياسي وخدمات سلة سلع الرقم

حـدود.  2مجموعـة فرعيـة علـى مسـتوى  62ي ، ومجموعة فرعية علـى مسـتوى حـد   24

 ( وأوزافنها:واحد   المجموعات الرئيسة )على مستوى حد  والجدول التالي يبي  

 

COICOP 
Classification الوزن مجموعات السلع والخدمات 

 100.00 الرقم الاــــــا   

 16.05 األغذية والمشروبات غير الكحولية 1

 1.2 المشروبات الكحولية والتبغ 2

 9.76 الملبس واألحذية 3

 37.86 السك  والمياه والكهرباء والغاز وأفنواع الوقود األخرى 4

 4.83 التجهيزات والمادات المنزلية وأعمال الصيافنة العتيادية للبيوت 5

 0.85 الصحة 6

 9.67 النقل 7

 7.72 التصالت 8

 2.42 الترويح والثقافة 9

 2.59 التاليم 10

 3.37 المطاعم والفناد  11

متنو عةسلع وخدمات  12  4.62 

 

 : مصاد  السلع والخدماتاا خامس

 

 الـدخلمـ  خـلل زيـا ات ميدافنيـة قـا  بهـا فريـق مـ  قسـم  سـاا مصاد  جمـع األ ُحد دت

د مستمر، حيث إن الفريق يبلغ القسم بشـكل دو ي عـ  ، وهذه المصاد  في تجد  اا ساألو

. ولقد  وعي عند اختيا  المصـد  أن يكـون مصـد اا تمثيليـاا أي أفنـه هإغل  أي مصد  أو افنتقال

أبـوظبي، ويبلـغ عـدد المصـاد   إمـا  ل فنقطة شراء لشريحة كبير  م  المستهلكي  في يمث  

 ( مصد اا.081ا )منه ساا التي تجمع األ
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 )األجهزة الكايّة( ساا : جمع األاا سادس

 

م  أهم المراحل وأدق ها، وتتطل ب الكثير م  الجهد والوقت. تُجمـع  ساا تاد  عملية جمع األ

سلة السلع والخدمات مـ  قبـل مجموعـة مـ  المـوظفي  الـذي  ُد  بـوا وُأه لـوا لهـذه  أساا 

السـلع والخـدمات مـ  خـلل زيـا ات  أساا ، تُدق ق التي تجمع ساا الغاية. ولضمان دقة األ

ميدافنية تدقيقية لاي نة م  السلع والخدمات. فلكـل مجموعـة مـ  مجموعـات سـلة السـلع 

 والخدمات دو ية لجماها فمنها ما يجمع بشكل أسبوعي، ومنها الشهري و بع السنوي.

المركز فنظاماا خاصاا  ومواكبة تكنولوجيا المالومات، أعد   ساا وبهدف تطوير آلية جمع األ

 لمستهلكا ساا ألاأل قا  القياسية المستحدث لحساب  نظا اليهدف باأل قا  القياسية، و

األ قا  والامليات الخاصة بتركيب إتما  اإلجراءات إلى  ة"الكفي   األجهز "باستخدا  

، فهو فنظا  ةالنواتج المطلوبتوفير البيافنات وإلى  باإلضافة، كافة لمستهلكا ساا ألالقياسية 

 .المستهلك كافة ساا األ قا  القياسية أل بناءشامل ومتكامل يغطي مراحل 

 :التاليويمك  إجمال أهداف النظا  على النحو 

 كافة. هاالمستهلك واستخراج ساا مراحل إعداد األ قا  القياسية أل تنفيذ 

  عملية جمع ) ساا األبيافنات اإللكتروفنية الخاصة بإعداد دوات األبرامج والتوفير

 هااستقبال البيافنات منوكذلك  ة،الكفي  جهز  األإلى  هاالبيافنات م  الميدان( وفنقل

 .ساا قاعد  بيافنات األإلى  وفنقلها

   مختلف مراحل سير أثناء  ها فيواختبا  هافحص صحة البيافنات وتكاملالتمك   م

 فنية وافنتهاءا الميدا ألعمالبا م  إعداد سلة السلع والخدمات مرو اا  بدءاا  ،النظا 

 .المؤشر بحساب

 حسب التوزيع اإلما    ألي م  مناطق حسابهاإمكافنية ماالجة األ قا  القياسية و(

  الجغرافي(.

  أو إعداد األ قا   جمع البيافناتأثناء في ماالجة الحالت الخاصة التي قد تنشأ

 ات التي تطرأ على السلع.التغي رالقياسية مثل اختفاء السلع والمصاد  و

 للمجموعات  النسبية سلة السلع والخدمات لسنة األساس مع األوزان ديدحت

 .هالسلع والخدمات كافة وحفظلسنة األساس  أساا  حسابالسلاية المرجحة و

  ساا قواعد بيافنات األوذلك بربط  تدقيق البيافناتجاماي البيافنات على  مساعد 

 .الحالية بالسابقة
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 النشر :اا سابا

 

السـلع والخـدمات السـتهلكية  أسـاا أبـوظبي علـى إصـدا  فنشـر   - يامل مركز اإلحصـاء

 سـباة أيـا باد مـرو   يصد فالمستهلك  ساا بصو   شهرية وسنوية. أما الرقم القياسي أل

المستهلك متاحـة للجميـع باـد إصـدا ها. كمـا  ساا م  افنتهاء الشهر، واأل قا  القياسية أل

ت ماـد ل المسـتهلك تضـم   سـاا   القياسـية أليقو  المركز بنشر دو يات سنوية حول األ قا

التضخم. كما أفنه يمك  تزويد طـالبي البيافنـات بمؤشـرات األ قـا  القياسـية الشـهرية علـى 

 عند الطلب. (CD's)األشرطة المدمجة 

 ؟المستهلك ساا كيف نقرأ الرقم القياسي أل :ثامناا 

 

التكلفـة لسـلة مـ  السـلع فـي قيمـة  التغي رالمستهلك ياكس  ساا إن الرقم القياسي أل

. على "فتر  المقا فنة"و "فتر  األساس"( بي  فترتي  زمنيتي  هما د  مسبقاا والخدمات )محد  

 015.1نـة المسـتهلك فـي فتـر  مقا فنـة ماي   سـاا سبيل المثال، إذا بلغ الرقم القياسـي أل

وحـد   011فهذا ياني أفنه إذا كافنت قيمة تكلفة سلة السلع والخدمات فـي فتـر  األسـاس 

السلع  أساا وحدات فنقدية. هذا ياني أن  015ف فنقدية فإفنها في فتر  المقا فنة أصبحت تكل  

 %. 5والخدمات قد ا تفات بالمتوسط بما فنسبته 

 

الفتر  الحالية بالفتر  السابقة م  خـلل قسـمة الـرقم القياسـي  أساا كما يمكننا مقا فنة 

 011ومـ  ثـم طـر   (011) فـيرب النـاتج الحالي على الرقم القياسي للفتر  السابقة وضـ

 بي  الفتر  الحالية والفتر  السابقة. ساا في األ التغي ر ماد للنحصل على 
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