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المقدمــة ّ
ياد ّالرقمّالقياسيّألساارّالمستهلكّأحدّالمؤشراتّاإلحصائيةّالتيّتشكلّمدخل اّمهمااّ
فيّالتخطيطّوالبحوثّفيّمختلفّالمجالتّ،وتحرصّمراكزّاإلحصاءّواإلداراتّاإلحصائيةّفيّ
مختلف ّدول ّالاالم ّعلى ّتركيب ّهذه ّاألرقامّ ،التي ّتاتمد ّعلى ّأساار ّسلة ّمن ّالسلعّ
والخدمات ّالتي ّيستهلكها ّالقطاع ّالاائليّ ،وتشكل ّاألرقام ّالمحتسبة ّسلسلة ّزمنيةّ
لقياسّالتغيرّالذيّيطرأّعلىّتكاليفّالمايشةّعبرّالزمن.
منّهذاّالمنطلقّ،دأبّمركزّاإلحصاءّ– ّأبو ّظبي ّعلىّجمعّأساارّتلكّالسلعّوالخدماتّ
بصورة ّمنتظمة ّوفنشر ّالمؤشرات ّالمستخلصة ّمنهاّ ،متبااا ّالمنهجيات ّالماتمدة ّدولياا ّفيّ
هذاّالمجالّ.وقدّطورّقسمّالدخلّواألساارّفيّمركزّاإلحصاء ّ-أبوّظبيّالرقمّالقياسيّ
ألساار ّالمستهلك ّبحيث ّ ُيحسب ّحسب ّمستويات ّرفاه ّاألسرة ّوحسب ّفنوع ّاألسرةّ.
فبالنسبةّإلىّمستوىّرفاهّاألسرةّ،فقدّقُسمّالمجتمعّإلىّخمسّشرائحّتمثلّخمسةّ
مستوياتّمايشيةّ،وذلكّبالعتمادّعلىّمتوسطّاإلفنفا ّالسنويّللفردّ.
أما ّبالنسبة ّإلى ّفنوع ّاألسرةّ ،فقد ّقُسمت ّأسر ّالمجتمع ّإلى ّثلثة ّأفنواعّ ،كما ّوردت ّفيّ
مسحّإفنفا ّاألسرةّودخلهاّّ:1001األسرّالمواطنةّواألسرّغيرّالمواطنةّواألسرّالجماعيةّ .
وقد ّاختيرت ّعينة ّالبنود ّالداخلة ّفي ّسلة ّالرقم ّالقياسي ّألساار ّالمستهلك ّمن ّواقعّ
بيافناتّمسحّإفنفا ّاألسرةّودخلهاّّ،1001بحيثّتمثلّمناطقّاإلمارةّجمياهاّ،أماّبالنسبةّ
إلى ّعينة ّالمصادر ّالتي ّتجمع ّمنها ّاألساار ّفلقد ّروعي ّعند ّاختيارها ّأن ّتكون ّمصادرّ
تمثيليةّ،أيّأفنهاّتمثلّفنقطةّشراءّلشريحةّكبيرةّمنّالمستهلكينّفيّإمارةّأبوّظبيّ،معّ
األخذّفيّالعتبارّالتوزيعّالجغرافيّللمصادرّداخلّاإلمارة.
ّ
ّ
ّ

ّ
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الملخّصّالتنفيذي ّ
ل ا ّلنتائجّحسابّالرقمّالقياسيّألساار ّالمستهلكّلشهرّديسمبرّ
يقدّمّهذا ّالتقريرّتحلي ّ
والربعّالرابع ّّ 1022بأساسّعامّّ ،2007باإلضافة ّإلىّفنتائجّحسابّالرقمّالقياسيّألساارّ
المستهلك ّحسب ّمستوى ّرفاه ّاألسرة ّوفنوعها ّوالتضخم ّالمتوقع ّللربع ّاألول ّّ ،1025أماّ
أهمّالنتائجّفهيّ :


بلغّمادلّالتضخمّفيّأساارّالمستهلكّّ%3.1خللّعامّّ1022مقارفنةّمعّعامّّ،1023
حيثّبلغّالرقمّالقياسيّّ218.5فنقطةّعامّّ،1022بينماّكانّّ212.5فنقطةّعامّ.1023



ارتفع ّالرقم ّالقياسي ّألساار ّالمستهلك ّفي ّشهر ّديسمبر ّمن ّعام ّّ 1022بنسبةّ
ّ %2.2مقارفنة ّبالشهر ّفنفسه ّمن ّعام ّّ ،1023حيث ّبلغ ّالرقم ّالقياسي ّألساارّ
المستهلك ّّ 232.1فنقطة ّفي ّشهر ّديسمبر ّّ ،1022بينما ّكان ّّ 216.0فنقطة ّفي ّشهرّ
ديسمبرّ.1023



ارتفعّالرقمّالقياسيّألساارّالمستهلكّفيّشهرّديسمبرّّ1022بنسبةّّ%0.5مقارفنةّ
بالرقمّالقياسيّلشهرّفنوفمبرّ.1022
شكل ( :)0الرقم القياسي الاام ألساا المستهلك خالل شهو  4104و 4102و4102

المصدرّ:مركزّاإلحصاءّ–ّأبوّظبيّ .
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ارتفع ّالرقمّالقياسيّفيّالربعّالرابع ّمنّعامّّ 1022بنسبةّّ %3.9مقارفنةّبالربعّفنفسهّ
منّعامّ.1023



ارتفع ّالرقمّالقياسيّفيّالربعّالرابع ّمنّعامّّ 1022بنسبةّّ %1.0مقارفنةّبالربعّالثالثّ
منّعامّ.1022



ارتفات ّأساار ّالمستهلك ّلألسر ّفي ّشريحة ّالرفاه ّ"الدفنيا" ّبنسبة ّّ %2.4عام ّّ1022
مقارفنةّمع ّعامّّ،1023بينما ّارتفاتّأساارّالمستهلكّفيّشريحةّالرفاهّ"المتوسطة"ّ
بنسبة ّّ ،%3.2بينما ّارتفات ّأساار ّالمستهلك ّفي ّشريحة ّالرفاه ّ"الاليا" ّبنسبةّ
.%3.4



أثّرّارتفاعّأساار ّالمستهلكّخللّعامّّ 1022مقارفنةّبالفترة ّفنفسها ّمنّعامّّ 1023فيّ
مادلت ّأساار ّالمستهلك ّلألسر ّالمواطنةّ ،ما ّأدّى ّإلى ّارتفاعها ّبنسبة ّّ %3.2لفترةّ
المقارفنة ّفنفسهاّ،كماّأثّرّفي ّأساار ّالمستهلكّلشريحةّاألسر ّغيرّالمواطنةّفارتفاتّ
بنسبةّّ،%3.2بينماّارتفاتّأساارّالمستهلكّلألسرّالجماعيةّبنسبةّّ.%1.5

 يتوقعّأنّيرتفعّمتوسطّالرقمّالقياسيّألساارّالمستهلكّخللّالربعّاألول ّلاامّّ1025

إلىّّ131.7فنقطةّتقريباّ،أيّبزيادةّمقدرةّفنسبتهاّّ%0.1عنّالربعّالرابعّمنّعامّّ .1022
ّ

ّ
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الرقمّالقياسيّألساارّالمستهلكّلشهرّديسمبرّّ )100=2007(ّ1022
أول ا :التغيرات النسبية في الرقم القياسي ألساا المستهلك
ارتفع ّمادل ّأساار ّالمستهلك ّخلل ّعام ّّ 1022بنسبة ّّ %3.1مقارفنة ّبأساارها ّمن ّعامّ
ّ،1023حيثّبلغّمتوسطّالرقمّالقياسيّألساارّالمستهلكّّ 218.5فنقطةّعامّّ ،1022بينماّ
كان ّّ 212.5فنقطة ّعام ّّ .1023وقد ّجاء ّهذا ّالرتفاع ّكمحصلة ّللتغيرات ّ(الرتفاعاتّ
والفنخفاضات) ّالتي ّطرأت ّعلى ّأساار ّسلع ّسلة ّالمستهلك ّوخدماتها ّخلل ّعام ّّ1022
مقارفنةّمعّعامّّ.1023
جدول ( :)0األ قام القياسية ألساا المستهلك
الرقم القياسي ألساا المستهلك خالل
السنة

نوفمبر

ديسمبر

1023
1022
فنسبةّالتغيرّ%

ّ 215.9
ّ 230.5
3.1

ّ 216.0
ّ 232.1
2.2

الربع
الثالث
ّ 215.1
219.5
3.5

الربع الرابع

ّّّّّّّالمصدرّ:مركزّاإلحصاءّ–ّأبوّظبيّ .

شكل ( :)4مادلت التضخم السنوية ألشهر أعوام  4104و 4102و4102

المصدرّ:مركزّاإلحصاءّ–ّأبوّظبي.
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ّ 215.8
230.8
3.9

يناير -
ديسمبر
212.5
218.5
3.1

ثافنيّااّ:مقارفنةّمتوسطّالرقمّالقياسيّلاامّّ1022بالفترةّفنفسهاّمنّعامّّ 1023
ّ
يظهرّالجدولّ(ّ)1مجموعاتّاإلفنفا ّالرئيسةّوعددهاّاثنتاّعشرة ّمجموعةّمصنّفةّحسبّ
التصنيف ّالدولي ّ"تصنيف ّالستهلك ّالفردي ّحسب ّالغرض"ّ ،ويظهر ّالوزن ّأو ّاألهميّةّ
النسبيةّلمجموعاتّاإلفنفا ّالرئيسةّ،والوزنّعبارةّعنّفنسبةّإفنفا ّاألسرّعلىّالمجموعةّ
منّمجملّاإلفنفا ّالاامّعلىّالمجموعات ّجمياهاّ،كماّيظهرّالجدولّالتغير ّالنسبيّالذيّ
ياكسّفنسبةّالتغيرّفيّمادلّأساارّالمجموعةّخللّعامّّ1022مقارفنةّمعّعامّّ،1023أماّ
فنسبة ّالمساهمة ّفهي ّتاكس ّفنسبة ّمساهمة ّمجموعة ّاإلفنفا ّفي ّمجمل ّالتغير ّالذيّ
طرأّعلىّأساارّالمجموعاتّجمياهاّوهوّّ .%3.1
جدول ( :)4مجموعات اإلناا

الرئيسة حسب الوزن والتغير النسبي ونسبة المساهمة لاام

4102
الوزن

التغير
النسبي %

األغذيةّوالمشروباتّ

16.1

2.5

14.0

المشروباتّالروحيةّوالتبغ

0.3

3.3

0.3

الملبسّواألحذية

9.8

0.9

2.3

السكنّ،والمياهّ،والكهرباءّ،والغازّ،وأفنواعّالوقودّاألخرى

37.9

4.0

46.1

التجهيزاتّوالماداتّالمنزليةّوأعمالّالصيافنةّالعتياديةّللبيوت

4.8

11.1

17.1

الصحة

0.8

-0.1

0.0

النقل

9.7

0.0

0.1

التصالت

7.7

-0.1

-0.3

الترويحّوالثقافة

2.4

2.7

1.8

التاليم

2.6

4.5

5.0

المطاعمّوالفناد

3.4

4.7

6.3

سلعّوخدماتّمتنوعة

4.6

5.4

7.4

المجموع ّ

200

3.1

200

مجموعات اإلناا

الرئيسة

المساهمة
%

المصدرّ:مركزّاإلحصاءّ-أبوّظبيّ .

يظهرّالجدولّأعلهّأنّمجموعةّ"السكنّ،والمياهّ،والكهرباءّ،والغازّ،وأفنواعّالوقودّاألخرى"ّ
هي ّأعلى ّمجموعة ّأسهمت ّفي ّالرتفاع ّالذي ّحدث ّخلل ّعام ّّ 1022مقارفنة ّمع ّعامّ
ّ،1023حيثّأسهمت ّبنسبةّّ %26.2منّمجملّمادلّالرتفاعّالذيّتحققّوقدّجاءّهذاّ
اإلسهامّفنتيجةّلرتفاعّمادلّأساارّهذهّالمجموعةّبنسبةّّ ّ.%2.0
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أماّثافنيّأعلى ّمساهمةّفيّالرتفاعّالذيّحدثّفيّمادل ّأساار ّالمستهلكّخلل ّعامّ
ّ 1022مقارفنةّمع ّعامّّ 1023فهي ّمجموعةّ"التجهيزاتّوالماداتّالمنزلية ّوأعمالّالصيافنةّ
العتيادية ّللبيوت" ّأسهمت ّبنسبة ّّ %21.2من ّمجمل ّمادل ّالرتفاع ّالذي ّتحقق ّخللّ
عامّّ،1022مقارفنةّمعّعامّّ،1023حيثّارتفاتّأساارّهذهّالمجموعةّبنسبةّ.%22.2
أماّمجموعةّ"األغذيةّوالمشروبات"ّفقد ّأسهمت ّبنسبةّّ %22.0منّمجملّمادلّالرتفاعّ
الذي ّتحقق ّخلل ّعام ّّ ،1022مقارفنة ّبالفترة ّفنفسها ّمن ّعام ّّ ،1023حيثّارتفات ّأساارّ
هذهّالمجموعةّبنسبةّ.%1.5
ّكماّارتفاتّأساارّمجموعةّ"سلعّوخدماتّمتنوعة"ّبنسبةّّ%5.2خللّعامّّ1022مقارفنةّ
مع ّعامّّ،1023وقدّحققتّهذهّالمجموعةّإسهاماا ّمقدارهّّ %1.2من ّمجمل ّمادل ّالزيادةّ
التيّتحقّقتّخللّعامّّ1022مقارفنةّمعّعامّّ ّ.1023
شكل ( :)3التغير النسبي في مادل أساا مجموعات اإلناا
مع عام 4102

المصدرّ:مركزّاإلحصاءّ-أبوّظبي.
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الرئيسة خالل عام  4102مقا نة

ثالثاا :الرقم القياسي للربع الرابع من عام 4102
جدول قم ( :)2التغير النسبي ونسبة المساهمة في مادلت تغير أساا الربع الرابع من عام
 4102مقا نة بالربع الرابع من عام  4102حسب مجموعة اإلناا

مجموعات اإلناا

الوزن

الرئيسة

التغير
النسبي
%

المساهمة
%

األغذيةّوالمشروباتّ

16.1

3.2

15.1

المشروباتّالروحيةّوالتبغ

0.3

4.7

0.3

الملبسّواألحذية

9.8

-3.5

-7.0

السكنّ،والمياهّ،والكهرباءّ،والغازّ،وأفنواعّالوقودّاألخرى

37.9

5.9

55.6

التجهيزاتّوالماداتّالمنزليةّوأعمالّالصيافنةّالعتياديةّللبيوت

4.8

14.7

18.7

الصحة

0.8

0.2

0.0

النقل

9.7

-0.5

-1.2

التصالت

7.7

0.0

0.0

الترويحّوالثقافة

2.4

5.3

2.8

التاليم

2.6

5.9

5.3

المطاعمّوالفناد

3.4

3.3

3.6

سلعّوخدماتّمتنوعة

4.6

6.0

6.7

200

3.9

200

المجموع ّ
المصدر :مركزّاإلحصاءّّ--أبوّظبي

ارتفع ّالرقم ّالقياسي ّألساار ّالمستهلك ّخلل ّالربع ّالرابع ّمن عام ّّ 1022بنسبة ّّ%3.9
مقارفنةّبنفسّالفترةّمنّعامّّ ّّ.1023
يظهرّالجدولّأعلهّبأنّمجموعةّ" السكنّ،والمياهّ،والكهرباءّ،والغازّ،وأفنواع ّالوقودّالخرى"ّ
هيّأعلىّمجموعةّساهمتّبنسبةّّ %55.6منّمجملّمادل ّالرتفاعّالذيّتحققّخللّ
الربع ّالرابع ّمن ّعام ّّ ،1022مقارفنة ّبالفترة ّفنفسها ّمن ّعام ّّ ،1023حيث ّارتفات ّاساارهاّ
بنسبةّّ %5.9
أماّثافنيّأعلىّمساهمةّفيّالرتفاعّالذيّحدثّفيّمادلّأساارّالمستهلكّخللّالربعّ
الرابع ّمن ّعام ّّ 1022مقارفنة ّبنفس ّالفترة ّمن ّعام ّّ 1023فهي ّمجموعة ّ"التجهيزاتّ
والمادات ّالمنزلية ّواعمال ّالصيافنة ّالعتيادية ّللبيوت" ّفقد ّساهمت ّبنسبة ّّ %28.1حيثّ
ارتفاتّاساارهاّبنسبةّّ %22.1
ّ
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راباّااّ:الرقمّالقياسيّلشهرّديسمبرّّ ّ1022
 .2مقارفنةّالرقمّالقياسيّلشهرّديسمبرّّ1022بالرقمّالقياسيّلشهرّديسمبرّّ 1023

ارتفع ّمادل ّأساار ّالمستهلك ّفي ّشهر ّديسمبر ّمن ّعام ّّ 1022بنسبة ّّ %2.2مقارفنةّ
بمادلّأساارهاّللشهرّفنفسهّمنّعامّّ،1023حيثّبلغّالرقمّالقياسيّألساارّالمستهلكّ
ّ 232.1فنقطة ّفي ّشهر ّديسمبر ّّ ،1022بينما ّكان ّّ 216.0فنقطة ّفي ّشهر ّديسمبر ّّ.1023
وقدّجاءّهذاّالرتفاعّكمحصلةّللتغيراتّ(الرتفاعاتّوالفنخفاضات)ّالتيّطرأتّعلىّأساارّ
سلعّوخدماتّسلةّالمستهلكّخللّالشهرينّالمذكورينّ .
أماّأهمّالمجموعاتّالتيّارتفاتّأساارهاّفيّشهرّديسمبرّّ1022مقارفنةّبشهرّديسمبرّ
ّ 1023فكافنت ّمجموعة ّ"التجهيزات ّوالمادات ّالمنزلية ّواعمال ّالصيافنة ّالعتيادية ّللبيوت"ّ
بنسبة ّّ ،%25.6ومجموعة ّ"الترويح ّوالثقافة" ّبنسبة ّّ ،%6.8ومجموعة ّ"السكنّ ،والمياهّ،
والكهرباءّ،والغازّ،وأفنواعّالوقودّالخرى"ّبنسبةّّ،%6.1ومجموعةّ"التاليم"ّارتفاتّأساارهاّ
بنسبةّّ،%5.9ومجموعةّ"سلعّوخدماتّمتنوعة"ّبنسبةّّ .%5.8
ّ
 .1مقارفنةّالرقمّالقياسيّلشهرّديسمبرّّ1022بالرقمّالقياسيّلشهرّفنوفمبرّ1022
ارتفعّمادلّأساارّالمستهلكّفيّشهرّديسمبرّمنّعامّّ1022مقارفنةّبأساارهاّفيّشهرّ
فنوفمبر ّّ 1022بنسبة ّّ .%0.5وقد ّجاء ّهذا ّالرتفاع ّكمحصلة ّللتغيرات ّ(الرتفاعاتّ
والفنخفاضات)ّالتيّطرأتّعلىّأساارّسلعّسلةّالمستهلكّوخدماتهاّخللّشهرّديسمبرّ
منّعامّّ1022مقارفنةّبأساارهاّفيّشهرّفنوفمبرّّ .1022

9

شكل ( :)2الرقم القياسي ألساا المستهلك خالل شهو  4104و 4102و4102

المصدرّ:مركزّاإلحصاءّ-أبوّظبي.

خامسّااّ:األرقامّالقياسيةّألساارّالمستهلكّحسبّمستوىّرفاهّاألسرةّ ّ
 .2مقارفنةّمتوسطّالرقمّالقياسيّحسبّمستوىّالرفاهّعامّّ1022معّعامّ1023
ّ
أدّىّارتفاعّأساارّالمستهلكّخـللّعـامّّ1022بنسـبةّّ%3.1مقارفنـةّمـعّعـامّّ1023إلـىّ
ارتفاعّمادلتّأساارّالمستهلكّلألسـرّفـيّشـريحةّالرفـاهّ"الـدفنيا"ّبنسـبةّّ%1.2لفتـرةّ
المقارفنةّفنفسهاّ،بينماّارتفاتّأساارّالمستهلكّفـيّشـريحةّالرفـاهّ"المتوسـطة"ّبنسـبةّ
ّ،%3.1وارتفاتّأساارّالمستهلكّفيّشريحةّالرفاهّ"الاليا"ّبنسبةّّ .%3.4
جــدول ( :)2متوســا األ قــام القياســية ألســاا المســتهلك خــالل عــامي  4102و 4102حســب
مستوى فاه األسرة

السنة

عامّ1023
عامّ1022
التغيرّالنسبي

الدنيا

125.5
128.5
2.4

شريحة األسر ذات مستوى الرفاه
فو
تحت
المتوسطة
المتوسطة
المتوسطة

126.0
219.8
3.0

215.5
129.6
3.2

المصدرّ:مركزّاإلحصاءّ-أبوّظبيّ .
ّ
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212.9
129.0
3.3

الاليا

األسر
جمياها

213.4
127.5
3.4

212.5
128.5
3.2

 .1مقارفنةّمتوسطّالرقمّالقياسيّلشهرّديسمبرّّ1022بالرقمّالقياسيّلشهرّ
ديسمبرّّ1023حسبّمستوىّرفاهّاألسرة ّ
ّأدّىّارتفاعّأساارّالمستهلكّخـللّشـهرّديسـمبرّمـنّعـامّّ1022بنسـبةّّ%4.1مقارفنـةّ
بأساارّشهرّديسمبرّّ1023إلىّارتفاعّمادلتّأساارّالمستهلكّلألسرّفيّشريحةّالرفاهّ
"الدفنيا"ّبنسبةّّ،%3.3كماّارتفاتّأساارّالمستهلكّلشـريحةّاألسـرّذاتّمسـتوىّالرفـاهّ
"الاليا"ّبنسبةّّ،%4.4فيّحينّارتفاـتّأسـاارّالمسـتهلكّلشـريحةّاألسـرّذاتّمسـتوىّ
الرفاهّ"المتوسطة"ّبنسبةّّ ّ.%4.1
جدول ( :)5متوسا األ قام القياسية ألسـاا المسـتهلك خـالل شـهر ديسـمبر مـن عـامي 4102
و 4102حسب مستوى فاه األسرة

السنة

الدنيا

ديسمبرّ1023
ديسمبرّ1022
التغيرّالنسبي

127.0
131.2
3.3

شريحة األسر ذات مستوى الرفاه
فو
تحت
المتوسطة
المتوسطة
المتوسطة

211.5
231.4
3.8

211.0
132.2
4.1

216.2
232.7
4.2

الاليا

األسر
جمياها

212.7
130.2
4.4

126.0
131.2
4.1

المصدرّ:مركزّاإلحصاءّ–ّأبوّظبيّ .

 .3مقارفنةّالرقمّالقياسيّحسبّمستوىّالرفاهّلشهرّديسمبرّّ1022بالرقمّ
القياسيّلشهرّفنوفمبرّّ 1022
ّ
أماّالرتفاعّالذيّحدثّعلىّأساارّالمستهلكّخللّشـهرّديسـمبرّّ1022مقارفنـةّبأسـاارّ
المستهلكّفيّشهرّفنوفمبرّّ،1022الذيّبلغتّفنسبتهّّ%0.5فقدّأثـرّإلـىّارتفـاعّماـدلتّ
أساارّالمستهلكّلألسـرّفـيّشـريحةّالرفـاهّ"الـدفنيا"ّبنسـبةّّ،%0.1كمـاّارتفاـتّأسـاارّ
المستهلكّلشـريحةّاألسـرّذاتّمسـتوىّالرفـاهّ"ّالمتوسـطةّ"ّبنسـبةّّ،%0.2فـيّحـينّ
ارتفاتّأساارّالمستهلكّلشريحةّاألسرّذاتّمستوىّالرفاهّ"الاليا"ّبنسبةّّ ّ.%0.6
ّ
جدول ( :)6متوسا األ قام القياسـية ألسـاا المسـتهلك خـالل شـهر

ديسـمبرّونـوفمبر 4102

حسب مستوى فاه األسرة

السنة

ّّفنوفمبرّ1022
ّّديسمبرّ1022
التغيرّالنسبي

الدنيا

230.9
232.1
0.1

شريحة األسر ذات مستوى الرفاه
فو
تحت
المتوسطة
المتوسطة
المتوسطة

231.0
231.2
0.3

232.1
231.1
0.2

المصدرّ:مركزّاإلحصاءّ-أبوّظبيّ .
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232.0
232.1
0.5

الاليا

األسر
جمياها

219.2
230.1
0.6

230.5
232.1
0.5

شكل ( :)5الرقم القياسي ألساا المسـتهلك خـالل الاتـرة مـن ينـاير  4104إلـ

ديسـمبر 4102

حسب مستوى فاه األسرة

المصدرّ:مركزّاإلحصاءّ-أبوّظبيّ .

سادسّااّ:األرقامّالقياسيةّألساارّالمستهلكّحسبّفنوعّاألسرةّ ّ
 .2مقارفنةّمتوسطّالرقمّالقياسيّحسبّفنوعّاألسرةّعامّّ1022بالفترةّفنفسهاّمنّ
عامّ1023
أثّرّارتفاعّأساارّالمستهلكّخللّعامّّ1022بنسبةّّ%3.1مقارفنةّبأساارهاّعامّّ1023فيّ
ماــدلتّأســاارّالمســتهلكّلألســرّالمواطنــةّ،مــاّأدّىّإلــىّارتفاعهــاّبنســبةّّ%3.2لفتــرةّ
المقارفنةّفنفسهاّ،كماّأثـرّفـيّأسـاارّالمسـتهلكّلشـريحةّاألسـرّغيـرّالمواطنـةّفارتفاـتّ
بنسبةّّ،%3.2بينماّارتفاتّأساارّالمستهلكّلألسرّالجماعيةّبنسبةّّ .%1.5
ّ
جدول ( :)7متوسا األ قام القياسية ألساا المسـتهلك خـالل عـامي  4102وّ4102حسـب نـو
األسرة
األسر
السنة

عامّ1023
عامّ1022
التغيرّالنسبي

المواطنة

غير المواطنة

الجماعية

األسر جمياها

212.0
218.1
3.2

215.0
218.9
3.2

215.2
218.5
2.5

212.5
218.5
3.1

ّالمصدرّ:مركزّاإلحصاءّ-أبوّظبيّ .
ّ
ّ
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 .1مقارفنةّمتوسطّالرقمّالقياسيّحسبّفنوعّاألسرةّلشهرّديسمبرّّ1022بالرقمّ
القياسيّلشهرّديسمبرّّ 1023
أدّىّارتفاعّأساارّالمسـتهلكّخـللّشـهرّديسـمبر مـنّعـامّّ1022بنسـبةّّ%2.2مقارفنـةّ
بأساارّشهرّديسمبر ّ1023إلىّارتفاعّماـدلتّأسـاارّالمسـتهلكّلألسـرّالمواطنـةّوغيـرّ
المواطنةّبنسبةّّ،%2.1بينماّارتفاتّأساارّالمستهلكّلألسرّالجماعيةّبنسبةّّ .%3.3
ّ
جدول ( :)8متوسا األ قام القياسية ألسـاا المسـتهلك خـالل شـهر ديسـمبر مـن عـامي 4102
وّ4102حسب نو األسرة
السنة

األسر
غير
المواطنة

المواطنة

ديسمبرّ1023
ديسمبرّ1022
التغيرّالنسبي

126.5
232.8
2.1

125.4
230.7
4.1

الجماعية

األسر جمياها

127.0
131.1
3.3

126.0
131.2
2.2

ّّّّّّالمصدرّ:مركزّاإلحصاءّ–ّأبوّظبيّ .

 .3مقارفنةّمتوسطّالرقمّالقياسيّحسبّفنوعّاألسرةّلشهرّديسمبرّّ1022بالرقمّ
القياسيّلشهرّفنوفمبرّّ 1022
ّ
أماّالرتفاعّالذيّحدثّعلىّأساارّالمستهلكّخللّشـهرّديسـمبرّّ1022مقارفنـةّبأسـاارّ
المستهلكّلشـهرّفنـوفمبرّّ،1022الـذيّبلغـتّفنسـبتهّّ%0.5فقـدّأدىّالـىّارتفـاعّأسـاار
المستهلكّفيّشريحةّاألسرّالمواطنةّبنسبةّّ%0.2وغيرّالمواطنةّبارتفـاعّفنسـبتهّّ%0.6
والجماعيةّبنسبةّّ%0.3خللّشهرّديسمبرّّ1022مقارفنةّبشهرّفنوفمبرّّ ّ.1022
جدول ( :)9متوسا األ قام القياسـية ألسـاا المسـتهلك خـالل شـهر

نـوفمبر  4102وديسـمبرّ

 4102حسب نو األسرة

السنة

فنوفمبرّ1022
ديسمبرّ1022
التغيرّالنسبي

المواطنة

األسر
غير
المواطنة

232.0
232.8
0.6

230.2
230.1
0.2

ّالمصدرّ:مركزّاإلحصاءّ–ّأبوّظبيّ .
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الجماعية

األسر جمياها

230.8
232.2
0.3

230.5
232.1
0.5

شكل ( :)6الرقم القياسي ألساا المسـتهلك خـالل الاتـرة مـن ينـاير  4104إلـ

ديسـمبر 4102

حسب نو األسرة

المصدرّ:مركزّاإلحصاءّ-أبوّظبيّ .

سابااا :الرقم القياسي ألساا المستهلك حسب النطا

الجغرافي

 .2الرقمّالقياسيّألساارّالمستهلكّّ-إقليمّأبوّظبيّ :


ارتفع ّمادلّالتضخمّفيّأساارّالمستهلكّفيّإقليم ّأبوّظبيّّ %3.3خللّعامّّ1022
مقارفنةّمعّعامّ.1023



ارتفع ّالرقم ّالقياسي ّألساار ّالمستهلك ّفي ّشهر ّديسمبر ّمن ّعام ّّ 1022بنسبةّ
ّ%2.3مقارفنةّبالشهرّفنفسهّمنّعامّّ.1023



ارتفع ّالرقمّالقياسيّألساارّالمستهلكّفيّشهرّديسمبر ّّ 1022بنسبةّّ %0.6مقارفنةّ
بالرقمّالقياسيّلشهرّفنوفمبر ّّ .1022أماّأهمّالمجموعاتّالتيّارتفاتّأساارهاّفيّ
شهر ّديسمبر ّّ 1022مقارفنة ّبشهر ّفنوفمبر ّّ 1022فكافنت ّمجموعة ّ"السكنّ ،والمياهّ،
والكهرباءّ،والغازّ،وأفنواعّالوقودّالخرى"ّبنسبةّّ .%2.8
ّ
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 .1الرقمّالقياسيّألساارّالمستهلكّإقليمّالاين ّ


ارتفع ّمادل ّالتضخم ّفي ّأساار ّالمستهلك ّفي ّإقليم ّالاين ّّ %3.2خلل ّعام ّّ1022
مقارفنةّمعّعامّ.1023



ارتفع ّالرقم ّالقياسي ّألساار ّالمستهلك ّفي ّشهر ّديسمبر ّمن ّعام ّّ 1022بنسبةّ
ّ%3.1مقارفنةّبالشهرّفنفسهّمنّعامّّ .1023



ارتفعّالرقمّالقياسيّألساارّالمستهلكّفيّشهرّديسمبرّّ1022بنسبةّّ%0.2مقارفنةّ
بالرقمّالقياسيّلشهرّفنوفمبر ّّ،1022أما ّأهم ّالمجموعات ّالتي ّارتفات ّأساارها ّفيّ
شهر ّديسمبر ّّ 1022مقارفنة ّبشهر ّفنوفمبر ّّ 1022فكافنت ّومجموعة ّ"السكنّ ،والمياهّ،
والكهرباءّ ،والغازّ ،وأفنواع ّالوقود ّالخرى" ّبنسبة ّّ %2.6ومجموعة ّ"سلع ّوخدماتّ
متنوعة"ّبنسبةّ.%0.9

 .3الرقمّالقياسيّألساارّالمستهلكّإقليمّالمنطقةّالغربية


ارتفعّمادلّالتضخمّفيّأساارّالمستهلكّفيّإقليمّالغربيةّّ%1.8خللّعامّّ1022
مقارفنةّمعّعامّ.1023



ارتفع ّالرقم ّالقياسي ّألساار ّالمستهلك ّفي ّشهر ّديسمبر ّمن ّعام ّّ 1022بنسبةّ
ّ%3.0مقارفنةّبالشهرّفنفسهّمنّعامّ.1023



ارتفعّالرقمّالقياسيّألساارّالمستهلكّفيّشهرّديسمبرّّ1022بنسبةّّ%0.2مقارفنةّ
بالرقمّالقياسيّلشهرّفنوفمبر ّّ .1022أما ّأهم ّالمجموعات ّالتي ّارتفات ّأساارها ّفيّ
شهر ّديسمبر ّّ 1022مقارفنة ّبشهر ّفنوفمبر ّّ 1022فكافنت ّمجموعة ّ"السكنّ ،والمياهّ،
والكهرباءّ ،والغازّ ،وأفنواع ّالوقود ّالخرى" ّبنسبة ّّ ،%2.6ومجموعة ّ"سلع ّوخدماتّ
متنوعةّ"ّبنسبةّّ .%2.0
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نسبة مساهمة األقاليم الجغرافية في مادل الزيادة في اإلما ة خالل عام 4102
مقا نة باام 4102
لقدّجاءّارتفاعّالرقمّالقياسيّألساارّالمستهلكّخللّعـامّّ1022مقارفنـةّبـالفترةّفنفسـهاّ
منّعامّّ1023بنسبةّّ%3.1كنتيجةّلرتفاعّالرقمّالقياسيّألساارّالمستهلكّفـيّأقـاليمّ
أبوّظبيّ،الاينّ،والمنطقةّالغربيةّ.حيثّساهمّإقليمّأبوّظبيّبنسبةّّ%10.0مـنّمجمـلّ
الرتفاعّالذيّتحققّخللّعامّّ1022مقارفنةّبنفسّالفترةّمنّعامّّ،1023كماّساهمّإقليمّ
الاينّبنسبةّّ%13.1وإقليمّالمنطقةّالغربيةّبنسبةّّ%6.3منّمجملّالرتفاعّالـذيّحصـلّ
خللّالفترةّالمذكورةّ .
ثامناا :التضخم المتوقع



التضخمّالمتوقعّللربعّاألولّّ1025ألساارّالمستهلكّ ّ

يتوقعّأنّيرتفعّمتوسطّالرقمّالقياسيّألساارّالمستهلكّخللّالربعّاألول ّلاامّّ1025
إلىّّ131.7فنقطةّتقريباّ،أيّبزيادةّمقدرةّفنسبتهاّّ%0.1عنّالربعّالرابعّمنّعامّ.1022
يتوقع ّأن ّيرتفع ّمادل ّالتضخم ّالسنوي ّللربع ّاألول ّلاام ّّ 2015إلى ّّ %2.3مقارفنة ّمعّ
فنفسّالربعّمنّعامّ.1022

اإلصدا المقبل:
سيصدرّالرقمّالقياسيّألساارّالمستهلكّلشهرّينايرّّ1025فيّالخامسّعشرّمنّفبرايـرّ
ّ.1025للمزيدّمنّالمالوماتّ،يرجىّزيارةّالموقـعّاإللكتروفنـيّلمركـزّاإلحصـاءّ–ّأبـوّظبـي:

www.scad.ae

ّ
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منهجيةّالرقمّالقياسيّألساارّالمستهلك
مقدمة
ُيادّمركزّاإلحصاءّ-أبوّظبيّفـيّإمـارةّأبـوّظبـيّالجهـةّالرسـميةّالمسـؤولةّعـنّحسـابّ
تقديراتّالرقمّالقياسيّألساارّالمستهلكّوإصدارهاّفيّاإلمـارةّ.وقـدّحـدثّالمركـزّسـنةّ
األساسّللرقمّالقياسيّألساارّالمستهلكّباعتمادّسنةّّ1001كأساسّلألساارّواألوزانّ.
حسـبتّمـنّخـللّفنتـائجّمسـحّإفنفــا ّ
األوزانّالمسـتخدمةّفـيّالـرقمّالقياسـيّالجديـدّ ُ
األسرةّودخلهاّّ،2007الذيّ ُفنفذّفيّإمارةّأبوّظبيّخللّالفترةّّ ّ.2007
إنّالمنهجيةّالتيّاستخدمتّفيّحسابّالـرقمّالقياسـيّتتسـقّمـعّأفضـلّالممارسـاتّ
والتوصياتّالدوليةّفيّهذاّالمجالّ .

ما هو الرقم القياسي ألساا المستهلك؟
ّ
الرقمّالقياسـيّألسـاارّالمسـتهلكّهـوّعبـارةّعـنّأداةّلقيـاسّماـدلّالتغيـرّفـيّأسـاارّ
مجموعةّمنّالسلعّوالخـدماتّبـينّفتـرتينّزمنيتـينّ،وتسـمىّالفتـرةّالتـيّفننسـبّإليهـاّ
األساارّ"فترةّاألساس"ّوالفترةّالتيّفنقارنّأساارهاّ"فترةّالمقارفنة"ّ .
ّّ

أهمية الرقم القياسي ألساا المستهلك؟
ّ
يقدمّالرقمّالقياسـيّألسـاارّالمسـتهلكّتقـديراتّشـهريةّحـولّفنسـبّالتغيـرّفـيّسـلةّ
أساارّالمستهلكينّفيّإمارةّأبوّظبيّ،ومنّالستخداماتّالمهمةّللرقمّالقياسيّألساارّ
المستهلكّفنذكرّماّيليّ :


يســتخدمّالــرقمّالقياســيّألســاارّالمســتهلكّكمؤشــرّاقتصــاديّمهــمّلحســابّ
مادلتّالتضخمّ.ويادّمادلّالتضخمّمدخلاّمهمااّللكثيرّمنّالمؤسساتّالقتصاديةّ
يؤخذّفيّالعتبارّعندّصياغةّالسياساتّالنقديةّوالخططّالقتصاديةّ .
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ُيادلّسلمّالرواتبّواألجورّمنّقبـلّالجهـاتّالدوليـةّوالشـركاتّالكبـرىّومـنّقبـلّ
باضّالحكوماتّبنا اءّعلىّالتغيرّفيّالرقمّالقياسيّألساارّالمستهلكّ .



كمــاّيســتخدمّالــرقمّالقياســيّألســاارّالمســتهلكّكمثــبطّفــيّإعــدادّالحســاباتّ
القوميةّباألساارّالثابتة.

ّ

تحديث الرقم القياسي ألساا المستهلك
ّ
ُيحدثّالرقمّالقياسيّألساارّالمستهلكّبشكلّدوريّكلماّتوافرتّالبيافناتّاللزمةّلامليـةّ
التحديثّ،وعادةّ ُيحدثّالرقمّالقياسيّألسـاارّالمسـتهلكّباـدّصـدورّفنتـائجّمسـحّإفنفـا ّ
األسرةّودخلهاّالذيّينفذّدوريـااّكـلّخمـسّسـنواتّعلـىّاألكثـرّفـيّماظـمّدولّالاـالمّ.
وتكمنّأهميةّالتحديثّفيّأوزانّسلعّوخدماتّسلةّالـرقمّالقياسـيّألسـاارّالمسـتهلكّ
فيّأنّهذهّاألوزانّيجبّأنّتمثلّقدرّالمستطاعّالنمطّالستهلكيّالحاليّلألسرةّ .
ّ
وقدّكانّآخرّتحديثّللرقمّالقياسيّألساارّالمستهلكّفيّإمارةّأبوّظبيّفيّعـامّّ،2008
حيثّأصبحتّسنةّّ1001هيّسنةّاألسـاسّالجديـدةّللـرقمّالقياسـيّمـنّحيـثّاألوزانّ
واألســاارّ.والنقــاطّالتاليــةّتوضــحّالتفاصــيلّالدقيقــةّلمنهجيــةّالــرقمّالقياســيّألســاارّ
المستهلكّفيّإمارةّأبوّظبيّ :
ّ
 .0تركيب الرقم القياسي ألساا المستهلك

ّ
ُيحســـبّالـــرقمّالقياســـيّألســـاارّالمســـتهلكّحســـبّالصـــيغةّالرياضـــيةّللســـبيرّ
ّ ّ CPI L   P1i W 0i

P

0i

تُجمعّأساارّسلعّسلةّالرقمّالقياسيّوخدماتهاّألساارّالمستهلكّبشكلّدوريّشـهريااّ،
باستثناءّمجموعةّالخضراواتّوالفواكهّواللحومّواألسماكّوالدجاجّفتجمعّبشكلّأسـبوعيّ
وذلكّللتغيرّالمستمرّالذيّيطرأّعلىّأساارهاّ،كماّأنّإيجاراتّالمسـاكنّتُجمـعّأسـاارهاّ
بشكلّربعّسنويّوأخيرااّأساارّرسومّالتاليمّ ُتجمعّبشكلّفنصفّسنويّ.
ّ
ُيحسبّالرقمّالقياسيّالحاليّبأساسّعامّّ1001علىّمستوىّامـارةّأبـوّظبـيّ.وتتكـونّ
سلةّالرقمّالقياسيّالحاليّمنّّ332سلاةّوخدمةّ،بينماّتتكونّسلةّالمستهلكّمنّّ160
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سلاةّوخدمةّ.كمـاّتضـمنّالـرقمّالقياسـيّالجديـدّاحتسـابّالـرقمّالقياسـيّللمسـاكنّ
المشغولةّمنّأصحابهاّ،وذلكّبإضافةّوزنّهذاّالبندّإلىّوزنّالمساكنّالمستأجرةّوحسابّ
رقــمّقياســيّواحــدّلتيجــاراتّيتضــمنّالمســاكنّالمســتأجرةّوالمســاكنّالمشــغولةّمــنّ
أصحابهاّ ّ.
ّ
ُيحسبّمتوسطّسارّالسـلاةّعلـىّمسـتوىّالمجموعـةّالبتدائيـةّ(المجموعـةّالبتدائيـةّ
هيّأدفنىّمستوىّللسـلاةّيتـوافرّلـهّوزن)ّباسـتخدامّالوسـطّالهندسـيّ.أمـاّالمنسـوبّ
الساريّوالوزنّالجديدّ،ف ُيحسبّالمنسوبّالسـاريّبقسـمةّسـارّالمقارفنـةّعلـىّسـارّ
األساسّ،وللحصولّعلىّالوزنّالجديدّللسلاةّ ُيضـربّالمنسـوبّالسـاريّبـوزنّاألسـاسّ
للسلاةّ .
ّ
لحسابّالرقمّالقياسيّعلىّمستوىّالمجموعـاتّالفرعيـةُ ّ،يجمـعّالـوزنّالجديـدّللسـلعّ
والخـدماتّجمياهـاّالتــيّتنتمـيّإلـىّالمجموعــةّالفرعيـةّومـنّثــمّ ُيقسـمّالـوزنّالجديــدّ
للمجموعةّالفرعيةّعلىّوزنّاألساسّللمجموعةّفنفسهاّ.وباألسلوبّفنفسهّ ُيحسبّالـرقمّ
القياسيّللمجموعاتّالرئيسةّوأخيرااّللرقمّالقياسيّالاامّ .
ّ
 .4األوزان

ّ
إنّالرقمّالقياسيّألساارّالمستهلكّهوّعبارةّعنّمتوسطّمـرجحّللتغيـرّالسـاريّلسـلعّ
سلةّالرقمّالقياسيّوخدماتهاّ.إنّوزنّالسلاة/الخدمةّياكسّاألهميةّالنسـبيةّللسـلاةّ.
و ُيحسبّوزنّالسلاةّ(ّ)Cبقسمةّ(مجموعّإفنفـا ّاألسـرّجمياهـاّعلـىّالسـلاةّّ(Cعلـىّ
(مجموعّإفنفا ّاألسرّجمياهاّعلىّالسلعّوالخدماتّكافة)ّ .
ّ
مــنّخــللّفنتــائجّمســحّإفنفــا

ّاألســرةّودخلهــاّّ1008/1001حســبتّاألهميــاتّ1النســبيةّ
ُ

للسلعّوالخدماتّ.السلاة/الخدمةّالتيّتكونّأهميتهاّأكبرّمنّّ%0.001أوّتساويهاّ ُأدرجتّ
ضمنّسـلةّسـلعّالـرقمّالقياسـيّألسـاارّالمسـتهلكّوخدماتـهّ.أمـاّالسـلعّالتـيّكافنـتّ
أهميتهاّأقلّمنّذلكّفقدّ ُوزعتّأوزافنهاّعلىّباقيّالسلعّضمنّالمجموعةّفنفسهاّبأسلوبّ
التناسبّمعّالحجمّ .
ّ
 1األهميّة النسبية للسلعة أو وزن السلعة هو عبارة عن مجموع إنفاق األسر جميعها على هذه السلعة مقسوما ً على إنفاق األسر جميعها على
السلع والخدمات جميعها.
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 .2سلة الرقم القياسي وسلة المستهلك

ّبادّعمليةّحسابّاألوزانّوتحديدّالسلعّوالخـدماتّالممثلـةّللـرقمّالقياسـيّ،التـيّبلـغّ
وخدمةّ،حددتّسلةّالمستهلكّ،حيـثّتحـددّلكـلّسـلاةّضـمنّسـلةّ
عددهاّّ332سلاةّ
ُ
الرقمّالقياسيّسلاة/خدمةّأوّأكثرّلتكونّممثلةّلهاّ،وعليـهّفـإنّسـلةّالمسـتهلكّتكـونّ
أكبرّمنّسلةّالرقمّالقياسيّ،وقدّبلغّحجمّسلةّالمستهلكّّ160سلاةّوخدمةّ .

 .2التصنيف المستخدم لمجموعات اإلناا

في الرقم القياسي ألساا المستهلك

التصــنيفّالمســتخدمّفــيّالــرقمّالقياســيّألســاارّالمســتهلكّهــوّ Classification of
)ّIndividual Consumption according to Purpose (COICOPأيّ"تصــنيفّالســتهلكّ
صـنفتّ
الفرديّحسبّالغرض"ّوهوّتصنيفّصادرّعنّاألممّالمتحـدةّلألغـراضّاإلحصـائيةّ.و ُ
سلةّسلعّالرقمّالقياسيّوخدماتهّبنا اءّعلىّهذاّالتصنيفّإلىّّ21مجموعةّرئيسـةّوإلـىّ
ّ32مجموعةّفرعيةّعلـىّمسـتوىّحـدينّ،وّ63مجموعـةّفرعيـةّعلـىّمسـتوىّّ3حـدودّ.
والجدولّالتاليّيبينّالمجموعاتّالرئيسةّ(علىّمستوىّحدّواحد)ّوأوزافنهاّ :

ّ
رقمّمجموعةّ
الفنفا

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

مجموعاتّالسلعّوالخدمات
الرقمّالاــــــام
األغذيةّوالمشروباتّ
المشروباتّالروحيةّوالتبغ
الملبسّواألحذية
السكنّوالمياهّوالكهرباءّوالغازّوأفنواعّالوقودّاألخرى
التجهيزاتّوالماداتّالمنزليةّوأعمالّالصيافنةّالعتياديةّللبيوت
الصحة
النقل
التصالت
الترويحّوالثقافة
التاليم
المطاعمّوالفناد
سلعّوخدماتّمتنوعة
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الوزن
100.00
16.1
0.3
9.8
37.9
4.8
0.8
9.7
7.7
2.4
2.6
3.4
4.6

 .5المصطلحات الخاصة بالرقم القياسي ألساا المستهلك

المصطلح

المرادف ّ

الوصف ّ

السار

ّ Price

يارفّالسارّبافنهّالقيمةّالبديلةّللوحدةّمنّالسلاةّاوّالخدمةّ.
ّ
ايّالقيمةّالسوقيةّللسلاةّاوّالخدمةّ،وهذهّالقيمةّتتكونّ
منّتبادلّالسلعّوالخدماتّفيّالسوا ّالتجاريةّوياادلهاّ
مدىّاستفادةّالمستهلكّمنّتلكّالسلعّوالخدمات.

الرقمّالقياسيّ
ألساارّالمستهلك

Consumer
Price Index
)ّ (CPI

هوّمؤشرّإحصائيّيقيسّمقدارّالتغيراتّالتيّتطرأّعلىّ
أساارّالسلعّوالخدماتّوإيجاراتّالوحداتّالسكنيةّالتيّتدخلّ
ضمنّسلةّاإلفنفا ّالستهلكيّلألسرّفيّفترةّزمنيةّتسمىّ
فترةّالمقارفنةّمنسوباّالىّفترةّأخرىّتسمىّفترةّالساسّ .

التضخمّالمتوقع

Expected
ّ Inflation

هوّمادلّالرتفاعّالاامّالمتوقعّفيّأساارّالمستهلكّ،ويتمّ
حسابّهذاّالتضخمّبالعتمادّعلىّسلسلةّزمنيةّلبيافناتّ
األرقامّالقياسيةّودراسةّحركةّأساارهاّعلىّمستوىّ
المجموعاتّالرئيسيةّوالفرعيةّالمكوفنةّلسلةّالرقمّالقياسيّ
معّالخذّباينّالعتبارّمتغيرّالموسميةّ.ومنّالجديرّبالذكرّأنّ
فنسبّالتضخمّالمتوقاةّتظلّتقديراتّإحصائيةّ،مارضةّللزيادةّ
اوّالنقصانّتبااّلمتغيراتّأساارّالسو ّغيرّالمتوقاةّ .

األهميةّالنسبية

Weight

هيّالهميةّالنسبيةّالسلاةّأوّالخدمةّداخلّسلةّ
المستهلكّوالذيّيابرّعنّأهميتهاّمقارفنةّبجميعّالسلعّ
والخدماتّداخلّسلةّالرقمّالقياسيّ .

المصدر

Outlet

هيّمنافذّبيعّالسلعّوالخدماتّكالمحلتّالتجاريةّوالسوبرّ
ماركتّوالمستودعاتّ....إلخ

دوريةّالمسح

Periods of
Collection

هيّالمدةّالزمنيةّالماتمدةّلتكرارّعمليةّمسحّالمجموعاتّ
المختلفةّلكلّسلةّوقدّتكونّأسبوعيةّاوّشهريةّأوّربايةّ.

ّ

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

21

وفقّهذاّالتصنيفّقُسمتّاألسرّإلىّخمسّشرائحّبالعتمـادّعلـىّمتوسـطّإفنفـا ّالفـردّ
فيّعامّّ1001وهوّالاامّالذيّفنُفـذّفيـهّآخـرّمسـحّإلفنفـا ّاألسـرةّودخلهـاّ،حيـثّمثلـتّ
الشريحةّاألولىّ"الدفنيا"ّالشـريحةّاألقـلّدخـلاّ،بينمـاّمثلـتّالشـريحةّالخامسـةّ"الاليـا"ّ
الشريحةّاألعلىّدخلاّ،ويشيرّالجدولّالتاليّإلىّمتوسطّإفنفـا ّالفـردّحسـبّمسـتوياتّ
الرفاهّ(القيمّبالدرهمّاإلماراتي)ّ .

مستوياتّالرفاه
الدفنيا
تحتّالمتوسطة
المتوسطة
فو ّالمتوسطة
الاليــا

األدفنى
2683
11126
16896
23723
34632

األعلى
11122
16887
23716
34607
422932

المتوسط
7839
14070
20260
28686
52720

ّ
 .7التصنيف المستخدم لنو األسرة في الرقم القياسي ألساا المستهلك

فيّهذاّالتصنيفّقُسمتّاألسرّإلىّثلثةّأصنافّ:األسرّالمواطنـةّ،واألسـرّغيـرّالمواطنـةّ،
واألسرّالجماعيةّ .
-

األسرةّالمواطنةّ:هيّفردّأوّأكثـرّمـنّمـواطنيّدولـةّاإلمـاراتّالاربيـةّالمتحـدةّالـذينّ
يقيمونّبصفةّماتـادةّفـيّإمـارةّأبـوّظبـيّولهـاّربّأسـرةّ،وقـدّتـربطهمّصـلةّقرابـةّأوّ
لّتربطهمّ،ويشتركونّفيّالمسكنّوالمأكلّ .

-

األسرةّغيرّالمواطنةّ:هيّفردّأوّأكثرّمنّغيرّمواطنيّدولةّاإلمـاراتّالاربيـةّالمتحـدةّ،
يشتركونّماااّفيّالمسكنّوالمأكلّ،وقدّتربطهمّصلةّقرابةّأوّلّتربطهمّ،ويكونّلهاّربّ
أسرةّ،وتادّاألسرةّغيرّمواطنـةّإذاّكـانّربّاألسـرةّغيـرّمـواطنّوالزوجـةّغيـرّمواطنـةّ
حتىّلوّكانّلدىّالزوجةّأبناءّمواطنونّمنّزواجّسابقّ .

-

األســرةّالجماعيــةّ:تابــرّعــنّمجموعــةّمــنّاألفــرادّ(اثنــينّفــأكثر)ّبصــرفّالنظــرّعــنّ
جنسياتهمّ،ولّيكونّلهاّربّأسرةّولّتربطهمّصلةّقرابةّ،ويشتركونّماااّفيّالمسـكنّ،
وغالبااّلّيشتركونّفيّالمأكلّ،وهيّمنّفنوعّواحدّذكورااّأوّإفناثاا.
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 .8النطا

الجغرافي

النطا ّالحاليّلمنهجيةّمركزّاإلحصاءّهوّجمعّاألساارّمنّإمارةّأبـوّظبـيّ.حيـثّتشـملّ
التقسيماتّالجغرافيةّإلقليمّأبوّظبيّوالاينّوالغربيةّ .

 .9مصاد السلع والخدمات

ّ
حددتّمصادرّجمعّاألساارّمنّخـللّزيـاراتّميدافنيـةّقـامّبهـاّفريـقّمـنّقسـمّمؤشـراتّ
ُ
األساارّ،وهذهّالمصادرّفيّتجددّمستمرّ،حيثّإنّالفريقّيبلغّالقسـمّبشـكلّدوريّعـنّ
إغل ّأيّمصدرّأوّافنتقالهّ.ولقدّروعيّعندّاختيارّالمصـدرّأنّيكـونّمصـدرااّتمثيليـااّأيّأفنـهّ
يمثلّفنقطةّشراءّلشريحةّكبيرةّمنّالمستهلكينّفيّإمارةّأبوّظبيّ،ويبلـغّعـددّالمصـادرّ
التيّتجمعّاألساارّمنهاّ(ّ)280مصدرااّ .

 .01جمع األساا

تادّعمليةّجمعّاألساارّمنّأهمّالمراحلّوأدقهاّ،وتتطلبّالكثيرّمنّالجهدّوالوقتّ.تُجمـعّ
أساارّسلةّالسلعّوالخدماتّمـنّقبـلّمجموعـةّمـنّالمـوظفينّالـذينّ ُدربـواّو ُأهلـواّلهـذهّ
الغايةّ.ولضمانّدقةّاألساارّالتيّتجمعُ ّ،تدققّأساارّالسـلعّوالخـدماتّمـنّخـللّزيـاراتّ
ميدافنيةّتدقيقيةّلاينةّمنّالسلعّوالخدماتّ.فلكـلّمجموعـةّمـنّمجموعـاتّسـلةّالسـلعّ
والخدماتّدوريةّلجماهاّفمنهاّماّيجمعّبشكلّأسبوعيّ،ومنهاّالشهريّوربعّالسنويّ .
وبهدف ّتطوير ّآلية ّجمع ّاألساار ّومواكبة ّتكنولوجيا ّالمالوماتّ ،أعد ّالمركز ّفنظاماا ّخاصااّ
باألرقامّالقياسيةّ،ويهدفّالنظامّالمستحدثّلحسابّاألرقامّالقياسيةّألساارّالمستهلكّ
باستخدام ّ"األجهزة ّالكفية" ّإلى ّإتمام ّاإلجراءات ّوالامليات ّالخاصة ّبتركيب ّاألرقامّ
القياسيةّألساارّالمستهلكّكافةّ،باإلضافةّإلىّتوفيرّالبيافناتّوالنواتجّالمطلوبةّ،فهوّفنظامّ
شاملّومتكاملّيغطيّمراحلّبناءّاألرقامّالقياسيةّألساارّالمستهلكّكافةّ .
ويمكنّإجمالّأهدافّالنظامّعلىّالنحوّالتاليّ :


تنفيذّمراحلّإعدادّاألرقامّالقياسيةّألساارّالمستهلكّواستخراجهاّكافةّ .
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توفير ّالبرامج ّواألدوات ّاإللكتروفنية ّالخاصة ّبإعداد ّبيافنات ّاألساار ّ(عملية ّجمعّ
البيافنات ّمن ّالميدان) ّوفنقلها ّإلى ّاألجهزة ّالكفيةّ ،وكذلك ّاستقبال ّالبيافنات ّمنهاّ
وفنقلهاّإلىّقاعدةّبيافناتّاألساار.



التمكن ّمن ّفحص ّصحة ّالبيافنات ّوتكاملها ّواختبارها ّفي ّأثناء ّمختلف ّمراحل ّسيرّ
النظامّ ،بدءاا ّمن ّإعداد ّسلة ّالسلع ّوالخدمات ّمروراا ّباألعمال ّالميدافنية ّوافنتها اءّ
بحسابّالمؤشر.



إمكافنية ّماالجة ّاألرقام ّالقياسية ّوحسابها ّألي ّمن ّمناطق ّاإلمارة ّ(حسب ّالتوزيعّ
الجغرافي).



ماالجة ّالحا لت ّالخاصة ّالتي ّقد ّتنشأ ّفي ّأثناء ّجمع ّالبيافنات ّأو ّإعداد ّاألرقامّ
القياسيةّمثلّاختفاءّالسلعّوالمصادرّوالتغيراتّالتيّتطرأّعلىّالسلعّ .



تحديد ّسلة ّالسلع ّوالخدمات ّلسنة ّاألساس ّمع ّاألوزان ّالنسبية ّللمجموعاتّ
السلايةّالمرجحةّوحسابّأساارّسنةّاألساسّللسلعّوالخدماتّكافةّوحفظهاّ .



مساعدة ّجاماي ّالبيافنات ّعلى ّتدقيق ّالبيافنات ّوذلك ّبربط ّقواعد ّبيافنات ّاألساارّ
الحاليةّبالسابقة.

 .00النشر

ّ
ياملّمركزّاإلحصاءّ-أبـوّظبـيّعلـىّإصـدارّفنشـرةّأسـاارّالسـلعّوالخـدماتّالسـتهلكيةّ
بصورةّشهريةّوسنويةّ.أماّالرقمّالقياسيّألساارّالمستهلكّفيصـدرّباـدّمـرورّأسـبوعينّ
منّافنتهاءّالشهرّ،واألرقامّالقياسيةّألساارّالمستهلكّمتاحـةّللجميـعّباـدّإصـدارهاّ.كمـاّ
يقومّالمركزّبنشرّدورياتّسنويةّحولّاألرقامّالقياسـيةّألسـاارّالمسـتهلكّتضـمّماـدلتّ
التضخمّ.كماّأفنهّيمكنّتزويدّطـالبيّالبيافنـاتّبمؤشـراتّاألرقـامّالقياسـيةّالشـهريةّعلـىّ
األشرطةّالمدمجةّ(ّ)CD'sعندّالطلبّ .
ّ
 .04كيف نقرأ الرقم القياسي ألساا المستهلك؟

ّ
إنّالرقمّالقياسيّألساارّالمستهلكّياكسّالتغيرّفـيّقيمـةّالتكلفـةّلسـلةّمـنّالسـلعّ
والخدماتّ(محددةّمسبقاا)ّبينّفترتينّزمنيتينّهماّ"فترةّاألساس"ّو"فترةّالمقارفنة"ّ.علىّ
سبيلّالمثالّ،إذاّبلغّالرقمّالقياسـيّألسـاارّالمسـتهلكّفـيّفتـرةّمقارفنـةّماينـةّّ205.0
فهذاّيانيّأفنهّإذاّكافنتّقيمةّتكلفةّسلةّالسلعّوالخدماتّفـيّفتـرةّاألسـاسّّ200وحـدةّ
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فنقديةّفإفنهاّفيّفترةّالمقارفنةّأصبحتّتكلفّّ205وحداتّفنقديةّ.هذاّيانيّأنّأساارّالسلعّ
والخدماتّقدّارتفاتّبالمتوسطّبماّفنسبتهّّ ّ.%5
ّ
كم اّيمكنناّمقارفنةّأساارّالفترةّالحاليةّبالفترةّالسابقةّمنّخـللّقسـمةّالـرقمّالقياسـيّ
الحاليّعلىّالرقمّالقياسيّللفترةّالسابقةّوضـربّالنـاتجّفـيّ(ّ)200ومـنّثـمّطـر ّّ200
لنحصلّعلىّمادلّالتغيرّفيّاألساارّبينّالفترةّالحاليةّوالفترةّالسابقةّ .

 .02التضخم المتوقع

تكمنّأهميةّالتضخمّالمتوقعّبأفنهاّتاطيّمؤشراّعنّمادلتّالتضـخمّالمسـتقبليةّ،يمكـنّ
العتمادّعليهاّفيّوضعّالتصوراتّوالسياساتّالنقديةّالمستقبليةّ،وخاصةّمنّقبلّالبنوكّ
والمؤسساتّالماليةّ.وعلىّالرغمّمنّأهميةّالتضخمّالفاليّالمحسوبّمنّخللّاألرقـامّ
القياسيةّألساارّالمستهلكّإلّأنّهذاّالتضخمّيابرّعنّفتراتّسابقهّ ّ.
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