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المقدمــة ّ
ياد ّالرقمّالقياسيّألساارّالمستهلكّأحدّالمؤشراتّاإلحصائيةّالتيّتشكلّمدخل اّمهمااّفيّالتخطيطّوالبحوثّفيّ
مختلف ّالمجاالتّ،وتحرصّمراكزّاإلحصاءّواإلداراتّاإلحصائيةّفيّمختلفّدولّالاالم ّعلىّتركيبّهذهّاألرقامّ،التيّ
تاتمد ّعلى ّأساار ّسلة ّمن ّالسلع ّوالخدمات ّالتي ّيستهلكها ّالقطاع ّالاائليّ ،وتشكل ّاألرقام ّالمحتسبة ّسلسلةّ
زمنيةّلقياسّالتغيرّالذيّيطرأّعلىّتكاليفّالمايشةّعبرّالزمن.
من ّهذا ّالمنطلقّ ،دأب ّمركز ّاإلحصاء ّ– ّ أبو ّظبي ّعلى ّجمع ّأساار ّتلك ّالسلع ّوالخدمات ّبصورة ّمنتظمة ّوفنشرّ
المؤشراتّالمستخلصةّمنهاّ،متبااا ّالمنهجياتّالماتمدةّدولياا ّفيّهذاّالمجالّ.وقدّطورّقسمّالدخلّواألساارّفيّ
مركزّاإلحصاءّ-أبوّظبيّالرقمّالقياسي ّألساارّالمستهلكّبحيثّ ُيحسبّحسبّمستوياتّرفاهّاألسرةّوحسبّفنوعّ
ُ
األسرةّ.فبالنسبةّإلىّمستوىّرفاهّاألسرةّ،فقدّقسمّالمجتمعّإلىّخمسّشرائحّتمثلّخمسةّمستوياتّمايشيةّ،
وذلكّباالعتمادّعلىّمتوسطّاإلفنفا ّالسنويّللفردّ.
ُ
قدّقسمتّأسرّالمجتمعّإلىّثلثةّأفنواعّ،كماّوردتّفيّمسحّإفنفا ّاألسرةّودخلهاّ
أماّبالنسبةّإلىّفنوعّاألسرةّ،ف
ّ:1007األسرّالمواطنةّواألسرّغيرّالمواطنةّواألسرّالجماعيةّ .
وقد ّاختيرت ّعينة ّالبنود ّالداخلة ّفي ّسلة ّالرقم ّالقياسي ّألساار ّالمستهلك ّمن ّواقع ّبيافنات ّمسح ّإفنفا

ّاألسرةّ

ودخلها ّّ ،1007بحيث ّتمثّل ّمناطق ّاإلمارة ّجمياهاّ ،أما ّبالنسبة ّإلى ّعينة ّالمصادر ّالتي ّتجمع ّمنها ّاألساار ّفلقدّ
روعيّعندّاختيارهاّأنّتكونّمصادرّتمثيليةّ،أيّأفنهاّتمثلّفنقطةّشراءّلشريحةّكبيرةّمنّالمستهلكينّفيّإمارةّأبوّ
ظبيّ،معّاألخذّفيّاالعتبارّالتوزيعّالجغرافيّللمصادرّداخلّاإلمارة.
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الملخص التنفيذي
مّهذاّالتقريرّتحليل اّلنتائجّحسابّالرقمّالقياسيّألساارّالمستهلكّلشهرّمارسّوالربعّاألولّّ1025بأساسّعامّ
ّ
يقدّ
ّ ،2007باإلضافة ّإلى ّفنتائج ّحساب ّالرقم ّالقياسي ّألساار ّالمستهلك ّحسب ّمستوى ّرفاه ّاألسرة ّوفنوعها ّوالتضخمّ
المتوقعّللربعّالثافنيّّ،1025أماّأهمّالنتائجّفهيّ :


ارتفع ّالرقمّالقياسيّألساار ّالمستهلكّفيّالربعّاألول ّمنّعامّّ 1025بنسبةّّ %2.1مقارفنةّبالربعّالرابع ّمنّعامّ
.1021



ارتفع ّالرقم ّالقياسي ّألساار ّالمستهلك ّفي ّشهر ّمارس ّّ 1025بنسبة ّّ %0.8مقارفنة ّبالرقم ّالقياسي ّلشهرّ
فبرايرّ.1025



يتوقع ّأن ّيرتفع ّمتوسط ّالرق م ّالقياسي ّألساار ّالمستهلك ّخلل ّالربع ّالثافني ّلاام ّّ 1025بزيادة ّمقدرة ّفنسبتهاّ

ّ%2.3عنّالربعّاألولّمنّعامّّ .1025
ّ

ّ
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الرقم القياسي ألساا المستهلك لشهر ما س )100=2007( 5102
أول ا :مقا نة الرقم القياسي للربع األول  5102بالرقم القياسي للربع الرابع 5100
ارتفعّمادلّأساارّالمستهلكّفيّالربعّاألولّّ1025مقارفنةّبأساارهاّفيّالربعّالرابعّّ1021بنسبةّّ.%1.4وقدّجاءّهذاّ
االرتفاعّكمحصلةّللتغيراتّ(االرتفاعاتّواالفنخفاضات)ّالتيّطرأتّعلىّأساارّسلعّسلةّالمستهلكّوخدماتهاّ .
أما ّأهم ّالمجموعات ّالتي ّارتفات ّأساارها ّخلل ّالربع ّاألول ّمن ّهذا ّالاام ّّ 1025مقارفنة ّمع ّالربع ّالرابع ّمن ّالاامّ
الماضي ّّ 1021فكافنت ّمجموعة ّ"السكنّ ،والمياهّ ،والكهرباءّ ،والغازّ ،وأفنواع ّالوقود ّاالخرى" ّبنسبة ّّ ،%0.0ومجموعةّ
"التجهيزاتّوالماداتّالمنزليةّواعمالّالصيافنةّاالعتياديةّللبيوت"ّبنسبةّ.%1.3

ثانيا :مقا نة الرقم القياسي لشهر ما س  5102بالرقم القياسي لشهر فبراير 5102
ارتفع ّمادل ّأساار ّالمستهلكّفيّشهرّمارس ّمنّعامّّ 1025مقارفنةّبأساارهاّفيّشهرّفبراير ّّ 1025بنسبةّّ.%0.8
وقد ّجاء ّهذا ّاالرتفاع ّكمحصلة ّللتغيرات ّ(االرتفاعات ّواالفنخفاضات) ّالتي ّطرأت ّعلى ّأساار ّسلع ّسلة ّالمستهلكّ
وخدماتهاّخللّشهرّمارسّمنّعامّّ1025مقارفنةّبأساارهاّفيّشهرّفبرايرّّ 1025

ثالثاا :األ قام القياسية ألساا المستهلك حسب مستوى فاه األسرة
مقا نة الرقم القياسي حسب مستوى الرفاه لشهر ما س  5102بالرقم القياسي لشهر فبراير
5102

ّ

أماّاالرتفاعّالذيّحدثّعلىّأساارّالمستهلكّخللّشـهرّمـارسّّ1025مقارفنـةّبأسـاارّالمسـتهلكّفـيّشـهرّفبرايـرّ
ّ،1025الذيّبلغتّفنسبتهّّ%0.8فقـدّأثـرّإلـىّارتفـاعّماـدالتّأسـاارّالمسـتهلكّلأسـرّفـيّشـريحةّالرفـاهّ"الـدفنيا"ّ
بنسبةّّ،%0.8كماّارتفاتّأساارّالمستهلكّلشريحةّاألسـرّذاتّمسـتوىّالرفـاهّ"ّالمتوسـطةّ"ّبنسـبةّّ،%0.7فـيّ
حينّارتفاتّأساارّالمستهلكّلشريحةّاألسرّذاتّمستوىّالرفاهّ"الاليا"ّبنسبةّّ ّ.%0.8

ابااا :األ قام القياسية ألساا المستهلك حسب نوع األسرة
مقا نة متوسط الرقم القياسي حسب نوع األسرة لشهر ما س  5102بالرقم القياسي لشهر
فبراير 5102

ّ

أماّاالرتفاعّالذيّحدثّعلىّأساارّالمستهلكّخللّشهرّمارسّّ1025مقارفنةّبأساارّالمستهلكّلشـهرّفبرايـرّّ،1025
الذيّبلغتّفنسبتهّّ%0.8فقـدّأدىّالـىّارتفـاعّأسـاار المسـتهلكّفـيّشـريحةّاألسـرّالمواطنـةّبنسـبةّّ%0.7وغيـرّ
المواطنةّبارتفاعّفنسبتهّّ%0.0والجماعيةّبنسبةّّ%0.8خللّشهرّمارسّّ1025مقارفنةّبشهرّفبرايرّّ ّ.1025
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خامساا :الرقم القياسي ألساا المستهلك حسب النطاق الجغرافي
نسبة مساهمة األقاليم الجغرافية في ماـدل الييـا ة فـي ارمـا ة خـرل الربـع األول مـ
 5102مقا نة بالربع الرابع م

ـام

ام 5100

لقدّجاءّارتفاعّالرقمّالقياسيّألساارّالمستهلكّخللّالربـعّاألولّّ1025مقارفنـةّبـالربعّالرابـعّمـنّعـامّّ1021بنسـبةّ
ّ%2.1كنتيجةّالرتفاعّالرقمّالقياسيّألساارّالمستهلكّفيّأقاليمّأبوّظبيّ،الاينّ،والمنطقـةّالغربيـةّ.حيـثّسـاهمّ
إقليمّأبوّظبيّبنسبةّّ%00.7منّمجملّاالرتفاعّالذيّتحققّخللّالربعّاالولّمنّعامّّ1025مقارفنةّبـالربعّالرابـعّمـنّ
عامّّ،1021كماّساهمّإقليمّالاينّبنسـبةّّ%11.3وإقلـيمّالمنطقـةّالغربيـةّبنسـبةّّ%8.0مـنّمجمـلّاالرتفـاعّالـذيّ
حصلّخللّالفترةّالمذكورةّ .

 .0الرقم القياسي ألساا المستهلك  -إقليم أبو ظبي:


ارتفع ّالرقمّالقياسيّألساارّالمستهلكّفيّالربعّاألولّمنّعامّّ 1025بنسبةّّ %2.1مقارفنةّبالربعّالرابعّ
منّعامّّ.1021



ارتفع ّالرقم ّالقياسي ّألساار ّالمستهلك ّفي ّشهر ّمارس ّّ 1025بنسبة ّّ %0.0مقارفنة ّبالرقم ّالقياسيّ
لشهرّفبرايرّّ ّ .1025

 .5الرقم القياسي ألساا المستهلك إقليم الاي


ارتفع ّالرقمّالقياسيّألساارّالمستهلكّفي ّالربعّاألولّمنّعامّّ 1025بنسبةّّ %2.5مقارفنةّبالربع ّالرابعّ
منّعامّ.1021



ارتفع ّالرقم ّالقياسي ّألساار ّالمستهلك ّفي ّشهر ّمارس ّّ 1025بنسبة ّّ %0.7مقارفنة ّبالرقم ّالقياسيّ
لشهرّفبرايرّ.1025

 .3الرقم القياسي ألساا المستهلك إقليم المنطقة الغربية


ارتفعّالرقمّالقياسيّألساارّالمستهلكّفيّالربعّاألولّمنّعامّّ1025بنسبةّ %2.8مقارفنةّبالربعّالرابعّ
منّعامّ.1021



ارتفعّالرقمّالقياسيّألساارّالمستهلكّفيّشهرّمـارسّّ1025بنسـبةّّ%0.8مقارفنـةّبـالرقمّالقياسـيّ
لشهرّفبرايرّّّ .1025

ارصدا المقبل:
سيصــدرّالــرقمّالقياســيّألســاارّالمســتهلكّلشــهرّابريــلّّ1025فــيّالخــامسّعشــرّمــنّمــايوّّ.1025للمزيــدّمــنّ

المالوماتّ،يرجىّزيارةّالموقعّاإللكتروفنيّلمركزّاإلحصاءّ–ّأبوّظبيwww.scad.ae :
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منهجية الرقم القياسي ألساا المستهلك
مقدمة
ُيادّمركزّاإلحصاءّ-أبوّظبيّفيّإمارةّأبوّظبيّالجهةّالرسميةّالمسؤولةّعنّحسابّتقديراتّالرقمّالقياسـيّألسـاارّ
المستهلكّوإصدارهاّفيّاإلمارةّ.وقدّحدثّالمركزّسنةّاألسـاسّللـرقمّالقياسـيّألسـاارّالمسـتهلكّباعتمـادّسـنةّ
ّ1007كأساسّلأساارّواألوزانّ.األوزانّالمستخدمةّفيّالرقمّالقياسيّالجديدّ ُ
حسبتّمنّخللّفنتـائجّمسـحّإفنفـا ّ
األسرةّودخلهاّّ،2007الذيّفنُفذّفيّإمارةّأبوّظبيّخللّالفترةّّ ّّ .2007
إنّالمنهجيةّالتيّاستخدمتّفيّحسابّالرقمّالقياسيّتتسقّمـعّأفضـلّالممارسـاتّوالتوصـياتّالدوليـةّفـيّهـذاّ
المجالّ .
ما هو الرقم القياسي ألساا المستهلك؟
الرقمّالقياسيّألساارّالمستهلكّهوّعبارةّعنّأداةّلقياسّمادلّالتغيرّفـيّأسـاارّمجموعـةّمـنّالسـلعّوالخـدماتّ
بينّفترتينّزمنيتينّ،وتسمىّالفترةّالتيّفننسبّإليهـاّاألسـاارّ"فتـرةّاألسـاس"ّوالفتـرةّالتـيّفنقـارنّأسـاارهاّ"فتـرةّ
المقارفنة"ّ .
ّّ
أهمية الرقم القياسي ألساا المستهلك؟
يقدمّالرقمّالقياسيّألساارّالمستهلكّتقديراتّشهريةّحولّفنسبّالتغيرّفيّسلةّأساارّالمستهلكينّفيّإمارةّأبـوّ
ظبيّ،ومنّاالستخداماتّالمهمةّللرقمّالقياسيّألساارّالمستهلكّفنذكرّماّيليّ :


يستخدمّالرقمّالقياسيّألساارّالمستهلكّكمؤشـرّاقتصـاديّمهـمّلحسـابّماـدالتّالتضـخمّ.وياـدّماـدلّ
التضخمّمدخل اّمهمااّللكثيرّمنّالمؤسسـاتّاالقتصـاديةّيؤخـذّفـيّاالعتبـارّعنـدّصـياغةّالسياسـاتّالنقديـةّ
والخططّاالقتصاديةّ .



ُيادلّسلمّالرواتبّواألجورّمنّقبلّالجهاتّالدوليةّوالشركاتّالكبـرىّومـنّقبـلّباـحّالحكومـاتّبنـا اءّعلـىّ
التغيرّفيّالرقمّالقياسيّألساارّالمستهلكّ .



كماّيستخدمّالرقمّالقياسيّألساارّالمستهلكّكمثبطّفيّإعدادّالحساباتّالقوميةّباألساارّالثابتة.

ّ
تحديث الرقم القياسي ألساا المستهلك
ُيحدثّالرقمّالقياسيّألساارّالمستهلكّبشكلّدوريّكلمـاّتـوافرتّالبيافنـاتّاللزمـةّلامليـةّالتحـديثّ،وعـادةّ ُيحـدثّ
الرقمّالقياسيّألساارّالمستهلكّبادّصدورّفنتائجّمسحّإفنفا ّاألسـرةّودخلهـاّالـذيّينفـذّدوريـااّكـلّخمـسّسـنواتّ
علىّاألكثرّفيّماظمّدولّالاـالمّ.وتكمـنّأهميـةّالتحـديثّفـيّأوزانّسـلعّوخـدماتّسـلةّالـرقمّالقياسـيّألسـاارّ
المستهلكّفيّأنّهذهّاألوزانّيجبّأنّتمثلّقدرّالمستطاعّالنمطّاالستهلكيّالحاليّلأسرةّ .
ّ
وقدّكانّآخرّتحديثّللرقمّالقياسيّألساارّالمستهلكّفيّإمارةّأبوّظبيّفيّعـامّّ،2008حيـثّأصـبحتّسـنةّّ1007
هـيّســنةّاألســاسّالجديــدةّللـرقمّالقياســيّمــنّحيــثّاألوزانّواألســاارّ.والنقـاطّالتاليــةّتوضــحّالتفاصــيلّالدقيقــةّ
لمنهجيةّالرقمّالقياسيّألساارّالمستهلكّفيّإمارةّأبوّظبيّ :
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ّ
 .0تركيب الرقم القياسي ألساا المستهلك
ُيحسبّالرقمّالقياسيّألساارّالمستهلكّحسبّالصيغةّالرياضيةّللسبيرّ

P
CPI   W
P
1i

0i

0i

L

ّّ

تُجمــعّأســاارّســلعّســلةّالــرقمّالقياســيّوخــدماتهاّألســاارّالمســتهلكّبشــكلّدوريّشــهريااّ،باســتثناءّمجموعــةّ
الخضـراواتّوالفواكـهّواللحــومّواألسـمادّوالــدجا ّفتجمـعّبشــكلّأسـبوعيّوذلـكّللتغيــرّالمسـتمرّالــذيّيطـرأّعلــىّ
أساارهاّ،كماّأنّإيجاراتّالمساكنّتُجمعّأساارهاّبشكلّربعّسنويّوأخيرااّأساارّرسومّالتاليمّتُجمـعّبشـكلّفنصـفّ
سنويّ.
ّ
ُيحسبّالرقمّالقياسيّالحاليّبأساسّعامّّ1007علىّمستوىّامارةّأبوّظبيّ.وتتكونّسلةّالرقمّالقياسيّالحـاليّ
منّّ331سلاةّوخدمةّ،بينماّتتكـونّسـلةّالمسـتهلكّمـنّّ700سـلاةّوخدمـةّ.كمـاّتضـمنّالـرقمّالقياسـيّالجديـدّ
احتسابّالرقمّالقياسيّللمساكنّالمشغولةّمنّأصحابهاّ،وذلكّبإضافةّوزنّهذاّالبندّإلىّوزنّالمساكنّالمسـتأجرةّ
وحسابّرقمّقياسيّواحدّلإليجاراتّيتضمنّالمساكنّالمستأجرةّوالمساكنّالمشغولةّمنّأصحابهاّ ّ.
ّ
ُيحسبّمتوسطّسارّالسلاةّعلىّمستوىّالمجموعةّاالبتدائيةّ(المجموعـةّاالبتدائيـةّهـيّأدفنـىّمسـتوىّللسـلاةّ
يتوافرّلـهّوزن)ّباسـتخدامّالوسـطّالهندسـيّ.أمـاّالمنسـوبّالسـاريّوالـوزنّالجديـدّ،ف ُيحسـبّالمنسـوبّالسـاريّ
بقسمةّسارّالمقارفنةّعلىّسارّاألسـاسّ،وللحصـولّعلـىّالـوزنّالجديـدّللسـلاةّ ُيضـربّالمنسـوبّالسـاريّبـوزنّ
األساسّللسلاةّ .
ّ
لحسابّالرقمّالقياسيّعلىّمستوىّالمجموعاتّالفرعيةُ ّ،يجمعّالوزنّالجديدّللسلعّوالخدماتّجمياهاّالتيّتنتمـيّ
إلىّالمجموعـةّالفرعيـةّومـنّثـمّ ُيقسـمّالـوزنّالجديـدّللمجموعـةّالفرعيـةّعلـىّوزنّاألسـاسّللمجموعـةّفنفسـهاّ.
وباألسلوبّفنفسهّ ُيحسبّالرقمّالقياسيّللمجموعاتّالرئيسةّوأخيرااّللرقمّالقياسيّالاامّ .
ّ
 .5األوزان
إنّالرقمّالقياسيّألسـاارّالمسـتهلكّهـوّعبـارةّعـنّمتوسـطّمـرجحّللتغيـرّالسـاريّلسـلعّسـلةّالـرقمّالقياسـيّ
وخدماتهاّ.إنّوزنّالسلاة/الخدمةّياكسّاألهميةّالنسبيةّللسلاةّ.و ُيحسبّوزنّالسلاةّ(ّ)Cبقسمةّ(مجموعّإفنفـا ّ
األسرّجمياهاّعلىّالسلاةّّ(Cعلىّ(مجموعّإفنفا ّاألسرّجمياهاّعلىّالسلعّوالخدماتّكافة)ّ .
ّ
مـــنّخـــللّفنتـــائجّمســـحّإفنفـــا ّاألســـرةّودخلهـــاُّ ّ1008/1007
حســـبتّاألهميـــاتّ1النســـبيةّللســـلعّوالخـــدماتّ.
ُ
السلاة/الخدمةّالتيّتكونّأهميتهاّأكبرّمنّّ%0.001أوّتسـاويهاّأدرجـتّضـمنّسـلةّسـلعّالـرقمّالقياسـيّألسـاارّ
المستهلكّوخدماتهّ.أماّالسلعّالتيّكافنتّأهميتهاّأقلّمنّذلكّفقدّ ُوزعتّأوزافنهاّعلىّباقيّالسلعّضمنّالمجموعـةّ
فنفسهاّبأسلوبّالتناسبّمعّالحجمّ .
ّ
 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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 .3سلة الرقم القياسي وسلة المستهلك
ّبادّعمليةّحسابّاألوزانّوتحديدّالسلعّوالخدماتّالممثلةّللـرقمّالقياسـيّ،التـيّبلـدّعـددهاّّ331سـلاةّوخدمـةّ،
ُ
حددتّسلةّالمستهلكّ،حيثّتحددّلكلّسلاةّضمنّسـلةّالـرقمّالقياسـيّسـلاة/خدمةّأوّأكثـرّلتكـونّممثلـةّلهـاّ،
وعليهّفإنّسلةّالمستهلكّتكونّأكبرّمنّسلةّالرقمّالقياسيّ،وقدّبلدّحجمّسلةّالمستهلكّّ700سلاةّوخدمةّ .

 .0التصنيف المستخدم لمجمو ات ارنفاق في الرقم القياسي ألساا المستهلك
التصــنيفّالمســتخدمّفــيّالــرقمّالقياســيّألســاارّالمســتهلكّهــوّ Classification of Individual Consumption
)ّaccording to Purpose (COICOPأيّ"تصـنيفّاالسـتهلدّالفـرديّحسـبّالغـرو"ّوهـوّتصـنيفّصـادرّعـنّاألمـمّ
المتحدةّلأغراوّاإلحصائيةّ.و ُ
صنفتّسلةّسلعّالرقمّالقياسيّوخدماتـهّبنـا اءّعلـىّهـذاّالتصـنيفّإلـىّّ21مجموعـةّ
رئيسةّوإلىّّ31مجموعةّفرعيةّعلىّمستوىّحدينّ،وّ03مجموعـةّفرعيـةّعلـىّمسـتوىّّ3حـدودّ.والجـدولّالتـاليّ
يبينّالمجموعاتّالرئيسةّ(علىّمستوىّحدّواحد)ّوأوزافنهاّ :
قم مجمو ة
النفاق

مجمو ات السلع والخدمات
الرقمّالاــــــام

الوزن
100.00
16.1

01

األغذيةّوالمشروباتّ

02

المشروباتّالروحيةّوالتبد

0.3

03

الملبسّواألحذية

9.8

04

السكنّوالمياهّوالكهرباءّوالغازّوأفنواعّالوقودّاألخرى

37.9

05

التجهيزاتّوالماداتّالمنزليةّوأعمالّالصيافنةّاالعتياديةّللبيوت

4.8

06

الصحة

0.8

07

النقل

9.7

08

االتصاالت

7.7

09

الترويحّوالثقافة

2.4

10

التاليم

2.6

11

المطاعمّوالفناد

3.4

12

سلعّوخدماتّمتنوعة

4.6
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 . 2المصطلحات الخاصة بالرقم القياسي ألساا المستهلك
الوصف

المصطلح

المرا ف

السار

ّ Price

الرقمّالقياسيّ
ألساارّالمستهلك

Consumer
Price Index
)ّ (CPI

التضخمّالمتوقع

Expected
ّ Inflation

األهميةّالنسبية

Weight

هيّاالهميةّالنسبيةّالسلاةّأوّالخدمةّداخلّسلةّالمستهلكّوالذيّيابرّ
عنّأهميتهاّمقارفنةّبجميعّالسلعّوالخدماتّداخلّسلةّالرقمّالقياسيّ .

المصدر

Outlet

هيّمنافذّبيعّالسلعّوالخدماتّكالمحلتّالتجاريةّوالسوبرّماركتّ
والمستودعاتّ....إلخ

دوريةّالمسح

Periods of
Collection

يارفّالسارّبافنهّالقيمةّالبديلةّللوحدةّمنّالسلاةّاوّالخدمةّ.ايّالقيمةّ
السوقيةّللسلاةّاوّالخدمةّ،وهذهّالقيمةّتتكونّمنّتبادلّالسلعّ
والخدماتّفيّاالسوا ّالتجاريةّوياادلهاّمدىّاستفادةّالمستهلكّمنّتلكّ
السلعّوالخدمات.
هوّمؤشرّإحصائيّيقيسّمقدارّالتغيراتّالتيّتطرأّعلىّأساارّالسلعّ
والخدماتّوإيجاراتّالوحداتّالسكنيةّالتيّتدخلّضمنّسلةّاإلفنفا ّ
االستهلكيّلأسرّفيّفترةّزمنيةّتسمىّفترةّالمقارفنةّمنسوباّالىّفترةّ
أخرىّتسمىّفترةّاالساسّ .
هوّمادلّاالرتفاعّالاامّالمتوقعّفيّأساارّالمستهلكّ،ويتمّحسابّهذاّ
التضخمّباالعتمادّعلىّسلسلةّزمنيةّلبيافناتّاألرقامّالقياسيةّودراسةّ
حركةّأساارهاّعلىّمستوىّالمجموعاتّالرئيسيةّوالفرعيةّالمكوفنةّلسلةّ
الرقمّالقياسيّمعّاالخذّباينّاالعتبارّمتغيرّالموسميةّ.ومنّالجديرّبالذكرّ
أنّفنسبّالتضخمّالمتوقاةّتظلّتقديراتّإحصائيةّ،مارضةّللزيادةّاوّ
النقصانّتبااّلمتغيراتّأساارّالسو ّغيرّالمتوقاةّ .
ّ

هيّالمدةّالزمنيةّالماتمدةّلتكرارّعمليةّمسحّالمجموعاتّالمختلفةّلكلّ
سلةّوقدّتكونّأسبوعيةّاوّشهريةّأوّربايةّ.

 .6التصنيف المستخدم لشرائح مستوى فاه األسرة في الرقم القياسي ألساا المستهلك
ُ
وفقّهذاّالتصنيفّقسمتّاألسرّإلىّخمسّشرائحّباالعتمادّعلـىّمتوسـطّإفنفـا ّالفـردّفـيّعـامّّ1007وهـوّالاـامّ
الذيّفنُفذّفيهّآخرّمسحّإلفنفا ّاألسرةّودخلهاّ،حيثّمثلتّالشريحةّاألولىّ"الدفنيا"ّالشريحةّاألقلّدخلاّ،بينماّمثلـتّ
الشريحةّالخامسةّ"الاليا"ّالشريحةّاألعلىّدخلاّ،ويشيرّالجدولّالتاليّإلىّمتوسـطّإفنفـا ّالفـردّحسـبّمسـتوياتّ
الرفاهّ(القيمّبالدرهمّاإلماراتي).

ّ
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مستويات الرفاه
الدفنيا
تحتّالمتوسطة
المتوسطة
فو ّالمتوسطة
الاليــا

األ نى

األ لى

المتوسط

2683

11122

7839

11126

16887

14070

16896

23716

20260

23723

34607

28686

34632

422932

52720

 . 7التصنيف المستخدم لنوع األسرة في الرقم القياسي ألساا المستهلك
ُ
فيّهذاّالتصنيفّقسمتّاألسرّإلىّثلثةّأصنافّ:األسرّالمواطنةّ،واألسرّغيرّالمواطنةّ،واألسرّالجماعيةّ .


األسرةّالمواطنةّ:هيّفردّأوّأكثرّمنّمواطنيّدولةّاإلماراتّالاربيةّالمتحدةّالذينّيقيمونّبصـفةّماتـادةّفـيّ
إمارةّأبوّظبيّولهاّربّأسرةّ،وقدّتربطهمّصلةّقرابةّأوّالّتربطهمّ،ويشتركونّفيّالمسكنّوالمأكلّ .



األسرةّغيرّالمواطنةّ:هيّفردّأوّأكثرّمنّغيـرّمـواطنيّدولـةّاإلمـاراتّالاربيـةّالمتحـدةّ،يشـتركونّماـااّفـيّ
المسكنّوالمأكلّ،وقدّتربطهمّصلةّقرابةّأوّالّتربطهمّ،ويكونّلهاّربّأسرةّ،وتادّاألسرةّغيرّمواطنـةّإذاّكـانّ
ربّاألسرةّغيرّمواطنّوالزوجةّغيرّمواطنةّحتىّلوّكانّلدىّالزوجةّأبناءّمواطنونّمنّزوا ّسابقّ .



األسرةّالجماعيةّ:تابرّعنّمجموعةّمنّاألفرادّ(اثنينّفـأكثر)ّبصـرفّالنظـرّعـنّجنسـياتهمّ،والّيكـونّلهـاّربّ
أسرةّوالّتربطهمّصلةّقرابةّ،ويشتركونّماااّفيّالمسكنّ،وغالبااّالّيشتركونّفيّالمأكلّ،وهيّمنّفنوعّواحدّ
ذكورااّأوّإفناثاا.

 .8النطاق الجغرافي
النطا ّالحاليّلمنهجيةّمركزّاإلحصاءّهوّجمعّاألساارّمنّإمارةّأبوّظبيّ.حيثّتشملّالتقسيماتّالجغرافيـةّإلقلـيمّ
أبوّظبيّوالاينّوالغربيةّ .
 .9مصا السلع والخدمات
ُ
حددتّمصادرّجمعّاألساارّمنّخللّزياراتّميدافنيةّقامّبهاّفريـقّمـنّقسـمّمؤشـراتّاألسـاارّ،وهـذهّالمصـادرّفـيّ
تجددّمستمرّ،حيثّإنّالفريـقّيبلـدّالقسـمّبشـكلّدوريّعـنّإغـل ّأيّمصـدرّأوّافنتقالـهّ.ولقـدّروعـيّعنـدّاختيـارّ
المصدرّأنّيكونّمصدرااّتمثيليااّأيّأفنهّيمثلّفنقطةّشراءّلشريحةّكبيرةّمنّالمستهلكينّفيّإمارةّأبوّظبيّ،ويبلدّعـددّ
المصادرّالتيّتجمعّاألساارّمنهاّ(ّ)280مصدرااّ .
 .01جمع األساا
تادّعمليةّجمعّاألسـاارّمـنّأهـمّالمراحـلّوأدقهـاّ،وتتطلـبّالكثيـرّمـنّالجهـدّوالوقـتّ.تُجمـعّأسـاارّسـلةّالسـلعّ
ُ
والخدماتّمنّقبلّمجموعةّمنّالموظفينّالذينّ ُدربواّوأهلـواّلهـذهّالغايـةّ.ولضـمانّدقـةّاألسـاارّالتـيّتجمـعّ،تُـدققّ
أساارّالسلعّوالخدماتّمنّخللّزياراتّميدافنيةّتدقيقيةّلاينةّمنّالسـلعّوالخـدماتّ.فلكـلّمجموعـةّمـنّمجموعـاتّ
سلةّالسلعّوالخدماتّدوريةّلجماهاّفمنهاّماّيجمعّبشكلّأسبوعيّ،ومنهاّالشهريّوربعّالسنويّ .
وبهدفّتطويرّآليةّجمعّاألساارّومواكبةّتكنولوجياّالمالوماتّ،أعدّالمركزّفنظامااّخاصااّباألرقامّالقياسيةّ،ويهدفّالنظامّ
المستحدثّلحسابّاألرقامّالقياسيةّألساارّالمستهلك ّباستخدام ّ"األجهزةّالكفية"ّإلىّإتمامّاإلجراءاتّوالاملياتّ
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الخاصة ّبتركيب ّاألرقام ّالقياسية ّألساار ّالمستهلك ّكافةّ ،باإلضافة ّإلى ّتوفير ّالبيافنات ّوالنواتج ّالمطلوبةّ ،فهو ّفنظامّ
شاملّومتكاملّيغطيّمراحلّبناءّاألرقامّالقياسيةّألساارّالمستهلكّكافةّ .
ويمكنّإجمالّأهدافّالنظامّعلىّالنحوّالتاليّ :


تنفيذّمراحلّإعدادّاألرقامّالقياسيةّألساارّالمستهلكّواستخراجهاّكافةّ .



توفيرّالبرامجّواألدواتّاإللكتروفنيةّالخاصةّبإعدادّبيافناتّاألساارّ(عمليةّجمعّالبيافناتّمنّالميدان)ّوفنقلهاّإلىّ
األجهزةّالكفيةّ،وكذلكّاستقبالّالبيافناتّمنهاّوفنقلهاّإلىّقاعدةّبيافناتّاألساار.



التمكنّمنّفحصّصحةّالبيافناتّوتكاملهاّواختبارهاّفيّأثناءّمختلفّمراحلّسيرّالنظامّ،بدءااّمنّإعدادّسلةّ
السلعّوالخدماتّمرورااّباألعمالّالميدافنيةّوافنتها اءّبحسابّالمؤشر.



إمكافنيةّماالجةّاألرقامّالقياسيةّوحسابهاّأليّمنّمناطقّاإلمارةّ(حسبّالتوزيعّالجغرافي).



ماالجة ّالحاالت ّالخاصة ّالتي ّقد ّتنشأ ّفي ّأثناء ّجمع ّالبيافنات ّأو ّإعداد ّاألرقام ّالقياسية ّمثل ّاختفاء ّالسلعّ
والمصادرّوالتغيراتّالتيّتطرأّعلىّالسلعّ .



تحديد ّسلة ّالسلع ّوالخدمات ّلسنة ّاألساس ّمع ّاألوزان ّالنسبية ّللمجموعات ّالسلاية ّالمرجحة ّوحسابّ
أساارّسنةّاألساسّللسلعّوالخدماتّكافةّوحفظهاّ .



مساعدةّجامايّالبيافناتّعلىّتدقيقّالبيافناتّوذلكّبربطّقواعدّبيافناتّاألساارّالحاليةّبالسابقة.

 .00النشر
ياملّمركزّاإلحصاءّ-أبوّظبيّعلىّإصدارّفنشرةّأساارّالسلعّوالخدماتّاالستهلكيةّبصورةّشهريةّوسنويةّ.أماّالرقمّ
القياسيّألساارّا لمستهلكّفيصدرّبادّمرورّأسبوعينّمنّافنتهاءّالشهرّ،واألرقامّالقياسيةّألساارّالمسـتهلكّمتاحـةّ
للجميعّبادّإصدارهاّ.كماّيقومّالمركزّبنشرّدورياتّسـنويةّحـولّاألرقـامّالقياسـيةّألسـاارّالمسـتهلكّتضـمّماـدالتّ
التضخمّ.كماّأفنهّيمكنّتزويدّطالبيّالبيافناتّبمؤشراتّاألرقامّالقياسيةّالشهريةّعلىّاألشرطةّالمدمجـةّ(ّ)CD'sعنـدّ
الطلبّ .
ّ
 .05كيف نقرأ الرقم القياسي ألساا المستهلك؟
إنّالرقمّالقياسيّألساارّالمستهلكّياكسّالتغيرّفيّقيمةّالتكلفـةّلسـلةّمـنّالسـلعّوالخـدماتّ(محـددةّمسـبقاا)ّ
بـينّفتــرتينّزمنيتــينّهمــاّ"فتــرةّاألسـاس"ّو"فتــرةّالمقارفنــة"ّ.علــىّســبيلّالمثـالّ،إذاّبلــدّالــرقمّالقياســيّألســاارّ
المستهلكّفيّفتـرةّمقارفنـةّماينـةّ ّ205.0فهـذاّيانـيّأفنـهّإذاّكافنـتّقيمـةّتكلفـةّسـلةّالسـلعّوالخـدماتّفـيّفتـرةّ
األساسّّ200وحدةّفنقديةّفإفنهـاّفـيّفتـرةّالمقارفنـةّأصـبحتّتكلـفّّ205وحـداتّفنقديـةّ.هـذاّيانـيّأنّأسـاارّالسـلعّ
والخدماتّقدّارتفاتّبالمتوسطّبماّفنسبتهّّ ّّ .%5
ّ
كماّيمكنناّمقارفنةّأساارّالفترةّالحاليةّبالفترةّالسابقةّمنّخللّقسمةّالرقمّالقياسيّالحاليّعلىّالرقمّالقياسـيّ
للفترةّالسابقةّوضربّالناتجّفيّ(ّ)200ومنّثمّطرحّّ200لنحصلّعلىّمادلّالتغيـرّفـيّاألسـاارّبـينّالفتـرةّالحاليـةّ
والفترةّالسابقةّ .
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 .03التضخم المتوقع
تكمنّأهميةّالتضخمّالمتوقعّبأفنهاّتاطيّمؤشراّعنّمادالتّالتضـخمّالمسـتقبليةّ،يمكـنّاالعتمـادّعليهـاّفـيّوضـعّ
التصوراتّوالسياساتّالنقديةّالمستقبليةّ،وخاصـةّمـنّقبـلّالبنـودّوالمؤسسـاتّالماليـةّ.وعلـىّالـرغمّمـنّأهميـةّ
التضخمّالفاليّالمحسوبّمنّخللّاألرقامّالقياسيةّألساارّالمستهلكّإالّأنّهذاّالتضخمّيابرّعنّفتراتّسابقهّ ّ.
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