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المقدمــة
ياد الرقم القياسي ألساار المستهلك أحد المؤشرات اإلحصائية التي تشكل مدخل ا مهماا
في التخطيط والبحوث في مختلف المجالت ،وتحرص مراكز اإلحصاء واإلدارات اإلحصائية في
مختلف دول الاالم عل

تركيب هذه األرقام ،التي تاتمد عل

أساار سلة من السلع

والخدمات التي يستهلكها القطاع الاائلي ،وتشكل األرقام المحتسبة سلسلة زمنية
لقياس التغير الذي يطرأ عل

تكاليف المايشة عبر الزمن.

من هذا المنطلق ،دأب مركز اإلحصاء  -أبوظبي عل جمع أساار تلك السلع والخدمات
بصورة منتظمة وفنشر المؤشرات المستخلصة منها ،متبااا المنهجيات الماتمدة دولياا في
هذا المجال .وقد طور قسم الدخل واألساار في مركز اإلحصاء  -أبوظبي الرقم القياسي
ألساار المستهلك بحيث ُيحسب حسب مستويات رفاه األسرة وحسب فنوع األسرة.
فبالنسبة إل مستوى رفاه األسرة ،فقد قُسم المجتمع إل خمس شرائح تمثل خمسة
مستويات مايشية ،وذلك بالعتماد عل
أما بالنسبة إل
مسح إفنفا

متوسط اإلفنفا

السنوي للفرد.

فنوع األسرة ،فقد قُسمت أسر المجتمع إل

ثلثة أفنواع ،كما وردت في

األسرة ودخلها  :1001/1002األسر المواطنة واألسر غير المواطنة واألسر

الجماعية.
وقد اختيرت عينة البنود الداخلة في سلة الرقم القياسي ألساار المستهلك من واقع
بيافنات مسح إفنفا
بالنسبة إل

األسرة ودخلها  ،1001/1002بحيث تمثل مناطق اإلمارة جمياها ،أما

عينة المصادر التي تجمع منها األساار فلقد روعي عند اختيارها أن تكون

مصادر تمثيلية ،أي أفنها تمثل فنقطة شراء لشريحة كبيرة من المستهلكين في إمارة
أبوظبي ،مع األخذ في العتبار التوزيع الجغرافي للمصادر داخل اإلمارة.
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الملخص التنفيذي
يقدم هذا التقرير تحليل ا لنتائج حساب الرقم القياسي ألساار المستهلك لشهر ديسمبر
 1021بأساس عام  ،2007باإلضافة إل

فنتائج حساب الرقم القياسي ألساار المستهلك

حسب مستوى رفاه األسرة وفنوعها .أما أهم النتائج فهي:


بلغ مادل التضخم في أساار المستهلك  %1.1خلل عام  1021مقارفنة مع عام ،1022
حيث بلغ الرقم القياسي  211.9فنقطة عام  ،1021مقارفنة مع  212.6في عام .1022



ارتفع الرقم القياسي ألساار المستهلك في شهر ديسمبر من عام  1021بنسبة
 %0.2مقارفنة بالشهر فنفسه من عام  ،1022حيث بلغ الرقم القياسي ألساار
المستهلك  123.3فنقطة في شهر ديسمبر  ،1021مقارفنة مع  211.1فنقطة في شهر
ديسمبر .1022



افنخفض الرقم القياسي ألساار المستهلك في شهر ديسمبر  1021بنسبة %0.3
مقارفنة بالرقم القياسي لشهر فنوفمبر .1021
شكل ( :)0الرقم القياسي الاام ألساا المستهلك خالل شهو  2101و 2100و2012

المصدر :مركز اإلحصاء – أبوظبي.
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أدى ارتفاع أساار المستهلك خلل عام  1021بنسبة  %2.2مقارفنة بأساارها للفترة
فنفسها من عام  1022إل

ارتفاع مادلت أساار المستهلك لألسر في شريحة الرفاه

"الدفنيا" بنسبة  %2.3لفترة المقارفنة فنفسها ،كما ارتفات أساار المستهلك لشريحة
األسر ذات مستوى الرفاه الاالي بنسبة  ،%2.2بينما ارتفات أساار المستهلك لألسر
في شريحة الرفاه "المتوسطة" بنسبة .%2.1


أثر ارتفاع أساار المستهلك عام  1021مقارفنة بالفترة فنفسها من عام  1022في
مادلت أساار المستهلك لألسر المواطنة ،ما أدى إل

ارتفاعها بنسبة  %2.1لفترة

المقارفنة فنفسها ،كما أثر في أساار المستهلك لشريحة األسر غير المواطنة فارتفات
بنسبة  ،%2.0بينما ارتفات أساار المستهلك لألسر الجماعية بنسبة .%2.6


ارتفع الرقم القياسي في الربع الرابع من عام  1021بنسبة  %0.2مقارفنة بالرقم
القياسي للربع الثالث .1021



بلغ مادل التضخم في أساار المستهلك  %0.1خلل الربع الرابع من عام  1021مقارفنة
بالربع فنفسه من عام .1022
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الرقم القياسي ألساار المستهلك لشهر ديسمبر )100=2007( 1021
أول ا :التغيرات النسبية في الرقم القياسي ألساار المستهلك
ارتفع مادل أساار المستهلك خلل عام  1021بنسبة  %2.2مقارفنة بأساارها للفترة
فنفسها من عام  ،1022حيث بلغ متوسط الرقم القياسي ألساار المستهلك  211.9فنقطة
خلل عام  ،1021بينما كان  212.6فنقطة للفترة فنفسها من عام  .1022وقد جاء هذا الرتفاع
كمحصلة للتغيرات (الرتفاعات والفنخفاضات) التي طرأت عل

أساار سلع سلة المستهلك

وخدماتها خلل عام  1021مقارفنة بالفترة فنفسها من عام .1022
جدول ( :)0األ قام القياسية ألساا المستهلك
الرقم القياسي ألساا المستهلك خالل
نوفمبر

ديسمبر

الربع
الثالث

الربع
الرابع

يناير -ديسمبر

1022

211.6

211.1

211.0

211.6

212.6

1021

213.6

213.3

213.1

213.5

211.9

0.1

0.2

2.1

0.1

السنة

فنسبة التغير %

2.2

المصدر :مركز اإلحصاء – أبوظبي.

يظهر الشكل ( )1مادلت التضخم السنوية لشهور أعوام  1020و 1022و ،1021حيث
تاكس هذه النسب الحركة السارية ألساار السلع والخدمات خلل السنوات الماضية.
دالت التضخم السنوية لشهو أعوام  2101و 2100و2102
شكل ( :)2ما ّ

المصدر :مركز اإلحصاء – أبوظبي.
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ثافنياا :مقارفنة متوسط الرقم القياسي خلل عام  1021بالفترة فنفسها من عام 1022
يظهر الجدول ( )1مجموعات اإلفنفا

الرئيسة وعددها اثنتا عشرة مجموعة مصنفة حسب

التصنيف الدولي "تصنيف الستهلك الفردي حسب الغرض" ،ويظهر الوزن أو األهمية
النسبية لمجموعات اإلفنفا
من مجمل اإلفنفا

الرئيسة ،والوزن عبارة عن فنسبة إفنفا

الاام عل

األسر عل

المجموعة

المجموعات جمياها ،كما يظهر الجدول التغير النسبي الذي

ياكس فنسبة التغير في مادل أساار المجموعة خلل عام  1021مقارفنة مع عام  ،1022أما
فنسبة المساهمة فهي تاكس فنسبة مساهمة مجموعة اإلفنفا
طرأ عل

في مجمل التغير الذي

أساار المجموعات جمياها وهو .%2.2

جدول ( :)2مجموعات اإلناا

الرئيسة حسب الوزن والتغيّر النسبي ونسبة المساهمة عام

2102
الوزن

التغير
النسبي %

األغذية والمشروبات غير الكحولية

16.1

2.9

44.8

المشروبات الكحولية والتبغ

0.3

8.8

2.0

الملبس و األحذية

9.8

1.9

13.2

السكن ،والمياه ،والكهرباء ،والغاز ،وأفنواع الوقود األخرى

37.9

-1.3

-45.7

التجهيزات و المادات المنزلية وأعمال الصيافنة العتيادية للبيوت

4.8

2.7

11.5

الصحة

0.8

0.7

0.5

النقل

9.7

1.1

9.7

التصالت

7.7

0.0

-0.2

الترويح والثقافة

2.4

0.0

0.1

التاليم

2.6

4.2

12.5

المطاعم و الفناد

3.4

16.4

51.8

سلع وخدمات متنوعة

4.6

-0.1

-0.2

المجموع

200

-

200

مجموعات اإلناا

الرئيسة

المساهمة
%

المصدر :مركز اإلحصاء  -أبوظبي.

يظهر الجدول أعله أن مجموعة "المطاعم والفناد " أسهمت بنسبة  %52.1من مجمل
مادل الرتفاع الذي تحقق خلل عام  1021مقارفنة بالفترة فنفسها من عام  .1022وقد جاء
هذا اإلسهام فنتيجة لرتفاع مادل أساار هذه المجموعة بنسبة .%26.1
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أما ثافني أعل

مساهمة في الرتفاع الذي حدث في مادل أساار المستهلك خلل عام

 1021مقارفنة بالفترة فنفسها من عام  1022فهي مجموعة "األغذية والمشروبات غير
الكحولية" أسهمت بنسبة  %11.1من مجمل مادل الرتفاع الذي تحقق خلل عام ،1021
مقارفنة بالفترة فنفسها من عام  ،1022وذلك فنتيجة ارتفاع أساار ماظم المجموعات الفرعية
التاباة لها ،حيث ارتفات أساار مجموعة "البن والشاي والكاكاو" بنسبة  %2.6وارتفات
أساار مجموعة "الزيوت والدهون" بنسبة %6.0وارتفات أساار مجموعة "اللحوم" بنسبة
 %5.3وارتفات أساار مجموعة "البقول" بنسبة  ،%1.3كما ارتفع مادل أساار مجموعة
"األسماك واألغذية البحرية" بنسبة .%1.5
كما أسهمت مجموعة "التاليم" في الرتفاع الذي تحقق خلل عام  1021مقارفنة بالفترة
فنفسها من عام  1022بنسبة .%12.5
كما ارتفات أساار مجموعة "الملبس والحذية" بنسبة  %2.9خلل عام  1021مقارفنة
بالفترة فنفسها من عام  ،1022وقد حققت هذه المجموعة إسهاماا مقداره  %23.1في
مجمل مادل الزيادة التي تحققت خلل الفترتين المذكورتين.
ومن أهم المجموعات التي أسهمت في تخفيض مادل تغير أساار المستهلك خلل عام
 2012مقارفنة بالفترة فنفسها من عام  2011مجموعة "السكن والمياه والكهرباء والغاز وأفنواع
الوقود األخرى" التي أسهمت بنسبة ( ،)%15.2-حيث افنخفضت أساار هذه المجموعة
بنسبة .%2.3
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دل أساا مجموعات اإلناا
شكل ( :)2التغيّر النسبي في ما ّ

الرئيسة خالل عام  2012مقا نة

باام 2011

المصدر :مركز اإلحصاء  -أبوظبي.

ثالثاا -الرقم القياسي للربع الرابع من عام 1021
دالت غغي ّر أساا الربع الرابع من عام
جدول قم ( :)3التغيّر النسبي ونسبة المساهمة في ما ّ
 2102مقا نة بالربع الرابع من عام  2100حسب مجموعة اإلناا

مجموعات اإلناا

التغيّر
النسبي
%

الوزن

الرئيسة

المساهمة
%

األغذية والمشروبات غير الكحولية

16.1

-0.3

-6.3

المشروبات الكحولية والتبغ

0.3

8.8

3.0

الملبس و األحذية

9.8

4.0

39.1

السكن والمياه والكهرباء والغاز وأفنواع الوقود األخرى

37.9

-1.3

-62.7

التجهيزات والمادات المنزلية وأعمال الصيافنة العتيادية للبيوت

4.8

1.7

10.9

الصحة

0.8

1.4

1.4

النقل

9.7

2.2

27.2

التصالت

7.7

0.0

-0.3

الترويح والثقافة

2.4

0.1

0.2

التاليم

2.6

3.0

13.4

المطاعم والفناد

3.4

14.5

69.6

سلع وخدمات متنوعة

4.6

0.8

4.4

المجموع

200

المصدر :مركز اإلحصاء  -أبوظبي.
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-

200

ارتفع الرقم القياسي ألساار المستهلك خلل الربع الرابع من عام  1021بنسبة %0.1
مقارفنة بالفترة فنفسها من عام .1022
يظهر الجدول أعله أن مجموعة "المطاعم والفناد " ساهمت بنسبة  %69.6من مجمل
الرتفاع في األساار وارتفات أساارها بنسبة .%21.5
أما ثافنية أعل

مساهمة في الرتفاع الذي حدث في مادل أساار المستهلك خلل الربع

الرابع من عام  1021مقارفنة بالفترة فنفسها من عام  1022فهي مجموعة "الملبس
والحذية" ساهمت بنسبة  %39.2من مجمل الرتفاع في األساار وارتفات أساارها
بنسبة .%1.0
ومن أهم المجموعات التي ساهمت بتخفيض مادل تغير أساار المستهلك خلل الربع
الرابع من عام  1021مقارفنة بالربع فنفسه من عام  1022مجموعة "السكن والمياه والكهرباء

والغاز وأفنواع الوقود األخرى" ،التي ساهمت بنسبة ( ،)%61.2-حيث افنخفضت أساار هذه
المجموعة بنسبة .%2.3
ارتفع الرقم القياسي خلل الربع الرابع من عام  1021بنسبة  %0.2مقارفنة بالربع الثالث
من عام  ،1021وقد جاء هذا الرتفاع فنتيجة لرتفاع أساار مجموعة المشروبات الكحولية
والتبغ بنسبة .%5.2

رابااا :الرقم القياسي لشهر ديسمبر 1021
 .2مقارفنة الرقم القياسي لشهر ديسمبر  1021بالرقم القياسي لشهر ديسمبر 1022

ارتفع مادل أساار المستهلك في شهر ديسمبر من عام  1021بنسبة  %0.7مقارفنة
بأساارها للشهر فنفسه من عام  ،1022حيث بلغ الرقم القياسي ألساار المستهلك
 213.3فنقطة في شهر ديسمبر  ،1021بينما كان  211.1فنقطة في شهر ديسمبر .1022
وقد جاء هذا الرتفاع كمحصلة للتغيرات (الرتفاعات والفنخفاضات) التي طرأت عل

أساار

سلع وخدمات سلة المستهلك خلل الشهرين المذكورين.
أما أهم المجموعات التي ارتفات أساارها في شهر ديسمبر  1021مقارفنة بشهر ديسمبر
 1022فكافنت مجموعة "المطاعم والفناد " بنسبة  ،%21.5ومجموعة "الملبس واألحذية"
بنسبة  %1.0ومجموعة "المشروبات الكحولية والتبغ" بنسبة  ،%22.2ومجموعة "النقل"

9

بنسبة  ،%3.0في حين افنخفضت أساار مجموعة "السكن والمياه والكهرباء والغاز وأفنواع
الوقود األخرى" بنسبة (.)%2.2
والجدول ( )3يظهر األوزان والتغيرات النسبية التي طرأت عل
اإلفنفا

مادلت أساار مجموعات

الرئيسة في شهر ديسمبر  1021مقارفنة بشهر ديسمبر .1022

جدول ( :)3الوزن والتغيّر النسبي ونسبة المساهمة لمجموعات اإلناا

خالل شهر ديسمبر

2102
مجموعات اإلناا

الوزن

الرئيسة

التغير
النسبي %

المساهمة
%

األغذية والمشروبات غير الكحولية

16.1

-1.5

-39.1

المشروبات الكحولية والتبغ

0.3

11.7

4.5

الملبس و األحذية

9.8

4.0

44.5

السكن ،والمياه ،والكهرباء ،والغاز ،وأفنواع الوقود األخرى

37.9

-1.1

-61.4

التجهيزات و المادات المنزلية وأعمال الصيافنة العتيادية للبيوت

4.8

1.9

13.2

الصحة

0.8

2.0

2.3

النقل

9.7

3.0

41.1

التصالت

7.7

0.0

-0.2

الترويح والثقافة

2.4

-0.8

-2.6

التاليم

2.6

3.0

15.1

المطاعم و الفناد

3.4

14.5

78.3

سلع وخدمات متنوعة

4.6

0.7

4.4

200

المجموع

200

المصدر :مركز اإلحصاء – أبوظبي.

 .1مقارفنة الرقم القياسي لشهر ديسمبر  1021بالرقم القياسي لشهر فنوفمبر 1021
افنخفض مادل أساار المستهلك في شهر ديسمبر من عام  1021مقارفنة بأساارها في
شهر فنوفمبر  1021بنسبة  .%0.3وقد جاء هذا الفنخفاض كمحصلة للتغيرات (الرتفاعات
والفنخفاضات) التي طرأت عل

أساار سلع سلة المستهلك وخدماتها خلل الشهرين

المذكورين.

10

شكل ( :)4الرقم القياسي الاام ألساا المستهلك خالل شهو  2101و 2100و2102

المصدر :مركز اإلحصاء  -أبوظبي.

خامساا :األرقام القياسية ألساار المستهلك حسب مستوى رفاه األسرة

 .2مقارفنة متوسط الرقم القياسي حسب مستوى الرفاه من عام  1021بالفترة فنفسها
من عام 1022
أدى ارتفــاع أســاار المســتهلك خــلل عــام  1021بنســبة  %2.2مقارفنــة بأســاارها للفتــرة
فنفسها من عام  1022إلـ

ارتفـاع ماـدلت أسـاار المسـتهلك لألسـر فـي شـريحة الرفـاه

"الدفنيا" بنسبة  %2.3لفترة المقارفنة فنفسها ،كما ارتفات أساار المستهلك لشريحة األسـر
ذات مستوى الرفاه "الاليا" بنسبة  ،%2.2في حين ارتفات أساار المسـتهلك لألسـر فـي
شريحة الرفاه "المتوسـطة" بنسـبة  .%2.1والجـدول ( )1يظهـر متوسـط األرقـام القياسـية
ألساار المستهلك خـلل عـامي  1022و 1021والتغيـر النسـبي بـين الفتـرتين المـذكورتين
حسب مستوى رفاه األسرة.
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جدددول ( :)4متوسددا األ قددام القياسددية ألسدداا المسددتهلك خددالل عددامي  2100و 2102حسددب
مستوى فاه األسرة
شريحة األسر ذات مستوى الرفاه
السنة

عام 1022
عام 1021
التغير النسبي

الدنيا

121.9
123.5
1.3

غحت
المتوسطة

المتوسطة

فو
المتوسطة

األسر
جمياها

الاليا

122.6
124.2

122.5
123.9

122.1
123.3

120.6
121.9

121.6
122.9

1.3

1.2

1.0

1.1

1.1

المصدر :مركز اإلحصاء  -أبوظبي.

 .1مقارفنة الرقم القياسي لشهر ديسمبر  1021بالرقم القياسي لشهر ديسمبر 1022
حسب مستوى رفاه األسرة
أدى ارتفاع أساار المسـتهلك خـلل شـهر ديسـمبر مـن عـام  1021بنسـبة  %0.2مقارفنـة
بأساار شهر ديسمبر  1022إل

ارتفاع مادلت أساار المستهلك لألسر في شريحة الرفاه

"الدفنيا" بنسبة  ،%0.5كما ارتفات أساار المستهلك لشـريحة األسـر ذات مسـتوى الرفـاه
"الاليا" بنسبة  ،%0.9في حين ارتفاـت أسـاار المسـتهلك لشـريحة األسـر ذات مسـتوى
الرفاه "المتوسطة" بنسبة  .%0.5والجدول ( )5يظهر األرقام القياسـية ألسـاار المسـتهلك
خـلل شـهري ديســمبر مـن عــامي  1022و 1021والتغيـر النسـبي بــين الشـهرين حســب
مستوى رفاه األسرة.
جدول ( :)5متوسا األ قام القياسية ألساا المستهلك خالل شدهري ديسدمبر مدن عدامي 2100
و 2102حسب مستوى فاه األسرة
شريحة األسر ذات مستوى الرفاه
السنة

ديسمبر 1022
ديسمبر 1021
التغير النسبي

الدنيا

غحت
المتوسطة

المتوسطة

فو
المتوسطة

الاليا

األسر
جمياها

123.2

123.8

123.5

122.9

121.2

122.4

123.8
0.5

124.5
0.6

124.2
0.5

123.6
0.6

122.3
0.9

123.3
0.7

المصدر :مركز اإلحصاء – أبوظبي.

 .3مقارفنة الرقم القياسي حسب مستوى الرفاه لشهر ديسمبر  1021بالرقم
القياسي لشهر فنوفمبر 1021
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أساار المستهلك خلل شهر ديسمبر  1021مقارفنة بأسـاار

أما الفنخفاض الذي حدث عل

المستهلك فـي شـهر فنـوفمبر  ،1021فقـد أثـر فـي أسـاار المسـتهلك فـي شـرائح الرفـاه
"الــدفنيا" بافنخفــاض فنســبته  ،%0.5كمــا افنخفضــت أســاار المســتهلك لشــريحة األســر ذات
مستوى الرفاه "الاليا" بنسبة  ،%0.1في حين افنخفضت أساار المستهلك لشريحة األسـر
ذات مستوى الرفاه "المتوسطة" بنسبة  .%0.3والجدول ( )6يظهر األرقام القياسية ألساار
المستهلك خلل شهري ديسمبر وفنوفمبر  1021والتغير النسبي في األساار بين الشهرين
حسب مستوى رفاه األسرة.
جدول ( :)6متوسا األ قام القياسدية ألسداا المسدتهلك خدالل شدهري ديسدمبر  2102وندوفمبر
 2102حسب مستوى فاه األسرة
شريحة األسر ذات مستوى الرفاه
السنة

فنوفمبر 1021
ديسمبر
1021
التغير النسبي

الدنيا

غحت
المتوسطة

المتوسطة

فو
المتوسطة

الاليا

األسر
جمياها

124.5

125.0

124.6

124.0

122.5

123.6

123.8
-0.5

124.5
-0.4

124.2
-0.3

123.6
-0.3

122.3
-0.2

123.3
-0.3

المصدر :مركز اإلحصاء  -أبوظبي.

والرسم البيافني ( )5يظهر حركـة األسـاار الشـهرية حسـب مسـتويات رفـاه األسـرة خـلل
الفترة من شهر يناير  1020إل

شهر ديسمبر .1021
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شكل ( :)5الرقم القياسي ألساا المسدتهلك خدالل الاتدرة مدن ينداير  2101إلد

ديسدمبر 2102

حسب مستوى فاه األسرة

المصدر :مركز اإلحصاء  -أبوظبي.

سادساا :األرقام القياسية ألساار المستهلك حسب فنوع األسرة
 .2مقارفنة متوسط الرقم القياسي حسب فنوع األسرة عام  1021بالفترة فنفسها من
عام 1022
أثر ارتفاع أساار المستهلك خلل عام  1021بنسبة  %2.2مقارفنة بأساارها للفترة فنفسـها
من عام  2011في مادلت أساار المستهلك لألسر المواطنة ،ما أدى إل

ارتفاعها بنسـبة

 %2.1لفترة المقارفنة فنفسها ،كما أثر في أساار المستهلك لشـريحة األسـر غيـر المواطنـة
فارتفات بنسبة  ،%2.0بينما ارتفاـت أسـاار المسـتهلك لألسـر الجماعيـة بنسـبة .%2.6
والجدول ( )2يظهر متوسط األرقام القياسية ألساار المستهلك عامي  1022و 1021والتغيـر
النسبي في األساار بين الفترتين المذكورتين حسب فنوع األسرة.
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جدددول ( :)7متوسددا األ قددام القياسددية ألسدداا المسددتهلك خددالل عددامي  2100و 2102حسددب
مستوى نوع األسرة
األسر
السنة

عام 1022
عام 1021
التغير النسبي

المواطنة

غير
المواطنة

الجماعية

األسر
جمياها

121.0

122.3

121.3

121.6

122.5
1.2

123.5
1.0

123.3
1.6

122.9
1.1

المصدر :مركز اإلحصاء  -أبوظبي.

 .1مقارفنة الرقم القياسي حسب فنوع األسرة لشهر ديسمبر  1021بالرقم القياسي
لشهر ديسمبر 1022
أدى ارتفاع أساار المسـتهلك خـلل شـهر ديسـمبر مـن عـام  1021بنسـبة  %0.2مقارفنـة
ارتفاع مادلت أساار المستهلك لألسـر المواطنـة بنسـبة

بأساار شهر ديسمبر  1022إل

 ،%0.6كما ارتفات أساار المستهلك لشـريحة األسـر غيـر المواطنـة بنسـبة  %0.1خـلل
الفترة فنفسها ،بينما ارتفات أساار المستهلك لألسر الجماعية بنسبة  .%2.0والجدول ()1
يظهر األرقام القياسية ألساار المستهلك خلل شـهري ديسـمبر مـن عـامي  1022و1021
والتغير النسبي بين الشهرين حسب فنوع األسرة.
جدول ( :)8متوسا األ قام القياسية ألساا المستهلك خالل شدهري ديسدمبر مدن عدامي 2100
و 2102حسب مستوى نوع األسرة
األسر
السنة

ديسمبر 1022
ديسمبر 1021
التغير النسبي

المواطنة

غير
المواطنة

الجماعية

األسر جمياها

122.0
122.7

122.9
123.8

122.6
123.7

122.4
123.3

0.6

0.8

1.0

0.7

المصدر :مركز اإلحصاء – أبوظبي.

 .3مقارفنة الرقم القياسي حسب فنوع األسرة لشهر ديسمبر  1021بالرقم القياسي
لشهر فنوفمبر 1021
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أما الفنخفاض الذي حدث عل

أساار المستهلك خلل شهر ديسمبر  1021مقارفنة بأسـاار

المستهلك لشهر فنوفمبر  ،1021الذي بلغت فنسبته  %0.3فقد أثـر فـي أسـاار المسـتهلك
فـي شــريحة األســر المواطنــة بافنخفــاض فنسـبته  ،%0.3كمــا افنخفضــت أســاار المســتهلك
لشــريحة األســر غيــر المواطنــة بنســبة  ،%0.1بينمــا افنخفضــت أســاار المســتهلك لألســر
الجماعية بنسبة  %0.6خلل الشـهرين المـذكورين .والجـدول ( )9يظهـر األرقـام القياسـية
ألســاار المســتهلك خــلل شــهري فنــوفمبر  1021وديســمبر  1021والتغيــر النســبي بــين
الشهرين حسب فنوع األسرة ..والرسم البيافني ( )6يظهـر حركـة األسـاار الشـهرية حسـب
فنوع األسرة خلل الفترة من يناير  1020إل

ديسمبر .1021

جدول ( :)9متوسا األ قام القياسدية ألسداا المسدتهلك خدالل شدهري ندوفمبر  2102وديسدمبر
 2102حسب مستوى نوع األسرة
األسر
السنة

فنوفمبر 1021
ديسمبر 1021
التغير النسبي

المواطنة

غير
المواطنة

الجماعية

األسر جمياها

123.0
122.7

124.1
123.8

124.5
123.7

123.6
123.3

-0.3

-0.2

-0.6

-0.3

المصدر :مركز اإلحصاء – أبوظبي.

شكل ( :)6الرقم القياسي ألساا المسدتهلك خدالل الاتدرة مدن ينداير  2101إلد
حسب نوع األسرة

المصدر :مركز اإلحصاء  -أبوظبي.
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ديسدمبر 2102

اإلصدا المقبل:
سيصدر الرقم القياسي ألساار المستهلك لشهر يناير  1023في الااشر من فبرايـر .1023
للمزيــد مــن المالومــات ،يرجــ

زيــارة الموقــع اإللكتروفنــي لمركــز اإلحصــاء – أبــوظبي:

www.scad.ae
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منهجية الرقم القياسي ألساار المستهلك
دمة
مق ّ

ُياد مركز اإلحصـاء  -أبـوظبي فـي إمـارة أبـوظبي الجهـة الرسـمية المسـؤولة عـن حسـاب
تقديرات الرقم القياسي ألساار المستهلك وإصدارها في اإلمارة .وقد حـدث المركـز مـؤخراا
سنة األساس للرقم القياسي ألساار المسـتهلك باعتمـاد سـنة  1002كأسـاس لألسـاار
حسـبت مـن خـلل فنتـائج مسـح
واألوزان .األوزان المستخدمة في الرقم القياسي الجديـد ُ
األسرة ودخلها  ،2007الذي ُفنفذ في إمارة أبوظبي خلل الفترة .2007

إفنفا

إن المنهجية التي استخدمت في حساب الـرقم القياسـي تتسـق مـع أفضـل الممارسـات
والتوصيات الدولية في هذا المجال.
ما هو الرقم القياسي ألساا المستهلك؟

الرقم القياسـي ألسـاار المسـتهلك هـو عبـارة عـن أداة لقيـاس ماـدل التغيـر فـي أسـاار
مجموعة من السلع والخـدمات بـين فتـرتين زمنيتـين ،وتسـم

الفتـرة التـي فننسـب إليهـا

األساار "فترة األساس" والفترة التي فنقارن أساارها "فترة المقارفنة".
أهمي ّة الرقم القياسي ألساا المستهلك؟

يقدم الرقم القياسـي ألسـاار المسـتهلك تقـديرات شـهرية حـول فنسـب التغيـر فـي سـلة
أساار المستهلكين في إمارة أبوظبي ،ومن الستخدامات المهمة للرقم القياسي ألسـاار
المستهلك فنذكر ما يلي:


يســتخدم الــرقم القياســي ألســاار المســتهلك كمؤشــر اقتصــادي مهــم لحســاب
مادلت التضخم .وياد مادل التضخم مدخل ا مهماا للكثير من المؤسسات القتصادية
يؤخذ في العتبار عند صياغة السياسات النقدية والخطط القتصادية.



ُيادل سل م الرواتب واألجور من قبـل الجهـات الدوليـة والشـركات الكبـرى ومـن قبـل
باض الحكومات بنا اء عل



التغير في الرقم القياسي ألساار المستهلك.

كمــا يســتخدم الــرقم القياســي ألســاار المســتهلك كمثــبط فــي إعــداد الحســابات
القومية باألساار الثابتة.
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غحديث الرقم القياسي ألساا المستهلك

ُيحدث الرقم القياسي ألساار المستهلك بشكل دوري كلما توافرت البيافنات اللزمة لامليـة
التحديث ،وعادة ُيحدث الرقم القياسي ألسـاار المسـتهلك باـد صـدور فنتـائج مسـح إفنفـا
األسرة ودخلها الذي ينفذ دوريـاا كـل خمـس سـنوات علـ

األكثـر فـي ماظـم دول الاـالم.

وتكمن أهمية التحديث في أوزان سلع وخدمات سلة الـرقم القياسـي ألسـاار المسـتهلك
في أن هذه األوزان يجب أن تمثل قدر المستطاع النمط الستهلكي الحالي لألسرة.
وقد كان آخر تحديث للرقم القياسي ألساار المستهلك في إمارة أبوظبي فـي عـام ،2008
حيث أصبحت سنة  1002هي سنة األسـاس الجديـدة للـرقم القياسـي مـن حيـث األوزان
واألســاار .والنقــاط التاليــة توضــح التفاصــيل الدقيقــة لمنهجيــة الــرقم القياســي ألســاار
المستهلك في إمارة أبوظبي:

أوال ا :غركيب الرقم القياسي ألساا المستهلك

ُيحســـب الـــرقم القياســـي ألســـاار المســـتهلك حســـب الصـــيغة الرياضـــية للســـبير
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ُتجمع أساار سلع سلة الرقم القياسي وخدماتها ألساار المستهلك بشكل دوري شـهرياا،
باستثناء مجموعة الخضراوات والفواكه واللحوم واألسماك والدجاج فتجمع بشكل أسـبوعي
وذلك للتغير المستمر الذي يطرأ عل

أساارها ،كما أن إيجارات المسـاكن ُتجمـع أسـاارها

بشكل ربع سنوي وأخيراا أساار رسوم التاليم ُتجمع بشكل فنصف سنوي.
ُيحسب الرقم القياسي الحالي بأساس عام  1002عل

مستوى منطقة أبـوظبي .وتتكـون

سلة الرقم القياسي الحالي من  331سلاة وخدمة ،بينما تتكون سلة المستهلك من 260
سلاة وخدمة .كمـا تضـمن الـرقم القياسـي الجديـد احتسـاب الـرقم القياسـي للمسـاكن
المشغولة من أصحابها ،وذلك بإضافة وزن هذا البند إل

وزن المساكن المستأجرة وحساب

رقــم قياســي واحــد لتيجــارات يتضــمن المســاكن المســتأجرة والمســاكن المشــغولة مــن
أصحابها.
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ُيحسب متوسط سار السـلاة علـ
هي أدفن

مسـتوى المجموعـة البتدائيـة (المجموعـة البتدائيـة

مستوى للسـلاة يتـوافر لـه وزن) باسـتخدام الوسـط الهندسـي .أمـا المنسـوب

الساري والوزن الجديد ،ف ُيحسب المنسوب السـاري بقسـمة سـار المقارفنـة علـ
األساس ،وللحصول عل

سـار

الوزن الجديد للسلاة ُيضـرب المنسـوب السـاري بـوزن األسـاس

للسلاة.
لحساب الرقم القياسي عل

مستوى المجموعـات الفرعيـةُ ،يجمـع الـوزن الجديـد للسـلع

والخـدمات جمياهـا التــي تنتمـي إلـ
للمجموعة الفرعية عل

المجموعــة الفرعيـة ومـن ثــم ُيقسـم الـوزن الجديــد

وزن األساس للمجموعة فنفسها .وباألسلوب فنفسه ُيحسب الـرقم

القياسي للمجموعات الرئيسة وأخيراا للرقم القياسي الاام.

ثانياا :األوزان

إن الرقم القياسي ألساار المستهلك هو عبارة عن متوسط مـرجح للتغيـر السـاري لسـلع
سلة الرقم القياسي وخدماتها .إن وزن السلاة/الخدمة ياكس األهمية النسـبية للسـلاة.
و ُيحسب وزن السلاة ( )Cبقسمة (مجموع إفنفـا
(مجموع إفنفا

األسر جمياها عل

مــن خــلل فنتــائج مســح إفنفــا

األسـر جمياهـا علـ

السـلاة  (Cعلـ

السلع والخدمات كافة).

حســبت األهميــات 1النســبية
األســرة ودخلهــا ُ 1001/1002

للسلع والخدمات .السلاة/الخدمة التي تكون أهميتها أكبر من  %0.001أو تساويها ُأدرجت
ضمن سـلة سـلع الـرقم القياسـي ألسـاار المسـتهلك وخدماتـه .أمـا السـلع التـي كافنـت
أهميتها أقل من ذلك فقد ُوزعت أوزافنها عل

باقي السلع ضمن المجموعة فنفسها بأسلوب

التناسب مع الحجم.

ثالثاا :سلة الرقم القياسي وسلة المستهلك

باد عملية حساب األوزان وتحديد السلع والخـدمات الممثلـة للـرقم القياسـي ،التـي بلـغ
حددت سلة المستهلك ،حيـث تحـدد لكـل سـلاة ضـمن سـلة
عددها  331سلاة وخدمةُ ،

 1األهمية 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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الرقم القياسي سلاة/خدمة أو أكثر لتكون ممثلة لها ،وعليـه فـإن سـلة المسـتهلك تكـون
أكبر من سلة الرقم القياسي ،وقد بلغ حجم سلة المستهلك  260سلاة وخدمة.
ابااا :التصنيف المستخدم لمجموعات اإلناا

في الرقم القياسي ألساا المستهلك

التصــنيف المســتخدم فــي الــرقم القياســي ألســاار المســتهلك هــو

Classification of

) Individual Consumption according to Purpose (COICOPأي "تصــنيف الســتهلك
صـنفت
الفردي حسب الغرض" وهو تصنيف صادر عن األمم المتحـدة لألغـراض اإلحصـائية .و ُ
سلة سلع الرقم القياسي وخدماته بنا اء عل
 31مجموعة فرعية علـ

هذا التصنيف إل

مسـتوى حـدين ،و 63مجموعـة فرعيـة علـ

والجدول التالي يبين المجموعات الرئيسة (عل

COICOP
Classification

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

 21مجموعة رئيسـة وإلـ
مسـتوى  3حـدود.

مستوى حد واحد) وأوزافنها:

مجموعات السلع والخدمات
الرقم الاــــــام
األغذية والمشروبات غير الكحولية
المشروبات الكحولية والتبغ
الملبس واألحذية
السكن والمياه والكهرباء والغاز وأفنواع الوقود األخرى
التجهيزات والمادات المنزلية وأعمال الصيافنة العتيادية للبيوت
الصحة
النقل
التصالت
الترويح والثقافة
التاليم
المطاعم والفناد
سلع وخدمات متنوعة

21

الوزن
100.00
16.05
0.3
9.76
37.86
4.83
0.85
9.67
7.72
2.42
2.59
3.37
4.62

خامساا :التصنيف المستخدم لشرائح مستوى فاه األسرة في الرقم القياسي ألساا
المستهلك

وفق هذا التصنيف قُسمت األسر إل

خمس شرائح بالعتمـاد علـ

في عام  1002وهو الاام الذي فنُفـذ فيـه آخـر مسـح إلفنفـا

متوسـط إفنفـا

الفـرد

األسـرة ودخلهـا ،حيـث مثلـت

الشريحة األول

"الدفنيا" الشـريحة األقـل دخـل ا ،بينمـا مثلـت الشـريحة الخامسـة "الاليـا"

الشريحة األعل

دخل ا ،ويشير الجدول التالي إل

متوسط إفنفـا

الفـرد حسـب مسـتويات

الرفاه (القيم بالدرهم اإلماراتي).

األدفن
مستويات الرفاه
الدفنيا
2,683.3
تحت المتوسطة 11,125.8
المتوسطة
16,896.2
فو المتوسطة 23,723.4
الاليــا
34,631.6

األعل
11,122.0
16,887.4
23,716.1
34,606.9
422,932.4

المتوسط
7,838.7
14,069.6
20,260.2
28,685.6
52,720.3

سادساا :التصنيف المستخدم لنوع األسرة في الرقم القياسي ألساا المستهلك

في هذا التصنيف قُسمت األسر إل

ثلثة أصناف :األسر المواطنـة ،واألسـر غيـر المواطنـة،

واألسر الجماعية.
-

األسرة المواطنة :هي فرد أو أكثـر مـن مـواطني دولـة اإلمـارات الاربيـة المتحـدة الـذين
يقيمـون بصــفة ماتـادة فــي إمـارة أبــوظبي ولهــا رب أسـرة ،وقــد تـربطهم صــلة قرابــة أو
ل تربطهم ،ويشتركون في المسكن والمأكل.

-

األسرة غير المواطنة :هي فرد أو أكثر من غير مواطني دولة اإلمـارات الاربيـة المتحـدة،
يشتركون مااا في المسكن والمأكل ،وقد تربطهم صلة قرابة أو ل تربطهم ،ويكون لها رب
أسرة ،وتاد األسرة غير مواطنـة إذا كـان رب األسـرة غيـر مـواطن والزوجـة غيـر مواطنـة
حت

لو كان لدى الزوجة أبناء مواطنون من زواج سابق.
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-

األســرة الجماعيــة :تاب ـر عــن مجموعــة مــن األفــراد (اثنــين فــأكثر) بصــرف النظــر عــن
جنسياتهم ،ول يكون لها رب أسرة ول تربطهم صلة قرابة ،ويشتركون مااا في المسـكن،
وغالباا ل يشتركون في المأكل ،وهي من فنوع واحد ذكوراا أو إفناثاا.

سابااا :النطا

النطا

الجغرافي

الحالي لمنهجية مركز اإلحصاء هو جمع األساار مـن إمـارة أبـوظبي .حيـث تشـمل

التقسيمات الجغرافية حالياا مستوى مدينة أبـوظبي والاـين ،وتجـدر اإلشـارة إلـ
الامل حالياا عل

أفنـه جـار

بناء سلة المستهلك وجماها في المنطقة الغربية.

ثامناا :مصاد السلع والخدمات

حددت مصادر جمع األساار من خـلل زيـارات ميدافنيـة قـام بهـا فريـق مـن قسـم مؤشـرات
ُ
األساار ،وهذه المصادر في تجدد مستمر ،حيث إن الفريق يبلغ القسـم بشـكل دوري عـن
إغل

أي مصدر أو افنتقاله .ولقد روعي عند اختيار المصـدر أن يكـون مصـدراا تمثيليـاا أي أفنـه

يمثل فنقطة شراء لشريحة كبيرة من المستهلكين في إمـارة أبـوظبي ،ويبلـغ عـدد المصـادر
التي تجمع األساار منها ( )210مصدراا.

غاسااا :جمع األساا (األجهزة الكايّة)

تاد عملية جمع األساار من أهم المراحل وأدقها ،وتتطلب الكثير من الجهد والوقت .تُجمـع
أساار سلة السلع والخدمات مـن قبـل مجموعـة مـن المـوظفين الـذين ُدربـوا ُ
وأهلـوا لهـذه
الغاية .ولضمان دقة األساار التي تجمع ،تُدقق أساار السـلع والخـدمات مـن خـلل زيـارات
ميدافنية تدقيقية لاينة من السلع والخدمات .فلكـل مجموعـة مـن مجموعـات سـلة السـلع
والخدمات دورية لجماها فمنها ما يجمع بشكل أسبوعي ،ومنها الشهري وربع السنوي.
وبهدف تطوير آلية جمع األساار ومواكبة تكنولوجيا المالومات ،أعد المركز فنظاماا خاصاا
باألرقام القياسية ،ويهدف النظام المستحدث لحساب األرقام القياسية ألساار المستهلك
باستخدام "األجهزة الكفية" إل

إتمام اإلجراءات والامليات الخاصة بتركيب األرقام
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القياسية ألساار المستهلك كافة ،باإلضافة إل

توفير البيافنات والنواتج المطلوبة ،فهو فنظام

شامل ومتكامل يغطي مراحل بناء األرقام القياسية ألساار المستهلك كافة.
ويمكن إجمال أهداف النظام عل

النحو التالي:



تنفيذ مراحل إعداد األرقام القياسية ألساار المستهلك واستخراجها كافة.



توفير البرامج واألدوات اإللكتروفنية الخاصة بإعداد بيافنات األساار (عملية جمع
البيافنات من الميدان) وفنقلها إل
وفنقلها إل



األجهزة الكفية ،وكذلك استقبال البيافنات منها

قاعدة بيافنات األساار.

التمكن من فحص صحة البيافنات وتكاملها واختبارها في أثناء مختلف مراحل سير
النظام ،بدءاا من إعداد سلة السلع والخدمات مروراا باألعمال الميدافنية وافنتها اء
بحساب المؤشر.



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



ماالجة الحالت الخاصة التي قد تنشأ في أثناء جمع البيافنات أو إعداد األرقام
القياسية مثل اختفاء السلع والمصادر والتغيرات التي تطرأ عل



السلع.

تحديد سلة السلع والخدمات لسنة األساس مع األوزان النسبية للمجموعات
السلاية المرجحة وحساب أساار سنة األساس للسلع والخدمات كافة وحفظها.



تدقيق البيافنات وذلك بربط قواعد بيافنات األساار

مساعدة جاماي البيافنات عل
الحالية بالسابقة.

عاشراا :النشر

يامل مركز اإلحصـاء  -أبـوظبي علـ

إصـدار فنشـرة أسـاار السـلع والخـدمات السـتهلكية

بصورة شهرية وسنوية .أما الرقم القياسي ألساار المستهلك فيصدر باد مـرور سـباة أيـام
من افنتهاء الشهر ،واألرقام القياسية ألساار المستهلك متاحـة للجميـع باـد إصـدارها .كمـا
يقوم المركز بنشر دوريات سنوية حول األرقام القياسـية ألسـاار المسـتهلك تضـم ماـدلت
التضخم .كما أفنه يمكن تزويد طـالبي البيافنـات بمؤشـرات األرقـام القياسـية الشـهرية علـ
األشرطة المدمجة ( )CD'sعند الطلب.
أحد عشر :كيف نقرأ الرقم القياسي ألساا المستهلك؟

إن الرقم القياسي ألساار المستهلك ياكس التغير فـي قيمـة التكلفـة لسـلة مـن السـلع
والخدمات (محددة مسبقاا) بين فترتين زمنيتين هما "فترة األساس" و"فترة المقارفنة" .عل
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سبيل المثال ،إذا بلغ الرقم القياسـي ألسـاار المسـتهلك فـي فتـرة مقارفنـة ماينـة 205.0
فهذا ياني أفنه إذا كافنت قيمة تكلفة سلة السلع والخدمات فـي فتـرة األسـاس  200وحـدة
فنقدية فإفنها في فترة المقارفنة أصبحت تكلف  205وحدات فنقدية .هذا ياني أن أساار السلع
والخدمات قد ارتفات بالمتوسط بما فنسبته .%5
كما يمكننا مقارفنة أساار الفترة الحالية بالفترة السابقة من خـلل قسـمة الـرقم القياسـي
الحالي عل

الرقم القياسي للفترة السابقة وضـرب النـاتج فـي ( )200ومـن ثـم طـر 200

لنحصل عل

مادل التغير في األساار بين الفترة الحالية والفترة السابقة.
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