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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 على تركيب هذه األرقا  ،التي تاتمد على أساار سلة من السلع والخدمات التي
يستهلكها القطاع الاائلي ،وتشكل األرقا

المحتسبة سلسلة زمنية لقياس التغير الذي يطرأ

على تكاليف المايشة عبر الزمن.
من هذا المنطلق ،دأب مركز اإلحصاء  -أبوظبي على 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 إلى مستوى رفاه
األسرة ،فقد قُسم المجتمع إلى خمس شرائح تمثل خمسة مستويات مايشية ،وذلك
بالعتماد على متوسط اإلفنفا

السنوي للفرد.

أما بالنسبة إلى فنوع األسرة ،فقد قُسمت أسر المجتمع إلى ثلثة أفنواع ،كما وردت في مسح
إفنفا

األسرة ودخلها  :3118/3117األسر المواطنة واألسر غير المواطنة واألسر الجماعية.

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

األسرة ودخلها  ،3118/3117بحيث تمثل مناطق اإلمارة جمياها ،أما بالنسبة إلى

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.

الملخص التنفيذي
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يقد

هذا التقرير تحليل ا لنتائج حساب الرقم القياسي ألساار المستهلك لشهر فنوفمبر 3102

بأساس عا

 ،2007باإلضافة إلى فنتائج حساب الرقم القياسي ألساار المستهلك حسب

مستوى رفاه األسرة وفنوعها .أما أهم النتائج فهي:


بلغ مادل التضخم في أساار المستهلك  %0.3خلل اإلحدى عشر شهراا من عا

3102

مقارفنة بالفترة فنفسها من عا  ،3103حيث بلغ الرقم القياسي  034.4فنقطة لإلحدى عشر
شهراا من عا  ،3102بينما كان  122.9فنقطة للفترة فنفسها من عا .3103


ارتفع الرقم القياسي ألساار المستهلك في شهر فنوفمبر من عا
مقارفنة بالشهر فنفسه من عا

 3102بنسبة %1.8

 ،3103حيث بلغ الرقم القياسي ألساار المستهلك 125.9

فنقطة في شهر فنوفمبر  ،3102بينما كان  032.1فنقطة في شهر فنوفمبر .3103


ارتفع الرقم القياسي ألساار المستهلك في شهر فنوفمبر  3102بنسبة  %1.0مقارفنة بالرقم
القياسي لشهر أكتوبر .3102
شكل ( :)1الرقم القياسي الاام ألساا المستهلك خالل شهو  1011و 1011و1101

المصدر :مركز اإلحصاء – أبوظبي.



أدى ارتفاع أساار المستهلك خلل اإلحدى عشر شهراا من عا  3102بنسبة  %0.3مقارفنة
بأساارها للفترة فنفسها من عا

 3103إلى ارتفاع مادلت أساار المستهلك لألسر في

3

شريحة الرفاه "الدفنيا" بنسبة  %1.5لفترة المقارفنة فنفسها ،كما ارتفات أساار المستهلك
لشريحتي السر المتوسطة والاليا بنسبة .%1.1


أثر ارتفاع أساار المستهلك خلل اإلحدى عشر شهراا من عا  3102مقارفنة بالفترة فنفسها
من عا

 3103في مادلت أساار المستهلك لألسر المواطنة وغير المواطنة ،ما أدى إلى

ارتفاعهما بنسبة  %0.0لفترة المقارفنة فنفسها ،بينما ارتفات أساار المستهلك لألسر
الجماعية بنسبة .%0.1

الرقم القياسي ألساار المستهلك لشهر فنوفمبر )100=2007( 3102
أول ا :التغيرات النسبية في الرقم القياسي ألساار المستهلك
ارتفع مادل أساار المستهلك خلل اإلحدى عشر شهراا من عا
بأساارها للفترة فنفسها من عا

 3102بنسبة  %0.3مقارفنة

 ،3103حيث بلغ متوسط الرقم القياسي ألساار المستهلك

 034.4فنقطة خلل اإلحدى عشر شهراا من عا  ،3102بينما كان  033.9فنقطة للفترة فنفسها من
عا  .3103وقد جاء هذا الرتفاع كمحصلة للتغيرات (الرتفاعات والفنخفاضات) التي طرأت على
أساار سلع سلة المستهلك وخدماتها خلل اإلحدى عشر شهراا من عا  3102مقارفنة بالفترة
فنفسها من عا .3103
جدول ( :)1األ قام القياسية ألساا المستهلك
الرقم القياسي ألساا المستهلك خالل

السنة

أكتوبر

نوفمبر

يناير  -نوفمبر

3103

032.7

032.1

033.9

3102

035.7

035.9

034.4

فنسبة التغير%

0.1

0.8

1.3

المصدر :مركز اإلحصاء – أبوظبي.

يظهر الشكل ( )3مادلت التضخم السنوية لشهور أعوا  3100و 3103و ،3102حيث تاكس هذه
النسب الحركة السارية ألساار السلع والخدمات خلل السنوات الماضية.
دالت التضخم السنوية لشهو أعوام  1011و 1011و1012
شكل ( :)1ما ّ
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المصدر :مركز اإلحصاء – أبوظبي.

ثافنياا :مقارفنة متوسط الرقم القياسي لإلحدى عشر شهراا من عا  3102بالفترة فنفسها
من عا 3103
يظهر الجدول ( )3مجموعات اإلفنفا

الرئيسة وعددها اثنتا عشرة مجموعة مصنفة حسب

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

الاا

الرئيسة ،والوزن عبارة عن فنسبة إفنفا

األسر على المجموعة من مجمل

على المجموعات جمياها ،كما يظهر الجدول التغير النسبي الذي ياكس فنسبة

التغير في مادل أساار المجموعة خلل اإلحدى عشر شهراا من عا

 3102مقارفنة باإلحدى

عشر شهراا من عا  ،3103أما فنسبة المساهمة فهي تاكس فنسبة مساهمة مجموعة اإلفنفا
في مجمل التغير الذي طرأ على أساار المجموعات جمياها وهو .%0.3

جدول ( :)1مجموعات اإلناا

الرئيسة حسب الوزن والتغيّر النسبي ونسبة المساهمة لإلحدى عشر

شهرا من عام 1012
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مجموعات اإلناا

الوزن

الرئيسة

التغي ّر
النسبي %

المساهمة
%

األغذية والمشروبات غير الكحولية

16.1

1.6

24.0

المشروبات الكحولية والتبغ

0.3

8.4

1.9

الملبس واألحذية

9.8

2.7

17.7

السكن والمياه والكهرباء والغاز وأفنواع الوقود األخرى

37.9

-0.3

-8.0

التجهيزات والمادات المنزلية وأعمال الصيافنة العتيادية للبيوت

4.8

2.5

10.5

الصحة

0.8

1.2

0.8

النقل

9.7

2.9

23.7

التصالت

7.7

-0.1

-0.5

الترويح والثقافة

2.4

0.0

-0.1

التاليم

2.6

3.3

9.5

المطاعم والفناد

3.4

4.9

17.1

سلع وخدمات متنوعة

4.6

0.9

3.4

011

المجموع

-

011

المصدر :مركز اإلحصاء  -أبوظبي.

يظهر الجدول أعله أن مجموعة "األغذية والمشروبات غير الكحولية" هي أعلى مجموعة
أسهمت في الرتفاع الذي حدث خلل اإلحدى عشر شهراا من عا

 3102بنسبة  %34.1من

مجمل مادل الرتفاع الذي تحقق خلل مقارفنة بالفترة فنفسها من عا  ،3103وذلك فنتيجة ارتفاع
أساار ماظم المجموعات الفرعية التاباة لها ،حيث ارتفات أساار مجموعة "البقول" بنسبة
 %7.1وارتفات أساار مجموعة "البن والشاي والكاكاو" بنسبة  %1.0وارتفات أساار مجموعة
"منتجات الغذية غير المصنفة تحت بند اخر" بنسبة  ، %4.5كما ارتفع مادل أساار مجموعة
"الفواكه" بنسبة .%3.7
أما ثافني أعلى مساهمة في الرتفاع الذي حدث في مادل أساار المستهلك خلل اإلحدى
عشر شهراا من عا

 3102مقارفنة بالفترة فنفسها من عا

 3103فهي مجموعة "النقل" حيث

أسهمت بنسبة  %32.7من مجمل الرتفاع الذي تحقق خلل الفترة المذكورة وارتفات مادلت
أساارها بنسبة .%3.9
أما مجموعة "الملبس واألحذية" فقد أسهمت بنسبة  %07.7من مجمل مادل الرتفاع الذي
تحقق خلل اإلحدى عشر شهراا من عا  3102مقارفنة بالفترة فنفسها من عا  .3103وقد جاء
هذا اإلسها فنتيجة لرتفاع مادل أساار هذه المجموعة بنسبة .%3.7

6

" بنسبة  %4.9خلل اإلحدى عشر شهراا من

كما ارتفات أساار مجموعة " المطاعم والفناد
عا

 3102مقارفنة بالفترة فنفسها من عا

 ،3103وقد حققت هذه المجموعة إسهاماا مقداره

 %07.0في مجمل مادل الزيادة التي تحققت خلل الفترتين المذكورتين.
كما ارتفات أساار مجموعة "التجهيزات والمادات المنزلية وأعمال الصيافنة العتيادية للبيوت"
بنسبة  %3.5خلل اإلحدى عشر شهراا من عا  3102مقارفنة بالفترة فنفسها من عا  ،3103وقد
حققت هذه المجموعة إسهاماا مقداره  %01.5في مجمل مادل الزيادة التي تحققت خلل
الفترتين المذكورتين.
ومن أهم المجموعات التي أسهمت في تخفيض مادل تغير أساار المستهلك خلل اإلحدى
عشر شهراا من عا

 3102مقارفنة بالفترة فنفسها من عا

 3103مجموعة "السكن والمياه

والكهرباء والغاز وأفنواع الوقود األخرى" التي أسهمت بنسبة ( ،)%8.1-حيث افنخفضت أساار هذه
المجموعة بنسبة .%1.2
دل أساا مجموعات اإلناا
شكل ( :)1التغيّر النسبي في ما ّ

الرئيسة خالل اإلحدى عشر شهرا من

عام  1012مقا نة باام 1011

المصدر :مركز اإلحصاء  -أبوظبي.

ثالثاا :الرقم القياسي لشهر فنوفمبر 3102
 .0مقارفنة الرقم القياسي لشهر فنوفمبر  3102بالرقم القياسي لشهر فنوفمبر 3103

7

ارتفع مادل أساار المستهلك في شهر فنوفمبر من عا
للشهر فنفسه من عا

 3102بنسبة  %0.8مقارفنة بأساارها

 ،3103حيث بلغ الرقم القياسي ألساار المستهلك  035.9فنقطة في

شهر فنوفمبر  ،3102بينما كان  032.1فنقطة في شهر فنوفمبر  .3103وقد جاء هذا الرتفاع
كمحصلة للتغيرات (الرتفاعات والفنخفاضات) التي طرأت على أساار سلع وخدمات سلة
المستهلك خلل الشهرين المذكورين.
أما أهم المجموعات التي ارتفات أساارها في شهر فنوفمبر  3102مقارفنة بشهر فنوفمبر 3103
فكافنت مجموعات "األغذية والمشروبات غير الكحولية" و "الملبس واألحذية" و
" التجهيزات و المادات المنزلية وأعمال الصيافنة العتيادية للبيوت" بنسبة  ،%2.8وارتفات أساار
مجموعة "المطاعم والفناد " بنسبة  ،%2.7في حين افنخفضت أساار مجموعة "سلع وخدمات
متنوعة" بنسبة (.)%-1.5
والجدول ( )2يظهر األوزان والتغيرات النسبية التي طرأت على مادلت أساار مجموعات اإلفنفا
الرئيسة في شهر فنوفمبر  3102مقارفنة بشهر فنوفمبر .3103

جدول ( :)2الوزن والتغيّر النسبي ونسبة المساهمة لمجموعات اإلناا

مجموعات اإلناا

الوزن

الرئيسة

خالل شهر نوفمبر 1012

التغير
النسبي
%

المساهمة
%

األغذية والمشروبات غير الكحولية

16.1

3.8

37.4

المشروبات الكحولية والتبغ

0.3

0.0

0.0

الملبس و األحذية

9.8

3.8

16.4

السكن ،والمياه ،والكهرباء ،والغاز ،وأفنواع الوقود األخرى

37.9

0.6

11.7

التجهيزات و المادات المنزلية وأعمال الصيافنة العتيادية للبيوت

4.8

3.8

10.4

الصحة

0.8

0.2

0.1

النقل

9.7

2.0

10.4

التصالت

7.7

-0.2

-0.8

الترويح والثقافة

2.4

-0.4

-0.5

التاليم

2.6

3.9

7.5

المطاعم و الفناد

3.4

3.7

8.6

سلع وخدمات متنوعة

4.6

-0.5

-1.3
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-

المجموع
المصدر :مركز اإلحصاء – أبوظبي.
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 .3مقارفنة الرقم القياسي لشهر فنوفمبر  3102بالرقم القياسي لشهر أكتوبر 3102
ارتفع مادل أساار المستهلك في شهر فنوفمبر من عا  3102مقارفنة بأساارها في شهر أكتوبر
 3102بنسبة  .%1.0وقد جاء هذا الرتفاع كمحصلة للتغيرات (الرتفاعات والفنخفاضات) التي
طرأت على أساار سلع سلة المستهلك وخدماتها خلل الشهرين المذكورين.
أما أهم المجموعات التي ارتفات أساارها في شهر فنوفمبر  3102مقارفنة بشهر أكتوبر 3102
فكافنت مجموعة " التجهيزات والمادات المنزلية واعمال الصيافنة العتيادية للبيوت" بنسبة .%2.7

شكل ( :)4الرقم القياسي الاام ألساا المستهلك خالل شهو  1011و 1011و1012

المصدر :مركز اإلحصاء  -أبوظبي.

رابااا :األرقا القياسية ألساار المستهلك حسب مستوى رفاه األسرة

9

 .0مقارفنة متوسط الرقم القياسي حسب مستوى الرفاه لإلحدى عشر شهراا من عا 3102
بالفترة فنفسها من عا 3103
أدى ارتفاع أساار المستهلك خـلل اإلحـدى عشـر شـهراا مـن عـا  3102بنسـبة  %0.3مقارفنـة
بأساارها للفترة فنفسها من عا  3103إلى ارتفاع مادلت أساار المستهلك لألسر في شـريحة
الرفاه "الدفنيا" بنسبة  %0.5لفترة المقارفنـة فنفسـها ،كمـا ارتفاـت أسـاار المسـتهلك لشـريحتي
األسر ذات مسـتوى الرفـاه "المتوسـطة" و " الاليـا" بنسـبة  ،%0.0والجـدول ( )4يظهـر متوسـط
األرقا القياسية ألساار المستهلك خلل اإلحدى عشر شـهراا مـن عـامي  3103و 3102والتغيـر
النسبي بين الفترتين المذكورتين حسب مستوى رفاه األسرة.
جدول ( :)4متوسط األ قام القياسية ألساا المستتهلك ختالل اإلحتدى عشتر شتهرا متن عتامي 1011
و 1012حسب مستوى فاه األسرة
شريحة األسر ذات مستوى الرفاه
السنة

الدنيا

تحت
المتوسطة

المتوسطة

فو
المتوسطة

الاليا

األسر
جمياها

عا 3103
عا 3102
التغير النسبي

123.5
125.3
1.5

124.2
125.8
1.3

123.9
125.4
1.1

123.3
124.7
1.1

121.9
123.3
1.1

122.9
124.4
1.2

المصدر :مركز اإلحصاء  -أبوظبي.

 .3مقارفنة الرقم القياسي لشهر فنوفمبر  3102بالرقم القياسي لشهر فنوفمبر  3103حسب
مستوى رفاه األسرة
أدى ارتفاع أساار المستهلك خـلل شـهر فنـوفمبر مـن عـا  3102بنسـبة  %0.8مقارفنـة بأسـاار
شهر فنوفمبر  3103إلـى ارتفـاع ماـدلت أسـاار المسـتهلك لألسـر فـي شـريحة الرفـاه "الـدفنيا"
بنسبة  %3.1وشريحة الرفاه "المتوسطة" بنسبة  %0.9خـلل الفتـرة فنفسـها ،وارتفاـت أسـاار
المستهلك لشريحة األسر ذات مستوى الرفاه "الاليا" بنسبة  .%1.7والجدول ( )5يظهـر األرقـا
القياسية ألساار المستهلك خلل شهري فنوفمبر من عامي  3103و 3102والتغيـر النسـبي بـين
الشهرين حسب مستوى رفاه األسرة.
جدول ( :)5متوسط األ قام القياسية ألساا المستهلك خالل شهري نتوفمبر متن عتامي  1011و1012
حسب مستوى فاه األسرة
شريحة األسر ذات مستوى الرفاه
السنة

الدنيا

تحت

المتوسطة
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فو

الاليا

األسر
جمياها

المتوسطة

فنوفمبر 3103
فنوفمبر 3102
التغير النسبي

المتوسطة

124.5
127.0

125.0
127.5

124.6
127.0

124.0
126.3

122.5
124.6

123.6
125.9

2.0

2.0

1.9

1.8

1.7

1.8

المصدر :مركز اإلحصاء – أبوظبي.

 .2مقارفنة الرقم القياسي حسب مستوى الرفاه لشهر فنوفمبر  3102بالرقم القياسي لشهر
أكتوبر 3102
أمــا الرتفــاع الــذي حــدث علــى أســاار المســتهلك خــلل شــهر فنــوفمبر  3102مقارفنــة بأســاار
المستهلك في شهر أكتوبر  ،3102الذي بلغت فنسبته  %1.0فقد أثر في أساار المسـتهلك فـي
شريحة الرفاه "المتوسطة" بارتفاع فنسبته  %1.0وشريحة الرفاه "الاليا" بنسبة  .%1.3والجـدول
( )1يظهر األرقا القياسية ألساار المستهلك خلل شهري فنوفمبر وأكتوبر  3102والتغير النسبي
في األساار بين الشهرين حسب مستوى رفاه األسرة.
جدول ( :)6متوستط األ قتام القياستية ألستاا المستتهلك ختالل شتهري نتوفمبر  1012وأكتتوبر 1012
حسب مستوى فاه األسرة
شريحة األسر ذات مستوى الرفاه
الدنيا

تحت
المتوسطة

المتوسطة

فو
المتوسطة

الاليا

127.3
127.0
-0.2

127.5
127.5
0.0

126.8
127.0
0.1

126.1
126.3
0.1

124.4
124.6
0.2

السنة

أكتوبر 3102
فنوفمبر 3102
التغير النسبي

األسر
جمياها

125.7
125.9
0.1

المصدر :مركز اإلحصاء  -أبوظبي.

والرسم البيافني ( )5يظهر حركة األساار الشهرية حسب مستويات رفاه األسرة خلل الفترة مـن
شهر يناير  3100إلى شهر فنوفمبر .3102

شكل ( :)5الرقم القياسي ألساا المستهلك ختالل الاتترة متن ينتاير  1011إلت
مستوى فاه األسرة

11

نتوفمبر  1012حستب

المصدر :مركز اإلحصاء  -أبوظبي.

خامساا :األرقا القياسية ألساار المستهلك حسب فنوع األسرة
 .0مقارفنة متوسط الرقم القياسي حسب فنوع األسرة لإلحدى عشر شهراا من عا 3102
بالفترة فنفسها من عا 3103
أثر ارتفاع أسـاار المسـتهلك خـلل اإلحـدى عشـر شـهراا مـن عـا  3102بنسـبة  %0.3مقارفنـة
بأساارها للفترة فنفسها من عـا  3103فـي ماـدلت أسـاار المسـتهلك لألسـر المواطنـة وغيـر
المواطنة  ،مما أدى إلـى ارتفاعهـا بنسـبة  %0.0لفتـرة المقارفنـة فنفسـها ،بينمـا ارتفاـت أسـاار
المستهلك لألسر الجماعية بنسبة  .%0.1والجدول ( )7يظهر متوسط األرقـا القياسـية ألسـاار
المستهلك خلل اإلحدى عشر شهراا من عامي  3103و 3102والتغير النسبي في األسـاار بـين
الفترتين المذكورتين حسب فنوع األسرة.

جدول ( :)7متوسط األ قام القياسية ألساا المستتهلك ختالل اإلحتدى عشتر شتهرا متن عتامي 1011
و 1012حسب مستوى نوع األسرة
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األسر
السنة

المواطنة

غير
المواطنة

الجماعية

األسر
جمياها

عا 3103
عا 3102
التغير النسبي

122.4
123.8

123.4
124.8

123.3
125.2

122.9
124.4

1.1

1.1

1.6

1.2

المصدر :مركز اإلحصاء  -أبوظبي.

 .3مقارفنة الرقم القياسي حسب فنوع األسرة لشهر فنوفمبر  3102بالرقم القياسي لشهر
فنوفمبر 3103
أدى ارتفاع أساار المستهلك خـلل شـهر فنـوفمبر مـن عـا  3102بنسـبة  %0.8مقارفنـة بأسـاار
شهر فنوفمبر  3103إلى ارتفاع مادلت أسـاار المسـتهلك لألسـر المواطنـة بنسـبة  %0.9خـلل
الفترة فنفسها وغير المواطنة بنسبة  ، %0.7بينمـا ارتفاـت أسـاار المسـتهلك لألسـر الجماعيـة
بنسبة  .%3.1والجدول ( )8يظهر األرقا القياسية ألساار المستهلك خـلل شـهري فنـوفمبر مـن
عامي  3103و 3102والتغير النسبي بين الشهرين حسب فنوع األسرة.

جدول ( :)8متوسط األ قام القياسية ألساا المستهلك خالل شهري نتوفمبر متن عتامي  1011و1012
حسب مستوى نوع األسرة
المصدر:
اإلحصاء

مركز

األسر
السنة

أبوظبي.

فنوفمبر 3103
فنوفمبر 3102
التغير النسبي

المواطنة

غير
المواطنة

الجماعية

األسر جمياها

123.0
125.3

124.1
126.3

124.5
127.0

123.6
125.9

1.9

1.7

2.0

1.8

–

 .2مقارفنة الرقم القياسي حسب فنوع األسرة لشهر فنوفمبر  3102بالرقم القياسي لشهر
أكتوبر 3102
أمــا الرتفــاع الــذي حــدث علــى أســاار المســتهلك خــلل شــهر فنــوفمبر  3102مقارفنــة بأســاار
المستهلك لشهر أكتوبر  ،3102الذي بلغـت فنسـبته  %1.0فقـد أثـر فـي أسـاار المسـتهلك فـي
شريحة األسر المواطنة بالتفاع فنسبته  ،%1.3وارتفات أسـاار المسـتهلك لشـريحة األسـر غيـر
المواطنة بنسبة  %1.0خلل الشهرين المذكورين .والجدول ( )9يظهـر األرقـا القياسـية ألسـاار
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المستهلك خلل شهري أكتوبر  3102وفنوفمبر  3102والتغير النسبي بـين الشـهرين حسـب فنـوع
األسرة ..والرسم البيافني ( )1يظهر حركة األساار الشهرية حسب فنوع األسـرة خـلل الفتـرة مـن
يناير  3100إلى فنوفمبر .3102
جدول ( :)9متوستط األ قتام القياستية ألستاا المستتهلك ختالل شتهري أكتتوبر  1012ونتوفمبر 1012
حسب مستوى نوع األسرة
األسر
السنة

أكتوبر 3102
فنوفمبر 3102
التغير النسبي

المواطنة

غير
المواطنة

الجماعية

األسر جمياها

125.0
125.3

126.1
126.3

127.1
127.0

125.7
125.9

0.2

0.1

-0.2

0.1

المصدر :مركز اإلحصاء – أبوظبي

شكل ( :)6الرقم القياسي ألساا المستهلك ختالل الاتترة متن ينتاير  1011إلت

نتوفمبر  1012حستب

نوع األسرة

المصدر :مركز اإلحصاء  -أبوظبي

اإلصدا المقبل:
سيصدر الرقم القياسي ألساار المستهلك لشهر ديسمبر  3102في الااشر من يناير .3104
للمزيـــد مـــن المالومـــات ،يرجـــى زيـــارة الموقـــع اإللكتروفنـــي لمركـــز اإلحصـــاء – أبـــوظبي:

www.scad.ae

14

منهجية الرقم القياسي ألساار المستهلك
دمة
مق ّ
ُياد مركز اإلحصاء  -أبوظبي في إمارة أبوظبي الجهـة الرسـمية المسـؤولة عـن حسـاب تقـديرات
الرقم القياسي ألساار المستهلك وإصدارها في اإلمارة .وقد حدث المركز مؤخراا سـنة األسـاس
للــرقم القياســي ألســاار المســتهلك باعتمــاد ســنة  3117كأســاس لألســاار واألوزان .األوزان
حسبت مـن خـلل فنتـائج مسـح إفنفـا
المستخدمة في الرقم القياسي الجديد ُ
 ،2007الذي فنُفذ في إمارة أبوظبي خلل الفترة .2007
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األسـرة ودخلهـا

إن المنهجيــة التــي اســتخدمت فــي حســاب الــرقم القياســي تتســق مــع أفضــل الممارســات
والتوصيات الدولية في هذا المجال.

ما هو الرقم القياسي ألساا المستهلك؟
الرقم القياسي ألساار المستهلك هو عبارة عن أداة لقياس ماـدل التغيـر فـي أسـاار مجموعـة
من السلع والخدمات بـين فتـرتين زمنيتـين ،وتسـمى الفتـرة التـي فننسـب إليهـا األسـاار "فتـرة
األساس" والفترة التي فنقارن أساارها "فترة المقارفنة".

أهمي ّة الرقم القياسي ألساا المستهلك؟
يقد الرقم القياسي ألساار المستهلك تقـديرات شـهرية حـول فنسـب التغيـر فـي سـلة أسـاار
المستهلكين في إمارة أبوظبي ،ومن الستخدامات المهمة للرقم القياسـي ألسـاار المسـتهلك
فنذكر ما يلي:


يستخد الرقم القياسـي ألسـاار المسـتهلك كمؤشـر اقتصـادي مهـم لحسـاب ماـدلت
التضخم .وياد مادل التضخم مدخل ا مهماا للكثيـر مـن المؤسسـات القتصـادية يؤخـذ فـي
العتبار عند صياغة السياسات النقدية والخطط القتصادية.



ُيادل سلم الرواتب واألجور من قبل الجهـات الدوليـة والشـركات الكبـرى ومـن قبـل باـض
الحكومات بنا اء على التغير في الرقم القياسي ألساار المستهلك.



كما يستخد الرقم القياسي ألساار المسـتهلك كمثـبط فـي إعـداد الحسـابات القوميـة
باألساار الثابتة.

تحديث الرقم القياسي ألساا المستهلك
ُيحدث الرقم القياسـي ألسـاار المسـتهلك بشـكل دوري كلمـا تـوافرت البيافنـات اللزمـة لامليـة
التحديث ،وعادة ُيحدث الرقم القياسي ألساار المستهلك باد صدور فنتـائج مسـح إفنفـا

األسـرة

ودخلها الذي ينفذ دورياا كل خمس سـنوات علـى األكثـر فـي ماظـم دول الاـالم .وتكمـن أهميـة
التحديث في أوزان سلع وخدمات سلة الرقم القياسـي ألسـاار المسـتهلك فـي أن هـذه األوزان
يجب أن تمثل قدر المستطاع النمط الستهلكي الحالي لألسرة.
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وقد كان آخر تحديث للرقم القياسي ألساار المستهلك في إمارة أبوظبي في عـا  ،2008حيـث
أصبحت سنة  3117هي سـنة األسـاس الجديـدة للـرقم القياسـي مـن حيـث األوزان واألسـاار.
والنقاط التالية توضح التفاصيل الدقيقة لمنهجية الـرقم القياسـي ألسـاار المسـتهلك فـي إمـارة
أبوظبي:

أوال :تركيب الرقم القياسي ألساا المستهلك

ُيحســــب الــــرقم القياســــي ألســــاار المســــتهلك حســــب الصــــيغة الرياضــــية للســــبير

P
CPI   W
P
1i

0i

L

0i

ُتجمع أسـاار سـلع سـلة الـرقم القياسـي وخـدماتها ألسـاار المسـتهلك بشـكل دوري شـهرياا،
باستثناء مجموعة الخضراوات والفواكه واللحو واألسماك والدجاج فتجمع بشكل أسبوعي وذلـك
للتغير المستمر الذي يطرأ على أساارها ،كما أن إيجارات المساكن ُتجمع أسـاارها بشـكل ربـع
سنوي وأخيراا أساار رسو التاليم تُجمع بشكل فنصف سنوي.
ُيحسب الرقم القياسي الحالي بأساس عا  3117على مستوى منطقة أبوظبي .وتتكـون سـلة
الرقم القياسي الحالي من  224سلاة وخدمة ،بينمـا تتكـون سـلة المسـتهلك مـن  711سـلاة
وخدمة .كما تضمن الرقم القياسي الجديد احتسـاب الـرقم القياسـي للمسـاكن المشـغولة مـن
أصحابها ،وذلك بإضافة وزن هذا البند إلى وزن المساكن المستأجرة وحساب رقـم قياسـي واحـد
لإليجارات يتضمن المساكن المستأجرة والمساكن المشغولة من أصحابها.
ُيحسب متوسط سار السـلاة علـى مسـتوى المجموعـة البتدائيـة (المجموعـة البتدائيـة هـي
أدفنى مسـتوى للسـلاة يتـوافر لـه وزن) باسـتخدا الوسـط الهندسـي .أمـا المنسـوب السـاري
والــوزن الجديــد ،ف ُيحســب المنســوب الســاري بقســمة ســار المقارفنــة علــى ســار األســاس،
وللحصول على الوزن الجديد للسلاة ُيضرب المنسوب الساري بوزن األساس للسلاة.
لحســاب الــرقم القياســي علــى مســتوى المجموعــات الفرعيــةُ ،يجم ـع الــوزن الجديــد للســلع
والخدمات جمياها التي تنتمي إلى المجموعة الفرعية ومن ثم ُيقسم الـوزن الجديـد للمجموعـة
الفرعيــة علــى وزن األســاس للمجموعــة فنفســها .وباألســلوب فنفســه ُيحســب الــرقم القياســي
للمجموعات الرئيسة وأخيراا للرقم القياسي الاا .
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ثانيا :األوزان

إن الرقم القياسي ألساار المستهلك هو عبارة عن متوسط مرجح للتغيـر السـاري لسـلع سـلة
الرقم القياسي وخدماتها .إن وزن السلاة/الخدمة ياكـس األهميـة النسـبية للسـلاة .و ُيحسـب
وزن السلاة ( )Cبقسمة (مجموع إفنفا

األسر جمياها علـى السـلاة  (Cعلـى (مجمـوع إفنفـا

األسر جمياها على السلع والخدمات كافة).
من خلل فنتائج مسـح إفنفـا

حسـبت األهميـات 1النسـبية للسـلع
األسـرة ودخلهـا ُ 3118/3117

والخدمات .السلاة/الخدمة التي تكون أهميتها أكبر من  %1.113أو تساويها ُأدرجت ضـمن سـلة
سلع الرقم القياسي ألساار المستهلك وخدماته .أما السلع التي كافنـت أهميتهـا أقـل مـن ذلـك
فقد ُوزعت أوزافنها على باقي السلع ضمن المجموعة فنفسها بأسلوب التناسب مع الحجم.

ثالثا :سلة الرقم القياسي وسلة المستهلك

باد عملية حساب األوزان وتحديد السلع والخدمات الممثلة للرقم القياسـي ،التـي بلـغ عـددها
حددت سلة المستهلك ،حيث تحدد لكل سلاة ضمن سلة الـرقم القياسـي
 224سلاة وخدمةُ ،
سلاة/خدمة أو أكثر لتكون ممثلة لها ،وعليه فـإن سـلة المسـتهلك تكـون أكبـر مـن سـلة الـرقم
القياسي ،وقد بلغ حجم سلة المستهلك  711سلاة وخدمة.
اباا :التصنيف المستخدم لمجموعات اإلناا

في الرقم القياسي ألساا المستهلك

التصنيف المستخد في الرقم القياسـي ألسـاار المسـتهلك هـو Classification of Individual
) Consumption according to Purpose (COICOPأي "تصــنيف الســتهلك الفــردي حســب
صـنفت سـلة سـلع الـرقم
الغرض" وهو تصنيف صـادر عـن األمـم المتحـدة لألغـراض اإلحصـائية .و ُ
القياسي وخدماته بنا اء على هذا التصـنيف إلـى  03مجموعـة رئيسـة وإلـى  24مجموعـة فرعيـة
علــى مســتوى حــدين ،و 12مجموعــة فرعيــة علــى مســتوى  2حــدود .والجــدول التــالي يبــين
المجموعات الرئيسة (على مستوى حد واحد) وأوزافنها:

 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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COICOP
Classification

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

الوزن

مجموعات السلع والخدمات
الرقم الاــــــا
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

100.00
16.05
1.2
9.76
37.86
4.83
0.85
9.67
7.72
2.42
2.59
3.37
4.62

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

وفق هذا التصنيف قُسمت األسر إلى خمس شرائح بالعتماد على متوسط إفنفا
 3117وهو الاا الذي ُفنفذ فيه آخر مسح إلفنفا

الفرد في عا

األسرة ودخلهـا ،حيـث مثلـت الشـريحة األولـى

"الدفنيا" الشريحة األقل دخل ا ،بينما مثلت الشـريحة الخامسـة "الاليـا" الشـريحة األعلـى دخـل ا،
ويشــير الجــدول التــالي إلــى متوســط إفنفــا

الفــرد حســب مســتويات الرفــاه (القــيم بالــدرهم

اإلماراتي).

األدفنى
مستويات الرفاه
الدفنيا
2,683.3
تحت المتوسطة 11,125.8
المتوسطة
16,896.2
فو المتوسطة 23,723.4

األعلى
11,122.0
16,887.4
23,716.1
34,606.9
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المتوسط
7,838.7
14,069.6
20,260.2
28,685.6

الاليــا

422,932.4

34,631.6

52,720.3

سادسا :التصنيف المستخدم لنوع األسرة في الرقم القياسي ألساا المستهلك

في هذا التصنيف قُسمت األسر إلى ثلثة أصناف :األسر المواطنة ،واألسر غير المواطنة ،واألسـر
الجماعية.
-

األسرة المواطنة :هي فرد أو أكثر من مواطني دولة اإلمـارات الاربيـة المتحـدة الـذين يقيمـون
بصــفة ماتــادة فــي إمــارة أبــوظبي ولهــا رب أســرة ،وقــد تــربطهم صــلة قرابــة أو ل تــربطهم،
ويشتركون في المسكن والمأكل.

-

األسرة غيـر المواطنـة :هـي فـرد أو أكثـر مـن غيـر مـواطني دولـة اإلمـارات الاربيـة المتحـدة،
يشتركون مااا في المسـكن والمأكـل ،وقـد تـربطهم صـلة قرابـة أو ل تـربطهم ،ويكـون لهـا رب
أسرة ،وتاد األسرة غير مواطنة إذا كان رب األسرة غير مواطن والزوجة غيـر مواطنـة حتـى لـو
كان لدى الزوجة أبناء مواطنون من زواج سابق.

-

األسرة الجماعية :تابر عن مجموعة من األفراد (اثنين فأكثر) بصرف النظر عن جنسـياتهم ،ول
يكون لها رب أسرة ول تربطهم صلة قرابة ،ويشتركون مااا فـي المسـكن ،وغالبـاا ل يشـتركون
في المأكل ،وهي من فنوع واحد ذكوراا أو إفناثاا.

ساباا :النطا

النطــا

الجغرافي

الحــالي لمنهجيــة مركــز اإلحصــاء هــو جمــع األســاار مــن إمــارة أبــوظبي .حيــث تشــمل

التقسيمات الجغرافية حالياا مستوى مدينة أبوظبي والاين ،وتجـدر اإلشـارة إلـى أفنـه جـار الامـل
حالياا على بناء سلة المستهلك وجماها في المنطقة الغربية.

ثامنا :مصاد السلع والخدمات

حددت مصادر جمع األساار من خلل زيارات ميدافنية قا بها فريق من قسـم مؤشـرات األسـاار،
ُ
وهذه المصادر في تجدد مستمر ،حيث إن الفريق يبلغ القسم بشكل دوري عن إغل
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أي مصدر

أو افنتقالـه .ولقـد روعـي عنـد اختيـار المصـدر أن يكـون مصـدراا تمثيليـاا أي أفنـه يمثـل فنقطـة شـراء
لشريحة كبيرة من المستهلكين في إمارة أبوظبي ،ويبلغ عدد المصادر التي تجمع األسـاار منهـا
( )081مصدراا.

تاساا :جمع األساا (األجهزة الكايّة)

تاد عملية جمع األساار من أهم المراحل وأدقها ،وتتطلب الكثير من الجهد والوقت .تُجمع أساار
سلة السلع والخدمات من قبل مجموعة من الموظفين الذين ُدربوا و ُأهلـوا لهـذه الغايـة .ولضـمان
دقة األساار التي تجمعُ ،تدقق أساار السلع والخدمات من خلل زيـارات ميدافنيـة تدقيقيـة لاينـة
من السلع والخدمات .فلكل مجموعة من مجموعات سلة السلع والخدمات دورية لجماهـا فمنهـا
ما يجمع بشكل أسبوعي ،ومنها الشهري وربع السنوي.
وبهدف تطوير آلية جمع األساار ومواكبة تكنولوجيا المالومات ،أعد المركز فنظاماا خاصاا باألرقا
القياسية ،ويهدف النظا

المستحدث لحساب األرقا

"األجهزة الكفية" إلى إتما

القياسية ألساار المستهلك باستخدا

اإلجراءات والامليات الخاصة بتركيب األرقا

القياسية ألساار

المستهلك كافة ،باإلضافة إلى توفير البيافنات والنواتج المطلوبة ،فهو فنظا شامل ومتكامل يغطي
مراحل بناء األرقا القياسية ألساار المستهلك كافة.
ويمكن إجمال أهداف النظا على النحو التالي:


تنفيذ مراحل إعداد األرقا القياسية ألساار المستهلك واستخراجها كافة.



توفير البرامج واألدوات اإللكتروفنية الخاصة بإعداد بيافنات األساار (عملية جمع البيافنات من
الميدان) وفنقلها إلى األجهزة الكفية ،وكذلك استقبال البيافنات منها وفنقلها إلى قاعدة
بيافنات األساار.



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



إمكافنية ماالجة األرقا

القياسية وحسابها ألي من مناطق اإلمارة (حسب التوزيع

الجغرافي).


ماالجة الحالت الخاصة التي قد تنشأ في أثناء جمع البيافنات أو إعداد األرقا القياسية
مثل اختفاء السلع والمصادر والتغيرات التي تطرأ على السلع.



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

21



مساعدة جاماي البيافنات على تدقيق البيافنات وذلك بربط قواعد بيافنات األساار الحالية
بالسابقة.

عاشرا :النشر

يامل مركز اإلحصاء  -أبوظبي على إصـدار فنشـرة أسـاار السـلع والخـدمات السـتهلكية بصـورة
شهرية وسنوية .أما الرقم القياسي ألساار المستهلك فيصدر باـد مـرور سـباة أيـا مـن افنتهـاء
الشهر ،واألرقا القياسية ألساار المستهلك متاحة للجميع باد إصدارها .كما يقو المركز بنشـر
دوريات سنوية حول األرقا القياسية ألساار المستهلك تضـم ماـدلت التضـخم .كمـا أفنـه يمكـن
تزويد طالبي البيافنات بمؤشرات األرقا القياسية الشهرية علـى األشـرطة المدمجـة ( )CD'sعنـد
الطلب.

أحد عشر :كيف نقرأ الرقم القياسي ألساا المستهلك؟

إن الــرقم القياســي ألســاار المســتهلك ياكــس التغيــر فــي قيمــة التكلفــة لســلة مــن الســلع
والخدمات (محددة مسبقاا) بين فتـرتين زمنيتـين همـا "فتـرة األسـاس" و"فتـرة المقارفنـة" .علـى
سبيل المثال ،إذا بلغ الرقم القياسـي ألسـاار المسـتهلك فـي فتـرة مقارفنـة ماينـة  015.1فهـذا
ياني أفنه إذا كافنت قيمة تكلفة سلة السلع والخدمات في فترة األساس  011وحـدة فنقديـة فإفنهـا
في فترة المقارفنة أصبحت تكلف  015وحدات فنقدية .هـذا يانـي أن أسـاار السـلع والخـدمات قـد
ارتفات بالمتوسط بما فنسبته .%5
كما يمكننا مقارفنة أساار الفترة الحالية بالفترة السابقة من خلل قسمة الرقم القياسي الحـالي
على الرقم القياسي للفترة السابقة وضرب الناتج في ( )011ومـن ثـم طـر  011لنحصـل علـى
مادل التغير في األساار بين الفترة الحالية والفترة السابقة.

*100 100

t

CPI
CPI

t 1
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المرفقات
يتضمن المرفق ( )1األرقا القياسية ألساار المستهلك خلل شهر فنوفمبر من عا  3103وعا ،3102
باإلضافة إلى الرقم القياسي لشهر أكتوبر  3102وفنسب التغير في األرقا القياسية بين الفترات المذكورة
على مستوى مجموعات اإلفنفا

الرئيسة وباض المجموعات الفرعية.

أما المرفق ( )2فيتضمن متوسط األرقا القياسية ألساار المستهلك للفترة (يناير -فنوفمبر) لاامي 3103
و ،3102باإلضافة إلى فنسبة التغير في األرقا القياسية بين الفترتين المذكورتين على مستوى مجموعات
اإلفنفا

الرئيسة وباض المجموعات الفرعية.

أما المرفقات من ( )2إلى ( )08فهي تتضمن األرقا القياسية ألساار المستهلك خلل أشهر فنوفمبر
 3102وفنوفمبر  3103وأكتوبر  ،3102وخلل الفترة (يناير -فنوفمبر) من عامي  3103و 3102حسب مستوى
رفاه األسرة وحسب فنوع األسرة على مستوى مجموعات اإلفنفا
وفنسب التغير في األرقا القياسية بين الفترات المذكورة.
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الرئيسة وباض المجموعات الفرعية

