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الملخص التنفيذي


بلغ متوسط االرتفاع في الرقم القياسي ألسعار المستهلك خالل الربع األول من عام %1.9 2102
مقارنة مع نفس الفترة من عام .2100



ارتفع الرقم القياسي ألسعار المستهلك في شهر مارس من عام  2102بنسبة  %0.3مقارنة مع
نفس الشهر من عام .2100



ارتفع الرقم القياسي ألسعار المستهلك في شهر مارس  2102بنسبة  %1.3مقارنة بالرقم
القياسي لشهر فبراير .2102



جدول  :0األرقام القياسية ألسعار المستهلك
الرقم القياسي ألسعار المستهلك خالل
السنة
فبراير

مارس

الربع األول

الربع الرابع

2100
2012

020.2
020.9

021.1
022.2

020.1
022.1

022.1
-

نسبة التغير%

1.1

0.3

1.9

-
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ارتفعت معدالت أسعار المستهلك لالسر في شريحة الرفاه "الدنيا" بنسبة  %0.1خالل الربع األول
من عام  2102مقارنة بنفس الربع من عام  ،2100كما ارتفعت أسعار المستهلك لشريحة االسر
ذات مستوى الرفاه العالي بنسبة  %1.1بينما ارتفعت أسعار المستهلك لالسر في شريحة الرفاه "
المتوسطة" بنسبة .%0.0



ارتفعت معدالت أسعار المستهلك لألسر المواطنة بنسبة  %0.0خالل الربع األول من عام 2102
مقارنة بنفس الربع من عام  ،2100كما ارتفعت أسعار المستهلك لشريحة االسر غير المواطنة
بنسبة  %1.1بينما ارتفعت أسعار المستهلك لألسر الجماعية بنسبة .%1.9



انخفض الرقم القياسي في الربع األول من عام  2102بنسبة  %1.4مقارنة بالربع الرابع من عام
.2100

1

أوال -الرقم القياسي للربع األول من عام 2102

جدول  :2مجموعات االنفاق الرئيسية حسب الوزن والتغير النسبي ونسبة المساهمة للربع
األول .2102
الوزن

مجموعات االنفاق الرئيسية

التغير
النسبي %

المساهمة
%

االغذية والمشروبات غير الكحولية

16.1

4.3

84.4

المشروبات الكحولية والتبغ

0.3

8.1

2.3

المالبس واالحذية

9.8

-2.8

-25.7

السكن ،والمياه ،والكهرباء ،والغاز ،وأنواع الوقود االخرى

37.9

-0.7

-32.4

التجهيزات والمعدات المنزلية واعمال الصيانة االعتيادية للبيوت

4.8

1.5

8.3

الصحة

0.8

0.0

0.0

النقل

9.7

0.8

8.5

االتصاالت

7.7

0.0

-0.3

الترويح والثقافة

2.4

-0.3

-0.7

التعليم

2.6

4.8

18.3

المطاعم والفنادق

3.4

10.0

40.0

سلع وخدمات متنوعة

4.6

-0.5

-2.7

المجموع

011

-

011
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ارتفع الرقم القياسي ألسعار المستهلك خالل الربع األول من عام  2102بنسبة  %1.9مقارنة بنفس
الفترة من عام .2100
يظهر الجدول أعاله بأن مجموعة "األغذية والمشروبات غير الكحولية" هي أعلى مجموعة ساهمت في
االرتفاع الذي حدث في أسعار المستهلك خالل الربع األول من عام  2102مقارنة بنفس الفترة من عام
 2100حيث ساهمت بنسبة  ، %84.4جاء ذلك نتيجة الرتفاع أسعار معظم المجموعات الفرعية التابعة
لها ،ومن اكثر المجموعات ارتفاعا كانت أسعار مجموعة "اللحوم" بنسبة  ،%02.0مجموعة " االسماك
واالغذية البحرية " بنسبة  ،%01.1مجموعة "البن والشاي والكاكاو" بنسبة  ،%01مجموعة "الزيوت
والدهون" بنسبة  ،%1.3مجموعة "الخبز والحبوب" بنسبة . %4.3
أما ثاني أعلى مساهمة في االرتفاع الذي حدث في معدل أسعار المستهلك خالل الربع األول من
عام  2102مقارنة بنفس الفترة من عام 2100

فهي مجموعة "المطاعم والفنادق" فقد ساهمت

بنسبة  %41من مجمل االرتفاع في االسعار وارتفعت اسعارها بنسبة .%01
ومن أهم المجموعات التي ساهمت بتخفيض معدل تغير أسعار المستهلك خالل الربع األول من عام
 2102مقارنة بنفس الربع من عام  2100مجموعة " السكن ،والمياه ،والكهرباء ،والغاز ،وأنواع الوقود
االخرى " التي ساهمت بنسبة ( )%32.4-حيث انخفضت أسعار هذه المجموعة بنسبة  %1.1يليها
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مجموعة "المالبس واالحذية" التي ساهمت بنسبة  %2..1-حيث انخفضت أسعار هذه المجموعة
بنسبة .%2.8
انخفض الرقم القياسي خالل الربع األول من عام  2102بنسبة  %1.4مقارنة بالربع الرابع من عام
 ،2100وقد جاء هذا االنخفاض نتيجة النخفاض اسعار مجموعة االغذية والمشروبات غير الكحولية
بنسبة .%0.9
ثانيا -الرقم القياسي لشهر مارس 2102

ارتفع معدل الرقم القياسي ألسعار المستهلك في شهر مارس من عام  2102بنسبة  %0.3مقارنة
بنفس الشهر من عام  ،2100أهم المجموعات التي ارتفعت أسعارها فهي مجموعة "المطاعم
والفنادق" بنسبة  ،%03.4مجموعة "المشروبات الكحولية والتبغ" بنسبة ،%9..مجموعة "االغذية
والمشروبات غير الكحولية" بنسبة  %..1في حين انخفضت أسعار مجموعة " السكن ،والمياه،
والكهرباء ،والغاز ،وأنواع الوقود االخرى " بنسبة .%0.3
ارتفع معدل الرقم القياسي السعار المستهلك في شهر مارس من عام  2102بنسبة  %1.3مقارنة
بأسعارها في شهر فبراير  ،2102أما أهم المجموعات التي ارتفعت أسعارها فهي مجموعة "المطاعم
والفنادق" بنسبة  ،%3.4مجموعة "المالبس واالحذية" بنسبة  ،%2.3مجموعة " المشروبات الكحولية
والتبغ" بنسبة .%0.9

شكل  :0معدالت التضخم السنوية ألشهر عام  2011 ،2010و2102

المصدر  :مركز اإلحصاء  -أبو ظبي
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ثالثا -الرقم القياسي ألسعار المستهلك حسب مستوى رفاه االسرة لشهر مارس 2102
-

ارتفعت معدالت أسعار المستهلك لالسر في شريحة الرفاه "الددنيا" بنسدبة  %0.1خدالل الربدع
األول من عام  2102مقارنة بنفس الربع من عام  ،2100كما ارتفعت أسعار المستهلك لشدريحة
االسر ذات مستوى الرفاه "العليا" بنسدبة  %1.1بينمدا ارتفعدت أسدعار المسدتهلك لالسدر فدي
شريحة الرفاه "المتوسطة" بنسبة  %0.0أما شريحة الرفاه "تحدت المتوسدطة" فقدد ارتفعدت
أسعار المستهلك فيها بنسبة .%0.2

-

ارتفعت معدالت اسعار المستهلك في شريحة الرفاه "الدنيا" بنسبة  %0.3خدالل شدهر مدارس
من عام  2102مقارنة بأسعار شهر مارس  ،2100كما ارتفعت أسعار المستهلك لشريحة االسر
ذات مستوى الرفاه "العليا" بنسبة  ،%1.1بينما ارتفعت أسعار المستهلك لالسدر فدي شدريحة
الرفاه "المتوسطة" بنسبة .%0..

-

ارتفعت معدالت أسعار المستهلك في شريحة الرفاه "الدنيا" و"العليا" بنسبة  %1.2خالل شهر
مارس  2102مقارنة بأسعار المستهلك في شهر فبراير  ،2102بينما ارتفعت أسدعار المسدتهلك
لألسر في شريحة الرفاه "المتوسطة" بنسبة .%1.3

رابعا -الرقم القياسي ألسعار المستهلك حسب نوع االسرة لشهر مارس 2102

-

ارتفعت معدالت أسعار المسدتهلك لألسدر المواطندة بنسدبة  %0.0خدالل الربدع األول مدن عدام
 2102لنفس فترة المقارنة ،كما ارتفعت معدالت أسعار المستهلك لشريحة االسر غير المواطنة
بنسبة  %1.1بينما ارتفعت أسعار المستهلك لألسر الجماعية بنسبة .%1.9

-

ارتفعت معدالت أسعار المستهلك لالسر المواطنة بنسبة  %0..خالل شهر مارس مدن عدام
 2102مقارنددة بأسددعار شددهر مددارس  ،2100وارتفعددت أسددعار المسددتهلك لشددريحة االسددر غيددر
المواطنة بنسبة  %0.1بينما ارتفعت أسعار المستهلك لألسر الجماعية بنسبة .%0.3

-

ارتفعت معدالت أسعار المستهلك لألسدر المواطندة وغيدر المواطندة بنسدبة  %1.3خدالل شدهر
مارس  2102مقارنة بأسعار المستهلك في شهر فبرايدر ،2102بينمدا ارتفعدت معددالت اسدعار
المستهلك لألسر الجماعية بنسبة .%1.0

االصدار القادم:
سوف يتم اصدار الرقم القياسي السعار المسدتهلك لشدهر ابريدل  2102فدي العاشدر مدن مدايو . 2102

للمزيد من المعلومات ،يرجى زيارة الموقع االلكتروني لمركز اإلحصاء – أبو ظبيwww.scad.ae :
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المنهجية
يعتمددد الددرقم القياسددي علددى سددنة  2111كاسدداس لالسددعار واالوزان .حيددث اعتمدددت االوزان
المستخدمة على نتائج مسح نفقات ودخل االسدرة  2118 /2111الدذي تدم تنفيدذه فدي امدارة
ابدوظبي .ان المنهجيدة التدي اسدتخدمت فدي الدرقم القياسدي تتسد

مدع أفضدل الممارسدات

والتوصيات الدولية في هذا المجال.
اوال  :مصادر السلع والخدمات
تم تحديد مصادر جمع األسدعار مدن خدالل زيدارات ميدانيدة قدام بهدا فريد
االسعار ،وهذه المصادر في تجدد مستمر ،حيث يقوم الفري

مدن قسدم م شدرات

بشكل دوري بدببال االقسدم عدن

إغالق أو إنتقال أي مصدر .ويبلغ عدد المصادر التي تجمع األسعار منها ( )001مصدراً.
ثانيا  :جمع األسعار
يتم جمع أسعار سلة الرقم القياسي شهريا فيما عدا الخضروات والفواكد واللحدوم واالسدماك
والدجاج والتي يتم جمعها بشكل اسبوعي نظرا لتغير اسعارها بشكل سريع .ويتم جمع بيانات
المددارس فتجمدع بشدكل نصد

ايجارات المنازل بشكل ربع سنوي ،اما مصداري

سدنوي .ويدتم

حسدداب الم شددر باعتبددار عددام  2111كعددام اسدداس فددي امددارة ابددوظبي  ،وتتكددون سددلة الددرقم
القياسي من  334سلعة وخدمة بينما تتكون سلة المستهلك من  111سلعة وخدمة.
ثانيا -االوزان
يحسب وزن السلعة  /الخدمة باستخدام نتائج مسح دخل وانفاق االسدرة  2118 /2111حيدث
يتم حساب االهميات النسبية للسلع والخدمات .السلعة /الخدمة التي تكون اهميتهدا أكبدر أو
تساوي  %1.112دخلت ضمن سلة سدلع وخددمات الدرقم القياسدي السدعار المسدتهلك .أمدا
السلع التي كانت اهميتها اقل من ذلك فقد تم توزيدع اوزانهدا علدى بداقي السدلع ضدمن نفدس
المجموعة باسلوب التناسب مع الحجم.
رابعا -تركيب الرقم القياسي ألسعار المستهلك
يدددتم حسددداب الدددرقم القياسدددي السدددعار المسدددتهلك حسدددب الصددديغة الرياضدددية لالسدددبير
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التي تعتمد اوزان سنة االساس..

0i

يتم حساب متوسط سعر السدلعة علدى مسدتوى المجموعدة االبتدائيدة (المجموعدة االبتدائيدة
هي أدنى مستوى للسلعة يتوفر ل وزن) باستخدام الوسط الهندسي .أما المنسوب السدعري
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والوزن الجديد ،فيتم حساب المنسوب السدعري بقسدمة سدعر المقارندة علدى سدعر االسداس
وللحصول على الوزن الجديد للسلعة يتم ضرب المنسوب السعري بوزن االساس للسلعة.
ومن الجدير بالذكر ان تتم معالجة السلع الموسمية اليا ضمن مل

االكسدل الدذي تدم انشدائ

بهدف حساب الرقم القياسي الشهري السعار المستهلك وذلك بتوزيع وزن السلعة الموسدمية
في الشهر الذي تختفي في السلعة على باقي السلع ضمن نفس المجموعدة بالتناسدب مدع
الحجم.
وباالضافة للرقم القياسي العام لكافة ارجاء امارة ابدوظبي تدم اعدداد الدرقم القياسدي بحسدب
خمسة شرائح للدخل  ،باالضدافة الدى ندوع االسدرة مواطندة  ،غيدر مواطندة  ،واسدرة جماعيدة.
ويشير مصطلح االسرة الجماعية الى االسر التي تتكون من عدة افراد يقيمون فدي مسدكن وال
تربطهم عالقات قرابة وال يوجد رب لالسرة.
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