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الملخص التنفيذي


ارتفع الرقم القياسي ألسعار المستهلك في شهر يناير من عام  7007بنسبة  %0.0مقارنة مع
نفس الشهر من عام .7000



انخفض الرقم القياسي ألسعار المستهلك في شهر يناير  7007بنسبة  %0.3مقارنة بالرقم
القياسي لشهر ديسمبر .7000
جدول  :0األرقام القياسية ألسعار المستهلك

الرقم القياسي ألسعار المستهلك خالل السنة
السنة

ديسمبر

يناير

7000

077.1

070.0

7007

-

077.0

نسبة التغير%

-

0.0

المصدر  :مركز اإلحصاء  -أبو ظبي



ارتفعت معدالت اسعار المستهلك في شريحة الرفاه "الدنيا" بنسبة  %0.0خالل شهر يناير من
عام  7007مقارنة بأسعار شههر ينهاير  ،7000وارتفعهت أسهعار المسهتهلك لشهريحة االسهر ات
مستوى الرفاه "العليا" بنسبة  %0.6بينما ارتفعت أسعار المستهلك لالسر في شهريحة الرفهاه
"المتوسطة" بنسبة .%0.0



ارتفعت معدالت أسعار المستهلك لالسر المواطنة بنسبة  %0.0خالل شهر يناير من عام 7007
مقارنة بأسهعار شههر ينهاير  ،7000وارتفعهت أسهعار المسهتهلك لشهريحة االسهر ليهر المواطنهة
بنسبة  %0.0بينما ارتفعت أسعار المستهلك لالسر الجماعية بنسبة .%0.0
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اول ا -الرقم القياسي لشهر يناير 2012
جدول  :2مجموعات النفاق الرئيسية حسب الوزن والتغير النسبي
الوزن

مجموعات النفاق الرئيسية

التغير النسبي
%

االلذية والمشروبات لير الكحولية

16.1

4.7

المشروبات الكحولية والتبغ

0.3

7.4

المالبس واالحذية

9.8

-4.5

السكن ،والمياه ،والكهرباء ،والغاز ،وأنواع الوقود االخرى

37.9

-0.4

التجهيزات والمعدات المنزلية واعمال الصيانة االعتيادية للبيوت

4.8

2.0

الصحة

0.8

0.0

النقل

9.7

0.5

االتصاالت

7.7

-0.1

الترويح والثقافة

2.4

-0.1

التعليم

2.6

4.8

المطاعم والفنادق

3.4

6.9

سلع وخدمات متنوعة

4.6

-0.9

المجموع

000

-

المصدر  :مركز اإلحصاء  -أبو ظبي

ارتفع معدل الرقم القياسي ألسعار المستهلك في شهر يناير من عام  7007بنسبة  %0.0مقارنة
بنفس الشهر من عام  ،7000أما أهم المجموعات التي ارتفعت أسعارها فهي مجموعة "المشروبات
الكحولية والتبغ" بنسبة  ،%2.1مجموعة "المطاعم والفنادق" بنسبة ،%6.0

مجموعة " التعليم"

بنسبة  ،%1.0مجموعة "االلذية والمشروبات لير الكحولية" بنسبة  %1.2في حين انخفضت أسعار
مجموعة "المالبس واالحذية" بنسبة .%1.0
انخفض معدل الرقم القياسي السعار المستهلك في شهر يناير من عام  7007بنسبة  %0.3مقارنة
بأسعارها في شهر ديسمبر  ،7000أما أهم المجموعات التي انخفضت أسعارها فهي مجموعة "
االلذية والمشروبات لير الكحولية " بنسبة  ،%0.6مجموعة " السلع والخدمات المتنوعة " بنسبة
. %0.0
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شكل  :1معدالت التضخم السنوية ألشهر عام  0211 ، 0212و0210

المصدر  :مركز اإلحصاء  -أبو ظبي

ثانيا -الرقم القياسي ألسعار المستهلك حسب مستوى رفاه السرة لشهر يناير
2012
-

ارتفعت معدالت اسعار المستهلك في شريحة الرفاه "الدنيا" بنسبة  %0.0خالل شهر يناير من
عام  7007مقارنة بأسعار شهر يناير  ، 7000وارتفعهت أسهعار المسهتهلك لشهريحة االسهر ات
مستوى الرفاه "العليا" بنسبة  %0.6بينما ارتفعت أسعار المستهلك لالسر في شهريحة الرفهاه
"المتوسطة" بنسبة .%0.0

-

انخفضت معدالت أسعار المستهلك في شريحة الرفاه "الدنيا" بنسهبة  %0.2خهالل شههر ينهاير
 7007مقارنة بأسعار المستهلك في شهر ديسمبر  ،7000كما انخفضت اسعار المستهلك فهي
شريحة الرفاه "المتوسطة" بنسبة  %0.1بينما انخفضت اسعار المستهلك في شهريحة الرفهاه
"العليا" بنسبة .%0.7
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ثالثا -الرقم القياسي ألسعار المستهلك حسب نوع السرة لشهر يناير 2102


ارتفعت معدالت أسعار المستهلك لالسر المواطنهة بنسهبة  %0.0خهالل شههر ينهاير مهن عهام
 7007مقارنة بأسعار شهر يناير  ،7000وارتفعت أسعار المستهلك لشريحة االسر لير المواطنة
بنسبة  %0.0بينما ارتفعت أسعار المستهلك لالسر الجماعية بنسبة .%0.0



انخفضت معدالت أسعار المستهلك لالسر المواطنة وليهر المواطنهة بنسهبة  %0.3لكهل منهمها
خالل شهر يناير  7007مقارنهة بأسهعار المسهتهلك فهي شههر ديسهمبر  ،7000بينمها انخفضهت
أسعار المستهلك لشريحة االسر الجماعية بنسبته .%0.2

الصدار القادم:
سوف يتم اصدار الرقم القياسي السعار المستهلك لشهر فبراير  7007في العاشهر مهن مهارس . 7007
للمزيد من المعلومات ،يرجى زيارة الموقع االلكتروني لمركز االحصاء – أبوظبيwww.scad.ae :
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المنهجية
يعتمد الرقم القياسي على سنة  7002كاساس لالسعار واالوزان .حيث اعتمهدت االوزان المسهتخدمة
على نتائج مسح نفقات ودخل االسرة  7000 /7002الذي تم تنفيهذه فهي امهارة ابهوظبي .ان المنهجيهة
التي استخدمت في الرقم القياسي تتسق مع أفضل الممارسات والتوصيات الدولية في هذا المجال.

اول ا  :مصادر السلع والخدمات
تم تحديد مصادر جمع األسعار من خالل زيارات ميدانية قام بها فريق من قسم مؤشرات االسعار ،وهذه
المصادر في تجدد مستمر ،حيث يقهوم الفريهق بشهكل دوري به بالل االقسهم عهن ولهالق أو ونتقهال أي
مصدر .ويبلغ عدد المصادر التي تجمع األسعار منها ( )002مصدراً.

ثانياا  :جمع األسعار
يتم جمع أسعار سلة الرقم القياسي شهريا فيما عدا الخضروات والفواكه واللحوم واالسهما

والهدجا

والتي يتم جمعها بشكل اسبوعي نظرا لتغير اسعارها بشكل سريع .ويتم جمع بيانات ايجارات المنهازل
بشكل ربع سنوي ،اما مصاريف المدارس فتجمع بشكل نصف سنوي .ويتم حساب المؤشر باعتبار عهام
 7002كعام اساس في امارة ابوظبي  ،وتتكون سلة الرقم القياسي من  331سلعة وخدمة بينما تتكون
سلة المستهلك من  620سلعة وخدمة.

ثانيا -الوزان
يحسب وزن السلعة  /الخدمة باسهتخدام نتهائج مسهح دخهل وانفهاق االسهرة  7000 /7002حيهث يهتم
حساب االهميات النسهبية للسهلع والخهدمات .السهلعة /الخدمهة التهي تكهون اهميتهها أكبهر أو تسهاوي
 %0.007دخلت ضمن سلة سلع وخدمات الرقم القياسي السعار المستهلك .أمها السهلع التهي كانهت
اهميتها اقل من لك فقد تم توزيع اوزانها على باقي السلع ضمن نفس المجموعهة باسهلوب التناسهب
مع الحجم.

رابعا -تركيب الرقم القياسي ألسعار المستهلك
يههههتم حسههههاب الههههرقم القياسههههي السههههعار المسههههتهلك حسههههب الصههههيغة الرياضههههية لالسههههبير
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التي تعتمد اوزان سنة االساس.
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يتم حساب متوسط سعر السلعة على مستوى المجموعة االبتدائية (المجموعة االبتدائيهة ههي أدنهى
مستوى للسلعة يتوفر له وزن) باستخدام الوسط الهندسهي .أمها المنسهوب السهعري والهوزن الجديهد،
فيتم حساب المنسوب السهعري بقسهمة سهعر المقارنهة علهى سهعر االسهاس وللحصهول علهى الهوزن
الجديد للسلعة يتم ضرب المنسوب السعري بوزن االساس للسلعة.
ومن الجدير بالذكر انه تتم معالجة السلع الموسمية اليا ضهمن ملهف االكسهل الهذي تهم انشهائه بههدف
حساب الرقم القياسي الشهري السعار المستهلك و لك بتوزيهع وزن السهلعة الموسهمية فهي الشههر
الذي تختفي فيه السلعة على باقي السلع ضمن نفس المجموعة بالتناسب مع الحجم.
وباالضافة للرقم القياسي العام لكافة ارجاء امارة ابوظبي تهم اعهداد الهرقم القياسهي بحسهب خمسهة
شرائح للدخل  ،باالضافة الهى نهوع االسهرة مواطنهة  ،ليهر مواطنهة  ،واسهرة جماعيهة .ويشهير مصهطلح
االسرة الجماعية الى االسر التي تتكون من عدة افراد يقيمون في مسكن وال تربطهم عالقات قرابة وال
يوجد رب لالسرة.
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