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  لتضخم والرقم القیاسي ألسعار المستھلكا

  2012إمارة دبي 
  
  

األرقام القیاسیة ألسعار المستھلك ھي الركیزة األساسیة لبیان مؤشر التضخم، حیث تقیس ھذه األرقام التغیرات الدوریة للمستوى  تعتبر
   العام ألسعار المستھلك خالل فترة زمنیة محددة.

ومؤشرا مباشرا لقیاس  ،ي المستوى العام لألسعار (الرقم القیاسي ألسعار المستھلك) مقیاسا للتضخم في االقتصادویعتبر االرتفاع المتزاید ف
 القوة الشرائیة للنقود في مختلف العملیات المالیة والتي تشمل السلع والخدمات. یقاس التضخم بشكل شھري ویتم مقارنتھ بالفترة السابقة

یتم فیھا حساب أوزان السلع والخدمات مثقلة بمقدار إنفاق األسر على تلك السلع والخدمات لمدة عام كامل ویعتمد على سنة أساس مرجعیة 
ومن خاللھا تم تقسیم السلع والخدمات  2007بإنفاق ودخل األسر، وقد توفرت بیانات مسح إنفاق ودخل األسرة لعام    من خالل مسح یھتم

   ).COICOPحسب التصنیف الدولي لالستھالك الفردي حسب الغرض (إلى اثني عشر مجموعة إنفاق رئیسیة وذلك 
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  الرقم القیاسي العام

ً بمعدل نخفاضا ألسعار المستھلكسجل الرقم القیاسي  أسعار  نخفاضا إلى نخفاضھذا اال ىیعزو، 2011مقارنة بعام  2012عام % 1.71ا
مجموعة المطاعم و%، 1.32 بنسبة المالبس وملبوسات القدمة مجموعو%، 6.19 بنسبة المیاه، الكھرباء، الغاز والوقود مجموعة السكن،

بنسبة  الطعام والمشروبات غیر الكحولیة مجموعةارتفعت في حین %،  0.14ومجموعة االتصاالت بنسبة  ،%0.24 بنسبة والفنادق
وكذلك  %1.34بنسبة ومجموعة النقل  %،2.85 بنسبة مجموعة التعلیم، و% 3.00بنسبة  مجموعة المشروبات الكحولیة والتبغو ،3.24%

المتنوعة بنسبة  السلع والخدمات، ومجموعة %1.30بنسبة  مجموعة األثاث والتأثیث واألدوات المنزلیة وإصالحھا ارتفعت كل من
  .)1) وشكل (1جدول (ذلك من  ضحتیو %.0.09بنسبة  مجموعة الترفیھ والثقافةو ،%0.20بنسبة  الصحة مجموعةو%، 0.59

  2012 - 2010 لمجموعات اإلنفاق الرئیسیة معدل التضخم السنوي |1جدول 

100  =2007  
  2012  2011          2010 الوزن مجموعات اإلنفاق

 )1.71(  0.52  0.55 100.00 التضخم (الرقم العام)
 3.24  5.22  1.90 11.08 الطعام والمشروبات غیر الكحولیة 

 3.00  1.51  0.33 0.24 المشروبات الكحولیة والتبغ
 (1.32) (1.81)  0.44 5.52 المالبس وملبوسات القدم  

 )6.19( (3.30) (1.25) 43.70 السكن، المیاه، الكھرباء، الغاز والوقود 
 1.30  3.46  1.10 3.34 األثاث والتأثیث، األدوات المنزلیة وإصالحھا 

 0.20  3.35  3.43 1.08 الصحة  
 1.34  5.43  6.64 9.08 النقل 

 (0.14)  0.71 (10.59) 6.00 االتصاالت 
 0.09  0.29  0.53 4.24 الترفیھ والثقافة  
 2.85  2.87  9.04 4.09 التعلیم  

 (0.24)  4.47  1.43 5.48 المطاعم والفنادق 
 0.59  2.56  2.09 6.15 السلع والخدمات المتنوعة 

 

  2012 - 2010 الرئیسیةاإلنفاق لمجموعات  معدل التضخم السنوي |1 شكل
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  ات غیر الكحولیةبوشرمالطعام وال
  

أسعار األغذیة غیر مصنفة  رتفاعال ذلك نتیجةو، %3.24قدرھا  ةبنسب الكحولیةالطعام والمشروبات غیر  لمجموعةتضخم المعدل  ارتفع
والسكر  ،%4.93بنسبة  اللحوموارتفعت أسعار ، %5.84بنسبة  األسماك والمأكوالت البحریةأسعار و ،%6.06بنسبة  تحت بند آخر

  .)2وشكل ( )2جدول (ذلك من  ضحتیو%.  4.79 بنسبة والمربى والشكوالتھ والحلویات

  2012 - 2010معدل التضخم السنوي لمجموعة الطعام والمشروبات غیر الكحولیة  | 2 جدول

 100  =2007  
 2012 2011 2010 الوزن مجموعات اإلنفاق

  3.24  5.22  1.90 11.08 شروبات غیر الكحولیةالطعام والم
 0.80  0.97 (0.70) 1.45 الخبز والحبوب ومنتجاتھا 

 4.93  6.18  1.28 2.10 اللحوم 

 5.84  13.31 (5.93) 1.20 األسماك والمأكوالت البحریة 

 1.57  0.15 (0.18) 1.27 اللبـن و الجبـن و البیض 

 4.62  5.04 (3.90) 0.39 الزیوت والدھون 

 1.71  8.68  8.20 1.32 الفواكھ 

 1.24  0.76  11.77 1.25 الخضروات 

 4.79  6.83  3.95 0.58 السكر، المربى، الشكوالتھ، والحلویات

 6.06  8.05  7.76 0.32 األغذیة غیر مصنفة تحت بند آخر

 4.57  1.83  0.42 0.30 الشاي والبن والكاكاو

 3.68  5.73 (0.24) 0.90 والعصائر المیاه المعدنیة والغازیة

  

  2012 - 2010 الطعام والمشروبات غیر الكحولیةمعدل التضخم السنوي لمجموعة  | 2 شكل
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 المشروبات الكحولیة والتبغ
 

، %3.67 بنسبة التبغ أسعاریعزى ذلك إلى ارتفاع  ،%3.00 بنسبةارتفاعا  المشروبات الكحولیة والتبغ مجموعةفي  التضخم عدلم سجل
  .)3) وشكل (3جدول (ذلك من  ضحتیو .%1.13بنسبة أسعار المشروبات الكحولیة و

  2012 - 2010والتبغ  الكحولیةلمشروبات امعدل التضخم السنوي لمجموعة  | 3 جدول

100  =2007  
 2012 2011    2010 الوزن مجموعات اإلنفاق

 3.00  1.51 0.33 0.24 المشروبات الكحولیة والتبغ

 1.13  0.56 -  0.06 روبات الكحولیة المش

 3.67  1.85 0.45 0.18 التبغ

  

 2012 - 2010 والتبغ الكحولیةالرقم القیاسي ألسعار مجموعة المشروبات  | 3 شكلال
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 المالبس وملبوسات القدم
  

 المالبس الجاھزةأسعار  انخفاضذا إلى یعزي ھو %1.32 ھتنسب تبلغ نخفاضاا مجموعة المالبس وملبوسات القدمل معدل التضخم اظھر
 ضحتیو .%0.32، ملحقات المالبس (اإلكسسوار) بنسبة %1.05 نسبةب األقمشةأسعار  انخفاضھا تلت، %2.88 نسبةبفي ھذه المجموعة 

  .)4) وشكل (4جدول (ذلك من 

 2012 -  2010 المالبس وملبوسات القدممعدل التضخم السنوي لمجموعة  | 4 جدول

 100  =2007  
 2012 2011     2010 الوزن مجموعات اإلنفاق

 )1.32( (1.81)  0.44 5.52 المالبس وملبوسات القدم
 )1.05( (2.23)  1.25 0.34 األقمشة

 )2.88( (2.45)  0.53 3.77 المالبس الجاھزة
 )0.32(  0.43 (0.33) 0.06 ملحقات المالبس ( إكسسوار)

 1.46  0.74  0.24 0.39 أجور تفصیل وتنظیف المالبس
  4.46  0.04 (0.21) 0.96 األحذیة وملبوسات القدم األخرى

   

 2012 -  2010 القدمالمالبس وملبوسات معدل التضخم السنوي لمجموعة  | 4 شكل
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  الغاز والوقودء والكھرباو المیاهو السكن
  

 اإلیجارات النخفاضوجاء ذلك نتیجة ، %6.19خفاضا بمعدل انالغاز والوقود و الكھرباءو لمیاهوا لمجموعة السكن التضخم عدلم سجل
  .)5) وشكل (5جدول (ذلك من  ضحتیو .%0.31مواد وخدمات وصیانة المسكن بنسبة وأسعار ، %7.65 نسبةبالتي یدفعھا المستأجرون 

  2012 - 2010الغاز والوقود و الكھرباءو المیاهو السكنمعدل التضخم السنوي لمجموعة  | 5 جدول

100  =2007  
    2012    2011     2010 الوزن مجموعات اإلنفاق

 )6.19( )3.30( (1.25) 43.70 الغاز والوقودو الكھرباءو  المیاه و السكن
 )7.65( )5.07( (1.59) 38.33 التي یدفعھا المستأجروناإلیجارات 

 )0.31( )2.95( (5.09) 0.22 مواد و خدمات وصیانة المسكن

 5.77  11.28  - 1.41 خدمات المیاه

 2.46  7.37 - 3.19 الكھرباء 

 1.79  21.85  12.92 0.51 الغاز

 3.94  2.65 (0.14) 0.02 الوقود السائل

 7.16  7.12 (2.28) 0.02 الوقود الجاف أو الصلب 

  
  

 2012 - 2010الغاز والوقود و الكھرباءو المیاهو السكن معدل التضخم السنوي لمجموعة | 5 شكل
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  األدوات المنزلیة وإصالحھاو األثاث والتأثیث

  
ً بالزیادة في أسعار ،%1.30 إلى لیصل ارتفاعا األدوات المنزلیة وإصالحھاولمجموعة األثاث والتأثیث،  معدل التضخم سجل  متأثرا

 بنسبة نیة والزجاجیة وأدوات المائدةاألواني واألدوات المنزلیة المعد %، تلتھا أسعار5.80األجھزة المنزلیة الكھربائیة الصغیرة بنسبة 
) 6جدول (ذلك من  ضحتیو .%1.76 نسبةب وأسعار الخدمات المنزلیة% 1.84بنسبة  السلع المنزلیة غیر المعمرة أسعار ثم%، 4.54

  .)6وشكل (

  2012 - 2010وإصالحھا دوات المنزلیة األو األثاث والتأثیث معدل التضخم السنوي لمجموعة | 6 جدول

100  =2007  
    2012          2011     2010 الوزن مجموعات اإلنفاق

  1.30  3.46  1.10 3.34 األدوات المنزلیة وإصالحھاواألثاث والتأثیث، 
 )5.79(  2.11 (2.43) 0.37 األثاث والمفروشات 

 )0.71(  2.08  9.75 0.03 السجاد و أغطیة األرض

 )6.28(  1.52 (1.17) 0.07 المنسوجات المنزلیة

 1.11  1.91  1.02 0.14 األجھزة المنزلیة األساسیة

 5.80  1.46 (0.54) 0.01 األجھزة المنزلیة الكھربائیة الصغیرة

  4.54  8.37  4.54 0.40 األواني واألدوات المنزلیة المعدنیة والزجاجیة و أدوات المائدة
 

 0.97  2.50 (0.77) 0.04 الملحقات الصغیرة والمتنوعة (ملحقات اإلنارة المنزلیة)

 1.84  4.37  2.75 0.61 السلع المنزلیة غیر المعمرة

 1.76  2.17  0.11 1.67 الخدمات المنزلیة

  

 2012 – 2010دوات المنزلیة وإصالحھا األو األثاث والتأثیث معدل التضخم السنوي لمجموعة | 6 شكل
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  الصحة
 

ً بالزیادة فيم %،0.20إلى  سجل معدل التضخم لمجموعة الصحة ارتفاعا لیصل بنسبة  مصاریف التحالیل الطبیة واألشعة أسعار تأثرا
) 7جدول (ذلك من  ضحتیو.% 0.21%، وأسعار خدمات المستشفیات وما شابھ بنسبة 0.26صیدالنیة بنسبة المنتجات وأسعار ال، 1.34%

  .)7وشكل (

  2012 - 2010الصحة معدل التضخم السنوي لمجموعة  | 7 جدول

100  =2007  
    2012          2011     2010 الوزن مجموعات اإلنفاق

 0.20  3.35 3.43 1.08 الصحة
  0.26  0.36 1.75 0.73 منتجات صیدالنیھ

  0.12  0.66 4.18 0.04 منتجات طبیة أخرى

  -  - 0.10 0.02 األجھزة والمعدات العالجیة

  -  55.36 1.43 0.04 خدمات األطباء والتمریض

-   11.74 0.02 خدمات طب األسنان   )12.40(  

 1.34 (6.96) 5.31 0.15 مصاریف التحالیل الطبیة واألشعة

 0.21  19.28 10.18 0.08  خدمات المستشفیات وما شابھ
  

 2012 -  2010الصحة معدل التضخم السنوي لمجموعة  | 7 شكل
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  النقل 
  

%، 11.13التضخم في ھذه المجموعة بمعدل  الدراجات الناریة أسعاروتصدرت  ،%1.34 لیصل إلى لمجموعة النقل معدل التضخم ارتفع
أسعار وسائل النقل  لكل من% 4.21و % 4.29االرتفاع بنسبة  %، ثم5.44قطع الغیار والملحقات لوسائل النقل بنسبة  یلیھا ارتفاع أسعار
  .)8) وشكل (8جدول (ذلك من  ضحتیو .جويالنقل ال الشخصیة وأسعار

  2012 - 2010النقل معدل التضخم السنوي لمجموعة  | 8 جدول

100  =2007  
    2012          2011     2010 الوزن مجموعات اإلنفاق

 1.34  5.43  6.64 9.08 النقل
 4.29  1.89 (4.01) 1.17 وسائل النقل الشخصیة

 11.13 (3.52)  3.23 0.01 دراجة ناریة

 5.44  4.33  3.65 1.08 ئل النقلقطع الغیار والملحقات لوسا

 0.03  9.05  14.09 4.47 الوقود والزیوت لوسائل النقل

  -  -  - 1.41 خدمات صیانة وتصلیح وسائل النقل

 0.10 (0.69) (0.51) 0.46 نفقات أخرى على وسائل النقل

 0.05  5.12  7.30 0.39 النقل البري

 4.21  8.57  2.57 0.09 النقل الجوي 

  
  

 2012 - 2010النقل معدل التضخم السنوي لمجموعة  | 8 كلش
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  االتصاالت 
 

ً م %،0.14إلى  لیصل انخفاضاسجل معدل التضخم لمجموعة االتصاالت  أجھزة االتصاالت السلكیة والالسلكیة  أسعار بانخفاض تأثرا
  .)9) وشكل (9جدول (ذلك من  ضحتیو .%7.74بنسبة 

  2012 - 2010 االتصاالتوي لمجموعة معدل التضخم السن | 9 جدول

100  =2007  
          2011     2010  2009 الوزن مجموعات اإلنفاق

)0.14(  0.71 (10.59) 6.00 االتصاالت   

 -  -  -  0.03 خدمات بریدیة

)7.74( (0.19)  5.55 0.12 أجھزة االتصاالت السلكیة والالسلكیة  

 -   0.74 (10.92) 5.85  خدمات االتصاالت السلكیة والالسلكیة

  

 

 

 2012 - 2010 االتصاالتمعدل التضخم السنوي لمجموعة  | 9 شكل
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 الترفیھ والثقافة
  

ً م %،0.09إلى  لیصل ارتفاعا الترفیھ والثقافةسجل معدل التضخم لمجموعة  ، وارتفاع %5.50 الزھور بنسبةالنباتات و  أسعار بارتفاعتأثرا
 .)10) وشكل (10جدول (ذلك من  ضحتیو .%2.12بنسبة  خدمات الترفیھ الریاضیة أسعار% ،وارتفاع 2.66نسبة ب الخدمات الثقافیةأسعار 

    

  2012 - 2010الترفیھ والثقافة معدل التضخم السنوي لمجموعة  | 10 جدول

100  =2007  
    2012    2011 2010 الوزن مجموعات اإلنفاق

 0.09  0.29  0.53 4.24 الترفیھ والثقافة  
)10.93( (11.00) (12.88) 0.11 األجھزة السمعیة والبصریة وما إلیھا  

)5.38(  1.07 (7.73) 0.05 أجھزة التصویر ومستلزماتھا  

)18.17( (19.90) (7.00) 0.06 معدات معالجة المعلومات  

)2.33(  8.48  1.11 0.16 األلعاب  

 5.50  1.65  1.84 0.08 النباتات و الزھور  

 2.12 ـ (7.23) 0.25 الترفیھ الریاضیةخدمات 

 2.66  1.49  5.70 0.61 الخدمات الثقافیة
 

 0.82  1.03  3.50 0.15 الكتب

  -  -  0.34 2.48 الصحف والدوریات

)0.11(  1.78  3.88 0.29 القرطاسیة ومواد الرسم  

  

 2012 - 2010 والثقافةالترفیھ معدل التضخم السنوي لمجموعة  | 10 شكل
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  التعلیم
  

رسوم  %، تلتھا ارتفاع10.53الدروس الخصوصیة بمعدل % نتیجة الرتفاع رسوم 2.85سجل التضخم في مجموعة التعلیم ارتفاعا بمعدل 
ذلك من  ضحتیو. %2.59بمعدل  ریاض األطفال والحلقة األولىرسوم الدراسة لمرحلة  %، ثم3.67لمرحلة الجامعیة بمعدل الدراسة ل

  .)11ل () وشك11جدول (

  2012 - 2010 النقلمعدل التضخم السنوي لمجموعة  | 11 جدول

100  =2007  
          2012          2011     2010 الوزن مجموعات اإلنفاق

 2.85 2.87 9.04 4.09 التعلیم 

 2.59 0.79  9.11 1.61  األولىوالحلقة  األطفالمرحلة ریاض 

 2.22 1.63  9.31 1.47 المرحلة الثانویة 

 3.67 6.44  8.23 0.96 المرحلة الجامعیة 

 10.53 35.71  16.67 0.05 الدروس  الخصوصیة 

  

  2012 - 2010 التعلیممعدل التضخم السنوي لمجموعة  | 11 شكل

  

 
 
 
 



 

13  
 

 
 

  المطاعم والفنادق
  

ً م %،0.24إلى  لیصل انخفاضا المطاعم والفنادقسجل معدل التضخم لمجموعة  بنسبة  المطاعم والمقاھيأسعار  في نخفاضباالتأثرا
  .)12) وشكل (12جدول (ذلك من  ضحتیو %.0.28

  2012 - 2010 المطاعم والفنادق معدل التضخم السنوي لمجموعة | 12 جدول

100  =2007  
          2012          2011     2010 الوزن مجموعات اإلنفاق

)0.24(  4.47  1.43 5.48 المطاعم والفنادق  

)0.28(  4.49  1.43 5.45  م والمقاھيالمطاع  

 9.34  0.54  - 0.03 اإلقامة بالفنادق

  

 2012 - 2010المطاعم والفنادق  معدل التضخم السنوي لمجموعة | 12 شكل
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  السلع والخدمات المتنوعة
  

المجوھرات والحلي والساعات  عت أسعارحیث ارتف، %0.59إلى  لیصل ارتفاعا لمجموعة السلع والخدمات المتنوعة التضخم عدلم سجل
 ضحتیو .%3.20بنسبة  خدمات أخرى غیر مصنفھ في مكان آخر، وأسعار %3.70بنسبة  مواد وأدوات العنایة الشخصیة تلتھا، %3.87 نسبةب

  .)13) وشكل (13جدول (ذلك من 

  2012 - 2010ت المتنوعة السلع والخدمامعدل التضخم السنوي لمجموعة  | 13 جدول

100  =2007  
          2012          2011     2010 الوزن مجموعات اإلنفاق

 0.59  2.56  2.09 6.15 السلع والخدمات المتنوعة 
 0.27  4.19  9.46 0.78 خدمات العنایة الشخصیة

 )3.19( (2.77)  0.87 0.02 أجھزة العنایة الشخصیة الكھربائیة
 3.70  3.74  1.26 2.34 مواد وأدوات العنایة الشخصیة

 3.87  19.87  14.44 0.29 المجوھرات والحلي والساعات 
 )0.73(  5.34 (0.45) 0.05 السلع الشخصیة األخرى

 ـ ـ ـ 0.41 التأمین الصحي
 )5.78( (3.43) (1.70) 1.53  تأمین المركبات

 3.20  3.17 1.46 0.73  خدمات أخرى غیر مصنفھ في مكان آخر
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