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 التضخم في الرقم القياسي ألسعار المستهلك

 إمارة دبي - 2014األول  نصفال

 

من عام بالفترة ذاتها مقارنة  4022األول من عام  نصفلل %47.2 بنسبة سعار المستهلكقم القياسي العام ألمؤشر الر رتفعا

بنسبة  التعليممجموعة ، %27.4بنسبة  السكن، المياه، الكهرباء، الغاز والوقودمجموعة أسعار  ارتفاعوجاء ذلك نتيجة  ،4023

 المنزلية وإصالحها والتأثيث، األدوات مجموعة األثاث، %3733مجموعة الطعام والمشروبات غير الكحولية بنسبة  ،2723%

مجموعة  ،%4722بنسبة  المطاعم والفنادق مجموعة ،%.473مجموعة المشروبات الكحولية والتبغ بنسبة  ،%47.3بنسبة 

مجموعة  ،%07.2بنسبة  النقل مجموعة ،%27.3بنسبة السلع والخدمات المتنوعة مجموعة  ،%4723بنسبة الصحة 

 المالبس وملبوسات القدممجموعة  شهدتفي حين  ،%0722بنسبة  الترفيه والثقافةمجموعة و ،%07.0 بنسبة االتصاالت

 (27كما هو موضح في جدول ) 7%4742بنسبة انكماشاً 

 

 

 1014 - 1013األول  نصفللالتضخم واألرقام القياسية ألسعار المستهلك  | (1جدول )
200  =400. 

 الوزن مجموعات اإلنفاق الرئيسية
 الرقم القياسي

 (4023األول  نصف)ال

 الرقم القياسي

 (4022األول  نصف)ال
 معدل التضخم %

 2.74 118.47 115.31 100.00 الرقم القياسي العام 

 3.36 141.92 137.31 11.08 الطعام والمشروبات غير الكحولية  

 2.35 136.57 133.44 0.24 المشروبات الكحولية والتبغ 

 (2.89) 121.36 124.98 5.52 المالبس وملبوسات القدم 

 4.58 102.06 97.59 43.70 السكن، المياه، الكهرباء، الغاز و الوقود 

 2.53 132.00 128.74 3.34 األثاث والتأثيث، األدوات المنزلية وإصالحها 

 2.16 124.29 121.66 1.08 الصحة 

 0.79 132.33 131.29 9.08 النقل 

 0.70 91.05 90.42 6.00 االتصاالت 

 0.11 108.30 108.18 4.24 الترفيه والثقافة 

 4.43 174.74 167.33 4.09 التعليم 

 2.19 147.21 144.06 5.48 المطاعم والفنادق 

 1.76 131.55 129.27 6.15 السلع والخدمات المتنوعة 
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 1014 – 1013األول  نصفللالتضخم  | (1شكل )

 

 وجاء معدل التضخم في مجموعات اإلنفاق الرئيسية كالتالي:

 والمشروبات غير الكحولية الطعام

األسماك  أسعار رتفاع، وجاء ذلك نتيجة ا%3733 نسبة معدل التضخم في مجموعة الطعام والمشروبات غير الكحولية بلغ

بنسبة  خراألغذية غير مصنفة تحت بند آ ثم أسعار ،%4734بنسبة  اللحوم تلتها أسعار ،%40723بنسبة  والمأكوالت البحرية

4742%7 

 الكحولية والتبغ المشروبات

 المشروبات الكحولية ، وجاء ذلك نتيجة الرتفاع أسعار%.473 نسبة معدل التضخم في مجموعة المشروبات الكحولية والتبغ بلغ

 7%.274بنسبة  التبغأسعار و %722.بنسبة 

 المالبس وملبوسات القدم

ألحذية وملبوسات ا سعارأ خفاضنذلك نتيجة ال، وجاء %4742بة عة المالبس وملبوسات القدم بنسمجمو فيت األسعار كمشان

 7%3724بنسبة  المالبس الجاهزة أسعارو %3730بنسبة  خرىالقدم األ

 الغاز والوقودو الكهرباءو المياهو السكن

الغاز  أسعار ارتفاع، وجاء ذلك نتيجة %27.4 نسبة والوقودوالغاز  السكن والمياه والكهرباءعة مجموفي  معدل التضخم بلغ

 7%4734بنسبة  الوقود السائل، ثم أسعار %703.بنسبة  اإليجارات التي يدفعها المستأجرون تلتها أسعار ،%22742بنسبة 
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  األثاث والتأثيث، األدوات المنزلية وإصالحها

 الخدماتأسعار رتفاع ال، نتيجة %47.3نسبة  معدل التضخم في مجموعة األثاث والتأثيث، األدوات المنزلية وإصالحهابلغ 

الملحقات الصغيرة  ، ثم أسعار%2742بنسبة األجهزة المنزلية الكهربائية الصغيرة  أسعارتلتها ، %3744بنسبة المنزلية 

 7%07.0بنسبة  والمتنوعة )ملحقات اإلنارة المنزلية(

 

 

 الصحة

، تلتها أسعار %22742بنسبة  خدمات طب االسنان ، متأثرة بزيادة أسعار%4723نسبة معدل التضخم في مجموعة الصحة  بلغ

 7%.72.بنسبة أسعار األجهزة والمعدات العالجية ، ثم %2742بنسبة  خدمات المستشفيات

 

 

 النقل 

، %7.3. نسبةهذه المجموعة بالصدارة في  النقل البري ، واحتلت أسعار%07.2نسبة التضخم في مجموعة النقل  معدل بلغ

 7%4720 بنسبة النقل الجوي ، ثم أسعار%37.4 بنسبةأسعار الدراجات النارية ها ارتفاع تلت

 

 

 االتصاالت

أسعار و، %2743 بنسبة الخدمات البريديةأسعار  رتفاعنتيجة ال، %07.0 بنسبةاالتصاالت عة مجموفي معدل التضخم  ارتفع

 7%0722 نسبةوالالسلكية بخدمات االتصاالت السلكية 

 

 الترفيه والثقافة

، تلتها %247.0بنسبة  الكتبوذلك نتيجة الرتفاع أسعار ، %0722 بنسبةمعدل التضخم في مجموعة الترفيه والثقافة  ارتفع

 7%3723بنسبة  النباتات والزهورأسعار ثم ، %20734بنسبة  األلعابأسعار 

 

 التعليم

، %2744 بنسبةلمرحلة الجامعية دراسة لال رسومع الرتفانتيجة  ، وجاء ذلك%2723 نسبة بلغ معدل التضخم في مجموعة التعليم

 7%2744بنسبة  رياض األطفال والحلقة األولى لمرحلةالدراسة  رسومثم ، %2722بنسبة  الثانوية مرحلةلل الدراسة تلتها رسوم

 

 المطاعم والفنادق 

 ،%733.قامة بالفنادق بنسبة بلغت اإل أسعارالرتفاع ، نتيجة %4722 نسبة التضخم في مجموعة المطاعم والفنادقمعدل  بلغ

 7%.472المطاعم والمقاهي بنسبة سعار أو

 

 السلع والخدمات المتنوعة

 خدمات العناية الشخصية أسعار في رتفاعنتيجة لال، %27.3 سبةبنوعة السلع والخدمات المتنوعة مجمفي  معدل التضخم ارتفع

بنسبة  دوات العناية الشخصيةأمواد و، ثم أسعار %2734بنسبة  الكهربائيةأجهزة العناية الشخصية  ، تلتها أسعار%4722بنسبة 

472.%7 


