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 واألرقام القياسية ألسعار المستهلك التضخم

 إمارة دبي - 2012الربع األول 

 

من عام بالفترة ذاتها مقارنة  2.12األول من عام  لربعل %.105 بنسبة قم القياسي العام السعار المستهلكمؤشر الر ضانخف

المالبس مجموعة ، %6074بنسبة  السكن، المياه، الكهرباء، الغاز و الوقودمجموعة أسعار انكماش وجاء ذلك نتيجة  ،2.11

وتصدر التضخم  سعارباقي المجموعات تضخم في  األ في حين شهدت %،.01.االتصاالت  %،10.1بنسبة  وملبوسات القدم

بنسبة  المنزلية و إصالحها والتأثيث، األدوات مجموعة األثاثتليها  %،1065مجموعة الطعام والمشروبات غير الكحولية بنسبة 

 %،10.1بنسبة  التعليممجموعة  %،2054بنسبة  النقلمجموعة  %،..20بنسبة السلع والخدمات المتنوعة مجموعة  %،1021

بنسبة  الترفيه والثقافةمجموعة  %،010.مجموعة المشروبات الكحولية والتبغ بنسبة  %،10.7بنسبة  المطاعم والفنادقمجموعة 

 .%017.بنسبة  الصحةمجموعة  %،016.
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 الوزن مجموعات اإلنفاق الرئيسية
 الرقم القياسي

 (2.11)الربع األول 

 الرقم القياسي

 (2.12)الربع األول 
 معدل التضخم %

 (1.50) 114.80 116.54 100.00 الرقم القياسي العام 

 3.65 133.36 128.67 11.08 الطعام والمشروبات غير الكحولية  

 0.39 113.95 113.51 0.24 المشروبات الكحولية والتبغ 

 (1.83) 129.52 131.93 5.52 المالبس وملبوسات القدم 

 (6.47) 98.38 105.19 43.70 السكن، المياه، الكهرباء، الغاز و الوقود 

 3.23 124.15 120.27 3.34 األثاث والتأثيث، األدوات المنزلية وإصالحها 

 0.14 120.19 120.02 1.08 الصحة 

 2.57 129.75 126.51 9.08 النقل 

 (0.18) 91.36 91.53 6.00 االتصاالت 

 0.36 106.48 106.09 4.24 الترفيه والثقافة 

 1.81 159.52 156.69 4.09 التعليم 

 1.04 142.39 140.93 5.48 المطاعم والفنادق 

 2.80 131.12 127.54 6.15 السلع والخدمات المتنوعة 
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 وجاء معدل التضخم في مجموعات اإلنفاق الرئيسية كالتالي:

 الطعام والمشروبات غير الكحولية

األسماك  أسعار رتفاع%، وجاء ذلك نتيجة ا1065معدل التضخم السنوي في مجموعة الطعام والمشروبات غير الكحولية  بلغ

سكر، الثم أسعار  ،%00.0بنسبة خر تلتها أسعار األغذية الغير مصنفه تحت بند آ %،.1501والمأكوالت البحرية بنسبة 

 %0710.المربى، الشوكوالتة، والحلويات بنسبة 

 المشروبات الكحولية والتبغ

المشروبات الكحولية %، وجاء ذلك نتيجة الرتفاع أسعار 010.معدل التضخم في مجموعة المشروبات الكحولية والتبغ  بلغ

 %0 1041بنسبة 

 المالبس وملبوسات القدم

األقمشة سعار نخفاض أ%، وجاء ذلك نتيجة ال10.1بة عة المالبس وملبوسات القدم بنسمجموانخفض مؤشر الرقم القياسي ل

 %101.0بنسبة المالبس الجاهزة ، تلتها أسعار %1066ة بنسب
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 الغاز والوقودو الكهرباءو المياهو السكن

%، 6074نسبة سعار فقد بلغ االنخفاض في األ والوقودوالغاز  السكن والمياه والكهرباءعة مجموانخفض مؤشر الرقم القياسي ل

خدمات صيانة المسكن وسعار مواد وأ %،.404اإليجارات التي يدفعها المستأجرون بنسبة  أسعارنخفاض وجاء ذلك نتيجة ا

 %120510و الصلب بنسبة في مجموعة الوقود الجاف أ التضخمرغم %، 2050بنسبة 

  األثاث والتأثيث، األدوات المنزلية و إصالحها

منسوجات أسعار الارتفاع ، نتيجة %1021نسبة  وإصالحهامعدل التضخم في مجموعة األثاث والتأثيث، األدوات المنزلية بلغ 

مجموعة و%، 50.7دوات المائدة بنسبة ت المنزلية المعدنية والزجاجية وأدوا%، وأسعار األواني واأل1.070بنسبة المنزلية 

 %10570سبة ثاث والمفروشات بناأل

 الصحة

%، 065.مصاريف التحاليل الطبية واألشعة بنسبة ، متأثرة بزيادة أسعار %017.نسبة معدل التضخم في مجموعة الصحة  بلغ

 %0.00.بنسبة منتجات صيدالنية ليها أسعار ت

 النقل 

هذه المجموعة قطع الغيار والملحقات لوسائل النقل الصدارة في  %، واحتلت أسعار2054نسبة التضخم في مجموعة النقل بلغ 

 %60.50 بنسبة شراء وسائل النقل الشخصية %، ثم أسعار4000 بنسبةالدراجات النارية  أسعار%، يليها ارتفاع 12017بمعدل 

 االتصاالت

أجهزة أسعار نتيجة النخفاض %، .01.لى إنسبة االنخفاض  صلتاالتصاالت لعة مجموانخفض مؤشر الرقم القياسي ل

 0%0064والالسلكية بمعدل االتصاالت السلكية 

 

 الترفيه والثقافة

%، 0011وذلك نتيجة الرتفاع أسعار النباتات والزهور بنسبة %، 016. بنسبةمعدل التضخم في مجموعة الترفيه والثقافة  ارتفع

 %10550%، وأسعار الخدمات الثقافية بنسبة .604تلتها أسعار األلعاب بنسبة 

 التعليم

  %، تلتها رسوم16064 وصية بنسبةالدروس الخص ع رسومالرتفا% نتيجة 10.1بلغ معدل التضخم في مجموعة التعليم 

 0%1012بنسبة  رياض األطفال والحلقة األولى لمرحلةالدراسة %، ورسوم .205لمرحلة الجامعية بنسبة الدراسة ل

 المطاعم والفنادق 

سعار ها أ%، تيل.505قامة بالفنادق بنسبة بلغت اإل أسعارالرتفاع %، نتيجة 10.7التضخم في مجموعة المطاعم والفنادق  بلغ

 %10.10المطاعم والمقاهي بنسبة مجموعة 

 السلع والخدمات المتنوعة

المجوهرات والحلي والساعات  أسعار نتيجة لالرتفاع في%، ..20وعة السلع والخدمات المتنوعة معدل التضخم في مجم بلغ

استخراج وتجديد جواز السفر رسوم %، ثم أسعار 7061الشخصية بنسبة  ةدوات العناي%، تلتها أسعار مواد وأ15071بنسبة 

 %0..70بنسبة  وبطاقة الهوية

 


