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 واألرقام القياسية ألسعار المستهلك التضخم

 إمارة دبي - 2013الربع األول 

 

من عام بالفترة ذاتها مقارنة  16.3األول من عام  لربعل% 61.0 بنسبة سعار المستهلكقم القياسي العام ألمؤشر الر رتفعا

 %،01.6بنسبة  التعليممجموعة  %،0161.مجموعة المشروبات الكحولية والتبغ بنسبة أسعار  ارتفاعوجاء ذلك نتيجة  ،16.1

مجموعة الطعام والمشروبات غير الكحولية بنسبة  ،%31.1بنسبة  المنزلية وإصالحها والتأثيث، األدوات مجموعة األثاث

بنسبة  المطاعم والفنادقمجموعة  ،%111.بنسبة  الصحةمجموعة  %،1.1.بنسبة  الترفيه والثقافةمجموعة %، 1116

مجموعة  االنخفاضوتصدر  سعاراأل في انخفاضًاباقي المجموعات  في حين شهدت %،.611بنسبة  النقلمجموعة و %،..1.

السكن، المياه، مجموعة ها تتل %،1.57بنسبة السلع والخدمات المتنوعة مجموعة ثم  %،.310بنسبة  المالبس وملبوسات القدم

  %1661.ومجموعة االتصاالت بنسبة  ،%1.19بنسبة  الكهرباء، الغاز و الوقود
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 الوزن مجموعات اإلنفاق الرئيسية
 الرقم القياسي

 (16.1)الربع األول 

 الرقم القياسي

 (16.3األول  )الربع
 معدل التضخم %

 0.16 114.98 114.80 100.00 الرقم القياسي العام 

 2.20 136.29 133.36 11.08 الطعام والمشروبات غير الكحولية  

 16.78 133.07 113.95 0.24 المشروبات الكحولية والتبغ 

 (3.45) 125.05 129.52 5.52 المالبس وملبوسات القدم 

 (1.19) 97.21 98.38 43.70 السكن، المياه، الكهرباء، الغاز و الوقود 

 3.52 128.52 124.15 3.34 األثاث والتأثيث، األدوات المنزلية وإصالحها 

 1.28 121.73 120.19 1.08 الصحة 

 0.89 130.90 129.75 9.08 النقل 

 (1.00) 90.45 91.36 6.00 االتصاالت 

 1.58 108.16 106.48 4.24 الترفيه والثقافة 

 4.90 167.33 159.52 4.09 التعليم 

 1.19 144.08 142.39 5.48 المطاعم والفنادق 

 (1.57) 129.05 131.12 6.15 السلع والخدمات المتنوعة 
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 وجاء معدل التضخم في مجموعات اإلنفاق الرئيسية كالتالي:

 والمشروبات غير الكحولية الطعام

بنسبة  الخضروات أسعار رتفاع%، وجاء ذلك نتيجة ا1116معدل التضخم في مجموعة الطعام والمشروبات غير الكحولية  بلغ

 %01631بنسبة خر األغذية الغير مصنفة تحت بند آثم أسعار  ،%.113بنسبة  الفواكه تلتها أسعار %،.613.

 

 المشروبات الكحولية والتبغ

 %1 11111بنسبة  التبغ%، وجاء ذلك نتيجة الرتفاع أسعار 0161.معدل التضخم في مجموعة المشروبات الكحولية والتبغ  بلغ

 

 المالبس وملبوسات القدم

المالبس سعار نخفاض أ%، وجاء ذلك نتيجة ال.310بة عة المالبس وملبوسات القدم بنسمجموانخفض مؤشر الرقم القياسي ل

 %1..1.بنسبة الجاهزة 

 

 الغاز والوقودو الكهرباءو المياهو السكن

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

و الصلب بنسبة الوقود الجاف أ تلتها أسعار %،160.اإليجارات التي يدفعها المستأجرون بنسبة  أسعارنخفاض وجاء ذلك نتيجة ا

61.01% 
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  األثاث والتأثيث، األدوات المنزلية وإصالحها

 الخدماتأسعار ارتفاع ، نتيجة %31.1نسبة  معدل التضخم في مجموعة األثاث والتأثيث، األدوات المنزلية وإصالحهابلغ 

ت المنزلية دوااألواني واأل %، ثم أسعار0116األجهزة المنزلية الكهربائية الصغيرة بنسبة  أسعارتلتها %، 136..بنسبة المنزلية 

 %010.1دوات المائدة بنسبة المعدنية والزجاجية وأ

 

 

 الصحة

%، تلتها 01.6.األجهزة والمعدات العالجية بنسبة ، متأثرة بزيادة أسعار %111.نسبة معدل التضخم في مجموعة الصحة  بلغ

 1%11.6مصاريف التحاليل الطبية واألشعة بنسبة %، ثم 01.0المنتجات الطبية األخرى بنسبة أسعار 

 

 

 النقل 

هذه قطع الغيار والملحقات لوسائل النقل الصدارة في  %، واحتلت أسعار.611نسبة التضخم في مجموعة النقل  معدل بلغ

 بنسبة شراء وسائل النقل الشخصية %، ثم أسعار.311 بنسبةأسعار الدراجات النارية ها ارتفاع تلت%، ..01المجموعة بمعدل 

.16.1% 

 

 

 االتصاالت

أجهزة أسعار نتيجة النخفاض %، 166.لى إنسبة االنخفاض  صلتاالتصاالت لعة مجموانخفض مؤشر الرقم القياسي ل

 1%61.6والالسلكية بمعدل خدمات االتصاالت السلكية أسعار  ، ثم%61.6والالسلكية بمعدل االتصاالت السلكية 

 

 الترفيه والثقافة

بنسبة  خدمات الترفيه الرياضيةوذلك نتيجة الرتفاع أسعار %، 1.1. بنسبةمعدل التضخم في مجموعة الترفيه والثقافة  ارتفع

 %110.1بنسبة  كتبأسعار الثم %، 1.6.بنسبة  القرطاسية ومواد الرسم%، تلتها أسعار .1316

 

 التعليم

%، تلتها 116. بنسبةلمرحلة الجامعية الدراسة ل رسومع الرتفانتيجة  ، وجاء ذلك%01.6بلغ معدل التضخم في مجموعة التعليم 

 1%0116بنسبة  الثانوية مرحلةللالدراسة  رسومثم %، .16.بنسبة  رياض األطفال والحلقة األولى لمرحلةالدراسة  رسوم

 

 المطاعم والفنادق 

سعار ها أت%، تل..1..قامة بالفنادق بنسبة بلغت اإل أسعارالرتفاع %، نتيجة ..1.التضخم في مجموعة المطاعم والفنادق  بلغ

 %1.01.المطاعم والمقاهي بنسبة 

 

 السلع والخدمات المتنوعة

بنسبة  ن المركباتتأمي أسعار في نخفاضنتيجة لال%، 1.6.إلى وعة السلع والخدمات المتنوعة معدل التضخم في مجم انخفض

 %31.01بنسبة خدمات العناية الشخصية %، ثم أسعار .310بنسبة المجوهرات والحلي والساعات  %، تلتها أسعار..1.


