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 الرقم القياسي ألسعار المستهلك فيلتضخم ا

 إمارة دبي - 2017 األولالربع 

 

 

من  رابعبالربع المقارنة  2017من عام  ألولافي الربع ، %1.01 بنسبة المستهلك ساارقم القياسي ألمؤشر الر رتفعا

، %13.73بنسبة السلع والخدمات في مجموعة السلع والخدمات المتنوعة وجاء ذلك نتيجة الرتفاع أساار  ،2016عام 

 فاعرتا كذلك، %0.73أساار مجموعة المطاعم والفنادق بنسبة  وارتفاع، %3.71مجموعة النقل بنسبة أساار  عاارتفو

 بنسبةمجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود  أساار اع، وارتف%0.56أساار مجموعة الصحة بنسبة 

مجموعة أساار  على الرغم من انخفاض، %0.18م بنسبة مجموعة المالبس وملبوسات القدأساار  اعوارتف، 0.34%

 أساار اضنخفا %0.22وبنسبة ، %2.22أساار مجموعة الطاام والمشروبات بنسبة  وانخفاض، %5.34بنسبة  التبغ

 ،%0.19بنسبة ثيث واألدوات المنزلية وإصالحها أساار مجموعة األثاث والتأ اضانخفو، مجموعة الترفيه والثقافة

عند مستوياتها  التاليمأساار مجموعة  بينما استقرت، %0.04أساار مجموعة االتصاالت بنسبة  وكذلك انخفاض

  .السابقة

 

ذلك نتيجة ، %3.83ارتفع مؤشر التضخم بنسبة  2016ا من عام بالفترة ذاته 2017وعند مقارنة الربع األول من عام 

مجموعة النقل بنسبة األساار في  وارتفاع ،%16.58 بنسبةساار في مجموعة السلع والخدمات المتنوعة األ الرتفاع

أساار مجموعة المالبس وملبوسات القدم  رتفاعاكذلك  ،%7.17مجموعة التاليم بنسبة  أساارارتفاع و، 10.66%

أساار مجموعة السكن والمياه  ارتفاعو أساار مجموعة الترفيه والثقافة،اع ارتف %2.51وبنسبة  ،%6.91بنسبة 

 وارتفاع، مجموعة المطاعم والفنادق أساار اعارتف %1.36بلغت  وبنسبة، %2.21بنسبة والكهرباء والغاز والوقود 

على الرغم من  ،%0.30أساار مجموعة الصحة بنسبة  وارتفاع، %0.74أساار مجموعة الطاام والمشروبات بنسبة 

أساار مجموعة األثاث والتأثيث واألدوات المنزلية  وانخفاض، %5.21مجموعة التبغ بنسبة  ألساار فيا انخفاض

 (1كما هو موضح في جدول ) االتصاالت،أساار مجموعة  اضانخف %0.21، وبنسبة بلغت %0.78وإصالحها بنسبة 

 .(1وشكل )
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 2017 ألولالربع ا -المستهلك  سعارالتضخم واألرقام القياسية أل | (1جدول )
100  =2014 

 الوزن مجموعات اإلنفاق الرئيسية
 الرقم القياسي

 األوللربع ل

2016 

 الرقم القياسي

 لربع الرابعل

2016 

 الرقم القياسي

 األولربع لل

2017 

 للربعمادل التضخم 

/  2017 األول

 2016 الرابعالربع 

 للربعمادل التضخم 

/  2017األول 

 2016 ألولالربع ا

 3.83 1.01 108.89 107.80 104.86 100.00 الرقم القياسي الاام 

 0.74 (2.22) 100.46 102.74 99.72 13.09 الطاام والمشروبات  

 (5.21) (5.34) 98.98 104.57 104.42 0.35 التبغ  

 6.91 0.18 108.20 108.01 101.21 2.05 المالبس وملبوسات القدم 

 2.21 0.34 112.18 111.80 109.76 43.62 السكن، المياه، الكهرباء، الغاز و الوقود 

 (0.78) (0.19) 109.24 109.45 110.10 3.76 األثاث والتأثيث، األدوات المنزلية وإصالحها 

 0.30 0.56 102.15 101.58 101.84 0.85 الصحة 

 10.66 3.71 103.17 99.48 93.24 10.62 النقل 

 (0.21) (0.04) 100.23 100.27 100.45 5.22 االتصاالت 

 2.51 (0.22) 104.00 104.23 101.46 2.33 الترفيه والثقافة 

 7.17 - 113.67 113.67 106.07 8.48 التاليم 

 1.36 0.73 104.96 104.20 103.55 4.00 المطاعم والفنادق 

 16.58 13.73 120.99 106.38 103.79 5.63 السلع والخدمات المتنوعة 

 

 

 2017 ألوللربع اا -في أسعار المستهلك التضخم  | (1شكل )

 

 


