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 المستهلك ساارواألرقام القياسية أل التضخم

 إمارة دبي - 3102 حتى الربع الثالث

 

من عام بالفترة ذاتها مقارنة  1.23من عام  ، حتى الربع الثالث%20.1 بنسبة المستهلك سعارقم القياسي العام ألمؤشر الر رتفعا

، %9064التعليم بنسبة مجموعة  ،%26073مجموعة المشروبات الكحولية والتبغ بنسبة أسعار  رتفاعاوجاء ذلك نتيجة  ،1.21

مجموعة الطعام والمشروبات غير الكحولية بنسبة  ،%.306بنسبة  المنزلية وإصالحها والتأثيث، األدوات مجموعة األثاث

مجموعة ، %2011بنسبة  الصحةمجموعة  ،%.209بنسبة  النقلمجموعة  ،%20.2بنسبة  الترفيه والثقافةمجموعة  ،1011%

باقي  في حين شهدت، %..0.بنسبة  الغاز والوقودوالكهرباء و المياهو السكنمجموعة ، %.202بنسبة  المطاعم والفنادق

االتصاالت تلتها مجموعة  ،%10.4بنسبة  وملبوسات القدمالمالبس مجموعة  النكماشوتصدر ا في األسعارانكماشاً المجموعات 

 (0 02 كما هو موضح في جدول )%0.1.بنسبة السلع والخدمات المتنوعة مجموعة  ثم ،%20.3بنسبة 

 

 

 3102 - 3103 حتى الربع الثالثالمستهلك  ساارالتضخم واألرقام القياسية أل | (0جدول )
2..  =1..6 

 الوزن مجموعات اإلنفاق الرئيسية
 الرقم القياسي

 (1.21 حتى الربع الثالث)

 الرقم القياسي

 (1.23 حتى الربع الثالث)
 معدل التضخم %

 20.1 .22.07 114.52 100.00 الرقم القياسي العام 

 1011 2340.3 136.01 11.08 الطعام والمشروبات غير الكحولية  

 26073 2390.9 113.95 0.24 المشروبات الكحولية والتبغ 

(10.4) .21906 128.10 5.52 المالبس وملبوسات القدم   

 ..0. 460.3 97.16 43.70 السكن، المياه، الكهرباء، الغاز و الوقود 

 .306 21.042 124.30 3.34 األثاث والتأثيث، األدوات المنزلية وإصالحها 

 2011 212079 120.18 1.08 الصحة 

 .209 2320.6 129.76 9.08 النقل 

(20.3) .4.03 91.32 6.00 االتصاالت   

 20.2 .01..2 106.36 4.24 الترفيه والثقافة 

 9064 27.0.6 160.39 4.09 التعليم 

 .202 2990.9 142.36 5.48 المطاعم والفنادق 

(0.1.) 214077 130.35 6.15 السلع والخدمات المتنوعة   
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 3102 – 3103 حتى الربع الثالثالتضخم  | (0شكل )

 

 

 وجاء مادل التضخم في مجموعات اإلنفاق الرئيسية كالتالي:

 الطاام والمشروبات غير الكحولية

 كال من الفواكه أسعار رتفاع، وجاء ذلك نتيجة ا%1011معدل التضخم في مجموعة الطعام والمشروبات غير الكحولية  بلغ

 0%..30بنسبة الشوكوالتة والحلويات والمربى و سكرال أسعارثم  ،%092.بنسبة خر األغذية الغير مصنفة تحت بند آو

 المشروبات الكحولية والتبغ

، %..110التبغ بنسبة  أسعار، وجاء ذلك نتيجة الرتفاع %26073معدل التضخم في مجموعة المشروبات الكحولية والتبغ  بلغ

 0 %3012المشروبات الكحولية بنسبة  وأسعار

 المالبس وملبوسات القدم

ة بنسبالمالبس الجاهزة  أسعارنخفاض ، وجاء ذلك نتيجة ال%10.4بة عة المالبس وملبوسات القدم بنسمجموكمشت األسعار في ان

 0%1072بنسبة  األحذية وملبوسات القدم اآلخرى أسعارو، %.307
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 الغاز والوقودو الكهرباءو المياهو السكن

 لوقود السائلا أسعار رتفاع، وجاء ذلك نتيجة ا%..0.نسبة  والوقودوالغاز  السكن والمياه والكهرباءعة مجمول بلغ معدل التضخم

 0%20.6بنسبة  خدمات المياه، ثم أسعار %.601خدمات صيانة المسكن بنسبة ومواد تلتها أسعار  ،%40.1بنسبة 

  األثاث والتأثيث، األدوات المنزلية و إصالحها

الخدمات المنزلية  أسعارارتفاع ، نتيجة %.306نسبة  األدوات المنزلية وإصالحهاو معدل التضخم في مجموعة األثاث والتأثيثبلغ 

 األجهزة سعارثم أ ،%9013بنسبة األواني واألدوات المنزلية المعدنية والزجاجية وأدوات المائدة  ، تلتها أسعار%22036بنسبة 

 0%.109بنسبة  المنزلية الكهربائية الصغيرة

 الصحة

ها تل، ت%2.024بنسبة  والمعدات العالجية ةجهزاأل أسعار، متأثرة بزيادة %2011نسبة معدل التضخم في مجموعة الصحة  بلغ

 0%.304بنسبة المستشفيات  خدمات أسعار، ثم %90.3بنسبة  خرىاأل ةطبيالمنتجات ال أسعار

 النقل 

ها تلت، %9026هذه المجموعة بمعدل الصدارة في الدراجات النارية  أسعار، واحتلت %.209نسبة التضخم في مجموعة النقل بلغ 

 0%.207 بنسبةالنقل البري  أسعار، ثم %90.2 بنسبةقطع الغيار والملحقات لوسائل النقل  أسعارارتفاع 

 االتصاالت

 سبةنوالالسلكية بأجهزة االتصاالت السلكية  أسعارنتيجة النخفاض ، %20.3لى إ صلتاالتصاالت لعة مجموفي  انكمشت األسعار

 0%.04.بنسبة  خدمات االتصاالت السلكية والالسلكية، وأسعار 4049%

 الترفيه والثقافة

بنسبة خدمات الترفيه الرياضية  أسعاروذلك نتيجة الرتفاع ، %20.2 بنسبةمعدل التضخم في مجموعة الترفيه والثقافة  ارتفع

 0%3072بنسبة الكتب أسعار ثم ، %6061بنسبة  القرطاسية ومواد الرسم أسعار، تلتها 1.043%

 التاليم

  ، تلتها رسوم%074. بنسبةلمرحلة الجامعية الدراسة ل ع رسومالرتفانتيجة  ،%9064 نسبة بلغ معدل التضخم في مجموعة التعليم

 0%9011بنسبة  الثانوية مرحلةللالدراسة ، ورسوم %9043بنسبة  للحلقة األولى ومرحلة رياض األطفالالدراسة 

( يقيس مؤشر المصاريف التشغيلية للمدارس ويختلف عن مؤشر التضخم لمجموعة ECIوالجدير بالذكر بان مؤشر تكلفة التعليم )

 0 الخصوصية  والمرحلة الجامعية وأسعار الدروس للمدارس(، حيث يقيس المؤشر التغير في الرسوم التعليمية CPIالتعليم )

 المطاعم والفنادق 

، وأسعار المطاعم %0.4.قامة بالفنادق بنسبة اإل أسعارالرتفاع ، نتيجة %.202 نسبة التضخم في مجموعة المطاعم والفنادق بلغ

 0%2027والمقاهي بنسبة 

 السلع والخدمات المتنوعة

المجوهرات والحلي  أسعار في نخفاضنتيجة لال، %0.1. بنسبة وعة السلع والخدمات المتنوعةفي مجم انكمشت األسعار

 0%10.6بنسبة  تأمين المركبات أسعار، ثم %30.1بنسبة األخرى الشخصية  السلع أسعار، تلتها %.01.والساعات بنسبة 


