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 الرقم القياسي ألسعار المستهلك فيلتضخم ا

 إمارة دبي - 2016 الثالثالربع 

 

بالربع الثاني من مقارنة  2016من عام  الثالثفي الربع ، %1.26 بنسبة المستهلك ساارقم القياسي ألمؤشر الر رتفعا

 %2.33حيث بلغت أهميتها النسبية  %3.01مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة وجاء ذلك نتيجة الرتفاع أساار  ،اامال نفس

من  %10.62حيث بلغت أهميتها النسبية  %2.93مجموعة النقل بنسبة من إجمالي سلة المستهلك، كما ارتفات أساار 

حيث بلغت أهميتها النسبية  %2.63المشروبات بنسبة ت أساار مجموعة الطاام ورتفاإجمالي سلة المستهلك، كذلك ا

من  %2.05 والتي شكلت ما نسبته %2.56م بنسبة مجموعة المالبس وملبوسات القدارتفات أساار و، 13.09%

من إجمالي سلة  %8.48والتي شكلت  %1.49بنسبة  ارتفاعا   مجموعة التاليم ، وشهدت أساارإجمالي سلة المستهلك

من إجمالي  %0.85حيث شكلت هذه المجموعة ما نسبته  %1.22ت أساار مجموعة الصحة بنسبة تفارالمستهلك، كما ا

ت أساار السلع والخدمات في مجموعة السلع والخدمات المتنوعة رتفاا %1.20وبنسبة األهمية النسبية لسلة المستهلك، 

المستهلك، وسجل المؤشر لمجموعة  من إجمالي األهمية النسبية لسلة %5.63حيث شكلت هذه المجموعة ما نسبته 

، وتاتبر هذه المجموعة أعلى مجموعة من ناحية %0.67السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعا  بلغت نسبته 

كذلك ارتفات أساار مجموعة المطاعم والفنادق  ،%43.62األهمية النسبية في سلة المستهلك حيث تبلغ أهميتها النسبية 

ة بنسب التبغأساار مجموعة  كما ارتفاتمن إجمالي سلة المستهلك،  %4.00، حيث بلغت أهميتها النسبية %0.52بنسبة 

أساار مجموعة االتصاالت بنسبة  وارتفاتمن إجمالي سلة المستهلك،  %0.35حيث بلغت أهميتها النسبية  0.09%

شهدت أساار مجموعة األثاث والتأثيث حين في من إجمالي سلة المستهلك،  %5.22حيث بلغت أهميتها النسبية  0.03%

  .ي األهمية النسبية لسلة المستهلكمن إجمال %3.76والتي شكلت  %0.05واألدوات المنزلية وإصالحها انخفاضا  بنسبة 

 

مقارنة بالفترة ذاتها من عام  2016الربع الثالث من  في %2.32وعلى الصايد اآلخر ارتفع مؤشر التضخم بنسبة 

، وشهدت أساار %6.92أثرت الزيادة في الرسوم الدراسية إلى ارتفاع مؤشر مجموعة التاليم بنسبة ، حيث 2015

وارتفات أساار مجموعة المالبس وملبوسات ، %4.10مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعا  بنسبة 

 وجاء تأثير التغير في أساار السلع يه والثقافة،ارتفات أساار مجموعة الترف %3.09، وبنسبة بلغت %3.45القدم بنسبة 

، وارتفات أساار مجموعة الصحة بنسبة %2.87والخدمات في مجموعة السلع والخدمات المتنوعة بارتفاع نسبته 

كما ارتفات أساار مجموعة الطاام ، مجموعة المطاعم والفنادق ارتفات أساار %1.15بلغت  وبنسبة ،1.62%

، في حين انخفض المؤشر لمجموعة %0.11وشهدت أساار مجموعة التبغ ارتفاعا  بنسبة ، %0.91والمشروبات بنسبة 

، %0.39، كما انخفضت أساار مجموعة األثاث والتأثيث واألدوات المنزلية وإصالحها بنسبة %4.92النقل بنسبة 

 .(1وشكل ) (1كما هو موضح في جدول ) انخفضت أساار مجموعة االتصاالت، %0.05وبنسبة طفيفة بلغت 
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 2016 الثالثلربع ا -المستهلك  سعارالتضخم واألرقام القياسية أل | (1جدول )
100  =2014 

 الوزن مجموعات اإلنفاق الرئيسية
 الرقم القياسي

لربع الثالث ل

2015 

 الرقم القياسي

لربع الثاني ل

2016 

 الرقم القياسي

ربع الثالث لل

2016 

 للربعمادل التضخم 

/  2016الثالث 

 2016الربع الثاني 

 للربعمادل التضخم 

/  2016الثالث 

 2015الربع الثالث 

 2.32 1.26 107.69 106.35 105.25 100.00 الرقم القياسي الاام 

 0.91 2.63 103.50 100.85 102.57 13.09 الطاام والمشروبات  

 0.11 0.09 104.51 104.42 104.40 0.35 التبغ  

 3.45 2.56 107.58 104.90 103.99 2.05 المالبس وملبوسات القدم 

 4.10 0.67 111.36 110.62 106.97 43.62 السكن، المياه، الكهرباء، الغاز و الوقود 

 (0.39) (0.05) 109.74 109.80 110.16 3.76 األثاث والتأثيث، األدوات المنزلية وإصالحها 

 1.62 1.22 103.72 102.47 102.06 0.85 الصحة 

 (4.92) 2.93 101.86 98.96 107.13 10.62 النقل 

 (0.05) 0.03 100.48 100.45 100.53 5.22 االتصاالت 

 3.09 3.01 104.34 101.29 101.21 2.33 الترفيه والثقافة 

 6.92 1.49 110.43 108.81 103.28 8.48 التاليم 

 1.15 0.52 103.81 103.27 102.63 4.00 المطاعم والفنادق 

 2.87 1.20 106.21 104.96 103.24 5.63 السلع والخدمات المتنوعة 

 

 

 2016 لثالثلربع اا -في أسعار المستهلك التضخم  | (1شكل )

 

 

 



 

  3  

 

 وجاء معدل التضخم في مجموعات اإلنفاق الرئيسية كالتالي:

 الطعام والمشروبات 

عة مؤشر التضخم للمجمو رتفاعإلى ا والمشروباتجاء تأثير التغير في أساار السلع والخدمات ضمن مجموعة الطاام 

 ارتفاعكما ساهم ، %10.69بنسبة الخضروات أساار  رتفاع، نتيجة ال2016مقارنة  بالربع الثاني لاام  %2.63بنسبة 

بحركة  الفواكهأساار أثرت  كذلك ،المؤشر للمجموعة رتفاعإلى ا %8.61بنسبة األسماك والمأكوالت البحرية أساار 

 .%3.89بنسبة  هارتفاعبا المؤشر

، نتيجة %0.91فقد ارتفع مادل التضخم في المجموعة بنسبة  بنفس الفترة من الاام الماضيالمؤشر  مقارنةأما عند 

ارتفات أساار  %0.98 ، وبنسبة%2.52بنسبة الفواكه ، كما ارتفات أساار %8.27بنسبة الخضروات الرتفاع أساار 

 .والشكوالته والحلوياتالسكر والمربى والاسل 

 التبغ

أساار  رتفاع، بسبب ا2016عند مقارنتها بالربع الثاني لاام  %0.09مؤشر التضخم لمجموعة التبغ بنسبة  رتفاعلوحظ ا

 .%0.23بنسبة  السلع التاباة للمجموعة

لالرتفاع الحاصل في ، وذلك نتيجة %0.11فقد ارتفع المؤشر بنسبة  وعند مقارنتها بالربع الثالث من الاام الماضي

 .%0.04، كما ارتفات أساار التبغ بنسبة %0.22أساار السلع التاباة للمجموعة بنسبة 

 المالبس وملبوسات القدم

، 2016مقارنة  بالربع الثاني لاام  %2.56ا  بنسبة رتفاعشهد مؤشر التضخم ألساار مجموعة المالبس وملبوسات القدم ا

أساار األحذية وملبوسات القدم  رتفاع، كما تأثرت المجموعة با%3.27لجاهزة بنسبة أساار المالبس ا رتفاعنتيجة ال

 .%0.29ارتفاعا  بنسبة  ، وشهدت أساار ملحقات المالبس وإكسسواراتها%1.48بنسبة 

، وجاء ذلك نتيجة الرتفاع %3.45فقد سجل المؤشر ارتفاعا  بنسبة  عند مقارنتها بالربع الثالث من الاام الماضيأما 

، وشهدت أساار %0.96، كما ارتفات أساار األحذية وملبوسات القدم بنسبة %4.63أساار المالبس الجاهزة بنسبة 

 .%0.43ملحقات المالبس وإكسسواراتها ارتفاعا  بنسبة 
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 الغاز والوقودو الكهرباءو المياهو السكن

 %0.67ارتفاع مؤشر التضخم بنسبة  تبينخالل رصد األساار في مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود 

، كما ارتفات %2.38الوقود السائل بنسبة ، وجاء ذلك نتيجة الرتفاع أساار 2016عند مقارنتها بالربع الثاني لاام 

اار اإليجارات الفالية التي يدفاها المستأجرون واإليجار أس شهدتو ،%0.88أساار الوقود الجاف أو الصلب بنسبة 

 متأثرة بسلسلة االرتفاعات التي تشهدها اإلمارة.  %0.76بنسبة ارتفاعا  المقدر 

تضخم مما أثر على ارتفاع مؤشر ال مقارنة  بنفس الفترة من الاام الماضيفي أساار السلع والخدمات  وتوالت االرتفاعات

، وكذلك ارتفات أساار %6.09، وجاء ذلك نتيجة الرتفاع أساار الوقود السائل بنسبة %4.10للمجموعة بنسبة 

متأثرة بسلسلة االرتفاعات التي تشهدها  %4.77اإليجارات الفالية التي يدفاها المستأجرون واإليجار المقدر بنسبة 

 اإلمارة.

  ثيث، األدوات المنزلية وإصالحهاأاألثاث والت

 فاضنخا  نتج عنه انخفاضوالخدمات في مجموعة األثاث والتأثيث واألدوات المنزلية وإصالحها اسجلت أساار السلع 

 نخفاض، وجاءت حركة المؤشر على هذا النحو نتيجة ال2016مقارنة  بالربع الثاني لاام  %0.05مؤشر التضخم بنسبة 

األدوات الزجاجية وأدوات المائدة أساار ت نخفض، وكذلك ا%1.79بنسبة المتنوعة الملحقات الصغيرة و األدواتأساار 

 .%0.33ا  بنسبة نخفاضا األثاث والمفروشات ، وشهدت أساار%1.67بنسبة واألدوات المنزلية غير الكهربائية 

، نتيجة النخفاض أساار %0.39فقد انخفض مؤشر التضخم للمجموعة بنسبة  ومقارنة  بالربع الثالث من الاام الماضي

، وشهدت أساار %3.05بنسبة  األجهزة المنزلية الرئيسية، كذلك انخفضت أساار %6.37بنسبة المنسوجات المنزلية 

 .%1.87انخفاضا  بنسبة  األثاث والمفروشات

 الصحة

، وجاء ذلك نتيجة ارتفاع 2016مقارنة  بالربع الثاني لاام  %1.22بنسبة  مرتفاا   مؤشر التضخم لمجموعة الصحةجاء 

بنسبة األثر في رفع المؤشر  الطبيةخدمات ال ساارالرتفاع أكما كان ، %5.06بنسبة  خدمات طب األسنانأساار 

 .%1.24بنسبة  لمساندةا يةطبالخدمات الأساار وارتفات ، 4.93%

نتيجة الرتفاع أساار خدمات  %1.62فقد ارتفع المؤشر بنسبة  بنفس الفترة من الاام الماضيالمؤشر  مقارنةأما عند 

الطبية بنسبة  المنتجات، وأساار %7.58، كما ارتفات أساار الخدمات الطبية بنسبة %7.78طب األسنان بنسبة 

1.90%. 
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 النقل 

 رتفاع، وجاء ذلك اال2016مقارنة  بالربع الثاني لاام  %2.93في مؤشر التضخم بنسبة ا  رتفاعشهدت مجموعة النقل ا

 رتفاتاكما ، %9.72بنسبة  ادات النقل الشخصيبمالخدمات األخرى المتالقة أساار  رتفاعنتيجة لتأثر المؤشر با

نتيجة  %1.92بنسبة ا  رتفاعا الوقود والزيوت وشحوم التزليق، وشهدت أساار %5.50بنسبة  النقل الجويأساار 

 .ماضيللتحرير أساار الوقود في الدولة مطلع شهر أغسطس من الاام ا

، وجاء ذلك نتيجة لتأثر %4.92فقد سجل المؤشر انخفاضا  بنسبة  صايد مقارنتها بنفس الفترة من الاام الماضيأما على 

الوقود والزيوت وشحوم التزليق بنسبة  ، كما انخفضت أساار%15.62النقل الجوي بنسبة  المؤشر بانخفاض أساار

 .%0.19انخفاضا  بنسبة الدراجات النارية ، وشهدت أساار 12.96%

 االتصاالت

الحاصل  رتفاع، متأثرة باال2016مقارنة  بالربع الثاني لاام  %0.03 نسبةبالتضخم في مجموعة االتصاالت مادل  رتفعا

 .%0.92بنسبة  مادات الهاتف والفاكسفي أساار 

، متأثرة  باالنخفاض الحاصل في مقارنة  بالربع الثالث من الاام الماضي %0.05في حين انخفض مؤشر التضخم بنسبة 

، وانخفضت أساار %0.63مادات الهاتف والفاكس بنسبة ، كما انخفضت أساار %1.75خدمات البريد بنسبة أساار 

 .%0.03خدمات الهاتف والفاكس بنسبة 

 يه والثقافةفالتر

، وذلك نتيجة 2016ع الثاني لاام مقارنة  بالرب %3.01ا  في مؤشر التضخم بنسبة رتفاعسجلت مجموعة الترفيه والثقافة ا

 أساار، وشهدت %3.31 بنسبة الكتب أساار ارتفاتكما ، %5.80بنسبة  أساار النفقات على باقة الاطالت رتفاعال

 .%1.32القرطاسية ومواد الرسم ارتفاعا  بلغت نسبته 

، وذلك نتيجة لالرتفاع مقارنة  بنفس الفترة من الاام الماضي %3.09بينما ارتفع مؤشر التضخم في المجموعة ليصل إلى 

، وشهدت %4.71بنسبة  الكتب ، كذلك ارتفات أساار%5.80بنسبة النفقات على باقة الاطالت الحاصل في أساار 

 .%2.18ارتفاعا  بنسبة  الخدمات الثقافية أساار

 التعليم

رسوم التاليم باد حيث شهدت  ،2016مقارنة  بالربع الثاني لاام  %1.49نسبة  بلغ مادل التضخم في مجموعة التاليم

ارتفاعا  بنسبة  الاالي، كما شهدت رسوم التاليم %3.42مرحلة الثانوية غير الاالي أعلى ارتفاع في األساار بنسبة بلغت 



 

  6  

 

في التضخم الحاصل في  األثر %1.50بنسبة  قبل اإلبتدائي والتاليم اإلبتدائي، كما كان الرتفاع رسوم التاليم 1.82%

 .المجموعة

فقد شهدت ارتفاعا  نتج عنه ارتفاع مؤشر التضخم في  2015مقارنة  بالربع الثالث من عام أما عن الرسوم الدراسية 

، كما %7.16، حيث شهدت رسوم التاليم الثانوي أعلى ارتفاع في األساار بنسبة بلغت %6.92مجموعة التاليم بنسبة 

باد مرحلة ، كما كان الرتفاع رسوم التاليم %7.09قبل اإلبتدائي والتاليم اإلبتدائي ارتفاعا  بنسبة  شهدت رسوم التاليم

 أثرا  في التضخم الحاصل في المجموعة. %6.40بنسبة  الثانوية غير الاالي

والمرحلة  للمدارستغير في الرسوم التاليمية ال يقيس (CPIوالجدير بالذكر بان مؤشر التضخم لمجموعة التاليم )

مؤشر المصاريف ال هذا  يقيس حيث  (ECIمؤشر تكلفة التاليم )ويختلف عن  الخصوصية. الجاماية وأساار الدروس

 .التشغيلية للمدارس

 المطاعم والفنادق 

 %0.52بنسبة  للمجموعة ارتفاع مؤشر التضخمواتضح تم رصد أساار السلع والخدمات في مجموعة المطاعم والفنادق 

المطاعم  ، كما شهدت أساار%0.85خدمات اإلقامة بنسبة  ، وذلك نتيجة الرتفاع أساار2016الربع الثاني لاام مقارنة  ب

 .%0.62بنسبة ارتفاعا  والمقاهي 

، نتيجة مقارنة  بنفس الفترة من الاام الماضي %1.15بنسبة بلغت  وبنفس المنوال ارتفع مؤشر التضخم للمجموعة

 .%1.48والمقاهي بنسبة الرتفاع أساار المطاعم 

 السلع والخدمات المتنوعة

في أساار السلع والخدمات المندرجة ضمن المجموعة مما أدى إلى  رتفاعا  شهدت مجموعة السلع والخدمات المتنوعة ا

وجاء ذلك نتيجة الرتفاع  ،2016عند مقارنتها بالربع الثاني من عام  %1.20مؤشر التضخم في المجموعة بنسبة  رتفاعا

كما كان  ،%5.28بنسبة  تأمين المركبات ، وارتفات أساار%5.54بنسبة  المجوهرات والحلي والساعاتساار أ

 ثر في رفع المؤشر لهذا المستوى.األ %0.14الاناية الشخصية بنسبة  مواد وأدواتأساار  الرتفاع

، %2.87فقد سجل مؤشر التضخم ارتفاعا  في المجموعة بنسبة  مقارنتها بالربع الثالث من الاام الماضيأما على صايد 

تأمين المركبات ، كذلك ارتفات أساار %14.46بنسبة  المجوهرات والحلي والساعات وجاء ذلك نتيجة الرتفاع أساار

ر ، والتي كان لها أثر في رفع المؤش%0.49الاناية الشخصية بنسبة  مواد وأدواتأساار  ارتفات، و%12.24بنسبة 

 لهذا المستوى.


