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 المستهلك ساارواألرقام القياسية أل التضخم

 إمارة دبي - 2012 حتى الربع الثالث

 

من بالفترة ذاتها مقا نة  2152من عام  %، حتى الربع الثالث75.1 بنسبة المستهلك سعا قم القياسي العام ألمؤشر الر ضانخف

مجموعة ، %6.03بنسبة  الغاز والوقودوالكهرباء و المياهو السكنمجموعة  أسعا انكماش وجاء ذلك نتيجة  ،2155عام 

وتصد   في األسعا باقي المجموعات تضخم  في حين شهدت %،1.54االتصاالت  %،1..5بنسبة  المالبس وملبوسات القدم

بنسبة  النقلمجموعة %، .2.5التعليم بنسبة مجموعة تليها  %،1..3مجموعة الطعام والمشروبات غير الكحولية بنسبة التضخم 

بنسبة السلع والخدمات المتنوعة مجموعة  %،5.11بنسبة  المنزلية و إصالحها والتأثيث، األدوات مجموعة األثاث ، 1%..5

 الصحةمجموعة  %،1.51بنسبة  الترفيه والثقافةمجموعة  %،1.31مجموعة المشروبات الكحولية والتبغ بنسبة  ،5.51%

 .%1.14بنسبة  المطاعم والفنادقمجموعة ، %1.11بنسبة 

 

 

 1121 - 1122 حتى الربع الثالثالمستهلك  ساارالتضخم واألرقام القياسية أل |
511  =2112 

 الوزن مجموعات اإلنفاق الرئيسية
 الرقم القياسي

 (2155 حتى الربع الثالث)

 الرقم القياسي

 (2152 حتى الربع الثالث)
 معدل التضخم %

 (1.57) 114.51 116.34 100.00 الرقم القياسي العام 

  3.60 136.01 131.28 11.08 الطعام والمشروبات غير الكحولية  

  0.38 113.95 113.52 0.24 المشروبات الكحولية والتبغ 

 (1.65) 128.10 130.25 5.52 المالبس وملبوسات القدم 

 (6.03) 97.27 103.51 43.70 السكن، المياه، الكهرباء، الغاز و الوقود 

  1.58 124.30 122.37 3.34 األثاث والتأثيث، األدوات المنزلية وإصالحها 

  0.09 120.18 120.07 1.08 الصحة 

  1.69 129.76 127.60 9.08 النقل 

 (0.14) 91.32 91.45 6.00 االتصاالت 

  0.19 106.36 106.16 4.24 الترفيه والثقافة 

  2.16 160.39 157.00 4.09 التعليم 

  0.04 142.36 142.31 5.48 المطاعم والفنادق 

  1.18 130.35 128.82 6.15 السلع والخدمات المتنوعة 
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 1121 – 1122 حتى الربع الثالثالتضخم  |

 

 

 وجاء مادل التضخم في مجموعات اإلنفاق الرئيسية كالتالي:

 الطاام والمشروبات غير الكحولية

األسماك  أسعا   تفاع%، وجاء ذلك نتيجة ا1..3معدل التضخم السنوي في مجموعة الطعام والمشروبات غير الكحولية  بلغ

األغذية  أسعا ثم  ،%31..بنسبة الشوكوالتة والحلويات والمربى و سكرال أسعا تلتها  %،2.51والمأكوالت البحرية بنسبة 

 %.1.11بنسبة خر الغير مصنفه تحت بند آ

 المشروبات الكحولية والتبغ

المشروبات الكحولية  أسعا %، وجاء ذلك نتيجة ال تفاع 1.31معدل التضخم في مجموعة المشروبات الكحولية والتبغ  بلغ

 %. 5.12بنسبة 

 وملبوسات القدمالمالبس 

المالبس  أسعا نخفاض %، وجاء ذلك نتيجة ال1..5بة عة المالبس وملبوسات القدم بنسمجموانخفض مؤشر الرقم القياسي ل

 %.1.43ملحقات المالبس بنسبة  أسعا %، ثم 3..5بنسبة األقمشة  أسعا ، تلتها %3.51ة بنسبالجاهزة 
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 الغاز والوقودو الكهرباءو المياهو السكن

نخفاض %، وجاء ذلك نتيجة ا6.03نسبة ب والوقودوالغاز  السكن والمياه والكهرباءعة مجموانخفض مؤشر الرقم القياسي ل

 .%4..1خدمات صيانة المسكن بنسبة ومواد  أسعا و %،2.44اإليجا ات التي يدفعها المستأجرون بنسبة  أسعا 

  األثاث والتأثيث، األدوات المنزلية و إصالحها

 األجهزة أسعا ا تفاع ، نتيجة %5.11نسبة  األدوات المنزلية وإصالحهاو معدل التضخم في مجموعة األثاث والتأثيثبلغ 

%، 5..4بنسبة األواني واألدوات المنزلية المعدنية والزجاجية وأدوات المائدة  %،1..4بنسبة  المنزلية الكهربائية الصغيرة

 .%2.31ة بنسب المنزلية غير المعمرة السلع أسعا و

 الصحة

%، 5.51مصا يف التحاليل الطبية واألشعة بنسبة  أسعا ، متأثرة بزيادة %1.11نسبة معدل التضخم في مجموعة الصحة  بلغ

 %.1.14بنسبة  أخرى ةطبيمنتجات  أسعا %، ثم 1.21بنسبة المستشفيات  خدمات أسعا ليها ت

 النقل 

%، 51.11هذه المجموعة بمعدل الصدا ة في الد اجات النا ية  أسعا %، واحتلت 1..5نسبة التضخم في مجموعة النقل بلغ 

 %.1.21 بنسبة شراء وسائل النقل الشخصية أسعا %، ثم 2.24 بنسبةقطع الغيا  والملحقات لوسائل النقل  أسعا يليها ا تفاع 

 االتصاالت

أجهزة االتصاالت السلكية  أسعا نتيجة النخفاض %، 1.54لى إ صلياالتصاالت لعة مجموانخفض مؤشر الرقم القياسي ل

 .%2.21والالسلكية بمعدل 

 الترفيه والثقافة

%، 1.41النباتات والزهو  بنسبة  أسعا وذلك نتيجة ال تفاع %، 1.51 بنسبةمعدل التضخم في مجموعة الترفيه والثقافة  ا تفع

 %.1.25رفيه الرياضية بنسبة ، وأسعا  خدمات الت%3.11الخدمات الثقافية بنسبة  أسعا تلتها 

 التاليم

  %، تلتها  سوم54.11 الد وس الخصوصية بنسبة ع  سومال تفا% نتيجة .2.5بلغ معدل التضخم في مجموعة التعليم 

 .%5.24بنسبة   ياض األطفال والحلقة األولى لمرحلةالد اسة %، و سوم 2.14لمرحلة الجامعية بنسبة الد اسة ل

 المطاعم والفنادق 

 %.51.14قامة بالفنادق بنسبة بلغت اإل أسعا ال تفاع %، نتيجة 1.14التضخم في مجموعة المطاعم والفنادق  بلغ

 السلع والخدمات المتنوعة

المجوهرات والحلي والساعات  أسعا  نتيجة لال تفاع في%، 5.51وعة السلع والخدمات المتنوعة معدل التضخم في مجم بلغ

 األو اق الرسمية سوم استخراج وتجديد  أسعا %، ثم 4.42الشخصية بنسبة  ةدوات العنايمواد وأ أسعا %، تلتها 1.32بنسبة 

 %..3.5بنسبة 


