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امللخص التنفيذي
يقدم مركز عجمان للحصاء تقريرا عن معدل التضخم ألسعار املستهلك للربع األول لعام  2022في إمارة
عجمان في إصداره الخامس عشر ،يضم هذا التقرير تحليل شامل عن معدل التضخم للربع األول لعام
 2022مقارنة مع معدل التضخم للربع األول لعام .2021
ويتضمن التقرير مقدمة عن معدل التضخم ،أنواع التضخم ،دورية القياس ،أسباب التضخم ،منهجية
حساب معدل التضخم وتحليل معدل التضخم مقارنة مع الربع السنوي لسنة األساس.
ويهدف التقرير إلى توفير بيانات لكل املختصين الراغبين في الحصول على املعلومات الدقيقة والصحيحة
عن معدالت التضخم ألسعار املستهلك على مستوى إمارة عجمان وكذلك توفير معلومات موثقة لذوي
االختصاص واملهتمين من صناع القرار والباحثين.
وفيما يلي ملخص ألهم ما ورد بالتقرير:
 .1شهدت مجموعة خدمات النقل أعلى ارتفاع في معدل التضخم في الربع األول  ،2021-2022حيث
سجل متوسط الرقم القياس ي ألسعار املستهلك لهذه املجموعة  107.54باملئة للربع األول لعام 2022
مقارنة بمتوسط  94.65باملئة لنفس الربع لعام  2021وبذلك بلغ معدل التضخم لهذه املجموعة
 %13.62خلل الفترة املذكورة.
 .2احتلت مجموعة السكن،املياه،الكهرباء،الغاز والوقود املرتبة األولى بانخفاض معدل التغير بنسبة
بلغت  %1.84-حيث بلغ متوسط الرقم القياس ي للربع األول لهذه املجموعة  99.34باملئة لعام ،2022
مقارنة بمتوسط بلغ  101.20باملئة لنفس الربع لعام .2021
 .3بلغت قيمة متوسط الرقم القياس ي ألسعار املستهلك للربع األول  102.76باملئة لعام  ،2022بينما بلغ
متوسط الرقم القياس ي ألسعار املستهلك لنفس الربع  99.19باملئة لعام  2021وبالتالي ارتفع معدل
التضخم بمقدار .%3.60
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املقدمة
يعد التضخم من الظواهر االقتصادية الكلية ذات األثر املباشر على االقتصاد ،رغم الجدل الواسع بين
االقتصاديين حول ماهية التضخم االقتصادي وأسبابه وآثاره ،اعتقادا منهم أن التضخم ظاهرة
اقتصادية ديناميكية يصعب التنبؤ بها وقياس العوامل املؤثرة فيها بشكل دقيق ،فالتضخم االقتصادي
من أكثر االصطلحات شيوعا وقد تباينت اآلراء حول تحديد مفهومه الدقيق فهناك من ينظر إلى التضخم
ويعرفه بناء على أسبابه وهناك من يتناوله بناء على مظاهره.
وإن مفهوم التضخم ) )Inflationاالقتصادي يعبر عن االرتفاع املستمر وامللموس في املستوى العام ألسعار
مما يؤدي إلى انخفاض القوة الشر ّ
الخدمات والسلع؛ ّ
ائية الخاصة بالعملة.
ً
أوال :أنواع التضخم
يقسم التضخم إلى عدة أنواع ،بناء على معايير اقتصادية متنوعة وهي:1
 .1التضخم الطلبي :هو زيادة األسعار نتيجة الرتفاع الطلب عن العرض ،مما يؤدي إلى عجز العرض
ّ
اإلنتاجية ،أو لعدم مرونة
عن مواجهة االرتفاع في الطلب؛ بسبب االستعمال الكامل للعناصر
الوسائل املستخدمة في العرض ملواجهة فائض الطلب.
 .2تضخم التكاليف :هو زيادة التكاليف الخاصة بالعوامل اإلنتاجية بمعدل يفوق نسبة الزيادة في
ّ
اإلنتاج؛ مما يؤدي إلى ارتفاع مستوى األسعار العام ،ومن ّ
اإلنتاجية أجور العمالة التي
أهم العوامل
يترتب رفع معدالتها ،وزيادة مستويات فوائد اإلنتاج املحققة.
ّ
ّ
والنقدية موقفا سلبيا نحو هذا التضخم ّ
مما
الحكومية
 .3التضخم الظاهر :هو اتخاذ السلطات
يؤدي إلى انتشار ظواهره وتراكمها وتسارعها ،فترتفع مستويات األسعار العامة ّ
بمعدل أعلى من
زيادة تداول النقود للكميات املتداولة.
ّ
اقتصادية تكون فيها األسعار ثابتة ،مع تعرضها لضغط التضخم
 .4التضخم املكبوت :هو حالة
بسبب تجميد السلطة العامة لألسعار في اتخاذ تشريعات أو قرارات إدارية خاصة بهذا النوع من
التضخم.

1مفهوم التضخم وأنواعه  -موضوع)(mawdoo3.com
https://scc.ajman.ae/sites/default/files/publications/Reportpdf
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 .5التضخم الخفي :هو ظهور ارتفاع ملحوظ بالدخول النقدية دون وجود طريقة لصرفها؛ بسبب
وجود تدخل من الدولةَ ،
فتحول اإلجراءات املتنوعة دون صرف الدخول املتزايدة؛ مما يؤدي إلى
بقاء التضخم خفيا ال يمكن ظهوره.
 .6التضخم املحلي :هو ظهور التضخم نتيجة للعوامل املحلية في الدولة ،وال يكون للعوامل الخارج ّية
ّ
أي تأثير كبير في حدوثه ،تستخدم دولة اإلمارات هذا التعريف إلستخراج معدل التضخم في
الدولة.
ّ
املحلية؛ بسبب تأثير مجموعة من العوامل
 .7التضخم املستورد :هو زيادة مستويات األسعار
ّ
بشكل واضح.
الخارجية
ٍ
 .8التضخم الجامح :هو ظهور ارتفاعات متتالية وشديدة في األسعار ،حيث تؤدي إلى ظهور آثار كبيرة
وضارة ،من الصعب ّ
ّ
الحكومية معالجتها ،كما يؤدي ذلك إلى فقدان النقود
أن تستطيع السلطة
لقيمتها وقوتها الشر ّ
ائية؛ ّ
مما يدفع األفراد إلى التخلص من األموال التي معهم ،و يتمثل في ارتفاع
التضخم إلى  %10أو أكثر مما يثير فوض ى في االقتصاد.
 .9التضخم املتوسط :هو زيادة معدالت األسعار بنسبة أقل من التضخم الجامح ،مع ظهور
بشكل تام ،حيث
اضطراب في الدور الخاص بالنقود بصفتها وسيطا ماليا ،ولكن ال تفقد الثقة بها
ٍ
ُ
تستطيع السلطة الحكومية أن تعيد التوازن للوظائف الخاصة بها.
 .10التضخم الزاحف (التضخم املعتدل) :ويحدث عندما ترتفع األسعار بنسبة  %3سنويا أو أقل،
وفقا للحتياطي الفيدرالي عندما تزيد األسعار بنسبة  %2أو أقل فإنها تحقق النمو االقتصادي
حيث يدفع ذلك املستهلكين لزيادة مشترياتهم الحالية في محاولة للتغلب على ارتفاع األسعار في
املستقبل مما يعزز الطلب ،ولهذا السبب يحدد االحتياطي الفيدرالي معدل التضخم املستهدف
عند .%2
 .11التضخم املتسارع :يحدث هذا النوع من التضخم القوي عندما ترتفع األسعار بنسبة تتراوح بين
 % 10-3سنويا ،يبدأ املستهلكون في شراء أكثر مما يحتاجون فقط لتجنب ارتفاع األسعار في
املستقبل مما يدفع الطلب إلى مستويات ال يستطيع املوردون مواكبتها واألهم من ذلك ال يمكن
لألجور أيضا مواكبتها نتيجة لذلك ،ترتفع أسعار السلع والخدمات بعيدا عن متناول معظم الناس.
 .12التضخم املفرط :يتميز هذا النوع بارتفاع األسعار بأكثر من  %50في الشهر ،من النادر حدوثه
حيث لم يحدث إال عندما قامت الحكومات بطباعة األموال لدفع تكاليف الحروب .
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 .13التضخم األساس ي :يقيس التضخم األساس ي ارتفاع أسعار جميع السلع والخدمات باستثناء
الغذاء والطاقة وذلك ألن أسعارها تميل إلى التقلب بشكل كبير بسبب عوامل موسمية متعددة.
ً
ثانيا :أهداف قياس معدل التضخم
• توفير بيانات عن معدالت التضخم ألسعار املستهلك على مستوى إمارة عجمان.
• توفير سلسلة زمنية عن األسعار ومعدل التضخم لخدمة صناع القرار وراسمي السياسات.
• معرفة حجم التضخم في أسعار املستهلك سواء أكانت محلية أم مستوردة.
ً
ثالثا :دورية قياس معدل التضخم
يتم قياس معدل التضخم ُربعيا و سنويا.
ً
ابعا :أسباب التضخم االقتصادي1

ر
توجد عدة أسباب لحدوث التضخم االقتصادي ،ومن هذه األسباب :
 .1زيادة كبيرة في الطلب على السلع .
 .2زيادة اإلستهلك بحيث يكون الطلب على السلع أكثر من عدد السلع املوجودة ،فهذا يؤدي إلى زيادة
في سعر السلعة.
 .3اإلستيراد من الخارج هو أحد األسباب الرئيسية التي تتسبب في حدوث التضخم االقتصادي،
وارتفاع أسعار الخامات مما يتسبب في ارتفاع تكلفة اإلنتاج.
 .4الحروب التي تحدث في كثير من البلد تكون سبب أساس ي في ظهور التضخم االقتصادي ،وأيضا
الكوارث الطبيعية هي من أحد أهم األسباب في حدوث التضخم االقتصادي.
 .5زيادة أسعار السلع واملنتجات في األسواق الخارجية والتي تعتمد على اإلستيراد من الخارج.
 .6حدوث زيادة وارتفاع في األجور ألنه عند زيادة األجور سوف يتم شراء السلع بصورة مبالغ فيها مما
يؤدي إلى زيادة الطلب عن العرض.
 .7زيادة الضرائب ألن زيادة الضرائب تؤدي إلى ارتفاع األسعار .
 .8زيادة الدين للدولة مما تضطر إلى رفع الضرائب لكي تتمكن من سداد الديون.

https://www.thaqfya.com/effects-economic-inflation/#i-4 1
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ً
خامسا :منهجية حساب معدل التضخم1
يتم حساب معدل التضخم عن طريق حساب نسبة االختلف في أسعار مجموعة من السلع خلل فترة
معينة ممكن أن تكون شهر أو ثلثة أشهر أو سنة ويتم حساب ذلك عن طريق سعر بيع املنتج نفسه.
الحتساب معدل التضخم يتم تحديد عدد من السلع الرئيسية واحتساب الفرق في تغير أسعارها من فترة
أساس إلى الفترة الحالية.
خلل الربع األول لعام  2022تم اعتماد اوزان السلع ملسح دخل وانفاق األسرة  ،2019وعليه تم تغيير
بيانات السنوات السابقة بناء على االوزان الجديدة .مما ادى إلى اضافة سلة جديدة وهي التأمين والخدمات
املالية ولكن تم احتسابها بنفس طريقة االحتساب للسلة السابقة ونفس املنهجية السابقة.
ً
سادسا :املفاهيم واملصطلحات2
التضخم:
هو االرتفاع املستمر وامللموس في املستوى العام لألسعار في دولة ما ،ويحسب التضخم وفقا للمعادلة
اآلتية:
Pi
× 100 − 100
معدل التضخم:
Pi − 1
حيث Pi :يمثل املستوى العام لألسعار في سنة املقارنة.
 Pi-1يمثل املستوى العام لألسعار للسنة السابقة.
انكماش األسعار:
االنكماش هو عكس التضخم ويحدث عندما تنخفض األسعار بشكل مستمر.
الرقم القياس ي لألسعار:
هو وسيلة إحصائية لقياس التغيرات الحاصلة في أسعار السلع والخدمات بين فترتين زمنيتين.
القوة الشرائية للنقود:
هي كمية السلع والخدمات التي يمكن الحصول عليها بوحدة النقد.
معادلة السبير:
هي معادلة رياضية ،وضعها عالم اإلحصاء (السبير) الحتساب األرقام القياسية لألسعار ،وذلك بقسمة
أسعار سنة املقارنة على أسعار سنة األساس ،وبالترجيح بكميات سنة األساس.

 1املركز االتحادي للتنافسية واإلحصاء
 2املركز االتحادي للتنافسية واإلحصاء
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جدول غالء املعيشة (الرقم القياس ي ألسعاراملستهلك):
هو عبارة عن جدول يشمل معدالت ارتفاع أسعار املستهلك األسري خلل فترة زمنية مقارنة بفترة زمنية
سابقة.
سعراملستهلك:
هو السعر الذي يدفعه املستهلك األسري مقابل حصوله على سلعة أو خدمة للحتياجات األسرية.
فترة األساس:
هي الفترة الزمنية التي يتم مقارنة الفترة الجارية بها.
سلة املستهلك:
هي املجموعة الحقيقية للسلع والخدمات ،التي يقوم املستهلك باإلنفاق عليها لألغراض املعيشية.
أوزان الترجيح:
هي األهمية النسبية للسلع والخدمات داخل سلة املستهلك أو داخل االقتصاد بشكل عام ،وتستخدم في
العمليات الحسابية للرقم القياس ي.
أسعارفترة األساس:
هي أسعار السلع والخدمات في فترة ما ،والتي يتم مقارنة األسعار الجارية بها.
نسبة التغيرفي الرقم القياس ي:
هي مقدار التغير على الرقم القياس ي ،وتحسب بقسمة الرقم القياس ي لفترة ما على الرقم القياس ي لفترة
املقارنة مضروبا في مائة ثم طرح مائة.
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ً
سابعا :تحليل معدل التضخم ألسعاراملستهلك للربع األول إلمارة عجمان لعامي 2022-2021
بلغت قيمة متوسط الرقم القياس ي ألسعار املستهلك للربع األول 102.76باملئة لعام  ،2022ارتفع عن قيمته لنفس
الربع لعام  2021حيث كانت  99.19باملئة ،بالتالي ارتفع معدل التضخم بما يعادل %3.60خلل الفترة املذكورة ،علما
أنه تم حساب الرقم القياس ي عن طريق معادلة السبير لكل شهر من هذا الربع ،ومن خلله تم حساب متوسط الشهور
الثلثة (يناير ،فبراير ،مارس) من السنة نفسها ،كما هو مبين في الجدول رقم ( )1والشكل رقم (.)2
جدول رقم ()1
معدل التضخم السنوي ألسعاراملستهلك حسب مجموعات اإلنفاق الرئيسية إلمارة عجمان للربع األول لعامي
2022-2021

الرمز الجديد
للمجموعة

الرقم القياس ي العام

متوسط الربع
األول 2022

متوسط الربع
األول* 2021

معدل التغير بين الربع
األول 2022والربع األول 2021

102.76

99.19

%3.60

مجموعات االنفاق الرئيسية
07

النقل

107.54

94.65

%13.62

09

الترفيه والثقافة

112.80

99.54

%13.32

11

املطاعم والفنادق

104.59

99.93

%4.66

01

الطعام واملشروبات

102.76

99.20

%3.59

06

الصحة

102.39

100.05

%2.34

08

االتصاالت

102.10

99.96

%2.14

05

األثاث والتأثيث  ،األدوات
املنزلية وإصلحها

101.23

99.77

%1.46

02

التبغ

101.34

100.00

%1.34
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التعليم

101.38

100.21

%1.17

03

امللبس وملبوسات القدم

100.58

99.64

%0.94

13

السلع والخدمات املتنوعة

101.02

100.50

%0.52

12

التأمين والخدمات املالية

99.65

100.00

%0.35-

04

السكن واملياه والكهرباء والغاز
والوقود

99.34

101.20

%1.84-

املصدر :مركز عجمان للحصاء
املصدر :املركز االتحادي للتنافسية واإلحصاء
*تم تحديث بيانات الربع األول  2021بناء على آخر تحديث من الجهة بعد اعتماد األوزان الجديدة
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ارتفع معدل التضخم للربع األول لعام  2022مقارنة مع الربع األول لعام  2021نتيجة الرتفاع أسعار عدد
كبير من مجموعات سلة املستهلك مثل مجموعة النقل ومجموعة الترفيه والثقافية ومجموعة املطاعم
والفنادق ومجموعة الطعام واملشروبات التي يوضحها الشكل رقم (.)1
شكل رقم ()1
معدل التضخم السنوي ألسعاراملستهلك حسب مجموعات اإلنفاق الرئيسية إلمارة عجمان للربع األول لعامي
2022-2021

%80

%1.84-

%0.35-

%1.17 %0.94 %0.52

%1.46 %1.34

%2.34 %2.14

%3.59

%13.32 %4.66

%13.62

%60
%40
%20
%0
-%20

مجموعات االنفاق الرئيسية
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معدل التضخم

%100

شكل رقم ()2
متوسط الرقم القياس ي ألسعاراملستهلك حسب مجموعات اإلنفاق الرئيسية إلمارة عجمان للربع األول لعامي
2022-2021
101.20
99.34

السكن واملياه والكهرباء والغاز والوقود

100.00
99.65

التأمين والخدمات املالية

100.50
101.02

السلع والخدمات املتنوعة

99.64
100.58

100.00
101.34

التبغ

99.77
101.23

األثاث والتأثيث  ،األدوات املنزلية وإصلحها

99.96

االتصاالت

100.05

الصحة

102.39
102.76

99.20

الطعام واملشروبات

99.93

املطاعم والفنادق

99.54

112.80

94.65

107.54

110
115
الرقم القياس ي العام

الترفيه والثقافة

105

100

النقل

90

95

متوسط الربع االول 2022

85

متوسط الربع االول2021
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مجموعة اإلنفاق الرئيسية

100.21
101.38

التعليم

102.10

104.59

امللبس وملبوسات القدم

وفيما يلي أهم املجموعات التي ساهمت في ارتفاع معدل التضخم في الربع األول لعام :2022
 )1مجموعة النقل:
احتلت مجموعة النقل املرتبة األولى من حيث ارتفاع معدل التغير ألسعار املستهلك في الربع األول لعامي
 2022-2021حيث سجل متوسط الرقم القياس ي ألسعار هذه املجموعة  94.65باملئة للربع األول لعام
 2021ارتفعت إلى 107.54باملئة لنفس الربع لعام  2022وبذلك ارتفع معدل التضخم لهذه املجموعة بنسبة
%13.62خلل الفترة املذكورة.
 )2مجموعة الترفيه والثقافة:
احتلت مجموعة الترفيه والثقافة املرتبة الثانية من حيث ارتفاع معدل التغير ألسعار املستهلك في الربع
األول لعامي  2022-2021حيث سجل متوسط الرقم القياس ي ألسعار هذه املجموعة  99.54باملئة للربع
األول لعام  2021ارتفع إلى 112.80باملئة لنفس الربع لعام  2022وبذلك ارتفع معدل التضخم لهذه
املجموعة بنسبة  %13.32خلل الفترة املذكورة.
 )3مجموعة املطاعم والفنادق:
احتلت مجموعة خدمات املطاعم والفنادق املرتبة الثالثة من حيث ارتفاع معدل التغير ألسعار املستهلك
في الربع األول لعامي  2022-2021حيث سجل متوسط الرقم القياس ي ألسعار هذه املجموعة  99.93باملئة
للربع األول لعام  2021ارتفع إلى 104.59باملئة لنفس الربع لعام  2022وبذلك ارتفع معدل التضخم لهذه
املجموعة بنسبة  %4.66خلل الفترة املذكورة.
 )4مجموعة الطعام واملشروبات:
احتلت مجموعة الطعام واملشروبات املرتبة الرابعة من حيث ارتفاع معدل التغير ألسعار املستهلك في الربع
األول لعامي  2022-2021حيث سجل متوسط الرقم القياس ي ألسعار هذه املجموعة  99.20باملئة للربع
األول لعام  2021ارتفعت إلى  102.76باملئة لنفس الربع لعام  2022وبذلك ارتفع معدل التضخم لهذه
املجموعة بنسبة  %3.59خلل الفترة املذكورة.

15

أهم املجموعات التي انخفض فيها معدل التضخم في الربع األول لعام 2022
 )1السكن واملياه والكهرباء والغازوالوقود:
شهدت مجموعة السكن واملياه والكهرباء والغاز والوقود انخفاضا في مقدار التغيير الربعي ألسعار املستهلك
وهي املجموعة الوحيدة التي انخفض فيها معدل التضخم ،حيث بلغ متوسط الرقم القياس ي ألسعار
املستهلك للربع األول لعام  2021لهذه املجموعة 101.20باملئة ،انخفضت إلى  99.34باملئة في نفس الربع
لعام  2022بالتالي انخفض معدل التغير للربع األول بنسبة  %1.84-خلل الفترة املذكورة.
بعد اعتماد األوزان الجديدة حسب اوزان السلع في مسح دخل وانفاق األسرة  2019تم احتساب سلة
مجموعة التأمين والخدمات املالية .وبذلك يعتبر الربع األول  2021هو سنة األساس لهذه املجموعة وبلغ
الرقم القياس ي لهذه املجموعة  99.65باملئة خلل الربع األول لعام .2022
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املراجع
• معدل التضخم ألسعار املستهلك في إمارة عجمان للربع األول -2021مركز عجمان للحصاء 2021-
https://scc.ajman.ae/sites/default/files/publications202021_0.pdf
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