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 امللخص التنفيذي 

 

الثا للربع  املستهلك  القياسية ألسعار  األرقام  تقرير  والتنافسية  إمارة    لثيقدم مركز عجمان لإلحصاء  في 

 . 2021لعام  عجمان

الثا  للربع  املستهلك  ألسعار  القياسية  األرقام  بيانات  تحليل  التقرير  عام    لث ويتضّمن  مقارنة    2021من 

 .2021من عام   ثانيلك للربع الباألرقام القياسية ألسعار املسته

التقرير يكون   ويهدف  الدقيقة    أن  املعلومة  على  الحصول  في  الراغبين  املختصين  لكل   
ً
مهما  

ً
مرجعا

  معلومات موثقة لذوي ألرقام القياسية ألسعار املستهلك في إمارة عجمان وكذلك توفير  ا  والصحيحة عن 

 والباحثين.صناع القرار واملهتمين من صاص  اإلخت

 

 ا يلي ملخص ألهم  تائج التقرير : يمو 

عام   • ال  2021في  للربع  القياس ي  الرقم  متوسط  قيمة  قيمة    بينما باملئة107.35  ثالثبلغت  بلغت 

% خالل  0.40وذلك بمعدل نمو بلغ   باملئة  106.92  عام نفسهلثاني لالرقم القياس ي للربع المتوسط  

 .الفترة املذكورة

النقل  ساهمت مجموعة   • ارتفاخدمات  متوسط  في  للربع  ع  القياس ي  عام    الثالثالرقم    2021في 

إلى   2021من عام    ثانيباملئة في الربع ال112.88حيث ارتفعت من    ،2021لعام    الثانيمقارنة بالربع  

 . %خالل الفترة املذكورة2.93وذلك بمعدل نمو بلغ  من العام نفسه لثفي الربع الثا باملئة  116.19

الرئيسية  ملتوسط الرقم القياس ي  ملرتبة األولى ضمن املجموعات  احتلت  مساهمة مجموعة التبغ ا  •

ال لها    2021  لثثاللربع  املتوسط  والتي  185.18وبلغ  التعليم  مجموعة  مساهمة  تليها  بلغ   باملئة، 

 باملئة.  126.36متوسط الرقم القياس ي لها  
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 املق مة

أسعار السلع والخدمات    لتغيرات التي تطرأ علىهو مؤشر إحصائي يقيس األسعار املستهلك  الرقم القياس ي  

 إلى فترة األساس،  التي تدخل ضمن سلة اإلنفاق ال 
ً
ستهالكي لألسر في فترة زمنية تسمى فترة املقارنة منسوبا

حيث يعكس هذا التغير في األسعار األعباء التي يتحملها املستهلك وأوضاع تكاليف املعيشة وما إذا كانت  

 أواتسجل 
ً
 ب إن  رتفاعا

ً
 مقارنة

ً
جاهات األسعار وظروف األسواق  تا، ومن ثم التعرف على الربع السابقخفاضا

 املعيشة.  وأعباء

والقيمة   والكمية  السعر  حيث  من  معينة  ظاهرة  على  يطرأ  الذي  النسبي  التغير  القياس ي  الرقم  ويقيس 

سمى الفترة التي تنسب  بالنسبة ألساس معين حيث تؤخذ قيمة الظاهرة كأساس لحساب الرقم القياس ي، وت

 .ترة التي تقارن بفترة األساس تسمى فترة املقارنةإليها الظاهرة بفترة األساس، والف

 .منهجية التقرير 1

 أسعار املستهلكمسح   فأه ا  1.1

 بصفة عامة إلى توفير البيانات اآلتية: أسعار املستهلك يهدف مسح 

 إمارة عجمان.  لك على مستوى توفير بيانات عن األسعار واألرقام القياسية للمسته -

 السياسات.  وراسميتوفير سلسلة زمنية عن األسعار واألرقام القياسية لخدمة صناع القرار  -

 . أسعار املستهلكمعرفة حجم التضخم في  -

 لرقم القياس ي ألسعار املستهلك وج دة البيا ات حتساب اا  ةمنهجي 2.1

بي بجمع  بإمارة عجمان  والتنافسية  اإلحصاء  مركز  تركيب  يقوم  بهدف  املستهلك  أسعار  انات شهرية عن 

 لألهمية القصوى لهذه البيانات، فقد تم وضع نظام متكامل يغطي  وحساب األ 
ً
رقام القياسية لها، ونظرا

مليات دراسة األسعار  كافة الجوانب، من حيث طرق جمع األسعار واملصادر، وتوزيعها الجغرافي، وترتبط ع 

 للعالقة املشتركة بينهما في حساب املجموعات  دخل و ح  ووضع النظم املناسبة لها مع مس
ً
إنفاق األسرة نظرا

العمود  هي  املسح،  هذا  من  املستخرجة  األوزان  أن  حيث  اإلنفاق،  متوسط  وحساب  لألسعار  الرئيسية 

ا ألسعار  القياسية  األرقام  نظام  عليه  يقوم  الذي  املجموعة  الفقري  هي  املستهلك  سلة  أن  إذ  ملستهلك، 

 1ها على فترات منتظمة.للسلع والخدمات التي يتم رصدها ودراسة تغيرات أسعار الحقيقية 

 

 
 املركز التحادي للتنافسية واإلحصاء  1
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 : حتساب الرقما منهجية 

 : ذات الصيغة الرياضية التالية (لسبير)حتساب األرقام القياسية لألسعار في الدولة بطريقة ايتم 

 الرقم القياس ي = 

 
 حيث:

 

 = سعر السلعة في الفترة الحالية.

 قة.ي الفترة الساب= سعر السلعة ف

 = الوزن الترجيحي باألسعار السابقة.

 دورية املؤشر  3.1

. شهر  
ً
 يا

 

 وح ة القياس  4.1

 باملئة. 

 لشم ل والتغطيةا 5.1

ول يشمل اإلنفاق  األسر واألفراد    ه تتحملذي  ستهالكي الاملستهلك يغطي اإلنفاق ال الرقم القياس ي ألسعار  

 أو أي أصول مالية أخرى.  شراء املنازل واألسهم وأ على أقساط القروض أو ضريبة الدخل

 العينة  اختيار  6.1  

  السلع والخدمات املختلفةعينة غير احتمالية )مقصودة( وممثلة للمصادر التي تجمع منها أسعار  ختيار  إتم  

السلع كاملة لجميع  تغطية  املستهلك، حيث    بطريقة تحقق  الباحث  يقوم  التي تدخل ضمن نظام أسعار 

 داخلها. ختيار هذه املصادر بناًء على توفر السلع اني بامليدا
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 ألسعار املستهلك ستخ امات الرقم القياس يا.2

 من أهمها:  األغراضيستخدم مؤشر األسعار ملجموعة كبيرة من 

 عن التغيرات تكييف األجور واإلعانات الحكومية وإعانات الضمان ال  •
ً
 أو كليا

ً
 جتماعي للتعويض جزئيا

 عيشة. في تكلفة امل 

قياس متوسط تضخم األسعار للقطاع األسري برمته، حيث يستخدم املؤشر إلزالة أثر تضخم عناصر    •

ة في الحسابات القومية، وتخليص الدخل واملجاميع القومية من  ستهالكي النهائي لألسر املعيشي اإلنفاق ال 

 أثر تغيرات األسعار. 

 .لقياس معدلت التضخم  مؤشر   •

 فيما يتعلق بميزانية األسرة والبنود املكونة لها.  إلرشاد الناس دليل  •

 مقياس للتغيرات في القدرة الشرائية للعملة.  •

ار السلع التي يتم التعامل بها في األسواق وما يتبع ذلك من  يستخدم في رصد التغيرات التي تطرأ على أسع  •

 جاهات األسعار وظروف األسواق وتكاليف املعيشة. إتالوقوف على 

 س مدى التقدم والتطور الذي يحدث للقطاع اإلنتاجي في فترة زمنية مقارنة بأخرى.يعك هام مؤشر   •

الشرائية للنقود، حيث تتناسب القوة الشرائية  يمثل الرقم القياس ي وسيلة مباشرة في التعرف على القوة    •

 مع الرقم القياس ي لألسعار
ً
 عكسيا

ً
 . للنقود تناسبا

 درها ومصا املستهلك  سعار أجمع بيا ات  .3

    ةعشر   إلثنيسلعة وخدمة، وصنفت السلة    1,200حوالي    2014تشمل سلة املستهلك لعام  
ً
 رئيسيا

ً
قسما

عن    تجمع بيانات األسعار  ،ستهالكي الفردي حسب الغرض الصادر عن األمم املتحدةحسب التصنيف ال 

ئة  سواق البيع بالتجز وتجمع من محالت وأ  طريق املقابالت الشخصية بواسطة فريق من الباحثين املدربين،

البس، واملطاعم، ومؤسسات الخدمات  والسوبر ماركت، ومحالت بيع األقمشة واملالهايبر  مثل البقالت و 

 وغيرها.   ، واألطباء واملدارس الخاصة، و املستشفياتالعامة

وعناوينها،   املختلفة  املصادر  وأسماء  املطلوبة  والخدمات  السلع  كافة  يضم  بكشف  الباحث  زود  وقد 

 فيه الوصف الدقيق للسلعةو 
ً
ولقد تم وضع آلية لجمع األسعار بحيث يتم تغطية كافة أسعار    ،موضحا

في   شمولها  حيث  من  أهميتها  درجة  إلى  إضافة  األسواق،  في  ودورانها  تغيرها  درجة  وفق  والخدمات  السلع 
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ت مختلفة للسلع  ستيفاء األسعار بأن تجمع ثالث تسعيرااحساب الرقم القياس ي أم ل، كذلك روعي عند  

 ان أو تسعيرة لبقية السلع. الغذائية وتسعيرت

وتم توزيع هذه التسعيرات للسلعة الواحدة على مدار الشهر وذلك بتوزيع زيارات املصادر املختلفة داخل 

الشهر  إمارة عجمان  من  فترات مختلفة  في  الواحدة  للسلعة  األسعار  الخضار    ،ليتم رصد  أما بخصوص 

  بدأ إلحصاء والتنافسية ل عجمانمركز    أنإلى  عارها بشكل أسبوعي وتجدر اإلشارة هناوالفواكه فتجمع أس

 من النظام الورقي.اللوحية جهزة ستخدام تكنولوجيا األ ا بجمع البيانات ب 2016العام  بدايةمنذ 
ً
 بدل

 تصنيف املجم عات  1.3

 (: األول املجم عات الرئيسية )املست ى  •

 ثنتي عشرة مجموعة رئيسية هي: إمن   ة املستهلكلتصنيف سل األول يتكون املستوى 

 الطعام واملشروبات. .1

 التبغ.  .2

 املالبس وملبوسات القدم.  .3

 . السكن، املياه، الكهرباء، الغاز  .4

 ثاث والتأثيث، األدوات املنزلية وإصالحها. األ .5

 الصحة. .6

 النقل. .7

 تصالت. ال .8

 . ةالترفيه والثقاف .9

 التعليم..10

 املطاعم والفنادق. .11

 ملتنوعة. السلع والخدمات ا.12

 (: الثاني)املست ى  الرئيسية  املجم عات •

فعلى سبيل املثال:    ،كل مجموعة رئيسية إلى عدد من املجموعات  املستوى الثاني من التصنيف  قسمت في

لألغذية الرئيسية  املجموعة  اللحوم    واملشروبات  قسمت  ومنتجاتها،  الحبوب  وهي:  مجموعات  تسع  إلى 

الفواكه والخضروات، السكر واملنتجات  و   ان والبيض، الزيوت والدهون والدواجن واألسماك، منتجات األلب

 ى. السكرية، الشاي والبن والكاكاو، التوابل وامللح وأطعمة أخر 
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 املجم عات الفرعية )املست ى الثالث(:  •

 
ً
أيضا فرعية  مجموعات  إلى  املجموعات  بعض  تجزئة  تم  التصنيف  من  الثالث  املستوى  ذلك    ،في  مثال 

اللحوم فقد  مجموعة  واألسماك،  اللحوم،   والدواجن  مجموعة  هي:  فرعية  مجموعات  ثالث  إلى  قسمت 

النسبة ملنتجات األلبان والبيض، حيث قسمت  ومجموعة الدواجن، ومجموعة األسماك، وكذلك الحال ب

البيض ومجموعة  الحليب،  منتجات  ومجموعة  الحليب،  مجموعة  هي:  فرعية  مجموعات  ثالث  أما    ،إلى 

طازجة، وفواكه    تقسيمها إلى مجموعات فرعية كالتالي: فواكه  والخضروات، فقد جرى   مجموعة الفواكه

وخضروات طازجة، وخضروات مجففة، وخضروات مجمدة، والبقول    مجففة، ومكسرات، وفواكه معلبة،

 من السلع. استخدمتوقد   ،وغيرها
ً
 كبيرا

ً
 هذه التقسيمات للمجموعات التي تضم عددا

 (: عالرابامل اد )املست ى   •

 تشتمل مجموعة الحبوب والخبز على املواد التالية:  
ً
تم تقسيم املجموعات الفرعية إلى عدد من املواد فمثال

وقد قسمت مجموعة اللحوم إلى مجموعات فرعية،  ،  رز والطحين والخبز والبسكويت واملعكرونة وغيرهااأل 

 هي: اللحوم الطازجة، واللحوم املجمدة، واللحوم املعلبة، وغيرها. 

 السلع والخ مات )املست ى الخامس(:  •

 لتسهيل جمع  
ً
 مادة األ جرى وصف دقيق للمواد وفق سلع ذات مواصفات أكثر تفصيال

ً
رز  أسعارها، فمثال

جمع   املراد  للمادة   
ً
دقيقا  

ً
تعطي وصفا بحيث  التفصيل  من  بمزيد  تم وصفها  السلع  من  تشمل مجموعة 

تم وضع    و  أسعارها من حيث اسم السلعة املعروف واملاركة املشهورة وبلد املنشأ إضافة إلى الوزن املتداول.

هلك التغيرات في األسعار  الرقم القياس ي لسعر املستالوصف الدقيق للسلع والخدمات لضمان أن يعكس  

 ختالفات في الكمية أو النوعية.وليس التغيرات التي تعود لإل  فقط

 املستهلك    سعار أ ت قيق ومراجعة بيا ات .4

مراجعة منطقية هذه األسعار    يتم تدقيق ومراجعة هذه البيانات من خالل  األسعاربعد عملية جمع بيانات  

كتشاف خطأ أثناء املراجعة  اعند    ،من مصادر أخرى وإمارات أخرى باملقارنة مع أسعار السلعة نفسها  وذلك  

من    
ً
ميدانيا التأكد  يتم  مراجعةاملنطقية  ومراجعته  الهندس ي ألسعار   من حيثحسابية    السعر  الوسط 

 ميداني  الوسط الهندس ي العامويتم مراجعة السلعة 
ً
 جمعها.لعينة من أسعار السلع التي تم ا
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 1واملصطلحات  م . املفاهي5

 التضخم:  •

 للمعادلة   ،رتفاع املستمر وامللموس في املستوى العام لألسعار في دولة ماهو اإل 
ً
ويحسب التضخم وفقا

 اآلتية:

                          :معدل التضخم

 املقارنة. يمثل املستوى العام لألسعار في سنة  iP حيث:

        1-iP   .يمثل املستوى العام لألسعار للسنة السابقة 

 

 الرقم القياس ي لألسعار:  •

 هو وسيلة إحصائية لقياس التغيرات الحاصلة في أسعار السلع والخدمات بين فترتين زمنيتين.

 ئية للنق د: االق ة الشر  •

 هي كمية السلع والخدمات التي يمكن الحصول عليها بوحدة النقد.

 معادلة السبي :  •

ل  )لسبير(  اإلحصاء  عالم  رياضية، وضعها  معادلة  بقسمة    ابحتس هي  وذلك  لألسعار،  القياسية  األرقام 

 أسعار سنة املقارنة على أسعار سنة األساس، وبالترجيح بكميات سنة األساس.

 ج ول غالء املعيشة )الرقم القياس ي ألسعار املستهلك(: •

رتفاع أسعار املستهلك األسري خالل فترة زمنية مقارنة بفترة زمنية  ا هو عبارة عن جدول يشمل معدلت  

 ة. بقسا

 سعر املستهلك:  •

 حتياجات األسرية.هو السعر الذي يدفعه املستهلك األسري مقابل حصوله على سلعة أو خدمة لإل 

  ت ة األساس: •

 هي الفترة الزمنية التي يتم مقارنة الفترة الجارية بها. 

 
 التحادي للتنافسية واإلحصاء  ركزامل 1

 100 −  100 × 
Pi 

Pi − 1
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 سلة املستهلك:  •

 لألغراض املعيشية. عليها هي املجموعة الحقيقية للسلع والخدمات، التي يقوم املستهلك باإلنفاق 

 أوزان الت جيح:  •

قتصاد بشكل عام، وتستخدم في  هي األهمية النسبية للسلع والخدمات داخل سلة املستهلك أو داخل ال

 العمليات الحسابية للرقم القياس ي.

 أسعار  ت ة األساس:  •

 بها. هي أسعار السلع والخدمات في فترة ما، والتي يتم مقارنة األسعار الجارية 

 تغي  في الرقم القياس ي:نسبة ال •

التغير   مقدار  لفترة    فيهي  القياس ي  الرقم  على  ما  لفترة  القياس ي  الرقم  بقسمة  وتحسب  القياس ي،  الرقم 

 في مائة ثم طرح مائة. 
ً
 املقارنة مضروبا
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ر  مقار ة مع الرقم القياس ي ألسعا 2021لعام  لثالثاتحليل الرقم القياس ي ألسعار املستهلك للربع .6

 2021من عام   الثانياملستهلك للربع 

 2021في إمارة عجمان   لثالثا لربع الرقم القياس ي ألسعار املستهلك لمت سط   1.6
 

وتم  ،  باملئة107.35بلغ    2021في عام    لثن متوسط الرقم القياس ي ألسعار املستهلك للربع الثاأنتائج  التظهر  

هر من هذا الربع، و من خالله  تم حساب متوسط  حساب الرقم القياس ي عن طريق معادلة لسبير لكل ش 

 (.1.6كما هو مبين في الجدول رقم )  2021( لعام  يوليو وأغسطس وسبتمبرالشهور الثالثة ) 

القياس ي للربع    حتلت مساهمة  مجموعة التبغ املرتبة األولى من ضمن املجموعات الرئيسية ملتوسط الرقما

املئة ويعود ذلك إلى الضريبة اإلنتقائية وضريبة القيمة املضافة التي ب  185.18والذي بلغ    2021لعام    لثالثا

، تليها مساهمة مجموعة التعليم والتي بلغ متوسط الرقم القياس ي لها  2018طبقت على التبغ بداية عام  

 باملئة. 118.95 حيث بلغ متوسط الرقم القياس ي لها باملئة ثم مجموعة السلع والخدمات املتنوعة 126.36

 بلغ متوسطه  وسج
ً
 قياسيا

ً
باملئة ثم مجموعة خدمات النقل   117.12لت مجموعة الترويح والثقافة رقما

األغذية واملشروبات والذي بلغ متوسط الرقم القياس ي وتليها    116.19والذي بلغ متوسط الرقم القياس ي لها   

قيمة حيث بلغ متوسط الرقم    كانت األقل باملئة وأما مجموعة السكن واملياه والكهرباء والغاز 108.52لها  

 (. 1.6باملئة والتي يوضحها الشكل رقم ) 93.91 القياس ي لها 
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 ( 1.6)  رقم   ج ول 

لث  القياسية ألسعار املستهلك حسب مجم عات اإل فاق الرئيسية في إمارة عجمان خالل الربع الثامت سط األرقام 

 2021لعام 

 

 2021 لثالربع الثا

  

 اس ي العام القي الرقم 
 لثمتوسط  الربع الثا سبتمبر  اغسطس يوليو

107.04 107.43 107.59 107.35 

 مجموعات  اإلنفاق الرئيسية 

 185.18 185.18 185.18 185.18 التبغ

 126.36 126.26 126.41 126.41 التعليم

 118.95 119.01 118.88 118.97 سلع وخدمات املتنوعة

   117.12 116.99 117.14 117.23 الترويح والثقافة 

 116.19 116.53 116.66 115.39 خدمات النقل 

 108.52 109.54 108.43 107.59 األغذية واملشروبات 

 105.25 105.25 105.25 105.25 التصالت

 104.38 104.43 104.35 104.35 املطاعم والفنادق

 102.21 102.21 102.21 102.21 خدمات الصحة 

 99.84 99.89 99.81 99.81 املالبس واألحذية

 98.02 98.04 98.01 98.01 التجهيزات واملعدات املنزلية 

 93.91 93.90 93.92 93.92 والغازالسكن واملياه والكهرباء 

 املصدر: مركز عجمان لإلحصاء والتنافسية           

 املصدر:املركز التحادي للتنافسية واإلحصاء             
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 ( 1.6) رقم  كلش

لث  الثاحسب مجم عات اإل فاق الرئيسية في إمارة عجمان خالل الربع مت سط الرقم القياس ي ألسعار املستهلك  

 2021لعام 

2021 لعام في إمارة عجمان  ثانياللربع الرقم القياس ي ألسعار املستهلك لمت سط   2.6

( رقم  ال2.6الجدول  الربع  نتائج  يظهر  القياس ي    ثاني(  الرقم  عام  ملتوسط  املستهلك    2021في  وتم  ألسعار 

حساب الرقم القياس ي عن طريق معادلة لسبير لكل شهر من هذا الربع ومن خالله تم حساب متوسط  

 باملئة.  106.92والذي بلغ  2021( لعام يونيو و  مايو و  أبريلالشهور الثالثة ) 

ع  ية ملتوسط الرقم القياس ي للربحتلت مساهمة  مجموعة التبغ املرتبة األولى من ضمن املجموعات الرئيس ا

بلغ    2021لعام    ثانيال الرقم    185.18والذي  متوسط  بلغ  والتي  التعليم  مجموعة  مساهمة  تليها  باملئة، 

لها   لها 126.41القياس ي  القياس ي  بلغ متوسط الرقم   باملئة ثم مجموعة السلع والخدمات املتنوعة حيث 

 باملئة. 120.48

 بلغ متوسطه    ةالترويح والثقافوسجلت مجموعة  
ً
 قياسيا

ً
والذي بلغ    خدمات النقلباملئة ثم    117.32رقما

كانت األقل قيمة    باملئة وأما مجموعة السكن واملياه والكهرباء والغاز  112.88متوسط الرقم القياس ي لها  

 (. 2.6باملئة والتي يوضحها الشكل رقم ) 95.39 حيث بلغ متوسط الرقم القياس ي لها  

185.18

126.36

118.95

117.12

116.19

108.52

105.25

104.38

102.21

99.84

98.02

93.91

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200

التبغ

التعليم

سلع وخدمات المتنوعة

الترويح والثقافة

خدمات النقل

األغذية والمشروبات 

االتصاالت

المطاعم والفنادق

خدمات الصحة

المالبس واألحذية

التجهيزات والمعدات المنزلية

السكن والمياه والكهرباء والغاز

متوسط الرقم القياس ي

ية
س
رئي

 ال
ق
فا
إلان

ت ا
عا
مو

ج
م



17 

 ( 2.6)  رقم   ج ول 

الثاني مت سط األرقام القياسية ألسعار املستهلك حسب مجم عات اإل فاق الرئيسية في إمارة عجمان خالل الربع 

 2021لعام 

2021الربع الثاني 

القياس ي العام  الرقم 
متوسط  الربع الثاني*يونيومايوأبريل  

106.57106.96 107.22 106.92 

الرئيسية مجموعات  اإلنفاق 

185.18185.18185.18185.18لتبغا

126.41126.41126.41126.41التعليم

120.38120.99120.07120.48سلع وخدمات املتنوعة

117.38117.36117.23117.32الترويح والثقافة 

111.78112.80114.04112.88خدمات النقل 

106.28107.11107.32106.91األغذية واملشروبات 

105.25105.25105.25105.25التصالت

103.56103.56104.35103.82املطاعم والفنادق

102.21102.21102.21102.21خدمات الصحة 

99.8099.7999.8199.80املالبس واألحذية

97.8697.8698.0197.91التجهيزات واملعدات املنزلية 

95.3995.3995.3995.39واملياه والكهرباء والغازالسكن 

 املصدر: مركز عجمان لإلحصاء والتنافسية   

املصدر:املركز التحادي للتنافسية واإلحصاء   

تتطابق بسبب التقريب   *املتوسطات قد ل
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 ( 2.6)  رقم  كلش

ثاني حسب مجم عات اإل فاق الرئيسية في إمارة عجمان خالل الربع المت سط الرقم القياس ي ألسعار املستهلك  

 2021عام ل

مقار ة مع الرقم القياس ي ألسعار املستهلك    2021لعام    ثاني الرقم القياس ي ألسعار املستهلك للربع ال   3.6

   2021لعام  لثللربع الثا

من عام    ثاني( متوسط الرقم القياس ي ومعدلت النمو ألسعار املستهلك في الربع ال3.6يوضح الجدول رقم )

باملئة بالربع    106.92قيمة متوسط الرقم القياس ي من    ارتفعت، حيث  2021من عام    لث والربع الثا  2021

% خالل  0.40مقداره    نمو وذلك بمعدل    2021من عام    الثالثباملئة بالربع  107.35إلى    2021من عام    الثاني

 الفترة املذكورة. 
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 ( 3.6) رقم ج ول 

مقار ة مع   2021لعام  ثالثالرئيسية للربع المت سط الرقم القياس ي ألسعار املستهلك حسب مجم عات اإل فاق 

 2021الربع الثاني لعام 

الرقم القياس ي العام  

متوسط الربع الثالث 

2021

متوسط الربع  الثاني   

2021

  2021الربع الثالث  معدل التغير بين 

2021والربع الثاني 

107.35106.920.40 %

مجموعات  اإلنفاق الرئيسية 

% 116.19112.882.93خدمات النقل 

% 108.52106.911.51األغذية واملشروبات 

% 104.38103.820.54املطاعم والفنادق

% 98.0297.910.11التجهيزات واملعدات املنزلية 

% 99.8499.800.04واألحذيةاملالبس 

% 185.18185.180.00التبغ

% 105.25105.250.00التصالت

% 102.21102.210.00الصحة خدمات 

% 0.04-126.36126.41التعليم

% 0.17-117.12117.32الترويح والثقافة 

% 1.27-118.95120.48سلع وخدمات املتنوعة

% 1.55-93.9195.39لغازالسكن واملياه والكهرباء وا

 املصدر: مركز عجمان لإلحصاء والتنافسية

التحادي للتنافسية واإلحصاءاملصدر:املركز   
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ثاني  المقارنة بمتوسط الربع    2021في عام    لثثامتوسط الربع ال  ارتفاعمن أبرز املجموعات التي ساهمت في  

ارتفعت  2021من عام    الثانيفي الربع    باملئة   112.88بلغت  حيث  قل  هي مجموعة خدمات الن  2021عام  من  

األغذية واملشروبات  تليها مجموعة    ،%2.93نمو مقداره  بمعدل    2021من عام    الثالثللربع    116.19إلى  

الثالث في الربع    108.52إلى    2021من عام    الثانيفي الربع    106.91حيث ارتفع متوسط الرقم القياس ي من  

ملجموعة املطاعم والفنادق  معدل نمو الرقم القياس ي  بينما بلغ    ،%1.51نفسه وبمعدل نمو بلغ    من العام

0.54.% 

عن الربع    2021من عام    لث ومن أبرز املجموعات التي انخفض فيها متوسط الرقم القياس ي في الربع الثا

توسط الرقم القياس ي  حيث انخفض م  مجموعة السكن واملياه والكهرباء والغازهي    2021من عام    ثانيال

وبمعدل تغير    2021من عام    الثاني باملئة للربع    93.91إلى    2021من عام    الثانيفي الربع    باملئة  95.39من  

تنوعة حيث بلغ معدل التغير لهذه  امل خدمات  السلع و ال ، ثم تليها في اإلنخفاض مجموعة  %  1.55-مقداره  

املذكورة أعاله  في خالل الفترة    الترويح والثقافةوعة  ملجمالرقم القياس ي    كما إنخفض   % .1.27-املجموعة

 %.0.17-  بمعدل تغير بلغ

أي تغير في متوسط الرقم القياس ي وخدمات الصحة  التصالت ومجموعة     التبغبينما لم تسجل مجموعة  

 . 2021من عام   ثانيوالربع ال 2021من عام  لث ثاخالل الربع ال
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املراجع 

مركز   - 2021في إمارة عجمان ثاني املستهلك للربع العن األرقام القياسية ألسعار تقرير •

.عجمان لإلحصاء والتنافسية

https://scc.ajman.ae/sites/default/files/publications/Price_indices_of_f_2021.pdf 

https://scc.ajman.ae/sites/default/files/publications/Price_indices_of_Ajman_for_the_second_quarter_of_2021.pdf



