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برنامج المقارنات الدولية هو من أكبر البرامج 
اإلحصائية، بحيث يقوم البنك الدولي، برعاية اللجنة 

اإلحصائية لألمم المتحدة، بإدارته على المستوى 
العالمي، بينما تتولى وكاالت التنفيذ اإلقليمية إدارته 

على المستوى اإلقليمي.

وفي المنطقة العربية، قام المكتب اإلقليمي لبرنامج 
المقارنات الدولية في اللجنة االقتصادية واالجتماعية 

لغربي آسيا )اإلسكوا( بإدارة وتنفيذ دورة 2017 من 
البرنامج، وذلك بقيادة ماجد سكيني، المدير اإلقليمي 

لبرنامج المقارنات الدولية، بمساعدة سديم سبيتي، 
مساعدة باحثة، ومساعدة سابقة من جاال العاكوم، 

مساعدة باحثة، تحت إشراف يوراي ريتشان، مدير 
شعبة اإلحصاء وبدعم من وفاء أبو الحسن، رئيسة 
قسم اإلحصاءات االقتصادية. وتولى ماجد سكيني 

وسديم سبيتي إعداد هذا التقرير، بما في ذلك النتائج 
اإلقليمية والتحليالت المرتبطة بها. 

نعرب عن تقديرنا لمكتب برنامج المقارنات الدولية في 
البنك الدولي، بقيادة ندى حمادة، مديرة البرنامج على 

النطاق الدولي، بإشراف من هايشان فو، مديرة مجموعة 
بيانات التنمية، لدعمهما وللتنسيق وتمويل أنشطة 

برنامج المقارنات الدولية في المنطقة العربية. ونتوجه 
بالشكر إلى جميع أعضاء فريق برنامج المقارنات الدولية 

العالمي على عملهم ودعمهم الفني، وتحديدًا ميزوكي 
ياماناكا وماركو ريسانين ويوري ديكانوف، الذين قدموا 

مساعدة كبيرة في أنشطة البرنامج اإلقليمية.

ولم يكن نجاح البرنامج ليتحقق لوال الجهود الجبارة 
التي بذلتها مكاتب اإلحصاء الوطنية في 12 دولة 

عربية شاركت في دورة 2017 في المنطقة العربية. 
ونتوجه بشكر خاص للمنسقين الوطنيين الذين يقودون 

أنشطة البرنامج في البلدان المشاركة: شذى إسماعيل، 
هيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية، البحرين؛ 

وماجدة محمود ومحمد إدريس، الجهاز المركزي للتعبئة 

العامة واإلحصاء، مصر؛ وأحمد العرداوي، الجهاز 
المركزي لإلحصاء، العراق؛ وضرغام عبيدات ومحمد 
عبد الرزاق، دائرة اإلحصاءات العامة، األردن؛ وهدى 
السلطان وسحر الرديني، اإلدارة المركزية لإلحصاء، 

الكويت؛ ومحمد المالكي، المندوبية السامية للتخطيط، 
المغرب؛ وأحمد الميمني، المركز الوطني لإلحصاء 

والمعلومات، ُعمان؛ وأسماء سويلم، جهاز التخطيط 
واإلحصاء، قطر؛ ومحمد الفراج، الهيئة العامة لإلحصاء، 

المملكة العربية السعودية؛ وأشرف سمارة، الجهاز 
المركزي لإلحصاء الفلسطيني، دولة فلسطين؛ والعالم 
عبد الغني محمد، الجهاز المركزي لإلحصاء، السودان؛ 

وعلي بوهارون وبدرية عبدهلل، الهيئة االتحادية 
للتنافسية واإلحصاء، اإلمارات العربية المتحدة.

ونعرب عن تقديرنا أيضًا ألعضاء الِفرق الوطنية 
القومية  الحسابات  الدولية وخبراء  المقارنات  لبرنامج 

الوطنيين في تنفيذ أنشطة  المنسقين  الذين دعموا 
البرنامج: حال حسن ومريم بن دينة، البحرين؛ وأماني 

عبد الخالق ودعاء مبروك ومينا نصحي، مصر؛ 
وآالء إسماعيل و عّمار محمود وغزوان الدجيلي، 

العراق؛ ومعاوية الزغول، األردن؛ وفاطمة المطيري 
ووضحة الثويني، الكويت؛ ويطو أيت خلو، المغرب؛ 

السليماني وخميس  السنيدي وخلف  وعبدالعزيز 
العلوي وسلطان البلوشي، ُعمان؛ ورقية الكربي، قطر؛ 
السعودية؛ وأمينة  العربية  المملكة  المجلي،  وعبدهلل 

خصيب وأسيل زيدان وإيناس مصطفى ورانيا أبو 
غبوش، دولة فلسطين؛ وهاجر مصطفى وحنان 

صديق ونجاة عبد العاطي وزينب ساله، السودان؛ 
العفو جمعة وموسى  العشماوي وعبد  وعبدالشافي 

المتحدة. العربية  اإلمارات  العباده، 

كما نتوجه بشكر خاص إلى البلدان األعضاء في مجلس 
التعاون الخليجي لتمويلها الذاتي لمشاركتها في معظم 

أنشطة برنامج المقارنات الدولية، فقد ساهم دعمها 
المستمر في نجاح البرنامج ككل وتحقيق نتائجه.

شكر وتقدير
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في أوقات يشهد فيها العالم حالة من عدم اليقين 
التي تفاقمت بفعل جائحة كوفيد-19، ومع ما تواجهه 

اقتصادات بعض البلدان من ركود وأزمات مالية، يدرك 
الناس أهمية التحويالت طبقًا لمماثالت القوة الشرائية، 

نظرًا ألن األسعار قد تتفاوت تفاوتًا كبيرًا من بلد إلى 
آخر بينما تظل أسعار الصرف الرسمية في السوق في 

معظمها ثابتة فال تعكس القيمة النسبية الحقيقية 
للعمالت وقوتها الشرائية عبر البلدان المختلفة. 

وتكمن أهمية برنامج المقارنات الدولية في إنتاجه 
تقديرات موثوقة لمماثالت القوة الشرائية ُتستخدم 

لقياس األحجام الحقيقية القتصادات البلدان، ما يمّكن 
إجراء مقارنات مكانية ألحجام اقتصادات البلدان، والدخل 

الكلي ودخل الفرد، والرفاه المادي الفردي، ومستويات 
األسعار، فتتوفر بذلك بيانات حاسمة األهمية التخاذ 
قرارات مستنيرة وصنع سياسات قائمة على األدلة. 

يقدم هذا التقرير مؤشرات وتحلياًل مقارنًا لألحجام 
الحقيقية القتصادات 12 بلدًا عربيًا شارك في برنامج 

المقارنات الدولية بقيادة اإلسكوا، وهي األردن 
واإلمارات العربية المتحدة والبحرين والسودان والعراق 
وُعمان ودولة فلسطين وقطر والكويت ومصر والمغرب 

والمملكة العربية السعودية. وقد مّكن التزام هذه 
المجموعة من البلدان اإلسكوا من النجاح في وضع 

برنامج إحصاءات أسعار متكامل تمامًا، يتم في إطاره 
دمج برنامج المقارنات الدولية مع العمل المنتظم على 

مؤشر أسعار االستهالك إلنتاج مماثالت قوة شرائية 
بوتيرة سنوية وتطوير مؤشرات أسعار موحدة أخرى.

في هذه المجموعة من البلدان، التي تشّكل حوالي 84 
في المائة من اقتصاد المنطقة العربية، تحتفظ المملكة 

العربية السعودية بمرتبتها كأكبر اقتصاد من حيث 
القيمة الحقيقية والقيمة اإلسمية على حد سواء. ولكن، 

على الرغم من أن لدى اإلمارات العربية المتحدة في 
ظاهر األمر ثاني أكبر اقتصاد من حيث القيمة اإلسمية، 
تكشف مماثالت القوة الشرائية أن اقتصاد مصر يحتل 
المرتبة الثانية حجمًا من حيث القيمة الحقيقية. ولدى 

ن مماثالت  إجراء مقارنات على الصعيد العالمي، ُتبيِّ
القوة الشرائية، على النقيض مما تعكسه أسعار الصرف، 
أن متوسط الرفاه المادي الفردي في هذه المجموعة من 

البلدان أعلى من المتوسط العالمي.

وتتفاوت هذه البلدان تفاوتًا كبيرًا من حيث البنى 
االقتصادية ومستويات الدخل ودرجات الرفاه وتكاليف 

المعيشة. وعندما يتعلق األمر بدخل الفرد، هناك فيما 
بينها اختالفات صارخة. فالفوارق في الدخل عبر 

البلدان ملحوظة بشكل خاص بين بلدان مجلس التعاون 
الخليجي من جهة والبلدان العربية األخرى من جهة ثانية. 
وتشير تحويالت أسعار الصرف أن الالمساواة في الدخل 
ضمن هذه المجموعة من البلدان تزايدت مع الوقت، بينما 
يتكّشف العكس عندما ُتجرى مقارنات حقيقية باستخدام 

مماثالت القوة الشرائية، إذ ُيقلب االتجاه ليعكس حركة 
أوثق باتجاه المساواة في الدخل مع الوقت.

واليوم، تكتسب مماثالت القوة الشرائية أهمية أكبر 
المشترك  المستدامة والرخاء  التنمية  في تحقيق 

والعيش الكريم. ومن بين استخدامات أخرى 
عديدة، تمّكن مماثالت القوة الشرائية قياس التقّدم 

نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خالل 
دخولها في احتساب مؤشرات 8 من أهداف التنمية 

الـ 17. المستدامة 

روال دشتي
األمينة التنفيذية 

اإلسكوا
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موجز تنفيذي

يعرض هذا التقرير نتائج برنامج المقارنات الدولية 
للمنطقة العربية للسنوات 2011-2019، إلى جانب 
تحليٍل لهذه النتائج واالستنتاجات الرئيسية. وهو 

يتضمن مقدمة عن برنامج المقارنات الدولية ومخرجاته 
وأهميتها، وجداول نتائج البرنامج من منظور عالمي 
للسنوات 2011-2017 ومن منظور إقليمي للسنوات 

 .2019-2011

برنامج المقارنات الدولية هو أحد أكبر مبادرات 
اإلحصاء الدولية في العالم. وقد مّر منذ إنشائه بمراحل 

مختلفة، إذ تطور من مشروع صغير إلى برنامج 
عمل إحصائي دائم ُينّفذ بانتظام. ويوفر البرنامج 

مقاييس مقارنة ألسعار وحجم الناتج المحلي اإلجمالي 
ومجاميعه اإلجمالية بين البلدان والمناطق. ومماثالت 

القوة الشرائية هي مخرجاته الرئيسية. فهي تحّول 
العمالت المختلفة إلى عملة مشتركة، معادلة قواها 

الشرائية بإزالة الفروق في مستويات األسعار، فتبّين 
بذلك القوة الشرائية الحقيقية لكل عملة من العمالت، ما 

يتيح إجراء مقارنات موثوقة عبر البلدان.

اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا( 
هي الوكالة المنّفذة لبرنامج المقارنات الدولية في 
المنطقة العربية. فهي تشرف على الدول األعضاء 

وتوجهها فيما يتعلق بتنفيذ أنشطة البرنامج، ومسؤولة 
عن احتساب مماثالت القوة الشرائية وغيرها من 

مخرجات البرنامج للمنطقة. وقد شارك في آخر دورة 
عالمية من دورات البرنامج بقيادة اللجنة ما مجموعه 
12 بلدًا عربيًا هي: األردن واإلمارات العربية المتحدة 
والبحرين والسودان والعراق وُعمان ودولة فلسطين 

وقطر والكويت ومصر والمغرب والمملكة العربية 
السعودية. وبهذا الجهد، دفعت اإلسكوا المنطقة العربية 

إلى موقع رائد في برنامج المقارنات الدولية وإحصاءات 
األسعار بشكل عام. ووّطدت البرنامج مع غيره من برامج 

اإلحصاء العادية ضمن إطار أسعار متكامل تمامًا.

وتثّمن مماثالت القوة الشرائية عاليًا ليس الزدياد 
استخدامها في التحليل االقتصادي المقارن وتقديرات 

الرفاه وحسب، بل أيضًا لرصد التقدم نحو تحقيق 
أهداف التنمية المستدامة وخطة التنمية المستدامة لعام 

2030. وتدخل مماثالت القوة الشرائية في احتساب 
مؤشرات مقاصد ثمانيٍة من أهداف التنمية المستدامة، 
هي: الهدف1، القضاء على الفقر؛ والهدف 2، القضاء 

التام على الجوع؛ والهدف 3، الصحة الجيدة والرفاه؛ 
والهدف 4، التعليم الجيد؛ والهدف 7، الطاقة النظيفة 

وبأسعار معقولة؛ والهدف 8، العمل الالئق ونمو 
9، الصناعة واالبتكار والبنية  االقتصاد؛ والهدف 
التحتية؛ والهدف 10 الحد من أوجه الالمساواة.

ُتقارن أحجام اقتصادات البلدان على نحو أفضل 
إذا ما ِقيست من حيث القيمة الحقيقية، أي بأساس 

مماثالت القوة الشرائية. ولدى دراسة البلدان العربية 
الـ 12 التي يرّكز عليها هذا التقرير، والتي تشّكل حوالي 

84 في المائة من اقتصاد المنطقة العربية، يتبّين أن 
المملكة العربية السعودية تتصدر المجموعة كأكبر 

اقتصاد على مدى السنوات من حيث القيمة الحقيقية 
والقيمة اإلسمية على حد سواء. أما فيما يتعلق بثاني 

أكبر اقتصاد، فبينما تحتل اإلمارات العربية المتحدة 
هذا المركز من حيث القيمة اإلسمية، تبين النتائج 

عندما تستخدم مماثالت القوة الشرائية بداًل من أسعار 
الصرف، أن مصر تتقدم لتحتل مركز ثاني أكبر اقتصاد 

في المنطقة العربية من حيث القيمة الحقيقية. 

كما يتبّين أن الفوارق في مستويات األسعار بين البلدان 
العربية ملحوظة. وبشكل عام، بلدان مجلس التعاون 
الخليجي هي األغلى. ومن االستثناءات البارزة دولة 

فلسطين، فهي أحد أغلى البلدان في المنطقة، إلى 
جانب اإلمارات العربية المتحدة وقطر والكويت. وفي 

الطرف اآلخر من الطيف، السودان ومصر هما الَبَلدان 
األرخص من بين البلدان العربية الـ 12 المشاركة في 
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برنامج المقارنات الدولية. وفي عام 2019، كانت هناك 
فجوة كبيرة بين البلدان األغلى والبلدان األرخص، 
إذ بلغ مستوى األسعار في قطر 150 في المائة من 
المتوسط اإلقليمي، بينما كان مستوى األسعار في 

السودان أدنى من المتوسط اإلقليمي بـ 67 في المائة. 
غير أن مستوى األسعار في المملكة العربية السعودية 

يراوح حوالي المتوسط اإلقليمي. وعلى المستوى 
العالمي، لدى المقارنة مع اقتصادات بلدان العالم في 

عام 2017، احتلت مصر مرتبة األرخص عالميًا وتلتها 
السودان في المرتبة الثالثة.

من حيث الدخل الحقيقي للفرد، قطر، التي احتلت 
المرتبة األولى في العالم في عام 2011، احتلت المرتبة 

الثانية في عام 2017 بعد لكسمبرغ. كما وصلت 
اإلمارات العربية المتحدة إلى مجموعة البلدان التي 
لديها أعلى دخل للفرد على مستوى العالم، فاحتلت 

المرتبة الثامنة من أصل 176 في عام 2017.

وإذا ما انتقلنا إلى الرفاه المادي الفردي، الذي ُيقاس 
على نحو أفضل باالستهالك الفعلي الحقيقي للفرد، 

شهدت البلدان العربية الـ 12 جميعها تحّسنًا بين عامي 
2011 و2018. ولوحظ أكبر تحّسن في الرفاه المادي في 
قطر، إذ زاد خالل تلك الفترة نصيب الفرد الحقيقي من 

االستهالك الفعلي للفرد بأكثر من الضعف.

وفي المنطقة العربية، نصيب الفرد من اإلنفاق 
االستثماري، المتمثل في نصيب الفرد من تكوين 

رأس المال الثابت اإلجمالي، ملحوظ. ففي المقارنات 
العالمية عام 2017 ُصّنفت أربع دول أعضاء في 

اإلسكوا، هي قطر واإلمارات العربية المتحدة والكويت 
والبحرين، من بين البلدان الـ 15 التي لديها أعلى 

معدل إنفاق استثماري للفرد في أنحاء العالم، واحتلت 
قطر المركز األول على المستويين اإلقليمي والعالمي. 

وبين عامي 2011 و2018، شهدت البلدان العربية 
تقلبات في نصيب الفرد من اإلنفاق االستثماري، إذ 

شهد بعض البلدان زيادات في نصيب الفرد من اإلنفاق 
االستثماري مقابل انخفاض في بلدان أخرى. وشهدت 

البحرين أكبر زيادة، إذ ازداد نصيب الفرد الحقيقي من 
اإلنفاق االستثماري بنسبة 45 في المائة في عام 2018 
بالمقارنة مع عام 2011. وبالمقابل، شهد السودان بين 
عامي 2011 و2018 انخفاضًا بنسبة 63 في المائة في 

نصيب الفرد الحقيقي من اإلنفاق االستثماري. ولدى 
التركيز على قطاع البناء على وجه الخصوص، يظل 

السودان البلد الذي شهد أكبر انخفاض في نصيب الفرد 
الحقيقي من اإلنفاق االستثماري، إذ بلغ االنخفاض 71 

في المائة من عام 2011 إلى عام 2018. غير أن نصيب 
الفرد من اإلنفاق على البناء في الكويت ارتفع بمقدار 
72 في المائة خالل فترة الثماني سنوات، واحتفظت 

قطر بالمرتبة األولى من حيث نصيب الفرد من اإلنفاق 
على البناء في المنطقة طوال الفترة.

المقارنات الدولية  وقد أصبحت جميع نتائج برنامج 
اآلن متاحة على بوابة بيانات اإلسكوا. كما سيكون 

بوسع المستخدمين أيضًا استخدام أداة مماثالت 
القوة الشرائية على اإلنترنت للتحويل بين عمالت 

البلدان الـ 12 أو إلى دوالرات أمريكية لمالحظة قواها 
الحقيقية. النسبية  الشرائية 
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قائمة األشكال
الشكل 1-1  تستخدم ثمانية من أهداف التنمية المستدامة مماثالت القوة الشرائية لتتبع التقدم المحرز

ع التقدم المحرز في أهداف التنمية المستدامة الشكل 3-1 كيف تساعد مماثالت القوة الشرائية في تتبُّ
الشكل 4-1 الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي مقابل نظيره اإلسمي، 2017

الشكل 4-2 حصص البلدان من الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي واإلسمي للمنطقة العربية، 2017
الشكل 4-3 المؤشر العام لمستوى األسعار للبلدان العربية، 2017 )العالم = 100(

الشكل 4-4 مؤشرات مستويات األسعار للبلدان العربية على مستويات المجاميع الرئيسية، 2017 )العالم = 100(
الشكل 4-5 مؤشرات مستويات األسعار للبلدان العربية على مستويات المجاميع الرئيسية، 2017 )المنطقة العربية = 100( 

الشكل 4-6  الرقم القياسي لنصيب الفرد من الدخل الحقيقي، 2017 )العالم = 100(
الشكل 4-7 رسم بياني حول العالقة بين الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي ونصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي 

الحقيقي ومؤشر مستوى  األسعار على مستوى الناتج المحلي اإلجمالي في البلدان العربية، 2017  
الشكل 4-8 الرقم القياسي لنصيب الفرد من اإلنفاق االستهالكي الفردي الفعلي الحقيقي، 2017 )العالم = 100(

الشكل 4-9 نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي ومن االستهالك الفردي الفعلي الحقيقي، 2017 
الشكل 4-10 نصيب الفرد من اإلنفاق االستهالكي الفردي الفعلي الحقيقي مقابل نظيره اإلسمي، 2017 

الشكل 4-11 حصص البلدان من االستهالك الفردي الفعلي الحقيقي واإلسمي للمنطقة العربية، 2017
الشكل 4-12 حصص البلدان من اإلنفاق االستهالكي الحقيقي واإلسمي لألسر المعيشية للمنطقة العربية، 2017

الشكل 4-13 نصيب الفرد من اإلنفاق االستهالكي الحقيقي لألسر المعيشية مقابل نظيره اإلسمي، 2017 
الشكل 4-14 الرقم القياسي لنصيب الفرد من اإلنفاق االستهالكي الحقيقي لألسر المعيشية، 2017 )العالم = 100(

الشكل 4-15 حصص البلدان من اإلنفاق االستهالكي الحكومي الحقيقي واإلسمي للمنطقة العربية، 2017 
الشكل 4-16 الرقم القياسي لنصيب الفرد من اإلنفاق االستهالكي الحكومي الحقيقي، 2017 )العالم = 100( 

الشكل 4-17 حصص البلدان من اإلنفاق االستثماري الحقيقي واإلسمي للمنطقة العربية، 2017 
الشكل 4-18 الرقم القياسي لنصيب الفرد من اإلنفاق االستثماري الحقيقي، 2017 )العالم = 100(

الشكل 4-19 البلدان الـ 15 األولى التي لديها أعلى نصيب للفرد من الناتج المحلي اإلجمالي، 2017 
الشكل 4-20 البلدان الـ 15 األولى التي لديها أعلى نصيب للفرد من اإلنفاق االستهالكي الحكومي، 2017 

الشكل 4-21 البلدان الـ 15 األولى التي لديها أعلى نصيب للفرد من اإلنفاق االستثماري، 2017 
الشكل 4-22 حصص البلدان من الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي للمنطقة العربية، 2017-2011

الشكل 4-23 حصص البلدان من االستهالك الفردي الفعلي للمنطقة العربية، 2017-2011 
الشكل 4-24 حصص البلدان من اإلنفاق االستهالكي الحقيقي لألسر المعيشية للمنطقة العربية، 2017-2011

الشكل 4-25 حصص البلدان من اإلنفاق االستهالكي الحكومي الحقيقي للمنطقة العربية، 2017-2011
الشكل 4-26 حصص البلدان من اإلنفاق االستثماري الحقيقي للمنطقة العربية، 2017-2011 

الشكل 4-27 األرقام القياسية لنصيب الفرد من الدخل الحقيقي، 2011 و2017 )العالم = 100(
الشكل 4-28 األرقام القياسية لنصيب الفرد من االستهالك الفعلي الحقيقي، 2011 و2017 )العالم = 100(

الشكل 4-29 األرقام القياسية لنصيب الفرد من اإلنفاق االستهالكي الحقيقي لألسر المعيشية، 2011 و2017 )العالم = 100(  
الشكل 4-30 األرقام القياسية لنصيب الفرد من اإلنفاق االستهالكي الحكومي الحقيقي، 2011 و2017 )العالم = 100(

الشكل 4-31 األرقام القياسية لنصيب الفرد من اإلنفاق االستثماري الحقيقي، 2011 و2017 )العالم = 100(
الشكل 4-32 منحنيات لورينز للمنطقة العربية، 2011-2017 )الدخل الحقيقي(

الشكل 4-33 منحنيات لورينز للمنطقة العربية، 2011 مقابل 2017 )الدخل الحقيقي(
الشكل 4-34 منحنيات لورينز للمنطقة العربية، 2011 مقابل 2017 )الدخل اإلسمي(

الشكل 4-35 مؤشرات مستويات األسعار للمنطقة العربية على مستويات الناتج المحلي اإلجمالي واستهالك األسر 
المعيشية )الواليات المتحدة = 100(
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الشكل 4-36 مؤشرات مستويات  األسعار لمجموعات البنود األغلى للمنطقة العربية )الواليات المتحدة = 100(
الشكل 4-37 مؤشرات مستويات األسعار لمجموعات البنود األرخص للمنطقة العربية )الواليات المتحدة = 100(

الشكل 4-38 حصص البلدان من الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي واإلسمي للمنطقة العربية بأكملها، 2017
الشكل 8-1 توزيع الناتج المحلي اإلجمالي

الشكل 8-2 الُنُهج الخمسة لتقدير النفقات المفّصلة
ق من صحة البيانات الشكل 8-3 ثالثة مستويات للتحقُّ
الشكل 8-4 مراحل احتساب مماثالت القوة الشرائية

الشكل 8-5 نهجان لمماثالت القوة الشرائية لإلسكان

قائمة الجداول
الجدول 1-1  االستخدامات الرئيسية لمماثالت القوة الشرائية

الجدول 6-1 مماثالت القوة الشرائية لعام 2017
الجدول 6-2 مؤشرات مستويات األسعار لعام 2017

الجدول 6-3 اإلنفاق الحقيقي واإلسمي لعام 2017 )بمليارات الدوالرات األمريكية(
الجدول 6-4 نصيب الفرد من اإلنفاق الحقيقي واإلسمي لعام 2017 )بالدوالر األمريكي(

الجدول 6-5 مماثالت القوة الشرائية لعام 2016
الجدول 6-6 مؤشرات مستويات األسعار لعام 2016

الجدول 6-7 اإلنفاق الحقيقي واإلسمي لعام 2016 )بمليارات الدوالرات األمريكية(
الجدول 6-8 نصيب الفرد من اإلنفاق الحقيقي واإلسمي لعام 2016 )بالدوالر األمريكي(

الجدول 6-9 مماثالت القوة الشرائية لعام 2015
الجدول 6-10 مؤشرات مستويات األسعار لعام 2015

الجدول 6-11 اإلنفاق الحقيقي واإلسمي لعام 2015 )بمليارات الدوالرات األمريكية(
الجدول 6-12 نصيب الفرد من اإلنفاق الحقيقي واإلسمي لعام 2015 )بالدوالر األمريكي(

الجدول 6-13 مماثالت القوة الشرائية لعام 2014
الجدول 6-14 مؤشرات مستويات األسعار لعام 2014

الجدول 6-15 اإلنفاق الحقيقي واإلسمي لعام 2014 )بمليارات الدوالرات األمريكية(
الجدول 6-16 نصيب الفرد من اإلنفاق الحقيقي واإلسمي لعام 2014 )بالدوالر األمريكي(

الجدول 6-17 مماثالت القوة الشرائية لعام 2013
الجدول 6-18 مؤشرات مستويات األسعار لعام 2013

الجدول 6-19 اإلنفاق الحقيقي واإلسمي لعام 2013 )بمليارات الدوالرات األمريكية(
الجدول 6-20 نصيب الفرد من اإلنفاق الحقيقي واإلسمي لعام 2013 )بالدوالر األمريكي(

الجدول 6-21 مماثالت القوة الشرائية لعام 2012
الجدول 6-22 مؤشرات مستويات األسعار لعام 2012

الجدول 6-23 اإلنفاق الحقيقي واإلسمي لعام 2012 )بمليارات الدوالرات األمريكية(
الجدول 6-24 نصيب الفرد من اإلنفاق الحقيقي واإلسمي لعام 2012 )بالدوالر األمريكي(

الجدول 6-25 مماثالت القوة الشرائية لعام 2011
الجدول 6-26 مؤشرات مستويات األسعار لعام 2011 

الجدول 6-27 اإلنفاق الحقيقي واإلسمي لعام 2011 )بمليارات الدوالرات األمريكية( 
الجدول 6-28 نصيب الفرد من اإلنفاق الحقيقي واإلسمي لعام 2011 )بالدوالر األمريكي( 
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الجدول 7-1 مماثالت القوة الشرائية لعام 2019 
الجدول 7-2 مؤشرات مستويات األسعار لعام 2019 )ُعمان = 100(

الجدول 7-3 مؤشرات مستويات األسعار لعام 2019 )المنطقة العربية = 100(
الجدول 7-4 مماثالت القوة الشرائية لعام 2018  

الجدول 7-5 مؤشرات مستويات األسعار لعام 2018 )ُعمان = 100(
الجدول 7-6 اإلنفاق الحقيقي واإلسمي لعام 2018 )بمليارات الريال الُعماني(

الجدول 7-7 نصيب الفرد من اإلنفاق الحقيقي واإلسمي لعام 2018 )بالريال الُعماني(
الجدول 7-8 مؤشرات مستويات األسعار لعام 2018 )المنطقة العربية = 100(

الجدول 7-9 مماثالت القوة الشرائية لعام 2017
الجدول 7-10 مؤشرات مستويات األسعار لعام 2017 )ُعمان = 100(

الجدول 7-11 اإلنفاق الحقيقي واإلسمي لعام 2017 )بمليارات الريال الُعماني(
الجدول 7-12 نصيب الفرد من اإلنفاق الحقيقي واإلسمي لعام 2017 )بالريال الُعماني(

الجدول 7-13 مؤشرات مستويات األسعار لعام 2017 )المنطقة العربية = 100(
الجدول 7-14 مماثالت القوة الشرائية لعام 2016

الجدول 7-15 مؤشرات مستويات األسعار لعام 2016 )ُعمان = 100(
الجدول 7-16 اإلنفاق الحقيقي واإلسمي لعام 2016 )بمليارات الريال الُعماني(

الجدول 7-17 نصيب الفرد من اإلنفاق الحقيقي واإلسمي لعام 2016 )بالريال الُعماني(
الجدول 7-18 مؤشرات مستويات األسعار لعام 2016 )المنطقة العربية = 100(

الجدول 7-19 مماثالت القوة الشرائية لعام 2015
الجدول 7-20 مؤشرات مستويات األسعار لعام 2015 )ُعمان = 100(

الجدول 7-21 اإلنفاق الحقيقي واإلسمي لعام 2015 )بمليارات الريال الُعماني(
الجدول 7-22 نصيب الفرد من اإلنفاق الحقيقي واإلسمي لعام 2015 )بالريال الُعماني(

الجدول 7-23 مؤشرات مستويات األسعار لعام 2015 )المنطقة العربية = 100(
الجدول 7-24 مماثالت القوة الشرائية لعام 2014

الجدول 7-25 مؤشرات مستويات األسعار لعام 2014 )ُعمان = 100(
الجدول 7-26 اإلنفاق الحقيقي واإلسمي لعام 2014 )بمليارات الريال الُعماني(

الجدول 7-27 نصيب الفرد من اإلنفاق الحقيقي واإلسمي لعام 2014 )بالريال الُعماني(
الجدول 7-28 مؤشرات مستويات األسعار لعام 2014 )المنطقة العربية = 100(

الجدول 7-29 مماثالت القوة الشرائية لعام 2013
الجدول 7-30 مؤشرات مستويات األسعار لعام 2013 )ُعمان = 100(

الجدول 7-31 اإلنفاق الحقيقي واإلسمي لعام 2013 )بمليارات الريال الُعماني(
الجدول 7-32 نصيب الفرد من اإلنفاق الحقيقي واإلسمي لعام 2013 )بالريال الُعماني(

الجدول 7-33 مؤشرات مستويات األسعار لعام 2013 )المنطقة العربية = 100(
الجدول 7-34 مماثالت القوة الشرائية لعام 2012

الجدول 7-35 مؤشرات مستويات األسعار لعام 2012 )ُعمان = 100(
الجدول 7-36 اإلنفاق الحقيقي واإلسمي لعام 2012 )بمليارات الريال الُعماني(

الجدول 7-37 نصيب الفرد من اإلنفاق الحقيقي واإلسمي لعام 2012 )بالريال الُعماني(
الجدول 7-38 مؤشرات مستويات األسعار لعام 2012 )المنطقة العربية = 100(

الجدول 7-39 مماثالت القوة الشرائية لعام 2011
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الجدول 7-40 مؤشرات مستويات األسعار لعام 2011 )ُعمان = 100(
الجدول 7-41 اإلنفاق الحقيقي واإلسمي لعام 2011 )بمليارات الريال الُعماني(

الجدول 7-42 نصيب الفرد من اإلنفاق الحقيقي واإلسمي لعام 2011 )بالريال الُعماني(
الجدول 7-43 مؤشرات مستويات األسعار لعام 2011 )المنطقة العربية = 100(

قائمة األطر

اإلطار 1-1 كيف ُتضمن قابلية المقارنة بين البلدان المختلفة؟
اإلطار 1-2 متى ُيوصى أو ال ُيوصى باستخدام مماثالت القوة الشرائية؟

اإلطار 8-1 ما هو اإلطار المفاهيمي لبرنامج المقارنات الدولية؟
اإلطار 8-2 ما هو البند األساسي؟

اإلطار 8-3 ما هو التقرير النموذجي عن إحصاءات اإلنفاق
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