
 

      

 

 

 

 

 

 

 مذكرة توضيحية

 

س التعاون مجلدول    لمنطقة احتساب مؤشر موحد ألسعار المستهلك  و   لبناءورشة عمل  

   الخليج   

Workshop for the development and computation of a Harmonized 

Consumer Price Index for the region of the Gulf Cooperation Council 

countries 
 

ين األول/أكتوبر  ١8-19 ، الدوحة، قطر٢٠٢٢تشر  

  دولة قطر
 بالتعاون مع جهاز اإلحصاء والتخطيط ف 
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 الخلفية
 

ي مستوى األسعار 
ي ألسعار المستهلك بهدف مراقبة التغيير ف 

ي  تقوم كل دولة باحتساب مؤشر وطن 
لكن . عىل المستوى الوطن 

ي مقارنة التضخم وتغير مستوى األسعار ما 
بير  دولة وأخرى أو منطقة بما أن الممارسات الوطنية تختلف بير  دولة وأخرى، تكمن صعوبة ف 

ي مستوى األسعار ما بير  
ي الحصول عىل مؤشر إقليمي ألسعار المستهلك يعكس التغيير ف 

بأكملها، لذا ال يمكن من خالل المؤشر الوطن 

 الدول أو عىل صعيد المنطقة. 

ي االسكوا بمبادرة جديدة وفريدة من نوعها ضمن إطاومن هنا، فقد 
ر الدمج والتكامل بير  المؤشر قام فريق إحصاءات األسعار ف 

ي ببناء وتطوير مؤشر موحد ألسعار المستهلك للمنطقة العربية 
ي ألسعار المستهلك وبرنامج المقارنات الدولية، يقتض 

الوطن 

ي دول مجلس التعاون الخلبشكل عام، ولمنطقة  ي المرحلة األوىل من المبادرة، تم إطالق المرحلة التجريبية  يج 
بشكل منفصل. ف 

وع عىل عدد ي وفرت سلسلة زمنية ممتدة من  للمشر
من دول المنطقة العربية، ومع نجاح المرحلة األوىل وإصدار النتائج الن 

ي ستشمل بناء مؤشر خاص بمنطقة  2011
، ستقوم االسكوا بإطالق المرحلة الثانية الن  ي دول مجلس التعاون الخللحير   ليج 

 للمنطقة العربية بشكل عام. شامل ومؤشر آخر 
 

ي مستوى األسعار )أي التضخم(  تكمن أهمية المؤشر الموحد
ي تمكير  الدول المشاركة من مقارنة التغيير ف 

ألسعار المستهلك ف 

ن فيما 
ّ
احتساب مؤشر إقليمي أو دون  المؤشر الموحد من بينها وبير  الدول األخرى المجاورة بدقة. عىل الصعيد اآلخر، يمك

ي المنطقة باإلضاالمختلفة التضخم مستويات إقليمي لمراقبة 
أخرى. كما يساعد  العربية ومناطقمنطقة الفة إىل المقارنة بير  ف 

 عىل معلومات دقيقة وعىل
ً
مقارنة حقيقية بير   هذا المؤشر صانعي السياسات والمستثمرين عىل اتخاذ قرارات أفضل استنادا

 الدول. 
 

 االهداف
 

ي أسعار منتجات وخدمات و  بير  الدول المؤشر الموحد ألسعار المستهلك هو مؤشر قابل للمقارنة
يستخدم لقياس التغيير ف 

ي . فم احتسابه من خالل منهجية عمل موحدة، ويتالمستهلك عي  الوقت
باإلضافة إىل المقارنة الزمنية لمستوى األسعار ف 

ي مستويات األسعار الدولة الواحدة، يوفر المؤشر الموحد ألسعار المستهلك مقارنة مكانية 
عي  توحيد وذلك ير  الدول بللتغير ف 

من خالل اعتماد منهجية عمل موحدة وبالتاىلي فإن بناء هذا المؤشر الموحد  .والمنهجية المتبعة الممارسات والتعاريف الوطنية

وع ي هذا المشر
ي الدول المشاركة ف 

وإنما ، ما بينهافيمقارنة مستويات التضخم ب الدول المشاركة تمكير   لن يقترص فقط عىل ف 
 دون إقليمي لمجموعة الدول المشاركة. إقليمي و احتساب مؤشر أسعار مستهلك  أيضا عىل سيمكن

 

 النتائج المرجوة
 

عملية تطوير وبناء هذا المؤشر الذي قد قامت االسكوا بتطويره والخطوات التفصيلية لمراحل  خالل هذه الورشة، سيتم عرض
ي التدريب العمىلي للمشاركير  عىل كيفية احتساب المؤشر الموحد ألسعار 

ي هذه الورشة تكمن ف 
. والجزئية األهم ف  بناء المؤشر

ي أوال، ومن ثم عرض كيفية احتساب 
ي مجلس التعاون الخلمؤشر أسعار المستهلك لمنطقة المستهلك عىل المستوى الوطن   يج 

 يتبعها كيفية احتساب مؤشر إقليمي للمنطقة العربية. 
 

ي للمؤشر الموحد ألسعار 
ي تطبيق 

ون  ي االسكوا قد قام بتطوير نموذج الكي 
يجدر بالذكر هنا أن فريق إحصاءات األسعار ف 

ي قد يتطلبه بناء هذا المؤشر  المستهلك سيتم التدريب عليه خالل الورشة أيضا إذ أنه سيسهل
العمل ويخفف أي عبء إضاف 

 الجديد. 
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 التاري    خ والمكان
 

ي  هذه عقديتم س
ي الدوحة بالتعاون مع جهاز اإلحصاء والتخطيط ف 

الورشة ف 

ي قاعة دولة 
قطر، حيث سيقوم الجهاز مشكورا باستضافة المشاركير  ف 

ي برج الدوحة ضمن المنطقة الدبلوماسية. 
ي مبن  الجهاز القائم ف 

 مخصصة ف 
 


