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توحيد لوائح البنود. 1

تم تقريب وتوحيد لوائح بنود مؤشر أسعار المستهلك الوطنية للدول المشاركة

تم حذف البنود غير القابلة للمقارنة

البنود المتبقية في اللوائح الموحدة ليست متشابهة تماماً لكنها قابلة للمقارنة 

بةتم حذف بعض المجموعات أو العناوين الرئيسية بكاملها، مثل إيجارات السكن المحتس

ية كمجاميع رئيسيةتم تقسيم اللوائح بحسب العناوين الرئيسية المعتمدة في برنامج المقارنات الدول



الفترة المرجعية. 2

100=2011الفترة المرجعية للمؤشر الموحد ألسعار المستهلك هي 

م يتم إال أنه يتم كل سنة تحديث الفترات المرجعية لألسعار واألوزان ومن ث
100=2011ربط المؤشر وترجيعه إلى 

تهلك يتم كذلك تحديث اللوائح الموحدة عند تحديث لوائح مؤشر أسعار المس
الوطني



الفترة المرجعية لألسعار ومصادر األسعار. 3

مصادر األسعار

جميع ال يتطلب المؤشر الموحد ألسعار المستهلك أي ت•
إضافي للبيانات

يتم الحصول على األسعار للمؤشر الموحد ألسعار•
المستهلك من بيانات الرقم القياسي الوطني

الفترة المرجعية لألسعار

ربية، في المؤشر الموحد ألسعار المستهلك للمنطقة الع•
يتم تحديث الفترة المرجعية لألسعار سنوياً 

كل سنة، تكون الفترة المرجعية لألسعار كانون •
ديسمبر السنة السابقة/األول

تكون مبنية tفي السنة mأي أن المؤشرات لكل شهر •
t-1في السنة 12على أسعار شهر 

رجعية استثناء بحيث تكون الفترة الم2011تشكل سنة •
100=2011يناير /لألسعار شهر كانون الثاني

عية نفسهاثم يتم ربط كل المؤشرات لتتبع الفترة المرج•



الفترة المرجعية لألوزان ومصدر األوزان. 4

 ً يتم تحديث الفترة المرجعية لألوزان سنويا

باستثناء t-1الفترة المرجعية لألوزان هي دائماً 
أي )tحيث تكون الفترة المرجعية هي 2011

2011)

في حال عدم توفر األوزان، يتم استخدام المتوسط 
الهندسي للسنتين السابقتين

؛ 2020يجب استخدام أوزان 2021مثالً لسنة 
ط لكن إذا لم تكن متوفرة بعد، يتم احتساب المتوس

2019و2018الهندسي ألوزان السنتين 

مصدر األوزان-بالفترة المرجعية لألوزان-أ

أوزان المؤشر الموحد ألسعار المستهلك هي حصص 
اإلنفاق على االستهالك األسري

يتم احتسابها على مستوى العناوين الرئيسية

لقومية يتم الحصول عليها من بيانات إنفاق الحسابات ا
لغاية السنوية الموفرة من قبل مراكز اإلحصاء الوطنية

MORESبرنامج المقارنات الدولية باستبيان 



يةاألرقام القياس
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االحتساب على مستوى المجاميع الرئيسية. 5

تشكل العناوين الرئيسية المجاميع الرئيسية الحتساب المؤشر

ب نسب أي يتم احتساب المتوسط الهندسي لجميع األسعار التابعة للعنوان الرئيسي نفسه ومن ثم يتم احتسا–Jevonsعلى هذا المستوى، يتم استخدام 
المتوسطات الهندسية للوصول إلى المؤشر على مستوى المجاميع الرئيسية

ضل في حال ولكن نفضل استخدام الطريقة األولى إذ أنها أف–يمكن احتساب نسب المتوسطات النهدسية لألسعار أو المتوسطات الهندسية لنسب األسعار 
إضافة بنود تابعة للعنوان الرئيسي نفسه الحقاً 

100= 2011يناير /، الشهر المرعي هو كانون ثاني2011في سنة 

(  أي الشهر األخير من السنة السابقة)t-1ديسمبر /في السنوات الالحقة، الشهر المرجعي هو كانون أول

يمكن احتساب مؤشر العناوين الرئيسية عبر تقسيم سعر الشهر الحالي على سعر شهر األساس أو على سعر الشهر السابق المربوط

!بغياب األوزان على هذا المستوى، النتيجة ستكون نفسها



احتساب مؤشرات المستويات العليا. 6

يتم احتساب المؤشرات من 
المستوى األدنى إلى األعلى 
للوصول إلى المؤشر الموحد 

ألسعار المستهلك العام

يتم احتساب مؤشرات 
المستويات العليا كمتوسطات 
حسابية موزونة لمؤشرات 
ام المجاميع الرئيسية عبر استخد

حصص اإلنفاق كأوزان



الربط. 7

دما يجب القيام بهذه الخطوة لكل سنة بدورها حتى عن
ون هذا يتم الضرب بمؤشر ديسمبر السنة السابقة، يك
لوصول المؤشر قد تم ربطه بالسنة السابقة كذلك حتى ا

بخطوة 100= 2011إلى مؤشرات بمرجع يناير 
واحدة

= t-1مع ديسمبر tبعد احتساب كل المؤشرات للسنة 
، يجب القيام بربطها عبر ضرب كل مؤشر 100

t-1بمؤشر ديسمبر 

:مثال

Dec2011 (Jan 2011= 100)= 102 Jan 2012 (Dec 2011= 100)= 105
Chained Jan 2012 (Jan 2011= 100)= (105/100)*102= 107.1
Dec2012 (Dec 2011= 100)= 108
Chained Dec 2012 (Jan 2011= 100)= (108/100)*102= 110.16
Jan 2013= 103 (Dec 2012= 100)
Chained Jan 2013 (Jan 2011= 100)= (103/100)*110.16= 113.46



تعديل الفترة المرجعية. 8

ا بأساس بعد القيام بالربط، نحصل على سلسلة من المؤشرات الشهرية جميعه
100= 2011يناير 

= 2011الخطوة التالية هي تعديل الفترة المرجعية لتكون سنة األساس 
100

100* 2011متوسط سنة / المؤشر: يتم ذلك عبر خطوة حسابية بسيطة

ية بأساس بعد القيام بالخطوة أعاله يتم الوصول إلى سلسلة المؤشرات النهائ
2011 =100



التجميع على المستوى اإلقليمي ودون اإلقليمي. 9

وايتم احتساب المؤشر الموحد ألسعار المستهلك اإلقليمي ودون اإلقليمي من قبل اإلسك

هو المتوسط الحسابي الموزون للمؤشرات الوطنية للدول المشاركة

الدوالر–ة تتمثل األوزان بحصص الدول من مجموع اإلنفاق فيها بعد التحويل إلى عملة مشترك

مؤشرات الوطنيةيتم احتساب المؤشر اإلقليمي ودون اإلقليمي للفئات نفسها وبالوتيرة نفسها كال



!شكرا  


