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    مقدمــة- ١

 معلومات أساسية تاريخية

آانت احصاءات ظروف معيشة وعمل العمال وأسرهم موضع إهتمام منظمة العمل الدولية منذ         -١
وفي هذا الصدد، اعتمدت عدة مؤتمرات دولية سابقة لخبراء إحصاءات                . ١٩١٩تأسيسها في عام  

وقد شملت    . سر واستقصاءات دخل وإنفاق األسر المعيشية          العمل قرارات بشأن استقصاءات إنفاق األ        
) ١٩٢٦مكتب العمل الدولي،     (القرارات التي اعتمدها المؤتمر الدولي األول لخبراء احصاءات العمل              

) ١٩٥١مكتب العمل الدولي،     (١٩٤٩والمؤتمر الدولي السابع لخبراء إحصاءات العمل في عام          
). ٢٠٠٠مكتب العمل الدولي،     (١٩٧٣ إحصاءات العمل في    والمؤتمر الدولي الثاني عشر لخبراء     

ويتناول هذا القرار األخير الذي ال يزال ساريًا أهداف وتواتر ونطاق استقصاءات دخل وإنفاق األسر                        
المعيشية؛ تنظيم االستقصاءات؛ وحدات جمع البيانات؛ المفاهيم والتعاريف األساسية للدخل واإلنفاق                     

 .ألساسية؛ التصنيفات؛ جدولة وتقييم النتائج          االستهالآي؛ المنهجية ا  

وفي موازاة هذا العمل، نظر المكتب آذلك في عدة مناسبات في إجراء استقصاءات اإلنفاق                 -٢
والقرارات التي اعتمدها المؤتمر    . االستهالآي في سياق نشاطه بشأن مؤشرات أسعار االستهالك  

مر الدولي السادس لخبراء إحصاءات العمل      والمؤت)  ١٩٢٥(الدولي الثاني لخبراء إحصاءات العمل     
والمؤتمر الدولي الرابع عشر    ) ١٩٦٢(والمؤتمر الدولي العاشر لخبراء إحصاءات العمل     ) ١٩٤٧(

تقر بأهمية استقصاءات إنفاق األسر المعيشية من أجل اشتقاق            ) ١٩٨٧(لخبراء إحصاءات العمل    
القرار الصادر عن المؤتمر الرابع عشر      ويوصي  . عوامل الترجيح لجمع مؤشرات أسعار االستهالك  

لخبراء إحصاءات العمل بأن تكون هذه االستقصاءات، في حدود الموارد المتاحة، ممثلة لحجم األسر              
المعيشية ومستوى الدخل والموقع اإلقليمي والمجموعة االجتماعية االقتصادية وأي عوامل أخرى قد             

 ).٢٠٠٠مل الدولي،   مكتب الع (تتصل بأنماط إنفاق األسر المعيشية     

وقد أصدر المكتب آذلك سلسلة من المطبوعات تشمل المواصفات المنهجية ونتائج االستقصاءات                 -٣
الوطنية المتصلة بدراسات معيشة األسرة واستقصاءات ميزانية األسرة واستقصاءات دخل وإنفاق                   

تب العمل الدولي     ب، مك ١٩٦١ أ، مكتب العمل الدولي      ١٩٦١مكتب العمل الدولي     (األسر المعيشية   
وباإلضافة إلى األنشطة المتعلقة بدراسات معيشة األسرة      ). ١٩٩٥، مكتب العمل الدولي  ١٩٩٢

ومؤشرات أسعار االستهالك، هنالك أيضًا قراران بشأن نظام متكامل الحصاءات األجور وقياس          
ءات العمل في عام    الدخل من العمل، اعتمدهما على التوالي المؤتمر الدولي الثاني عشر لخبراء احصا             

مكتب العمل  (١٩٩٨ والمؤتمر الدولي السادس عشر لخبراء احصاءات العمل في عام        ١٩٧٣
 ).٢٠٠٠الدولي،  

 أنشطة المنظمات األخرى

شارآت وآاالت دولية وإقليمية أخرى بدورها في وضع وتشجيع المعايير في مجال إحصاءات         -٤
، إدارة التعاون    ١٩٦٤األمم المتحدة   (ا وإنفاق األسرة المعيشية فضًال عن دعم تطبيقه      دخل 

، وبالنيابة عن الشعبة    ١٩٩٤وفي عام ). ١٩٨٩ألغراض التنمية باألمم المتحدة      التقني  
باألمم المتحدة وبعض المنظمات األخرى، رعى المكتب اإلحصائي في اللجنة               اإلحصائية  
ألسرة المعيشية     إحصاءات توزيع دخل ا   "عمًال قدمت نتائجه في دراسة بعنوان     األوروبية
وآانت هذه الدراسة مراجعة للمباديء   ). Franz et al., 1998" (ومدخراتها واستهالآها

). ١٩٧٧األمم المتحدة    (التي صدرت سابقًا عن الشعبة اإلحصائية باألمم المتحدة            التوجيهية  
شية،  المكتب اإلحصائي لالتحاد األوروبي آتيبًا عن استقصاءات ميزانية األسرة المعي              وأصدر 

EUROSTAT HBS (EU-HBS, 1997)          ومشروع آتيب عن استقصاءات الدخل، ومشروع ، 
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ونشر البنك الدولي     ). EU-SILC 2002(آتيب المكتب اإلحصائي لالتحاد األوروبي عن قياس الدخل      
دليًال من ثالثة أجزاء بشأن إجراء استقصاءات األسرة المعيشية متعددة األغراض تقوم على تجاربه                        

 ).٢٠٠٠البنك الدولي،     (دة من استقصاءات قياس مستويات المعيشة      المستم 

وبذلت آذلك جهود على المستوى الوطني في البلدان النامية لوضع إطار من أجل إصدار إحصاءات                     -٥
إطارًا    " وعلى سبيل المثال، نشر المكتب األسترالي لإلحصاءات           . دخل وإنفاق األسرة المعيشية لديها      

آتصميم مفاهيمي إلصدار اإلحصاءات      " لمعيشية واستهالآها وادخارها وثروتها مؤقتًا لدخل األسرة ا 
 ).ABS, 1995(المتصلة بالرفاهة االقتصادية لألسرة المعيشية       

وآان هنالك بعض األعمال الجديدة آذلك على المستوى الدولي فيما يتصل بالمعايير في إحصاءات                 -٦
) مجموعة آانبيرا(ت دخل األسرة المعيشية     وأصدرت مجموعة آانبيرا المعنية بإحصاءا    . الدخل 

 .يتضمن مباديء توجيهية عن إحصاءات توزيع الدخل      ) Canberra Group, 2001(تقريرًا نهائيًا   

 مسوغات اعتماد توصيات جديدة

 ١٩٧٣إن المعايير الدولية التي اعتمدها المؤتمر الدولي الثاني عشر لخبراء إحصاءات العمل في عام          -٧
.  دخل وإنفاق األسرة المعيشية باتت اآلن عتيقة ولم تعد تستوفي غرضها األصلي         بشأن استقصاءات  

وهناك بالتالي حاجة إلى وضع مبادئ توجيهية دولية جديدة من أجل إصدار إحصاءات اإلنفاق                     
 .والدخل 

وهناك إقرار قديم العهد بأن اإلحصاءات عن اإلنفاق االستهالآي هي في حاالت آثيرة المقياس           -٨
وتستخدم النظم اإلحصائية في البلدان النامية بصورة خاصة هذه             . مستويات المعيشة  المفضل ل 

وبالنظر إلى انتشار العمل للحساب         . اإلحصاءات لتحليل الفقر والتفاوت واالستبعاد االجتماعي          
الخاص واألنشطة االقتصادية غير النقدية في هذه االقتصادات، ال يمكن استخدام إحصاءات الدخل                  

ومع ذلك وبصرف النظر عن الجهود المذآورة أعاله، لم يتحقق الكثير                  . دامًا محدودًا فقط   استخ  إال
ما الستخدامها   على المستوى الدولي لوضع معايير من أجل إحصاءات اإلنفاق االستهالآي، وال سيّ         

 . في البلدان النامية ولجمع مؤشر أسعار االستهالك     

طة على الصعيدين الدولي والوطني في مجال     وعلى الرغم من أن الوآاالت األخرى آانت نش -٩
إحصاءات الدخل على حد ما جرت دراسته أعاله، فإن نهجها آانت موضوعة بشواغل مرتبطة              

 .بمجاالت ومواضيع محددة  

وآان مجلس إدارة مكتب العمل الدولي قد استند إلى آل ما تقدم للدعوة إلى اجتماع لخبراء إحصاءات            -١٠
: ، وعلى جدول أعماله بندان   ٢٠٠١أآتوبر   /  تشرين األول  ٣١ إلى   ٢٢العمل في جنيف من  

وقد حضر االجتماع خبراء      . إحصاءات دخل وإنفاق األسرة المعيشية ومؤشرات أسعار االستهالك      
آما حضر االجتماع     . حكوميون وخبراء عينتهم مجموعتا أصحاب العمل والعمال في مجلس اإلدارة    

وأعد المكتب تقريرًا عن إحصاءات دخل وإنفاق      . يةمراقبون وممثلون عن منظمات حكومية دول
. شكل أساسًا لمناقشة البند األول من جدول األعمال       )  أ٢٠٠١مكتب العمل الدولي   (األسرة المعيشية    

. في االعتبار عند إعداد هذا التقرير        )  ب٢٠٠١مكتب العمل الدولي   (وقد أخذت استنتاجات االجتماع       
يقدم المكتب إلى المؤتمر المذآور قرارًا مراجعًا بشأن      وأوصى االجتماع بصورة خاصة أن  

 .إحصاءات دخل وإنفاق األسرة المعيشية      

 هيكل التقرير

 :بني التقرير في فصوله الثمانية على النحو التالي        -١١
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يقدم معلومات أساسية ومسوغات وضع مشروع مقترحات  ) الفصل الحالي  (الفصل األول   )أ(
 ءات دخل وإنفاق األسرة المعيشية؛       من أجل مراجعة القرار بشأن إحصا    

الفصل الثاني يصف أهداف وأهم مجاالت استخدام إحصاءات دخل وإنفاق األسرة             )ب(
 المعيشية؛  

يناقش الفصل الثالث إطارًا مفاهيميًا وتعريفًا عمليًا للدخل يحدد العناصر المكونة التي            )ج(
 تندرج ضمن اإلطار المفاهيمي  يتعين إدراجها في التعريف العملي والعناصر المكونة التي   

 ولكنها تستبعد من هذا التعريف ألسباب القياس، واإليرادات التي ال تعتبر دخًال؛                

الفصل الرابع يعرض المفاهيم والتعاريف العملية ذات الصلة باإلنفاق االستهالآي وإنفاق               )د(
والمدفوعات   األسرة المعيشية، فيحدد المدفوعات التي تندرج في اإلنفاق االستهالآي          

 المستبعدة من إنفاق األسرة المعيشية؛       

الفصل الخامس يعالج قضايا القياس، من قبيل الوحدات اإلحصائية والتغطية وسمات                 )ه(
 األسرة المعيشية فضًال عن الفترات المرجعية لجمع البيانات وتحليلها ونشرها؛            

ءات الدخل وإحصاءات      الفصل السادس يصف أساليب جمع البيانات من أجل إصدار إحصا                 )و(
 ما باستخدام استقصاءات األسرة المعيشية؛          اإلنفاق، وال سيّ  

الفصل السابع يناقش مسائل التصنيف والتقييم، بما في ذلك تقييم وإصدار المجموعات                  )ز(
 .الكلية، باإلضافة إلى التحليل والنشر      

 .الفصل الثامن يلقي الضوء على مجاالت العمل الممكنة في المستقبل        )ح(
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 مشروع مقترحات من أجل قرار بشأن     
 إحصاءات دخل وإنفاق األسرة المعيشية،   

 إن المؤتمر الدولي السابع عشر لخبراء إحصاءات العمل،        
................................................................................................................. 

إذ يقر بالحاجة إلى مراجعة واستكمال التوصيات بشأن استقصاءات دخل وإنفاق األسرة                
لـي الثانـي عشــر لخبـراء إحصــاءات العمل          المعيشـية الواردة في القرار الصـادر عـن المؤتمـر الدو       

)١٩٧٣( ، 
وإذ يعرب عن رغبته في تشجيع وضع واستخدام إحصاءات دخل وإنفاق األسرة المعيشية           
على أسس سليمة، ورغبته آذلك في تشجيع التماسك في قياسها فضًال عن تحسين نوعيتها وقابليتها          

 للمقارنة على المستوى الدولي،      
قياس الدخل من   ) ب(وضع نظام متكامل إلحصاءات األجور، و) أ(ارين بشأن  وإذ يذآر بالقر 

العمل، المعتمدين على التوالي في المؤتمر الدولي الثاني عشر والمؤتمر الدولي السادس عشـر                   
 ،  )١٩٩٨ و١٩٧٣(لخبراء إحصـاءات العمــل     

ئية الدولية، بأنه    وإذ يقر آذلك، من باب الحرص على تعزيز تنسيق وتكامل المعايير اإلحصا     
ينبغي للتوصيات الجديدة المتعلقة بإحصاءات دخل وإنفاق األسرة المعيشية أن تكون متسقة قدر                
اإلمكان مع المعايير اإلحصائية القائمة ذات الصلة، بما في ذلك تلك الموجودة ضمن نظام الحسابات                       

 الوطنية؛  
 : القرار التالي   ٢٠٠٣ديسمبر  / يعتمد في هذا اليوم الثالث من آانون األول     

 األهداف ومجاالت االستخدام

تستخدم إحصاءات دخل وإنفاق األسرة المعيشية آأساس لوصف وتحليل مجموعة  واسعة من                    - ١
 :القضايا االقتصادية واالجتماعية وغيرها من القضايا، بما فيها       

تحديد سالل السلع والخدمات فضال عن الحصول على عوامل الترجيح وغيرها من              )أ(
علومات المفيدة لجمع مؤشرات أسعار االستهالك وتكلفة مؤشرات المعيشة ومؤشرات             الم

 إلى ذلك؛   الغالء المقارنة، وما 
تقييم مستوى وهيكل واتجاهات الرفاهة االقتصادية لألسرة المعيشية من حيث توزيع                  )ب(

انية  اإلنفاق االستهالآي بين األسر المعيشية في شتى المجموعات الفرعية السك          / الدخل 
 المعنية؛ 

جمع بعض مكونات تقديرات الحسابات الوطنية للتحقق من نوعية التقديرات الصادرة عن                   )ج(
مصادر أخرى والتوفيق بين تقديرات الحسابات الوطنية والبيانات على المستوى بالغ                    

 الصغر؛  
 صياغة السياسات االجتماعية واالقتصادية وتنفيذها ورصدها وتقييمها؛          )د(
الدراسات عن العالقة بين إحصاءات الدخل واإلنفاق وشتى السمات االجتماعية                إجراء   )ه(

 االقتصادية لألفراد واألسر المعيشية؛      
 دراسة سلوك المستهلك بين المجموعات االجتماعية االقتصادية؛          )و(
 .وضع ورصد سياسات تتصل بالسياحة والتغذية واإلسكان والهجرة والصحة          )ز(
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الت االستخدام هذه على نحو متساو من مصدر وحيد، ومن الضروري             وقد ال تستخدم شتى مجا     - ٢
في بعض الحاالت الجمع بين اإلحصاءات والمعلومات من مختلف المصادر من خالل المقارنة           

 .ووضع النماذج اإلحصائية   
وينبغي أن تصدر إحصاءات دخل وإنفاق األسرة المعيشية بأسلوب يعزز قابليتها للمقارنة                   - ٣

لمستوى الدولي مع اإلحصاءات األخرى عن الدخل واإلنفاق واإلحصاءات      وتماسكها على ا
وعليه، ينبغي لجمع البيانات عن الدخل واإلنفاق أن يتيح قدر           . االقتصادية واالجتماعية ذات الصلة     

اإلمكان، إمكانيــة اشــتقاق مجموعـات دخــل وإنفــاق تتمشى مـع جميـع المبادئ التوجيهية           
 .الدوليــة  

 لالدخـ

 مفهومه وتعريفه

 التي تتلقاها األسرة المعيشية أو أفراد األسرة             ت يتكون من جميع اإليرادا   دخل األسر المعيشية    - ٤
المعيشية، نقدا أو عينا أو خدمات، سنويا أو على فترات أقرب، ولكنه يستبعد األرباح الطارئة                

رادات دخل األسرة      وإي .  غير المنتظمة والعارضة في العادة  توغيرها من مثل هذه اإليرادا  
 أدناه،    ١٨المعيشية متاحة لالستهالك الجاري وهي، باستثناء اإليرادات الواردة في الفقرة                

تخفض صافي أصول األسرة المعيشية من خالل انخفاض أصولها النقدية أو التصرف بسائر                   ال
 .أصولها المالية أو غير المالية أو زيادة خصومها     

العمل بأجر والعمل  (الدخل من العمل   " ١"شية عمليا بتعبير  ويمكن تحديد دخل األسرة المعي      - ٥
الدخل من إنتاج الخدمات األسرية     " ٣"دخل الملكية،  " ٢"، )للحساب الخاص على السواء   

 .التحويالت المتلقاة    " ٤"الستهالك األسرة ذاتها،    

 الدخل من العمل
ية بصفة متصلة بالعمل دون    الدخل من العمل يشمل اإليرادات عن المشارآة في األنشطة االقتصاد         - ٦

غيره، وفق تعريفـه في القرار الذي اعتمده المؤتمر الدولي الثالث عشر لخبراء إحصاءات العمل                       
وهو . بشأن إحصاءات السكان النشطين اقتصاديا والعمالة والبطالة والبطالة الجزئية                 ) ١٩٨٢(

 . الخاص الدخل من العمل للحساب   ) ب(الدخل من العمل بأجر، و  ) أ(يتألف من  
 يشمل األجور والرواتب المباشرة المدفوعة لقاء الوقت المقضي في العمل           الدخل من العمل بأجر   - ٧

والعمل المنجز والبدالت والعالوات النقدية والعموالت واإلآراميات وأتعاب المديرين وعالوات                 
غير المنجزة     تقاسم األرباح وغيرها من أشكال الدفع المرتبط باألرباح واألجر عن ساعات العمل            

وهو يشمل تعويضات   . فضال عن السلع والخدمات المجانية أو المدعومة من صاحب العمل        
. الفصل وإنهاء االستخدام آما يشمل اشتراآات التأمين االجتماعي التي يدفعها صاحب العمل            

ويتمشى تعريف هذه التعابير مع استخدامها في القرار بشأن إحصاءات الدخل من العمل، الذي          
 ).١٩٩٨(تمده المؤتمر الدولي السادس عشر لخبراء إحصاءات العمل          اع

وينبغي عدم إدراج     . ويمكن أن يدفع الدخل من العمل بأجر نقدا أو عينا آسلع أو خدمات      - ٨
المدفوعات العينية التي تكون منتجات من إنتاج صاحب العمل إال متى آانت متمشية مع    

الصادرة عن منظمة العمل    ) ٩٥رقم   (١٩٤٩ر،  التوصيات الواردة في اتفاقية حماية األجو      
وهي تعتبر خالف ذلك مدفوعات عينية مفروضة ينبغي استبعادها من الدخل من العمل           . الدولية 

 . بأجر أو إعطاؤها قيمة صفرية  
 هو الدخل الذي يتلقاه األفراد خالل فترة مرجعية معينة          الدخل من العمل للحساب الخاص     - ٩

للحساب الخاص وفقا للتعريف الوارد في القرار بشأن التصنيف                مشارآتهم في وظائف   نتيجة 
الدولي للوضـع في االسـتخدام، الذي اعتمـده المؤتمـر الدولي الخامس عشر لخبراء إحصـاءات                          
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والدخل من العمل للحساب الخاص بصورة خاصة يعني في المقام األول مالك             ). ١٩٩٣(العمـل 
يستبعد األرباح من االستثمار الرأسمالي للشرآاء الذين         وهو . منشآت غير مساهمة يعملون فيها 

، واألرباح وأتعاب المديرين المدفوعة لمالك       ")الشريك الموصي   ("يعملون في هذه المنشآت     ال
ويشمل الدخل من العمل للحساب الخاص القيمة المقدرة للسلع والخدمات         . الشرآات المساهمة 

 . لالستهالك الخاص، بعد طرح المصاريف     المقدمة للمقايضة فضال عن السلع المنتجة      
 واألساس الذي يقوم عليه قياس الدخل من العمل للحساب الخاص هو مفهوم الدخل المختلط                   - ١٠

ويتألف الدخل المختلط من قيمة الناتج اإلجمالي بعد حسم           . المحدد بموجب نظام الحسابات الوطنية       
في اإلنتاج، حيثما تكون هذه الشروط      تكاليف التشغيل وبعد تسوية استهالك األصول المستخدمة           

مستوفية للتعريف الوارد في القرار بشأن قياس الدخل من العمل، الذي اعتمده المؤتمر الدولي             
 ).١٩٩٨(السادس عشر لخبراء إحصاءات العمل      

 الدخل من الملكية
ام    عائدات استخد    ( يعرف الدخل من الملكية على أنه اإليرادات المستمدة من ملكية األصول           - ١١

الفوائد    (وهي عائدات، نقدية في العادة، من األصول المالية          . المقدمة للغير ليستخدمها     ) األصول
عائد خدمات تسجيل  البراءات        (ومن األتاوات  ) اإليجارات (ومن األصول غير المالية   ) واألرباح

 ).أو حقوق المؤلف 
 وشرآات االدخار العقاري      فوائد اإليرادات هي المدفوعات المتلقاة عن الحسابات في المصارف             - ١٢

القروض واألوراق   / واتحادات االئتمان وغيرها من المؤسسات المالية وشهادات اإليداع والسندات           
 . غير األسرة المعيشية    المالية الحكومية والديون والقروض لألفراد من     

ك معاشات  وتندرج فيها آذل  . األرباح هي إيرادات من االستثمار في منشأة ال يعمل فيها المستثمر        - ١٣
 . التقاعد واألقساط السنوية في شكل أرباح من نظم التأمين الخاصة الطوعية          

مثل الموارد    (اإليجارات هي المدفوعات المتلقاة على السواء عن استخدام أصول غير منتجة             - ١٤
وينبغي تسجيل اإليجارات       . من قبيل األرض، وعن أصول منتجة، من قبيل المنازل    ) الطبيعية 

 .وفاتصافية من المصر 
مثل (األتاوات هي إيرادات من المؤلفات الكتابية والحق في استخدام االختراعات وما إلى ذلك              - ١٥

 ).براءات االختراع أو حقوق المؤلف     

 الدخل من إنتاج األسرة المعيشية 
 من خدمات الستهالآها الخاص

لقيمة المقدرة       يتألف الدخل من إنتاج األسرة المعيشية من خدمات الستهالآها الخاص من صافي ا           - ١٦
 شاغل المسكن، ومن الخدمات المنزلية غير مدفوعة األجر         �لخدمات السكن التي يقدمها مالك       

وينبغي أن يكون التعريف العملي لهذا       . والخدمات من السلع المعمرة االستهالآية لألسرة المعيشية        
ل األسرة    المكون موصوفا بوضوح عندما تقدم تقديراته أو تدرج في تقديرات إجمالي دخ       

وينبغي تقديم صافي القيم المقدرة لخدمات اإلسكان من المساآن التي يشغلها مالكوها                   . المعيشية 
وينبغي وضع تقديرات قيم هذه الخدمات على       . على نحو منفصل عن تقديرات الخدمات األخرى    

ي  نحو متسق عند إصدار إحصاءات دخل األسرة المعيشية وإنفاق األسرة المعيشية عندما يجر               
 .تحليلها معا 

 الدخول من التحويالت

ويمكن . التحويالت هي إيرادات ال يعطي متلقيها مقابلها أي شيء للمانح آعائد مباشر لإليرادات       - ١٧
والتحويالت الجارية هي      . أو سلعًا أو خدمات   ) بالمعنى النقدي   (أن تشمل التحويالت نقدًا       
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) بالفترة المرجعية المستخدمة للدخل      تتصل  (التحويالت التي تتكرر في العادة على نحو منتظم       
 .وتكون وعلى األرجح صغيرة ومتاحة لالستخدام آذلك خالل الفترة المرجعية         

 : والتحويالت التي تعتبر دخًال هي جميع التحويالت الجارية المتلقاة نقدًا أو آسلع على النحو التالي                   - ١٨
شئة عن نظم التأمين    معاشات الضمان االجتماعي وإعانات التأمين والعالوات النا      )أ(

بما (من قبيل معاشات التقاعد ) القانونية  /النظم اإللزامية (االجتماعية التي ترعاها الحكومة  
 وإعانات البطالة وإعانات المرض؛    ) فيها معاشات القوات المسلحة ومن العمل في الخارج   

اب العمل غير  معاشات التقاعد وإعانات التأمين األخرى من نظم التأمين االجتماعي ألصح      )ب(
من قبيل    ) الممولة وغير الممولة على حد سواء(المشمولة بتشريعات الضمان االجتماعي    

 إعانات التعليم والنفقات الطبية؛        
المساعدات العامة أو الخاضعة لشرط إثبات        (إعانات المساعدة االجتماعية من الحكومات      )ج(

لضمان االجتماعي ولكنها ال تقدم    التي تقدم اإلعانات ذاتها التي تقدمها نظم ا      ) الحاجة 
 بموجب هذه النظم؛    

مثل الجمعيات الخيرية ونقابات       (التحويالت الجارية من المؤسسات غير الهادفة للربح        )د(
في شكل هبات منتظمة ودعم مالي منتظم، من قبيل المنح         ) العمال والهيئات الدينية    

 ابية في حالة ومدفوعات اإلغاثة؛  الدراسية وتعويضات اإلضرابات النقابية واإلعانات النق         
من قبيل   (التحويالت الجارية من أسرة معيشية أخرى في شكل مدفوعات للدعم األسري              )ه(

واإليرادات المنتظمة من الميراث        ) النفقة الزوجية والدعم الخاص باألطفال والوالدين          
 .والصناديق االستئمانية والهبات المنتظمة أو الدعم المالي المنتظم          

ى الرغم من أن الدخل يشمل التحويالت الجارية المتلقاة في شكل خدمات من الحكومات      وعل - ١٩
ومن سائر األسر المعيشية، ينبغي   ) التحويالت االجتماعية عيناً   (والمؤسسات غير الهادفة للربح    

للتعريف العملي بالدخل أن يستبعد هذه التحويالت ما لم يكن هناك أساليب لتقييمها تلقى قبوًال              
 .سع النطاق وا

 االستثناءات

أرباح الحيازة الناشئة عن زيادة قيمة األصول والخصوم المالية وغير المالية، ينبغي استبعادها                       - ٢٠
وتستبعد خسائر الحيازة من تلقاء ذاتها من الدخل ألنها تخفض صافي        . من التعريف العملي للدخل  

 .األصول
وهي تشمل جوائز    . ة وغير المتجددة    ويستبعد من تعريف الدخل جميع اإليرادات غير المنتظم           - ٢١

اليانصيب وأرباح المقامرة ومستحقات التأمين العام واإلرث وإعانات التقاعد الجزافية ومستحقات                    
/ واألرباح الطارئة والتعويضات القانونية      ) باستثناء األقساط السنوية    (التأمين على الحياة   

 . اد القروض وسد ) باستثناء التعويضات عن الكسب الضائع       (اإلصابات 
وهي تشمل بيع  . ويستبعد من الدخل أيضًا إيرادات أخرى ناشئة عن انخفاض صافي األصول          - ٢٢

 . األصول والسحوبات من االدخارات والقروض المستحصل عليها        
 وألغراض التحليل، ينبغي جمع البيانات، حيثما آان ذلك ممكنًا، عن اإليرادات المستبعدة من                    - ٢٣

 .المستبعدة من التعريف العملي للدخل       مفهوم الدخل فضًال عن تلك    

 التجميـع

 يشار إلى محصلة مجموع الدخل من العمل والدخل من إنتاج األسرة المعيشية خدمات الستهالآها             - ٢٤
وعندما يضاف هذا الدخل إلى الدخل من الملكية والدخل من           . الدخل من اإلنتاج   الخاص، على أنه   

 هو مجموع الدخل مطروحًا منه ل المتاح  الدخو. مجموع الدخل التحويل، تسمى الحصيلة     
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والرسوم والغرامات اإللزامية فضًال عن التحويالت اإللزامية         ) دون السداد  (الضرائب المباشرة    
وعندما يكون من الممكن آذلك حساب     . وشبه اإللزامية المدفوعة فيما بين األسر المعيشية    

 . الدخل المتاح المكيف    ات والدخل المتاح    التحويالت االجتماعية العينية، تشكل محصلة هذه اإليراد         

 اإلنفـاق

 المفاهيم والتعاريف األساسية

 هي تلك التي تستخدمها أسرة معيشية إلشباع احتياجاتها الشخصية              السلع والخدمات االستهالآية    - ٢٥
 هو قيمة السلع والخدمات    واإلنفاق االستهالآي لألسرة المعيشية  . ورغبات أفرادها مباشرة 

التي حازتها أسرة معيشية أو استخدمتها أو دفعت مقابلها عن طريق عمليات شراء           االستهالآية 
نقدية مباشرة أو إنتاج للحساب الخاص أو مقايضة أو آدخل عيني إلشباع احتياجاتها ورغبات                    

 . أفرادها
 ألسرة معيشية هو مجموع اإلنفاق االستهالآي لهذه األسرة المعيشية            االستهالك النهائي الفعلي       - ٢٦

مة السلع والخدمات االستهالآية التي حازتها األسرة أو استخدمتها عن طريق تحويالت من        وقي
وهذا هو المفهوم األنسب      . الحكومة أو من مؤسسات غير هادفة للربح أو من أسرة معيشية أخرى         

لتحليل الرفاهة ألنه يأخذ في االعتبار جميع السلع والخدمات االستهالآية المتاحة ألسرة معيشية        
 .شباع احتياجات ورغبات أفرادها    إل

النفقات    يّعرف على أنه مجموع اإلنفاق االستهالآي لألسرة المعيشية و           إنفاق األسرة المعيشية     - ٢٧
والنفقات غير االستهالآية هي النفقات التي تتحملها أسرة         .  لألسرة المعيشية  غير االستهالآية 

 إلى الحكومة والمؤسسات غير الهادفة     معيشية فيما يتصل بالتحويالت اإللزامية وشبه اإللزامية      
. للربح واألسر المعيشية األخرى دون حيازة أي سلع أو خدمات مقابل إشباع احتياجات أفرادها         

ويمثل إنفاق األسرة المعيشية مجموع النفقات التي يتعين على األسرة المعيشية أن تتحملها إلشباع                    
 ".القانونية  "احتياجاتها واستيفاء التزاماتها      

 لقياسا

وبالنسبة   . ألغراض تسجيل النفقات، يمكن اعتبار الخدمات مستهلكة وقت الحيازة أو وقت الدفع          - ٢٨
ويتوقف القرار على الغرض الرئيسي من        . للسلع، يكون الخيار بين وقت الحيازة ووقت االستخدام          

وإذا آان الغرض المقصود بصورة خاصة هو تقدير عوامل      . جمع مجمل اإلنفاق االستهالآي 
رجيح مؤشرات أسعار االستهالك، ينبغي أن تكون الخيارات هي ذاتها عند إصدار المؤشرات             ت

 .الكلية وجمع مؤشرات أسعار االستهالك   
 :ويمكن قياس اإلنفاق االستهالآي من حيث   - ٢٩

 ؛ )يشار إليها بنهج الحيازة   (قيم شراء السلع والخدمات      )أ(
 ؛ )يشار إليها بنهج الدفع   (التمتع بالخدمات   التدفقات النقدية الناشئة عن ملكية السلع أو           )ب(
يشار إليها بنهج التكاليف     (القيم المقدرة لتدفق الخدمات من السلع وقيم الخدمات الفعلية              )ج(

 ).االستهالآية
 لقياس اإلنفاق االستهالآي، في حين يشار إلى      أساس اإلنفاق ويشار إلى النهجين األولين معًا على أنهما   

 .أساس التكاليف االستهالآية    أنه  النهج األخير على   
ويشار إلى السلع االستهالآية التي تستهلك آليًا عند الحيازة أو تستهلك تدريجيًا على فترة زمنية                       - ٣٠

أما السلع االستهالآية التي     . سلع غير معمرة على أنها  ) بما في ذلك الشراء بالجملة  (بعد الحيازة   
 أن يؤدي ذلك إلى تخفيض قدرتها على إشباع        تستخدم مرات عديدة على فترة زمنية طويلة دون     
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وفي بعض الحاالت، يمكن لمفهوم السلع   . سلع معمرةاالحتياجات والرغبات فيشار إليها على أنها    
 .أن يكون مفيدًا أيضاً    ) ذات أجل متوقع أقصر نسبياً    (شبه المعمرة  

يقاس على أساس اإلنفاق     وبالنسبة للخدمات والسلع غير المعمرة، يعتبر اإلنفاق االستهالآي الذي              - ٣١
ويمكن بالتالي قياس اإلنفاق االستهالآي   . مقاربة جيدة للقياس على أساس التكاليف االستهالآية     

على الخدمات والسلع غير المعمرة عن طريق استخدام نهج الحيازة حيثما يوسع نطاق هذا النهج                       
لقاة آدخل عيني أو عن طريق    ليشمل القيم المقدرة لإلنتاج الخاص للسلع غير المعمرة وتلك المت        

 .المقايضة 
واإلنفاق االستهالآي على السلع المعمرة عند تقديره عن طريق استخدام نهج الحيازة، يختلف                        - ٣٢

ولجمع عوامل الترجيح     . بصورة عامة عن القيمة المحصلة باستخدام نهج التكاليف االستهالآية            
خم، يعتبر نهج الحيازة النهج األنسب،          لمؤشر أسعار االستهالك التي يتعين استعمالها لرصد التض         

وعندما يكون الغرض هو تحليل الرفاهة أو     . سيما عندما يقتصر على المشتريات النقدية فقط         وال
جمع عوامل الترجيح لمؤشر تكلفة المعيشة، يعتبر نهج االستهالك هو األفضل من الناحية            

 . المفاهيمية
اإلنفاق االستهالآي على السلع عن طريق استخدام         ويمكن الجمع بين هذه النهج المختلفة لحساب        - ٣٣

وللتمشي بصورة خاصة مع اتفاقات نظام الحسابات الوطنية،              . نهج أو آخر لمختلف بنود اإلنفاق       
يمكن تقييم اإلنفاق االستهالآي على المسكن الذي يملكه شاغله على أساس التكاليف االستهالآية                

 . ة والسلع غير المعمرة والخدمات   في حين يستخدم نهج الحيازة للسلع المعمر        
ويمكن أيضًا استخدام نهج التكاليف االستهالآية للسلع المعمرة لغرض تحليل الرفاهة وإصدار                      - ٣٤

ويمكن أن يقتصر هذا االستخدام على السلع المعمرة الرئيسية ألن التكاليف                . إحصاءات السياحة   
ولهذا الغرض،     . يرًا عن تكاليف حيازتها   االستهالآية للسلع المعمرة األخرى ال تختلف اختالفًا آب         

يمكن تحديد السلع المعمرة الرئيسية من حيث طول األجل المتوقع، من قبيل أجل يتخطى خمس           
 ). آسيارة أو دراجة وليس جوارب أو مطرقة    (سنوات، باالقتران بقيمة مرتفعة نسبيًا      

إلنفاق االستهالآي للسلع المعمرة       وأيًا آان النهج المعتمد من بين النهج المذآورة آنفًا لتقدير ا             - ٣٥
والمساآن التي يشغلها مالكها، ينبغي أن يكون متسقًا مع النهج المستخدم لتقدير إسهامها في دخل        

 . األسرة المعيشية متى آان من المزمع تحليل إحصاءاتها معاً     

 التعاريف العملية

القيمة المقدرة للسلع المتلقاة        يقاس اإلنفاق على السلع غير المعمرة آقيمة شراء هذه السلع أو آ       - ٣٦
آدخل عيني عن طريق المقايضة أو من اإلنتاج الخاص أو من مخزونات المنشآت األسرية أو من        

وتشمل األمثلة النموذجية عن السلع غير المعمرة، المواد        . التحويالت من خارج األسرة المعيشية   
ميل والمنتجات الطبية وما إلى       المساحيق ومستحضرات التج       (الغذائية ومواد العناية الشخصية        

الصحف والكتب وما إلى    (والتعليم والترفيه     ) خشب التدفئة ومازوت التدفئة والفحم     (والوقود  ) ذلك
 ).مستحضرات التنظيف وما إلى ذلك        (واألدوات المنزلية    ) ذلك

ة بموجب  ويقّيم اإلنفاق على السلع المعمرة بالطريقة ذاتها التي يقّيم بها على السلع غير المعمر          - ٣٧
أدوات الطهي   (واألمثلة النموذجية عن السلع المعمرة هي أدوات المطبخ المنزلية         . نهج الحيازة 

وأدوات الترفيه األسرية     ) والبرادات وآالت غسل األطباق وأفران الموجات الدقيقة وما إلى ذلك     
منزلية األخرى    واألدوات ال  ) معدات التقنية الرفيعة والتلفزيونات وآالت التصوير وما إلى ذلك          (
السيارات    (وأجهزة النقل األسرية   ) الغساالت والمكانس الكهربائية والنشافات وما إلى ذلك  (

والثياب    ) األثاث والمتاع وما إلى ذلك  (والمواد المنزلية األخرى      ) والدراجات وما إلى ذلك  
 .واألوعية وغيرها

ي تسجل بها قيمة شراء السلع       وينبغي تسجيل قيمة شراء السلع المستعملة بالطريقة ذاتها الت              - ٣٨
وينبغي آذلك تسجيل قيمة أي مبيعات مباشرة للسلع المستخدمة أو مبيعاتها غير المباشرة        . الجديدة  
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ويمكن من ثم لإلنفاق االستهالآي على السلع المستعملة أن      . على نحو مستقل ") عمليات اإلبدال  ("
اشتراطات جمع مؤشرات أسعار   يحسب آقيمة صافية أو إجمالية لهذه المبيعات الستيفاء        

 .وتحليل رفاهة وسلوك األسر المعيشية على حد سواء     ) أو الحسابات الوطنية    (المستهلكين  
ومن حيث المبدأ، ينبغي تسجيل اإلنفاق على الهبات غير النقدية آجزء من االستهالك النهائي                     - ٣٩

 سالفة الذآر بإدراجها      إال أنه من حيث الممارسة وللتمشي مع التوصية     . الفعلي لألسر المتلقية    
آدخل لألسرة المتلقية، ينبغي معالجتها آجزء من اإلنفاق االستهالآي لألسر المعيشية لهذه األسرة          

 . وينبغي تسجيلها آإنفاق غير استهالآي لألسر المانحة في الحالتين       . المعيشية 
ولكن في بعض . ويقاس اإلنفاق االستهالآي على الخدمات آمبلغ مدفوع لقاء الخدمات المكتسبة       - ٤٠

الظروف من قبيل حالة المرافق، قد يكون من الضروري ألسباب عملية أن تستخدم المدفوعات                    
وينبغي من ثم معالجة أي سداد   . لقاء الخدمات بصرف النظر عما إذا آانت مكتسبة أم ال    

 .لمدفوعات فائضة آإنفاق استهالآي سالب   
محاسبة وتكاليف الخدمات المصرفية ورسوم      وينبغي إدراج الخدمات المالية، من قبيل رسوم ال     - ٤١

 .خدمات بطاقات االئتمان، في اإلنفاق االستهالآي لألسر المعيشية آمدفوعات لقاء خدمات       
وينبغي من حيث المبدأ إدراج مدفوعات الفوائد عن االئتمان االستهالآي آإنفاق استهالآي لألسرة         - ٤٢

فائدة هو تكاليف لقاء خدمات إدارة نظام        المعيشية يتفق مع االفتراض بأن الجزء األآبر من ال    
إال أنه في الظروف التضخمية بصورة خاصة يمكن اعتبار مدفوعات الفوائد هذه آنفقات                     . االئتمان

غير استهالآية على أساس أن الجزء األآبر من الفوائد هو تعويض للمالك األصلي لألموال     
 .المقترضة 

ابل المخاطر المرتبطة بالملكية من قبيل الحريق          وعالوات التأمين العام هي تلك المقتطعة مق      - ٤٣
والسرقة وأضرار المياه؛ والمخاطر الصحية من قبيل الحوادث واألمراض؛ والمخاطر أثناء            

. االنتقال من قبيل النقل الشخصي والسفر واألمتعة؛ وأمور أخرى من قبيل المسؤولية المدنية               
أما السداد أو      .  استهالآي لألسرة المعيشية    وينبغي تسجيل العالوات بقيمتها اإلجمالية آإنفاق       

المستحقات الناشئة عن أي تأمين من هذا النوع فينبغي تسجيله على نحو مستقل بحيث يمكن              
حساب اإلنفاق االستهالآي الكلي اإلجمالي أو الصافي الستيفاء احتياجات جمع مؤشرات أسعار        

 .د سواء االستهالك وتحليل رفاهة وسلوك األسرة المعيشية على ح      
وينبغي تسجيل أي مكاسب في هذا     . وينبغي تسجيل االنفاق على المقامرة بوصفها إنفاقًا استهالآياً        - ٤٤

المجال على نحو مستقل بحيث يمكن حساب اإلنفاق االستهالآي لألسر المعيشية اإلجمالي أو                   
ستهالك  وألغراض جمع مؤشرات أسعار اال     . الصافي من األرباح الستيفاء شتى متطلبات التحليل        

ولالستخدام في الحسابات الوطنية وإجراء تحليل مشترك لإلنفاق االستهالآي ودخل األسرة                    
 .المعيشية، لعل من األفضل حساب هذا اإلنفاق صافياً      

أما أعمال زخرفة وإصالح وصيانة المسكن، التي يقوم بها مستأجره في العادة فينبغي أن تسجل                  - ٤٥
وينبغي اعتبار أي تحسينات وإصالحات         .  مالكه�لمسكن  آنفقات استهالآية للمستأجر ولشاغل ا     

وبالنظر إلى أن هناك فوارق بين البلدان فيما يتعلق             . رئيسية أخرى على المنزل آنفقات رأسمالية       
بااللتزامات القانونية الواقعة على المستأجرين في هذا الصدد، ينبغي تسجيل نفقات هذه البنود على                      

 .  في معالجتها عند إجراء تحليل بين البلدان       نحو مستقل بما يتيح المرونة   
للمؤسسات غير الهادفة للربح مثل    ) من قبيل عمليات االآتتاب(وينبغي تسجيل الهبات المنتظمة      - ٤٦

الهيئات الدينية ونقابات العمال واألحزاب السياسية، آإنفاق استهالآي وفقًا الرتباطها بتوريدات                
 . لمعيشية السلع والخدمات التي تكتسبها األسرة ا       

وينبغي معالجة التراخيص والرسوم المدفوعة للحكومات والتي ينشأ عنها تقديم خدمات فردية         - ٤٧
وتشمل األمثلة اختبار بعض األجهزة والكشف عليها      . محددة لألسر المعيشية، آنفقات استهالآية      

 وإصدار    ؛)آأجهزة التلفزيون والراديو واألسلحة النارية وما إلى ذلك       (والترخيص باستخدامها    
جوازات السفر والخدمات القضائية ودخول المتاحف وجمع النفايات وتراخيص قيادة السيارات                   
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وفي الحاالت التي تكون فيها المدفوعات لقاء الحصول على تراخيص            . والطائرات، وهلم جرا   
مثل (المتالك أو استخدام سيارة أو مرآب أو طائرة، مخصصة لتوفيرها أو لتحسين استخدامها                   

 . ، ينبغي آذلك إدراجها آإنفاق استهالآي     )انة الطرق صي
وينبغي تقييم اإلنفاق االستهالآي على الخدمات من المساآن التي يشغلها مالكها بوصفها إجمالي                 - ٤٨

وينبغي توسيع نطاق هذا األمر ليشمل جميع         . القيمة المقدرة لتدفق الخدمات من هذه المساآن         
 . المستخدمة لإلجازات ولقضاء نهاية األسبوع     المساآن المملوآة، بما فيها المنازل   

وعندما يكون نهج التكاليف االستهالآية مستخدمًا لمخزونات أي فئة من فئات السلع المعمرة، يقيم                  - ٤٩
وفي هذه الحاالت ينبغي عدم إدراج قيمة الشراء            . إنفاقها االستهالآي آقيمة مقدرة لتدفق خدماتها      

 من السلع في أي تقدير سابق أو جار لإلنفاق االستهالآي لألسرة            أو القيمة المقدرة لحيازة هذه الفئة       
وتسهل هذه المعالجة لمخزونات السلع المعمرة توزيع اإلنفاق عندما يكون للسلع      . المعيشية 

 . استخدمات متعددة   
وينبغي للخدمات من العمل األسري غير مدفوع األجر والتحويالت االجتماعية العينية وتحويالت             - ٥٠

لعينية من سائر األسر المعيشية، أن تستبعد من اإلنفاق االستهالآي لألسرة المعيشية            الخدمات ا 
 .ومن االستهالك النهائي الفعلي إلى حين تقييم هذه الخدمات على أساس مبادئ متفق عليها            

ومن حيث المبدأ، ينبغي لجميع السلع والخدمات التي تقتنيها األسر المعيشية إلشباع حاجات                     - ٥١
دها، حتى تلك التي قد تكون غير مشروعة أو تعتبر سلعًا غير مرغوب فيها أو     ورغبات أفرا 

ولكن يتوقف مدى التمكن من   . آمالية، أن تدرج في قياس اإلنفاق االستهالآي لألسر المعيشية  
 . القيام بذلك عمليًا على البيانات التي يمكن جمعها        

 إنفاق األسرة المعيشية 

لألسرة المعيشية التحويالت الجارية نقدًا وسلعًا وخدمات إلى        تشمل النفقات غير االستهالآية     - ٥٢
األسر المعيشية األخرى، من قبيل الهبات الممنوحة والتحويالت والنفقة الغذائية ومعونة الطفل              

والبنود المدرجة األخرى هي إسهامات غير منتظمة في المؤسسات غير الهادفة     . وما إلى ذلك
للحكومات، من قبيل ضرائب الدخل والضرائب المباشرة األخرى                 للربح؛ والتحويالت اإللزامية        

والرسوم والغرامات اإللزامية؛ واالشتراآات في معاشات التقاعد          ) مثل الضرائب على الثروة     (
 .وفي الضمان االجتماعي 

ويستبعد من قياس إنفاق األسرة المعيشية، النفقات على السلع والخدمات المستخدمة في تشغيل                        - ٥٣
باإلضافة إلى ذلك، يستبعد آذلك من إنفاق        . ر المساهمة والنفقات المهنية للمستخدمين    المنشآت غي 

األسرة المعيشية النفقات الرأسمالية، من قبيل االدخار وانخفاض الخصوم والمبالغ المقترضة             
مثل األعمال (واالنفاق على السلع الثمينة    . وشراء األصول المالية وعالوات التأمين على الحياة   

مستبعدة هي األخرى من إنفاق األسرة       ) نية والمجوهرات واألحجار الكريمة وما إلى ذلك   الف 
إال أنها  . ويتوقف تحديد السلع التي ينبغي اعتبارها سلع ثمينة على الظروف الوطنية          . المعيشية 

تّعرف بصورة عامة على أنها السلع ذات القيمة المرتفعة نسبيًا ويكون غرضها الرئيسي هو                  
 .ها آشكل من أشكال االدخار وليس لالستخدام في اإلنتاج أو من أجل االستهالك       استخدام  

 قضايا القياس

 الوحدات اإلحصائية

تّعرف الوحدات اإلحصائية لغرض جمع وتحليل اإلحصاءات عن الدخل واإلنفاق، على النحو                   - ٥٤
 :التالي 

 مع المفهوم المعتمد في    ينبغي أن يكون مفهوم األسرة المعيشية متمشياً     :  األسرة المعيشية    )أ(
 . آخر تنقيح للمبادئ والتوصيات لتعدادات السكان والمساآن لألمم المتحدة               
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 :ويمكن لألسرة المعيشية أن تكون   
أسرة معيشية من شخص واحد، أي شخص يتولى توفير غذائه أو احتياجاته األساسية               •

 األخرى للعيش دون مشارآة أي شخص آخر،     

خاص، أي مجموعة من شخصين أو أآثر يعيشون معًا ويقومون     أسرة معيشية من عدة أش    •
ويمكن لهؤالء . على نحو مشترك بتوفير الغذاء أو االحتياجات األساسية األخرى للمعيشة         

األشخاص القائمين في مجموعة أن يجمعوا دخلهم ويمكن أن يكون لديهم إلى حد ما          
 غير ذوي القربى أو مزيجًا من       ميزانية مشترآة؛ ويمكن أن يكونوا من ذوي القربى أو من        

 .الحالتين  
تّعرف العائلة ضمن األسرة المعيشية على أنها أفراد األسرة المعيشية الذين         :  العائلة )ب(

تربطهم صالت قربى، إلى درجة معينة، بواسطة الدم أو التبني أو الزواج أو غيرها من                
 ).الجنس ذاته أو من جنس مختلف     بما في ذلك الشرآاء المتساآنون من    (الترتيبات القانونية     

تتألف وحدة الدخل من مجموعة فرعية من أسرة معيشية متعددة األشخاص             :  وحدة الدخل   )ج(
 . ذات إشراف مشترك على الدخل أو أسرة معيشية من شخص واحد         

 :ويمكن تحديد أفراد األسرة المعيشية متعددة األشخاص على أساس أي معيار من المعايير التالية             - ٥٥
سواء بالمشارآة في تكاليف اإلسكان أو باالنتفاع من التكاليف التي          (تقاسم مرافق اإلسكان    )أ(

 ؛ )يدفعها اآلخرون
 تقاسم وجبة طعام واحدة على األقل آل أسبوع؛       )ب(
الغذاء أو المسكن أو    : التبعية المالية بالنسبة إلى بندين على األقل من هذه البنود الثالثة          )ج(

 .النفقات األخرى  
إال أنه يمكن لوحدة المسكن، أي     . ألسرة المعيشية هي وحدة المعاينة ووحدة التعداد األساسية         وا - ٥٦

عندما يكون جميع األشخاص مقيمين معًا في وحدة سكنية أو في مجموعة من المساآن الجماعية،       
 .أن تستخدم آوحدة معاينة آما يمكن استخدام العنوان البريدي أو العنوان الفعلي آوحدة معاينة                

ومن منظور اإلحصاءات عن نفقات االستهالك، تعتبر األسرة المعيشية الوحدة المالئمة للتحليل                 - ٥٧
وبالنسبة   . في حين يمكن استخدام وحدة الدخل في إحصاءات الدخل آوحدة للتحليل اإلضافي        

 .للتحليل السياسي الذي يرآز على العائلة، يمكن أن تكون العائلة هي الوحدة للتحليل اإلضافي                
ينبغي إلحصاءات دخل وإنفاق األسرة المعيشية أن تشمل جميع األشخاص المقيمين في منازل              و - ٥٨

خاصة في بلد ما، بما في ذلك الطالب الذين يتقاسمون المسكن ومستأجرو الغرف المفروشة                  
وينبغي استبعاد األسر المعيشية الجماعية مثل النزل     . والعمال المقيمون في مؤسسات عملهم

. إلى ذلك، ما لم يكن أفرادها مشارآين في اتخاذ القرارات المتعلقة باستهالآهم        والفنادق وما 
وينبغي أن يستبعد آذلك من تغطية هذه اإلحصاءات مؤسسات من قبيل المنشآت العسكرية             

 .المدرسية وما إليها / والمستشفيات والمؤسسات اإلصالحية والمساآن الجامعية        

 وصف األسرة المعيشية

األسرة المعيشية من جميع األشخاص المقيمين عادة في األسرة المعيشية، حيث                 تتألف عضوية    - ٥٩
ينبغي تعريف اإلقامة المعتادة بأسلوب يتمشى مع األحكام الواردة في التنقيح األخير لمبادئ                 

ويمكن استخدام فترة يبلغ حدها األدنى ستة         . وتوصيات تعدادات السكان والمساآن لألمم المتحدة      
 .ن معايير تحديد اإلقامة المعتادة  أشهر آمعيار م

وتوخيًا لتحديد العالقات بين أفراد األسرة المعيشية في مرحلة جمع البيانات يمكن تطبيق معيار               - ٦٠
وتشمل األمثلة الشخص    . مالئم الختيار شخص وحيد يمكن تحديد هذه العالقات بالمقارنة به      

ت الهامــة والشخص األآبر ســنًا بين        المعترف بـه آـرب األســرة والشــخص الذي يتخـذ القرارا                 
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وبالمقابل، يمكن تحديد جميع العالقات على مستوى األزواج بين أفراد     . الموجودين وما إلى ذلك 
 .األسرة المعيشية في مرحلة جمع البيانات، مما يستبعد الحاجة إلى وجود شخص وحيد           

ن حيث سمات فرد من  وألغراض التحليل، قد يكون من الضروري وصف األسرة المعيشية م         - ٦١
ويمكن . ويتوقف اختيار الشخص المرجعي على غرض التحليل       . أفرادها أي شخص مرجعي  

استخدام المعايير المرتبطة بالوضع في االستخدام والنشاط االقتصادي والعوامل الديموغرافية                   
 .إلى ذلك  وما

 الفترة المرجعية

 سنة آاملة لمراعاة    فترة محاسبيةل ينبغي إلحصاءات دخل وإنفاق األسرة المعيشية أن تتناو          - ٦٢
ولغرض جمع مؤشرات أسعار االستهالك، ينبغي أن        . التقلبات الموسمية في الدخول والنفقات       

. تكون الفترة المحاسبية سنة عادية بقدر اإلمكان فيما يتعلق بالعوامل االقتصادية واالجتماعية        
أو عندما تكون  /  إلى مصادر إدارية و    وعندما تجمع البيانات لهذه اإلحصاءات أو تصنف باالستناد            

فترة االستقصاء قصيرة وتقع بعد فترة وجيزة من الفترة المحاسبية، ينبغي استخدام فترة محاسبية                     
وخالف ذلك،      .)  هي الفترة التي تجمع أو تصنف البيانات برمتها طوالها            فترة االستقصاء   . ( محددة 

.  شهرًا تتناسب مع فترة االستقصاء   ١٢تحرآة من ينبغي أن تكون الفترة المحاسبية فترة مرجعية م     
ما عندمــا تكون فترة    وتقلل الفترة المرجعيــة المتحرآـة مـن إحتمــال أخطــاء الذاآـرة، وال ســيّ           

 .االستقصاء طويلة هي أيضاً   
 لجمع البيانات عن مكونات الدخل واإلنفاق التي ال تتوفر إال سنويًا، من قبيل         الفترة المرجعية  - ٦٣

 شهرًا  ١٢رباح السنوية والدخل المختلط وما إلى ذلك، ينبغي أن تكون الفترة المحاسبية من                  األ
وينبغي آذلك استخدام الفترة ذاتها للبيانات المتصلة بالمكونات ذات دورة سنوية أي                      . آامًال

 .المكونات الموسمية أو التي ال تحدث غالباً    
لذاآرة إلى أدنى حد، ينبغي أن تستند الفترة              ولضمان بيانات ذات نوعية جيدة وتقليل أخطاء ا         - ٦٤

المرجعية للبيانات المتصلة ببعض مكونات الدخل واإلنفاق، إلى مدة دوامها مطروحًا منها الطلب          
وعلى سبيل المثال، ينبغي جمع   . على ذاآرة المستجيبين وتجنب الحسابات غير الضرورية         

ي على بعض السلع الغذائية ومستحضرات         المعلومات عن األجور األسبوعية واإلنفاق االستهالآ     
إال أن استخدام فترة مرجعية قصيرة يمكن أن      . العناية الشخصية باستخدام فترة مرجعية قصيرة      

يفضي إلى عدم استقرارا اإلحصاءات ويؤدي إلى تفاوت ملحوظ في عمليات توزيع الدخل                    
 .دام فترات مرجعية أطول    والنفقات بين األسر المعيشية أآبر من التفاوت الملحوظ عند استخ           

وينبغي أن يستند اختيار الفترات المرجعية المالئمة على أساس اختبار مدروس للتطبيق العملي                    - ٦٥
ومن شأن تحليل البيانات    . للمفاهيم والتعاريف والتحقق من قدرة المستجيبين على تقديم المعلومات            
ثيرًا على تحديد الفترات         المستمدة من استقصاءات األسر المعيشية في الماضي أن تساعد آ               

 .المرجعية المثلى 
وينبغي تكييف البيانات المجموعة باستخدام فترة مرجعية قصيرة للحصول على تقديرات عن             - ٦٦

وتجدر   . وينبغي القيام بذلك عن طريق استخدام عامل قياس مؤقت مالئم       . الفترة المحاسبية الكاملة    
عدم القابلية للمقارنة إلى المجموعات ويفترض         المالحظة مع ذلك بأن هذا التكييف يدخل شيئًا من        

 .أن البيانات المجموعة هي نموذجية لجميع الفترات غير المراقبة أثناء الفترة المحاسبية               

 استقصاءات إحصاءات الدخل واإلنفاق

 جمع البيانات

يمكن جمع البيانات عن دخل وإنفاق األسرة المعيشية عن طريق استخدام استقصاءات الدخل أو              - ٦٧
ويمكن إجراء هذه االستقصاءات من خالل المقابالت          . ستقصاءات دخل وإنفاق األسرة المعيشية       ا
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ويمكن ). األسلوب االستعادي  (أو استكمال األسرة المعيشية لالستبيانات     / مع األسرة المعيشية و 
 تنفيذها آذلك عن طريق استخدام أسلوب التسجيل اليومي الذي يطلب بموجبه من األسرة المعيشية                        

 .أن تسجل على نحو منتظم  في سجل يومي بعض أو جميع إيراداتها ونفقاتها خالل فترة معينة           
واألسلوب االستعادي الذي يقوم على فترة تذآر وفترة مرجعية طويلة نسبيًا هو األسلوب األنسب               - ٦٨

قات   ما السلع المعمرة، وللنف   لعمليات الشراء الكبيرة غير المنتظمة أو غير االعتيادية، وال سيّ      
ويفضل االستعانة بالسجالت     . المنتظمة من قبيل اإليجار وفواتير الخدمات العامة وما إلى ذلك  

اليومية للسلع التي تشترى غالبًا من قبيل األغذية ومستحضرات العناية الشخصية والتجهيزات             
ادي أو أسلوب     وغالبــًا ما تجمـع بيانــات الدخـل عـن طريق اســتخدام األسـلوب االستع                  . المنزليــة  

. التسجيل اليومي أو أسلوب يجمع بين االثنين، في الظروف الخاصة التي تستلزم التقصي بعناية             
ويمكن استخدام أساليب جمع مختلفة بالنسبة لمختلف المكونات للحصول على نتائج ذات نوعية              

 ذلك شتى   ويمكن الحصول على معلومات مفيدة لالسترشاد بها في هذه الخيارات، بما في         . مثلى
الفترات المرجعية لالستخدام في شتى المكونات، من تجارب وخبرات الماضي             / فترات التذآر  

 .واختبار المعارف 
وينبغي جمع بيانات الدخل مباشرة من آل فرد ذي صلة من األسرة المعيشية وعلى نحو مستقل            - ٦٩

غي جمع بيانات   وينب . بالنسبة لكل نوع من أنواع الدخل على أآبر مستوى ممكن من التفصيل     
األنفاق على مستوى األسرة المعيشية من شخص حسن االطالع على نفقات األسرة وقادر على       

ما تلك المجموعة عن طريق إال أنه يمكن جمع البيانات عن بعض السلع، وال سيّ   . إنجاز الوثائق 
ي االحتفاظ   وفي هذه الحالة ينبغ    . استخدام السجالت اليومية، من مختلف أفراد األسرة المعيشية               

 .بسجل بهؤالء األشخاص وبالردود التي أدلوا بها      
وعند استخدام فترة مرجعية قصيرة ينبغي اتخاذ قرار يتعلق بما إذا آان ينبغي أم ال جمع القيمة                        - ٧٠

الشراء   / الدفع  "ومقابل ذلك، يمكن استخدام نهج       . اإلنفاق أو قيمته العادية  / الفعلية لبند الدخل     
وبالنسبة   . بيانات الدخل، يسجل آخر مبلغ تم تلقيه مع الفترة التي يغطيها الدفع            وبالنسبة ل  ". األخير

/ وينبغي آذلك تحديد تواتر هذه اإليرادات           . لبيانات اإلنفاق، يسجل آخر إنفاق على سلعة من السلع          
 .النفقات أثناء الفترة المحاسبية       

خدام االنترنيت واإليرادات من       وتشمل األساليب اإلضافية التي يمكن أن تسهل جمع البيانات است       - ٧١
من أجل  ) آالت التسجيل والراديو المنقولة أو الهواتف المحمولة      (المنافذ والتجهيزات اإللكترونية      

 .تسجيل النفقات بالوقت الفعلي     

 النطاق

ينبغي أن يشمل نطاق هذه االستقصاءات قدر اإلمكان جميع أنواع االيرادات والمصروفات         - ٧٢
ن من التفصيل، بما في ذلك التحديد المستقل لجميع مكونات دخل وإنفاق             المحددة بأآبر قدر ممك   

وعندما يكون من المزمع استخدام الدخل آمتغير إصطالحي من أجل تحليل        . األسر المعيشية 
 .إحصاءات اإلنفاق، يمكن جمع بيانات الدخل على مستوى إجمالي        

إال أنه بالنسبة لبعض      . ل مختلط وينبغي جمع البيانات لتقدير دخل العامل للحساب الخاص آدخ         - ٧٣
فئات العاملين لحسابهم الخاص، من قبيل الحرفيين العاملين لحساب أنفسهم، يمكن تحديد دخلهم                 

وعندما ال تتوفر تقديرات موثوقة    . على نحو أنسب بطلب البيانات ذاتها المطلوبة من المستخدمين          
مالئمة، يمكن استخدام البيانات عن        مباشرة عن الدخل المختلط أو عندما تكون التقديرات غير            

السحوبات من منشآت العاملين لحسابهم الخاص أو من قيمة اإلنفاق االستهالآي ألسرهم المعيشية              
وعند استخدام هذه الطريقة، ينبغي التنبه لمواطن الضعف في االستخدام                   . الحتساب قيم دخلهم    

 .المباشر للسحوبات أو لإلنفاق االستهالآي آمقياس للدخل       
وبالنسبة لإليرادات والنفقات غير النقدية ينبغي جمع المعلومات ذات الصلة إلتاحة المجال لتقييمها                 - ٧٤

ما وينبغي قدر اإلمكان جمع البيانات الكمية عن جميع بنود اإلنفاق، وال سيّ    . آما هو محدد أدناه 
 .السلع الغذائية   
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جتماعية الديموغرافية والسمات     السمات اال  (وينبغي جمع المعلومات عن أفراد األسرة المعيشية      - ٧٥
الموقع الجغرافي ومستوى التمدن والمسافة      (وعن سمات األسرة المعيشية     ) المتعلقة بالعمالة 

ويمكن جمع عناصر متغيرة أخرى، من قبيل الوضع الصحي            ). للوصول إلى شتى أنواع الخدمات      
 .والتحصيل العلمي ألغراض التحليل     

ت بطريقة يمكن معها حساب شتى مجموعات اإلنفاق االستهالآي     وينبغي قدر اإلمكان جمع البيانا    - ٧٦
لألسر المعيشية وإنفاق األسر المعيشية واإلنفاق النهائي الفعلي ودخل األسر المعيشية إلشباع                
احتياجات المستخدمين ألغراض تقديرات الحسابات الوطنية وجمع مؤشرات أسعار االستهالك                

وينبغي بصورة خاصة وقدر اإلمكان الحصول     . ات التحليلية   وتحليل الرفاهة وغير ذلك من السياق   
 : على البيانات من األسر المعيشية أو من مصادر أخرى بشأن      

 استهالك التحويالت االجتماعية العينية وغيرها من الخدمات العينية؛          )أ(
ا في  بم(النفقات من أجل االستثمار وصافي التغيرات في االدخارات طوال الفترة المرجعية               )ب(

وفي أصول األسر المعيشية أو األصول الشخصية وغير ذلك من هذه            ) ذلك السلع الثمينة    
 المدفوعات؛ 

 الضرائب المباشرة واالشتراآات االجتماعية والتحويالت المدفوعة؛            )ج(
 .فيما يخص النفقات التي تحدث بعيدًا عن المنزل       ) أي الموقع والنوع  (مكان الحيازة  )د(

عة هذه البيانات، قد يكون هناك حاجة إلى اعتماد آليات خاصة لجمع البيانات                  ولضمان نوعية ومنف 
 .خالف تلك المستخدمة في إحصاءات إنفاق األسرة المعيشية          

 تصميم االستقصاء

ينبغي الستقصاءات الدخل واستقصاءات دخل وإنفاق األسرة المعيشية أن تستخدم تصميمًا يفضي                        - ٧٧
ويمكن أن تكون التصاميم مشترآة   .  معقولة ويكون سهل التنفيذ  إلى تقديرات موثوقة وسليمة بتكلفة   

بين القطاعات وتجرى فيها االستقصاءات مع آل أسرة معيشية في العينة مرة واحدة فقط بواسطة       
ويمكن أن تكون آذلك تصاميم   . أسلوب المقابالت أو أسلوب التدوين اليومي أو باألسلوبين معاً         

ويمكن . ها االستقصاءات مع آل أسرة معيشية أآثر من مرة قائمة على عينة دائمة تجرى في
استخدام التصاميم المشترآة بين القطاعات والتصاميم القائمة على عينة دائمة مع عينة وحيدة من                       

ومن الممكن آذلك أن يكون هناك سلسلة من التصاميم المشترآة بين القطاعات          . األسر المعيشية  
ائمة تطبق على عينات فرعية تمثيلية ومستقلة موزعة على فترة         أو التصاميم القائمة على عينة د     

 .االستقصاء 

 تصميم العينات

ينبغي أن يكون تصميم العينة واختيار األسر المعيشية المتخذة آعينة متفقًا مع تقنيات المعاينة              - ٧٨
 مع المناسبة بغية الحصول على نتائج تتسم بأآبر قدر ممكن من الدقة بالنسبة للموارد المتاحة،         

وينبغي قدر اإلمكان أن يتيح أسلوب المعاينة          . مراعاة ظروف من قبيل توفر أطر المعاينة المالئمة      
وينبغي إجراء بحوث شاملة إليجاد إطار المعاينة األنسب          . المستخدم حساب أخطاء المعاينة      

لظاهرة  وتعريفه تعريفًا واضحًا وتحديد عدد المراحل والتقسيم األمثل للطبقات وسائر السمات ا                   
 . للعينة التي يتعين استخدامها فضًال عن أفضل إجراءات اختيار وحدات العينة             

وينبغي تحديد حجم العينة على أساس الدقة المطلوبة، أي حجم المستوى المقبول ألخطاء المعاينة                     - ٧٩
وينبغي أن يكون آافيًا لضمان التمثيل المناسب       . بالنسبة للتقديرات الرئيسية والمصادر المتاحة        

لألسر المعيشية من مختلف األحجام والتراآيب وفئات الدخل والمجموعات الديموغرافية                 
واالجتماعية االقتصادية فضًال عن المناطق الحضرية والريفية، وحيثما يكون ذلك مالئمًا، من         

 .مختلف المناطق المناخية داخل البلد      
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معاينة في االستقصاءات والكشف        وينبغي بذل الجهود لتحديد المصادر الرئيسية لألخطاء خارج ال                - ٨٠
وهذا األمر  . من خالل الدراسات االختبارية عن أفضل طريقة لتقليل هذه األخطاء إلى أدنى حد           

هام بصورة خاصة في حالة معدالت االستجابة المنخفضة التي قد تؤثر سلبًا على السمة التمثيلية                  
 .لالستقصاء  

 التواتر

ءات مستمرة قائمة على إجراء استقصاءات واسعة       يمكن للبرامج الوطنية أن تشمل استقصا       - ٨١
وآحد أدنى، ينبغي أن يجرى على فترات فاصلة ال تتجاوز خمس سنوات             . منتظمة أو غير منتظمة 

استقصاء رئيسي بالعينة لنفقات األسرة المعيشية يمثل قدر اإلمكان جميع األسر المعيشية الخاصة                     
الجتماعية االقتصادية والسياسية وأساليب حياة            وفي ظل ظروف سرعة تغير األوضاع ا   . في البلد 

. السكان وتوفر مختلف أنواع السلع والخدمات، ينبغي إجراء االستقصاءات على نحو أآثر تواتراً                 
ويمكن أن تجرى االستقصاءات سنويًا حيثما يشكل الدخل النقدي معظم مجموع دخل األسر                

 .المعيشية 
ناء الفترات الفاصلة بين استقصائين واسعي النطاق                وينبغي إجراء استقصاءات ضيقة النطاق أث         - ٨٢

 .لتوفير أساس لتقدير التغيرات في المجموعات الكبرى        
وفي بعض الظروف، يمكن إجراء استقصاء متواصل بعينة سنوية صغيرة تشمل مع ذلك آامل        - ٨٣

ضيًا  ويمكن أن يوفر متوسط نتائجها على مدى سنوات متتالية بديًال مر       . نطاق االستقصاء الرئيسي    
ورغم أن هذا النهج قد يخفض حجم العمل بالمقارنة باالستقصاءات              . من استقصاء واسع النطاق   

ما على الحاجة إلى    واسعة النطاق فإنه قد يخلف مع ذلك انعكاسات على الهيكل اإلحصائي، وال سيّ          
 .وجود هيكل ميداني دائم   

 مصادر أخرى إلحصاءات الدخل

وهذه  . ل االستقصاءات المؤسسية أو النظم اإلدارية       يمكن جمع بعض مكونات الدخل من خال  - ٨٤
وينبغي مع ذلك بحث   . البيانات في العادة ذات نوعية جيدة بالنسبة لوحدات وأنواع الدخل المشمولة            

قضايا تغطية األسر المعيشية فضًال عن أنواع الدخل والفترات المرجعية والمواءمة الزمنية        
 .ام هذه المصادر   والتعاريف ووحدات التحليل عند استخد        

ومن المستحسن، آلما أمكن اعتماد مزيج من المصادر تشمل استقصاء الدخل والسجالت اإلدارية                   - ٨٥
ذات الصلة، من قبيل السجالت الضريبية وسجالت الضمان االجتماعي، لضمان التغطية المثلى             

 .للبيانات وشموليتها ودقتها   

 التصنيف والتقييم والتقدير والتحليل والنشر

 يفالتصن

ينبغي تصنيف الدخل حسب أنواع المصادر وبالتفصيل المناسب قدر اإلمكان حسب وسائل الدفع                      - ٨٦
بحيث يكون للمستخدمين خيار إدراج أو استبعاد اإليرادات العينية، من أجل تسهيل عمليات                    

 .المقارنة الدولية على سبيل المثال     
فها في شتى الطرق الستيفاء مختلف     وينبغي اإلبالغ عن نفقات األسر المعيشية بأسلوب يتيح تصني         - ٨٧

وينبغي أن تكون مصنفة بأسلوب يفيد التحليل على المستوى الوطني،           . أغراض التحليل والوصف   
إال أنه لتعزيز قابلية المقارنة على المستوى       . ما ألغراض جمع مؤشرات أسعار االستهالك  سّي وال

رة المعيشية متفقة قدر اإلمكان مع     الدولي، ينبغي أن تكون نظم التصنيف الوطنية لنفقات األس               
وينبغي عند اإلمكان    . تصنيف االستهالك الفردي حسب الغرض، على األقل على مستوى األقسام         
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إتاحة المعلومات من أجل إعادة تجميع النفقات تحت الفئات ذات الصلة لتصنيف االستهالك                     
 ).رقام الثالثية األ (الفردي حسب الغرض على األقل على مستوى المجموعات      

 التقييـم

يم   وغير ذلك من السلع المتلقاة آتحويالت عينية أن تقّـ            ) السلع والخدمات   (ينبغي للدخل العيني      - ٨٨
وينبغي للسلع المنتجة ذاتيًا لالستهالك الخاص             . بأسعار السلع والخدمات المساوية لها في السوق       

ستهالآي وبأسعار المنتج أو    أن تقيم بأسعار السلع المساوية لها في السوق عند تقدير اإلنفاق اال            
وعندما يكون ذلك غير ممكن أو غير  . األسعار األساسية عند تقدير دخل األسرة المعيشية      

وينبغي جمع البيانات عن    . مستحسن، يمكن استخدام التقييم الذاتي من جانب المجيب في الحالتين                 
 .ر ذات الصلة مطلوبة آذلك   وقد تكون األسعا  . الكميات المكتسبة والقيم التي قدرها المستجيبون        

ولتحقيق التماسك مع نظام الحسابات الوطنية، ينبغي تقييم خدمات المساآن التي يشغلها مالكها           - ٨٩
ولتقدير دخل األسرة المعيشية، ينبغي         . آقيمة معادلة لإليجار عند تقدير اإلنفاق االستهالآي      

ويمكن أن تشمل    . ة المعادلة لإليجار إستقطاع تكاليف السكن التي يدفعها المالك في العادة من القيم            
هذه التكاليف الضرائب على الملكية وتأمين الملكية وتأمين المسؤولية المدنية تجاه الغير وفوائد            

وينبغي إتاحة    . الرهون العقارية ورسوم شبكات المياه والمجاري وتكاليف إصالح وصيانة المسكن          
 والوصف أي القابلية للمقارنة على المستوى          تفاصيل التكاليف لتسهيل مختلف مستلزمات التحليل          

 .الدولي 
ورهنًا بالظروف الوطنية، يمكن إعتماد نهج تكاليف المستخدم لإلنفاق االستهالآي للمساآن التي           - ٩٠

يشغلها مالكها ويمكن استخدام الفائدة على القيمة الصافية للمسكن من أجل القياس المقابل لدخل                 
وص، إذا آانت أسواق اإليجارات محدودة أو لم تكن موجودة،                وعلى وجه الخص   . األسرة المعيشية  

وفي هذه الحالة   . يمكن استخدام هذا النهج أو النفقات النثرية ألصحاب المسكن الذي يشغلونه            
األخيرة تجدر المالحظة بأن اإلنفاق السكني المقدر المشتق يشمل بعض التكاليف غير االستهالآية          

 .لدخل األسرة المعيشية   وأنه ليس هناك إضافات مقابلة    
 :ولتقدير اإلنفاق االستهالآي للمساآن التي يشغلها مالكها ينبغي جمع البيانات بشأن          - ٩١

سنة وحجم ونوع البناء والمرافق وتكاليف الصيانة واإلصالح ووضع      (سمات المسكن  )أ(
 ؛ )الجوار 

 وقية للمساآن؛  والقيمة الس  ) من استقصاء أو من مصادر أخرى     (إيجارات المساآن المؤجرة     )ب(
 تكاليف السكن التي يدفعها المالك في العادة عن جميع المساآن؛        )ج(
 مدة االستخدام بالنسبة للمنازل المخصصة لإلجازات أو لعطلة نهاية األسبوع؛             )د(
 .تقييم المالك لقيمة اإليجار بالنسبة للمساآن التي يشغلها أصحابها، حيثما يكون ذلك مالئماً             )ه(

، ينبغي تحديد القيمة على النحو        )الرئيسية   (م تدفق الخدمات من السلع المعمرة      وعندما يستخد   - ٩٢
المشار إليه أعاله بالنسبة للمساآن التي يشغلها مالكها لتقدير اإلنفاق االستهالآي ودخل األسرة           

وينبغي جمع البيانات عن سعر الشراء األصلي وتاريخ هذه السلع             . المعيشية على حد سواء   
 .تها الهامة األخرى المعمرة وسما

وينبغي من حين إلى آخر تقدير قيمة التحويالت االجتماعية العينية بسبب أهميتها بالنسبة لتحليل                      - ٩٣
وينبغي جمع البيانات على نحو منتظم من        . الرفاهة عن طريق استخدام منهجية مناسبة    

 على  االستقصاءات  عن اختيار مختلف الخدمات، في حين ينبغي الحصول من مصادر أخرى               
 .البيانات عن التكلفة اإلجمالية إلى الموردين وعدد المنتفعين         
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 التقـديـر

القيم الصفرية والسالبة للدخل أو النفقات هي قيم مشروعة وينبغي استخدامها في حساب دخل                 - ٩٤
وينبغي إدراج األسر المعيشية التي تبلغ عن هذه القيم                 . األسرة المعيشية أو إنفاق األسرة المعيشية         

 . دد اإلجمالي لألسر المعيشية عند حساب الموارد وغير ذلك من اإلحصاءات           في الع
عدم الرد    (وتوخيًا لتسهيل تحليل اإلحصاءات ينبغي بذل الجهود إلسناد القيم المفتقدة للمتغيرات                   - ٩٥

بالنسبة لفرادى األسر المعيشية، شريطة أال يكون عدد هذه األسر آبيرًا على نحو غير         ) على البند 
 .يكون هناك أساس معقول للقيام بعمليات اإلسناد هذه     ضروري و

وعند إستخدام فترة مرجعية حسابية غير ثابتة، في ظروف مثل فترات التضخم المرتفع، قد يكون                       - ٩٦
هناك حاجة عند تقدير القيم الكلية إلى مراعاة الفوارق المحتملة في أنماط اإلنفاق الناشئة عن                        

 .على مدى فترات محاسبية واستقصائية آاملة      أو األحجام   / الفوارق في األسعار و 
على (ويمكن استخدام عوامل الترجيح المناسبة للتكيف مع احتماالت االختيار وعدم االستجابة                  - ٩٧

ووضع أساس المقارنة  ) افتراض أن ذلك مرتبط  بالعوامل المستخدمة للمعاينة باالحتماالت   
 .لمتعلقة باالستخدام   يتصل بتوزيع السمات الديموغرافية والجغرافية وا        فيما

 التحليـل

التقصير في اإلبالغ عن مشتريات بعض        ) أ(ينبغي تقصي احتمال وجود ونطاق تحيز يعزى إلى        - ٩٨
المبالغة في اإلبالغ عن مشتريات السلع الكمالية،      ) ب(أنواع المنتجات من قبيل الكحول،     

ل للحساب الخاص أو     تقدير غير مرض للدخل من العم     ) د(التقصير في اإلبالغ عن الدخل،         )ج(
 .دخل األسر المعيشية الفقيرة     

وينبغي حساب أخطاء المعاينة واإلبالغ عنها من أجل تقديرات الضوابط للمتغيرات الرئيسية                 - ٩٩
والمجموعات الفرعية الهامة عن طريق استخدام صيغة مناسبة لبرامج المعاينة والترجيح        

 .المستخدمة في االستقصاء   
غي مراعاة آثار حجم وترآيب األسر المعيشية من خالل تحليل مستقل           وعند تحليل البيانات، ينب      - ١٠٠

وفي الحالة  . أو من خالل استخدام سلم تعادل مناسب     /لألسر المعيشية في مختلف تراآيبها و   
األخيرة، ينبغي استخدام ذلك، إما في تقديرات الدخل وإما في تقديرات اإلنفاق ولكن ليس في                      

 . معًاالحالتين عندما يجري تحليلهما     
 :وينبغي لإلحصاءات الموجزة الواردة في الجداول األساسية أن تشمل، عند اإلقتضاء             - ١٠١

 ؛ )تعداد األشخاص أو األسر المعيشية     (التعداد    )أ(
والمجاميع والمعدالت المتصلة بإحصاءات الدخل واإلنفاق            ) الوسط والوسيط   (المتوسطات   )ب(

 .وحيثما أمكن، أخطاؤها المعيارية  
حصص العوامل  (ون الجداول األساسية الموضوعة متصلة بمستوى وهيكل      وينبغي أن تك - ١٠٢

 ):المجموع والفئات الفرعية للبنود الرئيسية        (نفقات استهالك األسر المعيشية      ) المكونة
 ؛ )مثل الخميس والعشير  (قيم التقسيم الجزئي للدخل         / حسب مجموعة دخل األسرة المعيشية     )أ(
 حسب موارد الدخل الرئيسية؛       )ب(
والنموذج  ) السن والجنس  (حسب سمات األسرة المعيشية، من قبيل الحجم والترآيب        )ج(

 ؛ )األسر المعيشية المؤلفة من مستخدمين    (
الوضع الديموغرافي والتعليمي واالجتماعي      (حسب سمات أفراد األسرة المعيشية         )د(

 ؛ )االقتصادي والوضع في االستخدام وما إلى ذلك      
 ).يخ البناء وحيازته ومعدل شغله وما إلى ذلك   تار(حسب سمات المسكن    )ه(
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عن مستوى دخل األسرة    ) ه(إلى ) ج(وعند االقتضاء ، ينبغي آذلك أن توضع جداول من     
 .المعيشية 

ويمكن . باإلضافة إلى ذلك، قد تكون الجداول األساسية التي تصف وضع األسرة المعيشية مفيدة                   - ١٠٣
بسمات أفراد األسر     ) أفراد األسر المعيشية   أو (أن تشمل جداول تربط عدد األسر المعيشية      

المعيشية وسمات األسر المعيشية والمصادر الرئيسية للدخل فضًال عن مجموعات الدخل              
 .واإلنفاق

وينبغي قدر اإلمكان أن تكون هذه الجداول األساسية واردة آذلك حسب الموقع الجغرافي ومستوى                 - ١٠٤
، وأن تكون إذا أمكن،   )يكون ذلك مطبقاً  حيثما (التمدن وجنس الشخص أو الرئيس المرجعي       

آما ينبغي إيراد عدد أو نسبة األسر     . النقدية وغير النقدية     ) المقدرة  (جداول مستقلة عن القيم    
 .المعيشية ذات اإلنفاق الصفري على العناصر المكونة الواردة في الجدول           

لك قياس الفقر والتفاوت       أو اإلنفاق االستهالآي، بما في ذ      /ويمكن إجراء تحليل لتوزيع الدخل و        - ١٠٥
ويمكن إجراء أنواع    . واالستبعاد االجتماعي ، عن السكان آكل وعن المجموعات الفرعية الرئيسية       
 .أخرى من التحليل للمديونية والسكن والصحة والتعليم والسياحة وما إلى ذلك           

نية  للوصول   وينبغي قدر اإلمكان أن يعكس التحليل مدى اإلمكانية المتاحة لشتى الطبقات السكا            - ١٠٦
إلى مختلف الخدمات المقدمة عن طريق التحويالت االجتماعية العينية والمتلقاة مجانًا من األسر                  

 .وينبغي آذلك مراعاة االدخارات والخصوم عند تحليل إحصاءات اإلنفاق             . المعيشية األخرى 
ة من وعند مقارنة إحصاءات الدخل واإلنفاق من المصادر بالغة الصغر بالمجموعات الكلي                - ١٠٧

الحسابات الوطنية القائمة على مصادر أخرى، ينبغي مراعاة مختلف أهداف المصادر والفوارق                
وقد تكون هذه المقارنات مفيدة إلجراء التحقق           . في المفاهيم والقياس في بعض عناصرها المكونة     

 أال  المتبادل بين هذه المصادر آخدمة للمستخدمين وآمحاولة إلى تحديد وتفسير الفوارق شريطة                    
 .يعتبر أحد المصادر بالضرورة أدق من غيره       

 النشـر

وينبغي أن يشمل    . ينبغي للتقرير اإلحصائي الرئيسي أن يتضمن الجداول والمجموعات األساسية              - ١٠٨
عرضًا موجزًا للمنهجية المستخدمة، بما في ذلك المفاهيم والتعاريف األساسية وتصميم العينة          

وينبغي توفير تقييم لنوعية البيانات      . البيانات ومعالجتها واالستقصاء فضًال عن تفاصيل عن جمع     
وأخطاء المعاينة وعدم المعاينة ومعدالت عدم االستجابة وأي قضايا رئيسية أخرى تتصل                

آما ينبغي إتاحة مؤشر عن النطاق واألسلوب المستخدمين في عمليات اإلسناد عند              . باإلحصاءات 
 .ندة عند توزيع مجموعات البيانات بالغة الصغر      نشر اإلحصاءات وينبغي تحديد القيم المس         

وينبغي قدر اإلمكان ودون المساس بسرية المعلومات المجموعة، أن تكون الملفات العمومية         - ١٠٩
وينبغي   . متاحة للمحللين ولسائر المستخدمين المهتمين    ) مجموعات البيانات بالغة الصغر والمغفلة  (

. املة عن جميع جوانب عملية جمع البيانات      أن تكون مرفقة على الدوام بوثائق واضحة وش       
لحماية سرية   ) يقيد نشر القيمة القصوى ألحد المتغيرات          (وبصورة خاصة، إذا طبق حد أقصى         

وبالنظر إلى أن البيانات التي تجمعها الحكومة       . المعلومات، ينبغي توثيق التفاصيل وتحديد القيم        
نًا أو بكلفة حدية للمؤسسات والوآاالت غير        هي مال عام، ينبغي للملفات العمومية أن تتاح مجا   

 .التجارية وللباحثين   
باإلضافة إلى نشر التقرير اإلحصائي واحتمال توزيع الملفات العمومية ينبغي التعريف بالنتائج          - ١١٠

المقابالت   (الرئيسية لإلحصاءات من خالل المؤتمرات والحلقات الدراسية ووسائل اإلعالم            
وينبغي تزويد صانعي السياسات بتقارير           . وما إلى ذلك   )  اإلخبارية  والمقاالت الشعبية والنشرات     

وينبغي إتاحة جميع الحصائل في شكل مطبوعات ورقية       . متعمقة ومرآزة وببحوث تحليلية   
ونماذج الكترونية، من قبيل االسطوانات وشرائط التسجيل واألقراص المتراصة بذاآرة للقراءة                     

 .فقط وشبكة االنترنيت  
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رة المؤسسية لإلجراءات في المستقبل ولإلطالع من جانب اآلخرين الذين قد          وآمصدر للذاآ  - ١١١
يحتاجون إلى هذه المعلومات، ينبغي إعداد تقرير منهجي مفصل يتضمن آامل تفاصيل                  
اإلجـراءات المستخدمة والدروس المستمدة واالستنتاجات التي تم التوصل إليها عن العملية                     

 .برمتهــا
ذه االحصاءات مع المباديء األساسية لإلحصاءات الرسمية المعتمدة في       وينبغي أن يتمشى نشر ه  - ١١٢

والمباديء التوجيهية بشأن نشر       ) ١٩٩٤(الدورة االستثنائية للجنة االحصائية لألمم المتحدة              
ممارسات إحصاءات العمل التي اعتمدها المؤتمر الدولي السادس عشر لخبراء إحصاءات العمل           

)١٩٩٨.( 
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 )مقتطف(ث التقرير الثال

  مؤشرات أسعار االستهالك
 

 

 

ال تحوي هذه الوثيقة سوى ترجمة لجدول المحتويات ومقدمة التقرير ومشروع قرار بشأن مؤشرات  (
أسعار االستهالك ومرفقات لمشروع القرار، حيث ال يتوفر النص الكامل للتقرير إال باإلنجليزية والفرنسية 

 )واإلسبانية
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    مقدمــة- ١
قد يكون مؤشر أسعار االستهالك  أهم رقم إحصائي وحيد يصدر على أساس منتظم عن الوآاالت        -١

ستمر في االضطالع بدور هام في تحديد السياسات        وقد اضطلع وسي  . اإلحصائية الوطنية  
االقتصادية والنقدية الوطنية، تليه مباشرة المشاريع التجارية واألسر المعيشية، بالنظر إلى أن                     
االلتزامات التعاقدية ومعدالت الفوائد والدفع غالبًا ما تتكيف وفقًا لحرآات مؤشر أسعار           

أن تكون قضايا القياس قد جذبت اهتمامًا آبيرًا بمرور          وما من عجب في  . االستهالك أو تتأثر بها   
 .السنوات، نظرًا إلى أهمية مؤشر أسعار االستهالك      

 معلومات أساسية تاريخية
̈¨ة المس̈¨ؤولة ع̈¨ن موض̈¨وع         -٢ ̈¨ة ف̈¨ي مكت̈¨ب العم̈¨ل الدول̈¨ي، وه̈¨و الوآال ̈¨ترة طويل ج̈¨رت الع̈¨ادة م̈¨نذ ف

يحرص المكتب على أن تعكس   مؤش¨رات أس¨عار االس¨تهالك داخل منظومة األمم المتحدة، على أن             
وقد اعتمد . المعاي¨ير الدول¨ية ع¨ن الموض¨وع أفض¨ل الممارس¨ات ومج¨االت ال¨تقدم المنهج¨ية الجارية          

 ف̈¨ي المؤتم̈¨ر الدول̈¨ي الثان̈¨ي لخ̈¨براء إحص̈¨اءات  ١٩٢٥أول ق̈¨رار لم̈¨نظمة العم̈¨ل الدول̈¨ية ف̈¨ي ع̈¨ام  
والمؤتمر العاشـر ) ١٩٤٧(العمـ¨ـل ت¨بعه مـن ثــم قرارات مراجعـة اعتمـدت في المؤتمر السـادس     

 .لخبراء إحصاءات العمل)  ١٩٨٧(والمؤتمر الرابع عشر ) ١٩٦٢(
 آان السبب الرئيسي الداعي إلى جمع مؤشرات أسعار االستهالك           ١٩٢٥وعند اعتماد قرار عام     -٣

وأشارت  . هو استخدامه من أجل تكييف األجور للتعويض عن التغيرات في تكلفة المعيشة        
وليس إلى مؤشرات     " تكلفة المعيشة " للمعايير بناء على ذلك إلى مؤشرات     المجموعة األولى 
وتعبير  " مؤشر تكلفة المعيشة   "وجرت العادة من ثم على استعمال تعبير       . أسعار االستهالك 

 .على أنهما مترادفان ويمكن استبدال أحدهما باآلخر      " مؤشر أسعار االستهالك  "
المقصود به قياس التغير في تكلفة        "  تكلفة المعيشة   مؤشر"وفيما بعد، أقيم تمييز بين مفهوم         -٤

المقصود به قياس    " مؤشر األسعار الصرف "المحافظة على مستوى معيشة معين وبين مفهوم  
ولهذا السبب،      . من السلع االستهالآية والخدمات    " سلة"التغير في تكلفة شراء مجموعة محددة أو     

 أن يعتمد تعبيرًا أعم هو        ١٩٦٢عمل في عام  قرر المؤتمر الدولي العاشر لخبراء إحصاءات ال         
 .يمكن أن يفهم منه أنه يشير إلى المفهومين معاً     " مؤشر أسعار االستهالك   "تعبير 

 جوانب هامة من مؤشر أسعار االستهالك، من قبيل نطاقه وتعريف    ١٩٨٧وشمل قرار عام  -٥
ع بيانات األسعار   المجموعات األساسية واشتقاق عوامل الترجيح وأخذ العينات وإجراءات جم        

، نشر مكتب العمل الدولي آتيبًا عن األساليب        ١٩٨٩وفي عام . ومشاآل االستبدال وما إلى ذلك   
 .المعتمدة في هذا الصدد، قدم فيه مباديء توجيهية للبلدان عن التطبيق العملي للمعايير               

 آخر التطورات
دًا من المشاآل المنهجية    ، بات من الواضح أن عد     ١٩٨٩في السنوات التي تلت صدور آتيب عام          -٦

وصدرت تعليقات آثيرة حول      . البارزة والمثيرة للجدل تحتاج إلى المزيد من البحث والتحليل           
وأثيرت التساؤالت حول معالجة    . مصادر التحيز المحتملة في تقديرات مؤشر أسعار االستهالك       

 ومدة عوامل الترجيح     التغيرات في النوعية والسلع الجديدة وحول اختيار صيغة المؤشر ومالءمة             
وأفضى التخوف من احتمال أال يمثل مؤشر أسعار االستهالك حرآات      . إلى ذلك  المستخدمة وما 

األسعار الحقيقية تمثيًال مناسبًا، إلى قيام وآاالت إحصائية آثيرة بإعادة النظر في المنهجية                    
 .رة عليها  المستخدمة إلعداد تقديرات مؤشر أسعار االستهالك وبإدخال تغييرات آثي         

وأجري قدر آبير من البحوث حول منهجية مؤشرات األسعار على المستوى الدولي نتيجة تشكيل                    -٧
وقد أنشئ هذا الفريق المعروف آذلك بإسم        . فريق العمل الدولي المعني باألرقام القياسية لألسعار      

شجيع    برعاية اللجنة اإلحصائية باألمم المتحدة بهدف ت          ١٩٩٤في عام   " مجموعة أوتاوا" 
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المناقشات التقنية حول الجوانب المفاهيمية لمؤشر أسعار االستهالك، وبصورة خاصة حول              
إمكانية تقدير جوانب التحيز في مؤشر أسعار االستهالك، المرتبط بالتغيرات في النوعية وظهور           

قب   والعوا) مثل جمع المعلومات عن األسعار (منتجات جديدة وما إلى ذلك وحول المزايا المحتملة       
وقد . المحتملة الستخدام بيانات مستمدة بواسطة المسح الشعاعي لرموز القضبان عند نقاط الشراء          

 وعام  ١٩٩٤بين عام   " مجموعة أوتاوا " قدم ونوقش خالل االجتماعات السبعة التي عقدتها        
وأفادت إحدى    . ،  ما يزيد على مائة بحث عن النظرية والممارسة في مؤشرات األسعار   ٢٠٠٣
 االجتماعات بأنه بات من الواضح أن هناك أساليب يمكن بواسطتها تحسين المنهجية                حصائل

 .القائمة لمؤشرات أسعار االستهالك وتعزيزها    
وآان التقرير النهائي الذي وضعته اللجنة االستشارية لدراسة مؤشر أسعار االستهالك بالواليات                   -٨

 المالي لمجلس الشيوخ في الواليات        والتي أنشأها المؤتمر   " لجنة بوسكين  "المتحدة، المسماة     
، قد أثار مجموعة من المناقشات حول تحيز القياس في مؤشر أسعار        ١٩٩٥المتحدة في عام   

وناقش التقرير مصادر التحيز المحتملة في مؤشر أسعار االستهالك، من قبيل التحيز                     . االستهالك
 والتحيز في النوعية وتحيز السلع       في استبدال السلع والتحيز في استبدال  منافذ البيع بالتجزئة          

وقد استرعى هذا التقرير االنتباه إلى قضية دقة ومالءمة مؤشر أسعار االستهالك بين              . الجديدة  
 .مجموعة من المستخدمين في المجتمع األآاديمي والدوائر التجارية وبين السياسيين         

 مؤشر أسعار االستهالك    ورآز تقرير لجنة بوسكين آذلك على أنه بالنظر إلى انتشار استخدام        -٩
بالواليات المتحدة لربط اإلعانات الحكومية بالمؤشر، من قبيل معاشات التقاعد ومدفوعات        
الضمان االجتماعي، فإن من الممكن ألي تحيز محتمل بسيط أن يخلف عواقب مالية تراآمية      

 .آبيرة على الميزانية الحكومية على األمد البعيد      
أن  ) استراليا وفرنسا وآندا والمملكة المتحدة      (ن البلدان األخرى   وبينت بحوث أجريت في عدد م     -١٠

وهكذا يظل مدى   . من الصعب تحديد مقدار االتجاه في التحيز المحتمل وتقييمه على حد سواء          
التحيز واتجاهه بل وجوده أمرًا يتوقف على الظروف المحددة لكل مجموعة من تقديرات         

 .ده دائمًا بصورة مؤآدة    مؤشرات أسعار االستهالك وال يمكن تحدي   
وهناك سبب آخر للقلق في هذه القضايا هو األولوية القصوى الممنوحة لمراقبة التضخم آهدف            -١١

للسياسة العامة في معظم البلدان، بعد أن شهدت تضخمًا مرتفعًا بل تضخمًا مفرطًا في العقود                 
ي أجزاء عديدة من      ولم يفض انخفاض معدالت التضخم ف        . الثالثة األخيرة من القرن العشرين       

العالم في التسعينات بالمقارنة بالمعدالت المسجلة في السبعينات والثمانينات، إلى فقدان االهتمام              
بقضايا القياس؛ بل على العكس من ذلك، أفضى األمر إلى حفز الطلب على مقاييس أآثر دقة                      

 أو نقطتين مئويتين في  وفي حين قد ال يعتبر أي خطأ أو تحيز في نقطة مئوية  . وموثوقية للتضخم 
 في المائة أو أآثر من ٢٠ أو ١٠المعدل السنوي للتضخم أمرًا هامًا عندما يكون التضخم بنسبة        

 . في المائة فقط ٢ أو ١ذلك سنويًا، فإنه يصبح هامًا للغاية عندما يقدر معدل التضخم ذاته بزهاء          
بي مؤخرًا باالشتراك مع السلطات   وفي االتحاد األوروبي، قام المكتب اإلحصائي لالتحاد األورو     -١٢

اإلحصائية في الدول األعضاء باستنباط إجراءات ومعايير من اجل وضع مؤشر منسق ألسعار                
وهذا المؤشر هو أحد المؤشرات الرئيسية المستخدمة في تحديد معدالت الفوائد في                  . االستهالك

عضاء غير المنتمية إلى االتحاد       وتقوم السلطات اإلحصائية في الدول األ       . االتحاد النقدي األوروبي    
النقدي األوروبي وبلدان أوروبا الشرقية المزمعة على االنضمام إلى االتحاد، بإعداد مؤشرات                  

 .منسقة ألسعار االستهالك 
وقد خلفت البحوث والمناقشات المبينة أعاله وفرة من المواد التي تتيح فهمًا أفضل لمدلول مؤشر         -١٣

وهناك اآلن وعي متزايد بأنه إذا آان المراد توفير         .  حد سواء أسعار االستهالك وحدوده على    
مؤشرات أسعار موثوقة وموضوعية ويمكن التعويل عليها فال بد من استعراض العناصر التالية     

 :ذات األهمية بالنسبة إلى نوعية ودقة مؤشر أسعار االستهالك      
ام في تقدير مؤشر األسعار       آان التساؤل عن الصيغة األنسب لالستخد       : الصيغة المستخدمة    )أ(

األساسي مهمًال نسبيًا إلى أن ألقى عدد من البحوث في التسعينات المزيد من األضواء         
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الكاشفة على خصائص المؤشرات األساسية ومواطن الضعف والقوة النسبية لمختلف                    
 إجراءات حسابها؛   

 تواتر تحديث عوامل الترجيح؛       )ب(
 لع جديدة ومنافذ جديدة؛       إجراءات تكييف النوعية وإدخال س      )ج(
 .األساليب المستخدمة الختيار العينات       )د(

الحاجة إلى وضع ونشر أآثر من     " ١: "وتشمل القضايا األخرى التي جرت مناقشتها ما يلي       -١٤
الحاجة إلى حساب المؤشرات الفرعية عن مختلف            " ٢"مؤشر الستيفاء اشتراطات محددة؛       

 .ادية فضًال عن المؤشرات التحليلية      المناطق أو المجموعات االجتماعية االقتص   
واستجابة لشتى التطورات المبينة أعاله، آان هناك إقرار وقبول تدريجيان في أواخر التسعينات                   -١٥

وأنشيء  . بالحاجة إلى مراجعة وتحديث آتيب مكتب العمل الدولي وتوزيعه على نطاق واسع     
 لتنسيق جهود  ١٩٩٨ار في عام الفريق العامل المشترك بين األمانات المعني بإحصاءات األسع    

وخبرات المنظمات الرئيسية المعنية باألسعار بهدف إجراء مراجعة ناجحة للمعيار الدولي بشأن           
 .١ما آتيب مؤشر أسعار االستهالك   األسعار، وال سيّ 

 بأنه ١٩٩٨وقد أوصى المؤتمر الدولي السادس عشر لخبراء إحصاءات العمل المنعقد في عام       -١٦
حديث وزيادة تطوير المعيار الدولي في مؤشر أسعار االستهالك آي يراعي       ينبغي مراجعة وت

وعلى هذا األساس، دعا مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى اجتماع لخبراء           . آخر التطورات  
، وخصص الجزء الثاني منه     )٢٠٠١أآتوبر  /  تشرين األول ٣١-٢٢جنيف،   (إحصاءات العمل   

وقام االجتماع  . لدراسة مؤشرات أسعار االستهالك   ) رأآتوب/  تشرين األول ٣١ إلى ٢٦من (
مكتب العمل الدولي،   (باالســتناد إلى تقرير أعده مكتب اإلحصاءات في مكتب العمل الدولي        

وقد أخذت استنتاجات      . ، بمناقشة القضايا المندرجة في قياس مؤشر أسعار االستهالك    )٢٠٠١
ار عند إعداد هذا التقرير ومشروع القرار بشأن           في االعتب ) ٢٠٠١مكتب العمل الدولي،   (االجتماع 

 .٢ مؤشرات أسعار االستهالك الوارد في المرفق    
،   ٣وقد استعين في إعداد هذا التقرير بالمواد المعدة للكتيب المراجع بشأن مؤشر أسعار االستهالك                -١٧

خالل  وبالمناقشة التي جرت بين أعضاء فريق الخبراء التقني المعني بمؤشر أسعار االستهالك                 
عملية وضع اللمسات األخيرة على الفصول المتعلقة باإلجراءات العملية لوضع مؤشر أسعار                 

واستعين في إعداده آذلك بالتعليقات الصادرة عن مكاتب إحصائية آثيرة حول إمكانية                     . االستهالك
لى الشكل   وقد بني التقرير ع    . اإلجراءات المقترحة والمناقشة في الكتيب      / التطبيق العملي لألساليب    

وتلخص  . الفصل األول يقدم معلومات أساسية عامة ويعرض الفصل الثاني أهداف القرار                : التالي 
 طبيعة مؤشر أسعار االستهالك ومجاالت استخدامه والعالقة بين مؤشر    ٥ إلى ٣الفصول من  

أسعار االستهالك الموضوع لقياس التغير السعري الصرف والمؤشر الموضوع لقياس التغيرات                 
 نطاق وتغطية مؤشرات أسعار االستهالك  ٥ويتناول الفصل  . للمعيشة  " الحقيقية   " التكلفة في

وتتناول الفصول     . وانعكاسات استخدام نهج الحيازة أو االستخدام أو الدفع في التعريف باالستهالك            
 جمع مؤشر أسعار االستهالك وتشمل إجراءات الترجيح وأخذ العينات وحساب                ٨ إلى ٦من 

 مسائل جمع   ١٠ و٩ويتناول الفصالن    . مستوى األساسي ومؤشرات المستوى األعلى     مؤشرات ال 
 شتى مصادر األخطاء، سواء في    ١١ويستعرض الفصل    . األسعار ومعالجة التغيرات في النوعية   

 
ولي الد     ي¨تألف الف¨ريق الع¨امل المش¨ترك بي¨ن األمانات المعني بإحصاءات األسعار من ممثلين عن مكتب العمل الدولي وصندوق النقد      1

اإلحصائي لالتحاد  وم¨نظمة ال¨تعاون والتنم¨ية ف¨ي الم¨يدان االقتص¨ادي واللج¨نة االقتص¨ادية ألوروب¨ا باألمم المتحدة والبنك الدولي والمكتب               
بإحصاءات األسعار حول مراجعة  وق¨د أنش¨ئ ف¨ريق خ¨براء تقن¨ي ل¨تقديم اإلرش¨اد للف¨ريق العامل المشترك بين األمانات المعني          . األوروب¨ي 
عل̈¨ى الم̈¨زيد م̈¨ن المعلوم̈¨ات ع̈¨ن عض̈¨وية   ولإلط̈¨الع. ١٩٨٩كت̈¨ب العم̈¨ل الدول̈¨ي بش̈¨أن مؤش̈¨ر أس̈¨عار االس̈¨تهالك الص̈¨ادر ع̈¨ام   آتي̈¨ب م

 :الفريقين أنظر على العنوان 
 http://www.ilo.org/public/english/bureau/stat/guides/cpi/index.htm 

 .٢٠٠٣يزمع نشره في عام    2
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جمع األسعار أو في وضع المؤشر، التي يمكن أن تفضي على وجه االحتمال إلى الخطأ في   
تهالك، مع بعض األساليب الرامية إلى الحد من هذه األخطاء أو             المؤشر اإلجمالي ألسعار االس   

وختامًا،   .  نشر المؤشر ويتناول الفصل األخير بعض المسائل األخرى         ١٢ويتناول الفصل    . إزالتها 
 مقترحات من أجل مشروع قرار جديد بشأن مؤشرات أسعار االستهالك            ١ترد في المرفق 

 الذي اعتمده المؤتمر الدولي الرابع عشر لخبراء             ١٩٨٧ قرار عام  ٢ويرد في المرفق . ومرافقه
 .إحصاءات العمل  

ولئن آانت هذه    . وقد وضع مشروع القرار في موازاة الكتيب بشأن مؤشر أسعار االستهالك           -١٨
الممارسة غير معتادة فإن الضغوط للحصول على اإلرشادات الدولية بشأن جمع مؤشر أسعار       

 المتعذر معها االنتظار ريثما يعتمد المؤتمر الدولي          االستهالك آانت آبيرة إلى حد جعلت من       
لخبراء إحصاءات العمل قرارًا جديدًا قبل البدء بالعمل في الكتيب، ألن إنجاز العمل عندها آان          

وبناء على ذلك، تقررت المباشرة في االجرائين في وقت واحد والتأآد في              . سيتطلب بضع سنوات    
ونتيجة لذلك، هدفت المبادئ التوجيهية الموضوعة         . ياتهماالوقت ذاته من أنهما متسقان في توص   

والمقترحة في مشروع القرار إلى أن تكون مرنة ومتعددة األغراض وقابلة للتطبيق في جميع     
ويقدم آتيب مؤشر أسعار االستهالك      . البلدان أيًا آانت ظروفها االقتصادية ومستوى التنمية فيها      

ت والتفسيرات والمسوغات لمنهجية مؤشر أسعار االستهالك           قدرًا أآبر من التفاصيل والمعلوما      
الموصى بها وللنظرية االقتصادية اإلحصائية ذات الصلة التي يمكن إدراجها في القرار أو في هذا                    

ويقدم الكتيب آذلك نظرة عامة عن القضايا النظرية والمفاهيمية التي ينبغي بحثها بعناية          . التقرير 
 شتى المشاآل التي تواجهها عملية الجمع اليومية لمؤشر أسعار     عند اتخاذ القرارات بشأن     

يدرس الكتيب مختلف الممارسات المستخدمة في الوقت الحاضر ويشير إلى                 / ويوثق  . االستهالك
وبالنظر إلى الطبيعة   . بدائل الممارسات القائمة، حيثما أمكن، باإلضافة إلى ذآر مزاياها ومساوئها      

ن تكون االستنتاجات التي سيتوصل إليها هذا المؤتمر مشمولة في النسخة            الشاملة للكتيب، يتوقع أ    
ولكن، بالنظر إلى أن من المقصود أن تكون النسخة االلكترونية للكتيب              . المطبوعة من الكتيب 

فإن من الممكن عند الضرورة، تعديلها للتصدي على نحو أآثر تفصيًال لنقاط خاصة                     " وثيقة حية "
 .التوصيات المعتمدة في هذا المؤتمر    تنشأ من المناقشات و  
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 مقترحات بمشروع قرار بشأن
 مؤشرات أسعار االستهالك

 إن المؤتمر الدولي السابع عشر لخبراء إحصاءات العمل،        
 

إذ يذآر بالقرار الذي اعتمده المؤتمر الدولي الرابع عشر لخبراء إحصاءات العمل بشأن                
ما   صالحية المبادئ األساسية الموصى بها فيه، وال سيّ      مؤشرات أسعار االستهالك، وإذ يقر باستمرار     

المبدأ القائل بأن مؤشر أسعار االستهالك موضوع في المقام األول لقياس التغيرات عبر الزمن في            
المستوى العام ألسعار السلع والخدمات التي تحصل عليها مجموعة سكانية مرجعية أو تستخدمها أو             

 تدفع مقابلها،  
ة إلى تعديل وتوسيع نطاق المعايير القائمة على ضوء التطورات المنهجية       وإذ يقر بالحاج  

والمعلوماتية األخيرة لتعزيز فائدة المعايير الدولية في مجال توفير مبادئ توجيهية تقنية لجميع                    
 البلدان، وال سيما للبلدان ذات الهياآل اإلحصائية األقل تقدما،             

  القدرة على مقارنة اإلحصاءات على المستوى الدولي،         وإذ يقر بأهمية هذه المعايير في تعزيز    
وإذ يقر بأن مؤشر أسعار االستهالك مستخدم لمجموعة واسعة من األغراض، وأنه ينبغي       

التي يقصد بمؤشرات أسعار االستهالك أن          ) ذات األولوية  (تشجيع الحكومات على أن تحدد األغراض       
 وأن تضمن االستقالل المهني لمن يقوم بجمعها،      تستوفيها، وأن توفر الموارد المالئمة لجمعها      

تختلف من بلد     ) ذات األولوية(وإذ يقر بأن أهداف مؤشر أسعار االستهالك ومجاالت استخدامه      
 إلى آخر وأنه ال يمكن بالتالي تطبيق معيار وحيد على الصعيد العالمي،        

راقبين والمستخدمين على    وإذ يقر بأنه ال بد لمؤشر أسعار االستهالك من أن يكون موثوقا للم  
الصعيدين الوطني والدولي على السواء، وبأن فهما أفضل للمبادئ واإلجراءات المستخدمة لجمع                    

 المؤشر يعزز ثقة المستخدمين بهذا المؤشر،       
يوافق على أن المبادئ واألساليب المستخدمة في تكوين مؤشر أسعار االستهالك ينبغي أن تكون                

يهية واألساليب المتفق عليها بصورة عامة بوصفها تشكل ممارسات          قائمة على المبادئ التوج   
 إحصائية سليمة،   

 .١٩٨٧، القرار التالي الذي يحل محل القرار السابق المعتمد في عام           ...عام  .... يعتمد، في هذا اليوم    

 طبيعة مؤشر أسعار االستهالك ومدلوله   
 التغيرات عبر الزمن في المستوى       مؤشر أسعار االستهالك هو مؤشر اقتصادي جار يوضع لقياس         - ١

العام ألسعار السلع االستهالآية والخدمات التي تحصل عليها األسر المعيشية أو تستخدمها أو                     
 .تدفع لقاء استهالآها  

قد يكون هدف المؤشر قياس التغير عبر الزمن في تكلفة شراء سلة محددة من السلع االستهالآية       - ٢
بتة، مع اختيار بنود السلة بحيث تكون ممثلة إلنفاق األسر        والخدمات ذات الجودة والسمات الثا    

ويدعى مثل هذا المؤشر، مؤشر أسعار السلة الثابتة     . المعيشية خالل سنة أو خالل فترة أخرى  
وهذا هو  . Laspeyresويمكن حسابه عن طريق استخدام صيغة المؤشرات من نوع ال سبيرز             

 .وآاالت اإلحصائية الوطنية    نوع المؤشرات األآثر شيوعا  الصادرة عن ال     
قد يكون هدف المؤشر آذلك قياس آثار تغيرات األسعار على تكلفة التوصل إلى مستوى معيشة                   - ٣

ومثل . يوازي المستوى الذي تحقق أثناء سنة أو أثناء فترة محددة أخرى          ) أي مرافق أو رفاهة(
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كلفة المعيشة مباشرة     وعمليا، ال يمكن حساب مؤشر ت     . هذا المؤشر يسمى مؤشر تكلفة المعيشة     
 .ولكن يمكن حسابه بالتقريب  

 مجاالت استخدام مؤشر أسعار االستهالك  
" ١: "يستخدم مؤشر أسعار االستهالك لمجموعة واسعة من األغراض، أهم غرضين منها هما             - ٤

تكييف األجور واإلعانات الحكومية وإعانات الضمان االجتماعي للتعويض، جزئيا أو آليا، عن       
توفير قياس متوسط لتضخم األسعار        " ٢"تكلفة المعيشة أو في أسعار االستهالك؛       التغيرات في   

وتستخدم المؤشرات الفرعية لمؤشر أسعار االستهالك بدورها إلزالة أثر         . للقطاع األسري برمته 
تضخم عناصر اإلنفاق االستهالآي النهائي لألسر المعيشية في الحسابات الوطنية وقيمة مبيعات                   

 .ول على تقديرات التغيرات في حجمها     التجزئة للحص   
وتستخدم مؤشرات أسعار االستهالك آذلك ألغراض أقل ارتباطا مباشرا بتجارب األسر المعيشية               - ٥

وهي تشمل رصد المعدل العام لتضخم األسعار في جميع قطاعات االقتصاد           . في مجال األسعار
وفي أنواع الحاالت     . ود التجارية  وتكييف الرسوم والتكاليف الحكومية وتكييف المدفوعات في العق            

هذه، يستخدم مؤشر أسعار االستهالك، إما بسبب عدم وجود أي تدابير أخرى أآثر مالءمة وإما             
من قبيل إتسامه بمظهر قوي     (بسبب السمات األخرى التي يتسم بها مؤشر أسعار االستهالك              

 إليها على أنها ترجح على أي    وينظر) وقبول واسع النطاق وبرنامج نشر قابل للتنبوء وما إلى ذلك  
 .نواقص مفاهيمية أو تقنية  

ونظرا إلى أن مؤشر أسعار االستهالك قد يستخدم ألغراض عديدة، فمن غير المحتمل أن يكون           - ٦
ولعل من المناسب بالتالي وضع عدد من      . أداؤه وافيًا على نحو متساو في جميع التطبيقات       
آانت اشتراطات المستخدمين تبرر اإلنفاق         مؤشرات األسعار البديلة ألغراض محددة إذا        

لقياس   " عنوان "وينبغي أن يكون لكل مؤشر تسمية مناسبة لتجنب اللبس وينبغي تحديد          . اإلضافي
 .مؤشر أسعار االستهالك تحديدا واضحا     

وفي الحاالت التي يوضع فيها مؤشر واحد، ينبغي أن يكون االستخدام الرئيسي لهذا المؤشر هو         - ٧
، ومجموعة السلع   )مؤشر أسعار السلة الثابتة أو مؤشر تكلفة المعيشة     ( هذا المؤشر  الذي يحدد نوع  

والخدمات التي يشملها وتغطيته الجغرافية واألسر المعيشية التي يتعلق بها، فضال عن مفهوم            
وإذا آان هناك مجاالت استخدام رئيسية عديدة، من المحتمل أن           . األسعار والصيغ المستخدمة   

وينبغي  .  التوصل إلى حلول وسط فيما يتعلق بطريقة تكوين مؤشر أسعار االستهالك      يستلزم األمر  
إطالع المستخدمين على الحلول الوسط التي تم التوصل إليها وعلى القيود المفروضة على مثل           

 .هذا المؤشر 

 نطاق المؤشر 

 نوع يتوقف نطاق المؤشر على االستخدام الرئيسي المقصود منه، وينبغي أن يحدد من حيث            - ٨
األسرالمعيشية والمناطق الجغرافية وأنواع السلع االستهالآية والخدمات التي اآتسبتها أو                

 .استخدمتها أو دفعت مقابلها مجموعة سكانية مرجعية    
وإذا آان االستخدام الرئيسي لمؤشرأسعار االستهالك هو تسوية الدخل النقدي، فقد تكون مجموعة                   - ٩

قبيل العاملين بأجر أو براتب، هي المجموعة السكانية           من األسر المعيشية ذات الصلة، من        
ولتحقيق هذا االستخدام، ينبغي تغطية جميع النفقات االستهالآية لهذه األسر                 . المستهدفة المناسبة  

وإذا آان االستخدام الرئيسي لمؤشر أسعار االستهالك هو قياس              . المعيشية في الداخل وفي الخارج     
ون من المالئم تغطية نفقات االستهالك ضمن البلد بدال من تغطية            التضخم داخلي المصدر، فقد يك          

 . نفقات األسر المعيشية المقيمة في البلد      
وبصورة عامة، ينبغي تحديد المجموعة السكانية المرجعية لمؤشر وطني تحديدا واسعا للغاية                   - ١٠

). هالآي داخل البلد  لتشمل اإلنفاق االستهالآي لألسرالمعيشية المقيمة في البلد أو اإلنفاق االست        (
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وإذا آان ال بد من استبعاد أي فئة من فئات الدخل أو أنواع األسر المعيشية أو منطقة جغرافية       
 .خاصة ألسباب عملية أو بسبب التكاليف على سبيل المثال، ينبغي آنذاك ذآر ذلك صراحة               

ستهالك لدى   ويعني النطاق الجغرافي التغطية الجغرافية لعملية لجمع األسعار ونفقات اال       - ١١
المجموعة السكانية المرجعية، وينبغي تحديد هذين العنصرين أوسع  تحديد ممكن وعلى نحو ثابت                

وإذا آانت عملية جمع األسعار مقصورة على مناطق معينة بسبب ضيق          . على وجه التفضيل  
تغطية  ويمكن تحديد التغطية الجغرافية لنفقات االستهالك إما ب        . الموارد، ينبغي آنذاك ذآر ذلك      

أو اإلنفاق االستهالآي ضمن البلد       ) االستهالك المقيم   (اإلنفاق االستهالآي للسكان المقيمين      
 ).االستهالك المحلي  (

أو حرآات األسعار بين مجموعات سكانية أو  /وقد يكون هناك فوارق آبيرة في أنماط اإلنفاق و   - ١٢
ت مستقلة فيما يخص هذه     وفي هذه الحاالت، يمكن حساب مؤشرا   . مناطق معينة وقابلة للتحديد  

 .المجموعات السكانية أو المناطق، إذا آان هناك طلب آاف يبرر تحمل تكلفة إضافية         
وينبغي لمؤشر أسعار االستهالك أن يتصل بجميع أنواع السلع االستهالآية والخدمات ذات               - ١٣

تبارها غير   األهمية بالنسبة لألسر المعيشية المرجعية، دون إهمال السلع والخدمات التي يمكن اع             
آما ينبغي إدراج السلع والخدمات غير المتوفرة رسميًا، إذا ومتى              . أساسية أو غير مرغوب فيها   

. الخادمات آبيراً  / آان ذلك ممكنًا وإذا آان من الممكن أن نتوقع أن يكون اإلنفاق على هذه السلع 
 بعض فئات السلع     ويمكن إنشاء مجموعات خاصة لمساعدة المستخدمين الذين يرغبون في استبعاد          

 .والخدمات لتطبيقات خاصة أو ألغراض التحليل       
أما السلع والخدمات المشتراه ألغراض تجارية واإلنفاق على األصول من قبيل التحف الفنية                    - ١٤

ومدفوعات ضرائب الدخل واشتراآات الضمان       ) لتمييزه عن الخدمات المالية     (واالستثمار المالي  
 . سلعًا استهالآية أو خدمات وينبغي استبعادها من تغطية المؤشر      االجتماعي والغرامات، فال تعتبر  

 الحيازة أو االستخدام أو الدفع 

عند تحديد نطاق المؤشر وزمن تسجيل االستهالك وتقييمه، من المهم مراعاة ما إذا آانت           - ١٥
األغراض التي يستخدم المؤشر من أجلها مستوفاة على أفضل وجه عن طريق تعريف االستهالك             

على أنه   " الحيازة "وبصورة عامة، يعتبر نهج   . ١"الدفع "أو " الستخدام   ا "أو " الشراء  "ث من حي
النهج    " الدفع  "النهج األنسب لمؤشر يزمع استخدامه آمؤشر لالقتصاد الكلي، في حين يعتبر نهج                 

 هو األنسب في حالة     ٢"االستخدام   "وقد يكون نهج   ). تسوية الدخل   (األنسب لمؤشر التعويض     
وينبغي أن يكون القرار المتعلق بالنهج الذي          .  إلى قياس التغيرات في تكلفة المعيشة     مؤشر يرمي
الخدمات، أن يستند إلى غرض        / لمجموعة معينة من السلع  ) أو بمزيج من هذه النهج    (يتعين اتباعه   

المؤشر فضًال عن استناده إلى التكاليف ومدى تقبل القرار من جانب المستخدمين الذين ينبغي                      
 .الخدمات / هم على النهج المتبع لمختلف السلع      إطالع

خدمات من قبيل المسكن   / وتبرز الفوارق بين النهج الثالثة أآثر ما تبرز حين يتناول األمر سلعاً          - ١٦
الذي يشغله صاحبه والسلع المعمرة والسلع والخدمات الناشئة عن االستهالك للحساب الخاص           

عينًا والسلع والخدمات المقدمة مجانًا أو بأسعار تدعمها         والسلع المشتراه باالئتمان واألجر المدفوع       
 .الحكومة والمؤسسات غير الهادفة للربح التي تخدم  األسر المعيشية        

وفي . والبند األهم واألآثر تعقيدا من بين البنود المذآورة أعاله هو المسكن الذي يشغله صاحبه                - ١٧
تي تملك مسكنها وتشغله، ويتسم اإلسكان      معظم البلدان، هناك نسبة آبيرة من األسر المعيشية ال        

 
 .١ أنظر الملحق    1
" االستخدام"إلى الصعوبات العملية في وضع تعريف موحد لالستهالك وتقدير تدفق الخدمات من سلع دائمة أخرى من حيث     نظرًا    2

" المدفوعات"أو " الحيازة"للمسكن الذي يشغله صاحبه ونهج  " االستخدام" من قبيل نهج �قد يكون من الضروري اعتماد نهج مختلط  
  .خرى لسائر السلع المعمرة االستهالآية األ   
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، تستخدم قيمة    "الشراء "وبموجب نهج . شراء مرتفعة ) سعر(فيها بفترة استخدام طويلة وبتكلفة       
المساآن الجديدة التي يتم شراؤها في الفترة المرجعية الترجيحية من أجل اشتقاق العامل                 

االستهالك وقت الشراء، بصرف      ويندرج السعر الكامل للمسكن ضمن مؤشر أسعار   (الترجيحي   
، يعكس العامل الترجيحي المبالغ المدفوعة   "الدفع"وبموجب نهج ). النظر عن تاريخ االستهالك  

) أو الفترات  (وتندرج األسعار ضمن مؤشر أسعار االستهالك في الفترة          (فعليا من أجل اإلسكان   
مة تدفق خدمات اإلسكان     على قي" االستخدام    "، في حين يرآز نهج   )التي تدفع فيها األسعار  

وتدرج  (المستهلكة أثناء الفترة المرجعية الترجيحية المقدرة باستخدام تكلفة ضمنية أو نظرية                    
 ).األسعار أو التكاليف البديلة المقدرة ضمن مؤشر أسعار االستهالك في تاريخ االستهالك          

ت المقدمة مجانا   أو السلع والخدما   / وقد يكون االستهالك للحساب الخاص واألجر العيني و       - ١٨
المدعومة من الحكومة والمؤسسات غير الهادفة للربح، هامة في بعض البلدان التي يستوفى        أو

" االستخدام   "فيها غرض المؤشر على أفضل وجه عن طريق تعريف االستهالك من حيث             
الخدمات   / ويقتضي إدراج هذه السلع   ). فهذه السلع خارجة عن نطاق نهج الدفع  " (الحيازة  " أو
ويقوم أحد الخيارات على تقدير أسعارها ونفقاتها على أساس أسعار             . قنيات تسعير وتقييم خاصة      ت

ويقتضي هذا األمر زيادة عامل الترجيح          . سلع وخدمات مشابهة مشتراه أو مباعة في السوق      
وإذا لم تكن أسعار      . المطبق على أسعار السوق هذه إلدراج قيمة الصفقات غير التجارية المقابلة           

سوق مناسبة أو آان من غير الممكن االعتماد عليها على نحو موثوق أو إذا لم يكن هناك أي        ال
منفعة في استخدام أسعار مقدرة نظريا، ينبغي بدًال من ذلك استخدام النفقات واألسعار المدفوعة                     

وينبغي إطالع المستخدمين على الوسائل المتبعة           . للمدخالت في إنتاج هذه السلع والخدمات         
 . الخدمات /ختلف السلع   لم

 السلة وعوامل الترجيح   

تستمد القرارات بشأن ترآيب السلة وعوامل الترجيح مباشرة من اختيار المجموعة السكانية                      - ١٩
أو  " االستخدام   "أو نهج " الشراء"المرجعية والتغطية الجغرافية، آما تستمد من االختيار بين نهج      

 ".الدفع "نهج 
ع النفقات التي تقع ضمن نطاق هذا المؤشر في فئات متشابهة            وفور تحديد المؤشر، ينبغي تجمي       - ٢٠

أو المنتجات التي تعتبر بدائل        ) االستخدام النهائي     (مجموعة المنتجات ذات الغرض المشترك     (
لجعل المؤشر   ) الفئات  / المجموعات/ أي األقسام  (حسب نظام تصنيف تسلسلي        ) لبعضها البعض 

ن يكون التصنيف المستخدم لجمع المؤشرات متسقًا              وينبغي أ . مفيدا ألغراض الوصف والتحليل      
بأآبر قدر اإلمكان مع التصنيف المستخدم إلحصاءات إنفاق األسر المعيشية، وينبغي أن يستوفي                    

وألغراض المقارنة الدولية، ينبغي للتصنيف أن          . احتياجات المستخدمين لمؤشرات فرعية خاصة       
صنيف الدولي الموحد لالستهالك الفردي وفقًا لهدف            يكون مطابقًا أو قابًال للتطابق آذلك مع الت    

 .٣تصنيف االستهالك الفردي حسب الغرض، على األقل على مستوى أقسامه          
وتوخيًا لتسهيل تحليل وتفسير نتائج المؤشر، قد يكون من المستحسن تصنيف السلع والخدمات                    - ٢١

وينبغي   ). وسمية وما إلى ذلك مثل المنشأ والمتانة والسمة الم     (وفقًا لمختلف التصنيفات اإلضافية         
أن يفضي حساب مؤشر أسعار االستهالك باستخدام شتى التصنيفات، إلى النتائج العامة ذاتها التي                  

 .يفضي إليها المؤشر األصلي    
فالنفقات الموجودة على     . وينبغي أن يوفر التصنيف آذلك إطارًا لتوزيع العوامل الترجيحية لإلنفاق           - ٢٢

والمعبر عنها آنسبة من مجموع اإلنفاق،      ) على مستوى الفئة   (يف  أدنى مستوى من نظام التصن      
وتظل عوامل الترجيح هذه ثابتة    . تحدد عوامل الترجيح التي يتعين استخدامها على هذا المستوى       

وعندما يتعين أن تظل عوامل الترجيح ثابتة لسنوات عديدة،              . من فترة إعادة ترجيح إلى أخرى       
 

 .٤الملحق     3
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لتي يحتمل أن تكون أشد تمثيًال للسلوك المعاصر لألسر المعيشية،            ينبغي اعتماد عوامل الترجيح ا   
 .بدًال من أن تعكس على نحو دقيق وضع فترة معينة قد تكون غير عادية إلى حد ما        

والمصدران الرئيسيان الشتقاق العوامل الترجيحية هما النتائج المستمدة من إستقصاءات إنفاق                        - ٢٣
والنتائج   . وطنية بشأن اإلنفاق االستهالآي لألسر المعيشية    األسر المعيشية وتقديرات الحسابات ال     

المستمدة من استقصاء إنفاق األسر المعيشية أنسب لوضع مؤشر يشمل اإلنفاق االستهالآي                  
لمجموعات سكانية مرجعية مقيمة داخل البلد، في حين يحتمل أن تكون تقديرات الحسابات              

ويتوقف قرار اختيار     .  االستهالآي داخل البلد    الوطنية أآثر مالءمة لوضع مؤشر يشمل اإلنفاق  
المصدر أو المصادر التي يتعين استخدامها والطريقة التي ينبغي استخدامها بها، على تحليل                   

 . حسنات وسيئات آل منها وعلى الغرض الرئيسي للمؤشر     
شية أو   استقصاءات إنفاق األسر المعي    (وينبغي استكمال المعلومات المستمدة من المصدر الرئيسي       - ٢٤

ومصادر هذه المعلومات    . بجميع المعلومات األخرى المتاحة عن نمط اإلنفاق    ) الحسابات الوطنية   
التي يمكن استخدامها لتجزئة النفقات هي استقصاءات المبيعات في أسواق البيع بالجملة                 

. ريةواستقصاءات منافذ البيع واستقصاءات اإلنتاج وبيانات الصادرات والواردات والمصادر اإلدا                  
الخدمات حسب     / وباالستناد إلى هذه البيانات يمكن زيادة تجزئة عوامل ترجيح بعض السلع          

وفي الحاالت التي تستقى فيها البيانات من مصادر مختلفة تتصل بفترات              . المنطقة أو نوع السوق  
ترة   مختلفة، من المهم التأآد قبل توزيع العوامل الترجيحية أن النفقات مكيفة بحيث تتناول الف                  

 .المرجعية ذاتها 
وفي الحاالت التي تختلف فيها الفترة المرجعية الترجيحية عن الفترة المرجعية لألسعار، ينبغي                 - ٢٥

تحديث عوامل الترجيح من حيث األسعار لمراعاة التغيرات في األسعار بين الفترة المرجعية             
وامل الترجيحية المحدثة       وحيثما يحتمل أن تكون الع   . لعوامل الترجيح والفترة المرجعية لألسعار       

من حيث األسعار أقل تمثيًال لنمط االستهالك في الفترة المرجعية لألسعار، يمكن إهمال هذا              
 .اإلجراء

وينبغي إستعراض عوامل الترجيح ومراجعتها عند االقتضاء آلما توفرت بيانات دقيقة وموثوقة        - ٢٦
جراء مراجعات دورية أمر هام   وإ. تتيح القيام بذلك، وعلى وجه التفضيل مرة آل خمس سنوات          

وقد يكون هناك حاجة لتحديث عوامل     . ٤الخدمات على المؤشر    / لتخفيف أثر استبدال السلع        
الترجيح الموجودة على أدنى مستوى في تصنيف المؤشرات بالنسبة لبعض الفئات على األقل،                  

وامل الترجيح على  على نحو أآثر تكرارًا ألن من المحتمل أن يبطل استعمالها بسرعة أآبر من ع   
 .المستوى األعلى 

محل السلة القديمة، ينبغي وضع سلسلة        )  أو عوامل ترجيح/هيكل و(وعندما تحل سلة جديدة     - ٢٧
 المؤشرات القائمة على السلة الجديدة         ٥مستمرة من مؤشرات أسعار االستهالك عن طريق ربط   

جراء الخاص المستخدم لربط       ويتوقف اإل . للسلع والخدمات بالمؤشرات القائمة على السلة السابقة      
ويقوم الهدف على ضمان       . سلسلة المؤشرات على التقنية الخاصة المستخدمة لجميع المؤشرات               

 .تفضي التقنية المستخدمة إلدخال سلة جديدة إلى أن تغير، من تلقاء ذاتها، مستوى المؤشر                 أال
خدمات التي ال يمكن تصنيفها في    أي السلع وال  (وينبغي عادة ألنواع السلع والخدمات الجديدة تمامًا         - ٢٨

أن تؤخذ في االعتبار إلدراجها خالل عمليات إعادة الترجيح     ) أي فئة من فئات اإلنفاق القائمة  
وينبغي ألي نموذج أو نوع جديد من المنتجات القائمة التي يمكن أن     . واالستعراض الدولية فقط  

. ملك حصة سوقية آبيرة ومستدامة تندرج ضمن فئة إنفاق قائمة، أن يدرج عند تقييمه بوصفه ي    
 .٦وإذا تبين أن هناك تغيرًا نوعيًا، ينبغي إجراء تكييف نوعي مناسب          
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الخدمات الموسمية والتأمين والسلع المستعملة واإلنفاق        / وقد تحتاج بعض البنود، من قبيل السلع     - ٢٩
إلى ذلك،       ومافي الخارج والفوائد واإلنتاج للحساب الخاص واالنفاق على شراء وبناء المساآن،               

وهناك بدائل آثيرة لمعالجة هذه البنود وينبغي أن          . معالجة خاصة عند وضع عواملها الترجيحية     
يتحدد الخيار بواسطة الظروف الوطنية والغرض الرئيسي للمؤشر وما إذا آان النهج المستخدم                 

 .هو نهج الشراء أو االستعمال أو الدفع   
نهج العامل  " ١: "ومن الممكن استخدام   . سفل السلة وينبغي أن تدرج البنود الموسمية في أ    - ٣٠

الترجيحي الثابت الذي يستعمل العامل الترجيحي ذاته للبند الموسمي في جميع األشهر باستخدام                
نهج العامل الترجيحي المتغير الذي يكون فيه       " ٢. "سعر اعتباري في األشهر غير الموسمية  

وينبغي أن يقوم قرار اعتماد النهج على          .  األشهر عامل ترجيح متغير مرتبطًا بالبند في مختلف       
الظروف السائدة في آل بلد، آما ينبغي أن يقوم على معرفة ما إذا آان الترآيز على التغييرات                  

 .أم على تغير المؤشرات على األمد الطويل    ) من شهر إلى شهر   (قصيرة األمد  
في المؤشر ينبغي عندها أن تكون     وعندما تكون السلع المستعملة، بما في ذلك المنازل، مدرجة           - ٣١

عوامل ترجيح اإلنفاق لهذه السلع قائمة على صافي المبادالت التجارية بهذه السلع، التي تجربها           
مجموعة سكانية مرجعية مع غيرها، أي مع مروجي هذه السلع أو األسر المعيشية الخارجة عن       

استخدام الحيازات دون صافي      وحيثما يكون ذلك أنسب، يمكن     . المجموعة السكانية المرجعية 
 .المبيعات لتقدير عوامل ترجيح السلع المستعملة       

وعندما يدخل االستهالك من اإلنتاج للحساب الخاص ضمن نطاق المؤشر، ينبغي أن تشمل               - ٣٢
عوامل الترجيح اإلنفاق على الكمية المشتراة باإلضافة إلى قيمة الكمية المستهلكة من اإلنتاج        

 تقييم االستهالك من اإلنتاج للحساب الخاص على أساس األسعار السائدة                   وينبغي . للحساب الخاص   
وفي هذه   . في السوق، ما لم يكن هناك سبب يدعو إلى االستنتاج بأن أسعار السوق غير مالئمة             

ويتمثل الخيار الثالث       . الحالة، يمكن استخدام نفقات وأسعار مدخالت المواد الزراعية بدًال من ذلك                 
 . ستناد إلى أسعار السوق المكيفة نوعياً     في تقييمه باال 

وفئات اإلنفاق في العادة واسعة للغاية بحيث يتعذر استخدامها مباشرة في اختيار المنتجات                  - ٣٣
وال بد من تحديد مستوى أدنى للتفاصيل، آما يتعين اتخاذ القرارات بشأن            . التمثيلية لتحديد األسعار    

وتشمل العوامل التي يتعين أن تؤخذ في االعتبار في    . الخدمات التي ينبغي مراقبة أسعارها   / السلع 
خدمــة والسـلوك السعري المتوقع والسهولة العملية          / هــذه العمليــة، األهميــة النســبية لكل ســلعة          

ومن المهم في عملية االختيار هذه إدراج      . خدمات ذات نوعية ثابتة   / للحصول على أسعار سلع  
رة رئيسية من جانب أو من أجل جميع المجموعات الكبرى في        خدمات يمكن شراؤها بصو   / سلع

 .المجموعة السكانية المرجعية، أي آما هي محددة حسب الجنس أو السن أو الموقع الجغرافي           

 أخذ العينات من أجل جمع األسعار

مؤشر أسعار االستهالك هو تقدير قائم على عينة من األسر المعيشية لتقدير عوامل الترجيح                     - ٣٤
نة من المناطق داخل األقاليم وعينة من األسواق وعينة من السلع والخدمات وعينة من       وعلى عي

 .العناصر المتنوعة وعينة من األسعار الملحوظة   
وينبغي لحجم العينات وألساليب اختيارها بالنسبة للمنافذ والسلع والخدمات التي يتعين مراقبة             - ٣٥

عة تمثيلية وآافية الستيفاء احتياجات دقة    أسعارها على حد سواء، أن تضمن أن األسعار المجمو  
وينبغي لعينة األسعار   . المؤشر، باإلضافة إلى ضمان أن تكون عملية الجمع فعالة التكاليف      

الملحوظة أن تعكس أهمية السلع والخدمات المتوفرة ليشتريها المستهلكون في الفترة المرجعية                  
 المنافذ وتوزعها الجغرافي واختالف األسعار   وعدد المنافذ المناسبة لكل سلعة وخدمة وأنواع هذه  

 .في هذه المنافذ 
ويمكن من  ) األخطاء(وأخذ العينات عشوائيًا هو األسلوب المفضل ألنه يتيح تقدير تغير العينات             - ٣٦

/ إال أن تنفيذه مكلف ويمكن أن يفضي إلى اختيار سلع        . تحقيق االستخدام األمثل من حجم العينة       
 .سعارها مقابل النوعية الثابتة  خدمات يصعب جدًا تحديد أ      
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وفي الحاالت التي ال تتوفر فيها أطر عينات مناسبة ويكون الحصول عليها أمرًا مكلفًا للغاية، ال بد                    - ٣٧
ويتعين على   . الخدمات / من الحصول بأساليب غير عشوائية على عينات من المنافذ ومن السلع      

عتماد على حسن تقديرهم لضمان      خبراء اإلحصاءات استخدام جميع المعلومات المتاحة واال         
،  ٧وينبغي إيالء اهتمام خاص إلمكانية تطبيق استراتيجية العينات المحدودة                . اختيار عينات تمثيلية    

 .يكون حجم العينات صغيراً     ما حيثما سّي وال
وتقتضي آفاءة أخذ العينات، سواء بطريقة عشوائية أم مقصودة، أطر عينات محدثة وشاملة                  - ٣٨

ويمكن اســتخدام الســجالت اإلحصائيـة للمنشــآت واألدلــة الهاتفية للمنشآت                     . جــات للمنافـذ والمنت   
والنتائج المستمدة من استقصاءات نقاط الشراء أو استقصاءات المبيعات في مختلف أنواع المنافذ،                    

آمـا يمكن اسـتخدام األدلة المصورة أو غيرها من قوائم           . آأطر عينــات الختيــار المنافــذ     
المنتجات التي يضعها آبار المصنعين أو بائعي الجملة أو الرابطات التجارية أو قوائم المنتجات                      
الخاصة بمنافذ معينة، من قبيل المخازن الكبرى، بوصفها إطار العينات من أجل اختيار       

ويمكن للبيانات الممسوحة بواسطة آالت قراءة رموز القضبان عند المرور على                . المنتجات 
 .أن تكون مفيدة بصورة خاصة في اختيار السلع والخدمات         ) قواعد البيانات اإللكترونية     (الصندوق  

وينبغي استعراض عينة المنافذ وعينة السلع والخدمات استعراضًا دوريًا وينبغي تحديثها عند             - ٣٩
 .الضرورة للحفاظ على سمتها التمثيلية     

 حساب المؤشرات
ففي المرحلة األولى، تحسب مؤشرات         . تحسب مؤشرات أسعار االستهالك على مرحلتين       - ٤٠

وفي المرحلة الثانية، تحسب مؤشرات المستوى  األعلى عن طريق تجميع              . المجموعات األساسية 
 .مؤشرات المجموعات األساسية   

 المجموعات األساسية
المجموعة األساسية هي أصغر مجموعة متجانسة نسبيًا من السلع والخدمات التي تكون بيانات       - ٤١

وهي المجموعة . ألغراض مؤشر أسعار االستهالك ) مستخدمة(رة عنها وموضوعة اإلنفاق متوف
الوحيدة التي يوضع لها مؤشر دون أي عامل ترجيحي صريح لإلنفاق، رغم أن أنواعًا أخرى من                 

وينبغي أن تكون مجموعة السلع      . عوامل الترجيح يمكن أن تستخدم صراحة أو ضمنًا في الحساب           
أي أن تكون بدائل      (لمجموعة األساسية، مماثلة في استخدامها النهائي     والخدمات المشمولة في ا   

ويمكن تحديدها ال من حيث       . ويتوقع أن يكون لها حرآات أسعار مماثلة    ) شبه تامة لبعضها اآلخر  
وتتوقف درجة التجانس       . سماتها فحسب بل من حيث نوع الموقع والمنفذ الذي تباع فيه آذلك       

 .بيانات اإلنفاق المقابلة    المحققة عمليًا على توافر   
وبالنظر إلى أنه ال يمكن في العادة ربط      . والمؤشر األساسي هو مؤشر األسعار لمجموعة أساسية    - ٤٢

األرقام النسبية لألسعارعن البنود المشمولة بالعينة ضمن           /عوامل ترجيح اإلنفاق باألسعار    
/ ير ترجيحي لألسعار   المجموعة األساسية، يحسب مؤشر المجموعة األساسية بوصفه متوسطًا غ      

 .األرقام النسبية لألسعار   
. وهناك أساليب مختلفة آثيرة يمكن بواسطتها حساب متوسط األسعار أو األرقام النسبية لألسعار           - ٤٣

أما الصيغ الثالث األآثر شيوعًا فهي معدل المتوسط الحسابي لألسعار والمتوسط الهندسي            
توقف اختيار الصيغة على الحاجة إلى إظهار         وي. والمتوسط الحسابي لألرقام النسبية لألسعار        

ودرجة التجانس     ) ما فيما يتعلق بمؤشر تكلفة المعيشة    وال سيّ (البدائل ضمن المجموعة األساسية     
ومن الممكن استخدام صيغ مختلفة لمختلف           . واختالف األسعار وحرآات األسعار وما إلى ذلك     

ويوصى باستخدام صيغة المتوسط         . المجموعات األساسية ضمن مؤشر أسعار االستهالك ذاته        
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الهندسي آلما آان ذلك ممكنًا، وبصورة خاصة في المجموعات األساسية التي يكون من             
وفي الحاالت التي ال يكون      . االفتراض أن فيها درجة مرتفعة من القابلية لالحالل         المعقول

 أو الحاالت التي يمكن    المستهلكين فيها سوى قدرة محدودة على استبدال المنتجات أو األماآن            لدى 
أن يصبح فيها سعر من األسعار صفرًا، يوصى بوضع مؤشر المجموعة األساسية عن طريق          

وفي حالة مؤشر يقصد به قياس التغير السعري    . استخدام صيغة معدل المتوسط الحسابي لألسعار     
ية   ، ينبغي استخدام معدل المتوسط الحسابي لألسعار لجميع المجموعات األساس            "الصرف "

ما في وينبغي تجنب استخدام صيغة المتوسط الحسابي لألرقام النسبية لألسعار، وال سيّ                . المتجانسة 
شكلها المتسلسل، ألن من المعروف أنها تفضي إلى تقديرات منحازة لمؤشرات المجموعات             

وينبغي آلما أمكن حساب مؤشرات المجموعات األساسية آمتوسطات مرجحة في   . األساسية 
خدمات معينة أو حصصًا سوقية أو        / لتي تعكس فيها عوامل الترجيح مثًال مبيعات سلع        الحاالت ا  

 .عوامل ترجيحية اقليمية  
ويمكن حساب المؤشر األساسي باستخدام الشكل المتسلسل أو الشكل المباشر للصيغة المختارة                        - ٤٤

فتقدة    وبصورة عامة، يفضي استخدام شكل متسلسل إلى جعل تقدير األسعار الم         . على السواء
 .خدمات االحالل أمرًا أسهل   / وإدخال سلع 

  مؤشرات المستوى األعلى
المسـتوى الوطني بوصفها      / القسم   / المجموعة / توضـع مؤشــرات األســعار علـى مســتوى الفئة         - ٤٥

وهناك أنواع صيغ آثيرة يمكن استخدامها       . متوسطات مرجحة لمؤشرات المجموعة األساسية   
وتوخيًا للحصول على مؤشر في الوقت        .  المجموعة األساسية  للحصول على متوسط مؤشرات    

المناسب، يتمثل الخيار العملي الوحيد في استخدام صيغة ال تقوم إال على العوامل الترجيحية           
وهذه الصيغة هي مؤشر من نوع السبيرز، وهي صيغة تستخدمها معظم    . المالحظة لفترة ماضية  

بدائل األخرى هي مؤشر المتوسط الهندسي المرجح ونهج       ولعل ال. (الوآاالت اإلحصائية الوطنية  
ويقوم هذا النهج على عوامل ترجيح فترة أساسية وعلى تقدير معامل                . المرونة الثابتة لالحالل   

ومؤشرات السبيرز والمتوسط الهندسي هي حاالت خاصة لصيغة            . االحالل لجميع السلع في السلة      
 ).ة االحالل صفرًا وواحدًا على التوالي     المرونة الثابتة لالحالل تكون فيها مرون   

وألغراض التحليل، قد يكون من المالئم حساب المؤشر على نحو استرجاع للماضي عن طريق                    - ٤٦
استخدام إحدى صيغ المؤشرات التي تقوم على السواء على عوامل ترجيح فترة أساسية وعوامل                     

ومن شأن مقارنة  . Walshلش   أو مؤشر واFisherترجيح الفترة الجارية، من قبيل مؤشر فيشر         
الفارق بين مؤشر من هذا النوع ومؤشر السبيرز أن يعطي بعض الدالئل على أثر مشترك لتغير      
الدخل وتغير األفضليات وآثار االحالل على مدى الفترة قيد البحث، وهو أمر يمكن أن يقدم                  

ض مقدار الفارق    ويتوقع أن ينخف . معلومات هامة لواضعي ومستخدمي مؤشر أسعار االستهالك 
 .مع تزايد سرعة تحديث عوامل الترجيح في مؤشر السبيرز      

ويحسب المؤشر     . ويمكن حساب مؤشرات المستوى األعلى آمؤشرات مباشرة أو على مرحلتين          - ٤٧
الذي يقيس التغير بين الفترة األساسية            (على مرحلتين عن طريق مضاعفة المؤشر للفترة السابقة          

وينبغي حساب العنصر األخير بعوامل ترجيح       . t وt-1تغير بين  بقياس مؤشر ال  ) t-1والفترة   
يم فيهـا آميــات الفترة األســاسية بأســعار فتـرة المؤشر السابقة                  اإلنفاق باألسعار المحدثة التي تقّـ      

)t-1.( 

 مراقبة األسعار

موحدة  وينبغي وضع أساليب    . نوعية المعلومات عن األسعار هي العامل الحاسم لموثوقية المؤشر     - ٤٨
لجمع ومعالجة المعلومات عن األسعار، وينبغي اتخاذ اإلجراءات الرامية لجمعها على نحو منتظم       

وينبغي أن يكون القائمون بجمع األسعار مدربين تمامًا     . ودقيق على فترات فاصلة منتظمة  
وخاضعين إلشراف جيد، وينبغي تزويدهم بكتيب شامل يشرح اإلجراءات التي يتعين عليهم             

 . عهااتبا
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 جمع المعلومات

هناك مسألة هامة يجدر أخذها في االعتبار هي مسألة معرفة ما إذا آان ينبغي أن يتصل المؤشر      - ٤٩
مثل يوم واحد أو   (أو بأسعار فترة محددة من الزمن    ) أو الفصلي  (بمتوسط األسعار الشهري  

ؤشر والقيمة   ويتصل هذا القرار بعدد من القضايا تشمل استخدام م           ). أسبوع واحد في الشهر  
وعندما يكون الهدف هو تحديد األسعار في    . العملية للقيام بجمع األسعار ونمط حرآات األسعار   

). أو آل فصل (لحظة معينة، ينبغي جمع األسعار طوال عدد محدود جدًا من األيام آل شهر       
النظر إلى   وب. وينبغي أن تكون الفترة الفاصلة بين آل عملية مراقبة لألسعار متماثلة لكل سلعة       

وعندما يكون الهدف هو    .  بعنايةرف هذا التماثل    بد من أن يعّ  ال) أو الفصل  (تغير طول الشهر  
لألسعار، ينبغي لألسعار وال سيما للبنود التي تخضع أسعارها           ) أو فصلي  (وضع متوسط شهري  

 . لتغير آبير طوال الشهر أو الفصل، أن تجمع أآثر من مرة أثناء الفترة          
وفي حالة السلع القابلة للتلف،       .  االهتمام آذلك للوقت اليومي المختار لمراقبة األسعار      وينبغي ايالء - ٥٠

ينبغي مراقبة األسعار قبل وقت اإلغالق مباشرة ألن المخزونات يمكن أن تكون منخفضة أو       
وفي هذه الحاالت الخاصة، قد ال تكون األسعار     . يمكن إغراقها لتقليل الضياع إلى أدنى حد    

 . تمثيلية  الملحوظة 
ما في وينبغي القيام  بجمع األسعار من حيث المبدأ في جميع األقاليم ضمن نطاق المؤشر، وال سيّ                   - ٥١

وحتى في الحاالت التي    . األقاليم التي توجد فيها فوارق آبيرة في حرآات األسعار بين المناطق      
لمناطق، قد يكون   يقدر فيها أن من غير المحتمل أن تتحرك األسعار على نحو متباين في مختلف ا   

من الضروري مع ذلك جمع األسعار في جميع المناطق لإلبقاء على الثقة بالمؤشر ولرصد ما إذا             
ويتوقف عدد عمليات مراقبة األسعار في آل منطقة على     . آانت األسعار تتحرك على نحو متواز   

 .أهميتها النسبية إلى مؤشر أسعار االستهالك    
اع المنافذ الهامة، بما في ذلك المنافذ في الهواء الطلق والمنافذ       وينبغي جمع األسعار في جميع أنو - ٥٢

وفي . غير المنظمة وفي األسواق الحرة فضًال عن األسواق ذات األسعار الخاضعة للرقابة          
الحاالت التي يكون فيها أآثر من نوع واحد من المنافذ هامًا بالنسبة لنوع معين من السلع، ينبغي             

 . سب في حساب المؤشر  استخدام متوسط مرجح منا    
. وينبغي توفير مواصفات تفصيلية لتنوع وحجم السلع التي يتعين جمع المعلومات عن أسعارها                     - ٥٣

وينبغي أن تكون هذه المواصفات دقيقة بما يكفي لتحديد جميع السمات الضرورية لضمان تحديد                     
وينبغي أن تشمل  . اته أسعار السلع والخدمات المماثلة قدر اإلمكان في فترات متتالية في السوق ذ    

المواصفات على سبيل المثال الصنع والنموذج والحجم وشروط الدفع وشروط التسليم ونوع                   
 .الضمانات ونوع المنفذ   

واألسعار التي يجب جمعها هي األسعار الفعلية للصفقات، بما في ذلك الضرائب غير المباشرة                     - ٥٤
المجموعة  ) راضية  (و تتحمل تكلفتها   والحسومات غير المشروطة التي تدفعها أو توافق عليها أ     

وفي الحاالت التي ال تكون فيها األسعار معروضة أو التي يتعين فيها      . السكانية المرجعية 
المساومة في األسعار، أو حيثما تكون الوحدات الكمية سيئة التحديد أو في الحاالت التي قد          

لمحددة، قد يكون من الضروري أن         تنحرف فيها أسعار الشراء الفعلية عن األسعار المسجلة أو ا            
وال بد من وضع ميزانية لمثل هذه         . يقوم جامعو األسعار بشراء المواد بغية تحديد أسعار الصفقات             

وعندما ال يكون هذا األمر ممكنًا، ينبغي التفكير في استجواب الزبائن عن األسعار                . المشتريات 
دفع لقاء الخدمات، عندما يكون الزاميًا، آجزء      وينبغي معالجة االآرامية التي ت . التي دفعوها فعًال

 .من السعر المدفوع 
وينبغي استبعاد األسعار االستثنائية المسندة للسلع التالفة أو التي فقدت رونقها أو المعيبة خالف                        - ٥٥

وينبغي  . ذلك والمباعة بأسعار مخفضة، ما لم يكن بيع مثل هذه المنتجات ظاهرة دائمة ومنتشرة          
يع والحسومات واألسعار المخفضة والعروض الخاصة عندما تكون مطبقة على           إدراج أسعار الب   

جميع الزبائن في فترة مراقبة األسعار دون أن يكون هناك قيود هامة على الكميات التي يمكن لكل   
 .زبون أن يشتريها  
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 وفي فترات الرقابة على األسعار أو اإلحصاص، عندما تكون اإلمدادات المحدودة متاحة بأسعار       - ٥٦
تظل على مستوى منخفض بموجب تدابير، من قبيل اإلعانات المقدمة للبائعين والمشتريات                   
الحكومية والرقابة على األسعار وما إلى ذلك، ينبغي آذلك جمع هذه األسعار فضًال عن األسعار          

وينبغي الجمع بين مختلف عمليات مراقبة األسعار          . المفروضة على أي أسواق هامة غير مقيدة       
و يتيح أفضل استخدام للمعلومات المتوفرة عن األسعار الفعلية المدفوعة واألهمية النسبية                     على نح

 . لمختلف أنواع المبيعات    
وفي الحاالت التي تجمع فيها األسعار المنظمة مرآزيًا أو األسعار المحددة مرآزيًا من السلطات         - ٥٧

ع والخدمات المعنية مباعة فعًال     التنظيمية، ينبغي إجراء عمليات تحقق للتأآد مما إذا آانت السل             
وبالنسبة للسلع والخدمات التي تكون األسعار المدفوعة فيها      . ومما إذا آانت األسعار مدفوعة فعًال

آما هي الحال بالنسبة للجرائد والصحف         (محددة بفعل مزيج من رسوم االآتتاب وأسعار القطعة     
 العناية للتأآد من اعتماد مجموعة تمثيلية      ال بد من ايالء  ) والنقل العام والكهرباء واالتصاالت   

وال بد آذلك من ايالء العناية للتأآد من مراعاة الفوارق في األسعار بين     . للعروض السعرية 
 . مختلف أنواع المستهلكين، آالفوارق المرتبطة بسن المشتري أو بالعضوية في رابطات معينة           

لبدائل لجمع األسعار بعناية للتأآد من أن      الخدمات، ينبغي تقصي مختلف ا     / ولكل نوع من السلع - ٥٨
ويمكن أن تشمل أساليب الجمع     . عمليات مراقبة األسعار يمكن أن تتم على نحو موثوق وفعال     

زيارات إلى المنافذ مع نماذج ورقية أو أجهزة يدوية وإجراء مقابالت مع الزبائن وإجراء مقابالت       
اسطة البريد باإلضافة إلى الكراسات وقوائم           هاتفية عن طريق الحاسوب وإرسال االستبيانات بو         

) بما في ذلك البيانات الممسوحة   (األسعار الصادرة عن آبار موردي الخدمات أو محتكريها     
وبالنسبة لكل بديل من هذه البدائل، ال بد من مقارنة مزايا        . واألسعار المعروضة على اإلنترنت  

 . ل منهاالتكلفة المحتملة بتقييم موثوقية ومواتاة آل بدي       
وينبغي استعراض المعلومات المجموعة عن األسعار من أجل مقارنتها بعمليات المراقبة السابقة         - ٥٩

والتأآد من تماسكها معها ووجود بدائل وتغيرات سعرية آبيرة أو غير عادية والتأآد من أن      
و   عرة في وحدات متعددة أو في مختلف الكميات محسوبة على النح       تحويل أسعار السلع المسّ   

وينبغي دراسة تغيرات األسعار غير العادية أو الكبيرة للغاية لتحديد ما إذا آانت تغيرات                    . الصحيح 
وينبغي وضع اإلجراءات موضع التنفيذ          . سعرية حقيقية أم أنها معزوة إلى تغيرات في النوعية          

تسعير  ويمكن لهذا األمر أن يشمل برنامج  . للتحقق من موثوقية جميع عمليات مراقبة األسعار  
الخدمات بعد إتمام عملية المراقبة األولية بوقت       / أو إعادة تسعير اختيارية لبعض السلع      /مباشر و
 . قصير

وينبغي وضع إجراءات متماسكة لمعالجة عمليات مراقبة األسعار المفتقدة، من قبيل عدم التمكن            - ٦٠
السلع    ة أو عدم توفر  من االتصال بالبائع أو عدم استجابته أو رفض المراقبة بوصفها غير موثوق       

يستعاض عنها،    وينبغي تقدير أسعار السلع غير المتوفرة مؤقتًا إلى أن تعود إلى الظهور أو       . مؤقتًا
عن طريق استخدام إجراءات تقدير مناسبة، من قبيل اإلسناد على أساس تغيرات أسعار سلع             

. ات التضخم المرتفع     فتر ما فيوينبغي تجنب ترحيل آخر سعر ملحوظ، وال سيّ       . موجودة مشابهة
 .٦٣-٦١وتجري مناقشة معالجة السلع المختفية على نحو دائم، في الفقرات           

 عمليات االستبدال

تكون االستعاضة عن سلعة ما أمرًا ضروريًا عندما تختفي على نحو دائم من منفذ ما، حيثما تكون        - ٦١
لعة متوفرة أو عندما تباع    قد تمت مراقبة سعرها، وقد يكون ذلك ضروريًا أيضًا عندما ال تعود الس        

وينبغي أن تتم االستعاضة في األشهر الثالثة األولى    . بكميات آبيرة أو تحت شروط بيع عادية  
وينبغي وضع قواعد واضحة ودقيقة الختيار سلع    . التي ال تكون فيها السلعة متوفرة  ) الفصول (

:  نوعية، يتعين للبدائل أن تختار    ورهنًا بتواتر أخذ العينات واحتماالت التكييف الدقيق لل        . االحالل
أقرب السلع   " ٢"النوع األآثر شيوعًا بين األنواع التي تنتمي إلى المجموعة األساسية ذاتها؛       " ١"

وينبغي وضع  . النوع األآثر احتماًال أن يكون متوفرًا في المستقبل     " ٣"إلى النوع المستبدل؛      
رق في السمات عندما تكون عمليات االحالل     إجراءات دقيقة لتكييف األسعار فيما يتعلق بالفا       
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وينبغي أن تحدد بوضوح       . ضرورية بحيث يستبعد أثر التغير في النوعية من السعر الملحوظ         
 .المسؤولية عن إجراء تسويات األسعار هذه    

وقد يكون من الضروري استبدال منفذ ما إذا تعذر الحصول على األسعار مثًال بسبب إقفاله الدائم                  - ٦٢
وينبغي وضع قواعد   .  أو بسبب تدني سمته التمثيلية أو ألن السوق لم يعد متعاوناً       أو المؤقت

واضحة بشأن الحاالت التي يتعين فيها التوقف عن إجراء مراقبة لألسعار من سوق معّين، وبشأن      
معايير اختيار بنود االستبدال وبشأن عمليات التكييف التي قد يكون إجراؤها مطلوبًا لعمليات                 

وينبغي أن تكون هذه القواعد متسقة مع أهداف المؤشر      . أو عوامل الترجيح /األسعار ومراقبة 
 . ومع الطريقة التي تحدد بها عينة جمع األسعار     

الخدمات التي    / ويكون حذف مجموعة أساسية آاملة أمرًا ضروريًا إذا اختفت جميع السلع     - ٦٣
جميعًا وآان من المتعذر تحديد    تتضمنها تلك المجموعة األساسية، من معظم األسواق أو منها    

موقع عدد آاف لمواصلة إجراء عمليات مراقبة األسعار إلصدار مؤشر موثوق لهذه المجموعة       
وفي مثل هذه الحاالت، من الضروري إعادة توزيع العامل الترجيحي المسنوب إلى             . األساسية 

 . التالي للمجموعة   المجموعة األساسية على سائر المجموعات األساسية المدرجة في المستوى     

 التغيرات النوعية

ولكن من الناحية العملية، قد تختلف السلع        . ينبغي تسعير السلعة ذاتها في آل فترة، قدر اإلمكان      - ٦٤
التي يمكن مراقبتها في فترات زمنية مختلفة، من حيث حجم الرزم واألوزان والكميات وسمات                 

ي رصد السمات ذات الصلة للسلع        وعليه، من الضرور   . وشروط البيع فضًال عن سمات أخرى   
المنفعة يمكن استبعاده من   / التي يجري تسعيرها للتأآد من أن أثر ألي تغيرات في النوعية      

 .٨األسعار الملحوظة ويمكن تقدير التغير السعري الصرف        
المنفعة أمر أصعب نسبيًا فيما يتعلق بالسلع والخدمات          / وتحديد التغيرات المحتملة في النوعية        - ٦٥

ومن الضروري بالتالي جمع قدر آبير من المعلومات عن السمات ذات الصلة         . عمرة المعقدة الم
ويمكن الحصول على هذه المعلومات في سياق جمع األسعار  . للبنود التي يجري جمع أسعارها   

ولكن غالبًا ما تكون أهم مصادر المعلومات عن سمات التغيير، هي منتجو السلع المشمولة أو          
 . بائعوها بالجملة، باإلضافة إلى دراسة المقاالت واإلعالنات في المطبوعات التجارية        موردوها أو 

وعندما يتبين أن هناك تغيرًا في النوعية، ال بد من إجراء تكييف للسعر بحيث يعكس المؤشر        - ٦٦
وإذا لم يتم ذلك، فإن المؤشر سيسجل تغيرًا سعريًا لم يحدث أو أنه                   . التغير السعري الصرف فقط     

ويتوقف اختيار أسلوب إدخال هذا التعديل على السلع والخدمات                  . سجل تغيرًا سعريًا قد حدث      لن ي 
وال بد من إيالء عناية فائقة في هذا الصدد ألن دقة المؤشر الذي سينتج عن                 . الخاصة المشمولة  

وينبغي تجنب االفتراض بأن آل تغيرات األسعار هي انعكاس        . ذلك تتوقف على جودة هذه العملية       
تغير النوعية أو االفتراض من جهة أخرى بأن البنود ذات النوعية المختلفة هي متساوية أساسًا،                 ل

 .ألن ذلك يمكن أن يتسبب بنتيجة منحازة      
 : ويمكن ألساليب تقدير سعر تكييف النوعية أن تكون       - ٦٧

ة  تقدر مباشرة قيمة فارق النوعية بين السلع   لتكييف النوعية  ) أو مباشرة(أساليب صريحة    )أ(
ويجري من ثم تقدير ضمني للتغير          . القديمة والسلعة الجديدة وتكيف أحد األسعار وفقًا لذلك            

 .السعري الصرف بوصفه الفارق في األسعار المكيفة       
 تقدر عامل التغير السعري الصرف في     لتكييف النوعية  ) أو غير مباشرة (أساليب ضمنية    )ب(

يدة باالستناد إلى تغيرات األسعار الملحوظة            الفارق السعري بين السلع القديمة والسلع الجد            
ويعتبر الفارق بين تقدير التغير السعري الصرف والتغير السعري الملحوظ،              . لسلع مماثلة

 .تغيرًا معزوًا إلى الفارق في النوعية    
 

 .١الملحق     8
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ومن المفضل آلما آان ذلك ممكنًا، استخدام أسلوب من األساليب الصريحة لتكييف النوعية ألن             
وبالنظر إلى  . ضمنية تعتبر بصورة عامة أقل موثوقية وقد تفضي إلى تقديرات منحازة     األساليب ال  

أن األساليب الصريحة أآثر تعقيدًا واصعب تطبيقًا وأآثر تكلفة، ينبغي أن يكون تطبيقها موجهًا                  
أما بالنسبة للسلع     . للسلع ذات السمات والعوامل الترجيحية الكبيرة التي تتغير بطرق يسهل وصفها          

أو مالحظتها، فيمكن تطبيق األساليب غير         /ات السمات التي تتغير بطرق يصعب وصفها و        ذ
ومن شأن نشر تقديرات اآلثار اإلجمالية لعمليات تكييف النوعية أن يعزز شفافية         . المباشرة 

 . عمليات التجميع 

 الدقــة

ات ولألخطاء   قد تخضع تقديرات مؤشر أسعار االستهالك على حد سواء لعدم دقة اختيار العين           - ٦٨
وال بد لمن يقوم بتجميع      . ، والناشئة من تنوع المصادر   ٩المرتبطة بأخذ العينات أو عدم أخذها       

مؤشرات أسعار االستهالك من أن يكون على دراية بمصادر الخطأ المحتملة وأن يتخذ           
 .اإلجراءات الكفيلة بتقليل أثرها إلى أدنى حد أثناء عمليات وضع المؤشرات وتجميعها            

ا يلي بعض المصادر المعروفة لألخطاء المحتملة سواء في التسعير أو في وضع المؤشر،                وفيم - ٦٩
االختيار غير    : يمكن أن تؤدي مع الزمن إلى أخطاء آبيرة في إجمالي مؤشر أسعار االستهالك      

الصحيح للسلع وعدم صحة مراقبتها وتسجيل أسعارها؛ المراقبة والتكييف غير الصحيحين              
ية وشكل البضائع والمنافذ الجديدة؛ اإلخفاق في إجراء تكييف لمراعاة إحالل            للتغيرات في النوع  

في مؤشر األسعار  (أو فقدان السمة التمثيلية       ) في مؤشر تكلفة المعيشة  (السلع والمنافذ   
؛ استخدام صيغ غير مناسبة لحساب مؤشرات المجموعة األساسية ومؤشرات              ")الصرف "

 .المستوى األعلى 
شأن التحديث المنتظم لعوامل الترجيح والسالل، واستخدام صيغ مجموعات            وبصورة عامة، من  - ٧٠

أساسية غير منحازة وإجراء عمليات التكييف المناسبة للتغير في النوعية وإتاحة المجال على نحو              
في مؤشر  (مناسب وصحيح للمنتجات الجديدة وأخذ السلع المستبدلة في الحسبان على نحو صحيح                    

 عن مراقبة جودة عملية اإلنتاج بكاملها، أن تقلل إلى أدنى حد احتماالت أن       فضًال) تكلفة المعيشة 
 .يعطي المؤشر صورة مضللة  

 نشر المعلومات

ينبغي حساب تقديرات مؤشر أسعار االستهالك ونشرها على الجمهور بأسرع وقت ممكن بعد              - ٧١
ي إتاحتها لجميع المستخدمين       وينبغ. انتهاء الفترة التي تتناولها ووفقًا لجدول زمني معلن عنه مسبقاً         

وينبغي للقواعد      . في الوقت ذاته في شكل مالئم وينبغي أن تكون مرفقة بتفسير منهجي موجز     
وينبغي بصورة خاصة أن    . المتصلة بنشرها أن تتاح للجمهور وأن يجري التقيد بها بصرامة        

ل أية شروط تشمل تفاصيل عن الجهة التي حصلت على النتائج قبل نشرها وسبب ذلك وفي ظ     
 .وألي مدة سبقت نشرها رسمياً    

أو ليس   /وفي حالة البلدان التي ال تملك الموارد الالزمة و         . وينبغي إصدار المؤشر ونشره شهرياً      - ٧٢
فيها طلب قوي من جانب المستخدمين للحصول على سلسلة شهرية، ينبغي إعداد مؤشر أسعار                   

 . االستهالك ونشره على نحو فصلي أو نصف سنوي       
 للنشرة الصحفية التي تعرض نتائج مؤشر أسعار االستهالك أن تبين مستوى المؤشر من                      وينبغي - ٧٣

ومن المفيد آذلك أن تبين المؤشرات المشتقة، من قبيل المؤشرات التي             . الفترة المرجعية للمؤشر   
الشهر  " ٢"الشهر الجاري والشهر السابق؛         " ١:  "تظهر التغيرات في المجموعات الرئيسية بين      

.  السابقة  ١٢ شهرًا ومتوسط األشهر ١٢متوسط آخر   " ٣" والشهر ذاته من السنة السابقة؛      الجاري
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وينبغي عرض المؤشرات من حيث تكييفها أو عدم تكييفها موسميًا على السواء، إذا آانت البيانات                   
 .المكيفة موسميًا متاحة

ار مؤشرات فرعية  وينبغي إيالء االعتبار إلصد  . وينبغي آذلك إصدار مؤشرات فرعية ونشرها    - ٧٤
ويمكن إصدار   . ١٠تصنيف االستهالك الفردي حسب الغرض لألمم المتحدة             ألقسام ومجموعات 

المؤشرات الفرعية لمختلف األقاليم أو المجموعات االجتماعية االقتصادية ومؤشرات البدائل            
عال الموضوعة ألغراض تحليلية، ونشرها على الجمهور إذا اعتبر أنها موثوقة وأن إعدادها ف          

 . التكاليف 
وينبغي . وينبغي أن يترافق نشر المؤشر مع تعليقات عليه وتفسيرات له لمساعدة المستخدمين        - ٧٥

الخدمات في التغير العام     / الخدمات أو مجموعات السلع  / إدراج تحليل إلسهامات شتى السلع    
 .ر العام  وتفسير ألي عامل غير مألوف يمس تغيرات أسعار العوامل الرئيسية المسهمة في التغي       

وينبغي تغيير الفترة المرجعية للمؤشر آلما دعت الضرورة إلى ذلك لضمان أن تظل المؤشرات                 - ٧٦
ويمكن اختيار الفترة المرجعية للمؤشر بحيث تتفق مع آخر فترة مرجعية           . سهلة العرض والفهم 

 .للعوامل الترجيحية أو يمكن وضعها لتتفق مع الفترة األساسية لسائر السالسل اإلحصائية            
الخدمات الهامة   / ويمكن تقدير ونشر متوسط األسعار ومجموعات األسعار بالنسبة للسلع     - ٧٧

 . والمتجانسة على نحو معقول، بغية دعم البحوث واالحتياجات التحليلية لدى المستخدمين               
على سبيل المثال نتيجة لخطأ في عمليات مراقبة    (وينبغي أال تجرى تصحيحات استرجاعية      - ٧٨

للمؤشرات المنشورة على الجمهور إال متى آانت تقديرات المؤشر          ) اباتها األسعار أو في حس
وينبغي إدخال التصحيحات في      . المقدمة سابقًا محرفة إلى درجة تكفي إلثارة قلق المستخدمين       

 .أقرب وقت ممكن بعد اآتشافها وإعداد نشرة صحفية ونشرها لتفسير الفوارق         
نبغي نشر وصف آامل إلجراءات جمع البيانات       وتوخيًا لضمان ثقة الجمهور في المؤشر، ي      - ٧٩

وينبغي أن تشمل الوثائق شرحًا لألهداف الرئيسية       . ومنهجية المؤشر وإتاحتها على نطاق واسع 
للمؤشر وتفاصيل عن عوامل الترجيح وصيغ المؤشرات المستخدمة ودراسة لدقة تقديرات          

وينبغي عدم الكشف عن الهوية       . قطالمؤشر حتى وإن آان ذلك مستندًا إلى عمليات تقييم ذاتية ف             
الدقيقة للمنافذ والسلع والخدمات المستخدمة لجمع األسعار ألن من شأن هذا األمر أن يؤثر على                  

 .السمة التمثيلية للمؤشر   
وينبغي تنبيه المستخدمين مسبقًا إلى أي تغييرات يزمع إدخالها على النطاق أو عوامل الترجيح أو            - ٨٠

 .ير مؤشر أسعار االستهالك  المنهجية المستخدمة لتقد    

 التشاور والنزاهة

ينبغي أن تتمتع وآالة تجميع البيانات باالستقاللية والكفاءة المهنيتين وأن يكون لديها الموارد             - ٨١
بالمبادئ األساسية    "وينبغي التقيد   . الالزمة إلصدار مؤشر ألسعار االستهالك رفيع المستوى     

باديء التوجيهية بشأن ممارسات نشر إحصاءات        الم " لألمم المتحدة و   ١١"لإلحصاءات الرسمية  
 .  لمكتب العمل الدولي  ١٢"العمل

وينبغي للوآالة المكلفة بوضع المؤشر أن تستشير ممثلي المستخدمين حول قضايا هامة بالنسبة                 - ٨٢
ما أثناء فترات إعداد أي تغييرات على المنهجية المستخدمة في       لمؤشر أسعار االستهالك، وال سيّ 

ويقوم أحد أساليب تنظيم هذه المشاورات على إنشاء لجنة أو                 . عار االستهالك  تجميع مؤشر أس 

 
 .٤   الملحق  10
 .١٩٩٤   المجلس االقتصادي واالجتماعي لألمم المتحدة،  11
 .١٩٩٨  المؤتمر الدولي السادس عشر لخبراء إحصاءات العمل،  12
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لجان استشارية يمكن أن يكون الشرآاء االجتماعيون، فضًال عن غيرهم من المستخدمين                
 .والخبراء المستقلين، ممثلين فيها      

 القياس   ومقارنة حرآات مؤشر أسعار االستهالك في ما بين البلدان أمر صعب بسبب اختالف نهج     - ٨٣
ومن شأن  . ما اإلسكان والخدمات المالية    التي تستخدمها البلدان لقياس خدمات معينة، وال سيّ         

اإليجارات الفعلية، واإليجارات المحتسبة أو شراء المنازل الجديدة على حد           (استبعاد اإلسكان  
ديرات    والخدمات المالية من المؤشر اإلجمالي أن يجعل التق      ) سواء وصيانة وتصليح المساآن     

. المستخلصة لتغيرات األسعار بالنسبة للخدمات المتبقية أآثر قابلية للمقارنة في ما بين البلدان                   
وعليه، وباإلضافة إلى المؤشر اإلجمالي، ينبغي للبلدان إن أمكن، أن تصدر وتوفر بهدف التعميم         

يد مع ذلك على أنه      وينبغي التشد   . على المجتمع الدولي مؤشرًا يستبعد اإلسكان والخدمات المالية         
يزال هناك صعوبات، حتى بالنسبة للخدمات المتبقية داخل النطاق، عند إجراء مقارنات دولية              ال

 .للتغيرات في أسعار االستهالك    
وينبغي للبلدان أن تزود مكتب العمل الدولي بتقارير عن نتائج مؤشر أسعار االستهالك الوطنية        - ٨٤

المطلوبين وفي أقرب وقت ممكن يلي نشر النتائج المعنية         ومعلومات منهجية، في الشكل والتواتر   
 .على الصعيد الوطني   

 

 

 



 

 

51 H:\Word\Arabic\Meetings\ 2003\FINAL\ICLS-17-2003-II-III-16-07-03.doc 

  بمشروع القرار١الملحق 

 المصطلحات والتعاريف
هي السلع أو الخدمات التي تستخدمها األسر المعيشية الستيفاء        " السلع االستهالآية  " )أ(

 .االحتياجات أو الرغبات الفردية مباشرة      
هي اإلنفاق على السلع والخدمات االستهالآية ويمكن تعريفها         "  هالآيةالنفقات االست   " )ب(

 ":الدفع "أو " االستخدام   "أو " الحيازة  "بتعابير 
تشير إلى أن القيمة اإلجمالية للسلع والخدمات المشتراه أثناء فترة معينة                  "  الحيازة "

اإلنتاج للحساب     هي التي ينبغي أن تؤخذ في الحسبان، سواء آان ذلك من خالل الشراء أو            
الخاص أو آتحويل اجتماعي عيني جرى تلقيه من الحكومة أو من مؤسسات غير هادفة           
للربح، بصرف النظر عما إذا آان قد دفع لقاءها بالكامل أو عما إذا آانت مستخدمة أثناء                  

وتدخل األسعار في مؤشر أسعار االستهالك في الفترة التي يقبل فيها الزبائن          . الفترة 
  أو يوافقون عليها، بوصفها متميزة عن الوقت الذي يتم الدفع فيه؛          األسعار
يشير إلى أن القيمة اإلجمالية لجميع السلع والخدمات المستهلكة فعليًا         "  االستخدام   "

أثناء فترة معينة هي التي ينبغي أن تؤخذ في الحسبان؛ وبالنسبة للسلع المعمرة، يقتضي هذا                    
تكاليف الفرصة    (وتندرج األسعار    . ها هذه السلع أثناء الفترة    النهج تقييم الخدمات التي توفر      

 في مؤشر أسعار االستهالك في فترة االستهالك؛     ) البديلة  
يشير إلى أن المدفوعات اإلجمالية عن السلع والخدمات أثناء فترة معينة         "  الدفع "

دمة هي التي ينبغي أن تؤخذ في الحسبان، بصرف النظر عما إذا آانت مقدمة أو مستخ                   
وتندرج األسعار ضمن مؤشر أسعار االستهالك في الفترة أو الفترات التي يتم                   . أثناء الفترة   

 .الدفع خاللها 
يشير إلى المجموعات السكانية والمناطق الجغرافية والبنود واألسواق         "  نطاق المؤشر" )ج(

 .التي يوضع المؤشر من أجلها   
 التي تجري مراقبة أسعارها إلدراجها في   المؤشر هي مجموعة السلع والخدمات  "  تغطية" )د(

 .وألسباب عملية، يمكن أن تكون التغطية أقل من النطاق المحدد للمؤشر       . المؤشر
تشير إلى مجموعة سكانية محددة يوضع المؤشر من  "  المجموعة السكانية المرجعية  " )ه(

 .أجلها
 السلع والخدمات، يعبر    هي نفقات االستهالك الكلية ألي مجموعة من    "  عوامل الترجيح " )و(

عنها آنسبة من مجموع نفقات االستهالك لجميع السلع والخدمات ضمن نطاق المؤشر في            
 .وهي مجموعة من األرقام تبلغ الوحدة   . الفترة المرجعية الترجيحية     

هو إجراء يستخدم لجعل عوامل ترجيح اإلنفاق تتمشى            "  تحديث أسعار عوامل الترجيح     " )ز(
وتحسب عوامل ترجيح    . ية للمؤشر أو مع الفترة المرجعية السعرية       مع الفترة المرجع  

األسعار المحدثة عن طريق ضرب عوامل الترجيح من الفترة المرجعية الترجيحية           
بالمؤشرات األساسية التي تقيس التغيرات السعرية بين الفترة المرجعية الترجيحية والفترة                     

 .عها الوحدة المرجعية السعرية وإعادة ترتيبها ليبلغ مجمو      
ويمكن . ١٠٠٫٠هي الفترة التي تحدد فيها قيمة المؤشر بمقدار          "  الفترة المرجعية للمؤشر    " )ح(

 .أن يجري ذلك على أساس سنة أو فصل أو شهر واحد      
وهي . هي الفترة التي تقارن أسعارها بأسعار الفترة الجارية      " الفترة المرجعية السعرية   " )ط(

 . ي مخارج آسور األرقام النسبية لألسعار    الفترة التي تظهر أسعارها ف    
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هي الفترة التي تستخدم تقديرات حجم االستهالك والعوامل                 " الفترة المرجعية الترجيحية      " )ي(
 . المكونة له فيها لحساب عوامل الترجيح، وتكون سنة عادة     

ت، بطريقة     أخذ العينات عشوائيًا هو اختيار عينة من الوحدات، من قبيل المنافذ أو المنتجا                  )ك(
 .يكون فيها لكل وحدة في الكون احتمال غير صفري معروف لالختيار     

اختيار عينات محدودة هو إجراء ألخذ العينات يعتمد فيه حد أدنى موضوع سابقًا تكون فيه           )ل(
جميع الوحدات في المجموعة السكانية ذات الصلة التي تبلغ أو تفوق الحد األدنى صالحة             

ويكون الحد     . كون فيه جميع الوحدات دون الحد األدنى مستبعدة        لإلدراج في العينة وت  
من قبيل نسبة مئوية     (األدنى في العادة معرفًا من حيث حجم بعض المتغيرات ذات الصلة         

 .وذلك بإدراج أآبر وحدات العينة واستبعاد الباقي       ) محددة من مجموع المبيعات  
لعة لم يتم شراؤها، من قبيل بند أنتجته أسرة            النفقات االعتبارية هي النفقات المنسوبة إلى س         )م(

، أو ) مالكه�بما في ذلك خدمات اإلسكان التي يوفرها شاغل المسكن   (الستهالآها الخاص 
 .بند تم تلقيه آمدفوعات عينية أو آتحويل مجاني من حكومة أو مؤسسات غير هادفة للربح      

ر مراقبة سعرها أثناء فترة محددة     السعر االعتباري يشير إلى السعر المقدر لسلعة لم يج        )ن(
 ).م(وهو آذلك السعر المنسوب إلى سلعة أسندت نفقاتها، انظر          . وهو بالتالي مفتقد 

يشير إلى متجر أو آشك لعرض السلع أو مؤسسة خدمات أو بائع على اإلنترنت              "  المنفذ " )س(
 .خدام غير تجاري   أو الخدمات أو تقدم للمستهلكين الست       /أو أي مكان آخر تباع فيه السلع و    

تعني الجمع بين سلسلتين متعاقبتين من عمليات مراقبة األسعار أو    " إقامة الصالت" )ع(
مؤشرات األسعار تتداخالن في فترة أو أآثر، عن طريق إعادة ترتيب إحداهما بحيث تكون                

 .القيمة في فترة التداخل هي ذاتها في السلسلتين، وذلك بجمعهما في سلسلة متواصلة وحيدة               
يّعرف بوصفه قيمة وحدة من منتج تكون آمياته متجانسة تمامًا ال بالمعنى       "  السعر " )ف(

 .المادي فحسب بل من حيث عدد سماته األخرى آذلك      
هو التغير في سعر سلعة أو خدمة ال يكون معزوًا إلى أي تغير           " التغير السعري الصرف     " )ص(

ية، يكون التغير السعري الصرف هو        وعندما تتغير النوع  . في نوعية السلعة أو الخدمة   
التغير السعري المتبقي بعد إزالة اإلسهام المقدر للتغير في النوعية في التغير السعري                     

 . الملحوظ
يشير إلى عملية تكييف األسعار الملحوظة لسلعة من السلع إلزالة أثر          "  التكيف النوعي  " )ق(

 .مكن تحديد التغير السعري الصرف       أي تغير في نوعية البند المذآور عبر الزمن بحيث ي      
يحدث عندما يقوم المستهلكون، في مواجهة التغيرات في السعر           " االحالل االستهالآي  " )ر(

النسبي، بشراء المزيد من السلع التي تكون قد أصبحت أرخص نسبيًا وشراء قدر أقل من                       
لبند ذاته أو بين       ويمكن أن يحدث بين أنواع من ا        . السلع التي تكون قد أصبحت أغلى نسبياً           

 .مختلف فئات اإلنفاق  
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 أساليب تكييف النوعية

 األساليب الضمنية لتكييف النوعية       

يفترض أن الفرق السعري الكامل عند نقطة مشترآة في الزمن بين بند زائل         "  التداخل  "أسلوب  -١
 . وبديله، معزو إلى فارق في النوعية   

يحسب أوًال متوسط التغير السعري للمجموعة األساسية دون      "  سناد الوسطي   إجمالي اإل"أسلوب  -٢
البند الزائل وبديله، ويستخدم من ثم معدل التغير السعري المذآور إلسناد تغير سعري للبند                        

ويفترض أن الفارق السعري الصرف بين البند الزائل وبديله يساوي متوسط التغيرات                       . الزائل 
 ). غير المفتقدة    (ة السعرية للبنود الباقي    

ويكمن الفارق   . هو أحد متغيرات أسلوب إجمالي اإلسناد الوسطي         "  اإلسناد الوسطي للفئة      "أسلوب   -٣
وبدًال من استخدام       .   للبند الزائل    t+1الوحيد في مصدر المعدل المسند للتغير السعري إلى الفترة                
موعة األساسية، يقدر المعدل المسند        متوسط التغير في المؤشر لجميع البنود غير المفتقدة في المج            

للتغير السعري عن طريق االآتفاء باستخدام التغيرات السعرية للبنود التي تعتبر متساوية أساسًا                
 .أو التي جرى تكييف نوعيتها مباشرة    

 األساليب الصريحة لتكييف النوعية       
ناعيين أو اختصاصيي      على تقدير شخص أو أآثر من الخبراء الص        " تكييف الخبير    "يعتمد أسلوب    -٤

السلع أو خبراء إحصاءات األسعار أو القائمين بجمع األسعار بشأن قيمة أي فارق في النوعية بين                 
وقد ال يعزى أي فارق سعري لتحسن النوعية، آما قد يعزى بعض    . منتج قديم ومنتج بديل  

 .الفوارق السعرية أو جميعها لتحسن النوعية      
نهج يعتمد على المعلومات التي يقدمها المصنعون عن تكاليف    "  الفوارق في تكاليف اإلنتاج  " -٥

يضاف إليها من ثم هوامش البيع بالتجزئة          ) نماذج جديدة   (إنتاج سمات جديدة للبنود المستبدلة           
وهذا النهج قابل للتطبيق عمليًا بصورة خاصة في       . والضرائب غير المباشرة المرتبطة بها     

سبيًا من المنتجين ويجري فيها تحديث النماذج على نحو قليل       األسواق التي تضم عددًا ضئيًال ن      
إال أنه ينبغي استخدام هذا النهج بحيطة ألن من الممكن أن تفضي تقنيات اإلنتاج                 . وقابل للتوقع

 .الجديدة إلى تخفيض التكاليف وإلى تحسين النوعية في آن معاً           
ها سلعة االحالل من حجم مختلف عن    ُيطبق على السلع التي تكون في   "  تكييف الكمية  "أسلوب   -٦

وينبغي أال يستعمل هذا األسلوب إال إذا لم يكن للفوارق في الكميات أثر على       . السلعة المتاحة سابقاً 
 .نوعية السلعة 

. يكيف سعر سلع االحالل بالنسبة إلى قيمة السمات الملحوظة الجديدة            "  تكلفة الخيار   "أسلوب   -٧
في إضافة سمة آانت في السابق خيارًا مسعرًا آمعيار لنموذج سيارة     ويتمثل أحد األمثلة على ذلك  

 .جديدة  
وتقدر أوًال العالقة   . يقدر سعر سلعة ما آدالة للسمات التي تملكها      "  اإلرضائي "أسلوب االرتداد     -٨

بين األسعار وجميع سمات تحديد األسعار الملحوظة وذات الصلة ومن ثم تستخدم النتائج لتقدير            
 .غيرات في هذه السمات على األسعار    آثار الت 



 

 

H:\Word\Arabic\Meetings\ 2003\FINAL\ICLS-17-2003-II-III-16-07-03.doc 54 

  بمشروع القرار٣الملحق 

 أنواع األخطاء

هو الخطأ الذي يمكن أن يحدث نتيجة إلخفاق المؤشر في إجراء الحسم           " خطأ تغير النوعية " -
 .الصحيح للتغيرات في نوعية السلع والخدمات       

ة في المنتجات الجديدة التي لم            هو اإلخفاق إما في تبيان التغيرات السعري         " خطأ السلع الجديدة      " -
توضع لها عينات بعد، وإما في تبيان الرفاهة التي يكسبها المستهلكون عند ظهور هذه المنتجات،             

 .وذلك وفقًا لهدف مؤشر تكلفة المعيشة    
يمكن أن يحدث عندما يتنقل المستهلكون في مشترياتهم بين منافذ السلعة        " خطأ استبدال المنفذ    " -

وهو ذو صلة   . تنعكس هذه النقلة على نحو سليم في جمع البيانات من أجل المؤشر         ذاتها دون أن  
 .بصورة خاصة عند السعي إلى تقدير مؤشر تكلفة المعيشة        

وينشأ نتيجة     . هو خطأ مماثل من حيث المفهوم لخطأ السلع الجديدة           " خطأ األسواق الجديدة     " -
يدة لم تؤخذ آعينات بعد وإما في تبيان الرفاهة         اإلخفاق إما في تبيان التغيرات السعرية في منافذ جد        

 .التي يكسبها المستهلكون عند ظهور منافذ جديدة      
ينشأ عندما ال يعكس المؤشر االحالل االستهالآي بين الفئات             " خطأ االحالل رفيع المستوى    " -

 األساسية لالستهالك بسبب استخدام أسلوب غير مناسب لتجميع المجموعات األساسية عند وضع                
وهو ذو صلة بمؤشر تكلفة المعيشة فقط وإن آان يمكن تحديد خطأ مماثل      . قيمة المؤشر اإلجمالية

 .من منظور المؤشر السعري الصرف    ) خطأ السمة التمثيلية   (
وينشأ عن استخدام أسلوب غير مناسب لتجميع األسعار المسجلة عند              " خطأ المؤشر األساسي  " -

خطأ الصيغة وخطأ    :   المؤشر األساسي أن يتخذ شكلين     ويمكن لخطأ . أدنى مستوى من المجموع  
ويعاني المؤشر من خطأ الصيغة إذا آانت النتيجة المحصلة، بسبب       . االحالل عند المستوى األدنى  

سمات الصيغة، منحازة نسبيًا بالمقارنة بما آان يمكن أن تكون عليه النتيجة لو أمكن تقدير التغير         
ن خطأ االحالل على المستوى األدنى إذا لم يعكس االحالل             ويعاني المؤشر م  . السعري الصرف   

وخطأ االحالل على المستوى األدنى ذو          . االستهالآي بين السلع الواردة في المجموعة األساسية         
 .صلة فقط بمؤشر تكلفة المعيشة    

وهو ليس خطًأ ولكنه نتيجة الستناد مؤشر أسعار االستهالك إلى عينات             " عدم دقة أخذ العينات     " -
 .سكانية وليس إلى قائمة آاملة للسكان  

ينشأ عندما ال تكون عينة مراقبة األسعار ذات سمة تمثيلية آاملة للسكان  "  خطأ االختيار " -
ويمكن اعتبار األنواع األربعة األولى لألخطاء المعددة أعاله      . أو السلع  /المستهدفين للمنافذ و  

 . آحاالت خاصة لهذا النوع من الخطأ   
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 هيكل مفصل ومالحظات توضيحية

 تصنيف االستهالك الفردي حسب الغرض

 نفقات االستهالك الفردي لألسر المعيشية        ١٢-٠١
 األغذية والمشروبات غير الكحولية     -٠١

       األغذية ١-٠١
       المشروبات غير الكحولية   ٢-٠١

 المشروبات الكحولية والتبغ والمخدرات       -٠٢
 ات الكحولية   المشروب ١-٠٢
 التبغ  ٢-٠٢
 المخدرات   ٣-٠٢

 المالبس واألحذية   -٠٣
 المالبس  ١-٠٣
 األحذية  ٢-٠٣

 السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود األخرى       -٠٤
 إيجارات السكن الفعلية     ١-٠٤
 إيجارات السكن المحتسبة      ٢-٠٤
 أعمال صيانة المساآن وإصالحها   ٣-٠٤
 ت المتنوعة المتصلة بالمساآن     إمدادات المياه والخدما     ٤-٠٤
 الكهرباء والغاز وأنواع الوقود األخرى    ٥-٠٤

 التجهيزات والمعدات المنزلية وأعمال الصيانة االعتيادية للبيوت           -٠٥
 األثاث والتجهيزات والسجاد وغيره من مفروشات األرض        ١-٠٥
 المنسوجات البيتية     ٢-٠٥
 األجهزة المنزلية    ٣-٠٥
 وأدوات المائدة واألدوات المنزلية       األدوات الزجاجية    ٤-٠٥
 أدوات ومعدات المنازل والحدائق      ٥-٠٥
 السلع والخدمات المستعملة في عمليات الصيانة المنزلية االعتيادية           ٦-٠٥

 الصحة   -٠٦
 المنتجات واألجهزة والمعدات الطبية      ١-٠٦
 خدمات المرضى الخارجيين     ٢-٠٦
 خدمات المستشفيات     ٣-٠٦
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 النقل   -٠٧

 المرآبات شراء  ١-٠٧
 تشغيل معدات النقل الشخصي      ٢-٠٧
 خدمات النقل   ٣-٠٧

 االتصاالت  -٠٨
 خدمات البريد    ١-٠٨
 معدات الهاتف والفاآس    ٢-٠٨
 خدمات الهاتف والفاآس    ٣-٠٨

 الترويح والثقافة    -٠٩
  البصرية ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات      �المعدات السمعية    ١-٠٩
 رى المعدة للترويح والثقافة     السلع المعمرة الرئيسية األخ     ٢-٠٩
 األصناف والمعدات الترويحية األخرى والحدائق والحيوانات األليفة             ٣-٠٩
 الخدمات الترويحية والثقافية      ٤-٠٩
 الصحف والكتب والقرطاسية      ٥-٠٩
 الرحالت السياحية المنظمة     ٦-٠٩

 التعليم   -١٠
 التعليم قبل االبتدائي والتعليم االبتدائي           ١-١٠
  الثانوي  التعليم   ٢-١٠
 التعليم بعد الثانوي غير العالي       ٣-١٠
 التعليم العالي    ٤-١٠
 التعليم غير المحدد بمستوى       ٥-١٠

 المطاعم والفنادق    -١١
 خدمات تقديم الوجبات      ١-١١
 خدمات اإليواء   ٢-١١

 السلع والخدمات المتنوعة     -١٢
 العناية الشخصية    ١-١٢
 البغاء  ٢-١٢
 حت بند آخر   األمتعة الشخصية غير المصنفة ت      ٣-١٢
 الحماية االجتماعية   ٤-١٢
 التأمين  ٥-١٢
 الخدمات المالية غير المصنفة تحت بند آخر         ٦-١٢
 الخدمات األخرى غير المصنفة تحت بند آخر         ٧-١٢



 

 

57 H:\Word\Arabic\Meetings\ 2003\FINAL\ICLS-17-2003-II-III-16-07-03.doc 

 


