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التاريخ

بدأ برنامج المقارنات الدولية منذ أكثر من 50 عامًا 
كمشروع بحثي صغير. فقد أنشأته عام 1968 الشعبة 

اإلحصائية في األمم المتحدة ووحدة المقارنات الدولية 
في جامعة بنسلفانيا، بدعم من مساهمات مالية من 

مؤسسة فورد والبنك الدولي. وبدأ المشروع ينمو ليصبح 
برنامجًا في التسعينات، وقد ُأجريت دورات لبرنامج 
المقارنات الدولية للسنوات المرجعية 1970 و1973 

و1975 و1980 و1985 و1993 و2005 و2011. وتألفت 
مشاركة البلدان من 10 و16 و34 و60 و64 و115 و146 

و199 بلدًا على التوالي. وبعد دورة 2011 من برنامج 
المقارنات الدولية، أوصت الشعبة اإلحصائية في األمم 

المتحدة في دورتها السابعة واألربعين بأن يصبح البرنامج 
جزءَا من برنامج العمل العادي وأن يجري في دورات 

مدتها ثالث سنوات تبدأ بدورة عام 2017، التي شارك فيها 
176 بلدًا في جميع أنحاء العالم. وفي عام 2018، احتفل 

البرنامج بالذكرى السنوية الخمسين لتأسيسه. 

الشراكات

يعتمد التنفيذ الناجح لبرنامج المقارنات الدولية على 
التعاون الوثيق بين مكاتب اإلحصاء الوطنية والوكاالت 
اإلقليمية ودون اإلقليمية والمنظمات الدولية. وكان من 

بين الشركاء الرئيسيين في دورة 2017 بنك التنمية 
األفريقي، وبنك التنمية اآلسيوي، وصندوق النقد 

الدولي، واللجنة اإلحصائية المشتركة بين دول رابطة 
الدول المستقلة، ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان 

االقتصادي، والمكتب اإلحصائي لالتحاد األوروبي، 
وإدارة التنمية الدولية في المملكة المتحدة، ولجنة 

األمم المتحدة االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة 
البحر الكاريبي، ولجنة األمم المتحدة االقتصادية 

واالجتماعية لغربي آسيا، والبنك الدولي، باإلضافة إلى 
البلدان المشاركة التي بلغ عددها 176.

هيكل حوكمة برنامج المقارنات الدولية

يتكون هيكل حوكمة البرنامج من الهيئات التالية، 
ولكل منها دوره ومسؤولياته المتميزة:

تقرر اللجنة اإلحصائية لألمم المتحدة تواتر البرنامج 	 
وطرائق عملياته.

يضع مجلس إدارة برنامج المقارنات الدولية 	 
االستراتيجيات والسياسات التي تنّظم إنتاج نتائج 

البرنامج. وقد قادت دورة 2017، وزارة اإلحصاء 
وتنفيذ البرامج الهندية ومكتب اإلحصاء النمساوي. 

يضع الفريق االستشاري التقني منهجية البرنامج 	 
ويقّيم الجودة العامة لنتائجه. وقد قاد دورة 2017، 
السير أنجوس ديتون الحائز على جائزة نوبل لعام 

.2015

يتولى فريق التنسيق المشترك بين الوكاالت في 	 
البرنامج تنسيق األنشطة عبر المناطق، ووضع 

معايير ومبادئ توجيهية وبروتوكوالت مشتركة 
لجميع البلدان المشاركة. 

يقوم المكتب العالمي لبرنامج المقارنات الدولية 	 
في البنك الدولي بتنسيق وتنفيذ دورة برنامج 

المقارنات الدولية على المستوى العالمي ويحتسب 
النتائج العالمية للبرنامج وينشرها.  

تقوم المكاتب اإلقليمية لبرنامج المقارنات الدولية 	 
أو الوكاالت المنفذة اإلقليمية، حسبما يشار في 

البرنامج، بتنسيق وتنفيذ دورة البرنامج على 
المستوى اإلقليمي واحتساب ونشر النتائج 

اإلقليمية. ويمثل الوكاالت المنفذة اإلقليمية بنك 
التنمية األفريقي، وبنك التنمية اآلسيوي، واللجنة 

اإلحصائية المشتركة بين دول رابطة الدول 
المستقلة، ولجنة األمم المتحدة االقتصادية ألمريكا 

المرفق األول نظرة عامة على برنامج المقارنات الدولية
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الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي، ولجنة األمم 
المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا.

تقوم مكاتب اإلحصاء الوطنية أو الوكاالت 	 
المنفذة الوطنية، حسبما يشار في البرنامج، 

بتنفيذ مسوح لألسعار على المستوى الوطني 
وتجميع بيانات نفقات الحسابات القومية 
الالزمة الحتساب مماثالت القوة الشرائية. 

وفي المنطقة العربية، ضمت الوكاالت المنفذة 
الوطنية التي شاركت في دورة 2017 هيئة 

المعلومات والحكومة اإللكترونية في البحرين، 

والجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء في 
مصر، والجهاز المركزي لإلحصاء في العراق، 
ودائرة اإلحصاءات العامة في األردن، واإلدارة 
المركزية لإلحصاء في الكويت، والمندوبية 

السامية للتخطيط في المغرب، والمركز الوطني 
لإلحصاء والمعلومات في ُعمان، والجهاز المركزي 
لإلحصاء الفلسطيني في دولة فلسطين، وجهاز 

التخطيط واإلحصاء في قطر، والهيئة العامة 
لإلحصاء في المملكة العربية السعودية، والجهاز 
المركزي لإلحصاء في السودان، والهيئة االتحادية 

للتنافسية واإلحصاء في قطر.

اللجنة اإلحصائية لألمم المتحدة

 الوكاالت المنفذة
الوطنية

 الوكالة المنفذة
العالمية

 الوكاالت المنفذة
 اإلقليمية، والمكتب

 اإلحصائي لالتحاد
 األو�وبي، ومنظمة

 التعاون والتنمية
 في الميدان
االقتصادي

 البنك الدولي (الوحدة
 العالمية لبرنامج

(المقارنات الدولية

 صندوق النقد
الدولي

مجلس إدارة برنامج المقارنات الدولية

 الف��ق

 االستشاري

 التقني

 وِف�ق

عمله

 المكتب اإلحصائي لالتحاد
 األو�وبي ومنظمة التعاون

والتنمية في الميدان االقتصادي
 �ابطة الدولآسياأف��قيا

المستقلة
 أم��كا الالتينية
 ومنطقة البحر

الكا��بي
غربي آسيا

 بنك
 التنمية

اآلسيوي
اإلسكوا

 بنك
 التنمية

األف��قي

 اللجنة
 اإلحصائية

 المشتركة �ين
 دول �ابطة

 الدول
المستقلة

 اللجنة
 االقتصادية

 ألم��كا
 الالتينية
 ومنطقة

 البحر
الكا��بي

 المكتب اإلحصائي
 لالتحاد األو�وبي
 ومنظمة التعاون

 والتنمية في الميدان
االقتصادي

 ف��ق التنسيق المشترك
 �ين الوكاالت في

برنامج المقارنات الدولية
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المجاميع األساسية 
مماثالت القوة الشرائية المرجعيةالبنود األساسيةلبرنامج المقارنات الدولية

اإلنفاق االستهالكي 
الفردي لألسر المعيشية

مماثالت القوة الشرائية للتبغ )1102211(، والمنتجات الصيدالنية المخدرات1102311
)1106111(

مماثالت القوة الشرائية لإليجارات الفعلية للسكن )1104111(اإليجارات التقديرية للسكن1104211

الخدمات المتنوعة المتعلقة 1104421
بالمسكن

مماثالت القوة الشرائية لصيانة المسكن وإصالحه )1104311(، 
وإمدادات المياه )1104411(

إصالح األثاث والمفروشات 1105131
مماثالت القوة الشرائية لصيانة المسكن وإصالحه )1104311(وأغطية األرضيات

مماثالت القوة الشرائية لصيانة المسكن وإصالحه )1104311(إصالح األجهزة المنزلية1105331

مماثالت القوة الشرائية للخدمات الطبية )1106211( وخدمات طب خدمات المستشفيات1106311
األسنان )1106221( والخدمات شبه الطبية )1106231(

مماثالت القوة الشرائية للدراجات )1107131(المركبات التي تجرها الحيوانات1107141

نقل الركاب عن طريق البحر 1107341
والممرات المائية الداخلية

مماثالت القوة الشرائية للنقل بالسكك الحديدية للركاب )1107311(، 
والنقل البري للركاب )1107321( والنقل الجوي للركاب )1107331(

مماثالت القوة الشرائية للنقل بالسكك الحديدية للركاب )1107311( النقل المختلط للركاب1107351
والنقل البري للركاب )1107321(

مماثالت القوة الشرائية للنقل بالسكك الحديدية للركاب )1107311( خدمات النقل المشتراة األخرى1107361
والنقل البري للركاب )1107321(

السلع المعمرة الرئيسية لألنشطة 1109211
الترفيهية الخارجية والداخلية

مماثالت القوة الشرائية لألثاث والمفروشات )1105111(، السجاد 
وأغطية األرضيات األخرى )1105121(، األجهزة المنزلية الرئيسية 

الكهربائية وغير الكهربائية )1105311(، األدوات والمعدات الرئيسية 
)1105511(، األجهزة والمعدات العالجية )1106131(، السيارات 

)1107111(، الدراجات النارية )1107121(، الدراجات )1107131(، 
أجهزة الهاتف والتلفاكس )1108211( المعدات السمعية البصرية 
ومعدات التصوير الفوتوغرافي ومعالجة المعلومات )1109111( 

والمجوهرات وساعات الحائط وساعات اليد )1112311(

1109231
صيانة وإصالح السلع المعمرة 

الرئيسية األخرى لألنشطة 
الترفيهية والثقافية

مماثالت القوة الشرائية لصيانة وإصالح معدات النقل الشخصية 
)1107231(، إصالح المعدات السمعية البصرية ومعدات التصوير 

الفوتوغرافي ومعالجة المعلومات )1109151(
مماثالت القوة الشرائية للخدمات الترفيهية والرياضية )1109411(ألعاب الحظ1109431

برامج العطل المتكاملة1109611
مماثالت القوة الشرائية لنقل الركاب بالسكك الحديدية )1107311(، 

والنقل البري للركاب )1107321(، والنقل الجوي للركاب )1107331(، 
وخدمات المطاعم )1111111(، وخدمات اإلقامة )1111211(

البغاء1112211
مماثالت القوة الشرائية لإلنفاق االستهالكي الفردي لألسر المعيشية 

)110000(، باستثناء البنود األساسية المتعلقة بالصحة والتعليم والبنود 
األساسية ذات مماثالت القوة الشرائية المرجعية

1112411
الحماية االجتماعية – اإلنفاق 

االستهالكي الفردي لألسر 
المعيشية

مماثالت القوة الشرائية لتعويضات الموظفين – الخدمات الصحية 
الفردية الحكومية )1302211(، االستهالك الوسيط – الخدمات الصحية 

الفردية الحكومية )1302221(، فائض التشغيل اإلجمالي – الخدمات 
الصحية الفردية الحكومية )1302231(، تعويضات الموظفين – 

الخدمات الصحية الفردية الحكومية )1304211(، االستهالك الوسيط 
– الخدمات التعليمية الفردية الحكومية )1304221(، فائض التشغيل 

اإلجمالي – الخدمات التعليمية الفردية الحكومية )1304231(

التأمين1112511
مماثالت القوة الشرائية لإلنفاق االستهالكي الفردي لألسر المعيشية 

)110000(، باستثناء البنود األساسية المتعلقة بالصحة والتعليم والبنود 
األساسية ذات مماثالت القوة الشرائية المرجعية

المرفق الثاني الئحة مماثالت القوة الشرائية المرجعية لعام 2017

مماثالت القوة الشرائية والحجم الحقيقي القتصادات البلدان العربية تقرير إقليمي شامل   |  المرفق الثاني
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المجاميع األساسية 
لبرنامج المقارنات 

الدولية
مماثالت القوة الشرائية المرجعيةالبنود األساسية

خدمات الوساطة المالية التي 1112611
تقاس بشكل غير مباشر

مماثالت القوة الشرائية لإلنفاق االستهالكي الفردي لألسر المعيشية 
)110000(، باستثناء البنود األساسية المتعلقة بالصحة والتعليم والبنود 

األساسية ذات مماثالت القوة الشرائية المرجعية

الخدمات المالية األخرى غير 1112621
المشمولة بتصنيف آخر

مماثالت القوة الشرائية لإلنفاق االستهالكي الفردي لألسر المعيشية 
)110000(، باستثناء البنود األساسية المتعلقة بالصحة والتعليم والبنود 

األساسية ذات مماثالت القوة الشرائية المرجعية

الخدمات األخرى غير المشمولة 1112711
بتصنيف آخر

مماثالت القوة الشرائية لإلنفاق االستهالكي الفردي لألسر المعيشية 
)110000(، باستثناء البنود األساسية المتعلقة بالصحة والتعليم والبنود 

األساسية ذات مماثالت القوة الشرائية المرجعية

أسعار الصرف في السوقصافي المشتريات من الخارج1113111

اإلنفاق 
االستهالكي 

الفردي للمؤسسات 
غير الربحية التي 

تخدم األسر 
المعيشية

اإلسكان – المؤسسات غير الربحية 1201111
التي تخدم األسر المعيشية

مماثالت القوة الشرائية لإليجارات الفعلية للسكن )1104111(

الصحة – المؤسسات غير الربحية 1202111
التي تخدم األسر المعيشية

مماثالت القوة الشرائية لتعويضات الموظفين – الخدمات الصحية 
الفردية الحكومية )1302211(، االستهالك الوسيط – الخدمات الصحية 

الفردية الحكومية )1302221(، فائض التشغيل اإلجمالي – الخدمات 
الصحية الفردية الحكومية )1302231(

األنشطة الترفيهية والثقافية – 1203111
المؤسسات غير الربحية التي تخدم 

األسر المعيشية

مماثالت القوة الشرائية للخدمات الترفيهية والرياضية )1109411(، 
والخدمات الثقافية )1109421(

التعليم – المؤسسات غير الربحية 1204111
التي تخدم األسر المعيشية

مماثالت القوة الشرائية لتعويضات الموظفين – الخدمات التعليمية 
الفردية الحكومية )1304211(، االستهالك الوسيط – الخدمات 

التعليمية الفردية الحكومية )1304221( فائض التشغيل اإلجمالي – 
الخدمات التعليمية الفردية الحكومية )1304231(

الحماية االجتماعية والخدمات 1205111
األخرى – المؤسسات غير الربحية 

التي تخدم األسر المعيشية

مماثالت القوة الشرائية لتعويضات الموظفين – الخدمات الصحية 
الفردية الحكومية )1302211(، االستهالك الوسيط – الخدمات الصحية 

الفردية الحكومية )1302221(، فائض التشغيل اإلجمالي – الخدمات 
الصحية الفردية الحكومية )1302231(، تعويضات الموظفين – 

الخدمات التعليمية الفردية الحكومية )1304211(، االستهالك الوسيط 
– الخدمات التعليمية الفردية الحكومية )1304221(، فائض التشغيل 

اإلجمالي – الخدمات التعليمية الفردية الحكومية )1304231(
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المجاميع األساسية 
لبرنامج المقارنات 

الدولية
مماثالت القوة الشرائية المرجعيةالبنود األساسية

اإلنفاق 
االستهالكي 

الفردي الحكومي

مماثالت القوة الشرائية لإليجارات الفعلية للسكن )1104111(السكن1301111
مماثالت القوة الشرائية للمنتجات الصيدالنية )1106111(المنتجات الصيدالنية1302111
مماثالت القوة الشرائية للمنتجات الطبية األخرى )1106121(المنتجات الطبية األخرى1302112
مماثالت القوة الشرائية لألجهزة والمعدات العالجية )1106131(األجهزة والمعدات العالجية1302113

مماثالت القوة الشرائية للخدمات الطبية )1106211(الخدمات الطبية الخارجية1302121
مماثالت القوة الشرائية لخدمات طب األسنان )1106221(خدمات طب األسنان الخارجية1302122
مماثالت القوة الشرائية للخدمات شبه الطبية )1106231(الخدمات شبه الطبية الخارجية1302123

مماثالت القوة الشرائية لخدمات المستشفيات )1106311(خدمات المستشفيات1302124
مماثالت القوة الشرائية لإلنفاق االستهالكي الفردي لألسر المعيشية االستهالك الوسيط1302221

)110000(، باستثناء البنود األساسية المتعلقة بالصحة والتعليم والبنود 
األساسية ذات مماثالت القوة الشرائية المرجعية

مماثالت القوة الشرائية للمنتجات المعدنية المصنعة، باستثناء اآلالت فائض التشغيل اإلجمالي1302231
والمعدات )1501111(، المعدات الكهربائية والبصرية )1501112(، 

اآلالت ذات األغراض العامة )1501115(، اآلالت ذات األغراض الخاصة 
)1501116(، معدات النقل البري )1501121(، المباني السكنية 
)1501211(، المباني غير السكنية )1501221(، أعمال الهندسة 

المدنية )1501231(

صافي الضرائب على اإلنتاج 1302241
– الخدمات الصحية الفردية 

الحكومية

مماثالت القوة الشرائية لتعويضات الموظفين – الخدمات الصحية 
الفردية الحكومية )1302211(، االستهالك الوسيط – الخدمات الصحية 

الفردية الحكومية )1302221(، فائض التشغيل اإلجمالي – الخدمات 
الصحية الفردية الحكومية )1302231(

صافي الضرائب على اإلنتاج 1302241
– الخدمات الصحية الفردية 

الحكومية

مماثالت القوة الشرائية لتعويضات الموظفين – الخدمات الصحية 
الفردية الحكومية )1302211(، االستهالك الوسيط – الخدمات الصحية 

الفردية الحكومية )1302221(، فائض التشغيل اإلجمالي – الخدمات 
الصحية الفردية الحكومية )1302231(

اإليصاالت من المبيعات – 1302251
الخدمات الصحية الفردية 

الحكومية

مماثالت القوة الشرائية لتعويضات الموظفين – الخدمات الصحية 
الفردية الحكومية )1302211(، االستهالك الوسيط – الخدمات الصحية 

الفردية الحكومية )1302221(، فائض التشغيل اإلجمالي – الخدمات 
الصحية الفردية الحكومية )1302231(

مماثالت القوة الشرائية للخدمات الترفيهية والرياضية )1109411( األنشطة الترفيهية والثقافية1303111
والخدمات الثقافية )1109421(

استحقاقات التعليم وتسديد 1304111
تكاليفه

مماثالت القوة الشرائية للتعليم )1110111(

االستهالك الوسيط – الخدمات 1304221
التعليمية الفردية الحكومية

مماثالت القوة الشرائية لإلنفاق االستهالكي الفردي لألسر المعيشية 
)110000(، باستثناء البنود األساسية المتعلقة بالصحة والتعليم والبنود 

األساسية ذات مماثالت القوة الشرائية المرجعية
فائض التشغيل اإلجمالي – 1304231

الخدمات التعليمية الفردية 
الحكومية

مماثالت القوة الشرائية للمنتجات المعدنية المصنعة، باستثناء اآلالت 
والمعدات )1501111(، والمعدات الكهربائية والبصرية )1501112(، 

واآلالت ذات األغراض العامة )1501115(، واآلالت ذات األغراض 
الخاصة )1501116(، ومعدات النقل البري )1501121(، والمباني 
السكنية )1501211(، والمباني غير السكنية )1501221(، وأعمال 

الهندسة المدنية )1501231(

صافي الضرائب على اإلنتاج 1302241
– الخدمات الصحية الفردية 

الحكومية

مماثالت القوة الشرائية لتعويضات الموظفين – الخدمات الصحية 
الفردية الحكومية )1302211(، االستهالك الوسيط – الخدمات الصحية 

الفردية الحكومية )1302221(، فائض التشغيل اإلجمالي – الخدمات 
الصحية الفردية الحكومية )1302231(

اإليصاالت من المبيعات – 1304251
الخدمات التعليمية الفردية 

الحكومية

مماثالت القوة الشرائية لتعويضات الموظفين – الخدمات التعليمية 
الفردية الحكومية )1304211(، االستهالك الوسيط – الخدمات 

التعليمية الفردية الحكومية )1304221( فائض التشغيل اإلجمالي – 
الخدمات التعليمية الفردية الحكومية )1304231(

مماثالت القوة الشرائية والحجم الحقيقي القتصادات البلدان العربية تقرير إقليمي شامل   |  المرفق الثاني
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المجاميع األساسية 
لبرنامج المقارنات 

الدولية
مماثالت القوة الشرائية المرجعيةالبنود األساسية

الحماية االجتماعية – اإلنفاق 1305111
االستهالكي الفردي الحكومي

مماثالت القوة الشرائية لتعويضات الموظفين – الخدمات الصحية 
الفردية الحكومية )1302211(، االستهالك الوسيط – الخدمات الصحية 

الفردية الحكومية )1302221(، فائض التشغيل اإلجمالي – الخدمات 
الصحية الفردية الحكومية )1302231(، تعويضات الموظفين – 

الخدمات التعليمية الفردية الحكومية )1304211(، االستهالك الوسيط 
– الخدمات التعليمية الفردية الحكومية )1304221(، فائض التشغيل 

اإلجمالي – الخدمات التعليمية الفردية الحكومية )1304231(

اإلنفاق 
االستهالكي 

الجماعي الحكومي     

االستهالك الوسيط – الجماعي 1401121
الحكومي 

مماثالت القوة الشرائية لإلنفاق االستهالكي الفردي لألسر المعيشية 
)110000(، باستثناء البنود األساسية المتعلقة بالصحة والتعليم والبنود 

األساسية ذات مماثالت القوة الشرائية المرجعية

فائض التشغيل اإلجمالي –1401131
الجماعي الحكومي 

مماثالت القوة الشرائية للمنتجات المعدنية المصنعة، باستثناء اآلالت 
والمعدات )1501111(، المعدات الكهربائية والبصرية )1501112(، 

اآلالت ذات األغراض العامة )1501115(، اآلالت ذات األغراض الخاصة 
)1501116(، معدات النقل البري )1501121(، المباني السكنية 
)1501211(، المباني غير السكنية )1501221(، أعمال الهندسة 

المدنية )1501231(

صافي الضرائب على اإلنتاج – 1401141
الجماعي الحكومي 

مماثالت القوة الشرائية لتعويضات الموظفين – الجماعي الحكومي 
)1401111(، االستهالك الوسيط – الجماعي الحكومي )1401121(، 

فائض التشغيل اإلجمالي – الجماعي الحكومي )1401131(

اإليصاالت من المبيعات –1401151
الجماعي الحكومي

مماثالت القوة الشرائية لتعويضات الموظفين – الجماعي الحكومي 
)1401111(، االستهالك الوسيط – الجماعي الحكومي )1401121(، 

فائض التشغيل اإلجمالي – الجماعي الحكومي )1401131(

تكوين رأس المال 
اإلجمالي

مماثالت القوة الشرائية لمعدات النقل البري )1501121(معدات النقل األخرى1501122

مماثالت القوة الشرائية للمنتجات المعدنية المصنعة، باستثناء اآلالت المنتجات األخرى1501311
والمعدات )1501111(، المعدات الكهربائية والبصرية )1501112(، 

اآلالت ذات األغراض العامة )1501115(، اآلالت ذات األغراض الخاصة 
)1501116(، معدات النقل البري )1501121(

مماثالت القوة الشرائية لجميع البنود األساسية المصنفة على أنها التغّيرات في المخزونات1502111
تحتوي بمعظمها على سلع )بداًل من سلع وخدمات(، باستثناء البنود 

األساسية ذات مماثالت القوة الشرائية المرجعية

المقتنيات مخصومًا منها بيع 1503111
الثمائن

أسعار الصرف في السوق

ميزان الصادرات 
والواردات

أسعار الصرف في السوقصادرات السلع والخدمات1601111

أسعار الصرف في السوقواردات السلع والخدمات1601112
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الناتج المحلي الناتج المحلي اإلجمالي1000000
اإلجمالي

مجموع أساسياإلنفاق االستهالكي الفردي لألسر المعيشية1100000

فئةاألغذية والمشروبات غير الكحولية1101000
مجموعةاألغذية1101100
صنفالخبز والحبوب1101110

بند أساسياألرز1101111

بند أساسيالحبوب األخرى والدقيق ومنتجات الحبوب األخرى1101112

بند أساسيالخبز1101113

بند أساسيمنتجات المخابز األخرى1101114

بند أساسيمنتجات المعكرونة والكسكس1101115

صنفاللحم1101120

بند أساسيلحم البقر والعجل1101121

بند أساسيلحم الخنزير1101122

بند أساسيلحم الضأن والخروف والماعز1101123

بند أساسيالدواجن1101124

بند أساسياللحوم ومنتجات اللحوم األخرى1101125
صنفاألسماك والمأكوالت البحرية1101130
بند أساسياألسماك والمأكوالت البحرية الطازجة أو المبردة أو المجمدة1101131

بند أساسياألسماك والمأكوالت البحرية المحفوظة أو المصنعة1101132
صنفالحليب والجبن والبيض1101140
بند أساسيالحليب الطازج1101141

بند أساسيالحليب المحفوظ ومنتجات الحليب األخرى1101142

بند أساسيالجبن وخثارة اللبن1101143

بند أساسيالبيض ومنتجات البيض1101144

صنفالزيوت والدهون1101150

بند أساسيالزبدة والمرغرين1101151

بند أساسيالزيوت والدهون الغذائية األخرى1101153

صنفالفاكهة1101160

بند أساسيالفاكهة الطازجة أو المبردة1101161

بند أساسيالفاكهة ومنتجات الفاكهة المجمدة أو المحفوظة أو المصنعة1101162

صنفالخضروات1101170

بند أساسيالخضروات الطازجة أو المبردة، غير البطاطس والدرنات األخرى1101171

المرفق الثالث تصنيفات برنامج المقارنات الدولية لعام 2017
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بند أساسيالبطاطس والدرنات األخرى الطازجة أو المبردة1101172

بند أساسيالخضروات ومنتجات الخضروات المجمدة أو المحفوظة أو المصنعة1101173

صنفالسكر والمربى والعسل والشوكوالتة والحلويات1101180

بند أساسيالسكر1101181

بند أساسيالمربيات والمرمالد والعسل1101182

بند أساسيالحلويات والشوكوالتة والبوظة1101183

صنفالمنتجات الغذائية غير المشمولة بتصنيف آخر1101190

بند أساسيالمنتجات الغذائية غير المشمولة بتصنيف آخر1101191

مجموعةالمشروبات غير الكحولية1101200

صنفالقهوة والشاي والكاكاو1101210

بند أساسيالقهوة والشاي والكاكو1101211

صنفالمياه المعدنية والمشروبات الغازية وعصائر الفاكهة والخضروات1101220

بند أساسيالمياه المعدنية والمشروبات الغازية وعصائر الفاكهة والخضروات1101221

فئةالمشروبات الكحولية والتبغ والمخدرات1102000

مجموعةالمشروبات الكحولية1102100

صنفالمشروبات الروحية1102110

بند أساسيالمشروبات الروحية1102111

صنفالنبيذ1102120

بند أساسيالنبيذ1102121

صنفالجهة1102130

بند أساسيالجعة1102131

مجموعةالتبغ1102200

صنفالتبغ1102210

بند أساسيالتبغ1102211

مجموعةالمخدرات1102300

صنفالمخدرات1102310

بند أساسيالمخدرات1102311

فئةالمالبس واألحذية1103000

مجموعةالمالبس1103100

صنفأقمشة المالبس والمستلزمات واالكسسوارات األخرى للمالبس1103110

بند أساسيأقمشة المالبس والمستلزمات واالكسسوارات األخرى للمالبس1103111

صنفالمالبس1103120

بند أساسيالمالبس1103121

صنفتنظيف وإصالح وتأجير المالبس1103140

بند أساسيتنظيف وإصالح وتأجير المالبس1103141

مجموعةاألحذية1103200

صنفاألحذية والنعال األخرى1103210

بند أساسيالنعال واألحذية األخرى1103211

صنفإصالح وتأجير األحذية1103220
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بند أساسيإصالح وتأجير األحذية1103221

فئةالسكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود األخرى1104000

مجموعةاإليجارات الفعلية للسكن1104100

صنفاإليجارات الفعلية للسكن1104110

بند أساسياإليجارات الفعلية للسكن1104111

مجموعةاإليجارات التقديرية للسكن1104200

صنفاإليجارات التقديرية للسكن1104210

بند أساسياإليجارات التقديرية للسكن1104211

مجموعةصيانة المسكن وإصالحه1104300

صنفصيانة المسكن وإصالحه1104310

بند أساسيصيانة المسكن وإصالحه1104311

مجموعةإمدادات المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن1104400

صنفإمدادات المياه1104410

بند أساسيإمدادات المياه1104411

صنفالخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن1104420

بند أساسيالخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن1104421

مجموعةالكهرباء والغاز وأنواع الوقود األخرى1104500

صنفالكهرباء1104510

بند أساسيالكهرباء1104511

صنفالغاز1104520

بند أساسيالغاز1104521

صنفأنواع الوقود األخرى1104530

بند أساسيأنواع الوقود األخرى1104531

فئةالمفروشات والمعدات المنزلية والصيانة الروتينية للمنازل 1105000

مجموعةاألثاث والمفروشات والسجاد وأغطية األرضيات األخرى1105100

صنفاألثاث والمفروشات1105110

بند أساسياألثاث والمفروشات1105111

صنفالسجاد وأغطية األرضيات األخرى1105120

بند أساسيالسجاد وأغطية األرضيات األخرى1105121

صنفإصالح األثاث والسجاد وأغطية األرضيات األخرى1105130

بند أساسيإصالح األثاث والسجاد وأغطية األرضيات األخرى1105131

مجموعةالمنسوجات المنزلية1105200

صنفالمنسوجات المنزلية1105210

بند أساسيالمنسوجات المنزلية1105211

مجموعةاألجهزة المنزلية1105300

صنفاألجهزة المنزلية الرئيسية الكهربائية وغير الكهربائية1105310

بند أساسياألجهزة المنزلية الرئيسية الكهربائية وغير الكهربائية1105311

صنفاألجهزة الكهربائية الصغيرة1105320

بند أساسياألجهزة الكهربائية الصغيرة1105321
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صنفإصالح األجهزة المنزلية1105330

بند أساسيإصالح األجهزة المنزلية1105331

مجموعةاألواني الزجاجية ومستلزمات المائدة واألدوات المنزلية1105400

صنفاألواني الزجاجية ومستلزمات المائدة واألدوات المنزلية1105410

بند أساسياألواني الزجاجية ومستلزمات المائدة واألدوات المنزلية1105411

مجموعةاألدوات والمعدات للمنزل والحديقة1105500

صنفاألدوات والمعدات الرئيسية1105510

بند أساسياألدوات والمعدات الرئيسية1105511

صنفاألدوات الصغيرة واالكسسوارات المختلفة1105520

بند أساسياألدوات الصغيرة واالكسسوارات المختلفة1105521

مجموعةالسلع والخدمات المتعلقة بالصيانة الروتينية للمنازل1105600

صنفالسلع المنزلية غير المعمرة1105610

بند أساسيالسلع المنزلية غير المعمرة1105611

صنفالخدمات المحلية والخدمات المنزلية1105620

بند أساسيالخدمات المحلية1105621

بند أساسيالخدمات المنزلية1105622

فئةالصحة1106000

مجموعةالمنتجات واألجهزة والمعدات الطبية1106100

صنفالمنتجات الصيدالنية1106110

بند أساسيالمنتجات الصيدالنية1106111

صنفالمنتجات الطبية األخرى1106120

بند أساسيالمنتجات الطبية األخرى1106121

صنفاألجهزة والمعدات العالجية1106130

بند أساسياألجهزة والمعدات العالجية1106131

مجموعةالخدمات الطبية الخارجية1106200

صنفالخدمات الطبية1106210

بند أساسيالخدمات الطبية1106211

صنفخدمات طب األسنان1106220

بند أساسيخدمات طب األسنان1106221

صنفالخدمات شبه الطبية1106230

بند أساسيالخدمات شبه الطبية1106231

مجموعةخدمات المستشفيات1106300

صنفخدمات المستشفيات1106310

بند أساسيخدمات المستشفيات1106311

فئةالنقل1107000

مجموعةشراء المركبات1107100

صنفالسيارات1107110

بند أساسيالسيارات1107111

صنفالدراجات النارية1107120



179179

تصنيفات برنامج المقارنات الدولية لعام تصنيفات برنامج المقارنات الدولية لعام 20172017
بند أساسيالدراجات النارية1107121

صنفالدراجات1107130

بند أساسيالدراجات1107131

صنفالمركبات التي تجرها الحيوانات1107140

بند أساسيالمركبات التي تجرها الحيوانات1107141

مجموعةتشغيل معدات النقل الشخصية1107200

صنفالوقود والزيوت لمعدات النقل الشخصية1107220

بند أساسيالوقود والزيوت لمعدات النقل الشخصية1107221

صنفصيانة معدات النقل الشخصية وإصالحها1107230

بند أساسيصيانة معدات النقل الشخصية وإصالحها1107231

صنفالخدمات األخرى المتعلقة بمعدات النقل الشخصية1107240

بند أساسيالخدمات األخرى المتعلقة بمعدات النقل الشخصية1107241

مجموعةخدمات النقل 1107300

صنفالنقل بالسكك الحديدية للركاب1107310

بند أساسيالنقل بالسكك الحديدية للركاب1107311

صنفالنقل البري للركاب1107320

بند أساسيالنقل البري للركاب1107321

صنفالنقل الجوي للركاب1107330

بند أساسيالنقل الجوي للركاب1107331

صنفنقل الركاب عن طريق البحر والممرات المائية الداخلية1107340

بند أساسينقل الركاب عن طريق البحر والممرات المائية الداخلية1107341

صنفالنقل المختلط للركاب 1107350

بند أساسيالنقل المختلط للركاب1107351

صنفخدمات النقل المشتراة األخرى1107360

بند أساسيخدمات النقل المشتراة األخرى1107361

فئةاالتصاالت1108000

مجموعةالخدمات البريدية1108100

صنفالخدمات البريدية1108110

بند أساسيالخدمات البريدية1108111

مجموعةأجهزة الهاتف والتلفاكس 1108200

صنفأجهزة الهاتف والتلفاكس1108210

بند أساسيأجهزة الهاتف والتلفاكس 1108211

مجموعةخدمات الهاتف والتلفاكس1108300

صنفخدمات الهاتف والتلفاكس1108310

بند أساسيخدمات الهاتف والتلفاكس1108311

فئةاألنشطة الترفيهية والثقافية1109000

مجموعةالمعدات السمعية البصرية ومعدات التصوير الفوتوغرافي ومعالجة المعلومات1109100

صنفالمعدات السمعية البصرية ومعدات التصوير الفوتوغرافي ومعالجة المعلومات1109110

بند أساسيالمعدات السمعية البصرية ومعدات التصوير الفوتوغرافي ومعالجة المعلومات1109111
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صنفوسائل التسجيل1109140

بند أساسيوسائل التسجيل1109141

صنفإصالح المعدات السمعية البصرية ومعدات التصوير الفوتوغرافي ومعالجة المعلومات1109150

بند أساسيإصالح المعدات السمعية البصرية ومعدات التصوير الفوتوغرافي ومعالجة المعلومات1109151

مجموعةالسلع المعمرة الرئيسية األخرى لألنشطة الترفيهية والثقافية1109200

صنفالسلع المعمرة الرئيسية لألنشطة الترفيهية الخارجية والداخلية1109210

بند أساسيالسلع المعمرة الرئيسية لألنشطة الترفيهية الخارجية والداخلية1109211

صنفصيانة السلع المعمرة الرئيسية األخرى لألنشطة الترفيهية والثقافية وإصالحها1109230

بند أساسيصيانة السلع المعمرة الرئيسية األخرى لألنشطة الترفيهية والثقافية وإصالحها1109231

مجموعةالبنود والمعدات الترفيهية األخرى والحدائق والحيوانات األليفة1109300

صنفالبنود والمعدات الترفيهية األخرى1109310

بند أساسيالبنود والمعدات الترفيهية األخرى1109311

صنفالحدائق والحيوانات األليفة1109330

بند أساسيالحدائق والحيوانات األليفة1109331

صنفالخدمات البيطرية والخدمات األخرى المتعلقة بالحيوانات األليفة1109350

بند أساسيالخدمات البيطرية والخدمات األخرى المتعلقة بالحيوانات األليفة1109351

مجموعةالخدمات الترفيهية والثقافية1109400

صنفالخدمات الترفيهية والرياضية1109410

بند أساسيالخدمات الترفيهية والرياضية1109411

صنفالخدمات الثقافية1109420

بند أساسيالخدمات الثقافية1109421

صنفألعاب الحظ1109430

بند أساسيألعاب الحظ1109431

مجموعةالصحف والكتب والقرطاسية1109500

صنفالصحف والكتب والقرطاسية1109510

بند أساسيالصحف والكتب والقرطاسية1109511

مجموعةبرامج العطل المتكاملة1109600

صنفبرامج العطل المتكاملة1109610

بند أساسيبرامج العطل المتكاملة1109611

فئةالتعليم1110000

مجموعةالتعليم1110100

صنفالتعليم1110110

بند أساسيالتعليم1110111

فئةالمطاعم والفنادق1111000

مجموعةخدمات المطاعم1111100

صنفخدمات المطاعم1111110

بند أساسيخدمات المطاعم1111111

مجموعةخدمات اإلقامة1111200

صنفخدمات اإلقامة1111210
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بند أساسيخدمات اإلقامة1111211

فئةالسلع والخدمات المتنوعة1112000

مجموعةالرعاية الشخصية1112100

صنفصالونات تصفيف الشعر ومنشآت العناية الشخصية1112110

بند أساسيصالونات تصفيف الشعر ومنشآت العناية الشخصية1112111

صنفاألجهزة والمواد والمنتجات المتعلقة بالرعاية الشخصية1112120

بند أساسياألجهزة والمواد والمنتجات المتعلقة بالرعاية الشخصية1112121

مجموعةالبغاء1112200

صنفالبغاء1112210

بند أساسيالبغاء1112211

مجموعةاألمتعة الشخصية غير المشمولة بتصنيف آخر1112300

صنفالمجوهرات وساعات الحائط وساعات اليد1112310

بند أساسيالمجوهرات وساعات الحائط وساعات اليد1112311

صنفاألمتعة الشخصية األخرى1112320

بند أساسياألمتعة الشخصية األخرى1112321

مجموعةالحماية االجتماعية1112400

صنفالحماية االجتماعية1112410

بند أساسيالحماية االجتماعية1112411

مجموعةالتأمين1112500

صنفالتأمين1112510

بند أساسيالتأمين1112511

مجموعةالخدمات المالية غير المشمولة بتصنيف آخر1112600

صنفخدمات الوساطة المالية التي تقاس بشكل غير مباشر1112610

بند أساسيخدمات الوساطة المالية التي تقاس بشكل غير مباشر1112611

صنفالخدمات المالية األخرى غير المشمولة بتصنيف آخر1112620

بند أساسيالخدمات المالية األخرى غير المشمولة بتصنيف آخر1112621

مجموعةالخدمات األخرى غير المشمولة بتصنيف آخر1112700

صنفالخدمات األخرى غير المشمولة بتصنيف آخر1112710

بند أساسيالخدمات األخرى غير المشمولة بتصنيف آخر1112711

فئةصافي المشتريات من الخارج1113000

مجموعةصافي المشتريات من الخارج1113100

صنفصافي المشتريات من الخارج1113110

بند أساسيصافي المشتريات من الخارج1113111
مجموع أساسياإلنفاق االستهالكي الفردي للمؤسسات غير الربحية التي تخدم األسر المعيشية1200000
فئةالسكن1201000

مجموعةالسكن1201100

صنفالسكن1201110

بند أساسيالسكن1201111
فئةالصحة1202000
مجموعةالصحة1202100
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صنفالصحة1202110

بند أساسيالصحة 1202111

فئةاألنشطة الترفيهية والثقافية1203000

مجموعةاألنشطة الترفيهية والثقافية1203100

صنفاألنشطة الترفيهية والثقافية1203110

بند أساسياألنشطة الترفيهية والثقافية1203111

فئةالتعليم1204000

مجموعةالتعليم1204100

صنفالتعليم1204110

بند أساسيالتعليم1204111

فئةالحماية االجتماعية والخدمات األخرى1205000

مجموعةالحماية االجتماعية والخدمات األخرى1205100

صنفالحماية االجتماعية والخدمات األخرى1205110

بند أساسيالحماية االجتماعية والخدمات األخرى1205111

مجموع أساسياإلنفاق االستهالكي الفردي الحكومي1300000

فئةالسكن1301000

مجموعةالسكن1301100

صنفالسكن1301110

بند أساسيالسكن1301111

فئةالصحة1302000

مجموعةاستحقاقات الصحة وتسديد تكاليفها1302100

صنفالمنتجات واألجهزة والمعدات الطبية1302110

بند أساسيالمنتجات الصيدالنية1302111

بند أساسيالمنتجات الطبية األخرى1302112

بند أساسياألجهزة والمعدات العالجية1302113

صنفالخدمات الصحية1302120

بند أساسيالخدمات الطبية الخارجية1302121

بند أساسيخدمات طب األسنان الخارجية1302122

بند أساسيالخدمات شبه الطبية الخارجية1302123

بند أساسيخدمات المستشفيات1302124

مجموعةإنتاج الخدمات الصحية1302200

صنفتعويضات الموظفين1302210

بند أساسيتعويضات الموظفين1302211

صنفاالستهالك الوسيط1302220

بند أساسياالستهالك الوسيط1302221

صنففائض التشغيل اإلجمالي1302230

بند أساسيفائض التشغيل اإلجمالي1302231

صنفصافي الضرائب على اإلنتاج1302240

بند أساسيصافي الضرائب على اإلنتاج1302241
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صنفاإليصاالت من المبيعات1302250

بند أساسياإليصاالت من المبيعات1302251

فئةاألنشطة الترفيهية والثقافية1303000
مجموعةاألنشطة الترفيهية والثقافية1303100
صنفاألنشطة الترفيهية والثقافية1303110

بند أساسياألنشطة الترفيهية والثقافية1303111

فئةالتعليم1304000

مجموعةاستحقاقات التعليم وتسديد تكاليفه1304100

صنفاستحقاقات التعليم وتسديد تكاليفه1304110

بند أساسياستحقاقات التعليم وتسديد تكاليفه1304111

مجموعةإنتاج الخدمات التعليمية1304200

صنفتعويضات الموظفين1304210

بند أساسيتعويضات الموظفين1304211

صنفاالستهالك الوسيط1304220

بند أساسياالستهالك الوسيط1304221

صنففائض التشغيل اإلجمالي1304230

بند أساسيفائض التشغيل اإلجمالي1304231

صنفصافي الضرائب على اإلنتاج1304240

بند أساسيصافي الضرائب على اإلنتاج1304241

صنفاإليصاالت من المبيعات1304250

بند أساسياإليصاالت من المبيعات1304251

فئةالحماية االجتماعية1305000

مجموعةالحماية االجتماعية1305100

صنفالحماية االجتماعية1305110

بند أساسيالحماية االجتماعية1305111

مجموع أساسياإلنفاق االستهالكي الجماعي الحكومي 1400000

فئةالخدمات الجماعية1401000

مجموعةالخدمات الجماعية1401100

صنفتعويضات الموظفين1401110

بند أساسيتعويضات الموظفين1401111

صنفاالستهالك الوسيط1401120

بند أساسياالستهالك الوسيط1401121

صنففائض التشغيل اإلجمالي1401130

بند أساسيفائض التشغيل اإلجمالي1401131

صنفصافي الضرائب على اإلنتاج1401140

بند أساسيصافي الضرائب على اإلنتاج1401141

صنفاإليصاالت من المبيعات1401150

بند أساسياإليصاالت من المبيعات1401151

مجموع أساسيتكوين رأس المال اإلجمالي1500000
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فئةتكوين رأس المال الثابت اإلجمالي1501000

مجموعةاآلالت والمعدات1501100

صنفالمنتجات والمعدات المعدنية1501110

بند أساسيالمنتجات المعدنية المصنعة، باستثناء اآلالت والمعدات1501111

بند أساسيالمعدات الكهربائية والبصرية1501112

بند أساسياآلالت ذات األغراض العامة1501115

بند أساسياآلالت ذات األغراض الخاصة1501116

صنفمعدات النقل1501120

بند أساسيمعدات النقل البري1501121

بند أساسيمعدات النقل األخرى1501122

مجموعةالبناء1501200

صنفالمباني السكنية1501210

بند أساسيالمباني السكنية1501211

صنفالمباني غير السكنية1501220

بند أساسيالمباني غير السكنية1501221

صنفأعمال الهندسة المدنية1501230

بند أساسيأعمال الهندسة المدنية1501231

مجموعةالمنتجات األخرى1501300

صنفالمنتجات األخرى1501310

بند أساسيالمنتجات األخرى1501311

فئةالتغّيرات في المخزونات1502000

مجموعةالتغّيرات في المخزونات1502100

صنفالتغّيرات في المخزونات1502110

بند أساسيالتغّيرات في المخزونات1502111

فئةالمقتنيات مخصومًا منها بيع الثمائن1503000

مجموعةالمقتنيات مخصومًا منها بيع الثمائن1503100

صنفالمقتنيات مخصومًا منها بيع الثمائن1503110

بند أساسيالمقتنيات مخصومًا منها بيع الثمائن1503111

مجموع أساسيميزان الصادرات والواردات1600000

فئةميزان الصادرات والواردات1601000

مجموعةميزان الصادرات والواردات1601100

صنفميزان الصادرات والواردات1601110

بند أساسيصادرات السلع والخدمات1601111

بند أساسيواردات السلع والخدمات1601112


