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    Index Numbers:   األرقام القٌاسٌة 

 تلعب األسعار دور مهم باتخاذ العدٌد من القرارات سواء على الصعٌد المحلً او الخارجً 

او على مستوى المستهلكٌن او المنتجٌن او على مستوى الدولة فً رسم العدٌد من 

السٌاسات الخاصة باإلنتاج واالستخدام و االستٌرادات والتصدٌر والتسعٌر وغٌرها  ولذا 

ٌكون من المهم جدا التعبٌر عن المتغٌرات التً تطرأ على األسعار بشكل واضح ودقٌق 

 .وهذا التعبٌر نجده فً دراسة الرقم القٌاسً وغٌرها 

 هو مقٌاس إحصائً وضع لٌبٌن التغٌر فً قٌمة ظاهرة معٌنة او مجموعة :الرقم القٌاسً 

 .من الظواهر بالنسبة لقٌمتها لفترة زمنٌة معٌنة او مكان جغرافً معٌن او أي صفة أخرى

 التغٌرات الحاصلة فً األسعار ،التغٌرات الحاصلة فً األجور ، التغٌرات الحاصلة ":-مثال

 فً مستوٌات المعٌشة 

 هل ٌعتبر الرقم القٌاسً جزءا من الطرٌقة اإلحصائٌة ؟: سؤال 

أن اعتماد الرقم القٌاسً على جمٌع البٌانات حول ظاهرة معٌنة وخضوعه :   نعم / ج 

 .لالختبارات اإلحصائٌة مما ٌؤكد كونه جزءا من الطرٌقة اإلحصائٌة 

 :فوائد األرقام القٌاسٌة 

تستخدم األرقام القٌاسٌة وخاصة أرقام األسعار فً التعرف على األحوال  .1

 .االقتصادٌة وذلك بمقارنة أرقام األسعار بغٌرها من األرقام لفترات مختلفة 

التعرف على االتجاه العام والتغٌرات الموسمٌة لسالسل األرقام بعد تركٌبها على  .2

مر السنٌن وخاصة ما كان منها معبرا عن الصادرات والواردات والمخزون 

 .السلعً 

 .أمكانٌة التنبؤ بالظاهرة باستخدام األرقام القٌاسٌة الخاصة بها  .3

 : خطوات تركٌب الرقم القٌاسً 

 .أٌا كانت األرقام التً ٌتم تركٌبها فإنها تشترك بالخطوات أدناه 

 .تحٌد الظاهرة ومفرداتها والغرض من تركٌب الرقم القٌاسً لها .1

مثل اللجوء الى أسواق . تحدٌد مصادر المعلومات التً تستسقى منها األسعار  .2

المصادر )او النشرات اإلحصائٌة الرسمٌة  (مصادر مٌدانٌة )الجملة والمفرد 

 (التارٌخٌة 

 .اختٌار األوزان المالئمة لكل سلعة بما ٌتناسب مع أهمٌتها  .3

 .تحدٌد سنة األساس على أن تكون سنة خالٌة من الشواذ  .4

 اختٌار صٌغة الرقم القٌاسً المناسب .5
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 :متطلبات الرقم القٌاسً 

 :فترة األساس وفترة المقارنة  .1

 هً الفترة التً تنسب الى أسعارها او كمٌاتها الى أسعار او كمٌات :فترة األساس  ( أ)

وٌشترط أن " الفترات األخرى وقد تكون شهرا او سنة او حتى أسبوع او ٌوما

تكون سنة طبٌعٌة خالٌة من الشواذ و التأثٌرات العرضٌة واألزمات والحروب 

 .والفٌضانات 

هً الفترة التً تنسب أسعارها او كمٌاتها الى أسعار او كمٌات :  فترة المقارنة  ( ب)

 .فترة األساس 

 

 :األساس الثابت واألساس المتحرك  .2

      إذا كانت جمٌع فترات المقارنة تنسب الى فترة معٌنة ثابتة عند تركٌب الرقم القٌاسً 

 .فان الفترة المعٌنة تسمى  باألساس الثابت 

 .     إما إذا كانت فترة األساس تتغٌر لكل فترة مقارنة فإنها تسمى باألساس المتحرك 

 :تحدٌد ظاهرة وكٌفٌة اختٌار مفرداتها  .3

 .لعدة سنوات  (قٌاس التغٌرات الحاصلة بها)            نحدد الظاهرة المراد قٌاسها 

عمل رقم قٌاسً ألسعار البٌع بالمفرد فهنا نحدد السلع والخدمات وأهمٌتها بالنسبة ": مثال

 .للفرد وتخصٌصه الدخل وكٌفٌة إنفاقه على هذه السلع 

 .تحدٌد الوزن المالئم للترجٌح  .4

لكً نعطً لكل سلعة أهمٌتها عند تركٌب الرقم القٌاسً فالبد  من ترجٌحها بفرض 

أوزان  مالئمة تمثل أهمٌة تلك السلع لكً ٌكون الرقم القٌاسً معبرا بدقة عن 

حقٌقة التغٌر فً مستوى األسعار وهذه األوزان تحدد من قبل لجان خاصة وخبراء 

 .اختصاصٌٌن فً هذا المجال 
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 أنواع األرقام القٌاسٌة

 .األرقام القٌاسٌة البسٌطة ":- اوال

 .األرقام القٌاسٌة المرجحة :- ثانٌا 

 :األرقام القٌاسٌة البسٌطة ": اوال

هو ابسط الصور التً تأخذها األرقام القٌاسٌة وهو عبارة  :منسوب السعر  .1

عن نسبة لسعر متغٌر ما فً سنة المقارنة الى نفس المتغٌر لسنة األساس 

 .وٌأخذ أرقام وكمٌات فقط  وٌقٌس التغٌر فً فترة واحدة ولسلعة واحدة 

 

Price relative  = 
𝐏𝐧

𝐏𝟎
  * 100  

Pn:  تمثل السعر فً سنة المقارنة. 

P0:   تمثل السعر فً سنة األساس. 

 25  هً  1960 و 1955 افترض أن أسعار المستهلكٌن لسلعة ما للسنوات (:1)مثال 

 هً سنة مقارنة ،فما 1960 كسنة أساس و 1955 على التوالً ، فإذا أخذنا سنة 30،

 هو منسوب السعر ؟

 :الحل 

 Price relative  = 
𝐏𝐧

𝐏𝟎
  * 100  

                         = 
𝟑𝟎

𝟐𝟓
  * 100   = 120  % 

 (:2)مثال 

 1970-1965     البٌانات التالٌة تمثل استٌرادات العراق من المواد الغذائٌة للسنوات 

 . هً سنة األساس 1965،اعتبر سنة  (ملٌون دٌنار عراقً )

 المطلوب إٌجاد الرقم القٌاسً لالستٌراد باستخدام منسوب السعر ؟
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Price relative   
(االستٌرادات) Imported 

year 

    100 %                               100 %          29.5 1965 

      = 
𝟐𝟕.𝟒

𝟐𝟗.𝟓
  * 100                    92.88 27.4 1966 

= 
𝟐𝟑.𝟑

𝟐𝟗.𝟓
  * 100                        78.98 23.3 1967 

= 
𝟐𝟕.𝟑

𝟐𝟗.𝟓
  * 100                        92.54 27.3 1968 

= 
𝟐𝟒.𝟎

𝟐𝟗.𝟓
  * 100                        81.35 24.0 1969 

= 
𝟐𝟓.𝟎

𝟐𝟗.𝟓
  * 100                       84.75 25.0 1970 

 .الوسط الحسابً لمناسٌب األسعار  .2

Price   Index  = 

𝐏𝐧𝟏
𝐏𝟎𝟏

    +     
𝐏𝐧𝟐
𝐏𝟎𝟐 

 +   …………+     
𝐏𝐧𝐧
𝐏𝟎𝐧

 

𝐍
  *100 

  وسنة 1970  ، 1965الجدول التالً ٌمثل أسعار بعض السلع لسنة  :  3مثال 

 ، احسب الرقم القٌاسً بطرٌقة الوسط الحسابً لمناسٌب 1965األساس هً  

 األسعار ؟وفسر النتٌجة؟

Price  السلع(Goods) 

1970 1965 

2.200 2.000 Meat 

0.270 0.200 Milk 

1.150 1.000 Cheese 

Price relative of meat    = 
𝐏𝟏𝟗𝟕𝟎

𝐏𝟏𝟗𝟔𝟓
  * 100   = 

𝟐.𝟐𝟎𝟎

𝟐.𝟎𝟎𝟎
  الحل      %   110   =  100* 

Price relative of milk      = 
𝐏𝟏𝟗𝟕𝟎

𝐏𝟏𝟗𝟔𝟓
  * 100  =  

𝟎.𝟐𝟕𝟎

𝟎.𝟐𝟎𝟎
   *100  = 135   % 

Price relative of Cheese = 
𝐏𝟏𝟗𝟕𝟎

𝐏𝟏𝟗𝟔𝟓
  * 100  =  

𝟏.𝟏𝟓𝟎

𝟏.𝟎𝟎𝟎
 * 100  =  115  % 

Price   Index  = 
𝟏𝟏𝟎 +  𝟏𝟑𝟓 +  𝟏𝟏𝟓

𝟑
     =  120  % 

 .خالل الفترة%  20األسعار ارتفعت بنسبة 
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الجدول أدناه ٌبٌن متوسط أسعار أنتاج البترول والفحم خالل السنوات  ( : 4)مثال 

 . ، احسب الوسط الحسابً لمناسٌب األسعار لكال السلعتٌن 1958    - 1949

Price المادة 

1958 1949 

28.20 20.13 Coalالفحم  

21.4 20.3 Patrolالنفط  
 :الحل 

Price relative of Coal    =
𝐏𝐧

𝐏𝟎
  * 100  = 

𝟐𝟖.𝟐𝟎

𝟐𝟎.𝟏𝟑 
 *100  =  140 % 

Price relative of Patrol  =
𝐏𝐧

𝐏𝟎
  * 100  = 

𝟐𝟏.𝟒

𝟐𝟎.𝟑 
  * 100  =  105.4  % 

Price   Index  = 
𝟏𝟒𝟎 +  𝟏𝟎𝟓.𝟒 

𝟐
     =  122.7  % 

 الوسط الهندسً البسٌط لمناسٌب األسعار .3

Geometric mean =  
𝐏𝐧𝟏

𝐏𝟎𝟏
  ∗    

𝐏𝐧𝟐

𝐏𝟎𝟐 
∗    …………∗  

𝐏𝐧𝐧

𝐏𝟎𝐧

𝐧
   *100 

   .1963 ،1939الجدول التالً ٌبٌن أسعار بعض السلع لسنتٌن (:   5)مثال 

المطلوب إٌجاد الرقم  القٌاسً بطرٌقة الوسط الهندسً لمناسٌب األسعار باعتبار سنة 

  .100 تساوي 1939

Priceالسلع    السعر(Goods) 

1963 1939 

4000 600 wheat 

70 30 Sugar 

320 32 Meat 
 :الحل 

Price relative of wheat  =
𝟒𝟎𝟎𝟎

𝟔𝟎𝟎
 *100  =   666.67 

Price relative of Sugar  =
𝟕𝟎

𝟑𝟎
∗ 𝟏𝟎𝟎  =   233.33 

Price relative of Meat  =
𝟑𝟐𝟎

𝟑𝟐
∗ 𝟏𝟎𝟎  =   1000 
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Geometric mean =  
𝐏𝐧𝟏

𝐏𝟎𝟏
  ∗    

𝐏𝐧𝟐

𝐏𝟎𝟐 
∗    …………∗  

𝐏𝐧𝐧

𝐏𝟎𝐧

𝐧
    *100 

                                =  𝟔𝟔𝟔.𝟔𝟕 ∗ 𝟐𝟑𝟑.𝟑 ∗ 𝟏𝟎𝟎𝟎
𝟑

    =  𝟏𝟓𝟓𝟓𝟑𝟒𝟏𝟏𝟏
𝟑

   

                                  = 537 .78 

 احسب الوسط الهندسً لبٌانات الجدول المتعلق بأسعار إنتاج البترول والفحم   (:6)مثال

        105.4=        و منسوب السعر للبترول  % 140= منسوب السعر للفحم 

Geometric mean =  𝟏𝟒𝟎 ∗ 𝟏𝟎𝟓.𝟒 
𝟐

     =    𝟏𝟒𝟕𝟓𝟔 
𝟐

   =  121.47 % 

   % .21.47أي أن نسبة الزٌادة فً األسعار خالل الفترة هً 

 والمطلوب 1995، 1990 أنواع من السلع الغذائٌة فً السنتٌن 4فٌما ٌلً   H.Wواجب 

 .الوسط الهندسً لمناسٌب األسعار  (2)الوسط الحسابً لمناسٌب األسعار  (1)حساب  

Priceالسلع  (ألف دٌنار للطن)  السعر(Goods) 

1995 1990 

 الرز 80 100

 الزٌوت 50 80

 اللحوم 100 262

 الخضراوات 15 30

 

 

 

 

 

 

 

 

 


