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 :األرقام القٌاسٌة لألسعار المرجحة ": ثانٌا 

   أن األرقام القٌاسٌة البسٌطة ال تكون دقٌقة عند حساب الرقم القٌاسً لسلع مختلفة 

وذلك بسبب إغفال األهمٌة النسبٌة للسلع ولكً تكون األرقام القٌاسٌة دقٌقة لقٌاس تغٌر 

وهنا ظهرت الصٌغ . الظواهر المختلفة فأننا نعطً السلع األوزان المناسبة إلبراز أهمٌتها

 :التالٌة 

  :Laspear Price Indexصٌغة السبٌر  .1

 .ٌتم الترجٌح بها لكمٌات السلع فً سنة  األساس

Laspear  Index ( IL ) =   
 𝐩𝐧𝐪𝟎

 𝐩𝟎𝐪𝟎
   * 100 

  :Paasche  Price Indexصٌغة باش  .2

 .وٌتم فٌها الترجٌح للكمٌات فً سنة المقارنة 

Paasche   Index ( IP ) =   
 𝐩𝐧𝐪𝐧

 𝐩𝟎𝐪𝐧
   * 100 

  :Marshall - Edgwarth  Price Index اٌد جورث  –صٌغة مارشال  .3

 وٌتم فٌها الترجٌح لكمٌات  سنة األساس زائدا سنة المقارنة

Marshal   Index ( IM ) =   
 𝐩𝐧(𝐪𝟎+𝐪𝐧)

 𝐩𝟎(𝐪𝟎+𝐪𝐧)
   * 100 

 : Fisher Price Index (صٌغة فٌشر )الرقم القٌاسً األمثل  .4

وتوفق بٌن صٌغتً السبٌر وباش وتتمثل بإٌجاد الجذر التربٌعً لحاصل ضرب الصٌغتٌن 

 :لنحصل على الوسط الهندسً الذي صٌغته هً 

Fisher Index ( IF ) =    
 𝐩𝐧𝐪𝟎

 𝐩𝟎𝐪𝟎
∗  

 𝐩𝐧𝐪𝐧

 𝐩𝟎𝐪𝐧
    * 100 

                      IF   =    𝐈𝐋 ∗ 𝐈𝐏     

  :Drobishe's Price Indexصٌغة دروبش    .5

 وتمثل الوسط الحسابً بدال من الوسط الهندسً فً حالة صٌغة فٌشر

Drobishe's  Index ( ID )  = 

 𝐩𝐧𝐪𝟎
 𝐩𝟎𝐪𝟎

+ 
 𝐩𝐧𝐪𝐧
 𝐩𝟎𝐪𝐧

  

𝟐
   * 100  
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                             ID   = 
𝐈𝐋+ 𝐈𝐏

𝟐
     

 : Walch Price Indexصٌغة والش  .6

كأوزان ترجٌح لألسعار عند  (األساس والمقارنة)وتمثل الوسط الهندسً لكمٌات سنتً 

 :حساب الرقم القٌاسً والصٌغة هً 

Walch  Index ( I W ) =   
 𝐩𝐧     𝐪𝟎∗𝐪𝐧

 𝐩𝟎    𝐪𝟎∗𝐪𝐧
   * 100  

 

  1980-1970الجدول التالً ٌمثل كمٌات أربع سلع وأسعارها  للسنوات  :مثال 

 هً سنة األساس لكل من 1970 باعتبار سنة1980، اوجد الرقم القٌاسً لسنة 

 صٌغة السبٌر ، باش ، مارشال ، فٌشر ،دروبش؟

 الكمٌات

q0                             qn 

 األسعار

P0                        pn 

Goods 

1957 1939 1957 1939 

24 18 4 2 1 

12 6 9 4 2 

32 20 3 1 3 

400 250 3 1 4 

 :الحل 

𝐩𝟎 (𝐪𝟎+𝐪𝐧) 𝐩𝐧(𝐪𝟎 + 𝐪𝐧) 𝐪𝟎 + 𝐪𝐧 𝐩𝟎𝐪𝐧 𝐩𝐧𝐪𝐧 𝐩𝟎𝐪𝟎 𝐩𝐧𝐪𝟎 Goods 

84 168 42 48 96 36 72 1 

72 162 18 48 108 24 54 2 

52 156 52 32 96 20 60 3 

650 1950 650 400 1200 250 750 4 

 المجموع 936 330 1500 528  2436 858

 

1.  ( IL ) =   
 𝐩𝐧𝐪𝟎

 𝐩𝟎𝐪𝟎
   * 100   = 

𝟗𝟑𝟔

𝟑𝟑𝟎
 *100  =  283.6 % 

2. ( IP ) =   
 𝐩𝐧𝐪𝐧

 𝐩𝟎𝐪𝐧
   * 100     = 

𝟏𝟓𝟎𝟎

𝟓𝟐𝟖
 *100  = 284 % 

3.  ( IM ) =   
 𝐩𝐧(𝐪𝟎+𝐪𝐧)

 𝐩𝟎(𝐪𝟎+𝐪𝐧)
   * 100   = 

𝟐𝟒𝟑𝟔

𝟖𝟓𝟖
 *100  = 283.9 % 
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4. ( IF ) =    
 𝐩𝐧𝐪𝟎

 𝐩𝟎𝐪𝟎
∗  

 𝐩𝐧𝐪𝐧

 𝐩𝟎𝐪𝐧
    * 100 

IF   =    𝐈𝐋 ∗ 𝐈𝐏    * 100    =    𝟐𝟖𝟑. 𝟔 ∗ 𝟐𝟖𝟒        = 𝟖𝟎𝟓𝟒𝟐. 𝟒        

=283.8 % 

 

5. ( ID )  =    

 𝐩𝐧𝐪𝟎
 𝐩𝟎𝐪𝟎

+ 
 𝐩𝐧𝐪𝐧
 𝐩𝟎𝐪𝐧

  

𝟐
   * 100  

    ID   =   
𝐈𝐋+ 𝐈𝐏

𝟐
         = 

𝟐𝟖𝟑.𝟔+𝟐𝟖𝟒

𝟐
   = 283.8 

 

 احسب الرقم القٌاسً بصٌغة والش؟.من معلومات المثال السابق  : مثال 

𝐏𝟎 𝐪𝟎𝐪𝐧 𝐏𝐧 𝐪𝟎𝐪𝐧  𝐪𝟎𝐪𝐧 𝐪𝟎𝐪𝐧 Goods 

41.56 83.12 20.78 432 1 

33.96 76.41 8.49 72 2 

25.3 75.9 25.3 640 3 

316.23 948.69 316.23 100000 4 

417.05 1184.1
2 

 المجموع 101144 

Walch Index ( I W ) =   
 𝐩𝐧     𝐪𝟎∗𝐪𝐧

 𝐩𝟎    𝐪𝟎∗𝐪𝐧
   * 100  = 

𝟏𝟏𝟖𝟒.𝟏𝟐

𝟒𝟏𝟕.𝟎𝟓
 *100 =283.9% 

************************ 

 األرقام  القٌاسٌة النسبٌة المرجحة

 .الوسط الحسابً المرجح للمناسٌب 

للتغلب على العٌوب فً الوسط الحسابً البسٌط للمناسٌب نستخدم الوسط الحسابً المرجح 

 :-للمناسٌب ألنه األكثر استخداما وشٌوعا فً هذا المجال  وٌمتاز بما ٌلً 

 .بهذه الطرٌقة نحصل على منسوب السعر لكل سلعة ولهذا فائدة فً التحلٌل  .1

 .إمكان تعدٌل الرقم القٌاسً بإدخال مناسٌب السلع الجدٌدة بدال من القدٌمة  .2

إمكان اخذ سلعة واحدة لتمثٌل المجموعة الفرعٌة مع الترجٌح بقٌمة المجموعة  .3

الفرعٌة وبهذه الطرٌقة ترجح كل منسوب سعر بالقٌمة اإلجمالٌة للسعلة وذلك بداللة 

بعض الوحدات النقدٌة كالدٌنار مثال حتى تكون جمٌع عوامل الضرب مقاسة بنفس 

وحدة القٌاس وبما أن قٌمة السلعة نحصل علٌها من ضرب السعر فً الكمٌة فان 

 .(p  x  q)األوزان تعطى بالصٌغة   
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 .وهناك حالتٌن لحساب الوسط الحسابً المرجح

 .الوسط الحسابً المرجح للمناسٌب باستخدام أسعار سنة األساس كأوزان ( أ)

         =  
   

𝐩𝐧
𝐩𝟎

  (𝐩𝟎𝐪𝟎)

 (𝐩𝟎𝐪𝟎)
   * 100    

 .الوسط الحسابً المرجح للمناسٌب باستخدام أسعار سنة المقارنة كأوزان ( ب)

     =   
   

𝐩𝐧
𝐩𝟎

  (𝐩𝐧𝐪𝐧)

 (𝐩𝐧𝐪𝐧)
   * 100   

إذا كانت أسعار مجموعة من السلع والكمٌات المستهلكة منها بمالٌٌن الوحدات  : مثال

 : وكاالتً 1968 وسنة األساس هً    1970  - 1968فً كل من سنتً 

منسوب 
 السعر

 الكمٌات

q0                             qn 

 األسعار

P0                        pn 

Goods 

Pn/P0 1970 1968 1970 1968 
1 3 2 5 5 1 

1.25 2 3 5 4 2 

0.67 4 1 4 6 3 

1.25 5 5 10 8 4 
1.6 6 4 8 5 5 

 

 :الحل 

(Pn/P0) Pn qn 
 

(Pn/P0) P0 q0 Pn qn P0 q0 

15 10 15 10 

12.5 15 10 12 

10.72 4.02 16 6 

62.5 50 50 40 

76.8 32 48 20 

177.52 
 

111.02 139 88 

 :وعند التعوٌض نحصل على 

   بأسعار سنة األساس  .1
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                    =  
   

𝐩𝐧
𝐩𝟎

  (𝐩𝟎𝐪𝟎)

 (𝐩𝟎𝐪𝟎)
   * 100    

                    =   
𝟏𝟏𝟏.𝟎𝟐

𝟖𝟖
  * 100    =  126.16 % 

 بأسعار سنة المقارنة    .2

               =   
   

𝐩𝐧
𝐩𝟎

  (𝐩𝐧𝐪𝐧)

 (𝐩𝐧𝐪𝐧)
   * 100   

                     =   
𝟏𝟕𝟕.𝟓𝟐

𝟏𝟑𝟗
  * 100    =  127.71 % 

 األرقام القٌاسٌة باألساس الثابت واألساس المتحرك

       ٌنبغً لسنة األساس أن تتصف باالستقرار وخلوها من الظواهر الشاذة كالحروب 

واألزمات االقتصادٌة ولذلك تحدد سنة معٌنة ٌحسب على أساسها األرقام القٌاسٌة للظواهر 

وفً حالة مضً سنوات عدٌدة على " وفً بعض األحٌان ٌؤخذ معدل عدة سنوات مثال

سنة األساس ٌصبح من الواجب تبدٌلها واختٌار سنة أخرى مالئمة وذلك لعوامل كثٌرة 

منها حالة األسعار وزٌادة االختالف فً نمط االستهالك، اختالف أذواق المستهلكٌن 

وظهور سلع جدٌدة لها تأثٌر فً الرقم القٌاسً واختفاء سلع قدٌمة كان لها أهمٌتها 

 .  لتكوٌن الرقم القٌاسً 

 : مثال 

 كما فً 1969إذا علمت أن أسعار الحنطة فً محافظة نٌنوى خالل النصف األول من عام 

 :والمطلوب .الجدول أدناه 

 .(األساس)حساب الرقم القٌاسً لألسعار لألساس الثابت شهر كانون الثانً  .1

 .حساب الرقم القٌاسً لألسعار لألساس المتحرك  .2

  لألساس المتحرك  
Price index 

 

  لألساس الثابت  
Price index 

 

price month 

----- 100%     36.1 1 

97.51 𝟑𝟓.𝟐

𝟑𝟔.𝟏
 *100     = 97.51 35.2 2 

98.0 𝟑𝟒.𝟓

𝟑𝟔.𝟏
 *100     =95.57 34.5 3 

94.5 𝟑𝟐.𝟔

𝟑𝟔.𝟏
 *100    = 90.30 32.6 4 
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100 𝟑𝟐.𝟔

𝟑𝟔.𝟏
 *100    = 90.30 32.6 5 

96.3 𝟑𝟏.𝟒

𝟑𝟔.𝟏
 *100   =  86.98 31.4 6 

 

 تحوٌل األرقام القٌاسٌة من األساس الثابت الى األساس المتحرك وبالعكس 

 100ٌتم بأن نقسم كل رقم قٌاسً على الرقم القٌاسً السابق له وضرب النتٌجة فً 

 .فنحصل بذلك على األساس المتحرك  

أما عند تحوٌل األساس الثابت من سنة الى أخرى فٌتم بتقسٌم كل األرقام القٌاسٌة 

* للسلسلة الزمنٌة على الرقم القٌاسً للسنة المراد اتخاذها كسنة أساس وضرب النتٌجة 

 .  إما األساس المتحرك فهو قسمة الرقم القٌاسً الحالً على السابق له وهكذا .  100

  السنة   Year األساس الثابت  األساس المتحرك 
------- 100 1970 

P1/p0 * 100 P1/p0 * 100 1971 

P2/p1 * 100 P2/p0 * 100 1972 

P3/p2 * 100 P3/p0 * 100 1973 
 .وٌفضل الرقم القٌاسً الثابت على الرقم القٌاسً المتحرك 

 .وذلك ألنه ٌقٌس فترة اكبر وذلك لمعرفة مدى التغٌر فً أسعار المواد 

 لألساس 1985 – 1980   اآلتً أرقام قٌاسٌة ألسعار احد السلع خالل الفترة :-مثال

  .1983  الى 1980تحوٌل سنة األساس من سنة . 1:   ،  المطلوب 1980الثابت 

 كسنة أساس (1984-1982.)3.تحوٌل األساس الثابت الى متحرك . 2             

1981-1983 

  سنة األساس

األساس 
 المتحرك

1983= 100 
 تحوٌل األساس

 الرقم القٌاسً
 

 السنة

84.53 --- 89.29 100 1980 

67.62 80 71.43 80 1981 

105.66 156.25 111.61 125 1982 

94.67 89.6 100 112 1983 

99.74 105.36 105.36 118 1984 

103.13 103.39 108.93 122 1985 

=  (1984-1982)الوسط الحسابً للفترة 
𝟏𝟐𝟓+𝟏𝟏𝟐+𝟏𝟏𝟖

𝟑
=  𝟏𝟏𝟖. 𝟑 

 :مثال 
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 1968-1962الجدول التالً ٌبٌن األرقام القٌاسٌة بأسعار الجملة فً بغداد للسنوات 

 ، المطلوب حساب األرقام القٌاسٌة للسنٌن المذكورة 1962باعتبار سنة األساس هً 

  هً سنة أساس أخرى ؟1967 هً سنة األساس الجدٌدة ، ثم 1965باعتبار سنة 

 الرقم القٌاسً

1967  = 100 

 الرقم القٌاسً

1965  = 100 

 الرقم القٌاسً

1962  = 100 
 السنة

87.7 93.6 100 1962 

94.8 101.2 108.1 1963 

96.6 103.1 110.1 1964 

93.7 100 106.8 1965 

97 99.2 106 1966 

100 106.7 114 1967 

95.2 101.7 108.6 1968 

  Testing  of Index Numbers:اختبار األرقام القٌاسٌة 

     تطرقنا لعدة صٌغ لألرقام القٌاسٌة والسؤال أي من هذه الصٌغ هو األفضل ألنه قد 

خطا ": ٌرتكب الباحث او الجهات المختصة عدة أخطاء عند تركٌب الرقم القٌاسً مثال

 :التجانس وخطا المعاٌنة وخطا الصٌاغة وٌقصد بها األتً 

 وهو الخطأ الذي ٌنتج من معاٌنة السلع الداخلة فً الرقم القٌاسً :خطا المعاٌنة  .1

 .واحتمال حصول أي خطا فٌها 

 وهو الخطأ الناتج عن التغٌٌر فً ترتٌب السلع بٌن فترتٌن :خطأ التجانس  .2

 .مختلفتٌن 

 وهو الخطأ الناتج عن الصٌغ المختلفة عند تركٌب األرقام القٌاسٌة :خطأ الصٌاغة  .3

 .فهً تتباٌن فً دقتها وفً دقة قٌاسها للتغٌرات فً األسعار او الكمٌات 

 :ولذلك تجرى االختبارات لمعرفة صالحٌة األرقام  القٌاسٌة وهذه االختبارات هً 

 :اختبار االنعكاس العاملً .2:اختبار االنعكاس الزمنً . 1

 :اختبار االنعكاس الزمنً ": اوال

    ٌعتمد هذا االختبار على استبدال الزمن فً السعر او الكمٌة فتستبدل أسعار وكمٌات 

    1=  الرقم القدٌم xسنة األساس بأسعار وكمٌات سنة المقارنة فإذا كان الرقم الجدٌد 

 .قٌل أن الرقم القٌاسً ٌحقق االنعكاس الزمنً  

 :منسوب السعر   .1

= 
𝐏𝐧

𝐏𝟎
  * 

𝐏𝟎

𝐏𝐧
 أذن  ٌجتاز  االنعكاس الزمنً               1   =       
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  :  صٌغة السبٌر .2

Laspear  Index ( IL ) =   
 𝐩𝐧𝐪𝟎

 𝐩𝟎𝐪𝟎
   *   

 𝐩𝟎𝐪𝐧

 𝐩𝐧𝐪𝐧
      ≠    1 

 .أذن ال ٌجتاز  االنعكاس الزمنً 

 :     صٌغة باش  .3

   Paasche   Index ( IP ) =   
 𝐩𝐧𝐪𝐧

 𝐩𝟎𝐪𝐧
    *  

 𝐩𝟎𝐪𝟎

 𝐩𝐧𝐪𝟎
   ≠    1 

 .أذن ال ٌجتاز  االنعكاس الزمنً 

 : اٌد جورث–صٌغة مارشال  .4

Marshal   Index ( IM ) =   
 𝐩𝐧(𝐪𝟎+𝐪𝐧)

 𝐩𝟎(𝐪𝟎+𝐪𝐧)
   *   

 𝐩𝟎(𝐪𝐧+𝐪𝟎)

 𝐩𝐧(𝐪𝐧+𝐪𝟎)
   =  1 

 .أذن ٌجتاز  االنعكاس الزمنً

 

 :(صٌغة فٌشر )الرقم القٌاسً األمثل  .5

Fisher Index ( IF ) =    
 𝐩𝐧𝐪𝟎

 𝐩𝟎𝐪𝟎
∗  

 𝐩𝐧𝐪𝐧

 𝐩𝟎𝐪𝐧
    *  

 𝐩𝟎𝐪𝐧

 𝐩𝐧𝐪𝐧
∗  

 𝐩𝟎𝐪𝟎

 𝐩𝐧𝐪𝟎
      =  1   

 .أذن ٌجتاز  االنعكاس الزمنً   

 :صٌغة والش .6

 

Walch  Index ( I W ) =   
 𝐩𝐧     𝐪𝟎∗𝐪𝐧

 𝐩𝟎    𝐪𝟎∗𝐪𝐧
   *

 𝐩𝟎     𝐪𝐧∗𝐪𝟎

 𝐩𝐧    𝐪𝐧∗𝐪𝟎
     = 1   

 .أذن ٌجتاز  االنعكاس الزمنً

 

هناك انتقاد ٌوجه الى الرقم القٌاسً لفٌشر األمثل ال ٌتمتع بالدقة كالرقمٌن  //س

 .السابقٌن المكونٌن له 

 

أن الرقم القٌاسً األمثل هو الوسط الهندسً لباش و السبٌر وهما غٌر دقٌقٌن  //ج

السبٌر صٌغته تفترض بقاء المستهلكٌن على )ألنهما متحٌزٌن باتجاهٌن مختلفٌن 

وضعه السابق وان أذواقهم لم تتغٌر فً المدة بٌن سنتً األساس والمقارنة وأنهم 

سوف ٌستمرون باستهالك نفس الكمٌات من السلع لصرف النظر عن ارتفاع 

األسعار او انخفاضها بٌنما هناك حقٌقة هً تحول المستهلكٌن من السلع التً ارتفع 

سعرها الى السلع التً انخفض سعرها وهذا ٌبٌن أن السبٌر تحٌز نحو األعلى أما 

باش فان صٌغته تقٌس التغٌر فً النفقات الالزمة للحصول  على كمٌات السلع 

المستهلكة فً سنة المقارنة ألسعار هذه السنة وبأسعار سنة األساس وبنفس 
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األسباب أعاله فان الصٌغة تكون متحٌزة الى األسفل اذ لٌس من المعقول أن ٌكون 

المستهلك اشترى نفس الكمٌات من السلع فً سنة األساس كما فعل فً سنة 

 . المقارنة وعلٌه فان الرقم القٌاسً االمثل هو غٌر دقٌق كالرقمٌن المكونٌن له 

 

 

 :اختبار االنعكاس العاملً ":- ثانٌا 

      إذا استبدلت رموز األسعار برموز الكمٌات فً صٌغة الرقم القٌاسً للسعر مع 

اإلبقاء على دلٌل الزمن حصلنا على صٌغة القٌاس للكمٌة وهو ما ٌسمى باالنعكاس او 

البدٌل العاملً ، و إذا كان  الرقم القٌاسً القدٌم فً الرقم القٌاسً الجدٌد ٌساوي الرقم 

 .القٌاسً للقٌمة  ، قٌل أن الرقم القٌاسً ٌحقق او ٌجتاز االختبار العاملً 

 

   =  بدٌله العاملً  Xالرقم القٌاسً :  أذن الشرط هو
 𝐩𝐧𝐪𝐧

 𝐩𝟎𝐪𝟎
   الرقم القٌاسً للقٌمة     

 :منسوب السعر  .1

= 
𝐏𝐧

𝐏𝟎
  * 

𝐪𝐧

𝐪𝟎
       =       

𝐩𝐧𝐪𝐧

𝐩𝟎𝐪𝟎
 أذن  ٌجتاز  االنعكاس العاملً             

  :  صٌغة السبٌر .2

Laspear  Index ( IL ) =   
 𝐩𝐧𝐪𝟎

 𝐩𝟎𝐪𝟎
   *   

 𝐪𝐧𝐩𝟎

 𝐪𝟎𝐩𝟎
      ≠  

 𝐩𝐧𝐪𝐧

 𝐩𝟎𝐪𝟎
         

 .أذن ال ٌجتاز  االنعكاس العاملً 

 :     صٌغة باش  .3

   Paasche   Index ( IP ) =   
 𝐩𝐧𝐪𝐧

 𝐩𝟎𝐪𝐧
    *  

 𝐪𝐧𝐩𝐧

 𝐪𝟎𝐩𝐧
   ≠   

 𝐩𝐧𝐪𝐧

 𝐩𝟎𝐪𝟎
        

 .أذن ال ٌجتاز  االنعكاس العاملً 

 : اٌد جورث–صٌغة مارشال  .4

Marshal   Index ( IM ) =   
 𝐩𝐧(𝐪𝟎+𝐪𝐧)

 𝐩𝟎(𝐪𝟎+𝐪𝐧)
   *   

 𝐪𝐧(𝐩𝟎+𝐩𝐧)

 𝐪𝟎(𝐩𝟎+𝐩𝐧)
   ≠  

 𝐩𝐧𝐪𝐧

 𝐩𝟎𝐪𝟎
       

 .أذن ال ٌجتاز  االنعكاس العاملً

 

 :(صٌغة فٌشر )الرقم القٌاسً األمثل  .5

Fisher Index ( IF ) =   
 𝐩𝐧𝐪𝟎

 𝐩𝟎𝐪𝟎
∗  

 𝐩𝐧𝐪𝐧

 𝐩𝟎𝐪𝐧
   *  

 𝐪𝐧𝐩𝟎

 𝐪𝟎𝐩𝟎
∗  

 𝐪𝐧𝐩𝐧

 𝐪𝟎𝐩𝐧
     =

 𝐩𝐧𝐪𝐧

 𝐩𝟎𝐪𝟎
           

 .أذن ٌجتاز  االنعكاس العاملً   

 :صٌغة والش .6
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Walch  Index ( I W ) =   
 𝐩𝐧     𝐪𝟎∗𝐪𝐧

 𝐩𝟎    𝐪𝟎∗𝐪𝐧
   *   

 𝐪𝐧     𝐩𝟎∗𝐩𝐧

 𝐪𝟎    𝐩𝟎∗𝐩𝐧
 ≠  

 𝐩𝐧𝐪𝐧

 𝐩𝟎𝐪𝟎
   

 أذن ال ٌجتاز  االنعكاس الزمنً

 

من الجدول اآلتً احسب األرقام القٌاسٌة لكل من السبٌر ،باش، مارشال، فٌشر  :مثال

وهل ٌجتاز كل منهما اختباري االنعكاس الزمنً واالنعكاس العاملً علما أن سنة األساس 

  ؟1961هً 

 السلع 1961 1972

qn pn q0 P0 

7 6.5 5 5 1 

10 8.8 6 7.75 2 

6 7.75 4 9.63 3 

9 12.75 9 12.5 4 

 الحل 

𝐩𝐧𝐪𝟎 𝐩𝟎𝐪𝟎 𝐩𝐧𝐪𝐧 𝐩𝟎𝐪𝐧 𝐪𝟎 السلع + 𝐪𝐧 

 

1 32.5 25 45.5 35 12 

2 52.8 46.5 88 77.5 16 

3 31 38.52 46.5 57.78 10 
4 114.75 112.5 114.75 112.5 18 

  282.78 294.75 222.52 231.05 المجموع

 

𝐩𝐧(𝐪𝟎 + 𝐪𝐧) 𝐩𝟎 (𝐪𝟎+𝐪𝐧) P0 + pn q0(P0 + pn) qn(P0 + pn) 

 

78 60 11.5 57.5 80.5 

140.8 124 16.55 99.3 165.5 
77.5 96.3 17.38 69.52 104.28 

229.5 225 25.25 227.25 227.25 
525.8 505.3  453.57 277.53 

 .اختبار االنعكاس الزمنً 

  :  صٌغة السبٌر .1

Laspear  Index ( IL ) =   
 𝐩𝐧𝐪𝟎

 𝐩𝟎𝐪𝟎
   *   

 𝐩𝟎𝐪𝐧

 𝐩𝐧𝐪𝐧
      ≠    1 

 . ال ٌجتاز  االنعكاس الزمنً 

                   = 
𝟐𝟑𝟏.𝟎𝟓

𝟐𝟐𝟐.𝟓𝟐
  ∗  

𝟐𝟖𝟐.𝟕𝟖

𝟐𝟗𝟒.𝟕𝟓
       ≠    1 

 :     صٌغة باش  .2



  2015/2016   ( المرحلة الثانٌة – قسم اإلحصاء –السالسل الزمنٌة )محاضرات 
 م علً عبدالزهره حسن.      م

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

11 
 

   Paasche   Index ( IP ) =   
 𝐩𝐧𝐪𝐧

 𝐩𝟎𝐪𝐧
    *  

 𝐩𝟎𝐪𝟎

 𝐩𝐧𝐪𝟎
   ≠    1 

 .ال ٌجتاز  االنعكاس الزمنً 

  = 
𝟐𝟗𝟒.𝟕𝟓

𝟐𝟖𝟐.𝟕𝟖
  ∗  

𝟐𝟐𝟐.𝟓𝟐

𝟐𝟑𝟏.𝟎𝟓
       ≠    1 

 

 

 : اٌد جورث–صٌغة مارشال  .3

Marshal   Index ( IM ) =   
 𝐩𝐧(𝐪𝟎+𝐪𝐧)

 𝐩𝟎(𝐪𝟎+𝐪𝐧)
   *   

 𝐩𝟎(𝐪𝐧+𝐪𝟎)

 𝐩𝐧(𝐪𝐧+𝐪𝟎)
   =  1 

  = 
𝟓𝟐𝟓.𝟖

𝟓𝟎𝟓.𝟑
  ∗  

𝟓𝟎𝟓.𝟑

𝟓𝟐𝟓.𝟖
       =    1 

 

 .أذن ٌجتاز  االنعكاس الزمنً

 

 :(صٌغة فٌشر )الرقم القٌاسً األمثل  .4

Fisher Index ( IF ) =    
 𝐩𝐧𝐪𝟎

 𝐩𝟎𝐪𝟎
∗  

 𝐩𝐧𝐪𝐧

 𝐩𝟎𝐪𝐧
    *  

 𝐩𝟎𝐪𝐧

 𝐩𝐧𝐪𝐧
∗  

 𝐩𝟎𝐪𝟎

 𝐩𝐧𝐪𝟎
      =  1   

   =   
𝟐𝟑𝟏.𝟎𝟓

𝟐𝟐𝟐.𝟓𝟐
∗  

𝟐𝟗𝟒.𝟕𝟓

𝟐𝟖𝟐.𝟕𝟖
 ∗   

𝟐𝟖𝟐.𝟕𝟖

𝟐𝟗𝟒.𝟕𝟓
∗  

𝟐𝟐𝟐.𝟓𝟐

𝟐𝟑𝟏.𝟎𝟓
    *     =  1   

 .أذن ٌجتاز  االنعكاس الزمنً

 اختبار االنعكاس العاملً 

 
 𝐩𝐧𝐪𝐧

 𝐩𝟎𝐪𝟎
       =  

𝟐𝟗𝟒.𝟕𝟓

𝟐𝟐𝟐.𝟓𝟐
 منسوب القٌمة        

  :  صٌغة السبٌر .1

Laspear  Index ( IL ) =   
 𝐩𝐧𝐪𝟎

 𝐩𝟎𝐪𝟎
   *   

 𝐪𝐧𝐩𝟎

 𝐪𝟎𝐩𝟎
      ≠  

 𝐩𝐧𝐪𝐧

 𝐩𝟎𝐪𝟎
         

                          =   
𝟐𝟑𝟏.𝟎𝟓

𝟐𝟐𝟐.𝟓𝟐
   *   

𝟐𝟖𝟐.𝟕𝟖

𝟐𝟐𝟐.𝟓𝟐
      ≠  

 𝐩𝐧𝐪𝐧

 𝐩𝟎𝐪𝟎
         

 .أذن ال ٌجتاز  االنعكاس العاملً 

 : صٌغة باش  .2

   Paasche   Index ( IP ) =   
 𝐩𝐧𝐪𝐧

 𝐩𝟎𝐪𝐧
    *  

 𝐪𝐧𝐩𝐧

 𝐪𝟎𝐩𝐧
   ≠   

 𝐩𝐧𝐪𝐧

 𝐩𝟎𝐪𝟎
        

                  =   
𝟐𝟗𝟒.𝟕𝟓

𝟐𝟖𝟐.𝟕𝟖
    *  

𝟐𝟗𝟒.𝟕𝟓

𝟐𝟑𝟏.𝟎𝟓
   ≠   

 𝐩𝐧𝐪𝐧

 𝐩𝟎𝐪𝟎
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 .أذن ال ٌجتاز  االنعكاس العاملً 

 : اٌد جورث–صٌغة مارشال  .3

Marshal   Index ( IM ) =   
 𝐩𝐧(𝐪𝟎+𝐪𝐧)

 𝐩𝟎(𝐪𝟎+𝐪𝐧)
   *   

 𝐪𝐧(𝐩𝟎+𝐩𝐧)

 𝐪𝟎(𝐩𝟎+𝐩𝐧)
   ≠  

 𝐩𝐧𝐪𝐧

 𝐩𝟎𝐪𝟎
       

=   
𝟓𝟐𝟓.𝟖

𝟓𝟎𝟓.𝟑
   *   

𝟓𝟕𝟕.𝟓𝟑

𝟒𝟓𝟑.𝟓𝟕
   ≠  

 𝐩𝐧𝐪𝐧

 𝐩𝟎𝐪𝟎
       

 .أذن ال ٌجتاز  االنعكاس العاملً

 :(صٌغة فٌشر )الرقم القٌاسً األمثل  .4

Fisher Index ( IF ) =   
 𝐩𝐧𝐪𝟎

 𝐩𝟎𝐪𝟎
∗  

 𝐩𝐧𝐪𝐧

 𝐩𝟎𝐪𝐧
   *  

 𝐪𝐧𝐩𝟎

 𝐪𝟎𝐩𝟎
∗  

 𝐪𝐧𝐩𝐧

 𝐪𝟎𝐩𝐧
     =

 𝐩𝐧𝐪𝐧

 𝐩𝟎𝐪𝟎
       

                    =   
𝟐𝟑𝟏.𝟎𝟓

𝟐𝟐𝟐.𝟓𝟐
∗  

𝟐𝟗𝟒.𝟕𝟓

𝟐𝟖𝟐.𝟕𝟖
   *  

𝟐𝟖𝟐.𝟕𝟖

𝟐𝟐𝟐.𝟓𝟐
∗  

𝟐𝟗𝟒.𝟕𝟓

𝟐𝟑𝟏.𝟎𝟓
 = 

𝟐𝟗𝟒.𝟕𝟓

𝟐𝟐𝟐.𝟓𝟐
    =

 𝐩𝐧𝐪𝐧

 𝐩𝟎𝐪𝟎
      

 .أذن ٌجتاز  االنعكاس العاملً   

 تعدٌل األرقام القٌاسٌة
     ٌمكن تعدٌل أي صٌغة تستعمل لتركٌب الرقم القٌاسً لجعلها تجتاز اختبار االنعكاس الزمنً 

 . واالنعكاس العاملً  

فٌمكن تعدٌل الرقم القٌاسً لجعله ٌحقق شرط االنعكاس الزمنً بان ٌضرب هذا الرقم فً  ( أ)

وعلٌه فأن  (عملٌه التعدٌل)مقلوب بدٌله الزمنً ثم نستخرج الجذر التربٌعً لحاصل الضرب

الرقم القٌاسً المعدل ٌساوي الوسط الهندسً للرقم األصلً ومقلوب بدٌله الزمنً وٌسمى 

 .بالمقلوب الزمنً  

مقلوب بديله الزمني  ∗   الرقم القياسي

 :صٌغة السبٌر .1

Laspear  Index ( IL ) =   
 𝐩𝐧𝐪𝟎

 𝐩𝟎𝐪𝟎
    

   بدٌله الزمنً 
 𝐩𝟎𝐪𝐧

 𝐩𝐧𝐪𝐧
  

=   
 𝐩𝐧𝐪𝟎

 𝐩𝟎𝐪𝟎
∗  

 𝐩𝐧𝐪𝐧

 𝐩𝟎𝐪𝐧
    

 .وٌجتاز االنعكاس الزمنً  (األمثل)وٌمثل رقم فٌشر 

 :صٌغة باش .2

   Paasche   Index ( IP ) =   
 𝐩𝐧𝐪𝐧

 𝐩𝟎𝐪𝐧
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   بدٌله الزمنً  
 𝐩𝟎𝐪𝟎

 𝐩𝐧𝐪𝟎
 

=   
 𝐩𝐧𝐪𝐧

 𝐩𝟎𝐪𝐧
  ∗   

 𝐩𝐧𝐪𝟎

 𝐩𝟎𝐪𝟎
   

 .وٌجتاز االنعكاس الزمنً  (األمثل)وٌمثل رقم فٌشر 

حٌث . (تحقق االنعكاس العاملً )تعدٌل األرقام القٌاسٌة لجعلها تنعكس فً المعامل  ( ب)

ٌحسب الوسط الهندسً للرقم القٌاسً ومقلوبه العاملً والمقلوب العاملً الي رقم هو 

 .خارج قسمة الرقم القٌاسً للقٌمة على البدٌل العاملً للرقم المطلوب تعدٌله 

 :حٌث  الرقم القٌاسً للقٌمة هو 

     =   
 𝐩𝐧𝐪𝐧

 𝐩𝟎𝐪𝟎
 

 :صٌغة السبٌر .1

Laspear  Index ( IL ) =   
 𝐩𝐧𝐪𝟎

 𝐩𝟎𝐪𝟎
    

= بدٌله العاملً  
 𝐪𝐧𝐩𝟎

 𝐪𝟎𝐩𝟎
 

 𝐪𝐧𝐩𝟎

 𝐪𝟎𝐩𝟎
   =   

 𝐩𝐧𝐪𝐧

 𝐩𝟎𝐪𝟎
   المقلوب العاملً÷    

=   
 𝐩𝐧𝐪𝐧

 𝐩𝟎𝐪𝟎
     *  

 𝐪𝟎𝐩𝟎

 𝐪𝐧𝐩𝟎
     =   

 𝐩𝐧𝐪𝐧

 𝐪𝐧𝐩𝟎
     

       =     التعدٌل   
 𝐩𝐧𝐪𝟎

 𝐩𝟎𝐪𝟎
∗  

 𝐩𝐧𝐪𝐧

 𝐩𝟎𝐪𝐧
    

 (االنعكاس العاملً )الناتج ٌمثل  صٌغة فٌشر وهو ٌجتاز االختبار 

   واجب بٌتً  :صٌغة  باش    .2

  أذا كان الرقم القٌاسً ال ٌنعكس فً الزمن وال فً المعامل وجب تعدٌله مرتٌن :مالحظة

لنجعله ٌحقق شرط االنعكاس الزمنً ثم مره أخرى نجعله ٌحقق شرط " فنعدله اوال

االنعكاس العاملً وهذا التعدٌل ال ٌصل بالرقم القٌاسً الى حد الكمال بل أحٌانا تكون 

 .الصٌغة المعدلة معقدة حٌث ٌصعب استعمالها 
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 مشاكل ومخاطر األرقام القٌاسٌة 

 :     األرقام القٌاسٌة لها بعض الهفوات ٌمكن تلخٌصها بما ٌلً 

 :المشاكل المتعلقة بتركٌب الرقم القٌاسً وتتمثل فً ":- اوال

أن اختٌار المواد التً ٌجب أخذها بنظر االعتبار عند تركٌب :-  مشكلة اختٌار العٌنة  ( أ)

الرقم القٌاسً بالشكل الذي ٌجعل النتائج متساوٌة باألهمٌة لمستخدمً األرقام القٌاسٌة 

وسبب ذلك أن معظم األرقام القٌاسٌة الخاصة باألسعار او الكمٌات تستخدم بإشكال .

 .واسعة ومختلفة 

لقد استخدمت أسعار أو كمٌات نموذجٌة فً األرقام القٌاسٌة :- اختٌار األوزان المناسبة  ( ب)

التً سبق شرحها وذلك إلغراض الوزن والمالحظة التً ٌجب تثبٌتها هنا أن الكمٌة 

النموذجٌة لفترة ما ولغرض ما تتغٌر بسرعة وتصبح غٌر نموذجٌة من فترة الى أخرى او 

 .لغرض آخر وعلٌه ٌجب أن تتبدل بأوزان أخرى 

ان اختٌار سنة األساس المناسبة  .    مشكلة اختٌار فترة األساس المناسبة والصحٌحة  ( ج)

 .ٌجب ان نراعً النقطتٌن التالٌتٌن 

 .أن تكون سنة األساس طبٌعٌة وحدٌثة قدر اإلمكان  .1

أن تكون سنة األساس المراد استخدامها فً رقم قٌاسً معٌن هً نفس سنة األساس  .2

 .المستخدمة فً أرقام أخرى لغرض تسهٌل عملٌة المقارنة 

 

 :المخاطر المتعلقة باستخدام الرقم القٌاسً ":- ثانٌا

أنواعها،الطرق ).الحصول على المعلومات المالئمة لغرض تركٌب الرقم القٌاسً  ( أ)

 (المستخدمة فً تكوٌنها 

والخطر هنا ٌكمن فً مشكلة :- التحٌز الممكن والمتولد نتٌجة مرور الوقت  ( ب)

تخصٌص األوزان المناسبة وبمرور الوقت فان الرقم القٌاسً ٌزٌد او ٌقلل من أهمٌة 

التغٌر بسبب التغٌر فً األهمٌة النسبٌة للسلع ولٌس بسبب أوزانها المطلقة و 

 .بالتأكٌد فان استخدام رقم قٌاسً متغٌر ٌؤدي الى اتخاذ قرار خاطئ

فقد تؤدي التغٌرات التكنولوجٌة بمرور الوقت الى :-  التغٌرات الكمٌة الممكنة  ( ج

حصول تغٌرات كمٌة فً المنتجات المراد مقارنتها وعند حصول ذلك ٌكون من 

الصعب إذا لم ٌكن من المستحٌل بتعدٌالت مناسبة بالرقم القٌاسً للسعر بحٌث ٌكون 

مثال سٌارات الٌوم لٌست كسٌارات .قادرا على ان ٌعكس بشكل جٌد الفروقات الكمٌة 

 . عام 50قبل ثالثٌن عام او حواسٌب الٌوم لٌست كحواسٌب قبل 
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 تطبٌقات على االرقام القٌاسٌة 

أعطٌت المعلومات التالٌة عن احد أنواع الحنطة  فً البصرة وبغداد ونٌنوى خالل  :-مثال

  لمحافظ نٌنوى ، 45 وكانت أوزان الترجٌح للمحافظات الثالث هً 1969النصف األول لسنة 

   لمحافظ بغداد ، احسب الرقم القٌاسً ألسعار الحنطة باعتبار 35  لمحافظة البصرة  و 20

 .كانون الثانً هو شهر األساس  ؟

السعر  الرقم القٌاسً
 المرجح

 الشهر بغداد نٌنوى البصرة

 كانون الثانً 40.3 36.1 38.5 38.1 100

 شباط 38.5 35.2 39 37.1 97.4

 آذار 34.8 34.4 40 35.7 93.7

 نٌسان 34 32.6 33.9 33.4 87.7

 ماٌس 34 32.6 34.5 33.5 87.9

 حزٌران 35 31.4 33.5 33.1 86.9

 

 =  كانون الثانً  
 𝟒𝟎.𝟑  𝟑𝟓 +  𝟑𝟔.𝟏  𝟒𝟓 + (𝟑𝟖.𝟓)(𝟐𝟎)

(𝟑𝟓+𝟒𝟓+𝟐𝟎)
   =     38.1 

 =              شباط 
 𝟑𝟖.𝟓  𝟑𝟓 +  𝟑𝟓.𝟐  𝟒𝟓 + (𝟑𝟗)(𝟐𝟎)

𝟏𝟎𝟎
   =     37.1 

 =            آذار
 𝟑𝟒.𝟖  𝟑𝟓 +  𝟑𝟒.𝟒  𝟒𝟓 + (𝟒𝟎)(𝟐𝟎)

𝟏𝟎𝟎
   =     35.7 

 =       نٌسان 
 𝟑𝟒  𝟑𝟓 +  𝟑𝟐.𝟔  𝟒𝟓 + (𝟑𝟑.𝟗)(𝟐𝟎)

𝟏𝟎𝟎
   =     33.4 

 =        ماٌس 
 𝟑𝟒  𝟑𝟓 +  𝟑𝟐.𝟔  𝟒𝟓 + (𝟑𝟒.𝟓)(𝟐𝟎)

𝟏𝟎𝟎
   =     33.5 

 =       حزٌران 
 𝟑𝟓  𝟑𝟓 +  𝟑𝟏.𝟒  𝟒𝟓 + (𝟑𝟑.𝟓)(𝟐𝟎)

𝟏𝟎𝟎
   =     33.1 

 :مثال 

البٌانات التالٌة تمثل تخمٌنات وزارة الزراعة للمساحة المزروعة بالدونم وكمٌة الناتج للطن من 

 :  ،   المطلوب  1969 -  1965الحنطة والشعٌر فً العراق للسنوات 

 .حساب الرقم القٌاسً للمساحة المستغلة  .1

 .حساب معدل اإلنتاجٌة للكٌلو غرام للدونم الواحد  .2

 .حساب األرقام القٌاسٌة  الفردٌة لإلنتاجٌة  .3
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 السنة  الشعٌر الحنطة

 المساحة الناتج المساحة الناتج

1006 6813 806 4389 1965 

826 6947 832 4677 1966 

860 7368 855 4342 1967 

1371 8040 931 4873 1968 

1189 8356 1250 4872 1969 

 100  = 1965األرقام القٌاسٌة للمساحة        .1

 السنة الشعٌر الحنطة

100 100 1965 

102 106.5 1966 

108.1 98.9 1967 

118 111 1968 
122 111 1969 

= معدل اإلنتاجٌة  .2
 كمية الناتج

المساحة المستغلة
  

 السنة الشعٌر الحنطة

147.6 183.6 1965 

118.9 177.9 1966 

116.7 196.9 1967 

170.5 191.9 1968 

142.3 256.5 1969 

  ً(بالكٌلو غرام)  1000الناتج   مضروب  ف 

 األرقام القٌاسٌة الفردٌة لإلنتاجٌة .3

 السنة الحنطة الشعٌر

100% 100% 1965 

96.9 80.6 1966 

107.2 79.1 1967 

104 115.5 1968 
139.7 96.4 1969 

 

 : الرقم القٌاسً لنفقة المعٌشة    

ٌقٌس التغٌر فً أسعار السلع والخدمات التً ٌستخدمها الفرد خالل فترة معٌنة بالنسبة للفترة 

. 4المسكن  . 3الملبس . 2الغذاء  . 1السابقة لها كأساس وتقسم بنود اإلنفاق لدخل الفرد الى 

ولعمل الرقم القٌاسً لنفقة  (الخ... مدرسٌة  ، تنقالت ، العالج ،)المصروفات األخرى  وتشمل   

المعٌشة تجمع البٌانات لكل بند من هذه البنود لفترتً األساس والمقارنة وٌحدد وزن لكل بند ٌتم 

الحصول علٌه من بحوث مٌزانٌة األسرة وٌتم حساب الرقم القٌاسً لكل بند على أساس منسوب 



  2015/2016   ( المرحلة الثانٌة – قسم اإلحصاء –السالسل الزمنٌة )محاضرات 
 م علً عبدالزهره حسن.      م

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

17 
 

السعر فً سنة المقارنة على منسوب السعر فً سنة األساس ، والرقم القٌاسً الجدٌد هو 

الوسط الحسابً لمناسٌب األسعار ترجحه لألوزان وهذا ٌمثل الرقم القٌاسً لنفقة المعٌشة الذي 

 .ٌعكس التغٌر باألسعار 

 1971 كأساس وحزٌران 1962البٌانات التالٌة تمثل متوسط اإلنفاق لشهر آذار لسنة :مثال 

 .مقارنة  ، احسب الرقم القٌاسً لنفقة المعٌشة 

 الوزن 
 (األهمٌة النسبٌة )

 1962آذار    1971حزٌران 
 

 بنود  اإلنفاق

 الغذاء 10 22 45

 الملبس 4 8 17

 المسكن 3 4 16

 المصروفات األخرى 3 6 22

100          

 //الحل 

 منسوب السعر الرقم القٌاسً

220*45=  9900 22/10  * 100   =   220 

200* 17  = 3400 8/4  *  100  =  200 

133.3*16 = 2132.8 4/3  *  100  =  133.3 

200*22 =  4400 6/3  *  100   =  200 

 المجموع 19832.8

  =  الرقم القٌاسً  لنفقة المعٌشة  
𝟏𝟗𝟖𝟑𝟐.𝟖

𝟏𝟎𝟎
   = 198.33 

 :  مثال 

 ،إذا 1970ماهو الرقم القٌاسً العام لتكالٌف المعٌشة فً العراق خالل شهر آذار لسنة 

 علمت أن الرقم القٌاسً للمجموعات وأوزانها كما ٌلً ؟

 المجموعات الوزن الرقم القٌاسً الرقم القٌاسً المرجح بالوزن

 المواد الغذائٌة 530 118.7 62911 =  118.7*530

 المالبس 70 117 8190

 االثاث 57 123.7 7050.9

 مواد التنظٌف 25 94.3 2337.5

 المتنوعات 154 124 1909.6

 الوقود 53 110 5845.9

 االٌجار 83 101.3 8407.9

 السكاٌر 28 112.2 3141.6

117000.8  100 ⅀ 
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Price Index   =  
𝟏𝟏𝟕𝟎𝟎𝟎.𝟖

𝟏𝟎𝟎𝟎
 =    117  % 

 :الرقم القٌاسً  ألسعار البٌع بالجملة 

ٌهدف الرقم القٌاسً لمقارنة أسعار الجملة شهرٌا فً فترة أساس معٌنة وأول رقم حسب عام 

   من قبل دائرة اإلحصاء والصٌغة المستخدمة لحسابه هً صٌغة السبٌر ثم حسب رقم   1938

   نتٌجة للتطورات االقتصادٌة والسٌاسٌة التً حدثت فً تلك الفترة وظهور سلع 1962عام 

 :جدٌدة وٌحتوي هذا الرقم على ثالث أنواع هً 

 .رقم قٌاسً ألسعار الجملة للمواد الغذائٌة  .1

 .رقم قٌاسً ألسعار الجملة للمنتوجات  .2

 .رقم قٌاسً ألسعار البٌع بالجملة للمواد اإلنشائٌة  .3

وكل رقم من هذه األرقام ٌتألف  من عدد من المجموعات تتضمن عدد من السلع وٌحسب رقم 

 .شهري لكل مجموعة فرعٌة ورقم قٌاسً عام لكل مجموعة  رئٌسٌة 

  هو1970اذا علمت ان الرقم القٌاسً للمواد الغذائٌة خالل شهر اذار سنة   :مثال 

، علما ان   للمنسوجات   106    للمواد االنشائٌة  ،    110.3  للمواد الغذائٌة   ،    128.6 

   17.7 ،  وللمنسوجات    11.8  ،  وللمواد االنشائٌة    70.5للمواد الغذائٌة  : االوزان   هً 

 :احسب رقم قٌاسً مرجح لهذه االوزان   

  = =   %  122.44:   الحل 
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