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االرقام القياسية

:تعريف األرقام القياسية
هو أداة إحصائية لقياس التغير النسب ف قي ظاهرة أو   :الرق القياس هو أداة إحصائية لقياس التغير النسبي في قيم ظاهرة أو   :الرقم القياسي

.مجموعة من الظواهر من زمان إلى أخر أو من مكان إلى أخر
: بسط أشكال األرقام القياسية هو ما يعرف الرقم القياسي النسبي البسيط: بسط أشكال األرقام القياسية هو ما يعرف الرقم القياسي النسبي البسيط

وهو عبارة عن قسمة قيمة الظاهرة في فترة معينة أو مكان معين على 
.قيمتها في فترة أخرى أو مكان أخر
فترة األساسيطلق على الفترة التي ننسب إليها 

ي رة المقارنةفتالفترة التي ننسبها  
  مكان األساسكذلك بالنسبة للمكان المنسوب إليه 

.مكان المقارنةالمكان الذي ننسبه  ي
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االرقام القياسية

القياسية األرقام استخدامات
د ا قا ت ة األ ا ات ان الق ا ات تخذ ال ا ن الق ث ا  والباحثين القرارات ومتخذي السياسات صانعي القياسية األرقام تساعد ال

:على واألفراد المؤسسات من وغيرهم األعمال ورجال والدارسين
نة  ات قا ا ف التغ   األسعار في التغيرات مقارنة   األ

  اإلنتاج في التغيرات
ات ة ف التغ ا ة الت ل ة ال ل   والمحلية الدولية التجارة في التغيرات  ال
 أمكنة أو مختلفة زمنية فترات عن مماثلة بيانات مع الظواهر من وغيرها
.مختلفةختلفة
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االرقام القياسية

استخدامات األرقام القياسية
ي:هناك العديد من االستخدامات لألرقام القياسية نلخص منها ما يلي م
.مقارنة تكاليف المعيشة من زمن إلى أخر أو من مكان إلى أخر

تحديد أجور العاملين والموظفين وتعديل األجور وفقا لتطورات األرقام  
ة ا .القياسيةالق

المساهمة في تقرير سياسة الحكومة تجاه الضرائب على االستهالك  
.واألجور.واألجور

تحديد سياسة الدولة تجاه مراقبة األسعار والتدخل لحماية المستهلك أو  
ج.المنتج

.الداللة عن وجود التضخم النقدي
.حساب القوة الشرائية للوحدة النقدية
أل .حساب األجر الحقيقي وتميزه عن األجر االسميأل

.حساب الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة 4



االرقام القياسية
استخدامات األرقام القياسية

يأن أوسع نطاق الستخدام األرقام القياسية هو في حقل االقتصاد  م م ع
.والتجارة

مإال أن ذلك ال يمنع من تطبيق هذا المقياس على بقية فروع العلوم  ع ع
.االجتماعية والطبيعية

ففي التعليم مثال تستخدم األرقام القياسية لمقارنة مستوى اذاء الطالب في  
لفة ة  ا  ا ف ل ا لفة أ  اك  .أماكن مختلفة أو على امتداد فترات زمنية مختلفةأ

وبالرغم من تعدد المجاالت التي تستخدم فيها األرقام القياسية إال أن 
ة ا قا الق ا األ تخد ف االت الت ت ا ه أه ال .األسعار هي أهم المجاالت التي تستخدم فيها األرقام القياسيةاأل

سيتم استعراض تركيب األرقام القياسية لألسعار، وهذه الطرق هي 
ة لإلنتا أ األ  ا قا الق ا األ تخد ف  ا الت ت نفسها التي تستخدم في حساب األرقام القياسية لإلنتاج أو األجور نف

.وغيرها



االرقام القياسية

:خطوات إعداد الرقم القياسي
:هناك عدة خطوات يجب القيام بها إلعداد الرقم القياسي ألسعار المستهلك وهي:هناك عدة خطوات يجب القيام بها إلعداد الرقم القياسي ألسعار المستهلك وهي

تحديد المواد التي ستدخل في حساب الرقم القياسي ألسعار المستهلك أو ما   :أوال
:والتي تتم من خالل عدة خطوات. بسلة المستهلكيعرف 

ف ظا ة فا إ ا ا ال ف ة ا ال في البداية تصنيف المواد ضمن مجموعات إنفاق رئيسية حسب نظام تصنيف  ف
:معين يفضل أن يكون تصنيفا يتوافق مع المتطلبات والتوصيات الدولية مثال

بالمواد الغذائية والمشروبات المرطبة  ر روب و ي و
المشروبات الكحولية والتبغ 
األقمشة والمالبس واألحذية  

المسكن ومستلزماته
األثاث والمفروشات والسلع المنزلية 

الت ا ال النقل والمواصالتالنقل 
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االرقام القياسية
:  خطوات إعداد الرقم القياسي

تحديد المواد
االتصاالت

السلع والخدمات الترفيهية والثقافية
خدمات التعليم

خدمات المطاعم والمقاهي
ة ال ة ا الرعاية الصحيةال

سلع وخدمات أخرى متنوعة
تألف لك  ت ا ال ق أل ا ة  هذا الت ال الك ت ة ا ة  ش ن اثنت  من اثنتي عشرة مجموعة استهالكية حسب هذا التبويب السابق ألسعار المستهلك يتألف
، الصادر عن االتحاد )COICOP(تصنيف االستهالك الفردي حسب الغرض 

ي.األوروبي
ضمن هذه المجموعات الرئيسية يتم أيضا التبويب إلى مجموعات فرعية وصوال إلى  

.قوائم على مستوى السلع والخدمات المفردة سيتم التطرق آللية تحديدها الحقا 7



االرقام القياسية

:تحديد المواد حسب األهمية النسبية
لمن الصعوبة أن يتم تضمين قائمة الرقم القياسي لجميع األجزاء المكونة لكل  و جز يع ج ي ي م ر ين م ي ن وب ن

.مجموعة من المجموعات
البد أن يتم اختيار مجموع ممثلة من السلع والخدمات ضمن هذه المجموعات 

.الرئيسة بطريقة علميةالرئيسة بطريقة علمية
.يعتمد اختيار السلع على أهمية تلك المواد

ىهناك مواد عامة ال يختلف الناس على أهميتها كاإلنفاق على المواد األساسية  إل ى
.والضرورية مثل الخبز واللحم والخضار والزيوت

لكن ليس هناك مقياس عام ألغلب المواد التي يتم التعامل معها من قبل 
. المستهلكين يدل على أهمية المواد بالنسبة إلنفاق األسر. المستهلكين يدل على أهمية المواد بالنسبة إلنفاق األسر

هناك بعض المؤشرات تستخدم في بعض الدول للداللة على أهمية المادة فمثال قد 
أو أكثر من مجموع إنفاق األسر، أو قد % 1تؤخذ المواد التي يبلغ اإلنفاق عليها 

ل األقل  ا  اد الت تشت ة ال نة% 50تؤخذ ن ن ا ال .من اسر العينة% 50تؤخذ نسبة المواد التي تشتريها على األقل 
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االرقام القياسية

والتحديثات عليهاتحديد المواد 
القائمة :تعديل القائمة:تعديل

مع الزمن تتغير عادات البشر في االستهالك 
رىمواد كثيرة تحل محل مواد أخرى   و ل ل ير و

مواد مهمة تصبح غير مهمة أو العكس   
.لذلك يجب مراجعة قائمة المواد كلما مضت فترة من الزمن

:عدد المواد ضمن القائمة
ال يوجد هناك تحديد لعدد المواد الممكن انتقائها وإدخالها في الرقم القياسي إال انه 

.يتوجب أن تكون قائمة المواد ممثلة لمختلف الفئات والمجموعات
ق ق ا  ت ل  اإلكثا   ال ا أف .ان حسن انتقاء المواد أفضل من اإلكثار من عدد المواد دون تدقيقا  انتقا ال
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االرقام القياسيةة
والتحديثات عليهاتحديد المواد 

اثل :التماثلالت
يجب أن يتم األخذ بعين االعتبار أن التغيرات السريعة لالختراعات في 
ا  ة   ال ة  ل  ة  ا ا  ث تغ ا ت هذه األيام تحدث تغيرات هامة على جودة ونوعية وسعر بعض المواد ذ األ

.  حتى وان كانت نفس المادة ونفس المنتج
ا  ا ال   أ ق  ث  ا  ا  قا   ط أ  ال نستطيع أن نقارن بين جهاز حاسوب حديث وأخر قديم وال بين سيارات ال 

.من نفس النوع لسنوات صنع مختلفة
ا كل أ ة ف ا ال ثال ل افظة ال ا يجب االنتباه والمحافظة على تمثال المواد بين فترة زمنية وأخرى، بكلمات اال

.أخرى ضمان مقارنة األشياء بمثيالتها
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االرقام القياسية

:تحديد مصادر األسعار: ثانيا
ا    ة ف ت ا ال   ا األ ن ت  ا الت  المصادر التي ستجمع منها األسعار ال يوجد صعوبة في تحديدها مع  ال

.ضمان التمثيل الجغرافي والسلعي
ل إل أخ   ا   ق  األ اك ف ا تك  حيث انه ربما تكون هناك فروق بين األسعار من محل إلى أخر بسب ث ا 

.اختالف الموقع أو نوع الخدمة أو حجم المصدر
طا   ذ  أ ا  ك  أث ال  ك  ف ال ق  هذه الفروق تكون محدودة في الغالب ويمكن تحيد أثرها بأخذ متوسطات  ذ الف

.األسعار من خالل عدد اكبر من المصادر
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االرقام القياسية

:تحديد سنة او فترة األساس: ثالثا
األساس ه السنة الت ستنسب إليها التغيرات ولها مجموعة من :سنة هي السنة التي ستنسب إليها التغيرات ولها مجموعة من :سنة األساس
:الخصائص

ىيجب أن تكون فترة األساس عادية وخالية من المؤثرات العرضية على    ي ر ر ؤ ن ي و ي س أل ر ون ن يجب
األسعار 

مثال ال ننسب إلى سنة كساد أو رواج أو سنة حرب أو غيرها من المؤثرات 
.غير الطبيعيةلط

فإذا نسبنا إلى سنة الكساد فان قيمة الظاهرة تبدو وكأنها مرتفعة جدا بالقياس  
.مع سنة األساسمع سنة األساس

إما إذا نسبنا إلى سنة رواج تتصف بالرخاء فان قيمة الظاهرة أو االتجاه  
ض.العام يبدو وكأنه سالب أو منخفض و و و ي م
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االرقام القياسية

.ضرورة التحديث لفترة االساس مع مرور الزمن
ة  ا  ة األ ل ال   ا ط ا من الضروري ان يتم مراعاة طول الفترة بين سنة األساس وسنة  ال ا  

.  المقارنة
فعند إعداد الرقم القياسي لنفقات المعيشة نجد أن سلعا تختفي ويجب 
.إلغائها من الحساب وسلعا أخرى جديدة يجب إدخالها في الحساب

.كما أن األهمية النسبية للسلعة تتغير بمرور الزمن كما ذكر سابقا 
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االرقام القياسية
:إعداد األوزان الترجيحية: رابعا

ة الت زان األ ه ما هي األوزان الترجيحيةا
تمثل األوزان الترجيحية األهمية النسبية التي تعطى لكل مادة من المواد 

ا ق الق ا ال ت .عند احتساب الرقم القياسي ا
فمثال نفرض أن سعر الخبز ارتفع عشرة بالمائة، وارتفع سعر الشوكالته  

ة نف الن تف  ن ا ة ا ان كال ال .بنفس النسبة، اي ان كال السعرين ارتفع بنفس النسبةنف الن
ولكن أيهما يؤثر تأثيرا اكبر على إنفاق المستهلك واألسرة؟ 

كث    ة اك  ز ذ أ تفا  الخ ة أ ا ا ال ل ة لل الن بالطبع بالنسبة للبلدان العربية أن ارتفاع سعر الخبز ذو أهمية اكبر بكثير من  الط 
.ارتفاع سعر الشوكالته

ادة؟ بية لكل  ية الن كيف تقاس تلك األهمية النسبية لكل مادة؟كيف تقا تلك األه
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االرقام القياسية

:إعداد األوزان الترجيحية: رابعا
بما أننا نتحدث عن األرقام القياسية لألسعار فان األهمية النسبية لكل مادة تقاس بما أننا نتحدث عن األرقام القياسية لألسعار فان األهمية النسبية لكل مادة تقاس 

.بالكميات التي تستهلك منها خالل السنة أو بقيم تلك الكميات
غم من الخبز بينما يستهلك  500ففي مثالنا السابق قد نجد أن الفرد يستهلك  مي

غم من الشوكالتة يوميا50
اي ان اثر االرتفاع بوحدة واحدة في سعر الخبز يؤثر بعشرة اضعاف االرتفاع (

)بوحدة واحدة في سعر الشوكالتة)بوحدة واحدة ف سعر الشوكالتة
ولذا فان المستهلك يشعر بوطأة ارتفاع اسعار الخبز أكثر بكثير من شعوره 

.  بارتفاع أسعار الشوكالتة ع
إذا يجب عند حساب الرقم القياسي ألسعار المستهلك أن نرجح كل مادة بما 

.يتناسب مع أهمية اإلنفاق واالستهالك منها
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االرقام القياسية

حساب األوزان الترجيحية
هناك عدة طرق لحساب األوزان الترجيحية لألرقام القياسية ألسعار  هناك عدة طرق لحساب األوزان الترجيحية لألرقا القياسية ألسعار  

المستهلك، وهي تتعلق بطرق تقدير الكميات المستهلكة أو قيم اإلنفاق على  
.تلك الكميات ي

فمن الممكن تقدير الكميات المستهلكة من المواد أو قيمتها بطريقة سريان 
البضائع وذلك بان نقدر إنتاج المواد ونتابعها إلى أن تستقر في أيدي  

:المستهلكين وفقا للخطوات التالية
.تقدير الكمية المنتجة في العام أو قيمتها1.

ا ق ة ا إ أ ا ال ا ال ة ال ا ال ة ا إ .إضافة الكميات المخزونة من العام السابق أو إضافة قيمتها2.
.إضافة الكميات المستوردة أو قيمتها وطرح الكميات المصدرة او قيمتها3.
ا 4 ت ا أ ق نة ف أخ ال خز ات ال ا ( ط الك ة إل ال ال المدورة إلى العام ( طرح الكميات المخزونة في أخر العام أو قيمتها 4.

)التالي
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ياالرقام القياسية ي م ر
حساب األوزان الترجيحية

ا   ذلك  ا  ت ق أ ق ف ات ال ات  قة تق ك ا ط ك إت من الممكن إتباع طريقة تقدير كميات مبيعات المفرق أو قيمتها وذلك بان   ال
تقدر عن طريق بائعي المفرق كميات البضائع المباعة أو قيمتها خالل 

.فترة العامفترة العا
أفضل طريقة للحصول على األوزان الترجيحية لألرقام القياسية ألسعار  

ة   ة نفقات األ ا لك ه د ت المستهلك هي دراسة نفقات األسرة  ال
تزودنا هذه الدراسات بكميات المواد وقيمها الفعلية التي تستهلكها األسر  

ا لة ال طيلة العامط
فهي أدق واصدق تمثيال لتركيب االستهالك وتوزيعه على مختلف المواد  

ات الخد ضائ  .والبضائع والخدماتال
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ا اال ل ا اش اال ل ا شكرا لحسن االستماعشكرا لحسن االستماعش


