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هً مؤشرات تستخدم لمقارنة قٌم الظاهرة فً سنة معٌنة مع قٌم األرقام القٌاسٌة 
أو بمعنى آخر هً مؤشرات تستخدم لمعرفة , تلك الظاهرة فً سنة أخرى 

 .مستوى التغٌر الحاصل فً قٌم الظاهرة من فترة إلى أخرى 

تعنً قٌاسات إحصائٌة مصممة لغرض  التغٌر الحاصل فً واألرقام القٌاسٌة 
“  قٌم ظاهرة معٌنة ذات عالقة مع بعضها البعض بحٌث ٌكون أحد القٌم أساسا

مع األخذ بنظر االعتبار الوقت والموقع الجغرافً أو أٌة خاصٌة , لهذا التغٌر 
 .أخرى

التغٌر الحاصل فً حجم اإلنتاج الزراعً أو “ إذن الرقم القٌاسً ٌقٌس مثال
وبواسطة الرقم , ذات النوعٌة الواحدة الصناعً أو مجموعة معٌنة من السلع 

القٌاسً نستطٌع أن نعرض التغٌر فً مستوى المعٌشة فً قطر أو مدٌنة خالل 
تقارن أرقام نسبٌة أي إن األرقام القٌاسٌة عبارة عن , فترة معٌنة من الزمن 

 بفترة األساس قٌمة الظاهرة فً فترة ما بالنسبة لفترة سابقة أو الحقة التً تعرف 

عندما تكون الظاهرة تمثل أسعار فنسمً األرقام القٌاسٌة لها باألرقام             
أما إذا كانت الظاهرة عبارة عن ,  Price Index Numberالقٌاسٌة لألسعار 

وهكذا لالستهالك وغٌرها ...إنتاج فنسمً تلك األرقام باألرقام القٌاسٌة لإلنتاج 
 .من الظواهر 



األرقام القٌاسٌة كما سبق ذكرها عبارة عن  -:اختٌار فترة األساس 

 -:أرقام نسبٌة ولقٌاس قٌمة نسبٌة واحدة نحتاج إلى فترتٌن زمنٌتٌن

 (( .فترة األساس )) ٌبدأ منها قٌاس التغٌر وتسمى ... األولى

ٌقاس عندها ما تم من تغٌر منذ فترة البدء وتسمى فترة ...الثانٌة

 ((.المقارنة ))

أي ال ٌكون فٌها سنة طبٌعٌة والختٌار سنة األساس ٌجب إن تكون 

فعند حساب الرقم , اضطراب أو ظروف غٌر اعتٌادٌة أو قٌم شاذة 

أن تختار سنة لم ٌتعرض فٌها ( مثال)القٌاسً لإلنتاج الزراعً

اإلنتاج الزراعً إلى تذبذبات نتٌجة اإلصابة باآلفات الزراعٌة أو 

مصادفة عوامل مناخٌة مؤثرة على مستوى ذلك اإلنتاج أو حتى 

 . ظروف اجتماعٌة طارئة 



 طرق استخراج األرقام القٌاسٌة لألسعار

هنالك عدة طرق الستخراج الرقم القٌاسً بشكل عام والرقم القٌاسً لألسعار بشكل خاص تتفاوت 
 -:من هذه الطرق ......... فٌما بٌنها فً دقتها وفً مدى قبولها

عندما نكون بصدد حساب الرقم القٌاسً لسعر سلعة محددة فً ....األرقام القٌاسٌة البسٌطة (1)
ٌمكن أن نعتمد منسوب السعر ( سنة األساس) بالنسبة لسنة أخرى ( سنة  المقارنة )سنة ما 

 لتلك السلعة فً سنة المقارنة إلى سعرها فً سنة األساس 

  المقارنةسعر السلعة فً سنة                           

 X 100ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ = الرقم القٌاسً لألسعار
 األساسسعر السلعة فً سنة                     

                                                       P₁ 

                                          X100  ــــــــــــــــP.I.N = 

Pₒ                                                                     

وعندما نكون بصدد احتساب الرقم القٌاسً لعدة سلع ولٌس لسلعة واحدة فإن األمر ٌتطلب أن نحدد 
 -:الجوانب اآلتٌة قبل احتساب الرقم القٌاسً لألسعار

 ما هً مجموعة السلع المراد احتساب الرقم القٌاسً لها ؟(1)

 .تحدٌد المكان أو الموقع المراد احتساب الرقم القٌاسً لألسعار تلك السلع فٌها (2)

 ( .سنة المقارنة )تحدٌد السنة المراد احتساب الرقم القٌاسً لألسعار فٌها وتسمى (3)

تكون طبٌعٌة خالٌة  انالتً ٌجب ( سنة األساس)تحدٌد السنة التً سٌتم المقارنة بها وتسمى (4)
 .الخ  ...من الكوارث والحروب واألزمات والفٌضانات والحصار 

 .اختٌار طرٌقة احتساب  الرقم القٌاسً لألسعار (5)

 



 -:وتوجد عدة أسالٌب الحتساب هذا الرقم القٌاسً لألسعار وهً 

 وحسب الصٌغة اآلتٌة..لمناسٌب األسعار الوسط الحسابً البسٌط ( أ)

 مجموع مناسٌب األسعار              

 X  100 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ =الرقم القٌاسً لألسعار 

 عدد السلع               

P₁                                               

 Ʃـــــ                                          
Pₒ                                                                         

100                                                     X   ـــــــــــــــــ =P.I.N 

              n 
“  ٌعتبر الوسط الحسابً معٌارا...لمناسٌب األسعار الوسط الهندسً ( ب)

غٌر مالئم عندما تكون األرقام عبارة عن مناسٌب كما تم إلٌه اإلشارة فً 
وٌفضل استخدام الوسط الهندسً الذي ٌتم احتسابه , مبادئ اإلحصاء 

 -بإحدى الصٌغ اآلتٌة 

 
 

 



 

 

 

       P₁ᵢ            P₁₃         ₂   P₁₁         P₁  n 

  100     Xـــــــ X……XــــــــX    ـــــــX            ــــــــ= G.M 

    Pₒᵢ         Pₒ₃       ₂Pₒ      Pₒ₁   

 .عدد السلع فً المجموعة .... nحٌث تمثل 

      1                 P₁₁     P₁₂     P₁₃            P₁ᵢ 

   = Log G.Mـــــ    )   Logـــــــ xــــــــ xـــــــــx …..xـــــــ+)2

      Pₒᵢ         Pₒ₂     Pₒ₃    Pₒ₁             n 

 



ٌحسب هذا الرقم بجمع أسعار .. الرقم القٌاسً التجمٌعً البسٌط( 2)

وقسمتها على مجموع أسعار السلع فً ( P₁)السلع فً سنة المقارنة 

 (  Pₒ)سنة األساس

 مجموع أسعار السلع فً سنة المقارنة                          

 X 100ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ = الرقم القٌاسً لألسعار 

 مجموع أسعار السلع فً سنة األساس                          

 

                                                                        Ʃ P₁ᵢ 

                                            100   Xــــــــــــــــ =P.I.N 

                                                           Ʃ Pₒᵢ 
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