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 الخالصة

كشف الواقع الحقیقي لمستوى المؤشرات االقتصادیة والمالیة األرقام القیاسیة واحدة من أھم أدوات التحلیل اإلحصائي التي ت

ي  والنقدیة واالجتماعیة كما ھو الحال بالنسبة للرقم القیاسي ألسعار المستھلك  والرقم القیاسي  لألجور وكذلك الرقم القیاس

ناعي وقوة المؤشرات الن ي والص اج الزراع اري ومستوى اإلنت ادل التج ة المتعلق بكل من نسبة التب ة األخرى الخاص قدی

  بالتداول في أسواق المال والتجارة .

ى  زا عل ا مرك ة بھ وانین الریاضیة الخاص ا والصیغ والق في المبحث األول أوضح الباحث مفھوم األرقام القیاسیة وأنواعھ

ة والمھمة التي قانوني السبیر وباش والعالقة بینھما وبین قانون فیشر وفي المبحث الثاني عرض الباحث الخطوات األساسی

یغ  ذلك الص اس وك رة األس د فت مولة وتحدی لع المش د الس ن خالل تحدی یة م ام القیاس وین األرق ي إعداد وتك ا ف ن إتباعھ یمك

  الریاضیة الالزمة لذلك.

ي في المبحث الثالث اظھر الباحث الجانب التطبیقي لألرقام القیاسیة في كل من القطاع الزراعي بشقیھ النباتي والحیواني وف

جانب الصناعة التحویلیة واالستخراجیة والماء والكھرباء والبناء والتشیید والتجارة  مستعرضا التجربة العراقیة من خالل 

ل  شرح إلیة واضحة یمكن إن تكون دلیل عمل یسھل استیعابھ ویبین األھمیة اإلستراتیجیة  لھذا المستوى  من أدوات التحلی

را أورد الباحث  اإلحصائي ذات القدرة والتأثیر في د وأخی ي ألي بل اعي والعلم ادي واالجتم تلخیص مستوى النمو االقتص

مجموعة من االستنتاجات والتوصیات ركز فیھا على ضرورة اعتماد سنة أساس قریبة صالحة للمقارنة واستخدام التطور 

  .التقني والعلمي في مجال األرقام القیاسیة
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  methodology of the studyمنھجیة البحث 

        Important of the studyأھمیة البحث 

أصبح الدور التحلیلي لألرقام  القیاسیة في تأشیر أھداف وعملیة التنمیة  االقتصادیة مھم جداً ،في مجال الرفاھیة  

ي  اف الحقیق ا الكش ر كونھ رات الفق رة  ومؤش ي  لألس توى  ألمعاش ع المس اعي  ورف ین االجتم ة  والتمك ع  االجتماعی للواق

اج   ي لإلنت رقم القیاس ي لألجور  وال رقم القیاس عار المستھلك  وال االقتصادي  والتنموي من خالل حزمة الرقم القیاسي الس

الزراعي والصناعي  ونسبة التبادل التجاري  خاصة عندما تستخدم  ھذه االدوات  اإلحصائیة  الفاعلة كخارطة طریق  بید 

  رار لتأشیر ماوصل إلیھ المستوى االقتصادي  والتنموي واالجتماعي  والترفیھي للمجتمع  المخططین والباحثین وصناع الق

  

       Objectives of the study ھدف البحث

ة  لإلجراءات   ة  والتنفیذی ات  التخطیطی ل الجھ ن قب إظھار مدى أھمیة األرقام القیاسیة كأداة للمتابعة  والرصد م

ا  او المیدانیة  ومدى تطابق نتائج   ان علیھ ات  لالطمئن ھذه اإلجراءات  مع  األھداف  والتطلعات  التي رسمتھا  تلك الجھ

  الشروع بتصحیحھا  وتعدیلھا  إذا ماتم تأشیر  انحرافات معینة أو نحو ذلك علیھا.

  

  Problem Statementsمشكلة البحث       

ا  ادة اھتمامھ ة  لزی ة والتنموی ة والرقابی ات التخطیطی ع الجھ ة دف ي متابع ا ف ا ودورھ یة وتطبیقاتھ ام القیاس باألرق

ذه  ن ھ ا م وإظھار الطبیعة المتشابكة ألھداف التنمیة بمختلف مفاھیمھا وفي مقدمتھا التنمیة البشریة المستدامة ومتطلباتھ

  التطبیقات.

  

  Hypothesis of the studyفرضیة البحث       

  تعرض فرضیة البحث  التفسیرات األولیة التالیة:

یرجع االستخدام المتزاید لألرقام القیاسیة من قبل المؤسسات  والجھات المختصة وصناع القرار  المالي  والنقدي   أوال:

ي  ات والثغرات  ف إلى ثقتھم وإیمانھم بان ھذه األرقام  ھي واحدة من أدوات التحلیل  الفاعلة في كشف عمق  المالبس

  لتصحیح واإلنقاذ قیاساً  بمعاییر األھداف واألولویات  التي حددتھا .مجال التنفیذ مما یتطلب التدخل السریع ل

  

أدى التقدم العلمي والتقني وثورة االتصاالت وعصر العولمة  إلى اعتبار األرقام القیاسیة ومؤشراتھا واحدة من  ثانیاً:

ال  ت والم د  والوق ن الجھ ر م ر الكثی ا تختص دي  كونھ الي والنق ال  أھم أدوات التحلیل  الم ارت أسواق  الم ى ص حت

ا   ل زبائنھ ھیل عم ل تس ومانشیتات الصحف  وواجھات البنوك  عبارة عن مؤشرات  واضحة لألرقام  القیاسیة من اج

  وتوفیر الخدمة لھم على المستوى العالمي أیضا.  
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   Previous studies الدراسات السابقة      

سین باقر)الموسومة باألرقام القیاسیة في التطبیق (مع إشارة الى اتجاھات دراسة قام بھا األستاذ الدكتور (محمد ح أوال:

نة  ي العراق)س عار ف ة  1986األس ي دراس ام فھ كل ع یط (الملغي)،بش د القومي للتخط ي المعھ دریس ف رض الت دت لغ أع

ة ،تضمنت الدراسة ( ة عالی ن أ7تفصیلیة ومنھجیة خاصة بما عرف عن معدھا من علمیة ومھنی اور م ا األسس ) مح ھمھ

ام  ا تعكسھا األرق ي العراق كم عار ف ات واتجاھات األس ام القیاسیة للكمی العامة لألسعار واألرقام القیاسیة األسعار واألرق

  القیاسیة وھي تنسجم مع مذاھب إلیھ ھذا البحث في تأكید أھمیة األرقام القیاسیة والمجاالت الحیویة التي تطبق فیھا

من األستاذ الدكتور (محمود السامرائي) واألستاذ الدكتور (اسعد نعمة منشد)الموسومة (باألرقام دراسة قام بھا كل  ثانیا:

ابع  1988القیاسیة واستخداماتھا في العراق)أعدت في شباط  ائیة الت دریب والبحوث اإلحص لغرض التدریس في مركز الت

ي ومج6للجھاز المركزي لإلحصاء تضمنت ( رقم القیاس ا ال ن أھمھ ام )فصول م ارات األرق یم واختب االت استخدامھ وتقی

ؤلفین  ي والفكري للم املة تعكس المستوى العلم ي دراسة ش القیاسیة وإعداد البیانات المطلوبة الحتساب الرقم القیاسي وھ

  وتغني مجال األرقام القیاسیة  ومصدر من مصادر الدراسات الخاصة بھا.

ة  –ة االقتصادیة منھجیة إعداد األرقام القیاسیة لألنشط ثالثا: ام القیاسیة التابع صدرت ھذه الدراسة من قبل لجنة األرق

اني  ي تشرین الث ام  1990للجھاز المركزي لإلحصاء ف داد األرق ي إع ة ف ة المتبع ة العلمی ذه الدراسة المنھجی منت ھ وتض

لت ھذه الدراسة طریقة إعداد ھذه القیاسیة في قطاعات الزراعة والبناء والتشیید والصناعة والكھرباء والماء والتجارة وفص

وانین الریاضیة  یغ والق ا الص ا وأیض ة وأوزانھ لع المطلوب ار الس م اختی مولھا ث ات وش ار المجموع الل اختی ن خ ام م األرق

  المناسبة لالستخدام وكیفیة تحدید سنة األساس.

ام القیاس رابعا: ة  2001یة )سنة دراسة قامت بھا اآلنسة (نجالء علي مراد) الموسومة (دلیل األرق ذه الدراس ز ھ وتتمی

ة مشھودة ،تضمنت  ن علمی ھ م ع ب ا تتمت ة وبم كونھا صادرة عن شخص مختص باألرقام القیاسیة لھ خبرتھ الطویلة المھنی

رة 4الدراسة ( دیل فت ام القیاسیة وتب ب األرق داد وتركی ة إلع ) فصول من أھمھا التعریف بالرقم القیاسي والخطوات الالزم

ث األساس وأخی ذا البح ة لھ ادر المھم ن المص ي م را تطبیقات األرقام القیاسیة القطاعیة في الجھاز المركزي لإلحصاء وھ

  وتنسجم مع االستنتاجات والتوصیات التي خرج بھا.

  

  صیغھا  وقوانینھا –أنواعھا  –مفھومھا  –الجانب النظري / المبحث األول   األرقام القیاسیة 

Index numbers, concept, kinds, mathematical formulus  

  index numbers conceptمفھوم األرقام القیاسیة    

ى  ین .وبمعن اس مع ة مع أس ات بالمقارن ن البیان رات مجموعة م اس تغی ائیة لقی ي (ھو أداة إحص رقم القیاس إن ال

ع ة م لع بالمقارن ة او مع  أخر،یقیس الرقم القیاسي متوسط التغیرات في أسعار او كمیات مجموعة من الس ة معین رة زمنی فت

) .لذلك یعتبر الرقم القیاسي مفیدا في معرفة كیف تغیر 1985(عبد العزیز فھمي ھیكل) 1(سوق معینة تعتبر أساسا للمقارنة)

ة  ن بواسطتھ مقارن ذلك یمك زمن ،ول رور ال مستوى أسعار مجموعة من السلع، او كیف تغیر حجم إنتاجھا او استھالكھا بم

رات حركة مستویات أس ة تغی ة مستویات أسعار ومستویات األجور ،او مقارن لع ،او مقارن ن الس عار مجموعات مختلفة م
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ن  ي الیمك رات الظواھر الت ة تغی اس ومقارن ي قی الصادرات والواردات ...الخ.وتظھر فائدة األرقام القیاسیة بشكل خاص ف

  یة العملیة،وذلك مثل إنتاجیة مؤسسة ما ومقارنتھا عبر الزمن.  قیاسھا بدقة تامة او التي التكون قابلة للتقییم المباشر من الناح

د من  ة .الب ائیة معین ات إحص ي تكون سویا بیان اذن ومن اجل قیاس التغیرات في عدد كبیر من العناصر الدائمة التغیر الت

القیاس المقارن للتغیر في اللجوء الى أداة لحساب المتوسط النسبي في قیم ھذه العناصر، والتي یمكن اعتبارھا مؤشرا على 

ھذه القیم . ھذه االداة ھي الرقم القیاسي .وبذلك نستطیع تعریف الرقم القیاسي بانھ (مقیاس إحصائي لقیاس متوسط التغیرات 

ة  ة مع دول ة بالمقارن ة معین ي دول رى ،او ف ة أخ رة زمنی ع فت التي تحدث في عدة عناصر في فترة زمنیة معینة بالمقارنة م

رى ،او  ة أخ ع مھن ة م ة بالمقارن ة معین ي مھن ر ، او ف ادي أخ اط اقتص ع نش ة م ین بالمقارن ادي مع اط اقتص ي نش ف

) فباستخدام األرقام القیاسیة نستطیع مقارنة تكلفة الطعام او أي بند من بنود 1985(عبد العزیز فھمي ھیكل )2(أخرى...الخ.)

  االتفاق ھذا العام بالنسبة للعام 

ام ،أو السابق مثال ،او مقار ي نفس الع رى ف ة أخ ة بالنسبة لمنطق ة معین ة جغرافی ي منطق ین ف نة إنتاج الصلب في عام مع

  )2004(لنكولن تشاو  )3(مقارنة المستویات التعلیمیة للطلبة في مناطق الدولة او في سنوات مختلفة. 

  

       simple index numberاألرقام القیاسیة البسیطة 

  المناسیب  –أوال 

و ابسط أنواع األرقام القیاسیة ویمثل نسبة السعر أو الكمیة لسلعة معینة  في فترة المقارنة  إلى سعرھا أو كمیتھا في وھ      

100سنة ثابتة  تسمى بفترة األساس  أو فترة اإلسناد فمثالً منسوب السعر لسلعة ما ھو   
0
x

p
pn  

Pn    سعر السلعة في سنة المقارنة =Poلسلعة في سنة األساس = سعر ا  

  x 100ویعبر عنھا بصیغة نسبة مئویة بضربھا 

ي   2005لو فرضنا إن أسعار المستھلك  لمادة معینة (الدقیق)   في سنة  ار سنة  350ھ ى اعتب ار  عل نة 2005دین ھي س

  دینار ( سنة مقارنة) فان منسوب  السعر یساوي  600،  2010أساس وسنة 

      100×  2010السعر في سنة

  2005السعر في سنة

    2005عن السعر في سنة األساس   % 71ھو   2010أي إن نسبة زیادة السعر  في سنة المقارنة 

  إما مزایا  مناسیب األسعار فھي  

  ).  1خاصیة التطابق یعني منسوب السعر لفترة معینة  بالنسبة الى نفس الفترة یساوي ( –أ 

أحللنا فترتین كل محل األخرى  فان مناسیب األسعار المقابلة تكون كل منھا مقلوب  خاصیة االنعكاس في الزمن أي أذا  -ب

  األخرى . 

  

  

  


350
600100%171
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  Simple aggregate index numberالرقم القیاسي التجمیعي البسیط 

ة  ي سنة المقارن لع  ف ن الس عار مجموعة م ن أس الحتساب األرقام القیاسیة  لألسعار والكمیات  بھذه الطریقة  نعبر ع

  )1(نسبة مئویة من مجموع أسعارھا  في سنة األساس.فالرقم القیاسي التجمیعي البسیط ألسعار مجموعة من السلع  ھوك

                                          100
0
x

p
pi


     )2007Brucel .bower man(  

كل عام . وبالرغم من ان ھذه الطریقة  سھلة التطبیق  اال ان ویعبر عن النتیجة كنسبة مئویة كما ھو في األرقام القیاسیة بش 

  لھا عیبین  یجعالن استخدامھا غیر مستحب  وھما .

  التاخذ ھذه الطریقة في االعتبار  األھمیة النسبیة للسلع  المختلفة  أي انھا تعطي أوزانا  متساویة لجمیع السلع.  -أ 

  مثل الغرام والمتر واللتر  ....الخ تؤثر على قیمة الرقم القیاسي.وحدات القیاس المستخدمة في تمییز السعر  -ب

  

  un weighted average of price index numberالرقم القیاسي التجمیعي للنسب 

ابي  او  ھناك العدید من الصیغ تعتمد على الطریقة المستخدمة  في الحصول على اوساط المناسیب  مثل الوسط الحس

  الوسط التوافقي  او الوسیط .الوسط الھندسي  او 

فمثال الوسط الحسابي  للرقم القیاسي  لمناسیب االسعار ھو                 100
0

1 x
p
pi

n
  

حیث ان (  0/ ppi) ، مجموع مناسیب األسعار لجمیع  السلع (n. عدد السلع ( 

ب األول وعلى الرغم من ان ھذه الطریقة  تتخلص من العیب الثان ى العی ة لكن یبق ة  التجمیعی ي الطریق ي  الموجود ف

  موجوداً فیھا .

  

     weighted price indexاألرقام القیاسیة المرجحة  

ا وتستخدم  م لھ لغرض التخلص من  عیوب الطریقة التجمیعیة  البسیطة ترجح أسعار كل سلعة  باستخدام معامل مالئ

ة  غالبا كمیة او حجم  السلعة خالل فترة لعة  المعنی ة النسبیة للس ى األھمی ذه  األوزان تشیر ال األساس  وسنة المقارنة  وھ

  وھناك صیغتان  من أكثر الصیغ انتشاراً ھما 

   Laspeyres price (base weighted) price index طریقة السبیر  –أ 

)1(ھي الصیغة المبسطة لھذا  القانون 
P01 L            100

00
01
x

qp
qp




  )1()2010(زیاد سلیم رمضان                    

  ) ھي سنة  أو فترة األساس .0) باعتبار (1ترمز الى الرقم القیاسي  ألسعار فترة المقارنة (   P01 L=حیث إن 

  

1 P  ، 0ترمز إلى أسعار المقارنة P   . ترمز إلى أسعار األساس  

1q  ، 0ترمز الى كمیات المقارنة q ت األساس    ترمز الى كمیا  
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انون اوزان   انون  ق ذا الق ى  ھ ان سعر كل سلعة  بموجب ھذا القانون یرجح بكمیاتھا في فترة االساس لذلك یطلق عل

االساس  الثابتة  اال ان ھذا القانون یساوي  من االھمیة  النسبیة  بین السلع التي انخفضت اسعارھا والسلع التي ارتفعت 

ب اسعارھا  والمفروض  طبقاً ل ل  الطل نخفض أسعارھا ویق ي ت ى السلع  الت ب عل قانون العرض والطلب  یزداد الطل

  على السلع التي یزداد سعرھا . 

یالحظ ان البسط في قانون السبیر یساوي القیم المدفوعة لشراء كمیات  األساس أما المقام فیساوي نفس المجموع لكنھ 

  یر بداللة األسعار النسبیة مقیم بأسعار سنة األساس ویمكن كتابة قانون السب
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ان الرقم القیاسي بموجب قانون السبیر  یساوي الوسط الحسابي  المرجح لالسعار   النسبیة باعتبار  قیمة كل سلعة في  أي

ات  وان اوزان  انون السبیر  للكمی ن اشتقاق ق فترة االساس وزنا یرجح بھا سعرھا  النسبي ووفق نفس  االسس اعاله یمك

100رجیح  ستكون أسعار سنة االساس  وصیغة القانون  ھي :الت
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                    = q01 L  
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  dexweighted)price in-The paasche (curentطریقة باش   –ب   

  إن صیغة قانون باش  المقابلة لصیغة السبیر ھي
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ل   (0)) باعتبار1ترمز الى الرقم القیاسي للفترة ( p01Pحیث ان  ان سعر ك ذا ف ھي فترة اساس حسب قانون باش وعلى ھ

رة سلعة  ة  المتغی انون اوزان المقارن اش  بق انون ب حسب ھذا القانون  یرجح  بكمیاتھا في فترة المقارنة  لذلك یطلق على ق

لع المستھلكة  وظھور  الن االوزان تتغیر فیھ بتغیر فترة المقارنة .  ان ھذا القانون یتبنى فكرة عدم ثبات النمط الكمي  للس

ات  واختفاء سلع تؤثر على العرض  والطل یم  المدفوعة  لشراء كمی اوي مجموع الق اش  یس انون ب ي ق ب  كما ان البسط ف

  المقارنة  اما المقام یساوي  مجموع نفس القیم  ولكنھا مقیمة بأسعار فترة األساس.

  -ویمكن كتابة القانون بداللة االسعار النسبیة كاالتي :
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أي ان الرقم القیاسي بموجب ھذا القانون  یساوي الوسط التوافقي  المرجح  لالسعار النسبیة باعتبار قیمة كل سلعة  في فترة 

  )xالمقارنة وزنا  یرجح بھا  سعرھا النسبي  ولتفسیر شكل ھذه الصیغة نفرض ان الوسط التوافقي  المرجح للمتغیر(

)  یساوي wباعتبار اوزان الترجیح  ھي ( 



w
x

w

*1
) بالسعر النسبي xوبالتعویض عن (  

0
1
p
p  ) ن رة wوع یم فت ) بق

  ) .2المقارنة  نحصل على الصیغة رقم (

   -ویمكن كتابة قانون باش بداللة االسعار النسبیة كاالتي :
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أي انھ یساوي الوسط الحسابي  المرجح لالسعار النسبیة باعتبارھا قیمة كل سلعة حسب سعرھا في فترة االساس وكمیاتھا 

  في فترة المقارنة وزنا یرجح بھ سعرھا النسبي .

  
  Fisher's ideal index )2006ھیتي)(صالح الدین إل1(طریقة فیشر-جـ 

لمعالجة التحیز المتعاكس  في قانوني السبیر وباش ، اعتبر فیشر  ان القانون االفضل  في االرقام القیاسیة  ھو  ذلك  الذي  

 یساوي الوسط الھندسي  لقانون السبیر  وباش  واطلق علیة القانون المثالي .

          010101 PPp PLF                                                                    
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وھذا الرقم یحقق اختباري االنعكاس في الزمن  واالنعكاس في المعامل  وھذا ما یعطیھ  بعض المزایا  النظریة  عن االرقام 

  القیاسیة  االخرى

  Edgeworth index-marshall )2006)(صالح الدین الھیتي2( طریقة  مارشال ادجورت –د 

ادجورت لقیاس الصیغة  التجمیعیة  المرجحة بأستخدام  طریقة السنة النموذجیة  حیث ان األوزان   –یستخدم رقم  مارشال 

              ھي الوسط الحسابي  لكمیات سنة االساس  المقارنة  أي ان 10
2
1 qq  q=                                           

  ادجورت وعلى النحو التالي .  -وفي التعویض في أي من  قانون السبیر وباش نحصل على صیغة قانون  مارشال  
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 Steps of index numbers)2001)(نجالء 3(المبحث الثاني :خطوات أعداد وتركیب األرقام القیاسیة

composition  

ان الھدف األساسي من ھذا المبحث ھو انھ بمثابة دلیل عمل عند إعداد وحساب األرقام القیاسیة وكذلك لمستخدمي 

ت ھذه االرق ي لیس ي ھ رقم القیاس داد ال ي اع ام للحصول على فھم أعمق لخصائصھا واستخداماتھا ,ان المشكلة الرئیسیة ف

ایجاد الصیغة االفضل اذ غالبا ما تتحدد في ضوء الھدف من اعداد الرقم القیاسي وتبعا للبیانات المتوفرة .لكن المشاكل التي 

اوت  یواجھھا القائمون بتركیب االرقام القیاسیة ھي ا وتف ر اھمیتھ دیل مواصفاتھا وتغی لع وتب دان س ة كفق عادة مشاكل عملی

 اسعارھا ومھما اختلفت طرق تركیب الرقم فانھا تشترك جمیعھا في االسس العامة االتیة .

  

  تحدید سلة السلع المشمولة

ب یصعب احیانا شمول كافة السلع التي یضمنھا الرقم القیاسي مما یتوجب اختیار عینة من الس لع یج لع ,ان اختیار ھذه الس

  دقة وسھولة الحصول على البیانات المتوفرة عنھا. -ثانیااالھمیة النسبیة للسلع    -اوال -ان یتم وفق االسس االتیة:

اختیار السلع یجب ان یتم وفق اسالیب المعاینة االحصائیة باعتماد طریقة المعاینة الطبقیة بتقسیم السلع الى مجموعات  -ثالثا

  قلیل أخطاء المعاینة حیث ان تفاوت األسعار مثال ضمن كل مجموعة اقل من تفاوتھ لكافة السلع.لت

  اما اختیار السلع المشمولة في أعداد الرقم القیاسي فیتم في ثالث مراحل ھي:_

  المرحلة األولى(المستوى األول) -أ

.....الخ ویعطي وزنا لكل مجموعة یتناسب مع على مستوى المجموعات الفرعیة مثل مجموعة ,الحبوب ومجموعة اللحوم .

قیمة االنفاق في حالة اعداد الرقم القیاسي السعار المستھلك او قیمة االستیرادات في حالة اعداد الرقم القیاسي لالستیرادات   

  ي للقطاع الصناعي  .او قیمة االنتاج عند اعداد الرقم القیاسي للقطاع الزراعي او القیمة المضافة عند إعداد  الرقم القیاس

  المرحلة الثانیة (المستوى الثاني ) -ب

على مستوى السلع حیث یتم فیھا اختیار عدد من السلع ضمن كل مجموعة لتمثیل تلك المجموعة على اساس اھمیة السلعة 

وزن المجموعة على  وقابلیتھا لتمثیل المجموعة وسھولة توفیر بیانات عنھا وتحتسب اوزان السلع التي یتم اختیارھا بتوزیع

  السلع المختارة لتمثیلھا باالعتماد على قیم تلك السلع .

  المرحلة الثالثة (المستوى الثالث) -جـ 

ویكون على مستوى نوعیة السلع وذلك بتحدید نوعیات السلع بشكل تفصیلي ومن الضروري اختبار مدى تمثیل اسعار عینة 

  تاكد من دقة البیانات.السلع المختارة بمستوى اسعار كافة السلع لل
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  تحدید فترة األساس 

ذا   اس ل مى سنة األس ة تس رة ثابت ى فت الرقم القیاسي یقیس التغیر في الظواھر في فترة معینة تسمى سنة المقارنة بالنسبة ال

ة استخدام قانون یجب اختیار ھذه الفترة بدقة طالما ان اوزان السلع تتحدد على اساس اھمیتھا النسبیة في تلك السنة في حال

  السبیر ,وعادة یكون تحدید فترة االساس في ضوء الھدف من اعداد الرقم القیاسي فان كان الھدف قیاس تطور االسعار 

  

دث  ل حصول ح رة قب د تؤخذ السنة االخی اس  وق رة أس ق الخطة  كفت ابقة  لتطبی خالل فترة تطبیق التنمیة تؤخذ السنة الس

غالبا ما یكون لالعتبارات العملیة دور اكبر في اختیار سنة االساس حیث ان توفیر البیانات سیاسي او اقتصادي معین ولكن 

  بالنسبة لألرقام القیاسیة ألسعار المستھلك مقاربة للفترات التي تنفذ فیھا بحوث میزانیة االسرة . 

  

  itionBasic period cond )2009)(محمد صبحي1( - الشروط الواجب توفرھا في سنة األساس ھي:

من التقلبات والظروف الشاذه وبھذا فان فترة معینة قد تكون مناسبة كأساس للرقم القیاسي لسعر  طبیعة خالیة ان تكون -اوال

الوحدة من االستیرادات بسبب استقرار االسعار العالمیة اوثبات منھج االستیراد ولكنھا قد التكون مناسبة ألسعار المنتجات 

  ان فیھا غیر طبیعي.الزراعیة الن االنتاج ك

ى  -ثانیا ل عل ي تحص رات الموسمیة الت ة التغی ان تكون فترة االساس طویلة نسبیا كان تكون سنھ تقویمیة مثال بھدف تغطی

دة  اسعار وكمیات السلع خالل فصول السنة وفي بعض الحاالت تؤخذ فترة االساس لعدة سنوات وذلك لعدم وجود سنة واح

  سلع اعتیادیة مثل الرقم القیاسي للقطاع الزراعي عندمایكون التذبذب في االنتاج الزراعي كبیرا.تكون فیھا اسعار وكمیات ال

ان تكون قریبة من سنوات المقارنة لكي تعكس تغیرات االسعار بشكل ادق مما یستوجب تغییر فترة االساس من حین  -ثالثا

  الخر ویوصى بتغییرھا كل خمس إلى عشر سنوات.

  

  أوزان الترجیح 

  یمكن اتباع الخطوات التالیة لغرض تحدید  أوزان السلع التي نرید شمولھا بالرقم القیاسي : 
ي  -أوال لع. وف ك الس اج تل نوع الرقم القیاسي المراد احتسابھ ,مثال في احتساب الرقم القیاسي لالنتاج الزراعي تؤخذ قیم انت

ادرات الرقم القیاسي السعار المستھلك تؤخذ قیم االنفاق على تلك  ي الالستیرادات او الص السلع كاوزان .وفي الرقم القیاس

  تؤخذ قیمة االستیرادات او الصادرات كاوزان للترجیح.

اس  -ثانیا رة االس ى اوزان فت د عل القانون او الصیغة الریاضیة المستخدمة في االحتساب ,فعند استخدام قانون السبیر یعتم

یب في حین یستند قانون باش على اوزان فترة المقارنة وعلى اسلوب الوسط وعلى اسلوب الوسط الحسابي المرجح للمناس

  التوافقي المرجح للمناسیب.

ا  د اھمیتھ لع تفق ان ثبات االوزان في قانون السبیر یجعل ھذا القانون افضل من الناحیة العملیة ,لكن ثبات االوزان قد یجعل بعض الس

ا بمرور الزمن بسبب التغیر الذي یحصل في الدخ ول واسعار السلع.ومن الجدیر بالذكر ان وزن كل سلعة یجب ان یتناسب مع اھمیتھ

ضمن مجموعة السلع المشمولة في حساب الرقم القیاسي ال مع كافة السلع التي تساھم في تحدید سلة السلع المختارة او ان وزن السلعة 

  خلة في الرقم القیاسي.یجب إن یتناسب مع أھمیة كافة السلع التي تمثلھا تلك السلعة الدا



 

 طبیقھا في االنشطة االقتصادیة (العراق أنموذجا)االرقام القیاسیة ومنھجیة ت

 الدكتور إبراھیم جواد كاظم

 

87 
 

Vol: 7 No: 4, October 2011 ISSN: 2222-8373  

ان اوزان السلع التي تستخدم لحساب  الرقم القیاسي  ھي اوزان نسبیة  أي ان الوزن الذي یوضع  امام كل سلعة  ھو   -ثالثا 

  النسبة المئویة لقیمة  تلك المادة  من اجمالي قیم كافة المواد  التي یعطیھا الرقم القیاسي  بدال عن تلك المواد .

  

  اضیة الصیغ الری

     -ان اكثر القوانین شیوعا واستخداما  ھما قانوني السبیر وباش  اما اختیار القانون االفضل  فیعتمد على ما یاتي : 

  متطلبات القانون من بیانات وعملیات  حسابیة .  -ثانیا .    الغرض او الھدف من اعداد الرقم القیاسي المطلوب -اوال 

ك یتمتع قانون السبیر  بافضلیة ف ي احتساب االرقام القیاسیة لالسعار  المعتمدة على فكرة ترجیح السلع باھمیتھا النسبیة ذل

أن ثبات االوزان في قانون السبیر یعني أن االوزان تحسب مرة واحدة ولفترة االساس فقط وعلیة  فان حساب الرقم القیاسي  

عكس من ذلك  فان قانون باش یتطلب  اعادة حساب االوزان الي فترة الیتطلب سوى بیانات االسعار لتلك الفترة ،  وعلى ال

  في كل فترة من فترات المقارنة  وبالتالي یجب ان توفر كل فترة مقارنة بیانات االوزان  اضافة الى بیانات االسعار. 

ا عدا لذلك لبعض الخصائص النظریة لقانون السبیر یستخدم ھذا القانون عادة في حساب كافة االرقام القیاسیة   ا فیم تقریب

   -الحالتین التالیتین حیث یستخدم قانون باش:

عار  -1 ة باالس عندما یكون الھدف من الرقم القیاسي  ھو استخدامھ (كمخفض) أي استخدامھ لغرض تحویل قیم معین

  . الجاریة الى القیم المقابلة لھا باالسعار الثابتة الن ھذا القانون كما ذكرنا یمیل الى التحیز نحو االسفل

ث یتحتم  -2 اه حی ة ادن ب العالق عندما یستخدم الرقم القیاسي لالسعار كواسطة لحساب الرقم القیاسي  للكمیات وحس

  حساب الرقم القیاسي لكمیات السبیر استخدام الرقم القیاسي السعار باش.
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  اذ یمكن من خالل ھذه المعادلة حساب أي واحد من األرقام القیاسیة الثالثة بداللة الرقمین القیاسیین اآلخرین. 

  معادلة التقییم باألسعار الثابتة   5  - 2
  بالسعر الجاري لفترة او سنة ماعلى الرقم القیاسي لتلك الفترة . الحتساب قیم بعض الموشرات باألسعار الثابتة تقسم قیمة المؤشرات

)    ..   ..  ..   ..   ... ...   1(     -والصیغة الریاضیة لھذا التطبیق ھي : 
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حیث ان    القیمة باألسعار الثابتة   10qp         والقیمة باألسعار الجاریة 11qp  

  otppالرقم القیاسي لألسعار بصیغة باش          

  -) مشتقة أساسا من قانون باش  لألسعار وعلى  النحو األتي : 1إن المعادلة (

                                                100
10
11





qp
qp

 =  otpP  

   -سعار الجاریة  على الرقم القیاسي بصیغة باش  نحصل على :وبقسمة القیمة باأل

                                                  100
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11
11
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على أعاله للحصول على قیمة أي مؤشر باألسعار الثابتة یستوجب حساب األرقام القیاسیة لألسعار  بصیغة باش في وبناء  

حین یلجا الكثیرون إلى استخدام  صیغة السبیر بدال من صیغة باش  الذي یؤدي إلى تقلیل دقة  المؤشرات  المقدرة باألسعار 

  ساس عن سنة المقارنة حیث یزداد االختالف مابین أوزان األساس والمقارنة الثابتة وبشكل متزاید  كلما ابتعدت سنة األ

  

  الجانب التطبیقي المبحث الثالث : تطبیق االرقام القیاسیة في االنشطھ االقتصادیة (العراق أنموذجا)

Applications of index numbers in economical activites (case study: iraq)  

  index numbers of the agriculture fieldقطاع الزراعياألرقام القیاسیة لل

) 1969-1960وللفترة ( 1970اصدر الجھاز اول تقریر االرقام القیاسیة النتاج الدونم الواحد من االرض الزراعیة عام  -أ

ھذا التقریر  وكان الھدف من اعداد 1969والثانیة باساس  1960وعلى شكل مجموعتین من االرقام القیاسیة االولى باساس 

ھو لمعرفة التاثیرات التي تحصل في انتاجیة  الدونم الواحد خالل الفترة المذكورة وكذلك الغراض تخطیطیة لمعرفة نسب 

  ) مجامیع .4التغیر في ھذا القطاع ،كان عدد السلع المشمولة (

  محاصیل ستراتیجیة -4تمور        -3خضراوات        -2محاصیل حقلیة      -1

ة وقداع احة االرض المزروع دونم الواحدبمس ة ال دل انتاجی تمد قانون السبیر في االحتساب امااوزان الترجیح فقد رجح مع

  منھ.
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لب،  1971في عام  -ب  ة ( حنطة ، شعیر،ش ة الرئیسیة االربع ام القیاسیة للمحاصیل الزراعی اني لالرق صدر التقریر الث

ى مستوى وقد اس 1968)وباساس 1970 – 1967قطن) للفترة ( ان عل ھ ك ر المرجح الن تخدمت صیغة الرقم القیاسي غی

ر  تویات (القط ثالث مس اج ول د واالنت دونم الواح ة ال ط انتاجی احة ومتوس ي للمس م قیاس اب رق م احتس ا ت ول كم  –المحص

  القضاء).–المحافظة 

رة (اما التقریر الثالث لالرقام القیاسیة للمحاصیل الزرا -جـ   و للفت ام 1975-1968عیة وھ ي ع ع  1975) صدر ف والراب

ر ( 1978) صدر في عام 1977-1961للفترة ( احة 46شمل التقری اج والمس یة لالنت ام القیاس ) محصوال واحتسبت االرق

  في تبویب وتصنیف السلع. 1970وانتاجیة الدونم الواحد وقد اعتمد األسلوب المتبع في التعداد الزراعي لعام 

رة (ا -د ان االول للفت د ك ي (1994-1988ما اخر تقریران باألرقام القیاسیة فق اس ھ رة اس د 1989-1987) وبفت م اعی ) ث

ام  ذ ع اني من ر الث در التقری اس وص رة االس ر بفت اس ھي( 1994النظ رة اس د االن وبفت ع نفس 1990-1988ولح د اتب )وق

میات االنتاج واسعار الحقل للمنتجات الزراعیةوقد كان اسلوب االسلوب في التقریرین حیث تم اعداد ارقام قیاسیة لكل من ك

  اعداد ھذه االرقام وفق االسس االتیة :

  اوال: الشمول

ى (82في اعداد الرقمین تم شمول ( ات ال ة (19)منتج زراعي كما تم تبویب وتصنیف ھذه المنتج ة 12) مجموع ) مجموع

  ني وواحدة لصید االسماك.) تخص االنتاج الحیوا6منھا تخص االنتاج النباتي و(

  ثانیا: سنة األساس

ل 1990 -1988اعتبرت الفترة ( اج وأسعار الحق ة االنت ة وقیم رة بالنسبة لكمی ك الفت ذ متوسط تل ث اتخ اس حی ) كفترة اس

  للمنتجات وھذا المتوسط یمثل رقم سنة االساس.

  ثالثا: األوزان 

رة استخرج وزن كل منتج زراعي باالعتماد على متوسط قیمة  اج لفت ة االنت اد متوسط قیم االنتاج لفترة االساس وذلك بایج

االساس لكل محصول ثم قسمتھ على متوسط قیمة االنتاج للفترة لجمیع المنتجات الزراعیة الداخلة في تكوین الرقم القیاسي 

  -أي ان:

  متوسط قیمة اإلنتاج لكل محصول في فترة األساس       

  الكلي في فترة األساس  متوسط قیمة اإلنتاج        

  رابعا: الصیغة الریاضیة

          -لكال الرقمین (اإلنتاج وأسعار الحقل )اعتمدت صیغة السبیر في االحتساب ووفق الصیغة االتیة:

Xi=                                                                      100
0
1

iQ
iQ                             

 في فترة االساس .  iكمیة االنتاج للمحصول  Q0iفي فترة المقارنة.       iكمیة االنتاج للمحصول  Q1iحیث ان        

ن Xولغرض استخراج الرقم القیاسي لكل مجموعة ولجمیع المحاصیل الزراعیة ( تفادة م ة السبیر باالس ) فقد اتبعت طریق

100ذلك المحصول                    الرقم القیاسي لكمیة كل محصول ووزن
1

1

1 






k

i

k

i

wi

xiw
xi=  

100 الوزن
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Xi  الرقم القیاسي للمحصول =I      Wi وزن المحصول =I       K عدد المحاصیل المشمولة بالرقم القیاسي = 

100اما الرقم القیاسي السعار الحقل لكل منتج زراعي                 
0
1

ip
ip=iY  

  ) في سنة االساس.i= سعر الحقل للمنتج (P0i) في سنة المقارنة .     i= سعر الحقل للمنتج (P1iحیث ان     

100والستخراج الرقم القیاسي لكل مجموعة ولجمیع المحاصیل الزراعیة فان       
1

1 






k

i

k

i

wi

yiwi
 Y=   

  = عدد المنتجات المشمولة بالرقم القیاسي.I   Kي = وزن المنتج الزراعI   W1= الرقم القیاسي لسعر المنتج الزراعي Y1حیث ان  

 

  Index numbers of industrial fieldالرقم القیاسي للقطاع الصناعي  

ذ عام  -  ة من ي الصناعات التحویلی اج ف ة االنت رقم القیاسي لكمی داد ال ة  1963بدأ الجھاز المركزي لالحصاء باع وبدوری

ة شھریة مستخدما صیغة السبیر لمناسیب ال افة لفروع الصناعة وقیم كمیات اما اوزان الترجیح فاحتسبت من القیمة المض

ات  1978انتاج كل سلعة لتلك الفروع.ان التعدیالت التي ادخلت على ھذا الرقم حتى عام  دد المنش ادة ع اقتصرت على زی

لوب السابق قام الجھاز باعداد ) منشاة.  ثم تغیرت ھذه الدوریة الى فصلیة وبنفس االس260(1978المشمولة فقد بلغت في 

ي استخدمت ( ات الت ع المنش رقم جمی مل ال ة وش ن 50تقاریر فصلیة لكمیة االنتاج في الصناعات التحویلی اكثر م امال ف )ع

بة ( ر نس ث اختی ي) حی ابوق والكاش ل الط تثناء (معام اص باس تراكي والخ اعین االش اعین %20القط وع القط ن مجم ) م

ذلك شمول (االشتراكي والخاص لكثرة ع ي تشمل (%20ددھا .ك ات الت ن المنش ي صناعة 10) م ا ف اكثر كم خاص ف )اش

  (النجارة، الحدادة )  وقد تم تصنیف وتبویب السلع حسب التصنیف الدولي للفعالیات الصناعیة .

د 1978في عام  - ن ع تراكي بغض النظر ع اع االش ات القط ع منش د تغیرت عینة المنشات المشمولة حیث تم شمول جمی

ا نسبة ( رت منھ مول %20العاملین فیھا باستثناء معامل الطابوق والكاشي حیث اختی اص بش اع الخ ات القط ذلك منش ) وك

  ) %20) اختیرت منھا نسبة (50)عامال فاكثر اما بالنسبة للمنشات التي تشغل اقل من (50جمیع المنشات التي تشغل (

یمة المضافة لكل صناعة اما توزیع وزن الصناعة على مفرداتھا فقد تم اما اوزان الترجیح فقد احتسبت ایضا على اساس الق

  على اساس قیمة االنتاج في تلك الصناعة .

  

                100.  ×     القیمة المضافة للصناعة                            =     وزن الصناعة     

  صناعات التحویلیةمجموع القیم المضافة لل                               

      وزن الصناعة   ×          قیم السلعة في سنة األساس                =   وزن السلعة        
   تلك الصناعة في سنة األساس مجموع قیم السلع المنتجة في                                    

  
اج وضمن جھود الجھاز في اعداد ارقام قیاسیة لال 1990وفي عام - نشطة االقتصادیة قام باعداد ارقام قیاسیة جدیدة لالنت

ر  دما یكون لتغیی خم عن اھرة التض ة ولتفسیر ظ واسعار المدخالت والمخرجات لتقییم مؤشرات ھذا النشاط باالسعار الثابت
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تلزمات الق یم مس ي تقی تخدامھ ف ذلك اس ة وك دمات المنتج لع والخ عار الس ي اس ر ف ر مباش تلزمات اث عار المس ات اس طاع

  -االقتصادیة االخرى . وكانت االسس العامة في اعداد ھذه االرقام ھي:

  اوال : الشمول 

رة ،المتوسطة   ات (الكبی ن المنش ل م ا النسبیة ولك ب اھمیتھ ل صناعة حس ل ك تم اختیار وشمول الصناعات والسلع داخ

  ،الصغیرة).

االھمیة النسبیة لفرع الصناعة(الحد الخامس)  =  
    100×              قیمة أنتاج الصناعة              

  مجموع قیم اإلنتاج الصناعي                                                         

    االھمیة النسبیة للسلعة
 =

  100 ×            قیمة إنتاج السلعة                  
  مة  أنتاج الصناعة(الحد الخامس)قی                                              

  

كان التركیز في اختیار الصناعات والسلع داخل كل صناعة بشكل اكبر على المنشات الكبیرة لمساھمتھا العالیة في اجمالي 

قیمة االنتاج الصناعي ومساھماتھا االكبر في تكوین القیمة المضافة في ھذا النشاط وكان اختیار المنشات داخل كل صناعة 

  یاتي:  كما

) صناعة 34) بلغ عدد ھذه الصناعات (  %0,5كافة الصناعات التي تزید اھمیتھا النسبیة عن ( -المنشات الكبیرة :-1

  ) من اجمالي قیمة االنتاج للمنشات الكبیرة .%95,3وقد شكلت قیمة انتاجھا (

) صناعة اما في 20وكان عددھا ( )%1.5كافة الصناعات التي تزید اھمیتھا النسبیة عن ( -المنشات المتوسطة:  -2

  ) من اجمالي قیمة االنتاج .%6, 70قیمة انتاجھا فكانت (

)صناعة اما نسبة قیمة 14) بلغ عددھا (%0,1كافة الصناعات التي تزید اھمیتھا النسبیة عن ( -المنشات الصغیرة :-3

تیار السلع داخل كل صناعة فقد تم وفق ما ) من اجمالي قیمة االنتاج في ھذه المنشات. اما اخ %71,4انتاجھا فكانت (

  یاتي 

ن المنشات الكبیرة : -  رع الصناعة ع اج ف ة انت الي قیم ى اجم ا ال ة انتاجھ اختیار كافة السلع المھمة بحیث التقل نسبة قیم

  )سلعة 158)وقد بلغ عدد ذه السلع المختارة (80%(

ن  كافة السلع المھمة بحیث التقل نسبةالمنشات المتوسطة :  - رع الصناعة ع اج ف ة انت الي قیم قیمة انتاجھا الى اجم

  )سلعة47)بلغ عدد ھذه السلع (70%(

ن   :  المنشات الصغیرة   - كافة السلع المھمة بحیث التقل نسبة قیمة انتاجھا الى اجمالي قیمة انتاج فرع الصناعة ع

  )سلعة.46)وقد بلغ عدد ھذه السلع (70%(

لع الستیفاء 204یدھا والبالغ عددھا (بعد ان تم اختیار السلع  وتوح ذه الس تج ھ ي تن ات الت ن المنش ار م لعة اعد اط )س

   -البیانات منھا میدانیا ، بموجب استمارة خاصة  وقد حدد االطار كما یاتي :

  شمول كافة المنشات التي تنتج عینة السلع المختارة فیھا .  -المنشات الكبیرة : -
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) من %50بة لشمول ھذه المنشات وھي كافة المنشات التي تمثل قیمة السلع فیھا (حددت نس -المنشات المتوسطة : -

لع ( اكثر %30مجموع قیمة انتاج المنشاة في المرحلة االولى ومن ثم اختیار منشات منھا تمثل قیمة انتاج ھذة الس )  ف

  ) منشاة.  30ھذه المنشات ( من مجموع قیمة انتاج السلعة في المنشات المختارة من المرحلة االولى وقد بلغ عدد

اة   -المنشات الصغیرة : - تم تخفیض النسب المعتمدة في المتوسطة في اختیار المنشات الصغیرة لعدم ظھور أي منش

)  %30عند تطبیق تلك النسب بسبب ضئالة وتقارب قیم االنتاج  لھذه المنشات وكثرة عددھا لذلك خفضت النسب  الى (

  ) منشاة .158) في المرحلة الثانیة ، بلغ عدد المنشات المختارة (%5في المرحلة االولى و(

  أوزان الترجیح -ثانیا 

احتسبت االوزان على اساس االھمیة النسبیة للقیمة المضافة للفرع الصناعي الى مجموع القیم المضافة  للصناعات    

  .1989التحویلیة  باستخدام جدول التداخل الصناعي  لعام 

  100×           القیمة المضافة لفرع الصناعةیة للقیمة المضافة =      األھمیة النسب

   مجموع القیم المضافة للصناعات التحویلیة            للفرع الصناعي(وزن الصناعة) 

  اما  اوزان السلع داخل فرع الصناعة فتحسب اوزانھا على اساس  

  الصناعةوزن   ×     قیمة  انتاج السلعة       =وزن السلعة 
  مجموع قیمة إنتاج الصناعة              

  الصیغة ألریاضیة -ثالثا 

  استخدمت صیغة السبیر لمناسیب الكمیات في احتساب الرقم القیاسي  لكمیات االنتاج .

=  pI          1000
1







wi

wi
q
q

                                      

المدخالت اعتمدت اسس االرقام القیاسیة  لكمیات االنتاج من حیث الشمول  واختیار السلع  في اعداد االرقام القیاسیة السعار 

   -وكانت النتائج كاالتي :

)  من اجمالي قیم %62,1)  سلعة بلغت نسبة قیمة انتاج ھذه السلع (140بلغ عدد السلع المختارة ( -المنشات الكبیرة: -

  مستلزمات انتاج الصناعات الكبیرة .

) من اجمالي %53,9) سلعة وبلغة  نسبة قیمة انتاج ھذه السلع (96بلغ عدد السلع المختارة (  -:نشات المتوسطة الم -

  قیم مستلزمات انتاج الصناعات المتوسطة.

ارة (  -:المنشات الصغیرة  - ارة (70بلغ عدد السلع المخت لع  المخت اج الس یم انت بة ق ة نس لعة ، بلغ ن %62,9) س ) م

  ستلزمات  انتاج الصناعات  المتوسطة .اجمالي قیم م

  -اما اوزان الترجیح  فقد اعتمد في اعداد الرقم القیاسي  السعار المدخالت  على قیمتھا في سنة االساس وكما یاتي :
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  100×       قیمة السلعة في سنة األساس              = وزن السلعة

  ت في سنة األساس مجموع قیمة المستلزما                          

pI          1000=اما الصیغة الریاضیة المستخدمة  فھي صیغة السبیر  وعلى النحو التالي 
1







wi

wi
p
p

    

  

  Index numbers of mining and quarriesاألرقام القیاسیة للتعدین والمقالع

ت الحسابات القومیة باالسعار  الثابتة ویعتمد )  لتقییم مؤشرا1988)  وبسنة اساس ھي (1990یعد ھذا الرقم منذ عام (

في اعداده على بیانات  الموازین السلعیة للسلع ( الحصو  ، الرمل  ، الكبریت ) وتم اھمال الفوسفات الن نسبتھ ضئیلة  

  واستبعد النفط الخام  النھ یمكن الحصول علیھ من االرقام القیاسیة  للصادرات .

  ھذا النشاط  ھي ثالثة ( القیمة ،  الكمیة  ، السعر ) .االرقام القیاسة المحتسبة ل

ام  القیاسیة  -االوزان: في اعداد االرقام القیاسیة لالسعار اتخذت كمیات المقارنة كاوزان للترجیح  اما في اعداد االرق

  للكمیات اعتمد على مدى  مساھمة ھذه السلع في القیمة المضافة لھذا النشاط كاوزان الترجیح .

100       -استخدم قانون (باش ) في احتساب الرقم القیاسي لالسعار وكاالتي : -غة الریاضیة :الصی
10
11





qp
qp

    

=pI             

  -اما في احتساب االرقام  القیاسیة للكمیات فتستخدم صیغة ( السبیر ) وكاالتي :

=qI          1000
1

1





 

wi

wi
q
qk

i
                         

  ومن حاصل ضرب الرقم القیاسي السعار باش  في الرقم القیاسي  لكمیات السبیر نحصل على الرقم القیاسي للقیمة .

 

  Index numbers of electricity and waterاالرقام القیاسیة للماء والكھرباء
ام  ذ ع از من دا الجھ ت 1990ب اء  المن اء والكھرب ات الم ام القیاسیة لكمی اب االرق اء باحتس ع الم عار بی اع  واس ج والمب

  . 1988والكھرباء واسعار بیع الماء والكھرباء  لتقییم مؤشرات ھذا القطاع وبنسبة اساس ھي 

ي سنة   -األوزان :  اء  ف اء والكھرب ن الم ل م افة لك ة المض ى القیم في احتساب الرقم القیاسي للنشاط  ككل اعتمد عل

لنسبة السعار وكمیات المبیعات فیعتمد على ایرادات كل من الماء والكھرباء االساس  الستخراج اوزان الترجیح  اما با

  في سنة االساس في استخراج اوزان الترجیح .
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  100×     المبیعات ( ایرادات ) الماء والكھرباء قیمة     =وزن الماء والكھرباء 

  كھرباء قیمة مبیعات ( إیرادات ) الماء وال                                 

  في احتساب الرقم القیاسي لكمیات انتاج ومبیعات  الكھرباء  استخدمت الصیغة البسیطة . -الصیغة الریاضیة :

  100×      كمیة اإلنتاج في سنة المقارنة    =  الرقم القیاسي لكمیة اإلنتاج
  كمیة اإلنتاج في سنة األساس                                     

  -ساب الرقم القیاسي  لكمیة انتاج ومبیعات الماء فقد تم استخدام  قانون ( السبیر ) على النحو االتي :اما في احت

=  q I                                1000
1

1
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wi
Q
Qk

i
                                

   -( باش ) على النحو التالي : اما في احتساب الرقم القیاسي السعار مبیعات الماء فقد تم استخدام قانون

=p I                                100
10

11


qp
qp

                                     

  

  Index numbers of building and constructionاألرقام القیاسیة لكلفة البناء والتشیید

)  وكان ھذا الرقم یشمل قطاع النفط  والقطاع العام  والقطاع  1968 – 1961صدر اول رقم قیاسي عن ھذا القطاع للفترة (

م شمول ( اص . ت بة 17الخ ة  وتشمل مجموعة المواد ش ى مجموعتین رئیسیتین  مجموع المواد االولی ادة  قسمت ال ) م

ي اعت 1966) مجامیع  فرعیة  كانت سنة 6) مادة مصنفة الى (12المصنعة التي شملت (  اس  الت ي ھي سنة االس دت ف م

)  في الترجیح كما اعتمدت صیغة السبیر   67,66,65االحتساب وقد اعتمد على أقیام تلك المواد ولمتوسط السنوات        ( 

  -في االحتساب  وكما یلي :

            =qI          1000
1

1

1
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100وفق الصیغة  البسیطة        اما الرقم القیاسي للقیمة فقد تم احتسابھ  
0
1




v
v

= VI   

  -) تم فیة احتساب االرقام القیاسیة االتیة : 1972 -1965اما التقریرالثاني لالرقام القیاسیة للقطاع االنشائي فكان للفترة (

  الرقم القیاسي السعار المواد المستھلكة . -2الرقم القیاسي لكمیة المواد المستھلكة .   -1

 الرقم القیاسي لعدد العاملین . -5الرقم القیاسي الجور العاملین .-4الرقم القیاسي لقیمة المواد المستھلكة -3

اص  17وقد شمل التقریر ( ي القطاع الخ )  مادة وكما في التقریر السابق  وقد تم تقسیم التقاریر إلى أربع قطاعات وھ

  والعام  وشركات النفط والقطاع اإلنشائي.
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ى (اما ا ال ال ات 7لرقم القیاسي لالجور وعدد العاملین فقد تم تصنیف العم ع القطاع ات احتسبت لجمی امیع او فئ ) مج

ددعمال  ط ع ت بمتوس ور رجح اس  واالج ط اجور االس ال بمتوس رجیح  العم م ت د ت الوزان فق بة ل ذكورة امابالنس الم

  االساس 

  

ي اما قوانین االحتساب فقد اعتمدت طریقة السبیر  للكمیا ت وطریقة باش في احتساب االسعار  والصیغة البسیطة  ف

  احتساب الرقم القیاسي للقیمة .

  -اما صیغة السبیر في االحتساب لكل  من عدد العاملین واالجور فكانت  على النحو االتي :

  100×    عدد عمال المقارنة)×مج ( متوسط أجور األساس   الرقم القیاسي لعدد العاملین=
  مج ( أجور فترة  األساس )                                     

  100× متوسط أجور  المقارنة)×مج ( عدد عمال  األساس    الرقم القیاسي ألجور العاملین=

  مج ( أجور األساس )                             

ولكل من القطاعین العام والخاص .   1988اما اخر تقریر لكلفة البناء والتشیید صدر عن لجنة االرقام القیاسیة باساس 

یدخل في اعداد كل منھم رقمین قیاسیین ھما الرقم القیاسي  السعار المواد المستخدمة  في البناء  والرقم القیاسي الجور 

قام  العاملین باستخدام صیغ ریاضیة  یمكن تركیب الرقم القیاسي  لكلفة البناء والتشیید ، وقد اعتمد في اعداد  ھذه االر

  على تقاریر االحصاء  االنشائي  اما بیانات االسعار  فتجمع بواسطة استمارة خاصة اعدت لھذا الغرض .

  -االختیار والشمول :  -اوال 

م 709) من مجموع قیم المواد المستخدمة  في القطاع العام  و( %85تم اختیار ( د ت ) سلعة  في القطاع الخاص .  وق

  )  مجموعة رئیسیة .15تبویب ھذه المواد  الى (

  -األوزان : -ثانیا 

  في احتساب  اوزان الترجیح  وكمایلي . 1988اعتمد على اقیام المواد المستخدمة في  البناء في عام  

= وزن المادة
  100×       قیمة المادة المستخدمة في سنة األساس      

  مجموع قیم المواد المستخدمة في سنة األساس                  

  -الصیغة الریاضیة:-ثالثا

  استخدمت صیغة السبیر  في احتساب الرقم القیاسي ألسعار المواد في كال القطاعین   

                                                              1000
1

1

1












k

i

k

i

wi

wi
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p

= 1P     

  = مجموع األوزان wi Σ= وزن المادة   i W= السعر في سنة األساس  0P= السعر في سنة المقارنة  1pحیث ان   

ا اوزان  اریر السنویة ،  ام ي التق اما الرقم القیاسي لالجور فقد اعتمد في اعداده على بیانات االحصاء االنشائي  المنشورة ف

دال ث یرجح مع ت الترجیح  فقد اعتبر عدد العاملین  في سنة االساس  وزن ثابت لكل مجموعة  من اصناف المشتغلین  حی
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االجور في سنة المقارنة في كل صنف من االصناف بعدد العاملین  في ذلك الصنف  واعتمدت صیغة السبیر  في االحتساب 

  -وكما یلي:

  100×  عدد عمال سنة األساس×متوسط األجور في سنة المقارنة    الرقم القیاسي لألجور =

  األساس  مجموع األجور في سنة                                   

عدد عمال سنة األساس)        ×مج( متوسط األجر في سنة المقارنة أي ان صیغة القانون ھي :    
×100                              

  عدد عمال سنة األساس )×مج( متوسط األجر في سنة األساس       

ع یتم تركیب الرقم القیاسي لكلفة البناء والتشیید وبعد احتساب الرقمین القیاسیین ألسعار المواد وأجور العاملین لكل قطا

  وعلى النحو التالي .

  بما ان كلفة البناء ھي عبارة عن مجموع قیم المواد المستخدمة في البناء+مجموع اجور العاملین + المصاریف االخرى . 

ولعدم توفر كمیاتھا  كما ان   ان فقرة المصاریف االخرى  الیمكن اعداد رقم قیاسي  لھا لصعوبة فصل ومعرفة مكوناتھا

) من مجموع كلفة البناء  لھذا من الممكن إھمالھا اما اذا ازدادت  قیمتھا عن ذلك یوزع وزنھا  %10نسبتھا التزید عن ( 

  نسبیا على كل من المواد  واألجور .

ا في سنة األساس    ي سنة األساس+الرقم القیاسي لألجور×وزنھ ا ف الرقم القیاسي لكلفة البناء =  الرقم القیاسي ألسعار المواد ×وزنھ

 (عام +خاص )                                            100 

  100×      قیمة المواد في سنة األساس      =    وزن المــواد   
  مج ( قیم المواد + األجور )          (عام او  خاص) 

  100×      األساساألجور في سنة        =     وزن األجـــور
  ) (عام او خاص)             مج( قیمة المواد+األجور  

  

  الرقم القیاسي لكلفة األبنیة                           الرقم القیاسي لكلفة األبنیة                                                                                         

     وزنھ  ×واإلنشاءات في القطاع اإلنشائي              +  وزنھ×    واإلنشاءات في القطاع اإلنشائي                                                               

      القطاع الخاص       األبنیة                               القطاع العام                                        الرقم القیاسي لكلفة   
واإلنشاءات في القطاع           

  اإلنشائي    =

  100                                                   (عام +خاص)         

    100×         كلفة األبنیة واإلنشاءات في القطاع العام      وزن القطاع العام =    
 مجموع كلفة األبنیة واإلنشاءات (عام + خاص )                              
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    100×              كلفة األبنیة واإلنشاءات في القطاع الخاص      وزن القطاع الخاص =
  مجموع كلفة األبنیة واإلنشاءات (عام+خاص )                            

  

  Index number of foreigns tradeاألرقام القیاسیة للتجارة الخارجیة 

. ان المصادر األولیة لھذه البیانات  1988وبسنة أساس ھي  1990صدر أول رقم قیاسي للتجارة الخارجیة في الجھاز عام 

درة  لع المص ة الس ة وقیم من كمی ر سنوي یتض در بتقری ھي التصریحات الكمر كیة التي ترد إلى الجھاز والتي تبوب وتص

  والمستوردة.

لع ان تسعر قیمة الوحدة :ـ   ة الس ي تخص مجموع ة الت ة والكمی ن القیم قاریر التجارة الخارجیة كما ذكرنا توفر بیانات ع

لع  ن الس ة م ك المجموع دة لتل التي یتكون منھا التصنیف الفرعي وان حاصل قسمة القیمة على الكمیة ھو معدل لقیمة الوح

) على انھ قیاس تغیر  unit valueأو الصادرات (  وبناء على ذلك فان الرقم القیاسي سیكون لسعر الوحدة من االستیرادات

السعر بأسلوب قیمة الوحدة وذلك لتمییزه عن الرقم القیاسي المحسوب من بیانات األسعار ، حیث ان السعر ھو قیمة الوحدة 

  لسلعة واحدة ذات مواصفات محددة بینما قیمة الوحدة تخص خلیطا من السلع.

  -اد:أوالًـ األرقام القیاسیة لالستیر

ن مجموع %90تم شمول عینة من السلع المستوردة في سنة االساس بحیث شكلت قیمة استیرادھا حوالي ( : الشمول ) م

  قیمة االستیرادت لنفس السنة.

  -:أوزان الترجیح  -ثانیا"

احتساب االرقام في احتساب الرقم القیاسي لسعر وحدة االستیراد ، اتخذت كمیات سنوات المقارنة كاوزان الترجیح اما عند   

  القیاسیة لكمیة االستیرادات فقد اعتمد على اسعار سنة االساس كاوزون ثابتھ للترجیح.

  -:الصیغة الریاضیة  -ثالثا"

ة  ة المقارن عر بكمی رجیح الس ھ ت م فی ذي ت عر وحدة االستیراد وال ي لس رقم القیاس اب ال ي احتس اش) ف انون (ب اعتمد على ق

االتي : p I     100= -وك
10
11





qp
qp

بیر   یغة الس د ص د اعتم ات فق یة للكمی ام القیاس اب االرق د احتس ا عن   ام

=  q I         100
00
01





pq
pq

ومن حاصل ضرب الرقم القیاسي لسعر وحدة االستیراد بطریقة باش في الرقم القیاسي لكمیة 

  یراد.االستیراد بطریقة السبیرز نحصل على الرقم القیاسي لقیمة االست

  ثانیا"ـ االرقام القیاسیة للصادرات:ـ

لضمان تمثیل السلع الداخلة في احتساب الرقم القیاسي ولتالفي الصعوبات الناجمة عن اختفاء وظھور سلع    -:الشمول -أ

ل مصدرة جدیدة من سنة الى اخر فقد تم اختیار السلع وفق معیار معین وھو شمول جمیع السلع المصدرة خالل فترة ال تق

ن %50عن ثالث سنوات باالضافة الى سنة االساس وقد تم شمول ( ادراتھا ع ل قیمة ص ) من السلع المصدرة والتي ال تق

  ) من مجموع قیمة الصادرات في سنة االساس.90%(
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  احتساب الرقم القیاسي لسعر وحدة الصادرات تبعا لصیغة (باش) أي بالترجیح بكمیات المقارنة ب ـ الصیغة الریاضیة:ـ 

      =p I                                                                      100
10
11





qp
qp

                                          

100اما الرقم القیاسي لقیمة الصادرات فقد تم احتسابھ بالصیغة البسیطة. 
0
1




v
v

     =v I                                           

q I                        100= احتسب الرقم القیاسي لكمیة الصادرات وفقا لصیغة (السبیر ) وعلى النحوالتالي :ـ
00
01





pq
pq

   

اد اري ومن االرقام القیاسیة لسعر وحدة االستیرادات والرقم القیاسي لوحدة الصادرات یمكننا التوصل الى نسبة التب ل التج

  للقطر وكاالتي.

          نسبة التبادل التجاري=
    100×       الرقم القیاسي لسعر وحدة الصـادرات

  الـرقم القیاسي لسعـر وحدة االستیراد                     

ر ألنھ استطاع ان دل ذلك ان تغییرات األسعار العالمیة كانت في صالح القط 100فاذا كانت نسبة التبادل التجاري اكبر من 

  یحقق ارتفاعا اعلى من المعدل في أسعار صادراتھ مما حققتھ البلدان المصدرة لھ في أسعار استیراد.

  

  Recommendations &Conclusion المبحث الرابع:  االستنتاجات والتوصیات 

   Conclusionاالستنتاجات

) وأیا كان السبب في عدم تحدیثھا لكن قدم 1988بعیدة نسبیا (حیث إن سنة األساس السائدة في احتساب األرقام القیاسیة  -1

  سنة األساس یضع ظالال من الشك على قوة الرقم القیاسي .

ي  -2 دم العلم د أدى التق ي والتنموي وق ائي والتخطیط ل اإلحص ا من مصادر التحلی درا مھم أضحت األرقام القیاسیة مص

  ام القیاسیة أداة للتحلیل االقتصادي العالمي باإلضافة لدورھا المحلي الرائد.والتقني ودخول عصر العولمة إلى ان تصبح األرق

د  -3 ذلك تؤك ة وھي ب عار الثابت ب باألس دما تحس ة خاصة عن األرقام القیاسیة واحدة من المصادر المھمة للحسابات القومی

  كونھا مصدرا من مصادر توضیح وعرض الصورة العامة لالقتصاد.

ة التقتصر التطبیق -4 مل أیضا مجاالت التنمی ا تش ات المیدانیة لألرقام القیاسیة على میدان األنشطة االقتصادیة فحسب إنم

  االجتماعیة مثل الرقم القیاسي للبطالة ومستوى الفقر والتمكین االجتماعي.

ك الم -5 ت تل ام القیاسیة خاصة إذا كان ة عن استخدام األرق ادیة والتنموی ات االقتص ي إحجام بعض المؤسس ات تنتم ؤسس

ؤدي  لجھات حكومیة على اعتبار ان األرقام القیاسیة تكشف مستوى التقدم الحقیقي لألسعار واألجور واإلنتاج وبالتالي قد ی

ا  ة مم ذلك الى إحراج ھذه الجھات والمساس بمصداقیتھا وحتى اذا استخدمتھا فانھا تستخدمھا بطریقة مھذبة ولصالح الدول

  العادي ویدفعھ للتفكیر بجدیة ھذه األرقام. یثیر الدھشة لدى المواطن

  



 

 طبیقھا في االنشطة االقتصادیة (العراق أنموذجا)االرقام القیاسیة ومنھجیة ت

 الدكتور إبراھیم جواد كاظم

 

99 
 

Vol: 7 No: 4, October 2011 ISSN: 2222-8373  

  Recommendationsالتوصیات 

ضرورة استخدام سنة حدیثة واعتبارھا سنة أساس وعدم البقاء باعتماد سنة أساس  قدیمة حیث انھ مھما كانت الظروف  -1

ن ( ر م اس أكث اد سنة أس ن اعتم ائمون  عل10غیر طبیعیة فال یمك أ الق د ان یلج ام القیاسیة ) سنوات والب ى صناعة األرق

  بدراسة ھذا األمر.

قیام الجھات المسؤولة عن إعداد األرقام القیاسیة  أو جمع البیانات الخاصة بھا التوجھ نحو توسیع قاعدة استخدام األرقام  -2

قیاسیة عن رأس المال القیاسیة لتشمل األوجھ الجدیدة للتنمیة ونعني بھا ( التنمیة البشریة المستدامة) وذلك من خالل أرقام 

  البشري وخط الفقر والتمكین االجتماعي.

ي  -3 ذا یعن ل وھ حث المؤسسات الحكومیة االقتصادیة والمالیة والنقدیة على إصدار أرقام قیاسیة  واقعیة خالیة من التجمی

ا ضرورة ان تعرض األرقام المجموعة من المیدان كما ھي كي یعكس الواقع كما ھو دون إجراء أي تعدی ل او تحویر علیھ

  ینعكس بدوره على الناتج النھائي لھا الذي ھو الرقم القیاسي.

اش  -4 ن إن تستخدم صیغة ب إذا ما تم احتساب األرقام القیاسیة في اإلنتاج الصناعي لكمیة اإلنتاج بصیغة السبیر یستحس
  ضھما  الستخراج الرقم  القیاسي للقیمة.الحتساب األسعار ومن ثم استخدام  صیغة فیشر التي ھي حاصل ضرب الرقمین مع بع
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