
ير الرقم القياسي هو عبارة عن مؤشر إحصائي يقيس التغ

و النسبي الذي طرأ على ظاهرة معينة، سعًرا، كمية، قيمة أ

نة أو مكاًنا أجًرا، بالنسبة ألساس معين قد يكون فترة زمنية معي

ساب جغرافًيا معيًنا، حيث تؤخذ قيمة هذه الظاهرة كأساس لح

ه الظاهرة ويسمى الوقت أوالمكان الذي تنسب إلي. الرقم القياسي

نسبه بفترة أو مكان األساس، كما يسمى الوقت أو المكان الذي ن

.بفترة أو مكان المقارنة

لزمن، يرجع استخدام األرقام القياسية إلى أكثر من قرنين من ا

لمقارنة ( 1764) حيث استخدمها اإلحصائي اإليطالي كارلي 

ثم . 1500باألسعار في سنة 1750األسعار في إيطاليا لسنة 

شاع استخدامها بصورة أوسع منذ ذلك الحين، حيث اهتمت
.الحكومات بتركيب وحساب بعض األرقام القياسية

االرقام القياسية



من األمور الهامة عند حساب الرقم القياسي اختيار فترة 
وعادة ما . األساس التي تعتمد لحساب الرقم القياسي
.تكون فترة األساس سابقة لفترة المقارنة

:هناك ثاثة اساليب الختيار فترة االساس
ر يجب اختيار فترة األساس التي تتميز باالستقرا1.

وب االقتصادي والخالية من االضطرابات العنيفة كالحر
ة جًدا واألزمات االقتصادية، كما يفضل   أن ال تكون بعيد

.عن سنوات المقارنة
دة اختيار فترة االساس التي تكون عبارة عن متوسط ع2.

د فترات زمنية ، ويلجا لهذا االسلوب في حالة عدم ايجا
فترة زمنية خالية من الصعوبات االقتصادية

رة اختيار فترة االساس علي اساس السنة السابقة لفت3.
هذا االسلوب يهتم بمقارنة الحاضر بالماضي. المقارنة

.ن السابقينالقريب وليس بالماضي البعيد، كما في االسلوبي



اهم استخدامات األرقام القياسية في مجال الدراسات االقتصادية
:يتمثل في المجاالت التالية

راسة التعرف على األحوال االقتصادية للدول المختلفة من خالل د•
التغيرات االقتصادية في البلد أو البلدان قيد الدراسة،

لفة في المساعدة على التنبؤ بما يمكن أن يحدث للمتغيرات المخت•
.  المستقبل

ائية في تستخدم لقياس ظواهر متعددة مثل مقارنة أسعار السلع الغذ•
معين سنة محددة بسنة أخرى سابقة أو مقارنة إنتاج قطاع اقتصادي

او تستخدم للوقوف على. في دولة ما بنظيره في دولة أخرى
التطور الذي طرأ على إنتاج هذا القطاع عبر فترة محددة من 

.الزمن



األرقام القياسية المؤشرات االقتصادية المهمة في عصرنا تعتبر
معخاصةالحاضر و

طا سرعة التقدم التكنولوجي والمعلوماتي حيث أنها تعطي إيضاحا بسي
ومختصرا عن 

المختلفة او االمكنةكم هائل من البيانات وتربط بينها عبر األزمان

ي مما يساهم ويساعد في توقع أحداث المستقبل وهذا له األثر الكبير ف
إثراء إمكانيات المخطط 

.ودعمها ببيانات موجزة وفاعلة ويلبي احتياجات مستخدمي البيانات



مجموعة من األرقام القياسيةبإصدار دائرة اإلحصاءات العامة تقوم

المنتجين ورقم قياسي ألسعارلكميات اإلنتاج الصناعي،الرقم القياسي)

ار الجملة ألسعار المستهلك ورقم قياسي ألسع، ورقم قياسيالصناعيين
.(ورقم قياسي للمنتجات الزراعية

نتاج بدأت دائرة اإلحصاءات العامة بإصدار الرقم القياسي لكميات اال

، ومن ثم تم تحديثه ليصبح 100=1984بأساس 1986الصناعي في عام 

باالعتماد على إطار المسح الصناعي لعام 100=1988على أساس 

100=1994ليصبح على أساس 1995، وكذلك تم تحديثه سنة 1988

، وكذلك تم تحديثه سنة 1994باالعتماد على إطار المسح الصناعي لعام 

باإلضافة إلى الرقم القياسي 100=1999ليصبح على أساس 1999

للمنشآت ألسعار المنتجين الصناعيين باالعتماد على إطار التعداد العام
.1999لعام 



ناعيكميات اإلنتاج الصمرت عملية بناء الرقم القياسي ألسعار و

نقوم بخطوات عديدة متسلسلة تعتمد على بعضها البعض وسوف
-:بشرح هذه الخطوات بالتسلسل

حساب الرقم القياسيلكسنة أساس 2010اعتماد سنة األساس 

لحساب أي رقم قياسي يفضل دائما بان تكون سنة األساس حديثة ،

ر حيث تكون عملية مقارنة اسعار السلع دقيقة ومفيدة للوقت الحاض

حيث تكون السلع المراد مقارنة أسعارها دقيقة  المواصفات ، فكلما 

ابتعدت فترة المقارنة عن فترة األساس كلما تغيرت مواصفات 

السلعة المدروسة ، الن منتجو السلع يعملون دائما على تحسين 

2010لذلك اعتمدنا سنة . وتطوير منتجاتهم حسب ظروف السوق

.كسنة اساس



التي ستعتمد في 2010المنشآت الصناعية  لعام لحصول على إطار ا
حساب الرقم

ألغراض الحصول على األوزان على مستوى النشاط االقتصادي 

وعلى مستوى المنشأة وسحب العينة التي ستعتمد لحساب الرقم 

القياسي، يجب الحصول على إطار كامل لجميع المنشآت الصناعية، 

كونه احدث تعداد موجود في 2010وقد اعتمد إطار التعداد الصناعي 

الوقت الحاضر، حيث تم ترتيب جميع المنشآت الصناعية حسب 

والعنوان لكل منشأة، حيث 2010النشاط االقتصادي وقيمة إنتاج سنة 

تم ترتيب المنشآت ضمن كل نشاط تنازليا حسب قيمة اإلنتاج لكل
منشأة



حساب أوزان األنشطة االقتصادية واختيار األنشطة الممثلة 

2010للقطاع الصناعي باالعتماد على نتائج التعداد الصناعي 

نشاطا صناعيا تمارس 90تبين من خالل نتائج التعداد الصناعي أن 

ك نشاطا لتمثل القطاع الصناعي وذل63داخل األردن وقد تم اختيار 

يار باالعتماد على قيمة اإلنتاج اإلجمالي للنشاط ، حيث تم اخت

أو اكثر باإلنتاج اإلجمالي للقطاع%0.3األنشطة التي تساهم بنسبة 
.الصناعي



:وزن النشاط االقتصادي 

لى تم الحصول على قيمة االنتاج االجمالية للنشاط باالعتماد ع

آت ، وذلك لعدم توفر قيم االنتاج للمنش2010المسح الصناعي لعام 

وى من خالل التعداد وانما التعداد قد وفر قيم االنتاج على مست
.فئات

:تحديد األنشطة الممثلة للقطاع الصناعي

اط تم حساب األهمية النسبية لكل نشاط وذلك بقسمة وزن النش

قيمة اإلنتاج)الصناعي على مجموع أوزان األنشطة أي بقسمة 

قيمة اإلنتاج اإلجمالي للقطاع )على  (2010اإلجمالي للنشاط سنة 

وبعدها تم اختيار األنشطة الممثلة للقطاع( 2010الصناعي لسنة 

بية اكبر الصناعي، حيث تم اختيار األنشطة التي تكون أهميتها النس
.من اإلنتاج اإلجمالي للقطاع الصناعي% 0.3من أو تساوي 



العينةسحب

تصددادي لقددد تددم تصددميم العينددة لتكددون ممثلددة علددى مسددتوى النشدداط االق
أو اكثددر % 0.3الرئيسددي، حيددث تددم اختيددار األنشددطة التددي تسدداهم بنسددبة 
ختيدار وبعدد ا. باإلنتاج اإلجمالي للقطاع الصناعي كما هو موضح سدابقا

:األنشطة الممثلة تم سحب العينة كما يلي

:ترتيب المنشآت 

م ترتيددب بعددد تحديددد األنشددطة التددي سددتدخل فددي حسدداب الددرقم القياسددي تدد
2010المنشآت ضمن كل نشداط تنازليدا حسدب قيمدة إنتداج المنشدأة لعدام

وبالتدالي تدم علماً بأنه يرد قيم انتاج للمنشآت في التعداد العدام للمنشدآت)
(.أخذ متوسط الفئة

اول ثااامن منشاااآت مااان كااال نشااااط لتكاااون  ااامنة العيناااة اختياااار
بالتأكيد

اط تددم بعددد ترتيددب المنشددآت تنازليددا حسددب قيمددة اإلنتدداج ضددمن كددل نشدد
ب ترتيدب اختيار أعلى ثالث منشآت لتكدون ضدمن العيندة بالتأكيدد وحسد

.المنشآت ستكون هي أول ثالث منشآت



تحديد حجم العينة لكل نشاط

:حجم العينة على النشاط االقتصادي نتبع الخطوات التاليةتحديد 

الدثالث إذا كانت نسبة تركدز اإلنتداج اإلجمدالي للنشداط االقتصدادي فدي
ة فإنندا نكتفدي بالثالثد% 80منشآت المختارة بالتأكيد اكبدر مدن أو تسداوي 

.منشآت المختارة بالتأكيد لتكون العينة الممثلة لهذا النشاط

الددثالث إذا كانددت نسددبة تركددز اإلنتدداج اإلجمددالي للنشدداط االقتصددادي فددي
فأننددا % 80واقددل مددن % 60منشددآت المختددارة بالتأكيددد اكبددر أو تسدداوي 

ة مدع نسحب عيندة مقددارها أربعدة منشدآت وذلدك بطريقدة العندة المتناسدب
ح المجمدوع الحجم باإلضافة إلى الثالث منشدآت المختدارة بالتأكيدد ليصدب

.سبعة منشآت تمثل هذا النشاط



الثالث إذا كانت نسبة تركز اإلنتاج اإلجمالي للنشاط االقتصادي في

فأننا نسحب عينة مقدارها ستة %60منشآت المختارة بالتأكيد اقل من 

الثالث منشآت وذلك بطريقة العنة المتناسبة مع الحجم باإلضافة إلى

ل هذا منشآت المختارة بالتأكيد ليصبح المجموع تسعة منشآت تمث
. النشاط

:وزن المنشأة

المنشآت بعد أن تم تحديد المنشآت المختارة في العينة فأنه تم زيارة هذه

وبالتالي فأن . 2010والحصول على قيمة االنتاج لهذه المنشآت خالل عام 
.قيمة االنتاج لكل من هذه المنشآت يعتبر وزن المنشأة

:حساب األهميات النسبية للمنشآت المختارة بالعينة
نشآت األهمية النسبية للمنشأة تساوي وزن المنشأة على مجموع أوزان الم

.النشاطالمختارة بالعينة ضمن النشاط الواحد ومن ثم ضرب الناتج بوزن

ألوزان لقد تم حساب األهميات النسبية للمنشآت الستخدامها عند حساب ا
.2010النهائية باالعتماد على قيمة اإلنتاج المقدرة لسنة 



بدء مرحلة العمل الميداني 

بعد تحديد عينة المنشآت الصناعية تم التحقق منها ميدانيا من حيث 

استمرارية مزاولتها لنشاطها واستعدادها لتزويد الدائرة بالبيانات 

المطلوبة، وقد ظهرت بعض المنشآت المغلقة نهائيا وبعض المنشآت 

جمع التي لم تبد استعدادها لتزويد الدائرة بالبيانات المطلوبة، ومن ثم تم

كميات اإلنتاج الصناعي ألهم المنتجات في المنشآت الواقعة بالعينة، 

وبعد تحديد السلع الممثلة إلنتاج كل منشاة تم جمع كميات وأسعار هذه 

2014، 2013، 2012، 2011كسنة أساس واالعوام 2010السلع عن عام 

بشكل سنوي من ثم بشكل شهري ودوري



تحديد السلع الممثلة إلنتاج كل منشاة وحساب وزن السلعة  من 
المنشاة

السلع بعد عملية جمع البيانات من الميدان وبعد الحصول على قيم أنتاج

لتكون 2010، تم اختيار أعلى سلع من حيث قيمة اإلنتاج لعام 2010لعام 

أه ـشة ضمن كل منـل سلعــممثلة إلنتاج المنشأة، ومن ثم تم حساب وزن ك

ا على ــمقسوم( 2010ة ضمن المنشاة لعام ـة انتاج السلعـقيم)ة ـوذلك بقسم

ومن ثم ( 2010مجموع قيم إنتاج السلع المختارة ضمن نفس المنشاة لعام ) 

طوةنضرب الناتج بوزن المنشأة المقدر الذي تم الحصول عليه في الخ
.لنحصل على وزن السلعةالسابقة



تركيب الرقم القياسي

ر لحساب الرقم القياسي نعتمد معادلة السبير المعدلة للمدى القص
(Short-Term Modify Lisper)من لتركيب األرقام القياسية، وتعتبر

سبير األرقام القياسية المرجحة بقيم إنتاج سنة األساس، وتنص معادلة ال
:على ما يلي

االهمية ^(السعر او كمية السابقة/ سعر او كمية المقارنة = )الرقم القياسي
النسبية



لحساب الرقم القياسيExcelإنشاء برنامج 
م للسرعة والدقة في استخراج الرقتوخياExcelلقد تم إنشاء برنامج

ى النشاط القياسي شهرياً، على مستوى القطاع الصناعي وعلى مستو
منهذه الصفحةتتكونحيث. االقتصادي من حدين وأربعة حدود

أعمدة، العامود األول عبارة عن رمز النشاط االقتصادي أما سبعة
منشأة العامود الثاني فهو اسم النشاط االقتصادي ويقع ضمنه اسم ال

لثالث ضمن كل منشأة، العامود اكمية إنتاجها/والسلع التي يجمع سعر
العامود عبارة عن أوزان السلع التي تم حسابها في الخطوات السابقة،

ن عبارة عالخامسالعامود األهمية النسبية للسلع،الرابع عبارة 
كمية/فهو عبارة عن سعرسادسالسابقة، أما العامود الكمية ال/السعر

الكمية/السعرالمقارنة للسلع وعن طريق هذا العامود يتم إدخال 
ميةكعبارة عن القياس النسبي ويساوي بعشهرياً، العامود السا

.%100األساس ضرب كميةالمقارنة على 



يتحديد أشكال الجداول التي سينشر من خملها الرقم القياس

هرياً من شلكميات اإلنتاج الصناعيسوف تتم عملية نشر الرقم القياسي 

زمة خالل جدولين تم تصميمهما بحيث يحويان ما أمكن من البيانات الال

ألغراض التحليل والمقارنة وحساب التضخم السنوي والشهري 

شر الرقم مع مالحظة أن مستوى التفصيل في ن.  لمستخدمي الرقم القياسي

بعة أرالقياسي على مستوى النشاط االقتصادي ستكون على مستوى 
-:ومكونات الجداول المستخدمة لنشر الرقم القياسي كما يلي.  حدود

دول التحليل الشهري ج

الشهر الحالي مع الشهر السابق

الشهر الحالي مع نفس الشهر من العام السابق

ة معينةجدول نتائج الرقم القياسي بشكل سلسلة زمنية شهرية خالل سن

لنسبية والجدول التالي يبين االنشطة الممثلة للقطاع الصناعي واالهمية ا
حسب النشاط



 النشاط االقتصادي رمز النشاط
       

        
Economic Activity 

 All Items 1000.00 الرقم العام  

 Mining and Quarrying 82.24 الصناعات االستخراجية  

06 
 0.77 استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي

Extraction of crude 

petroleum and natural gas 

0610-

0620 
 0.77 استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي

Extraction of crude 

petroleum and  natural gas 

08 
 81.47 االنشطة االخرى للتعدين واستغالل المحاجر

Other mining and 

quarrying 

 Quarrying of stone 3.70 استغالل المحاجر 0810

0891 
 77.77 إستخراج المعادن الكيميائية واألسمدة الطبيعية

Mining of chemical and 

fertilizer minerals 

 Manufacturing Industry 860.13 الصناعات التحويلية  

 131.01 صنع المنتجات الغذائية 10
Manufacture of food 

products 

1010-

1020 
 29.99  تجهيز وحفظ اللحوم واالسماك

Processing and preserving 

of meat& fish 

1030 
 7.04 تجهيز وحفظ الفواكه والخضراوات

Processing and preserving 

of fruit and vegetables 

1040 
 19.50 صناعة الزيوت والدهون النباتية والحيوانية

Manufacture of vegetable 

and animal oils and fats 

1050 
 13.39 صناعة منتجات األلبان

Manufacture of dairy 

products 

1061 
 8.40 صناعة منتجات طواحين الحبوب

Manufacture of grain mill 

products 

1071-

1074 

 23.72 صنع منتجات المخابز والمعكرونة والمنتجات النشوية
Manufacture of bakery 

products,   macaroni and 

similar farinaceous product 

1073 

 7.59 صناعة الكاكاو والشوكالتة والحلويات السكرية
Manufacture of cocoa, 

chocolate and sugar 

confectionery 

1079 
 12.77 صناعة منتجات غذائية أخرى غير المصنفة في مكان  خر

Manufacture of other food 

products n.e.c. 

1080 
 8.59 صناعة األعالف الحيوانية المحضرة

Manufacture of prepared 

animal feeds 

 Manufacture of beverages 29.39 صنع المشروبات 11

1101 

 7.46 صنع وتقطير المشروبات الروحية وتكريرها وخلطها

Distilling, rectifying and 

blending of spirits 

&Manufacture of malt liquors 

and malt 

1104 

 21.92 صناعة المشروبات غير الكحولية)المرطبة( وتعبئة المياه المعدنية 
Manufacture of soft drinks 

and production ofmineral 

waters  

12 
 50.74 صناعة منتجات التب 

Manufacture of tobacco 

products 

1200 
 50.74 صناعة منتجات التب 

Manufacture of tobacco 

products 

 Manufacture of textiles 7.71 صنع المنسوجات 13



:استعماالت الرقم القياسي لإلنتاج

ي بالنسبة يعبر هذا الرقم عن التغيرات التي تحدث في كميات اإلنتاج الكل
عات أو لالقتصاد القومي أو بالنسبة لقطاع أو صناعة منفردة الحد القطا
عينة قد الصناعات التي يتكون منها االقتصاد القومي، وذلك خالل فترة م

.  تتحدد بسنة أو بعدة سنوات

زراعي، وعليه فإنه يوجد رقم قياسي لإلنتاج الصناعي و خر لإلنتاج ال
.وغيرها من القطاعات االقتصادية… والخدمات 

ل قطاع هناك أرقام قياسية تفصيلية لكل من المكونات الرئيسية داخل ك

سب وتعد هذه األرقام القياسية ح.. اقتصادي كإنتاج النفط والقمح الخ

.الحاجة إليها، فمنها ما هو شهري ومنها ما هو سنوي


