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احصاءات االسعار

األسعار على المؤثرة العوامل
يفترض أن يكون السعر الذي يدفعه المستهلك لشراء سلعة معينة أو خدمة  يفترض أن يكون السعر الذي يدفعه المستهلك لشراء سلعة معينة أو خدمة  

معادال للمنفعة التي يحصل عليها لقاء استعماله لتلك السلعة أو الخدمة، 
عومع ذلك فان مستويات األسعار تتغير عادة نتيجة ألسباب وعوامل مختلفة  

:أهم تلك العوامل ما يلي
العوامل المكانية أو الجغرافية أو االقليمة

عوامل موسمية
 عوامل التسعير المختلفة لنفس السلعة
ال ا ف ال لة ال ل  عوامل المرحلة التي يتحدد فيها السعرا

عوامل فروق المواصفات او الجودة
ة  اد ل االقت ا ة(ال اد ات االقت ا )ال )السياسات االقتصادية(العوامل االقتصادية 
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احصاءات االسعار

االقليمة أو الجغرافية أو المكانية العوامل
د د ف ت د لدان ن ال ق ال ا ف ف ل أ ات ال ة الخد :نت :نتيجة والخدمات السلع أسعار في فروق البلدان من العديد في توجد
  من يقلل أو يزيد مما االنتاج مراكز من فيها تباع التي المناطق قرب أو لبعد 

 .النقل تكاليف النقل تكاليف

:بين األسعار في كبيرة فروق هناك تكون ما غالبا وكذلك
اط ةال ةال ال  والريفية الحضرية المناطق 
.الصناعية والمناطق السياحية المناطق

 في يؤثر الخدمات او السلع فيه تباع الذي الجغرافي المكان ان هنا نالحظ
.تطابقها رغم سعرها تحديد

3



احصاءات االسعار

موسمية عوامل
ة  ل ل ال ال ا  ال ال ال ا  فيها تجمع التي والفترة الموسم باختالف السلعة سعر يختلف ف

.األسعار
 من فصول في أسعارها تتغير الخدمات وحتى السلع من كثير فهناك 

 .الصيف في المثلجات مثل أخرى، فصول في أسعارها عن السنة
:أما األسعار في الفصلية التغيرات هذه أسباب وتعود

وروير .مستورد أو محلي السلعة مصدر الختالف
  .الزراعية المنتجات على خاصة البيئة تأثير الختالف



احصاءات االسعار

السلعة لنفس المختلفة التسعير عوامل
 وذلك الواحد السكني التجمع في السلعة نفس سعر عادة يختلف

:باختالف
السلعةبيعمكان

 صغيرة تجارية محالت او مستقل دكان في بيعت اذا فيما محددة سلعة سعر يختلف
ا ا  ال ف  اذا ف ا ا الك ال ة ال ا ال .التعاونية الجمعيات او الكبرى المحالت في بيعت اذا فيما سعرها عن
 نفسها السلعة استخدام اختالف
ق ناك ة   فا ل ا الت ال لك ت ت ة لل ا ة ك ائ ة نف  ن ل  التي السلعة نفس وسعر نهائية كمادة للمستهلك تباع التي السلعة سعر بين فارق هناك الت ال
.االنتاج عملية في تدخل وسيطة كمادة تباع
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احصاءات االسعار

السعر فيها يتحدد التي المرحلة عوامل
ة نف  ختلف ل لة اختالف ال دد الت ال ا ت ال ف .السعر فيها يتحدد التي المرحلة باختالف السلعة نفس سعر يختلف
 .الجملة سعر عن يختلف المنتج سعر

لة  لك   تلف ال ت كذا ال .وهكذا المستهلك سعر عن يختلف الجملة سعر

اذ ةاال ل اال ااال ال .الحقا االسعار من المختلفة االنواع هذه توضيح سيتم
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احصاءات االسعار

عوامل فروق المواصفات او الجودة
.يختلف سعر السلعة باختالف مواصفاتها

:في حاالت السلع ينبغي اعتبار الفروقات في
التركيب المادي والعناصر والحجم واالسلوب والتغليف 

.على انها فروق مواصفات في السلعة) وغيرها.... مثال القدرة والطاقة والسرعة (خصائص التشغيل 
  

:في حال الخدمات تتصل الخصائص النوعية بالصفات مثل
النشاطات المكونة للخدمات   

ات  ن الخد ؤد ن  التد لد االشخا الذ ة  ا ات ال ت ات  ا الخد ف الت تقد ف ...  الظروف التي تقدم فيها الخدمات ومستويات المهارة والتدريب لدى االشخاص الذين يؤدون الخدمات   الظ
.وغيرها

يبالرغم من ان العالقة بين فروق المواصفات وفروق االسعار في مكان وزمان معين هي عالقة   ين ن وز ن ي ر ال روق و و روق بين ن ن م ر ب
. قوية جدا

ليس من الضروري ان ترافق كل الفروق في المواصفات فروق في االسعار 
.ليس كل فرق في االسعار بالضرورة ناتج عن فروق في المواصفات
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راحصاءات االسعار ء
)السياسات االقتصادية(العوامل االقتصادية 

ا   ة عل ال  ؤث ة ال اد ات االقت ا اال ات  ا يمكن حصر اهم السياسات واالجراءات االقتصادية المؤثرة على السعر بما  كن  اه ال
:يلي

السياسة المالية واالنفاقيةالسياسة المالية واالنفاقية
السياسة الضريبية والجمركية

يالسياسة النقدية ي
سياسة االستيراد والتصدير

مسياسة دعم االسعار
سياسة االجور والرواتب

االجراءات النوعية
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راحصاءات االسعار ء
)السياسات االقتصادية(العوامل االقتصادية 

ة  ا ات ال ا ذ ال ة  ا(ا ط ن ة  زئ اف  ) ا ال تت ف ض األ تتحدد في ضوء األهداف  ) او الجزئية منها(ان طبيعة هذه السياسات العامة 
.االقتصادية واالجتماعية للدولة

ة   ل ا ال ال ل  ا ال ل ا ختلفة  ا  ث  ا ت ا ا كما انها تؤثر بدرجات مختلفة على اسعار السلع والمجموعات السلعية  ك
.المختلفة

ا  ا ذ ال ل  فا ل  ا  شكل ا ا ال   ك وحيث ان تركيزنا ال ينصب بشكل اساسي على تفاصيل هذه السياسات ث ا 
سيتم عرض توضيح مبسط لالتجاهات العامة لتاثير تلك الساياسات على 

ا .مستوى االسعارت اال
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احصاءات االسعار
)السياسات االقتصادية(العوامل االقتصادية )(

السياسة المالية واالنفاقية
ا  شان ا  تث اال ا  ا ال ان ة   ا ان التوسع في تلك السياسة من جانبها الجاري واالستثماري من شانه ان ا الت ف تلك ال

يخلق طلبا متزايد بل  وسريع على ما هو متاح من السلع والخدمات، وفي  
اغلب االحيان يعجز العرض المحلي عن تلبية هذه الطلبات المتزايدة مما  اغلب االحيان يعجز العرض المحل عن تلبية هذه الطلبات المتزايدة مما  
يؤدي الى اللجوء الى االستيراد وما يلحقه من اثار تنعكس على المستوى  

.العام لألسعار.العام لألسعار
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احصاءات االسعار
)السياسات االقتصادية(العوامل االقتصادية ي ال ل  ي(و ال )ي 

السياسة الضريبية والجمركية
ة ائ ة الش الق ا  ل اال اش  ة اث  ك ال ة  ة الض ا :للسياسة الضريبية والجمركية اثر مباشر على االسعار والقوة الشرائيةلل

فالضرائب غير المباشرة والرسوم الجمركية على السلع ئؤثر على هيكل 
د د ت .  السعر وتحديده  ال 

كما ان الضرائب على الدخل من شانها ان تؤثر على القوة الشرائية المتاحة 
.لدى االفراد فهي تحجب جزء من القوة الشرائية من التداوللدى االفراد فه تحجب جزء من القوة الشرائية من التداول
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احصاءات االسعار
)السياسات االقتصادية(العوامل االقتصادية ي ال ل  ي(و ال )ي 

السياسة النقدية
ا اشكاال   ات تاخذ تاث ة  ان  ا   اال ة  ة النق ا ط ال ت ترتبط السياسة النقدية باالسعار من جوانب عديدة وتاخذ تاثيراتها اشكاال  ت

:متعددة تلتقي جميعها في التاثير على حجم النقود في التداول حيث
خا ا ف تقل   ل اال ا  ة ف تش االف ا ذ ال تخ  يمكن ان تستخدم هذه السياسة في تشجيع االفراد على االدخار او في تقليص  ك ا ت

) وغيرها... زراعية، صناعية، (التسهيالت المصرفية باشكالها المختلفة 
.وبالتالي تقليص حجم القوة الشرائية في التداول.وبالتالي تقليص حجم القوة الشرائية في التداول

ان السياسة النقدية المستخدمة في اطارها االنكماشي تخفف من ضغوطات  
الطلب على مستويات االسعار والعكس يحدث اثناء انتهاج السياسات  الطلب على مستويات االسعار والعكس يحدث اثناء انتهاج السياسات  

.التوسعية
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احصاءات االسعار
)السياسات االقتصادية(العوامل االقتصادية ي ال ل  ي(و ال )ي 

سياسة الدعم
ة ا ال ن زله كن ال اد اقت ا ا ا ه ال ف ه الد ة سياسة الدعم هي في الجوهر اجراء سياسي اقتصادي اليمكن عزله عن السياسة ا

االقتصادية العامة للدولة، فهي تاخذ شكل نفقات مالية تتحملها الدولة مساهمة منها 
بعض ولحل المرحلة طبيعة تحددها التي التنموية االهداف بعض تحقيق ضفي ل ب ر و بي  ي   وي  ض   يق ب ي 

.المشاآل الصناعية والزراعية واالستهالآية البارزة فيها
:يمكن لسياسة الدعم ان تعتمد اساليب عديدة لتحقيق الغرض منها على سبيل المثال م

منح اعفاءات ضريبية آشكل غير مباشر من اشكال الدعم ولفترة تكون عادة طويلة  
نسبيا 

.الشكل المباشر في دعم بعض السلع او مدخالت االنتاج مما يؤثر على االسعار
.رفع اسعار السلع الكمالية مما يوثر على زيادة استهالك السلع االساسية
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احصاءات االسعار
)السياسات االقتصادية(العوامل االقتصادية ي ال ل  ي(و ال )ي 

سياسة االستيراد والتصدير
قة   ث القة  ا  ا ل ة  ال ا ال ت اال ة  ة الخا ا للتجارة الخارجية ومستوى االسعار العالمية عموما لها عالقة وثيقة  للت

.بمستويات اسعار السلع المنتجة محليا
ة   خا ة  ة الخا ا ا الت ة ف ا ة الت ل ال القة  ا  كذلك لها عالقة بالعملية التنموية فدور اسعار التجارة الخارجية وخاصة  كذلك ل
اسعار المستوردات في التاثير على مستوى االسعار المحلية يبرز حين 
ية   لية التن ا ال ب ت ية الت ت ا تث ل اال اد ال تي اد عل ا االعتماد على استيراد السلع االستثمارية التي تستوجبها العملية التنموية  االعت
.والسلع االستهالكية المطلوبة لمواجهة حاجات السكان األخذة في الزيادة

ة   ل ل  الة ف ت ن ف ا لتك تخدا د ف ا ا الت ا ا اما اسعار التصدير فيجب استخدامها لتكون فعالة في تمويل عملية  ا
.االستيراد من خالل زيادة حجم الصادرات
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احصاءات االسعار
)السياسات االقتصادية(العوامل االقتصادية ي ال ل  ي(و ال )ي 

سياسة األجور والرواتب
ل  ة  اض ات  تاث اطات  ت ات ا ال ة اال  ا ان لسياسة االجور والرواتب ارتباطات وتاثيرات واضحة على ا ل

:  االسعارحيث
التال  ز  التكلفة  ثل اال  :يمثل االجر جزء من التكلفة، وبالتالي 

فان ارتفاع االجور بنسبة اكبر من انتاجية العمل سيؤدي إلى ضغوطات  
ا اال ف  ل التكال ة  د ا .  تصاعدية على التكاليف واالسعار  ت

اما اذا كانت زيادة االنتاجية اكبر من زيادة االجر فانه على نحو عام ليس  
.من المتوقع ان يؤثر ذلك على السعرمن المتوقع ان يؤثر ذلك عل السعر

ومن ناحية اخرى، فان زيادة االجور تعني ارتفاع القدرة الشرائية لدى  
االفراد وفي حالة ثبات االسعار تؤدي الى زيادة الطلب، الزيادة المطردة  االفراد وف حالة ثبات االسعار تؤدي ال زيادة الطلب، الزيادة المطردة  

.في االجور مع ثبات الكميات المعروضة تدفع الى ارتفاع االسعار
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احصاءات االسعار
)السياسات االقتصادية(العوامل االقتصادية ي ال ل  ي(و ال )ي 
اإلجراءات النوعية

ات   الخ ل  ز ال تنظ ت طة  ت ا تلك ال ات  ا ذ اال يقصد بهذه االجراءات عموما تلك المرتبطة بتنظيم توزيع السلع والخدمات  ق 
وعدم تركها لقوة السوق وذلك بهدف المحافظة على استقرار اسعارها ومن  

:هذه االجراءات:هذه االجراءات
.نظام البطاقات 

ا ند الش ددة  ات  ك قنن  ز ال .التوزيع المقنن بكميات محددة عند الشراءالت
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احصاءات االسعار
رعوامل اخرى تؤثر على االسعار ال ى  ر  ؤ رى  ل  و

العوامل االجتماعية
تؤثر العوامل االجتماعية على االسعار واتجاهاتها من خالل ارتباط تلك العوامل بنمط الطلب 

ل ا  ا ف  تن أ ات  الخ ل  :على السلع والخدمات وتنحصر أهمها في ما يليل ال
)حسب العمر والجنس(حجم وتركيب السكن 

.حركة السكان الداخلية والخارجية
األنماط االستهالكية المرتبطة باألذواق والتقاليد االجتماعية  فزيادة حجم السكان وبمعدالت عالية وما  األنماط االستهالكية المرتبطة باألذواق والتقاليد االجتماعية  فزيادة حج السكان وبمعدالت عالية وما  

.يصاحبه من تغير في تركيبه ينتج عنه زيادة في حجم الطلب على السلع والخدمات كما ونوعا
  

السياسية يالعوامل ي ل ا وا ا
لالعتبارات السياسية دور بالغ األهمية بالنسبة ألسعار بعض السلع كالنفط وغيرها من المواد 

.الهامة

عوامل أخرى
هناك عوامل أخرى تؤثر في تحديد السعر كالبلد المنتج او منشأ السلعة، والماركة التجارية وما  

. إلى ذلك ى إ
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راحصاءات االسعار
:الجوانب التي تتأثر بالسعر

انبه يؤث عل   ن  ب بل انه  ضناها ف ل الت ع ا ال يتأثر السعر بالعوامل التي عرضناها فحسب بل انه من جانبه يؤثر على  ال يتأث ال بال
ميادين عديدة في الحياة االقتصادية وعلى الفئات االجتماعية بمستوياتها المعيشية  
ي:ودخولها وأنماطها االستهالكية، ففي المجاالت االقتصادية للسعر اثر واضح في ح و ر ر ي ج ي ي ه ه و ه و و

تحقيق التوازن في السوق بين العرض والطلب
عتوزيع الدخول

انماط االستهالك
تحديد كمية المبيعات

تنظيم السلع في السوق وترتيبها حسب الجودة والنوعية
توجيه التبادل السلعي بما يضمن المنفعة العامة لجميع االطراف المعنية في عملية  

ال ا  .االنتاج والتسويقاال
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ا اال ل ا اش اال ل ا شكرا لحسن االستماعشكرا لحسن االستماعش


