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احصاءات االسعار

:المصادر الرئيسية لبيانات إحصاءات األسعار

:يتم جمع بيانات األسعار من خالل احدى المصادر التالية
الميدانية• من:المصادر الميدان من باالسعار الخاصة البيانات جمع عل وتشمل وتشمل على جمع البيانات الخاصة باالسعار من الميدان من :المصادر الميدانية•

خالل الباحثين الميدانين المكلفين بجمع االسعار من مصادرها المختلفة وفقا 
.لمنهجية معينة

االسعار التي تصدر عن بعض الجهات من خالل : مصادر ونشرات دورية•
نشرات بشكل دوري سواء في القطاع االهلي او الحكومي والتي تقوم بالتسويق 

ة ت ال ة ل ال ائ ال ات نت لل ل .الفعلي للمنتجات والبضائع المحلية والمستوردةالف
تلك التي يعتمد فيها على التقارير والنشرات الصادرة عن  :مصادر تاريخية•

الرسمية وشبه الرسمية الوزرات

2

.الوزرات الرسمية وشبه الرسمية



احصاءات االسعار

مواصفات احصاءات االسعار
شكل   ا  ثل اال ا ان ت ن اال انات الت ت  د لل البد للبيانات التي تجمع عن االسعار ان تمثل االسعار بشكل  ال

.دقيق
أ ال تقتصر البيانات التي تجمع عن االسعار على أسعار السلع  

:وإنما يجب أن توفر بيانات عن
الكميات المباعة والمنتجة والمعروضة، وكل مايتعلق بدراسة  

.المؤشرات ذات العالقة ر ؤ
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راحصاءات االسعار ء
اهداف احصاءات االسعار

ا ا  لة  اال ق  ا  ة اال ا الل  :من خالل دراسة االسعار تحقيق جملة من االهداف منها 
.التعرف على اسعار السلع والخدمات في مراحل تداولها المختلفة

ة ة ل ة ل ل ط ل ل التعرف على االسعار في المناطق المختلفة وخالل فترات زمنية ودورية ل
.منتظمة

ا  ختلفة   ل الت ال ا نتظ ل شكل  ا  من خالل جمع األسعار بشكل منتظم لمراحل التسعير المختلفة ومن مصادر  خالل  األ
.تمثيل اتجاهات األسعار ومستويات االستهالك: ثابتة ومعينة يمكن



احصاءات االسعار

اهداف احصاءات االسعار
:مقارنة االسعار وتتبع اتجاهاتها على اساس تباين ع

الزمان والمكان
مراحل التداول

مما يعطي المهتمين صورة للتطورات التي تتم في هذا المجال بحيث يسهل تتبع أسباب مما يعطي المهتمين صورة للتطورات التي تتم في هذا المجال بحيث يسهل تتبع أسباب 
.التغيرات التي تطرا على االسعار واتخاذ السياسات المالئمة

:تصويب اإلنتاج المحلي واالستهالك حيث ان
يات ال قي  يل الك كن تح طتها ي ا ن كافية ب عار تك ي تتطلب بيانات لال لية التق عملية التقويم تتطلب بيانات لالسعار تكون كافية بواسطتها يمكن تحويل الكميات الى قيم ع

.نقدية يسهل مقارنتها وتقويمها
قياس هوامش الربح في مراحل التداول المختلفة او دراسة الحالة المالية لصناعات  

.وقطاعات مختلفةوقطاعات مختلفة
:تتبع المستوى المعيشي لألفراد حيث أن

.زيادة األسعار تؤثر بشكل سلبي على المستوى المعيشي
ال ال ا ا ال ا اال ا .انخفاض االسعار يؤدي الى ارتفاع المستوى المعيشيا
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االسعار راحصاءات ال ء 
اسلوب جمع بيانات االسعار ميدانيا

نة  ا ل ال ا ه ا ل ف  اال ت ف اكث الد ل ال :اال :االسلوب المتبع في اكثر الدول في جمع االسعار هو اسلوب المعاينة 
اتخاذ هذا االسلوب له مبررات عدة، إذ ال يمكن جمع األسعار لجميع السلع 

تبة عل   ت ة ال تف التكلفة ال د  لل ددها  اق لت دة ف اال ا ت المتواجدة في االسواق لتعددها وللجهود والتكلفة المرتفعة المترتبة على  ال
.ذلك

في الوقت ذاته يمكن أن توفر العينة بيانات اقرب الى الواقع وبتباين قليل ف الوقت ذاته يمكن أن توفر العينة بيانات اقرب ال الواقع وبتباين قليل 
.يمكن تجاهله امام تلك التكلفة والجهود

هذا من جهة التغطية السلعية اما من ناحية التغطية السكانية والزمانية   هذا من جهة التغطية السلعية اما من ناحية التغطية السكانية والزمانية   
فال نجد اية ضرورة لجمع االسعار من جميع مناطق الدولة وعلى طول 

.السنة خاصة اذا لم تكن هناك فوارق سعرية للسلع المدروسة رو ع ري رق و ن م
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احصاءات االسعار

اسلوب جمع بيانات االسعار ميدانيا
ل ل :تبنى العينات على اساس تساوي الفرصل

لالسواق والسلع المساهمة في العينة بمعنى تساوي االحتماالت في اشراك اية  
ة ل ل ة ة ل ة . سلعة او سوق في العينة اضافة الى استقاللية االختيارل

لزيادة التجانس بين وحدات العينة يتم تقسيم السلع الى مجموعات تقل 
.الفوارق بين مفرداتها

. آما يتم توزيع العينة الى مختلف المواقع الجغرافية ع ع م
البد من وضع ضوابط معينة في اختيار العينة، سوف يتم التطرق اليها 

..الحقا
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راحصاءات االسعار ء
اسلوب جمع بيانات االسعار ميدانيا

:اختيار العينة يتم جمع البيانات امابعد  :اختيار العينة يتم جمع البيانات امابعد 
.  بتوزيع الباحثين على المناطق المحددة لجمع االسعار من المبحوثين

.او يتم تكليف المبحوثين بتوفير االسعار من خالل استمارة معدة لهذا الغرض م
من الضروري أن تتضمن خطة جمع بيانات االسعار على توفير بيانات تتعلق 

:بالكميات المنتجة او المباعة من السلع وذلك من اجل
اط   ة ف ال ل ا ال ا اال ك  ل ا  ة لال طا ال ا ال حساب المتوسطات المرجحة لالسعار ولعكس مستويات االسعار الفعلية في المناطق  

.المدروسة
بيتتناقص دورية الحصول على البيانات لالسعار مع ازدياد شمولية البيانات  ا ي و ي از ع ر ال بي ا ى ول ا وري ص

وتعقيدها، اي انه من المفيد االخذ بعين االعتبار الموازنة بين تكلفة الحصول 
على البيانات ودوريتها وذلك ضمن اطار تامين البيانات المطلوبة في موعدها 

لة ق ة ال ا االقت ة  ائ ا اال اللت .المحدد وداللتها االحصائية واالقتصادية المقبولةال 
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ا اال ل ا اش اال ل ا شكرا لحسن االستماعشكرا لحسن االستماعش


