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احصاءات االسعار

:تصميم العينة
اق   اق ال ف األ ثل ال ة ت ل ا  ل ا ل  ل ال من اجل الحصول على اسعار سلعية تمثل الواقع السعري في األسواق  ن ا

:وتستخدم من اجل حساب بعض المؤشرات االقتصادية مثل
لك  ت ا ال ة أل ا قا الق .  األرقام القياسية ألسعار المستهلك   األ
.ألسعار المنتج والجملة 
ا  ات اال خل الق  اث تغ نات ال ك .في تخليص مكونات الدخل القومي من اثر تغيرات االسعار ف تخل 

.فان هناك مراحل البد من اتباعها في تصميم العينة 
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احصاءات االسعار

:تصميم العينة
المناطق اختيار السكانية(مرحلة التجمعات ):طبقة ):طبقة التجمعات السكانية(مرحلة اختيار المناطق

ليس من الضروري ان تجمع االسعار من كل تجمع من التجمعات السكانية  
.في الدولة المعنية.في الدولة المعنية

يكفي اختيار عدد من المناطق او التجمعات يتم اختيارها لتعكس فوارق  
روس.االسعار السلعية في البلد المدروس ب ي ي ر

تختلف درجة توزيع التجمعات السكانية باختالف
رالغاية من بيانات االسعار   بي ن ي

.مستويات تجهيز ونشر البيانات
ع.الفوارق السعرية للسلع ري رق و
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راحصاءات االسعار ء
:تصميم العينة

اط ال   ة لل ا ال ل ف ا ل ال اليوجد اطار موحد يتبع من قبل الدول في اختيار العينة للمناطق التي تجمع ال اطا    ق
.فيها البيانات حول األسعار حيث يختلف األمر باختالف البلد المدروس

ن  دن الك د ال ة  ئ ناطق ال ل ال لدان  ة ال ز غال ك ظ ت يالحظ تركيز غالبية البلدان على المناطق الرئيسية والمدن الكبرى دون ال
.معالجة المناطق الريفية

يتم جمع االسعار من مراكز المدن الرئيسية ذلك نظرا للتكلفة المرتفعة في يتم جمع االسعار من مراكز المدن الرئيسية ذلك نظرا للتكلفة المرتفعة ف 
.الحصول على بيانات من كافة تجمعات الدولة

.إضافة إلى أن معظم األنشطة التجارية تتركز في تلك المناطق  .إضافة إلى أن معظم األنشطة التجارية تتركز في تلك المناطق 
لكن التوصيات الحديثة تشير إلى ضرورة تميز األرياف وتضمينها في  

ر.إحصاءات األسعار نظرا لوجود اختالفات في مستويات األسعار وي ي وجو ر ر إ



احصاءات االسعار

:مراحل اختيار السلع
ي:يتم اختيار السلع الواجب جمع اسعارها وفق خطوات متتابعة هي ب و ق و ر ع ج جب و ع ر ي م ي

تحديد المجموعات السلعية الرئيسية 
اختيار المجموعات الجزئية ضمنها الممثلة للسلع في البلد بحيث تحقق شمولية تامة 

ة  ل .للفئات السلعية للفئا ال
.تحديد محتويات كل مجموعة جزئية بشكل شامل

تحديد مكونات الفئات السلعية المتجانسة  في هذه الخطوة يتم تحديد المجموعات السلعية تحديد مكونات الفئات السلعية المتجانسة  في هذه الخطوة يتم تحديد المجموعات السلعية 
.ضمن الفئة الواحدة

.تحديد مواصفات السلع ضمن الفئة الواحدة
:يعتبر تحديد مواصفات السلع بشكل دقيق من اهم العمليات في جمع بيانات االسعار

ان تحديد وصف السلع بشكل واضح ودقيق يساعد في الحصول على اسعار قابلة للمقارنة  
يفي كل المناطق ضمن البلد المدروس وخالل الفترات الزمنية المختلفة ز ر و روس ب ن ق ي

.حيث ان الية دراسة االسعار تتطلب التعامل مع سلع ذات مواصفات ثابتة ومحددة
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االسعار راحصاءات ال ء 
:خطوات اختيار مصادر البيانات في كل تجمع سكني

ر.يختلف اسلوب اختيار مصادر البيانات باختالف الغاية من جمع االسعار وكذلك من بلد الخر ب ن و ر ع ج ن ي ب بي ر ر ي وب ي
حيث انه من المفيد احيانا اختيار مصدر البيانات قبل اختيار مجموعة السلع الداخلة في العينة 

:لبعض مسوح االسعار
ا اال  ش ل  ال ا ال ا ف ا ا ال  ا ك  ال  شآ ا ا ال اختيار المنشآت اوال سيكون عامال هاما في اختيار السلع وبعض المؤشرات االخرى ا

.المتعلقة بالقيمة والكمية
يان انتاج وبيع بعض السلع محصور في مناطق صغيرة كما ان بعض السلع تباع في  ع ب ع ض ب ن ير ق ي ور ع ض ب وبيع ج ن

.  مراكز ذات نشاط واحد
من الضروري توفير اطار واضح للمصادر يتم من خالله اختيار المنشآت حسب النشاط او  

ادر   اعد عل اختيار افضل ل هذا ي ات،  بي ع ال ات ا ن بي ال ا حج ال عدد العمال او حجم المبيعات او نوع المبيعات، وهذا يساعد على اختيار افضل لمصادر  عدد ال
.البيانات ضمن المجموعات السلعية المطلوبة وجمع بيانات عنها

هناك ضرورة وميزة لوجود المؤسسسات الكبيرة الحجم في العينة كون تلك المؤسسات قادرة 
على توفير واعطاء ارقام واضحة ودقيقة وصحيحة بينما المؤسسات الصغيرة تعطي العينة  

.بعدا أكثر تمثيال للواقع المدروس
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احصاءات االسعار

:أسلوب تسجيل البيانات
ى التقنية  ت يات بغض النظ عن  الك ا  يقتان ل البيانات عن اال هناك طريقتان لجمع البيانات عن االسعار والكميات بغض النظر عن مستوى التقنية هناك ط

المستخدم في جمع البيانات، واالختالف بينهما يكمن في التكلفة والدقة،
هو االسلوب المباشر اي جمع البيانات باستخدام الباحثين : االسلوب البسيط هو االسلوب المباشر اي جمع البيانات باستخدام الباحثين : االسلوب البسيط

.المختصين في جمع االسعار المرتبطين مع االجهزة اإلحصائية
حيث يتم الحصول على البيانات باالسلوب المباشر وهو األكثر شيوعا في   حيث يت الحصول عل البيانات باالسلوب المباشر وهو األكثر شيوعا ف   

. بيانات اسعار المستهلك
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راحصاءات االسعار ء
:أسلوب تسجيل البيانات

انات ال ة  دل ة ال ن ال ا ثل ف ت ت ل الثان ال ل : األ ث ت بحيث ترسل : األسلوب الثاني المتمثل في تعاون الجهة المدلية بالبيانات
البيانات بشكل دوري الى االجهزة اإلحصائية ضمن الية واتفاق محدد  

مسبقا، بحيث ترسل كافة االسعار او قائمة مختارة  مسبقا، بحيث ترسل كافة االسعار او قائمة مختارة  
يستخدم هذا االسلوب في الحصول على بيانات المنتجين  

ا ت  ت ا ت  غ ث  ا ال ل  ت ل  ذا اال ا  نجاح هذا االسلوب على مدى تعاون المبحوثين ورغبتهم واهتمامهم يعتمد ن
.بتوفير البيانات
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ا اال ل ا اش اال ل ا شكرا لحسن االستماعشكرا لحسن االستماعش


