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احصاءات االسعار

أهمية األسعار 

تعتبر األسعار من أهم المؤشرات االقتصادية في جميع الدول على اختالف انظمتها  
.االقتصادية واالجتماعية

ثل اد الق  ددة ف االقت ت ة  ا االت  ا ف  تخد اال :تستخدم االسعار في مجاالت واسعة ومتعددة في االقتصاد القومي مثل:ت
التعامالت التجارية الداخلية والخارجية 

عتوزيع الموارد االقتصادية بين القطاعات المختلفة 
وضع السياسات االقتصادية بعيدة المدى 

.تحليل الواقع االقتصادي القائم
تلعب األسعار دورا أساسيا في نمط واتجاهات التجارة الدولية تلعب األسعار دورا أساسيا ف نمط واتجاهات التجارة الدولية 

تسترشد غالبية الدول النامية منها والمصنعة على حد سواء باألسعار والية تغيراتها في  
.  وضع توزيع اقتصادي الستثماراتها المختلفة

ا ل ت  ا  شة  ف ال ا تكال ا ف  ا ت .يتم استخدامها في حساب تكاليف المعيشة وما يتريت عليهات ا
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االسعار احصاءات اهمية
  لالهمية نظرا عليها البناء من تمكن االسعار حول معطيات توفر من البد
.واالجتماعي االقتصادي الواقع في بها تتمتع التي

أل .اإلحصائية باألجهزة الدول معظم في رسمية بصورة المهمة هذه تناط
  البيانات تلك بتوفير المختصة المدني المجتمع مؤسسات بعض تتولى فيما

.رسمية غير بصورة
:سواء األسعار بيانات جمع يتم الدول مختلف في اذا

.االمكنة او الزمن عبر المقارنات اجراء في ذلك لضرورة دورية بصورة 
.المحلية االسواق في المتداولة المختلفة السلع أسعار دراسة تتم  يعم
.األخرى والدول المجاورة البلدان في األسعار واقع إلى باإلضافة 
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السعر مفهوم
عر ة أي :ال ة أ الخد ل ن ال دة  ا دة ال لة لل د ة ال ة النقد الق القيمة النقدية البديلة للوحدة الواحدة من السلعة أو الخدمة، أي :السعر

.  القيمة السوقية للسلعة او الخدمة
ا  ل ا ة  ا ا ال ا ف األ ال ل  ل ال ا ك   ة  القيمة تتكون من تبادل السلع والخدمات في األسواق التجارية ويعادلها الق

.مدى استفادة المستهلك من تلك السلع والخدمات
.كلما كانت الفائدة اعلى يكون هناك استعداد لدفع قيمة اكبر للسلعة
.الفائدة تتحدد بمدى المنفعة التي يجنيها المستخدم لتلك السلعة او الخدمة

ا ل ا ة ل ة ا ا اك ة ل ال لك ل ة ا ال ا ا ا .كلما ازدادت الحاجة لتلك السلعة تكون هناك استعدادية لدفع قيمة اكبر لهال
.الحاجة تعتمد على كون تلك السلعة اساسية او ثانوية لمستخدمها
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تحديد االسعار
ىتحديد االسعار بناء على انظمة السوق السائدة

وبقدر كبير تتحدد االسعار في ضوء االعتبارات االقتصادية في الدول الرأسمالية
.وظروف السوق التي تعمل في ظلها تلك المؤسسات

ة ا ا ا ال ال ا ا ا ل ال ة ظ ا في تلك االنظمة السعر يلعب دورا هاما في مجال توزيع الموارد اإلنتاجية بين لك
:القطاعات حيث يخضع

.لمبدأ تحقيق أعلى ربح ممكن.لمبدأ تحقيق أعلى ربح ممكن
وليس بالضرورة لالعتبارات المرتبطة بتوفير السلع والخدمات األساسية التي يحتاجها  

.المواطنون
ة اك االشت ل ال ة ف ف ط ة التخط ل ل ال ة ف  كانة  ثل  ال  السعر يمثل مكانة مهمة في مجمل العملية التخطيطية فهو :في الدول االشتراكية

يتحدد ضمن إطار تصور مركزي يخضع العتبارات اقتصادية واجتماعية 
.وسياسية ي ي و

مقدار القيمة في االقتصاد االشتراآي يحدد بكمية العمل المجرد المصروف على 
.إنتاج السلعة، وهي تقاس بدورها بمدة العمل أي وقت العمل
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 دقيق بشكل القيمة بقياس تحيط جمة صعوبات هناك العملي النطاق في
ثا :حيثمنسواء
 الى المستندة الفردية العمل بنفقات رهن هي التي الفردية القيمة قياس
.معينةمؤسسةفيالبضاعةالنتاجالمتوسطالوقت
ىيز وقتمتوسط الى تستندانيجبالتياالجتماعيةالقيمةزاويةمناو

.البضاعة هذه انتاج يتطلبه والذي آكل للمجتمع الضروري العمل
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مكونات السعر
للتبسيط وللتعرف على مكونات السعر حسب المفاهيم وربطها بقاعدة 

:التكوين السعري العام
:يمكن ان نعمم على سبيل التبسيط ان السعر يتكون من

ى:التكاليف التي تقسم بدورها الى ور ب م ي ي
)أدوات ووسائل اإلنتاج(المستلزمات السلعية 

االجوراالجور

هامش الربح
ة ك ال ال ائ  الضرائب والرسوم الجمركيةال
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السياسة السعرية
جملة المبادئ واإلجراءات واألسس التي يتم في ضوئها : السياسة السعرية جملة المبادئ واإلجراءات واألسس التي يتم في ضوئها : السياسة السعرية

تخطيط وتحديد األسعار أو التأثير عليها بما يؤمن تحقيق األهداف االقتصادية 
.واالجتماعية

ة نظا    لة إلقا ا ه  إن ا  د ذات ة  ت غا ة ل ة ال ا والسياسة السعرية ليست غاية بحد ذاتها وإنما هي وسيلة إلقامة نظام سعري  ال
.سليم

يكما تعتبر واحدة من السياسات االقتصادية التي تتطلبها عملية التطور  
. االقتصادي

السياسة السعرية بمفهومها الواسع تمثل كل الوسائل المباشرة وغير المباشرة 
:للتأثير على هيكل األسعار ومكوناتها بما فيه ي ه ب  و ر و ل األ ى هي :ير 

هيكل التكاليف   
الهوامش والرسوم والضرائب غير المباشرة 
ينة   ادية  الية ف قطاعات اقت اإلعانات المالية في قطاعات اقتصادية معينة  اإلعانات ال

.تحديد األسعار والعالقات السعرية بين المجموعات السلعية المختلفة 
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ا اال ل ا اش اال ل ا شكرا لحسن االستماعشكرا لحسن االستماعش


