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 Price analysis تحلٌل االسعار
ٌعتبر تحلٌل االسعار الزراعٌة أحد الموضوعات المهمة والتً            

فهو ٌعد أحد المجاالت , تتصف بانها تطبٌقٌة فً علم االقتصاد الزراعً 
التً لها مدى واسع من التطبٌقات فً نطاق هذا العلم اضافة الى اهمٌته 

 .االكادٌمٌة المتضمنة ألدوات تحلٌل النظرٌة االقتصادٌة 
على التطبٌق فً مجال الزراعة " ان تحلٌل االسعار لٌس قاصرا        

وقد ٌستعمل فً مجاالت عدة منها النفط  وصناعة السٌارات والفوالذ 
ومجاالت اخرى كثٌرة لكن الفرق الوحٌد فً تحلٌل االسعار لهذه 

ان السعر . الصناعات هو قاعدة البٌانات المستعملة ألغراض التحلٌل 
فً اقتصاد السوق ٌعتبر العامل الرئٌس الموجه لكل من عملٌات االنتاج 

فً كثٌر من " لذا كان االهتمام كبٌرا( العرض والطلب ) واالستهالك 
الدول المتقدمة المطبقة القتصاد السوق فً انشاء وحدات خاصة تهتم 

بحركة االسعار لمختلف السلع ومنها السلع الزراعٌة كونها تمتلك 
ومن هنا تأتً اهمٌة االهتمام , خصوصٌة تمٌزها عن السلع األخرى 

بتحلٌل االسعار ودراسة العوامل المؤثرة فٌه واستعمال البٌانات الخاصة 
 .باألسعار للتنبؤ باألسعار المستقبلٌة 



ٌنبع من الوظائف التً ٌمكن لالقتصاد الحر ان اهتمام الدول المنتهجة  
 -:ان تؤدٌها األسعار والتً من اهمها 

ان دفع المستهلك لسعر معٌن ...تستعمل لتثبٌت مقٌاس للقٌمة  (1)
لسلعة ما فً السوق فان هذا السعر قد حدد قٌمة نسبٌة للسلعة تلك من 

ومن جهة اخرى فان , التً تحددها األسعار االخرى بٌن قٌم السلع 
المنتجٌن لهذه السلعة ٌستجٌبون لهذه األسعار المدفوعة من قبل 

وبالتالً فان معٌار .المستهلكٌن بشكل تعظٌم أرباح الموارد المملوكة لهم 
التخاذ القٌمة الذي ٌثبته نظام االسعار ٌوفر المعلومات الضرورٌة 

 .القرار من قبل المنتجٌن 

ان المنتجٌن ٌستعملون أسعار المدخالت ...تنظٌم االنتاج  (2)
المستعملة (  عناصر اإلنتاج)والمخرجات لتحدٌد كمٌة الموارد المتغٌرة 

ولذلك ٌستعمل فً هذه , التً تعظم الربح  وكمٌة االنتاج والقابل للبٌع  
 ....الحالة معٌار تعظٌم الربح 

 الحديقٌمة الناتج = الحدٌة لعنصر االنتاج المتغٌر  الكلفة      



من جهة اخرى ٌبٌن انموذج عالقة عنصر االنتاج المتغٌر           

بالعنصر اآلخر السلوكٌة التً ٌتم بموجبها استعمال أسعار الموارد 

لتحدٌد التولٌفة  من المتغٌرٌن والتً تحقق اقل كلفة ممكنة من 

وهذه , الموارد والتً ٌمكن استعمالها إلنتاج كمٌة محددة من االنتاج

التً تحقق اقل كلفة من عنصرٌن انتاجٌٌن ( المزٌج) التولٌفة 

 :متغٌرٌن وبمستوى معٌن من االنتاج  تتحقق عندما ٌكون 

نسبة االسعار بٌن = المعدل الحدي لإلحالل بٌن العنصرٌن االنتاجٌٌن  

 .العنصرٌٌن االنتاجٌٌن 

فً " مهما" واالنموذج االخر إلدارة االنتاج الذي ٌلعب السعر دورا           

ٌهتم هذا , ( منحنى امكانٌة االنتاج ) تحدٌده هو انموذج عالقة الناتج بالناتج 

 النموذج بتحدٌد مزٌج الناتجٌن المعظم لإلٌراد بوجود كمٌة محددة من الموارد    

 .....وٌتم ذلك عندما (  عنصر االنتاج) 

 مقلوب النسبة السعرٌة للناتجٌن = المعدل الحدي لتحوٌل الناتج        



بعد تخصٌص الموارد واتمام عملٌة االنتاج ..... االنتاج توزٌع (3)
وتحدد القدرة , ٌجب توزٌع الناتج بٌن مختلف المستهلكٌن 

القدرة على دفع سعر الناتج  ( مستوى دخله) الشرائٌة للمستهلك 
فعند األسعار العالٌة تجد اصحاب الدخول العالٌة  هم  القادرٌن 

ولكن بزٌادة االنتاج من سلعة , على الدفع وهم قلٌلٌن العدد 
معٌنة فان اسعارها تنخفض وبالتالً ٌمكن توزٌع استهالكها 

 .على مجموعة أكبر 

بعد التوزٌع وهناك بعد آخر للدور التوزٌعً للسعر وهو           
حٌث تكون اسعار السوق واطئة عند نقطة االنتاج أو   الجغرافً

وفً المناطق البعٌدة عن منطقة االنتاج ٌرتفع السعر , قربها 
للتعوٌض عن تكالٌف النقل  ولهذا نالحظ بان اسعار كثٌر من 

, الفواكه والخضر ترتفع أكثر فاكثر كلما ابتعدنا عن مناطق اإلنتاج 
 .وهً منخفضة فً او قرب مناطق انتاجها 



من المعروف بان اسعار السلع .....اإلنتاج واألسعار موسمٌة  (4)
وهً تبدأ باالرتفاع , وقت الحصاد " الزراعٌة تنخفض كثٌرا

لكن الدولة , الى الموسم القادم لحصادها " وصوال" تدرٌجٌا
تحاول المحافظة على مستوى معٌن من األسعار الزراعٌة عن 

من " طرٌق استعمال الخزٌن االستراتٌجً الذي ٌكون احتٌاطٌا
خالل طرحه فً السواق عند ارتفاع السلعة الزراعٌة عن 

 .مستوى معٌن 

ٌمكن ان ....فً إدامة االقتصاد والنمو االقتصادي المساعدة  (5)
تلعب األسعار المجزٌة فً زٌادة األرباح وبالتالً استعمال رؤوس 
األموال الفائضة فً االستثمار لتوسٌع قاعدة االنتاج  وبالتالً زٌادة 

أما األسعار غٌر , النمو االقتصادي على مستوى االقتصاد ككل 
الكفؤة فقد تؤدي الى الخروج من االنتاج  كما هو الحال بالنسبة 

ألسعار كثٌر من المنتجات التً استطاعت كثٌر من الدول المنافسة 
 .بها على المستوى العالمً 



كما تم ذكره فان للسعر دور ....  اهمٌة دراسة االسعار الزراعٌة•
لكن , فعال فً النظرٌة االقتصادٌة بقٌادة كل من االنتاج واالستهالك 

(  العرض)توجد عوامل اخرى تؤثر فً قرارات كل من المنتج  
 ....  إضافة الى السعر ف( الطلب) والمستهلك 

 .  السٌاسات الحكومٌة ( أ)  

 .التفضٌالت الشخصٌة للمزارعٌن ( ب)

 .تأثٌر المناخ والتربة ( ج)  

 وفرة المعدات الزراعٌة  ( د)  

من , فً طبٌعة المنتجات الزراعٌة للمزارعٌن فً كل عام " تؤثر كثٌرا
جانب  آخر ٌتأثر المستهلك بعوامل توجه نمطه االستهالكً مثل         

 .إضافة الى السعر (( االعالنات و طبٌعة التعبئة و التغلٌف )) 

 

 



هنالك بعض العوامل التً ٌمكن ان تحدد دور السعر بالنسبة            
فإذا اصبح المستهلك .... للمستهلك( أ)فبالنسبة .....للمستهلك والمنتج  

اكثر رفاهٌة فإن مشترٌاته من المنتجات الغذائٌة قد تكون أقل استجابة 
فقد تكون  للمنتج الزراعً(  ب)اما بالنسبة . بالنسبة للتغٌرات السعرٌة 

له استثمارات ثابتة عالٌة لذلك فان انتاجه ٌصبح أقل استجابة بالنسبة 
أي أنه ٌجب علٌه االستمرار باإلنتاج لسعلة معٌنة , للتغٌرات السعرٌة 

فً حدود معقولة بالرغم من انخفاض السعر السترجاع جزء من الكلفة 
تلعب الحكومات فً دول مختلفة من العالم المتقدم او النامً . الثابتة 

حٌث أن الهدف من هذا دعم , فً تحدٌد األسعار الزراعٌة " مهما" دورا
 -:المنتج الزراعً بسبب السمات الخاصة بالمنتجات الزراعٌة وأهمها 

ٌتحقق االنتاج الزراعً بعد ...الطبٌعة البٌولوجٌة  لإلنتاج الزراعً( 1)
مرور موسم كامل اي انه ٌمر بأطوار نمو حتى  ٌصبح سلعة قابلة 

لالستهالك مما ٌعنً انه ال ٌمكن االستجابة لزٌادة سعر السلعة الزراعٌة 
وهذا ٌخلق مدة إبطاء زمنً بٌن , وإنما بعد مرور موسم كامل " فورا

 .زٌادة السعر واالستجابة لهذه الزٌادة 



عند ارتفاع ....مرونتً العرض والطلب  على السلع الزراعٌة قلة ( 2)

األسعار للسلع الزراعٌة فانه ال ٌمكن زٌادة عرض المنتجات الزراعٌة 

بسبب الطبٌعة البٌولوجٌة لتلك السلع وعلٌه تكون مرونتها " فورا

أما بالنسبة للطلب على السلع الزراعٌة  فهو اآلخر .السعرٌة منخفضة 

 .ضرورٌة لحٌاة اإلنسان " قلٌل المرونة لكون معظم تلك السلع تعد سلعا

بسبب الطبٌعة البٌولوجٌة للسلع ....الزراعٌة تذبذب األسعار ( 3)

الزراعٌة وتأثٌر الظروف الخارجٌة على االنتاج الزراعً كالظروف 

الجوٌة واآلفات والحشرات وغٌرها من المؤثرات ٌكون االنتاج 

فقد تؤدي الظروف السٌئة الى , بٌن موسم وآخر " الزراعً متذبذبا

وفً كلتا الحالتٌن , انخفاضه بٌنما  تؤدي الظروف الجٌدة الى زٌادته 

مما ٌؤثر على دخول المزارعٌن " وانخفاضا" تتذبذب األسعار صعودا

"  التً ٌكون إنتاجها أكثر استقرارااألخرى على عكس المنتجات 

 " .وبالتالً اسعارها ومن تكون دخول المنتجٌن أكثر استقرار اٌضا



 

إضافة الى رفاهٌة المنتج ٌؤثر تذبذب األسعار الزراعٌة ( 4)

وكذلك فً العوائد التً تحصل علٌها , فً رفاهٌة المستهلك 

إذ إن أسعار السلع الزراعٌة , الدولة من السلع الزراعٌة 

تتأثر بتذبذب األسعار العالمٌة وبالتالً عوائد الدولة من 

 .صادرات هذه السلع 

بسبب ....تدخل الدولة فً تنظٌم األسعار الزراعٌة (5)

تذبذب دخول المزارعٌن وكذلك تذبذب رفاهٌة المستهلكٌن 

تتدخل الدولة بصورة , نتٌجة لتذبذب األسعار الزراعٌة 

مباشرة لتنظٌم األسعار الزراعٌة عن طرٌق دعم أسعار 

 المنتجٌن وإعانة اسعار المستهلكٌن 



 

  Agricultural price determinationتحدٌد أسعار السلع الزراعٌة 

إذ إن سوق السلع , ٌحدد السعر فً سوق المنافسة التامة           

الزراعٌة ٌقرب من سوق المنافسة التامة من تفاعل قوى العرض 

والطلب لذلك فان دراسة العوامل المؤثرة على كل من العرض 

عن الكٌفٌة التً ٌتحدد بها سعر " عاما" والطلب ستعطً تصورا

لكل من العرض " المنتجات الزراعٌة والتً سٌتم التطرق الحقا

 .والطلب على المنتجات الزراعٌة بشكل مفصل 



 

 السعر                                                                 

                           S                              D  

 

                                           .....................Pe 

                                           . 

                                          . 

                                          . 

                                                                          . 

 Qeالكمٌة                                      

 شكل ٌبٌن تحدٌد السعر والكمٌة فً سوق المنافسة التامة             



 ...   Price discovery اكتشاف السعر 

ٌمكن اكتشاف السعر أو الوصول الى اسعار معٌنة من قبل البائع        

والمشتري فً سوق معٌنة وزمن معٌن بعدة عملٌات او طرق ٌمكن أن 

 -:تغطً معظم األنظمة السعرٌة المستعملة فً العالم وهً 

 .المفاوضات الفردٌة المباشرة  (1)

تبادل السلع عن طرٌق المبادلة المنتظمة او خالل المزاٌدات العلنٌة (2)

 .المباشرة 

 .التسعٌر عن طرٌق صٌغ معٌنة  (3)

 .المعاملة الجماعٌة  (4)

 .القرارات اإلدارٌة بضمنها القرارات فً القطاعٌن الخاص والعام  (5)

 



بدائٌة  إذ هناك سلع كثٌرة ٌمكن بٌعها المفاوضات الفردٌة تعتبر  

حٌث ٌلتقً البائع , وشراؤها فً اسواق الدول النامٌة بهذه الطرٌقة 

والمشتري بصورة مباشرة فً السوق واالتفاق على سعر معٌن 

أو لتبادل السلعة عن طرٌق المبادلة المنتظمة أما بالنسبة . للسلعة 

محل " من خالل أسواق المزاٌدة العلنٌة فقد حلت تدرٌجٌا

,   المفاوضات الفردٌة بزٌادة حجم المنتجات الزراعٌة التً ٌتم تبادلها

تستعمل لمبادلة الحٌوانات "  وهذه األنواع من االسواق تارٌخٌا

 .الكبٌرة 

ومع زٌادة حجم المبادالت بدأت األسواق المركزٌة تحل محل البٌع  

وٌتم وضع , المباشر عن طرٌق البٌع الى المخازن أو المصنعٌن 

 .سعر على أساس صٌغة معٌنة أو بطرٌقة المساومة الجماعٌة 



وبدأت صٌغة أخرى الكتشاف السعر تحل محل األسواق         

القائمة على أساس إدارتها صٌغة المعاملة الجماعٌة المركزٌة وهً 

أما عملٌة االكتشاف , من لدن اتحادات المنتجٌن والتعاونٌات 

السعري فً حالة بعض السلع مثل الحلٌب السائل فقد تم بها وضع 

نظام جدٌد وهو القرارات االدارٌة التً تتم عن طرٌق الهٌئات 

ٌختلف عن وهنا البد من االشارة الى أن تحدٌد السعر . الحكومٌة 

ٌتم عن طرٌق تفاعل قوى العرض فتحدٌد السعر , اكتشاف السعر 

فٌعترٌه كثٌر من العوامل اكتشاف السعر أما , والطلب فً السوق 

التً ٌتم فٌها عمل آلٌة عدم اكتمال السوق الكتشاف السعر وبمعنى 

واكتشاف السعر ٌتم , آخر تحدٌد السعر ٌتم فً سوق منافسة تامة 

 . فً سوق منافسة غٌر تام 



هً نفسها عملٌة التنبؤ السعري " وعملٌة اكتشاف السعر أساسا     

إذ إن اكتشاف السعر , والفرق األساس بٌنهما هو البعد الزمنً 

للوقت الحالً بٌنما التنبؤ السعري ٌكون لألسعار " ٌكون أساسا

وٌرتبط مفهوم اكتشاف السعر بمفاهٌم عدة تؤثر فً , المستقبلٌة 

 -:تعٌٌنه  منها 

وهو عبارة عن عدد  -: Market structureتركٌبة السوق ( أ)

 .ومقدار وموقع وتنافسٌة البائعٌن والمشترٌن 

وهً الكٌفٌة التً ٌتم  -:  Market behaviorسلوك السوق ( ب)

 .بها شراء المستهلكٌن للسلعة المعٌنة وطرٌقة التسعٌر 



 

  Market intelligenceمعلومات السوق ( ج)

وهً كمٌة المعلومات المتوافرة عن السوق ونوعٌتها وإمكانٌة   

 االعتماد علٌها

  Future marketأسواق المستقبل ( د)

 .قد تظهر أسواق جدٌدة فً مجال االنتاج واالستهالك لسلع معٌنة   

 

   Risk managementإدارة المخاطر ( هـ)

,  ٌحٌط باإلنتاج الزراعً مخاطر كثٌرة ومنها المخاطر السعرٌة  

لذا تكون عملٌة ادارة المخاطر السعرٌة من العملٌات التً تحتاج 

 .الى دراٌة وخبرة فً هذا المجال 

 



   آلٌة اكتشاف السعر•

بسعر السوق التوازنً ألن كل من المشترٌن " ٌبدأ اكتشاف السعر ابتداء          

لذلك , والبائعٌن ٌكتشفون األسعار المالئمة على أساس توقعات غٌر مؤكدة 

الى " فان اسعار التعامل  تتذبذب حول سعر السوق التوازنً أي استنادا

 -:ومن العوامل المؤثرة على هذا التذبذب فً األسعار هً , العرض والطلب 

 . كمٌة ونوعٌة السلعة الموجودة فً السوق ( 1)

 . مكان وزمان التعامل ( 2)

 .  عدد البائعٌن والمشترٌن الموجودٌن فً السوق( 3)

 .نوعٌة وكمٌة المعلومات المتوافرة فً السوق ( 4)

بالوصول الى سعر أعلى من السعر التوازنً إذا كان " وٌكون المنتج مهتما      

 .أما بالنسبة للمستهلك فالعكس هو الصحٌح , السعر غٌر مجز له 
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 الكمٌة       

 شكل ٌبٌن آلٌة اكتشاف السعر                                                               



 المصادر •

, التحلٌل الجزئً –النظرٌة االقتصادٌة , احمد زبٌر جعاطة . علً ٌوسف خلٌفة ود. د(1)

 .1978مطبعة العانً 

دار المسٌرة للطباعة , سٌاسات التسعٌر ,علً فالح الزعبً . زكرٌا أحمد عزام و د. د(2)

 .2011عمان , والنشر والتوزٌع 

, تحلٌل األسعار والسٌاسة السعرٌة الزراعٌة , عبدهللا علً مضحً الزوبعً . د (3)

الدار الجامعٌة , كلٌة الزراعة / جامعة بغداد , وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً 

 .2014للطباعة والنشر والترجمة 

تقٌٌم سٌاسة دعم أسعار المنتجات , هٌئة التخطٌط االقتصادي  –وزارة التخطٌط (4)

 .1993الزراعٌة وأثرها فً زٌادة االنتاج 

 


