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 مةمقد  
 

حيث  واالجتماعية، االقتصادية أنظمتها اختالف على جميعها الدول في االقتصادية المؤشرات أهم من األسعار تعد  

 مجال وفي والخارجية الداخلية التجارية التعامالت مثل القومي، االقتصاد في ومتعد دة واسعة مجاالت في تستخدم

 تحليل إلى باإلضافة المدى، بعيدة االقتصادية السياسات وضع وفي المختلفة القطاعات بين االقتصادية توزيع الموارد

 وتسترشد واتجاهاتها، الدولية التجارة في نمط أساسيا   دورا   األسعار بشكل عام تلعب كما .القائم الواقع االقتصادي

 الستثماراتها اقتصادي توزيع وضع في تغي راتها وآلية باألسعار سواء على حد   والمصن عة منها النامية الدول غالبية

 .المختلفة

 إذ تعد   الزراعة، مجال في المستثمرين قرارات في المباشر ألثرها الزراعية وتوفير بياناتها األسعار دراسة أهمي ة تنشأ

األسعار الزراعية من المؤشرات المهم ة في الحياة االقتصادية واالجتماعية للمزارع باعتبارها أحد أهم المتغي رات التي 

 العديد من األنشطة االقتصادية، وتنعكس بشكل مباشر على دخل المزارعين ومستويات معيشتهم، وتساعد تؤثر في

 التوازن حفظ من تمك نها التي المناسبة بالمؤشرات المتخص صة الجهات تزويد على الزراعية سعارباأل البيانات الخاصة

 المنتجين مصالح يحفظ بما حتى وصولها إلى المستهلك، األسواق بين تكاليف اإلنتاج وأسعار البيع في المطلوب

 يضمن بما إنتاجهم وتنميته، تخطيط في تفيد التي بالمعلومات المزارعين تزويد على تساعد كما معا ، والمستهلكين

  .المتوقعة المادية والخسائر األضرار ويجن بهم ممكن، عائد أعلى لهم

إصدار تقرير الرقم القياسي ألسعار  أبوظبي وبالتعاون مع مركز خدمات المزارعين على –ومن هنا دأب مركز اإلحصاء 

لمنتجات الزراعية وقيمها بصورة منتظمة للمزارع المسوقة إلى مركز كمي ات ا المنتجين الزراعيين من خالل جمع بيانات

 خدمات المزارعين ونشر المعلومات المستخلصة منها، مت بعا  في ذلك المنهجيات المعتمدة دوليا  في هذا المجال. 

 

 الملخص التنفيذي
 

 أكتوبرمحاصيل الخضراوات( لشهر لالزراعيين )تحليال  لنتائج حساب الرقم القياسي ألسعار المنتجين هذا التقرير  يقد م

 أما أهم النتائج فهي:، 2014بأساس  2016

  من عام  كتوبرأشهر خالل نقطة  123.2بلغ الرقم القياسي ألسعار المنتجين الزراعيين لمحاصيل الخضراوات

2016. 

 من  %1.5 بنسبة كتوبرأشهر الرقم القياسي ألسعار المنتجين الزراعيين لمحاصيل الخضراوات خالل  ارتفع

وكانت أبرز المحاصيل التي ساهمت في هذا  .2015من عام  كتوبرألشهر  نقطة 121.4مقارنة بـ  2016عام 

  .%3.8 والخيار، %14.4 البطيخ، %38.5 الكوساكل من محاصيل  االرتفاع

 من  %0.5 بنسبة كتوبرأشهر الرقم القياسي ألسعار المنتجين الزراعيين لمحاصيل الخضراوات خالل  انخفض

وكانت أبرز المحاصيل التي ساهمت في  .2016من عام  سبتمبرلشهر نقطة  123.8، مقارنة بـ 2016عام 

 .%7.1 الحارالفلفل ، %32.6 اليقطين، %36.3 الشمامكل من محاصيل  االنخفاضهذا 

 

 



 (100=2014) 2016 كتوبرأالرقم القياسي ألسعار المنتجين الزراعيين لشهر 

 

  كتوبرأبشهر  2016  كتوبرأألسعار المنتجين الزراعيين لشهر مقارنة الرقم القياسي : أولا 

2015 

  

 %1.5بنسبة  2016من عام  كتوبرأشهر خالل  الرقم القياسي ألسعار المنتجين الزراعيين لمحاصيل الخضراوات ارتفع

ألسعار المنتجين الزراعيين حيث بلغ متوسط الرقم القياسي . 2015عام من  نفس الشهرفي مقارنة بأسعارها 

نفس الشهر من عام  في نقطة 121.4بينما كان  ،2016عام من  كتوبرأشهر خالل نقطة  123.2 لمحاصيل الخضراوات

شهر الخضراوات خالل للتغي رات )االرتفاعات واالنخفاضات( التي طرأت على أسعار  نتيجة االرتفاعوقد جاء هذا  . 2015

 . 2016عام  من أكتوبر

  كتوبرأ شهرالرقم القياسي ألسعار المنتجين الزراعيين لمحاصيل الخضراوات خالل 
 2016من عام   كتوبرأوشهر  2015من عام 

 
 2016 كتوبر أ 2015 كتوبر أ اسم المحصول 

 123.2 121.4 جميع المحاصيل

 130.1 165.5 الفلفل حار

 172.4 166.7 الفلفل حلو

 131.4 94.9 الكوسا

 116.4 114.5 الباذنجان

 123.8 119.2 الخيار

 105.2 118.0 الطماطم

 162.8 142.3 البطيخ

 112.5 188.1 الشمام

 74.9 105.4 اليقطين

 121.3 184.0 البامية

   أبوظبي. -مركز اإلحصاءالمصدر: 

 

 والخيار، %14.4 والبطيخ، %38.5 الكوساكل من محاصيل  االرتفاعكانت أبرز المحاصيل التي ساهمت في هذا 

 .%88.7تها النسبية اوالتي شكل مجموع أهمي %1.7، والباذنجان %3.4، والفلفل الحلو 3.8%

 

 

 

 

 

 



 ارتفاعلمحاصيل الخضراوات التي ساهمت في  اإلرتفاعة النسبية ونسبة األهمي  
 .)2015 كتوبرأبشهر مقارنة ( 2016  كتوبرأشهر الرقم القياسي خالل 

 

 )%( اإلرتفاعنسبة  النسبية )%(ة همي  األ المحصولاسم 

 38.5 7.1 الكوسا

 14.4 0.0 البطيخ

 3.8 79.4 الخيار

 3.4 0.7 حلوالالفلفل 

 1.7 1.5 الباذنجان

     أبوظبي. -مركز اإلحصاءالمصدر: 

 

والفلفل الحار  واليقطين والبامية الشمامفي الرقم القياسي ألسعار كل من محاصيل  انخفاضفي حين سج ل 

 .%11.3وبأهمي ة نسبية بلغت  على التوالي، %10.8, %21.4، %29.0، %34.1، %40.2بنسبة والطماطم 

 

 أسعارها انخفضتالتي  الخضراوات محاصيلل اإلنخفاضاألهمي ة النسبية ونسبة 
 .)2015 كتوبرأبشهر مقارنة ( 2016 عام من  كتوبرأشهر خالل 

 

 )%( اإلنخفاضنسبة  النسبية )%(ة همي  األ المحصولاسم 

 40.2- 3.6 الشمام

 34.1- 0.1 البامية

 29.0- 0.8 اليقطين

 21.4- 2.8 الفلفل حار

 10.8- 4.0 الطماطم

     أبوظبي. -مركز اإلحصاءالمصدر: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 سبتمبربشهر  2016  كتوبرأألسعار المنتجين الزراعيين لشهر مقارنة الرقم القياسي : ثانياا 

2016 

 

 123.2، حيث بلغ 2016عام  من %0.5بنسبة  كتوبرأفي شهر الرقم القياسي ألسعار المنتجين الزراعيين  انخفض

 . 2016من عام  سبتمبرلشهر نقطة  123.8مقارنة بـ نقطة 

من   سبتمبرشهر الرقم القياسي ألسعار المنتجين الزراعيين لمحاصيل الخضراوات خالل 
 .2016عام  أكتوبروشهر  2016عام  

 

 2016كتوبر أ 2016ستمبر  اسم المحصول 

 123.2 123.8 جميع المحاصيل

 - 123.9 البطاطا

 - 79.2 الملفوف

 130.1 140.1 حارالالفلفل 

 172.4 146.3 حلوالالفلفل 

 131.4 92.3 الكوسا

 116.4 109.3 الباذنجان

 123.8 124.6 الخيار

 105.2 116.0 الطماطم

 162.8 - البطيخ

 112.5 176.5 الشمام

 - 113.7 الخس

 74.9 111.0 اليقطين

 121.3 - البامية

     أبوظبي. -مركز اإلحصاءالمصدر: 

 

 ،%32.6 واليقطين ،%36.3 الشمامكل من محاصيل  االنخفاضكانت أبرز المحاصيل التي ساهمت في هذا 

 .%90.7والتي شك ل مجموع أهمي اتها النسبية  %0.7 والخيار ،%7.1 الحاروالفلفل  ،%9.3 والطماطم،

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 انخفاضلمحاصيل الخضراوات التي ساهمت في  النخفاضاألهمي ة النسبية ونسبة 
 .)2016من عام  سبتمبربشهر مقارنة ( 2016من عام  كتوبرأشهر الرقم القياسي خالل 

 

 )%( النخفاضنسبة  األهمي ة النسبية )%( المحصولاسم    

 36.3- 3.60 الشمام

 32.6- 0.80 اليقطين

 9.3- 4.02 الطماطم

 7.1- 2.81 الفلفل حار

 0.7- 79.42 الخيار

     أبوظبي. -مركز اإلحصاءالمصدر: 

 

، %42.3بنسب  والباذنجان والفلفل الحلو الكوسافي الرقم القياسي ألسعار كل من محاصيل  ارتفاعفي حين سج ل 

 .%9.3، وبأهمي ة نسبية بلغت على التوالي %6.5و %17.9و

 

شهر أسعارها خالل  ارتفعتلمحاصيل الخضراوات التي  اإلرتفاعاألهمي ة النسبية ونسبة 
 .)2016من عام  سبتمبربشهر مقارنة ( 2016من عام  كتوبرأ

 
 )%( الرتفاعنسبة  األهمي ة النسبية )%( اسم المحصول   

 42.3 7.06 الكوسا

 17.9 0.70 الفلفل حلو

 6.5 1.52 الباذنجان

     أبوظبي. -مركز اإلحصاءالمصدر: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 مالحظات توضيحي ة:

 

 المنهجي ة:

 بيانات علىكأساس لألسعار واألوزان، حيث اعتمدت األوزان المستخدمة  2014يعتمد الرقم القياسي على سنة 

 .2016من عام  كتوبرألشهر الخضراوات أسعار 

 

 مصادر البيانات:

اعُتمد في تركيب الرقم القياسي على بيانات أسعار المنتجات الزراعية )الخضراوات( الواردة من خالل مركز خدمات 

 المزارعين في إمارة أبوظبي.

 

 تركيب الرقم القياسي ألسعار المنتجين الزراعيين:

ُيحسب الرقم القياسي ألسعار المنتجين الزراعيين باستخدام الصيغة الرياضية لالسبير التي تعتمد أوزان سنة 

 األساس.

 

 مالحظات على الجداول

 
 التفاصيل في بعض الجداول.قر بت بعض األرقام إلى أقرب خانة عشرية، وهذا قد يؤدي إلى عدم تطابق مجموع 

 

 

 

 

 

 

 



2
الرقـم القياسـي ألسعار الفنادق

ktalaugoul
Typewritten Text

ktalaugoul
Typewritten Text

ktalaugoul
Typewritten Text

ktalaugoul
Typewritten Text




