
الرقم القياسي ألسعار المنتجين الزراعيين

تاريخ اإلصدار : سبتمبر 2014

)أسعار محاصيل الخضراوات(

النصف األول لعام 2014



2 الرقم القياسي ألسعار المنتجين الزراعيين

مةمقدّ   

 االقتصادية نظمتھاأ اختالف على جميعھا الدول في االقتصادية المؤشرات أھم من األسعار تعدّ 

 التعامالت مثل القومي، االقتصاد في دةومتعدّ  واسعة مجاالت في حيث تستخدم واالجتماعية،

 وضع وفي المختلفة القطاعات بين االقتصادية توزيع الموارد مجال وفي والخارجية الداخلية التجارية

 تلعب كما .القائم الواقع االقتصادي تحليل إلى باإلضافة ،المدى بعيدة االقتصادية السياسات

 الدول غالبية وتسترشد واتجاھاتھا، الدولية التجارة نمط في أساسياً  دوراً  األسعار بشكل عام

 الستثماراتھا اقتصادي توزيع وضع في راتھاتغيّ  ليةآو باألسعار سواء على حدّ  عةوالمصنّ  منھا النامية

  .المختلفة

 

 في األخرى المتخصّصة والمؤسسات اإلحصائية األجھزة تقوم لألسعار ةاألھميّ  ھذه من وانطالقاً 

 في المتداولة المختلفة السلع أسعار وبدراسة دورية بصورة األسعار بجمع بيانات الدول مختلف

   .أسواقھا

  

 في المستثمرين قرارات في المباشر ألثرھا الزراعية وتوفير بياناتھا سعاراأل دراسة ةأھميّ  تنشأ

جتماعية قتصادية واالفي الحياة اال المھّمةاألسعار الزراعية من المؤشرات  تعدّ إذ  الزراعة، مجال

قتصادية، وتنعكس نشطة االالعديد من األ فيرات التي تؤثر ھم المتغيّ أللمزارع باعتبارھا أحد 

 سعارباأل البيانات الخاصة المزارعين ومستويات معيشتھم، وتساعد دخلبشكل مباشر على 

 التوازن حفظ من نھاتمكّ  التي المناسبة بالمؤشرات المتخصّصة الجھات تزويد على الزراعية

 يحفظ بما حتى وصولھا إلى المستھلك، األسواق بين تكاليف اإلنتاج وأسعار البيع في المطلوب

 في تفيد التي بالمعلومات المزارعين تزويد على تساعد كما ،معاً  والمستھلكين المنتجين مصالح

 المادية والخسائر ضراراأل بھمويجنّ  ممكن، عائد علىأ لھم يضمن بما ،وتنميته نتاجھمإ تخطيط

   .المتوقعة

  

ل مدخالً مھماً حصائية التي تشكّ حد المؤشرات اإلأالرقم القياسي ألسعار المنتجين الزراعيين  يعدّ 

حصاء خاصة في المجاالت الزراعية، ومن ھذا المنطلق حرصت مراكز اإل، في التخطيط والبحوث

ات المنتجة من المحاصيل التي تعتمد على الكميّ اإلحصائية على تركيب ھذه األرقام، واإلدارات 

  سعارھا في ھذه األسواق.أمراكز التسويق الزراعي وإلى دة الزراعية والمورّ 
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مراكز إلى ات المنتجات الزراعية الموردة أبوظبي على جمع كميّ  –ومن ھنا دأب مركز اإلحصاء 

بعاً في ذلك متّ  ،بصورة منتظمة ونشر المعلومات المستخلصة منھا وقيمھا التسويق الزراعي

 المنھجيات المعتمدة دولياً في ھذا المجال. 

 

التغيّر النسبي في الرقم القياسي ألسعار المنتجين الزراعيين لمحاصيل : أوالً 
   الخضراوات

من عام  األولخالل النصف  الرقم القياسي ألسعار المنتجين الزراعيين لمحاصيل الخضراواتارتفع 

، حيث بلغ متوسط الرقم 2013عام في النصف األول من % مقارنة بأسعارھا 7.4بنسبة  2014

عام من  األولخالل النصف  115.6 ألسعار المنتجين الزراعيين لمحاصيل الخضراواتالقياسي 

للتغيّرات  نتيجة . وقد جاء ھذا االرتفاع2013عام  ول مننصف األالفي  107.6بينما كان  ،2014

خالل  التسويقإلى مراكز دة الخضراوات المورّ (االرتفاعات واالنخفاضات) التي طرأت على أسعار 

  . 2013من عام  بالنصف األولمقارنة  2014عام  من األولالنصف 

  2014من عام األول  ينالرقم القياسي التراكمي ألسعار المنتجين الزراعيين خالل النصف

 (2010 =100) 

 النسبي التغيّر النصف الثاني النصف األول السنة
2013 107.6111.5 3.6 
2014 115.6

 .أبوظبي – مركز اإلحصاء المصدر:
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 2013عام المحصول خالل النصف األول من  نوعالرقم القياسي ألسعار المنتجين الزراعيين حسب 
  2014والنصف األول من عام 

(2010 =100) 

 النسبي التغيّر 2014 األولالنصف  2013النصف األول  اسم المحصول

 107.6115.67.4 جميع المحاصيل
 11.4 129.9 116.6 طماطمال
 2.1 105.5 103.3 ءفاصولياال
 7.5 108.6 101.0 شمندرال
 3.9 109.5 105.4 ملفوفال
 16.5- 115.8 138.6 خيارال
 13.5 80.1 70.6 جزرال
 11.3 103.8 93.3 زھرةال 
 0.2- 91.3 91.5 ملوخيةال
 1.3 106.8 105.4 فلفلال
 10.0 142.5 129.6 باذنجانال
 11.6- 97.4 110.2 خضراألفول ال
 0.4- 106.9 107.3 كوساال
 1.2- 114.8 116.2 بصل ال
 1.5 90.7 89.4 ذرة ال
 0.6 145.3 144.5 شمامال
 12.1 105.8 94.4 لفتال
 2.8- 107.7 110.8 بطيخال
 0.9 96.1 95.2 كزبرةال
 4.2 130.1 124.8 بقدونسال
 2.5 109.5 106.8 بطاطاال
 1.9- 114.9 117.1 خسال
 11.8 129.8 116.1 جرجيرال

     .أبوظبي – اإلحصاءمركز  المصدر:

بنسبة  اللفت ،%13.5بنسبة  الجزررتفاع كل من كانت أبرز المحاصيل التي ساھمت في ھذا اال

 الباذنجانو ،%11.3بنسبة  الزھرةو ،%11.4بنسبة  طماطملوا ،%11.8بنسبة  والجرجير ،12.1%

%، 3.9بنسبة  الملفوفو ،%4.2بنسبة  البقدونسو ،%7.5بنسبة  الشمندرو %10.0بنسبة 

%، 1.3%، والفلفل بنسبة 1.5%، والذرة بنسبة 2.1بنسبة  ء، والفاصوليا%2.5بنسبة  البطاطاو

  %.55اتھا النسبية ل مجموع أھميّ شكّ  والتي% 0.6%، والشمام بنسبة 0.9والكزبرة بنسبة 
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رتفاع لمحاصيل الخضراوات التي ساھمت في ارتفاع الرقم القياسي ة النسبية ونسبة االاألھميّ 
 2013مقارنة بالنصف األول من عام  2014 من عام األولخالل النصف 

(2010 =100) 

 نسبة االرتفاع (%) ة النسبية (%)ھميّ األ المحصولاسم  التسلسل

 13.5 0.15 جزرال 1
 12.1 0.00 لفتال 2
 11.8 0.12 جرجيرال 3
 11.4 13.04 طماطمال  4
 11.3 1.19 زھرةال  5
 10.0 2.36 باذنجانال 6
 7.5 0.01 شمندرال 7
 4.2 0.01 بقدونسال 8
 3.9 4.09 ملفوفال 9

 2.5 15.48 بطاطاال 10
 2.1 1.45 ءفاصولياال 11
 1.5 2.39 ذرة ال 12
 1.3 14.07 فلفلال 13
 0.9 0.23 كزبرةال  14
 0.6 0.02 شمامال  15

     .أبوظبي – اإلحصاءمركز  المصدر:

 األخضر الخيار والفول الرقم القياسي ألسعار كل من محاصيل ل انخفاض فيسجّ في حين 

% 1.2و %1.9و %2.8و %11.6و %16.5بنسب  والبطيخ والخس والبصل والكوسا والملوخية

  .%45ة نسبية بلغت ، وبأھميّ على التوالي% 0.2و %0.4و

خالل النصف  تي انخفضت أسعارھانخفاض لمحاصيل الخضراوات الة النسبية ونسبة االاألھميّ 
 2013مقارنة بالنصف األول من عام  2014من عام  األول

(2010 =100) 

 (%) االنخفاضنسبة  النسبية (%)ة ھميّ األ المحصولاسم  التسلسل

 16.5 40.14 خيارال 1
 11.6 0.12 خضراألفول ال 2
 2.8 1.69 بطيخال 3
 1.9 0.05 خسال 4
 1.2 1.03 بصل ال 5
 0.4 2.35 كوساال  6
 0.2 0.02 ملوخيةال  7

     .أبوظبي – اإلحصاءمركز  المصدر:
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 ألسعار المنتجين الزراعيين لمحاصيل الخضراوات: مقارنة متوسط الرقم القياسي ثانياً 
  2013من عام  نصف الثانيالب 2014عام  من األولللنصف 

 ،2014من عام  % 3.7بنسبة  ولاألارتفع الرقم القياسي ألسعار المنتجين الزراعيين في النصف 

. وكانت أبرز المحاصيل التي 2013للنصف الثاني من عام  111.5 بـمقارنة  115.6حيث بلغ 

بنسبة  والشمام%، 5.8بنسبة  كزبرة%، وال10.0بنسبة  البقدونسرتفاع كل ساھمت في ھذا اال

بنسبة  والخس%، 4.7بنسبة  طاطابوال%، 5.0بنسبة  والبصل%، 5.4بنسبة  والزھرة%، 5.6

بنسبة  والطماطم%، 2.4بنسبة  والباذنجان%، 2.7بنسبة  واللفت%، 3.6بنسبة  والجرجير%، 4.3

  %.34اتھا النسبية ل مجموع أھميّ التي شكّ و %1.1، والجزر بنسبة 2.3%

  عاممن  الثانيخالل النصف  لمحاصيل الخضراوات الرقم القياسي ألسعار المنتجين الزراعيين
 2014 األول من عاموالنصف  2013

(2010 =100) 

 2014 األولالنصف  2013النصف الثاني  اسم المحصول
 111.5115.6 المحاصيل جميع

 129.9 127.0 طماطمال
 105.5 111.1 فاصولياال
 108.6 112.1 شمندرال
 109.5 110.7 ملفوفال
 115.8 130.7 خيارال
 80.1 79.2 جزرال
 103.8 98.5 زھرةال
 91.3 102.4 ملوخيةال
 106.8 113.8 فلفلال
 142.5 139.1 باذنجانال
 97.4 108.3 خضراألفول ال
 106.9 117.2 كوساال
 114.8 109.3 بصل ال
 90.7 95.1 ذرة ال
 145.3 137.6 شمامال
 105.8 103.0 لفتال
 107.7 120.7 بطيخال
 96.1 90.8 كزبرةال
 130.1 118.3 بقدونسال
 109.5 104.6 بطاطاال
 114.9 110.2 خسال
 129.8 125.3 جرجيرال

   .أبوظبي – اإلحصاءمركز  المصدر:
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لمحاصيل الخضراوات التي ساھمت في ارتفاع الرقم االرتفاع ة النسبية ونسبة األھميّ 
 2013مقارنة بالنصف الثاني من عام  2014 من عام األولالقياسي خالل النصف 

(2010 =100)  

 نسبة االرتفاع (%) النسبية (%)ة ھميّ األ المحصولاسم  تسلسل

 10.0 0.01 بقدونسال 1
 5.8 0.23 كزبرةال 2
 5.6 0.02 شمامال 3
 5.4 1.19 زھرةال  4
 5.0 1.03 بصل ال 5
 4.7 15.48 بطاطاال 6
 4.3 0.05 خسال 7
 3.6 0.12 جرجيرال 8

 2.7 0.00 لفتال  9

 2.4 2.36 باذنجانال  10

 2.3 13.04 طماطمال   11

 1.1 0.15 جزرال  12
     .أبوظبي – اإلحصاءمركز  المصدر:

  

الخيار والملوخية والبطيخ في الرقم القياسي ألسعار كل من محاصيل  ل انخفاضفي حين سجّ 

% و 10.7% و10.8% و11.4 بنسبةوالذرة والشمندر والملفوف  ءوالفول والكوسا والفلفل والفاصوليا

ة نسبية بلغت ، وبأھميّ  على التوالي% 1.1% و3.1% و4.6% و5.0% و6.2% و8.8% و10.1

66.%  

  

الخضراوات  محاصيلبعض في الرقم القياسي ألسعار  األھميّة النسبية ونسبة االنخفاض
  2013مقارنة بالنصف الثاني من عام  2014من عام  األولخالل النصف 
(2010 =100)  

 نخفاض (%)نسبة اال النسبية (%)ة ھميّ األ المحصولاسم  تسلسل

 11.4 40.14 خيارال 1
 10.8 0.02 ملوخيةال 2
 10.7 1.69 بطيخال 3
 10.1 0.12 خضراألفول ال 4
 8.8 2.35 كوساال 5
 6.2 14.07 فلفلال  6
 5.0 1.45 ءفاصولياال  7
 4.6 2.39 ذرة ال  8
 3.1 0.01 شمندرال  9

 1.1 4.09 ملفوفال  10
     .أبوظبي – اإلحصاءمركز  المصدر:
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  مالحظات توضيحيّة:

  المنھجيّة:

كأساس لألسعار واألوزان، حيث اعتمدت األوزان  2010يعتمد الرقم القياسي على سنة 

  الخضراوات المورّدة إلى مراكز التسويق الزراعي.أسعار  بيانات علىالمستخدمة 

  
  مصادر البيانات:

في تركيب الرقم القياسي على بيانات أسعار المنتجات الزراعية (الخضراوات) وكميّاتھا اعُتمد 

  المورّدة إلى مراكز التسويق الزراعي من خالل جھاز أبوظبي للرقابة الغذائية.

  
  تركيب الرقم القياسي ألسعار المنتجين الزراعيين:

الصيغة الرياضية لالسبير التي ُيحسب الرقم القياسي ألسعار المنتجين الزراعيين باستخدام 

  تعتمد أوزان سنة األساس.

  




