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اإلحصاءات العامة %5.9 :نسبة االرتفاع يف أسعار املنتجني الزراعيني خالل شهر ااير مقارنة بشهر ااير
2018

أصدرت دائرة اإلحصاءات العامة تقريرها الشهري حول أسعار املنتجني الزراعيني ،حيث أظهرت النتائج ارتفاع الرقم
القياسي ألسعار املنتجني الزراعيني بنسبة  %5.9لشهر ااير  2019مقارنة مع شهر ااير  ،2018حيث بلغ الرقم
القياسي  132.2لشهر ااير  2019مقارنة مع  124.8لشهر ااير  .2018ويعزى ذلك إىل ارتفاع الرقم القياسي ألسعار
حماصيل زراعية منها الفلفل احللو امللون  ،%155.8واجلزر  ،%80.3والبطاطا  ،%66.5والشمام  ،%56.5والعنب
 ،%47.9والباميا  ،%36.7والبطيخ  ،%34.5والبندورة  ،%19.8واملشمش  ،%12.6والدراق  ،%12.0حيث
بلغت االمهية النسبية للمحاصيل اليت ارتفعت أسعارها  %71.3من امجايل قيمة املؤشر.
يف حني اخنفض الرقم القياسي ألسعار عدد من احملاصيل ،منها الزهرة واخليار والكوسا واخلس االخضر واحلمص
والفاصوليا اخلضراء والفراولة والذرة الصفراء والبصل الناشف والباذجنان بنسبة،)%58.6( ،)%59.2( ،)%60.5( ،
( ،)%13.2( ،)%13.3( ،)%23.1( ،)%24.8( ،)%27.1( ،)%45.7( ،)%53.8على التوايل وبلغت األمهية
النسبية للمحاصيل اليت اخنفضت أسعارها  %28.7من إمجايل قيمة املؤشر.
كما يشري التقرير إىل ارتفاع الرقم القياسي لشهر ااير  2019مقارنة مع شهر نيسان  2019بنسبة  ،%13.9حيث
بلغ  132.2لشهر ااير  2019مقارنة مع  116.1لشهر نيسان  .2019ونتج ذلك بشكل رئيسي عن ارتفاع أسعار
جمموعة من احملاصيل واليت شكلت أمهيتها النسبية  %26.2ومن أهم احملاصيل اليت ارتفع الرقم القياسي ألسعارها
الفلفل احللو امللون بنسبة  ،%100.9النعنع  ،%95.5وامللفوف االمحر  ،%90.7وامللفوف االخضر  ،%80.0اجلزر
 ،%69.7الكزبرة  ،%55.3البقدونس  ،%18.5البندورة  ،%6.3البطاطا  ،%3.2املوز البلدي  ،%3.0يف حني
اخنفض الرقم القياسي ألسعار كل من حماصيل الذرة الصفراء واخليار والكرز اجلرنك وامللوخية بدون فرط واملشمش
والباذجنان والبصل الناشف والشمام والبطيخ والباميا بنسبة (،)%36.4( ،)%43.3( ،)%45.5( ،)%49.6
( )%25.3( ،)%26.5( ،)%27.2( ،)%30.5( ،)%32.0( ،)%35.0على التوايل وأبمهية نسبية بلغت .%73.8
أما على الصعيد الرتاكمي ،فقد ارتفعت أسعار املنتجني الزراعيني بنسبة  %11.6للخمسة اشهر االوىل من عام
 2019مقارنة بنفس الفرتة من عام  ،2018حيث بلغ الرقم القياسي الرتاكمي  115.5لعام  2019مقارنة مع 103.6
لنفس الفرتة من عام  .2018ويعزى ذلك اىل ارتفاع معدل األرقام القياسية ألسعار عدد من احملاصيل وهي البندورة،
بنسبة  ،% 66.7الباذجنان  ،%64.8الفلفل احللو امللون  ،%31.4الفلفل احللو االخضر  ،%24.5البطاطا ،%22.3
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املوز  ،%1.5الفاصوليا  ،%0.1واليت شكلت أمهياهتا النسبية  .%69.1وشهد معدل الرقم القياسي ألسعار حماصيل
اخليار والزهرة والكوسا والفلفل احلار اخنفاضا مبا نسبته ( )%5.7( ،)%13.8( ،)%19.3( ،)%30.2على التوايل
وأبمهية نسبية بلغت .%30.9
والشكل البياين التايل يوضح اجتاه الرقم القياسي ألسعار املنتجني الزراعيني لعامي  2018و.2019
شك
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اجلدير ابلذكر أن دائرة اإلحصاءات العامة قامت مبراجعة منهجية مجع بياانت األسعار الزراعية من خالل جلنة فنية
متخصصة من دائرة االحصاءات العامة ووزارة الزراعة بناءا على توصيات جلنة اخلرباء الدائمة لإلحصاءات الزراعية،
املنبثقة عن االسرتاتيجية الوطنية الزراعية ( ،)2002-2010وبغرض تطوير جودة البياانت فقد مت االعتماد على بياانت
األسعار الزراعية لكافة احملاصيل الزراعية الواردة من األسواق املركزية وبشكل شهري ،حيث مت اعتماد سنة 2016
كسنة اساس ( )100=2016وابستخدام معادلة السبري الستخراج الرقم القياسي.
للمزيد من املعلومات يرجى االتصال ابملهندس الزراعية :منية البسطي هاتف
2

5300700 - 1360

