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اإلحصاءات العامة %12.4 :نسبة االرتفاع يف أسعار املنتجني الزراعيني خالل شهر اذار  2019مقارنة بشهر
اذار

2018

أصدرت دائرة اإلحصاءات العامة تقريرها الشهري حول أسعار املنتجني الزراعيني ،حيث أظهرت النتائج ارتفاع الرقم
القياسي ألسعار املنتجني الزراعيني بنسبة  %12.4لشهر اذار  2019مقارنة مع شهر اذار  ،2018حيث بلغ الرقم
القياسي  132.0لشهر اذار  2019مقارنة مع  117.5لشهر اذار  .2018ويعزى ذلك إىل ارتفاع الرقم القياسي
ألسعار حماصيل زراعية منها البندورة  ،%217.3واخلس االخضر  ،%157.6والبصل األخضر  ،%93.0والباذجنان
 ،%82.4واللوز األخضر  ،%72.7والدوايل  ،%71.4والبطاطا  ،%34.8واخليار  ،%17.0وامللوخية بدون فرط
 ،%16.3والفلفل احللو  ،%15.2حيث بلغت االمهية النسبية للمحاصيل اليت ارتفعت أسعارها  %70.3من امجايل
قيمة املؤشر.
يف حني اخنفض الرقم القياسي ألسعار عدد من احملاصيل ،منها الفلفل احلار والشومر والسبانخ والزهرة والفراولة
وامللفوف االخضر والبصل الناشف واحلمص الفرط والليمون والفول االخضر بنسبة (،)%43.8( ،)%50.4
( ،)%6.5( ،)%8.2( ،)%9.3( ،)%13.4( ،)%16.2( ،)%16.4( ،)%21.9( ،)%36.3على التوايل وبلغت
األمهية النسبية للمحاصيل اليت اخنفضت أسعارها  %29.7من إمجايل قيمة املؤشر.
كما يشري التقرير إىل ارتفاع الرقم القياسي لشهر اذار  2019مقارنة مع شهر شباط  2019بنسبة  ،%18.6حيث
بلغ  132.0لشهر اذار  2019مقارنة مع  111.2لشهر شباط  .2019ونتج ذلك بشكل رئيسي عن ارتفاع أسعار
جمموعة من احملاصيل واليت شكلت أمهيتها النسبية  .%51.0ومن أهم احملاصيل اليت ارتفع الرقم القياسي ألسعارها
الربوكلي بنسبة  ،%72.9البندورة  ،%63.7الشومر  ،%51.6الليمون  ،%49.3الفلفل احلار  ،%41.5اجلزر
 ،%27.2الفلفل احللو  ،%23.4الزهرة  ،%20.2اخليار  ،%18.9البطاطا  ،%6.9يف حني اخنفض الرقم القياسي
ألسعار كل من حماصيل الدوايل والفول االخضر وامللفوف االخضر واحلمص والزعرت والباذجنان والسبانخ والربتقال
والبصل الناشف والفراولة بنسبة (،)%12.5( ،)%24.9( ،)%37.7( ،)%39.5( ،)%44.3( ،)%44.8
( ،)%6.2( ،)%6.6( ،)%10.1( ،)%11.0على التوايل وأبمهية نسبية بلغت .%49.0
اما احملاصيل الزراعية اليت مل يطرا على اسعارها اي تغري يذكر خالل هذه الفرتة هي حماصيل التمر والعكوب وكانت
أمهيتها النسبية ضئيلة جدا.
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أما على الصعيد الرتاكمي ،فقد ارتفعت أسعار املنتجني الزراعيني بنسبة  %14.1للربع األول من عام  2019مقارنة
بنفس الفرتة من عام  ،2018حيث بلغ الرقم القياسي الرتاكمي  109.8لعام  2019مقارنة مع  96.2لنفس الفرتة من
عام  .2018وقد ساهم ارتفاع معدل األرقام القياسية ألسعار عدد من احملاصيل يف هذا االرتفاع وكان أبرزها
الباذجنان ،حيث ارتفع معدل الرقم القياسي بنسبة  ،%105.5البندورة  ،%88.6الفلفل احللو األخضر ،%27.2
الزهرة  ،%24.0الكوسا  ،%19.6البطاطا  ،%12.5الفاصوليا  ،%11.4الفلفل احللو امللون  ،%6.8املوز ،%1.5
واليت شكلت أمهياهتا النسبية  .%81.0وشهد معدل الرقم القياسي ألسعار حماصيل اخليار والفلفل احلار اخنفاضاً مبا
نسبته ( ،)%13.3( ،)%16.2على التوايل وأبمهية نسبية بلغت .%19.0
والشكل البياين التايل يوضح اجتاه الرقم القياسي ألسعار املنتجني الزراعيني لعامي  2018و.2019
شك  : 1الر القياس ألسعار املنتجني الزراعيني لعام
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اجعة منهجية مجع بياانت األسعار الزراعية من خالل جلنة فنية
اجلدير ابلذكر أن دائرة اإلحصاءات العامة قامت مبر
األشهر
متخصصة من دائرة االحصاءات العامة ووزارة الزراعة بناءاً 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.
ملزيد من املعلومات يرجى االتصال ابملهندس :منية البسطي هاتف
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