المملكة األردنية الهاشمية
The Hashemite Kingdom of Jordan

اإلحصاءات العامة %4.9 :نسبة االنخفاض في أسعار المنتجين الزراعيين خالل شهر تشرين الثاني
مقارنة بشهر تشرين الثاني

2019

2018

أصدرت دائرة اإلحصاءات العامة تقريرىا الشهري حول أسعار ادلنتجني الزراعيني ،حيث أظهرت النتائج اخنفاض
الرقم القياسي ألسعار ادلنتجني الزراعيني بنسبة  %9.4لشهر تشرين الثاين  2019مقارنة مع شهر تشرين الثاين
 ،2018حيث بلغ الرقم القياسي  118.5لشهر تشرين الثاين  2019مقارنة مع  124.5لشهر تشرين الثاين .2018
ويعزى ذلك بشكل رئيسي إىل اخنفاض الرقم القياسي ألسعار الفلفل احلار بنسبة  ،%...9والفلفل احللو بنسبة
 ،%9..4والبندورة بنسبة  ،%9..4وادللفوف األخضر بنسبة  ،%94..والفلفل احللو ادللون بنسبة  ،%44..والكوسا
بنسبة  ،%44..والبطاطا بنسبة  ،%4..3واجلزر بنسبة  ،%...4والسبانح بنسبة  ،%...4والباذجنان بنسبة ،%...
حيث شكلت األمهية النسبية للمحاصيل اليت اخنفضت أسعارىا ما نسبتو  %4...من إمجايل عدد السلع يف

ادلؤشر.

وبادلقابل ارتفع الرقم القياسي ألسعار عدد من احملاصيل ،ومن أبرزىا البندورة الكرز بنسبة  ،%3..4التفاح ،%.3.4
الليمون  ،%....الفراولة  ،%93..الذرة اخلضراء  ،%9..4الزيتون  ،%....اخليار  ،%...4الزىرة ،%.9..
الربتقال  ،%.4.3ادلوز  ،%....4وبلغت األمهية النسبية للمحاصيل اليت ارتفعت أسعارىا  %.4..من إمجايل عدد
ادلؤشر.

السلع يف
كما يشري التقرير إىل ارتفاع الرقم القياسي لشهر تشرين الثاين  .4.4مقارنة مع شهر تشرين األول  .4.4بنسبة
 ،%.4..حيث بلغ  .....لشهر تشرين الثاين  .4.4مقارنة مع  44..لشهر تشرين األول  ..4.4ونتج ذلك
بشكل رئيسي بسبب ارتفاع أسعار جمموعة من احملاصيل واليت شكلت أمهيتها النسبية  ،%9...ومن أىم احملاصيل
اليت ارتفع الرقم القياسي ألسعارىا الفلفل احللو ادللون بنسبة  ،%.4.4الزيتون  ،%9..4اخل س األخضر ،%44.4
ادلوز  ،%.3.4الفلفل احللو األخضر  ،%...4الفلفل احلار  ،%....الرمان  ،%....الليمون  ،%4..الباذجنان
 ،%..3البندورة  ،%...يف حني اخنفض الرقم القياسي ألسعار كل من حماصيل اخليار بنسبة  ،%....والفول
األخضر  ،%...9والبطاطا  ،%.4.4والزعرت  ،%.3.4والسبانخ  ،%....والفاصوليا اخلضراء  ،%.9.4واللفت
 ،%.9..والكوسا  ،%.4..واجلريب فروت  ،%4.4والربتقال  ،%..4وبأمهية نسبية بلغت .%.4.9

1

أما على الصعيد الرتاكمي ،فقد ارتفعت أسعار ادلنتجني الزراعيني بنسبة  %...لألحدى عشر شهراً األوىل من عام
 .4.4مقارنة بنف س الفرتة من عام  ،.4..حيث بلغ الرقم القياسي الرتاكمي  .4..4لعام  .4.4مقارنة مع .44.9
لنف س الفرتة من عام  ..4..وقد ساىم ارتفاع معدل األرقام القياسية ألسعار عدد من احملاصيل يف ىذا االرتفاع
وكان أبرزىا الفلفل احللو األخضر ،حيث ارتفع معدل الرقم القياسي بنسبة  ،%...الباذجنان  ،%...4البندورة
 ،%.4.4الفاصوليا  ،%..4ادلوز  ،%1.9البطاطا  %...4واليت شكلت أمهياهتا النسبية  ،%....وشهد معدل الرقم
القياسي اخنفاضاً ألسعار حماصيل الزىرة نسبة  ،%...4والفلفل احلار  ،%.3.9والفلفل احللو ادللون  ،%4..واخليار
 ،%.3.9والكوسا  ،%....وبأمهية نسبية بلغت .%9...
والشكل البياين التايل يوضح اجتاه الرقم القياسي ألسعار ادلنتجني الزراعيني لعامي  .4..و..4.4
شك  : 1الر القياسي ألسعار ا نتج الزراعي
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اجلدير بالذكر أن دائرة اإلحصاءات العامة قامت مبراجعة منهجية مجع بيانات األسعار الزراعية من خالل جلنة فنية
متخصصة من دائرة االحصاءات العامة ووزارة الزراعة بناءاً على توصيات جلنة اخلرباء الدائمة لإلحصاءات الزراعية،
ادلنبثقة عن االسرتاتيجية الوطنية الزراعية ،وبغرض تطوير جودة البيانات فقد مت االعتماد على بيانات األسعار الزراعية
لكافة احملاصيل الزراعية الواردة من األسواق ادلركزية وبشكل شهري ،حيث مت اعتماد سنة
( ).44=.4..وباستخدام معادلة السبري الستخراج الرقم القياسي.
للمزيد من المعلومات يرجى االتصال بالمهندس الزراعية :منية البسطي هاتف
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