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اإلحصاءات العامة %0.8 :نسبة االرتفاع في أسعار المنتجين الزراعيين خالل شهر ايلول
 2021مقارنة بشهر ايلول 2020
أصدرت دائرة اإلحصاءات العامة تقريرها الشهري حول أسعار المنتجين الزراعيين ،حيث
أظهرت النتائج ارتفاع الرقم القياسي ألسعار المنتجين الزراعيين بنسبة  %0.8لشهر ايلول 2021
مقارنة مع شهر ايلول  ،2020حيث بلغ الرقم القياسي  102.5لشهر ايلول  2021مقارنة مع 101.7
لشهر ايلول  ،2020ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع الرقم القياسي ألسعار البصل
األخضر بنسبة  ،%124.4والفاصولياء الخضراء  ،%105.1والباميا  ،%84.2والخس األخضر
 ،%77.7والفراولة  ،%51.5والبطاطا  ،%45.0والسبانخ  ،%44.3والملوخية الفرط  ،% 43.1والتين
 ،%41.5والبندورة الكرز  ،%34.5حيث شكلت األهمية النسبية للمحاصيل التي ارتفعت أسعارها
ما نسبته  %49.0من اجمالي عدد السلع في المؤشر.
وبالمقابل انخفض الرقم القياسي ألسعار عدد من المحاصيل ،ومن أبرزها الخيار بنسبة ،%48.6
والجزر  ،%46.2والملفوف األخضر  ،%29.9والفلفل الحلو األخضر  ،%27.1والجريب فروت
 ،%27.0والزيتون  ،%24.4والفلفل الحار  ،%21.0والجوافة  ،%20.9والباذنجان  ،%20.2والزهرة
 ،%20.1وبلغت األهمية النسبية للمحاصيل التي انخفضت أسعارها  %51.0من إجمالي عدد
السلع في المؤشر.
كما يشير التقرير إلى ارتفاع الرقم القياسي لشهر ايلول  2021مقارنة مع شهر اب  2021بنسبة
 ،%18.6حيث بلغ  102.5لشهر ايلول  2021مقارنة مع  86.5لشهر اب  ،2021ونتج ذلك بشكل
رئيسي بسبب ارتفاع أسعار مجموعة من المحاصيل والتي شكلت أهميتها النسبية  ،%61.2ومن
أهم المحاصيل التي ارتفع الرقم القياسي ألسعارها الفلفل الحلو الملون بنسبة  ،%193.9والبطيخ
 ،%156.7والجزر  ،%88.5والبندورة  ،%68.6والبصل األخضر  ،%58.4والخوخ ،%53.7
والملفوف األخضر  ،%45.6والخس األخضر  ،%44.4والبصل الناشف  ،%38.4والصبر .%36.0
في حين انخفض الرقم القياسي ألسعار كل من محاصيل التين بنسبة  ،%35.8والرمان ،%29.7
والخيار  ،%27.7والجوافة  ،%16.8واألجاص  ،%14.6والنكترين  ،%14.2والموز البلدي ،%12.3
والدراق  ،%11.1والسبانخ  ،%10.3والكوسا  ،%4.1وبأهمية نسبية بلغت .%38.8
أما على الصعيد التراكمي ،فقد انخفضت أسعار المنتجين الزراعيين بنسبة  %7.2للتسعة أشهر
األولى من عام  2021مقارنة بنفس الفترة من عام  ،2020حيث بلغ متوسط الرقم القياسي
التراكمي  102.4لعام  2021مقارنة مع  110.4لنفس الفترة من عام  .2020وقد ساهم انخفاض
معدل األرقام القياسية ألسعار عدد من المحاصيل في هذا االنخفاض وكان أبرزها البندورة،
حيث انخفض معدل الرقم القياسي بنسبة  ،%56.4والزهرة  ،%28.4والفلفل الحلو الملون ،%26.6
والباذنجان  ،%23.9والفلفل الحلو األخضر  ،%23.6والكوسا  ،%13.5والفاصوليا  ،%12.2والفلفل
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الحار  %9.7والخيار  ،%7.9والتي شكلت أهمياتها النسبية  .%69.5وشهد معدل الرقم القياسي
ارتفاعا ألسعار محاصيل الموز بنسبة  ،%14.5والبطاطا  ،%11.7وبأهمية نسبية بلغت .%30.5
والشكل رقم ( )1يوضح اتجاه الرقم القياسي ألسعار المنتجين الزراعيين لعامي  2020و.2021
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الجدير بالذكر أن دائرة اإلحصاءات العامة قامت بمراجعة منهجية جمع بيانات األسعار
الزراعية من خالل لجنة فنية متخصصة من دائرة االحصاءات العامة ووزارة الزراعة بناءا
على توصيات لجنة الخبراء الدائمة لإلحصاءات الزراعية ،المنبثقة عن االستراتيجية الوطنية
الزراعية ،وبغرض تطوير جودة البيانات فقد تم االعتماد على بيانات األسعار الزراعية لكافة
المحاصيل الزراعية الواردة من األسواق المركزية وبشكل شهري ،حيث تم اعتماد سنة 2016
كسنة أساس ( )100=2016وباستخدام معادلة السبير الستخراج الرقم القياسي.
للمزيد من المعلومات يرجى االتصال بالمهندس الزراعية :منية البسطي هاتف
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