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ة بشهر مقارن 2021ذار آخالل شهر أسعار المنتجين الزراعيين في  نخفاضاالنسبة  22.7%

 2020 ذارآ

حيث الزراعيين،  أصدرت دائرة اإلحصاءات العامة تقريرها الشهري حول أسعار المنتجين

 ذارآ لشهر %22.7بنسبة  سعار المنتجين الزراعيينأل الرقم القياسي نخفاضا ظهرت النتائجأ

مقارنة مع  2021 ذارآلشهر  111.3 الرقم القياسيحيث بلغ  ،2020 ذارآمقارنة مع شهر  2120

 ية منهاعازر حاصيلم الرقم القياسي ألسعار انخفاض ويعزى ذلك إلى. 2020 ذارآلشهر  144.1

 ،%50.7اذنجان البو ،%52.6 الفلفل الحلو االخضرو ،%57.2 الخس االخضرو ،%83.9 البندورة

 ،%39.2فلفل الحار الو ،%40.9والبصل الناشف  ،%42.2 الفاصوليا الخضراءو ،%50.6 زهرةلاو

 انخفضت التيهمية النسبية للمحاصيل ألا بلغت حيث ،%30.0 زيالءباوال ،%35.5سا والكو

 .من اجمالي قيمة المؤشر %68.8 هاارسعأ

 موزوال ،%40.0االخضر  لثوماالمحاصيل منها  عدد من ألسعارالقياسي رقم لا رتفعافي حين 

 ،%13.4ليمون الو ،%16.2ذرة الخضراء لوا ،%24.0 لملفوف االحمروا ،%26.0لفطر او ،26.4%

وبلغت  ،%2.7 شمامالو ،%2.8 والخيار ،%3.2لفلفل الحلو الملون وا ،%4.0 االخضر لوزلاو

 .من اجمالي قيمة المؤشر %31.2 اسعارها رتفعتهمية النسبية للمحاصيل التي األا

بنسبة  2021شباط مقارنة مع شهر  2021 ذارآلشهر الرقم القياسي  ارتفاعكما يشير التقرير إلى 

ك بشكل ذلج ونت .2021 شباطلشهر  106.1مقارنة مع  2021 ذارآلشهر  111.3، حيث بلغ 4.9%

ومن  .%41.1النسبية  أهميتها تأسعار مجموعة من المحاصيل والتي شكل ارتفاعرئيسي عن 

 ذرة الخضراءالو ،%74.2 بنسبة الفقوس سعارهاالرقم القياسي أل ارتفعأهم المحاصيل التي 

 ،%27.3 الخيارو ،%28.0 ليمونالو ،%32.5 لملفوف االخضراو ،%34.2بندورة الو ،55.8%

في  ،%10.0 لفل الحارفالو ،%10.8 فلفل الحلوالو ،%13.7 اذنجانبالو ،%14.4ضر خاالخس الو

فول االخضر الو ،%42.9بازيالء الالمحاصيل منها  عدد من ألسعارالقياسي رقم لانخفض احين 

 16.6 صل االخضربوال ،%20.3راولة الفو ،%22.3والبصل الناشف  ،%27.7والدوالي  ،27.8%

وبلغت االهمية  ،%3.3 جزرالو ،%6.2 بطاطاوال ،%6.3بندورة الكرزالو ،%11.2كوسا وال ،%

 .من اجمالي قيمة المؤشر %58.9 النسبية للمحاصيل التي انخفضت اسعارها

 ولللربع األ %17.6بنسبة  أسعار المنتجين الزراعيين نخفضتاأما على الصعيد التراكمي، فقد 

لعام  98.1التراكمي الرقم القياسي حيث بلغ  ،2020مقارنة بنفس الفترة من عام  2021من عام 

معدل األرقام القياسية  نخفاضاوقد ساهم . 2020عام من  الفترةنفس ل 119.0قارنة مع م 2021

الرقم معدل  نخفضاحيث  ،بندورةالوكان أبرزها  نخفاضاالألسعار عدد من المحاصيل في هذا 

الفلفل الحلو و ،%37.4 الفاصولياو ،%43.7 انالباذنجو ،%45.7الزهرة و ،%82.4القياسي بنسبة 

 الفلفل الحلو الملونو ،%20.2 الفلفل الحارو ،%24.6الخيار و ،%28.6الكوسا و ،%35.4 األخضر

 المملكة األردنية الهاشمية
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رقم القياسي الوشهد معدل  .%93.5تها النسبية اأهميت شكلوالتي  ،%5.6لبطاطا او ،11.8%

 .%6.5 سبية بلغتن بأهميةو ،%21.5ة بسنب صول الموزألسعار محرتفاعا ا

 

 
 2020 يلعاماتجاه الرقم القياسي ألسعار المنتجين الزراعيين يوضح الشكل البياني التالي و

 .2021و
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

سعار يانات األجمع ب قامت بمراجعة منهجيةبالذكر أن دائرة اإلحصاءات العامة  الجدير

 الزراعية من خالل لجنة فنية متخصصة من دائرة االحصاءات العامة ووزارة الزراعة بناءا  

المنبثقة عن االستراتيجية الوطنية  ،الخبراء الدائمة لإلحصاءات الزراعية لجنةعلى توصيات 

األسعار يانات بالعتماد على ا فقد تموبغرض تطوير جودة البيانات  ،(2010-2002)الزراعية 

حيث تم  ،بشكل شهريو لكافة المحاصيل الزراعية الواردة من األسواق المركزية الزراعية

 .وباستخدام معادلة السبير الستخراج الرقم القياسي (100=2016) كسنة اساس 2016اعتماد سنة 
 5300700 - 1360 هاتف منية البسطي: بالمهندسلمزيد من المعلومات يرجى االتصال 


