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مةمقدّ   
 االقتصادية نظمتھاأ اختالف على كافة الدول في االقتصادية المؤشرات أھم من األسعار دّ تع

 التعامالت مثل القومي، االقتصاد في ومتعددةٍ  واسعة مجاالت في حيث تستخدم واالجتماعية،

 وضع وفي المختلفة القطاعات نبي االقتصادية توزيع الموارد مجال وفي والخارجية الداخلية التجارية

 تلعب كما .القائم الواقع االقتصادي تحليل إلى باإلضافة المدى بعيدة االقتصادية السياسات

 الدول غالبية وتسترشد ھاواتجاھات الدولية التجارة نمط في أساسياً  دوراً  األسعار بشكل عام

 الستثماراتھا اقتصادي توزيع وضع في تھاراتغيّ  ليةآو باألسعار سواء على حدّ  عةوالمصنّ  منھا النامية

  .المختلفة

 

 في األخرى المتخصّصة والمؤسسات اإلحصائية األجھزة تقوم لألسعار ةاألھميّ  ھذه من وانطالقاً 

 في المتداولة المختلفة السلع أسعار وبدراسةدورية  بصورة األسعار بجمع بيانات الدول مختلف

   .أسواقھا

  

 في المستثمرين قرارات في المباشر ألثرھا الزراعية وتوفير بياناتھا ارسعاأل دراسة ةأھميّ  تنشأ

جتماعية قتصادية واالفي الحياة اال المھّمةاألسعار الزراعية من المؤشرات  دّ تعإذ  الزراعة، مجال

قتصادية، وتنعكس نشطة االالعديد من األ فيرات التي تؤثر ھم المتغيّ أللمزارع باعتبارھا أحد 

 سعارباأل البيانات الخاصة المزارعين ومستويات معيشتھم، وتساعد دخلعلى  بشكل مباشر

 التوازن حفظ من نھاتمكّ  التي المناسبة بالمؤشرات المتخصّصة الجھات تزويد على الزراعية

 يحفظ بما حتى وصولھا إلى المستھلك، األسواق بين تكاليف اإلنتاج وأسعار البيع في المطلوب

 في تفيد التي بالمعلومات المزارعين تزويد على تساعد كما ،معاً  ستھلكينوالم المنتجين مصالح

 المادية والخسائر ضراراأل بھمويجنّ  ممكن، عائد علىأ لھم يضمن بما ،تهوتنمي نتاجھمإ تخطيط

   .المتوقعة

  

 ل مدخالً مھماً حصائية التي تشكّ ياسي ألسعار المنتجين الزراعيين أحد المؤشرات اإلالرقم الق يعدّ 

حصاء خاصة في المجاالت الزراعية، ومن ھذا المنطلق حرصت مراكز اإل، في التخطيط والبحوث

ات المنتجة من المحاصيل التي تعتمد على الكميّ اإلحصائية على تركيب ھذه األرقام، واإلدارات 

 سعارھا في ھذه األسواق.مراكز التسويق الزراعي وأإلى دة لمورّ الزراعية وا
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إلى مراكز دة ات المنتجات الزراعية المورّ أبوظبي على جمع كميّ  –ز اإلحصاء ومن ھنا دأب مرك

بعاً في ذلك بصورة منتظمة ونشر المعلومات المستخلصة منھا متّ  ھاوقيم التسويق الزراعي

 المنھجيات المعتمدة دولياً في ھذا المجال. 

 

يين لمحاصيل النسبي في الرقم القياسي ألسعار المنتجين الزراعالتغيّر : أوالً 
   الخضراوات

عام من النصف الثانيخالل  الرقم القياسي ألسعار المنتجين الزراعيين لمحاصيل الخضراواتارتفع 

، حيث بلغ متوسط الرقم في النصف األول من العام نفسه% مقارنة بأسعارھا 3.3بنسبة  2012

من  النصف الثانيخالل  نقطة 106.5 ألسعار المنتجين الزراعيين لمحاصيل الخضراواتالقياسي 

 نتيجة. وقد جاء ھذا االرتفاع 2012عام من للنصف األولنقطة  103.1بينما كان  ،2012عام 

التسويق إلى مراكز دة الخضراوات المورّ للتغيّرات (االرتفاعات واالنخفاضات) التي طرأت على أسعار 

  . 2012ن عام م بالنصف األولمقارنة  2012عام  من الثانية األشھر الستةخالل 

األول والثاني من عام  ينالرقم القياسي التراكمي ألسعار المنتجين الزراعيين خالل النصف
 2012عام من  والثاني األول ينوالنصف 2011

 (2010 =100) 

 النسبيالتغيّر  النصف الثاني النصف األول السنة
2011 100.2100.9 0.7 
2012 103.1106.5 3.3 

 .أبوظبي – كز اإلحصاءمر المصدر:
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2012عام نوع المحصول خالل النصف األول من ألسعار المنتجين الزراعيين حسب  الرقم القياسي  

(2010 =100) 

 اسم المحصول
2012 

 النسبيالتغيّر 
 النصف الثاني النصف األول

 103.1106.53.30 جميع المحاصيل
 5.78 111.6 105.5 طماطم 

 5.78 107.9 102.0 فاصوليا
 7.70 107.7 100.0 شمندر
 7.04 114.0 106.5 ملفوف
 5.08 119.9 114.1 خيار
 6.93 75.6 70.7 جزر

 8.90 99.1 91.0 زھرة 
 7.07 89.4 83.5 ملوخية
 9.67 104.3 95.1 فلفل

 8.51 121.1 111.6 باذنجان
 5.04 116.8 111.2 فول أخضر

 8.72 108.5 99.8 كوسا
 8.06- 97.0 105.5 بصل 
 5.76 93.6 88.5 ذرة 

 5.91 134.3 126.8 شمام
 7.64 102.8 95.5 لفت
 7.42 117.3 109.2 بطيخ
 6.29 89.6 84.3 كزبرة

 2.18 121.8 119.2 بقدونس
 6.29 114.9 108.1 بازيال
 8.97 117.8 108.1 بطاطا
 6.11- 109.1 116.2 خس
 7.97 115.2 106.7 جرجير
   .أبوظبي – مركز اإلحصاء المصدر:

 

 والبطاطا ،%9.67بنسبة  الفلفلرتفاع كل من الكانت أبرز المحاصيل التي ساھمت في ھذا ا

 ،%8.51بنسبة  لباذنجانوا ،%8.72بنسبة  والكوسا ،%8.9بنسبة  والزھرة ،%8.97بنسبة 

 بنسبة والبطيخ %7.64بنسبة  لفتوال ،%7.70والشمندر بنسبة  %7.97جرجير بنسبة وال

 بنسبة %، والبازيال6.93 بنسبة والجزر %7.04 بنسبة والملفوف %7.07 بنسبة والملوخية% 7.42

 %، والفاصوليا5.78 بنسبة والطماطم %،5.91 بنسبة والشمام ،%6.29 بنسبة والكزبرة 6.29%

 قدونسب%، وال5.04 بنسبة %، والفول5.08 بنسبة %، والخيار5.76 بنسبة %، والذرة5.78 بنسبة

  %.98اتھا النسبية ل مجموع أھميّ التي شكّ  %2.18 بنسبة
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لمحاصيل الخضراوات التي ساھمت في ارتفاع الرقم القياسي االرتفاع ة النسبية ونسبة األھميّ 
 2012 خالل النصف األول من عام

(2010 =100) 
 نسبة االرتفاع (%) ة (%)ة النسبيّ ھميّ األ المحصول التسلسل

 0.0075.78 طماطم  1
 0.4555.78 فاصوليا 2
 0.0097.70 شمندر 3
 0.0057.04 ملفوف 4
 0.0215.08 خيار 5
 0.0156.93 جزر 6
 0.0328.90 زھرة  7
 0.0097.07 ملوخية 8
 0.0719.67 فلفل 9

 0.0888.51 باذنجان 10
 0.0085.04 فول أخضر 11
 0.0528.72 كوسا 12
 0.1545.76 ذره 13
 0.0085.91 شمام 14
 0.0017.64 لفت 15
 0.0187.42 بطيخ 16
 0.0016.29 كزبرة 17
 0.0102.18 بقدونس 18
 0.0046.29 بازيال 19
 0.0088.97 بطاطا 20
 0.0017.97 جرجير 21

   .أبوظبي – مركز اإلحصاء المصدر:

 تيبنسب والخس البصل كل من محاصيلالرقم القياسي ألسعار  ل انخفاض فيسجّ في حين 

 .%2ة نسبية بلغت ، وبأھميّ على التوالي %6.11و 8.06%

خالل الخضراوات  في الرقم القياسي ألسعار بعض محاصيل األھميّة النسبية ونسبة االنخفاض
 2012النصف الثاني من عام 

(2010 =100)
 (%) نسبة االنخفاض األھميّة النسبية (%) المحصول التسلسل

 0.0198.06 بصل 1

 6.11 0.004 خس 2
   .أبوظبي – مركز اإلحصاء المصدر:
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 ألسعار المنتجين الزراعيين لمحاصيل الخضراواتمقارنة متوسط الرقم القياسي  :ثانياً 
  2011من عام  نصف الثانيالب 2012عام  من الثانيللنصف 

حيث بلغ  ،2012من عام  الثانيفي النصف  ارتفع الرقم القياسي ألسعار المنتجين الزراعيين

. 2011) للنصف الثاني من عام نقطة 100.9( بـمقارنة % 5.6 زيادة بلغت بنسبةنقطة و 106.5

 والباذنجان%، 16.7رتفاع كل من الفلفل بنسبة وكانت أبرز المحاصيل التي ساھمت في ھذا اال

 %،8.1بنسبة  والشمام%، 8.1بنسبة  والطماطم%، 8.3بنسبة  والفاصوليا%، 9.3بنسبة 

%، 4.9%، والفول بنسبة 6.4، والخيار بنسبة %6.5، والكوسا بنسبة %6.7والجرجير بنسبة 

%، 2.9%، والشمندر بنسبة 3.1% والملفوف بنسبة 3.1، واللفت بنسبة %4.2والكزبرة بنسبة 

 ،%0.4يال بنسبة % والباز1.2%، والبقدونس بنسبة 1.6%، والبطاطا بنسبة 1.8والملوخية بنسبة 

  %.76اتھا النسبية ل مجموع أھميّ شكّ التي 
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عام خالل النصف الثاني من  لمحاصيل الخضراوات الرقم القياسي ألسعار المنتجين الزراعيين
 2012من عام  لثانياوالنصف  2011

(2010 =100) 

 2012النصف الثاني   2011النصف الثاني  اسم المحصول
 106.5 100.9 ل جميعھاالمحاصي
 111.6 103.2 طماطم
 107.9 99.6 فاصوليا
 107.7 104.6 شمندر
 114.0 110.6 ملفوف
 119.9 112.7 خيار
 75.6 82.1 جزر
 99.1 101.9 زھرة

 89.4 87.8 ملوخية
 104.3 89.4 فلفل

 121.1 110.8 باذنجان
 116.8 111.4 فول أخضر

 108.5 101.9 كوسا
 97.0 101.5 بصل 
 93.6 97.5 ذرة 

 134.3 124.2 شمام
 102.8 99.7 لفت
 117.3 119.7 بطيخ
 89.6 86.0 كزبرة

 121.8 120.4 بقدونس
 114.9 114.5 بازيال
 117.8 115.9 بطاطا
 109.1 113.0 خس
 115.2 108.0 جرجير
   .أبوظبي – اإلحصاءمركز  المصدر:
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لمحاصيل الخضراوات التي ساھمت في ارتفاع الرقم القياسي االرتفاع ة النسبية ونسبة األھميّ 

 2012 خالل النصف الثاني من عام
(2010 =100) 
 نسبة االرتفاع (%) النسبية (%)ة ھميّ األ المحصول التسلسل

8.14 0.01 طماطم  1
8.33 0.46 فاصوليا 2
2.96 0.01 شمندر 3
3.07 0.01 ملفوف 4
6.39 0.02 خيار 5
1.82 0.01 ملوخية 6
16.67 0.07 فلفل 7
9.30 0.09 باذنجان 8
4.85 0.01 فول أخضر 9

6.48 0.05 كوسا 10
8.13 0.01 شمام 11
3.11 0.00 لفت 12
4.19 0.00 كزبرة 13
1.16 0.01 بقدونس 14
0.35 0.00 بازيال 15
1.64 0.01 بطاطا 16
6.67 0.00 جرجير 17

   .أبوظبي – كز اإلحصاءمر المصدر:

الجزر والبصل والذرة والخس ل انخفاض في الرقم القياسي ألسعار كل من محاصيل في حين سجّ 

% على التوالي، 2.01و %2.75و %3.45و %4.0و %4.43و %7.92بنسب  البطيخووالزھرة 

  %.24ة نسبية بلغت وبأھميّ 

  

خالل  الخضراوات ألسعار بعض محاصيل في الرقم القياسي األھميّة النسبية ونسبة االنخفاض
 2012النصف الثاني من عام 

(2010 =100)
 (%) نسبة االنخفاض األھميّة النسبية (%) المحصول التسلسل

0.027.92 جزر 1
0.032.75 زھرة 2
0.024.43 بصل  3
0.154.00 ذرة  4
0.022.01 بطيخ 5
0.003.45 خس 6

   .أبوظبي – ءمركز اإلحصا المصدر:
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  ة:مالحظات توضيحيّ 

  ة:المنھجيّ 
حيث اعتمدت األوزان  كأساس لألسعار واألوزان، 2010يعتمد الرقم القياسي على سنة 

  .الزراعي التسويقمراكز إلى دة الخضراوات المورّ أسعار  بيانات علىالمستخدمة 

  
  مصادر البيانات:

 ھااتوكميّ سعار المنتجات الزراعية (الخضراوات) في تركيب الرقم القياسي على بيانات أ اعُتمد

  التسويق الزراعي من خالل جھاز أبوظبي للرقابة الغذائية.مراكز إلى دة المورّ 

  
  تركيب الرقم القياسي ألسعار المنتجين الزراعيين:

التي  قم القياسي ألسعار المنتجين الزراعيين باستخدام الصيغة الرياضية لالسبيرالر ُيحسب

  أوزان سنة األساس.تعتمد 




