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 ةنبذ

ّبأساس9102ّّعاممنّّمايولشهرّّنالزراعييالمنتجينّلنتائجّحسابّالرقمّالقياسيّألسعارّّمّهذاّالتقريرّتحليلاّيقدّ 

الكليّفيّالرقمّالقياسيّألسعارّالتغيرّالزراعيةّفيّّالمجموعاتنسبّمساهمةّضافةّإلىّحسابّباإلّ،9102ّعام

ّ.المنتجينّالزراعيين

ّ

 

 النقاط الرئيسية

ّ

 

 منّّمايوّشهربمقارنة9102ّّعامّمنّّمايوشهرّخللّّ%27.9ّبنسبةّنيالمنتجينّالزراعيأسعارّّانخفضت

ّمايوشهرّفيّّ%011.2بينماّكان9102ّّعامّمنّّمايوشهرّفيّّ%69.7حيثّبلغّالرقمّالقياسيّّ،9102ّعام

9102. 

 منّعامّّابريلبشهرّمقارنة9102ّّعامّمنّّمايوّخللّشهرّ%1.2أسعارّالمنتجينّالزراعيينّبنسبةّّارتفعت

ّابريلفيّشهرّّ%60.2بينماّكان9102ّّعامّمنّّمايوفيّشهرّّ%69.7حيثّبلغّالرقمّالقياسيّّ،9102

9102. 

 ّمقارنة9102ّّّمايوالذيّحصلّخللّشهرّّاالرتفاعفيّمعدلّّ%021.6ساهمتّمجموعةّ"طماطم"ّبنسبة

ويشكلّوزنّهذهّالمجموعةّماّّ%6.7اسعارّهذهّالمجموعةّبنسبةّّارتفعت،ّحيث9102ّّابريلبشهرّ

 %96.6نسبتهّ

 

 مقارنة9102ّّّمايوّالذيّحصلّخللّشهرّاالرتفاعمعدلّّفيّ%017.1نسبةّبّ"ملفوفمجموعةّ"ّساهمت

ّ ّالمجموعةّبنسبةّارتفعتحيثّّ،9102ّابريلبشهر ّهذه ّماّّ%91.7ّأسعار ّالمجموعة ويشكلّوزنّهذه

 .%9.1نسبتهّ

 مقارنة9102ّّّمايوالذيّحصلّخللّشهرّّاالرتفاعّمعدلفيّّ%22.6بنسبةّّ"باذنجانمجموعةّ"ّتساهم

ّ ّالمجموعةّبنسبةّّارتفعتحيثّّ،9102ّابريلبشهر ّهذه ّماّّ%02.0أسعار ّالمجموعة ويشكلّوزنّهذه

 .%0.1نسبتهّ

 ّمقارنة9102ّّّمايوحصلّخللّشهرّّالذيّاالرتفاعفيّمعدلّّ%10.0بنسبةّ"ّفلفلّحلو"مجموعةّساهمت

وّيشكلّوزنّهذهّالمجموعةّمانسبتهّّ%1.0أسعارّهذهّالمجموعةّبنسبةّّارتفعتحيثّّ،9102ّابريلبشهرّ

0.6%ّ. 

 ّمقارنةّبشهر9102ّّمنّعامّّمايورّالمنتجينّالزراعيينّفيّشهرّالرقمّالقياسيّألسعاّارتفاععلىّالرغمّمن

ساهمتّبالحدّمنّّ%9.6أسعارهاّبنسبةّّانخفضت"ّالتيّخيار"ّاالّأنّأسعارّمجموعة2019ّمنّعامّّابريل

ّ.%11.6ويشكلّوزنّهذهّالمجموعةّماّنسبتهّّ%027.1بنسبةّّاالرتفاعنسبةّ
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سي (: 1جدول ) سبي في الرقم القيا ساهمة كل مجموع لمجموعات المنتجات الزراعيةالتغيّر الن  ةوم

 (011=9102) .9102 ابريلبشهر مقارنة  9102 عامّمن مايوشهر خالل في التغير الكلي 

 المنتجات الزراعية
 الوزن
011 

التغير النسبي 
% 

 المساهمة%

 8.2- 5.2- 8.0 بطاطا

 106.5 25.6 0.8 ملفوف

 17.0 13.2 1.1 فلفل حار

 51.1 5.1 7.4 فلفل حلو

 5.3 كوسا
-20.2 -128.2 

 98.3 19.1 7.8 باذنجان

 186.5- 2.3- 38.5 خيار

 180.7 3.6 04.4 طماطم

 21.2- 9.4- 1.1 بطيخ أحمر

   8.1 شمام

 21.2 25.2 8.0 خس

 11.6 10.5 8.4 بصل

 0.8 231.5 8.8 بقدونس

 8.7- 19.1- 8.5 فاصولياء خضراء

 4.3 12.6 8.0 شمندر

 0.0 0.0 8.0 زهرة/ قرنبيط

 41.3- 26.3- 8.4 يقطين

 0.1 33.9 8.8 كزبرة

 3.2- 27.4- 8.1 بامية

 5.3 55.5 8.1 فجل

   1.5 ذرة

   8.8 رطب أو بلح

   8.8 الليمون 

 0.3 37.6 8.8 الورقيات

   8.8 كنار/ النبج

 0.0 0.1- 8.8 التين

   8.8 لفت

 100.0 8.0 188 المجموع

أبو ظبي-المصدر: مركز اإلحصاء   
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 1012-1018 للفترةألسعار المنتجين الزراعيين  الشهرية األرقام القياسية: 1الشكل 

(1018=100) 

 

ّّ 

 أبوّظبي-المصدر:ّمركزّاإلحصاءّ
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 المالحظات

 

 المالحظات الفنية

ّفيّالملخصّمعّالمرفقةّالفنيةّالملحظاتّعلىّاالطلعّبرجاءّالملخصّهذاّفيّالمذكورةّاإلحصائيةّالمؤشراتّلفهم

ّ.يأبوّظبّ–ّاإلحصاءّلمركزّاإللكترونيّالموقع

ّ

 مصادر البيانات

ولقدّتمّّ،فيّإمارةّأبوظبيّالمزارعينمركزّخدماتّخللّّمنالمستخدمةّفيّهذاّاإلصدارّتمّالحصولّعلىّالبياناتّ

ّوالمؤشرات.مهاّإلنتاجّاإلحصاءاتّاالذيّتولىّمعالجتهاّوتدقيقهاّواستخدّيأبوّظب-توفيرّالبياناتّلمركزّاإلحصاءّ

 

  التفصيلي واإلصدار إضافية معلومات

ّبطراّزيارةّيرجىّاألخرى،ّالرسميةّواإلحصاءاتّنالزراعييالمنتجينّالرقمّالقياسيّألسعارّّحولّالمعلوماتّمنّلمزيد

ّ.gov.abudhabihttp://www.scad :ّيأبوّظبّ–ّاإلحصاءّمركزّموقعّعلىّاإلحصاءات

 

 سياسة التنقيح

ّ ّالمنتجينّيتمّإعدادّمؤشر ّّالزراعيينالرقمّالقياسيّألسعار ّا01ّبعدّعلىّأساسّشهري، شهرّليومّمنّانتهاء

ّرمؤشّاتفإنّمؤشرّولذلك،نهائية.ّّسعارّالمنتجينّالزراعيينألالرقمّالقياسيّّمؤشر تعتبرّنتائجّحسابات،ّوالمرجعي

المنشورةّالّتخضعّللمراجعاتّالمستقبليةّكنتيجةّللبياناتّالجديدةّالتيّّتجينّالزراعيينالرقمّالقياسيّألسعارّالمن

هناكّإجراءاتّتمّوضعهاّمسبقاّمعّمكتبّإدارةّالمشاريعّإلزالة/ّتعديلّتكونّّاكتشافّخطأوفيّحالّأصبحتّمتاحة.ّ

ّالخطأّالمنشور.

ّ

 إخالء المسؤولية وشروط االستخدام

ّفئاتّومختلفّواألفرادّالحكوميةّالجهاتّاحتياجاتّلتلبيةّاإللكترونيّالموقعّهذاّبتشغيلّأبوظبيّ-اإلحصاءّمركزّيقوم

ّبالمستخدمينّتلحقّأضرارّأوّخسائرّأيةّعنّمسؤوالّأبوظبيّ-اإلحصاءّمركزّيعتبرّوالّاألعمال،ّومؤسساتّالمجتمع

ّالمركزّقبلّمنّنيةّبحسنّالموقعّعلىّالمقدمةّاإلحصاءاتّاستخدامّسوءّجراء ّاستخدامّمسؤوليةّفإنّوعليهّ

ّبيانالّمستخدمّويقرّ،.البيانّمستخدميّعاتقّعلىّتقعّبعينهاّأغراضّأليةّأوّمحددّوقتّأيّفيّالرسميةّاإلحصاءات

ّةسيطرّنطاقّخارجّتحدثّقدّالتيّباألخطاءّالمتعلقةّالقانونيةّااللتزاماتّمنّالمركزّمسؤوليةّوُيْخلِيّيعفيّبأنه

 يجةنتّتلحقهّقدّالتيّواألضرارّالخسائرّمقابلّتعويضاتّعلىّالحصولّفيّحقهّعنّيتنازلّكماّعلمهّبدونّأوّالمركز

 .الخطأّلذلك

 

ّهاإليّالوصولّيتاحّالتيّأوّالموقعّهذاّعلىّوالموجودةّيأبوّظبّ–ّاالحصاءّمركزّمنّالصادرةّالرسميةّاالحصاءاتّتعتبر

ّاتمحتويّاستنساخّللمستخدمينّويجوزّذلك،ّلغيرّاإلشارةّعندّإالّوالتأليفّالنشرّحقوقّبموجبّمحميةّخلله،ّمن

ّمركزّمنّخاصّإذنّعلىّالحصولّدونّالوسائلّبمختلفّجزئيااّّأوّكليااّ)إلخّّوالجداول،ّالنشراتّذلكّفيّالموقع(ّبما

  :يليّماّبإيضاحّوذلكّالمركز،ّعنّبصدورهاّاإلقرارّشريطةّاإلحصاء،

ّ

 .اتالصفحّأوّالصفحةّورقمّاإلسنادّفترةّالفهرسة،ّورقمّالمنتج،ّواسمّالنشر،ّوسنةّ،يأبوّظب-ّاإلحصاءّمركزّالمصدر:

http://www.scad.gov.abudhabi/
http://www.scad.gov.abudhabi/



