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 ةنبذ

 9102 عام من يوليولشهر  نالزراعييالمنتجين لنتائج حساب الرقم القياسي ألسعار  م هذا التقرير تحليلا يقد   

الكلي في الرقم التغير الزراعية في  المجموعاتنسب مساهمة ضافة إلى حساب باإل ،9102 عام بأساس

 .القياسي ألسعار المنتجين الزراعيين

 

 

 النقاط الرئيسية

 

 

 من  يوليو شهربمقارنة  9102عام من  يوليوشهر خلل  %20.2 بنسبة نيالمنتجين الزراعيأسعار  انخفضت

شهر في  %011.1بينما كان  9102عام من  يوليوشهر في  %28.8حيث بلغ الرقم القياسي  ،9102 عام

 .9102 يوليو

 من  يونيوبشهر مقارنة  9102عام من  يوليو خلل شهر %92.0أسعار المنتجين الزراعيين بنسبة  ارتفعت

 يونيوفي شهر  %51.6بينما كان  9102عام من  يوليوفي شهر  %28.8حيث بلغ الرقم القياسي  ،9102عام 

9102. 

  مقارنة  9102 يوليوالذي حصل خلل شهر  االرتفاعفي معدل  %92.6ساهمت مجموعة "طماطم" بنسبة

ويشكل وزن هذه المجموعة ما  %29.9اسعار هذه المجموعة بنسبة  ارتفعت، حيث 9102 يونيوبشهر 

 %99.9نسبته 

 

 مقارنة بشهر  9102 يوليوالذي حصل خلل شهر  االرتفاع معدلفي  %05.8بنسبة  "خيارمجموعة " تساهم

ويشكل وزن هذه المجموعة ما نسبته  %9.6أسعار هذه المجموعة بنسبة  ارتفعتحيث  ،9102 يونيو

61.8%. 

  مقارنة بشهر  9102 يوليوحصل خلل شهر  الذي االرتفاعفي معدل  %1.1بنسبة " ذرة"مجموعة ساهمت

 ما نسبتهو يشكل وزن هذه المجموعة  %086.9أسعار هذه المجموعة بنسبة  ارتفعتحيث  ،9102 يونيو

0.8% . 

  مقارنة  9102من عام  يوليور المنتجين الزراعيين في شهر الرقم القياسي ألسعا ارتفاععلى الرغم من

ساهمت  %92.5أسعارها بنسبة  انخفضت" التي بصل" اال أن أسعار مجموعة 2019من عام  يونيوبشهر 

 .%1.9ويشكل وزن هذه المجموعة ما نسبته  %1.6بنسبة  االرتفاعبالحد من نسبة 
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سي (: 1جدول ) سبي في الرقم القيا ساهمة كل مجموع لمجموعات المنتجات الزراعيةالتغيّر الن  ةوم

 (011=9102) .9102 يونيوبشهر مقارنة  9102 عام من يوليوشهر خالل في التغير الكلي 

 المنتجات الزراعية
 الوزن
011 

التغير النسبي 
% 

 المساهمة%

 8.0 بطاطا
  

   0.8 ملفوف

 0.9 28.0 1.1 فلفل حار

 0.1 0.7 7.4 فلفل حلو

 5.3 كوسا
-3.9 -0.5 

 0.3- 2.2- 7.8 باذنجان

 16.3 7.5 38.5 خيار

 79.5 87.7 04.4 طماطم

 0.4- 8.9- 1.1 بطيخ أحمر

   8.1 شمام

 0.1 6.1 8.0 خس

 0.5- 28.6- 8.4 بصل

   8.8 بقدونس

 0.0 2.2 8.5 فاصولياء خضراء

   8.0 شمندر

   8.0 قرنبيطزهرة/ 

 0.2 10.3 8.4 يقطين

   8.8 كزبرة

 0.1 52.4 8.1 بامية

   8.1 فجل

 4.4 135.7 1.5 ذرة

   8.8 رطب أو بلح

 0.0 24.2- 8.8 الليمون 

 0.0 17.1- 8.8 الورقيات

   8.8 كنار/ النبج

 0.0 0.0 8.8 التين

   8.8 لفت

 100.0 29.1 100.0 المجموع

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

(1018=100)

 

   

 أبو ظبي-المصدر: مركز اإلحصاء 
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 المالحظات

 

 المالحظات الفنية

 مع المرفقة الفنية الملحظات على االطلع برجاء الملخص هذا في المذكورة اإلحصائية المؤشرات لفهم

 .يأبو ظب – اإلحصاء لمركز اإللكتروني الموقع في الملخص

 مصادر البيانات

 ،في إمارة أبوظبي المزارعينمركز خدمات خلل  منالمستخدمة في هذا اإلصدار تم الحصول على البيانات 

ات مها إلنتاج اإلحصاءاالذي تولى معالجتها وتدقيقها واستخد يأبو ظب-ولقد تم توفير البيانات لمركز اإلحصاء 

 والمؤشرات.

 

  التفصيلي واإلصدار إضافية معلومات

 يرجى األخرى، الرسمية واإلحصاءات نالزراعييالمنتجين الرقم القياسي ألسعار  حول المعلومات من لمزيد

 .gov.abudhabihttp://www.scad : يأبو ظب – اإلحصاء مركز موقع على اإلحصاءات رابط زيارة

 

 سياسة التنقيح

يوم من انتهاء  16بعد على أساس شهري،  الزراعيينالرقم القياسي ألسعار المنتجين يتم إعداد مؤشر 

ن فإ ولذلك،نهائية.  الزراعيينسعار المنتجين ألالرقم القياسي  مؤشر تعتبر نتائج حسابات، وشهر المرجعيلا

المنشورة ال تخضع للمراجعات المستقبلية  الرقم القياسي ألسعار المنتجين الزراعيين مؤشر اتمؤشر

هناك إجراءات تم وضعها مسبقا تكون  اكتشاف خطأوفي حال كنتيجة للبيانات الجديدة التي أصبحت متاحة. 

 المنشور.مع مكتب إدارة المشاريع إلزالة/ تعديل الخطأ 

 

 إخالء المسؤولية وشروط االستخدام

 واألفراد الحكومية الجهات احتياجات لتلبية اإللكتروني الموقع هذا بتشغيل أبوظبي -اإلحصاء مركز يقوم

 أضرار أو خسائر أية عن مسؤوال أبوظبي -اإلحصاء مركز يعتبر وال األعمال، ومؤسسات المجتمع فئات ومختلف

 هوعلي  المركز قبل من نية بحسن الموقع على المقدمة اإلحصاءات استخدام سوء جراء بالمستخدمين تلحق

 عاتق على تقع بعينها أغراض ألية أو محدد وقت أي في الرسمية اإلحصاءات استخدام مسؤولية فإن

 لمتعلقةا القانونية االلتزامات من المركز مسؤولية وُيْخِلي يعفي بأنه البيان مستخدم ويقر ،.البيان مستخدمي

 على الحصول في حقه عن يتنازل كما علمه بدون أو المركز سيطرة نطاق خارج تحدث قد التي باألخطاء

 .الخطأ لذلك نتيجة تلحقه قد التي واألضرار الخسائر مقابل تعويضات

 

 يتاح التي أو الموقع هذا على والموجودة يأبو ظب – االحصاء مركز من الصادرة الرسمية االحصاءات تعتبر

 نللمستخدمي ويجوز ذلك، لغير اإلشارة عند إال والتأليف النشر حقوق بموجب محمية خلله، من إليها الوصول

 صولالح دون الوسائل بمختلف جزئياا  أو كلياا )إلخ  والجداول، النشرات ذلك في الموقع( بما محتويات استنساخ

  :يلي ما بإيضاح وذلك المركز، عن بصدورها اإلقرار شريطة اإلحصاء، مركز من خاص إذن على

 

 وأ الصفحة ورقم اإلسناد فترة الفهرسة، ورقم المنتج، واسم النشر، وسنة ،يأبو ظب- اإلحصاء مركز المصدر:

 .الصفحات

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



