وثيقة توضيحية للبيانات المنشورة
االسم (يرجى كتابة اسم المسح)
مسح األسعار الزراعية

المحتويات
الوقت
الدقة
المقارنة
الوصول للبيانات

المجال (مجال المسح ،اجتماعي ،اقتصادي ،زراعي... ،الخ)
زراعي

المديرية والشخص المسؤول (اسم المديرية المسؤولة عن التنفيذ والشخص المسؤول عن المسح وطريقة االتصال به)
مديرية االحصاءات الزراعية– م .محمد الطوالبة -تلفون  -5300700فرعي  -1355بريد إلكتروني
الهدف والمرجعية التاريخية
الهدف (يرجى كتابة األهداف الخاصة بالمسح)
يهدف المسح إلى:
تقدير أسعار الجملة وأسعار األسواق المركزية وأسعار أرض المزرعة (باب المزرعة ) للمنتوجات الزراعية
أ-
المختلفة من خالل جمع البيانات السعرية من الحائز الزراعي في المناطق اإلنتاجية لتغطية جميع األسعار الزراعية.
تقدير التكاليف التسويقية التي يتحملها المزارع جراء بيع منتوجاته في أسواق الجملة أو األسواق المركزية أو على
ب-
أرض المزرعة إضافة إلى تقدير الوزن النسبي الذي تمثله مكونات هذه التكاليف .
تقدير معدل أسعار مستلزمات اإلنتاج خالل العام .
ج-
تقدير حصة أماكن التسويق المختلفة (سواء كانت أسواق الجملة أو األسواق المركزية أو أرض المزرعة أو
د-
بالقرب منها ) من إجمالي الكميات المباعة.
المرجعية التاريخية( :يرجى كتابة السنة التي بوشر فيها تنفيذ المسح)
1987
المستخدمون والتطبيقات (في المستخدمون يرجى ذكر الجهات أو األشخاص اللذين يستفيدون من بيانات هذا المسح ،وفي
حق التطبيقات يرجى كتابة أوجه استخدام هذه البيانات):
المستخدمون :البنك المركزي ،الفاو ،وزارة التخطيط ،وزارة الزراعة ،الخبراء الزراعيون ،اساتذة الجامعات ،طلبة
الجامعات ،المنتجين الزراعيين ،الشركات الزراعية.
المصدر (يرجى كتابة مصدر جمع البيانات ،مثال المسح في حالة االعتماد على المسح في جمع البيانات)
تجمع البيانات ميدانيا بواسطة االجهزة الكفية من خالل مسح شهري و لمدة  12شهر في السنة
الهيئة المخولة بجمع البيانات ونشرها (من هي الجهة الرسمية التي تقوم بجمع األرقام ،مثال دائرة اإلحصاءات العامة،
البنك المركزي... ،الخ)
دائرة اإلحصاءات العامة بموجب قانون رقم  24لسنة  1950وتعديالته.
دائرة اإلحصاءات العامة بموجب قانون رقم  8لسنة .2003
دائرة اإلحصاءات العامة بموجب قانون رقم  12لسنة .2012

 .1المحتويات
 1-1وصف المحتويات (تقديم وصف مختصر لما تم نشره في الجداول أو النشرة)
يقدم هذا المسح بيانات تفصيلية حول أسعار باب المزرعة وأسعار االسواق المركزية ،والتكاليف التسويقية.
 2-1تعاريف إحصائية (ذكر أهم التعريفات اإلحصائية الواردة في المسح)
األسعار الزراعية :
هي القيمة التبادلية للمنتجات الزراعية معبرا عنها بوحدات النقود ( فلس  /كغم ) واألسعار الزراعية المستعملة في هذا المسح
هي أسعار األسواق المركزية وسعر باب المزرعة والسعر بالقرب من أرض المزرعة.
تشمل عينة ممثلة للحيازات الزراعية المروية والبعلية في كل من المناطق المرتفعة واألغوار
قسمت المملكة الى منطقتين رئيسيتين الختالفهما في أنماطهما الزراعية مناطق األغوار والمناطق المرتفعة
 3-1المتغيرات (ذكر متغيرات الدراسة الرئيسة للمسح)
اهم المتغيرات:
أسعار شراء البذار والشتول والتقاوي.
أسعار شراء االسمدة العضوية والكيماوية.
أسعار شراء المبيدات والعالجات الزراعية.
1

أسعار البيع والتكاليف التسويقية للمنتجات النباتية.
 4-1التصنيفات (ذكر األساس الذي يتم على أساسه سرد التفاصيل في الجداول)
الجداول المنشورة تعتمد على نشر البيانات حسب:
التكاليف التسويقية وأسعار البيع في األسواق المركزية وأسعار باب المزرعة للكميات المباعة حسب األشهر
التكاليف التسويقية وأسعار البيع وأسعار باب المزرعة للكميات المباعة على أرض المزرعة حسب األشهر
النسبة المئوية للكميات الشهرية المباعة الى إجمالي الكمية المباعة حسب منطقة اإلنتاج
النسبة المئوية لحصة أماكن التسويق المختلفة من الكميات اإلجمالية المباعة حسب األشهر
األرقام القياسية ألسعار باب المزرعة حسب األشهر من ()2012-2001

 -2الوقت
 1-2الفترة المرجعية (هي الفترة الزمنية المرجعية التي يتم فيها جمع البيانات)
تنفذ الدراسة خالل جميع أشهر السنة أي من شهر كانون ثاني الى شهر كانون أول
 2-2تاريخ النشر (التاريخ السنوي لنشر هذه البيانات من قبل الدائرة)
متوفر شهريا من خالل الخبر الصحفي للرقم القياسي ألسعار المنتجين الزراعيين
 3-2االلتزام بالنشر (االلتزام بنشر البيانات في الموعد المحدد)
متوفر
 4-2التكرار (يذكر فيه تكرار تنفيذ المسح  ،مثال  :ربعي ،نصف سنوي ،سنوي ،أكثر من اختيار)
شهري
 5-2توفر سلسلة زمنية (ذكر السلسلة الزمنية المتوفرة من بيانات هذا المسح)
تتوفر سلسلة زمنية 2013-1988

 -3مستوى الدقة

 1-3الدقة الكلية (تقدير مستوى الدقة لتنفيذ المسح ،دقة عالية جداً في حال تنفيذ جميع البنود الواردة في قائمة اختبار دقة
المسح ،أو عالية في حال توفر ثلثي العناصر ،ومتوسطة في حال توفر أقل من نصف البنود)
عالية جدا
 2-3مصادر عدم الدقة (سواء أكانت المصادر أخطاء المعاينة أو أخطاء غير المعاينة)
العينة
 3-3مقاييس الدقة المتوفرة (كيفية الحكم على دقة البيانات بالقياس أو الوصف وفي حال القياس ذكر المقياس المستخدم
ونتيجة القياس)
مقاييس دقة وصفية

 -4المقارنة

 1-4المقارنة عبر الزمن (قابلية مقارنة البيانات مع البيانات المنشورة سابقاً)
هذه البيانات قابلة للمقارنة مع البيانات المنتجة سابقا بسبب استخدام نفس المنهجية وتطبيق المعايير الدولية
 2-4المقارنة مع اإلحصاءات األخرى(قابلية مقارنة البيانات المنشورة مع األرقام الواردة في المسوح األخرى لنفس
المتغير ،ومقارنة البيانات مع الدولة األخرى)
هذه البيانات قابلة للمقارنة مع اإلحصاءات األخرى والتي تستخدم نفس التعاريف والتصانيف الدولية المتعلقة باألسعار
الزراعية.

 -5الوصول للبيانات
 1-5شكل النشر (كيف يمكن لمستخدم البيانات الوصول إليها ،مثال :الموقع اإللكتروني للدائرة ،نسخة ورقية ... ،الخ)
تنشر البيانات ورقيا وإلكترونيا على موقع دائرة اإلحصاءات العامة
http://db/dos_home/New_Site/dos_home_a/main/index.htm
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