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 مقدمة
 االقتصادیة انظمتھا اختالف على الدول جمیع في االقتصادیة المؤشرات أھم من األسعار تعتبر
 الداخلیة التجاریة التعامالت مثل القومي، االقتصاد في ومتعددة واسعة مجاالت في تستخدم حیث واالجتماعیة،

 االقتصادیة السیاسات وضع وفي المختلفة القطاعات بین االقتصادیة الموارد توزیع مجال وفي والخارجیة
 .القائم االقتصادي الواقع تحلیل إلى باإلضافة المدى بعیدة

 منھا النامیة الدول غالبیة وتسترشد الدولیة التجارة واتجاھات نمط في أساسیاً  دورا األسعار تلعب كما
 تعتمد كما المختلفة، تھاالستثمارا اقتصادي توزیع وضع في تغیراتھا والیة باألسعار سواء حد على والمصنعة

 .واألجور الرواتب وتحدید تعدیل في المعیشة تكالیف وكذلك المستھلك ألسعار القیاسیة األرقام على الدول ھذه
 بیانات بجمع تقوم مدیریة االحصاء الزراعي في الجھاز المركزي لالحصاء  لألسعار األھمیة ھذه من وانطالقا
ة ، عبر اصدار تقریر المحلی سواقاأل في المتداولة المختلفة السلع رأسعا وبدراسة دوریة بصورة األسعار

أسعار الحقل لكافة المحاصیل الزراعیة والفواكھ والخضراوات والتمور والمنتجات سنوي یغطي مؤشرات 
  .، علما بانھ لم یتم شمول اقلیم كردستان  الحیوانیة واألسماك

 
  منھجیة التقریر   

التي تمثل كلفة التسویق  الھوامش التسویقیةمطروحا منھ  للمنتوج الزراعيملة إن سعر الحقل ھو سعر الج
  .بیـن المزرعة وسـوق الجملة ( كالتعبئة والتحمیل والنقل وأیة مصاریف أخرى) 

 یتم احتساب أسعار الجملة للمحاصیل والخضراوات والفواكھ والتمور والمنتجات الحیوانیة على مستوى    
مع ثالث أسعار أسبوعیا من سوق الجملة الرئیس في كل محافظة من محافظات العراق المحافظة  حیث تج

عدا محافظة بغداد حیث یشمل فیھا سوقین للجملة ھما سوق جمیلة وعلوة الرشید، ثم یستخرج متوسط بسیط 
ر وتقوم لتلك األسعار الثالثة وترسل إلى مدیریة اإلحصاء الزراعي في نھایة كل شھر أربعة معدالت لألسعا

المدیریة بأحتساب متوسط بسیط لسعر الجملة خالل الشھر ومن ثم خالل الموسم الزراعي ( سنوي أو 
المعتمدة كنسبة من المنتوج وفق نتائج مسح اسعار الحقل لعام  الھوامش التسویقیةمطروحا منھا موسمي ) 

2006 .  
االنبار ) لم یتم استیفاء بیانات  –وك كرك –صالح الدین  –ونظرا للوضع االمني في المحافظات ( نینوى 

 .ھا االسعار فی
  

    تحلیل النتائج 
  فیما یأتي أھم المؤشرات الواردة في ھذا التقریر :  

 بنسب متفاوتة فقد شھدت أسعار 2013مقارنة بسنة  2014أسعار السلع الزراعیة سنة  انخفضت 

 ، %)10.1( ، %)16.2( دارھامقبنسـب  اً انخفاض) ، الشلب  الشعیر ، الحبوب مثل (الحنطة

  .  %) 5.6( في حین ارتفع سعر الذرة الصفراء بنسبة  ،على التوالي  %)11.9(

 خیار الماء ( الطماطة مثل 2013مقارنة بسنة  2014سنة  الخضراوات بعض أسعار انخفضت ،  ،

 ینماب %) على التوالي . 15.0 ( ، %) 4.0 ، ( %) 11.5 بنسب ( ) الشجر االبیض مال احمد

 %) . 12.3 (بنسبة  2013مقارنة بسنة  2014سنة ل الفاصولیا الخضراءسعر  رتفعا

 منھا (البرتقال ، اللیمون  2013مقارنة  بسنة   2014جمیع أنواعھا سنة ب الفواكھاسعار   انخفضت

 %) 11.9( ، %)3.9، ( %)14.6، ( %)13.4) بنسب ( ، الزیتون الحامض، الرمان ، المشمش

  .%) 16.2 ( ةارتفع سعر العنب بانواعھ بنسببینما ،  على التوالي %)  0.5( ،

 الخستاوي اـمنھ 2013مقارنة بسنة  2014األصناف سنة  لبعضأسعـار التمور  ارتفعت) 

في حین انخفض سعر ( الزھدي ) على التوالي  ) % 11.5 ، ( %) 17.6 والخضراوي) بنسب (

 .% )  1.2بنسبة ( 
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 لحم و ، منھـا ( لحـم األبقار 2013 بسنةمقارنـة  2014 سنةـوم الحمراء اللح بعض أسعار انخفضت

في حین ارتفع سعر لحم الغنم بنسبة  ،  على التوالي %) 3.6، ( %) 2.6( ة) بنسبالماعز 

 . % ) للكیلو غرام الواحد3.6(

 جاج ، الد ( منھا 2013 بسنةمقارنة  2014سنة ولكافة انواعھا  اللحوم البیضاء أسعار ارتفعت

على  % ) 13.8، (  %) 7.7 ( ، %) 5.8 األسماك النھریة و األسماك  البحریة ) و بنسب (

 .التوالي 

  على 6.8، ( %)8.4بنسبة (  2013مقارنة بسنة  2014ارتفعت أسعار الحلیب والبیض سنة (%

 التوالي .

 ةبنسب 2013 بسنةمقارنة  2014لسنة والماعز األغنام مثل  الحیوانات بعض ارتفعت اسعار 

 2014لسنة %) 22.6( اما االبقار فقد انخفض سعر الرأس بنسبة  %) 2.6(  ، %)28.1(

 . 2013بالمقارنة مع سنة 

  في حین  %)،20.2بنسبة ( 2013 بسنةمقارنة  2014سنة لارتفعت أسعار شتالت الحمضیات

 . %)3.8(بنسبة  النفضیاتانخفضت اسعار شتالت 

 فسائل الزھدي والخستاوي وفسائل االنواع الممتازة  منھاو 2014لسنة  اسعار فسائل التمورت ارتفع

  %) على التوالي .2.3%) ، (16.3%)، (11.8( وبنسب

االنفتاح نتیجة  مستمر تذبذبفي ان أسعار السلع الزراعیة المحلیة من خالل نتائج التقریر نجد 

  . ألجنبیة ومنھا السلع الزراعیةالواضح في استیراد مختلف أنواع السلع من األسواق العربیة وا
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  )2014 - 2013(  نسنتیللسعار الحقل للمحاصیل الحقلیة أمتوسط 
Prices for field crops for (2013 - 2014) 

 (دینار / كغم)             ) 1جدول ( 
Table (1)                (ID/Kg) 

  2014  2013  المحاصیل
  نسبة التغیر%

Change 
percentage % 

Crops 

 Wheat 16.2- 582 695  الحنطة
 Barley 10.1- 434 483  الشعیر
 Paddy 11.9- 670 760  الشلب

 Maize 5.6 689 653  الذرة الصفراء
 Sun flower 17.6 1141 970  زھرة الشمس
 Sorghum 0.5 734 730  الذرة البیضاء

 Millet 8.5- 730 798  الدخن
 Chickpeas 0.9 1468 1455  الحمص
 Lentil 11.5- 1111 1255  العدس
 Mung beans 11.9 1119 1000  الماش
 Sesame 18.9 2211 1860  السمسم
 Oats 3.5- 893 925  ھرطمان

 Ground-nut 0.2 1904 1900  فستق الحقل
 Cotton 9.9 1813 1650  القطن
 Tunbak 27.9 2047 1600  التنباك

 Dry 28.1 1368 1068  الباقالء الیابسة
broad beans 

 Cabbages 12- 514 584  اللھانة

 Cleaned 3.5- 615 637  القرنابیط  المنظف
Cauliflower 

 Turnip 6.7- 723 775  الكلم
 Spinach 5.7 645 610  السبانغ

 Green broad 7.0- 554 596  الباقالء الخضراء
beans 

 Carrot 2.7 488 475  الجزر
 Turnip 8.5- 343 375  الشلغم

 Beet-root 12.5- 413 472  الشوندر
 Chard 8.5 499 460  السلق

 Green Pepper 16.0 760 655  الفلفل البارد االخضر

 Hot Green 23.7 1082 875  الفلفل الحار االخضر
Pepper 

 Dry Onion 0.6- 492 495  البصل الیابس
 Green Onion 22.9 424 345  البصل االخضر

 Potatoes 4.6 656 627  البطاطا
 Tomatoes 11.5- 523 591  الطماطة
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  ) 1تابع جدول (      

  2014  2013  المحاصیل
  نسبة التغیر%

Change 
percentage  % 

Crops  

 Okra 18.0 2207 1870  البامیا
 Eggplants 2.5- 615 631  الباذنجان

 Green Haricot 12.3 1188 1058  الفاصولیا الخضراء
 Green beans 5.6 1109 1050  اللوبیا الخضراء

 Cucumbers 4.0- 523 545  خیار الماء
 Gherkins 7.2 579 540  خیار القثاء
 Watermelon 22.7- 360 466  رقي المائدة

 Melon 16.3- 477 570  البطیخ
 Squash 15.0- 525 618  مال احمد الشجر االبیض

 Amber cup Squash 6.8 520 487  الشجر االحمر
 Lettuce 1.1- 524 530  الخس
 Radish 21.8 487 400  الفجل
 Garlic 7.4- 797 861  الثوم
 Alfalfa 5.6- 340 360  الجت

 Lucerne 3.4- 425 440  البرسیم
 Peas 18.2 956 809  البزالیا

 Boiler onion 0.6- 967 973  بصل الفسقة
 Wheat & barley Straw 4.0 361 347  تبن الحنطة والشعیر

 Nutmeg 0.4- 276 277  بوة الشلب
                                                                                                                             

          
 
 

  )1شكل (         
  ) 2014 - 2013أسعار الحقل لبعض المحاصیل الحقلیة للسنتین (متوسط 

Figure (1) 
Prices for some field crops for ( 2013 - 2014) 
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 ) 2014 – 2013أسعار الحقل للفواكھ للسنتین ( متوسط   

Field Prices for fruits for the year (2013 - 2014) 
  (دینار / كغم )                ) 2جدول ( 

Table (2)            (ID/Kg)  

  2014  2013  الفاكھة
  نسبة التغیر%
Change 

percentage  % 
Fruits  

 Orange 13.3- 745 860 برتقال
 Mandarins 14.6- 822 963 اللنكي

 Lemons 13.9 1737 1525 لیمون حامض
  Bitter range    14.7- 468 548 نارنج
 Peaches 15.9 1188 1025 خوخ
 Pomegranates 1.0- 905 914 رمان

 Pears 3.9- 721 750 عرموط
 Apricot 12.0- 1178 1338 مشمش

 Apples ( All Kinds ) 11.9- 853 969 تفاح بانواعھ
 Greengage 10.9 927 836 كوجة
 Plums 6.7- 853 914 الوبالو

 Figs 5.8 1297 1226 تین طري
  Sweet Lemons 5.3 811 770 لیمون حلو

 Grapes ( All Kinds ) 16.2 788 678 عنب بانواعھ
 Olives 0.5- 850 854 زیتون

 
 

 
 
 
 
 
 
  ) 2شكل (

  ) 2014 – 2013أسعار الحقل لبعض الفواكھ للسنتین (  متوسط
Figure (2)  

Field Prices for some kind of fruits for the year (2013 - 2014)  
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 ) 2014 – 2013أسعار الحقل للتمور للسنتین (متوسط 
Field price for dates for (2013- 2014) 

  (دینار / كغم)                  ) 3جدول ( 
Table (3)                    (ID/Kg) 

  2014  2013  التمور
  نسبة التغیر%

Change 
percentage  % 

Dates  

 Khadrawi 11.6 801 718 خضراويال
 Zuhdi 1.2- 418 423 زھديال
 Khistawi 17.7 751 638 خستاويال

 Sayer 2.0 684 671 سایرال
 Hillawi 11.6- 831 940 حالويال

 Other 22.4 1040 850 انواع اخرى
  

  
  
  
  
  )3شكل (

 ) 2014 – 2013قل للتمور للسنتین ( أسعار الح متوسط
Figure (3)  

Field prices for dates for (2013 - 2014)  
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 )  2014 – 2013الحمراء للسنتین (  أسعار الحقل للحوممتوسط 
Field price for red meat for (2013- 2014) 

  (دینار/ كغم)                   ) 4جدول ( 
Table (4)                     (ID/Kg) 

                                                                                     
  2014  2013  حوم الحمراءالل       

  نسبة التغیر%
Change 

percentage  % 
Red meat  

 Cows 2.6- 9937 10200 األبقار
 Sheep 3.6 11004 10620 األغنام
 Goat 3.6- 9210 9549 الماعز

 Buffalo 5.5- 9030 9560 الجاموس
 Camel 3.2 9550 9250 االبل

  
  

  
  
  
  
  )4شكل (

  )  2014 – 2013راء للسنتین (أسعار الحقل للحوم الحم متوسط
Figure (4)  

Field prices for Red meat for (2013- 2014)  
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 ) 2014 – 2013أسعار الحقل للحوم البیضاء للسنتین ( متوسط 
Field prices for white meat for (2013 - 2014)  

  Table (5)      ) 5ول ( جد
 (ID/Kg)                                                                                                (دینار/ كغم) 

  2014  2013  اللحوم البیضاء
  نسبة التغیر%

Change 
percentage  % 

White Meat  

  Fowls 5.8 3511 3320  الدجاج
  Sea fish 13.8 3392 2980  ةاألسماك البحری

  River fish 7.7 5151 4784  األسماك النھریة
  Other 10.3 3818 3463  األخرى

  
    

  
  )5شكل (

  ) 2014 – 2013أسعار الحقل للحوم البیضاء للسنتین ( متوسط 
Figure (5)  

Field prices for white meat for (2013 - 2014)  
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 ) 2014 – 2013للسنتین (أسعار الحقل للحـلیب والبیض  متوسط 
Field prices for milk & eggs for (2013- 2014) 

  ) 6جدول ( 
Table (6)        

  2014  2013  المنتج
  نسبة التغیر%

Change 
percentage  % 

Product  

 Milk (ID/ Kg) 8.4 918 847  الحـلیب ( دینار/ كغم )

 Eggs (ID/ egg) 6.8 158 148  البیض ( دینار/ بیضة )
 

              
  
  ) 6شكل (

  )  2014 – 2013أسعار الحقل للحلیب والبیض للسنتین ( متوسط   
Figure (6)  

Field prices for milk and eggs for (2013 - 2014)  
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 ) 2014 – 2013(  للسنتین أسعار الحقل للحیواناتمتوسط 
Field prices for animals for (2013 - 2014) 

  )رأس(دینار /                 ) 7جدول ( 
Table (7)                         (ID/ Animal) 

  2014  2013  الحیوان
  نسبة التغیر%
Change 

percentage  % 
Animals  

 Cows 22.6- 1227907 1585651  األبقار
 Sheep 28.1 254882 199000  األغنام

 Goats 2.6 146164 142500  الماعز
 Buffalos 6.0- 1800120 1915644  الجاموس

 Camels 18.0- 1526622 1862285  اإلبــل
  
  
  
  )  7شكل (

)  2014 –  2013أسعار الحقل للحیوانات للسنتین (  متوسط 
Figure (7)  

Field prices for Animals (2013- 2014)  
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 ) 2014 – 2013للسنتین (  أسعار الحقل للشتالتمتوسط 

Field prices for nursling for (2013 - 2014)  
  (دینار/شتلة)                  ) 8جدول ( 

Table (8) (            (ID/Nursling) 

 2014 2013  الشتالت
  نسبة التغیر%
Change 

percentage  % 
Nursling  

 Citrus fruit 20.2 3677 3060  الحمضیات
nursling  

 Deciduous 3.8- 2961 3077  النفضیات
trees nursling   

  
  
  
  
  
  ) 8شكل (

  )  2014 – 2013أسعار الحقل للشتالت للسنتین ( متوسط 
Figure (8)  

Field prices for nursling for (2013- 2014)  
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  ) 2014 – 2013للسنتین (  أسعار الحقل للفسائلمتوسط 

Field prices for palm tree seedlings for (2013 - 2014) 
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Table (9)                                           (ID/ palm tree seedling) 

  2014  2013  الفسائل   
  التغیر%نسبة 

Change 
percentage  % 

Palm tree 
seedlings 

 11.8 8217 7350  زھدي
Zuhdi palm 

tree 
seedlings 

 16.3 10007 8602  خستاوي
Khistawi 
palm tree 
seedlings 

 2.3 19753 19300  أنواع ممتازة
Good palm 

tree 
seedlings 

 Other 8.2 21751 20110  أنواع أخرى

  
 
 
 
  )  9شكل (

  ) 2014 – 2013أسعار الحقل للفسائل للسنتین ( سط متو
Figure (9)  

Field prices for palm tree seedlings 
For (2013- 2014)  
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