
 بيان صحفي

 2016تقرير أسعار الحقل للمنتجات الزراعية لسنة 

 انظمتهرا اخرتف  علر  الريلل جمير  فري قتصراييةاأل المؤشررات أهر  مرن أسرعار الحقرل للمنتجرات الزراعيرة تعتبرر       

 الياخليرة التجاريرة التعرامفت مثرل القلمي، االقتصاي في لمتعيية لاسعة مجاالت في تستخي  حيث لاالجتماعية، االقتصايية

 المري  بعيرية االقتصرايية السياسرات لضر  لفري المختلفرة القطاعرات برين االقتصرايية المرلاري تلزير  مجال لفي لالخارجية

 القائ  االقتصايي اللاق  تحليل إل  باإلضافة

 

بنسر  متفالترة فقري شررهيت  2015مقارنرة بسرنة  2016الزراعيرة سرنة  منتجراتلل الحقرل أسرعارمتلسرطات  انخفضرت      
 ، (%12.6(،ن%11.2ن مقرريارهابنسرر    ا  ( انخفاضرر، الشررل   الشررعير ، حبررل  مثررل نالحنطررةلل الحقررل أسررعارمتلسررطات 

 . (%14.0ن الذرة الصفراء بنسبة الحقل لمحصلل سعر انخفضفي حين  عل  التلالي ، (%4.1ن
 
 نالبراقفء الخضراء،البصرل االخضرر(الخضررالات  بعرض أسرعار متلسرطات أرتفعرتأما بشأن المحاصيل لالخضررالات ،     
علر  الترلالي ، بينمرا انخفضرت متلسرطات  ( %1.3، %27.7بنسبة ن 2015سنة  أسعار بمتلسطات مقارنة 2016سنة ل

 . عل  التلالي (%15.3، ن (%21.6( بنس  نالطماطة ،الباذنجانن مثل أسعار بعض الخضرلات
 

منهر ا  2015مقارنرة بسرنة  2016التمرلر سرنة بعض انرلا  مرن الحقل لأسع ار متلسطات ارتفعت لمن الجيير بالذكر      
   عل  التلالي( %23.6، ن (%7.3)( بنس  الخضرالي ،السايرن
 
لح  ، لنلح   األبقارامنه  2015مقارن ة بسنة  2016سنة لاللح ل  الحمراء بعض انلا   أسعار متلسطاتانخفضت لقي     

سررنة للكافررة انلاعهررا  اللحررل  البيضرراء أسررعار متلسررطات انخفضررتل. علرر  التررلالي (%0.1، ن (%4.4ن ةبنسررب( المرراعز
،  (%1.8ن ، (%13.4( ل بنسرر  ن النهريررةل األسررما    البحريررةاألسررما  الرريجا، ، ن منهررا 2015مقارنررة بسررنة  2016

  . عل  التلالي(  %15.4ن
 

 نسبة التغير%
Change percentage % 2016 2015 

المحاصيل لالمنتجات 
 الزراعية

 الحنطة 537 477    11.2-

 الشعير 422 369 12.6-
 الشل  662 635 4.1-

 الذرة الصفراء 700 602 14.0-

 الباقفء الخضراء 512 654 27.7

 البصل االخضر 450 456 1.3

 الطماطة 555 435 21.6-

 الباذنجان 620 525 15.3-

 الخضرالي 810 869 7.3

 الساير 700 865 23.6
 لح  االبقار 9757 9330 4.4-

 لح  الماعز 9147 9140 0.1-

 اليجا، 3600 3119 13.4-

 االسما  البحرية 3500 3437 1.8-

 االسما  النهرية 5334 4510 15.4-
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