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 مقدمةال
تستخلص نتائج التقریر من حقول الدواجن في العراق سنویا حیث  تصدر مدیریة اإلحصاء الزراعي تقریرھا عن   

مسح حقول الدواجن الخاص بمشاریع إنتاج اللحم ودجاج التربیة والتفقیس للقطاع الخاص ومشاریع الثروة 
الحیوانیة (المشاریع الحكومیة المباعة والمؤجرة) التابعة للمنشأة العامة للدواجن الملغاة والتي تحولت ملكیتھا إلى 

بیانات عنھا باعتماد البیانات الموثقة في السجالت الرسمیة (استمارة مشاریع القطاع الخاص والتي تم جمع ال
 الثروة الحیوانیة).

الدواجن توفیر بیانات ومؤشرات إحصائیة عن الخصائص المختلفة لحقول ھو  ان الھدف من تنفیذ ھذا المسح
یة)، إضافة إلى البیانات لكل من القطاع الخاص والحكومي ولكل التخصصات (تسمین ، تفقیس ، ترب التابعة

لخدمة الباحثین والمخططین ومتخذي القرار لیتسنى الخاصة بمشاریع الثروة الحیوانیة(تخصص دواجن) وذلك 
للجھات ذات العالقة معرفة واقع الثروة الحیوانیة(الدواجن) في كل سنة وبسلسلة زمنیة تمكن متخذي القرارات من 

 وضع سیاسة اقتصادیة للبلد.
ألھمیة قطاع الثروة الحیوانیة في اقتصادنا الوطني فان إحصاءات الثروة الحیوانیة بشكل عام تعطي وبالنظر 

تطویر االقتصاد  األساس الالزم لوضع خطط اقتصادیة لھذا القطاع من اجل رفع مستواه وجعلھ أداة فعالة في
 كردستان . إقلیمعلماً انھ لم یتم شمول  ،الوطني بشكل عام

 
 التقریرمنھجیة 

التابعة للقطاع الخاص للمحافظات التي والتربیة اعتمد أسلوب العینة في استخراج مؤشرات مشاریع دجاج اللحم 
في  ودجاج التربیة یوجـد فیھا مائة مشروع فأكثر . ونظرا للتباین في حجم إنتاج حقول الدواجن لدجاج اللحم

القطـاع الخــاص فقد اتبـع أسلوب العینة العشوائیة الطبقیة ، حیث تم بموجب ھذا األسلوب تجزئة المجتمع 
 -اإلحصائي إلى طبـقات أكثر تجانسا، اعتمد فیھا متغیر مساحة القاعات في التصنیف وكاآلتي :

 
 . 2م 900الفئة األولى اقل من -
 .2م 1800واقل من  2م 900الفئة الثانیة -
 .2م 3000واقل من  2م1800الفئة الثالثة-
 .2م 6000واقل من  2م3000الفئة الرابعة -
 فأكثر . 2م 6000الفئة الخامسة -
 
والتكالیف ویعتمد المتوسط الموزون في  اإلنتاجتكبیر بیانات العینة على حجم المجتمع وتستخرج مؤشرات یتم   

 .المتوسطاتاحتساب 
ى ـدیالة (ـة بالعیـنـات المشمولـاط الخـاص للمحافظــى النشـدة إلـوالعـائ 2018ة ـة لسنـة المنتخبـم العینـغ حجــبل
) بنسبة 1389( لــأصمن  اً ــمشروع )606(ى )ـالمثنط ،القادسیة ،ـواس كربالء، ل ،ـابـداد ، بـبغ االنبار ،،
والتربیة أما المحافظات غیر المشمولة بالعینة فقد اتبع أسلوب المسح الشامل لمشاریع دجاج اللحم ، ) 43.6%(

د بلغ حجم العمل ـوبذلك فق ) مشروع،461( غ عددھاـوالبال ي تلك المحافظاتـة للقطاع الخاص فـالمنتجة والتابع
 .)%57.7في العراق أي بنسبة (من مشاریع دجاج اللحم للقطاع الخاص ) 1850( أصل) مشروعا من 1067(
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 -تحلیل النتائج:
 

 -فیما یأتي أھم المؤشرات الواردة في ھذا التقریر:
 

 أوال: دجاج اللحم ( الحي )
 

كما في  2018لسنةطن الف ) 109.4( للقطاع الخاص م ( الحي )ــاج العراق من دجاج اللحــقدر مجموع إنت
طن الف ) 96.1حیث كان ( 2017 سنةل طن من إجمالي إنتاج العراقالف ) 13.3(ه مقدار اعـــبارتف) 2جدول (
 .%)13.8( مقداره ارتفاعبنسبة 

 
 ثانیاً: بیض المائدة

 
بارتفاع ) 4كما في جدول (2018 ) ملیون بیضة لسنة 855.2قدرت كمیات بیض المائدة المنتج في العراق(

 ) ملیون بیضة بنسبة729.9حیث قدر ( 2017) ملیون بیضة من إجمالي إنتاج العراق لسنة 125.3مقداره (
 .%)17.2( ارتفاع مقدارھا

 
 دجاج التربیة المنزلیة –ا 
 

من ) %24.9( بنسبة) 4كما في جدول ( 2018لسنة ) ملیون بیضة 212.6قدر إنتاج دجاج التربیة المنزلیة (
متوسط استھالك الفرد من بیض التربیة  باعتمادإجمالي إنتاج العراق ، یتم تقدیر كمیة بیض التربیة المنزلیة وذلك 

لسنة  ذاتي) إنتاج( في العراق لألسرةمسح االجتماعي واالقتصادي ال) بیضة شھریا من 0.54المنزلیة والذي قدر(
 .2018لسنة  مرجحا بعدد سكان العراق 2014

 
 مسح حقول الدواجن  -ب 

 
 )4كما في جدول ( 2018) ملیون بیضة لسنة 642.6قدرت كمیات بیض المـائدة المنتج في القطاع الخـاص (

 %) من إجمالي إنتاج العراق.75.1بنسبة (
 
 

 ثالثاً: عدد مشاریع الدواجن
 

 مسح حقول الدواجن
 

، و قدر عدد ) 5كما في جدول ( 2018) مشروعاً لسنة 5172في العراق ( الكليقدر عدد مشاریع الدواجن 
مشروع )81) مشروع تسمین أفراخ و(1769) منھا(%36.7) مشروعاً بنسبة (1897المشاریع المنتجة فعالً (

%) والمشاریع 2.9( ) مشروعاً بنسبة149) مشروع تفقیس ، كما قدر عـدد المشاریع تحت التشیید (56تربیة و(
 %) .60.4بنسبة () مشروعاً 3126المتوقفة عن العمـل(

 
بینما قدر  ²) م817) قاعة ومتوسط مساحة القاعة الواحدة (2قدر متوسط عدد القاعات في المشروع الواحد ( 

 .)8كما في جدول ( 2) م1792متوسط مساحة بناء المشروع الواحد (
على التوالي  ) وجبة3الخاص ( للقطاع 2018في المشروع الواحد خالل سنة  دجاج اللحمقدر متوسط عدد وجبات  

كما في في مشاریع القطاع الخاص ) غم 2020قدر متوسط وزن الدجاجـة الواحدة عنـد انتھاء فترة التسمین (و
 ).10جدول رقم (
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في القطاع الخاص  2018لسنة  %)10.0دجاج اللحم (لمشاریع المشتراة  األفراخ قدرت نسبة األفراخ الھالكة إلى 
بالمعدالت العالمیة ویرجع السبب في ذلك  وتعتبر ھذه النسب في الھالكات مرتفعة مقارنة )11جدول رقم ( كما في

 .الطیور  أنفلونزا أنواع) وھو احد IBمن المشاریع في بعض المحافظات بمرض ( عدد إصابةإلى 
 

) 11كما في جدول ( 2018) ملیون دینار لسنة 210618قدرت مجموع تكالیف مشاریع إنتاج دجاج اللحم ( 
) ملیون دینار، فیما قدرت مجموع إیرادات 199892حیث قدر( 2017%) عن سنة 5.4نسبتھ ( قدر بارتفاع

حیث قدر  2017%) عن سنة 0.4نسبتھ ( قدر بارتفاع) ملیون دینار 251981مشاریع إنتاج دجاج اللحم (
 .) ملیون دینار251041(

، )12كما في جدول () (دینار/ كغم) 1924اللحم الحي ( دجاجقدر متوسط كلفة إنتاج الكیلو غرام الواحد من  
وتبدو ھذه الكلف متناسبة مع األسعار السائدة للحوم الدواجن في األسواق المحلیة وبما یحقق ھامش ربح معقول 

 لمنتجي اللحوم والوسطاء وبشكل متوازن مع أسعار المستھلك.
 

 مشاریع الثروة الحیوانیة ( المباعة والمؤجرة ) :بعاً : را
كما في )  …أخـرى (أغنام ، أبقار، ماعز ،  تخصص ع) مشرو1قدر عدد المشاریع الحكومیة المباعة والمؤجرة (

 .)21جدول رقم (
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Table (1)  جدول ( 1 )

كمیة انتاج اللحم الحي السنة
معدل التغیر (%)(1000) طن

201374.7-16.8
201470.2-6.0
201586.423.0
201687.00.7
201796.110.5
2018109.413.8

Year
Quantity of live 

broiler 
chickens(000)Ton

Change Rate 
(%)

  كمیة انتاج دجاج اللحم الحي للسنوات( 2013-2018)على مستوى العراق           

    Quantity of live broiler chicken for (2013-2018) at the level of Iraq   

74.7 70.2 86.4 

87.0 
96.1 

109.4 

0

20

40

60

80

100

120

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

 السنوات

على مستوى العراق)2018 - 2013(كمیة انتاج دجاج اللحم الحي للسنوات  ):1(شكل        
 طن 1000



8

جدول ( 2 )
المشاریع الحكومیة
المباعة والمؤجرة
Government 
sold & rentedPrivateTotal

0109,388109,388الكمیة ( طن )

0246,166,356246,166,356القیمة ( 1000 ) دینار

Table (3)جدول ( 3 ) 

كمیة بیض المائدة السنة
معدل التغیر (%)المنتج (1000) بیضة

Year 
Quantity of 

eggs produced 
(1000) eggs

 Change  
Rate(%)

20131,149,5824.1
2014373,732-67.5
2015564,54651.1
2016710,75525.9
2017729,8542.7
2018855,26117.2

السنوات

كمیة وقیمة انتاج دجاج اللحم الحي لسنة 2018 على مستوى العراق 

كمیة بیض المائدة المنتج للسنوات( 2013- 2018) على مستوى  العراق    

Quantity of table eggs produced for (2013-2018) at the level of Iraq

Table (2)

مجموع

Quantity & value of live broiler chickens for the year 2018 at the level of Iraq

Quantity (Ton )
Value (1000) ID

Detailsالتفاصیل
خاص

1,149,582 

373,732 
564,546 

710,755 

855,261 

0

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

1,400,000

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

729,854 

العراق على مستوى ) 2018-2013( بیض المائدة المنتج للسنواتكمیة ) :  2(شكل       
 بیضة 1000   

 السنوات
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Table (4)جدول(4) 

Government 
projects

sold & rented
0642,622212,639855,261Quantity (000 eggs)عدد البیض ( 1000 ) بیضة

084,409,00336,361,269120,770,272Value (000) ID القیمة ( 1000 ) دینار

المشاریع الحكومیة 
المباعة والمؤجرة

التفاصیل

خاص

Quantity & value of table eggs production for 2018 by sector at the level of Iraq

كمیة وقیمة انتاج بیض المائدة لسنة  2018 حسب القطاع على مستوى العراق 

Details

Private Total Domestic 
breeding

المجموعالتربیة المنزلیةالتربیة المنزلیة

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

 التربیة المنزلیة خاص

212,639 

642,622 

 القطاع

1000طن   

  
  

حسب القطاع على مستوى العراق 2018كمیة انتاج بیض المائدة لسنة  ):3(شكل    

بیضة 1000  
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Productive 
ProjectsRate(%)

Under 
construc

tion

Rate(%)StalledRate(%)Total

189736.71492.9312660.45172Privateخاص

189736.71492.9312660.45172Totalالمجموع

جدول (6) 

تسمین
تربیة
تفقیس
تسمین
تربیة
تفقیس
تسمین
تربیة
تفقیس
تسمین
تربیة
تفقیس
تسمین
تربیة
تفقیس

2018-2003 

المجموع لغایة 
2018/12/31

عدد مشاریع الدواجن المنتجة فعال لسنة 2018 حسب سنوات التشغیل والنشاط على مستوى العراق

سنة التشغیل

قبل سنة 1980

1989-1980

2002-1990

39
28

1769
81
56

Private     خاص
31

1
422

561
25

2

15

Breeding
Hatching

Broiler Chickens
Breeding
Hatching

Hatching

Activity

Broiler Chickens
Breeding
Hatching

Broiler Chickens

Broiler Chickens
Breeding
Hatching

Broiler Chickens
Breeding

10

17
755

النسبة% المشاریع 
مشاریع النسبة%المنتجة فعال

تحت التشید

Number of productive poultry projects by years of operating, activity for 
the year 2017 at the level of Iraq     

 


النشاط

المشاریع 
المتوقفة

عدد مشاریع الدواجن المنتجة فعال والتي تحت التشیید والمتوقفة لسنة 2018 على مستوى العراق

Table (5) جدول  (5) 

Sector القطاع

النسبة%

Sector      القطاع

Table (6)         

Number of poultry projects(productive, under construction and stalled) 
for the year 2018 at the level of Iraq

 Total until
31/12/2018

2003-2018

المجموع

Year of 
operating

Before 1980

1980-1989

1990-2002
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Table (7)جدول (7)
Privateخاص

تفقیستربیةتسمین
Broiler 

ChickensBreedingHatchingTotal

140Nineveh-39نینوى
144kirkuk-43كركوك

*1512113182Dialaدیالى*

*149Al- Anbar--149االنبار*

*335285367Baghdadبغداد*

*217413234Babylonبابل*

*11556123Kerbelaكر بالء*

*10977121Wasitواسط*

793183Salah Al- Deenصالح الدین

44AL-Najaf--44النجف

*19885211AL-Qadisiyaالقادسیة*

*11542121AL-Muthannaالمثنى*

70Thi-Qar-691ذي قار

37Maysan--37میسان

271Basrah-69البصرة

176981561897Totalالمجموع
*تم توفیر مؤشرات ھذه المشاریع من خالل عینة المسح علما ان بعض المشاریع لدیھا اكثر من تخصص واحد .   

* Projects indicators are gained through  survey sample besides some projects have more than 
one specialization

(-) عدم وجود بیانات

عدد مشاریع الدواجن المنتجة لسنة 2018 حسب النشاط والقطاع على مستوى المحافظات

Number of productive poultry projects by activity and sector at governorate level 
in Iraq for 2018    


المحافظة
المجموع

Governorates
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Table (8)

Table (9)

عدد مشاریع دجاج اللحم 
المنتجة فعال

   عدد دجاج 
اللحم المباع 

(1000) دجاجة

Number of 
productive broiler 
chickens projects 

Number of 
sold 

chickens 
(1000) 
chiken

209151198

168137968

164144802

164344753
166350073
176954161

   

2020

متوسط وزن 
الدجاجة الواحدة 
عند البیع (غم)

Average 
weight per 
chicken in 
sale (gram)

1975

1842

1919

1945

2018109.41924

Private

2

9840

1792

817

  متوسط مساحة االرض للمشروع الواحد (م²)

Details

  متوسط مساحة القاعة الواحدة (م²)

التفاصیل

Average number of halls per 
project

خاص

Average area of building per 
project (m2)

Average area per hall (m2)

  متوسط مساحة البناء للمشروع الواحد (م²)

2013

متوسط عدد القاعات ومساحة االرض والبناء والقاعات لمشاریع الدواجن المنتجة فعال لسنة 2018 حسب القطاع على 
مستوى العراق

 Quantity of 
sold 

chickens 
(1000) ton

Average area of land per 
project (m2)

عدد مشاریع دجاج اللحم المنتجة فعال وعدد الدجاج المباع ومتوسط وزن الدجاجة عند البیع وكمیة الدجاج المباع ومتوسط 
كلفة انتاج دجاج اللحم الحي للسنوات (2013-2018) على مستوى العراق

متوسط كلفة االنتاج 
لدجاج اللحم (دینار/كغم)

جدول (8)

Average cost of 
live broiler 

chickens (ID/kg)

  متوسط عدد القاعات للمشروع الواحد

Average number of halls, area of building and halls of productive poultry projects  
by sector  for the year 2018 at the level of Iraq         


2094
2017

69.9

Number of productive broiler chickens projects, sold chickens and average weight 
per chiken in sale Quantity of sold chickens  and average cost of live broiler 

chickens at the level of  Iraq for(2013-2018)
جدول (9)

2484

Year

101.1

  كمیة الدجاج السنة
المباع (1000) طن

96.1 19192079

86.0

2014

2016

2378

2526

2015

87.0
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Table (10)جدول  (10)
sector:Private  القطاع : خاص

عدد مشاریع 
دجاج اللحم

متوسط عدد 
الوجبات في 

السنة

عدد الدجاج 
المباع 

 (1000)
دجاجة

متوسط وزن الدجاجة 
الواحدة عند البیع 

(غم)

كمیة الدجاج 
المباع (طن)

قیمة الدجاج 
المباع (1000) 

دینار

متوسط 
سعرالكیلو (دینار)

متوسط سعر 
الدجاجة (دینار)

Number of   
  broiler 
chicken 
projects

Average 
number of 

chicken 
sets in a 

year

Sold 
chickens 

(000) 

Average 
weight per 
chicken in 
sale (gram)

Quantity of 
sold 

chickens 
(Ton)

Value of 
sold 

chickens  
(000) ID

Average 
Price of 
Kilo   (ID)

Average 
Price of 

Chicken  (ID)

39268324001639281765717194125Ninevehنینوى
43378720521615413657625615256kirkukكركوك
151454622241122402624414021444805Dialaدیالى 
14922190244053441166931021845328Al- Anbarاالنبار
335288412166191504298749322454862Baghdadبغداد
217356302013113332401586721194266Babylonبابل

11535000178189051996976222433994Kerbelaكربالء
10933861194675142009082326745204Wasitواسط

7932573239961731279175820724972Salah Al- Deenصالح الدین
443118316801987515533025954358AL-Najafالنجف

198470001963137412934447321364192AL-Qadisiyaالقادسیة
11544913187091872022944522024118AL-Muthannaالمثنى

693151417032578721536727994766Thi-Qarذي قار 
375206119273972846695621324108Maysanمیسان 
6942463162840101103139927514479Basrahالبصرة

1769354161202010938824616635622504545Grand Totalالمجموع الكلي

متوسط عدد الوجبات وعدد الدجاج المباع ومتوسط وزن الدجاجة الواحدة وكمیة وقیمة دجاج اللحم لسنة 2018 حسب القطاع على مستوى المحافظات

Average number of Chickens sets, sold chickens, average weight per chicken and quantity and value of broiler chickens 
by sector at governorate level for 2018  

Governoratesالمحافظة
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Table (11)

Sector  القطاع
خاص

Privat
العدد 

جدول  (11)

التفاصیل

 Number 
االفراخ المشتراة

Number Of Chicks&Value  (1000)

Details

التكالیف

عدد االفراخ والقیمة (1000)

Indicators of Costs and Revenues of  broiler chickens Production Projects for 2018  at the level of Iraq
مؤشرات تكالیف وایرادات مشاریع انتاج دجاج اللحم لسنة 2018 على مستوى العراق

Cost

 Chicks Purchased 60152
42277178

1877
128053614

14002Maleذكور
54Femaleاناث

14056Totalالمجموع
9377093Maleذكور
22420Femaleاناث

9399513Totalالمجموع
1236764
1511065

11556836

210617986
5991

54161
246166356

5314549
500388

251981293
االیرادات االخرى

العمال

القیمة 

القیمة 

الكھرباء
الوقود

االجور

الماء

العدد 

العدد 
القیمة 

الكمیة (100) طن

مجموع االیرادات

االیرادات
الدجاج المباع

عدد االفراخ الھالكة 

العدد 

مجموع التكالیف 

قیمة فضالت القاعات

Disinfectants, vaccine 
and drugs

Number

Wages

 Number 
Value

Quantity (00) tons
Value

االفراخ المشتراة

التكالیف

Water
Electricity

Fuel
Expenditures

12903681

3679335

 Forage Consumedالعلف المستھلك

Worker

Number 
Value

Value of halls Waste

Miscellaneous 
Expenditures

مطھرات ولقاحات وادویة

مصاریف متفرقة 

المصاریف

Sold chickens 
Revenues

Total Revenues

Cost

Total Costs
Number of Dead Chicks

Other Revenues

 Chicks Purchased 
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 قیمة الكلفة واالیراد (دینار)

للكیلو غرام الواحدللفرخة الواحدة
per Broiler 

chicken per kilogram 

للقطاع الخاص
Private Sector

Average cost and revenue per Broiler chicken and per kilogram of chickens  for  the year 2018 at 
the level of Iraq

متوسط كلفة وایراد الفرخة الواحدة والكیلو غرام الواحد من دجاج اللحم لسنة 2018 على مستوى العراق

التكالیف

قیمة الشراء

Cost

Value of purchase

Table (12)جدول (12)
Cost& Revenue(ID)

Detailsالتفاصیل

780386
23621169

17386Maleالذكور
Female--االناث

17386Averageالمتوسط
2311
2814

213106
238118

6834
38851924
45442250

9849
95

46512304 مجموع االیرادات

مطھرات ولقاحات وادویة
مصاریف متفرقة 

مجموع التكالیف 

االیرادات
قیمة البیع

قیمة فضالت القاعات
 االیرادات االخرى

Water fees التكالیف

قیمة الشراء
قیمة العلف المستھلك

اجور 
العمال

 اجور الماء
اجور الكھرباء

الوقود

Cost

Value of halls waste

Workers wages

Miscellaneous Expenditures

Electricity fees
Fuel

Disinfectants, vaccine and drugs

Value of sale

Value of purchase
Value of forage consumed 

  (-) القیمة(صفر) او مقاربة للصفر.

Revenues

Total costs

Total Revenues
Other Revenues
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Table (13) جدول (13)

 قطاع خاص

22484000192241000Dialaدیالى

51591960116232170Baghdadبغداد

41712063146285708Babylonبابل

211571850290566496Kerbelaكربالء

7137326679951949845Wasitواسط

21982900284197391Salah Al- Deenصالح الدین

41552363130284574AL-Qadisiyaالقادسیة

11620001216800Thi-Qarذي قار

271867249721653773984Totalالمجموع

متوسط عدد الوجبات وعدد الدجاج المباع ومتوسط وزن الدجاجة الواحدة وكمیة وقیمة دجاج التربیة لسنة 2018 حسب القطاع على مستوى المحافظات

متوسط عدد الوجبات 
في السنة

Number of   
breeding 
chickens 
projects

Average number of chicken sets, sold chickens, weight per chicken,quantit & value of Breeding chickens  by sector at 
governorate level for 2018

كمیة الدجاج المباع 
(طن)

Value of sold 
chickens  
(1000) ID

Quantity of 
sold 

chickens 
(ton)

Governorate

PrivateSector

  

Average 
number of 

Chicken sets in 
a year

عدد مشاریع دجاج 
التربیة

متوسط وزن الدجاجة 
الواحدة عند البیع (غم)

Sold chickens 
(1000) 

قیمة الدجاج المباع 
(1000) دینار

Average weight 
per chicken in 

sale (gram)

المحافظة

عدد الدجاج المباع 
(1000) دجاجة
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Table (14)
الكمیة والقیمة (1000)

عدد مشاریع دجاج 
التربیة

القیمةالكمیةالقیمةالكمیة

QuantityValue QuantityValue
*Diala--1818568325787943دیالى* 
*Baghdad--2413363616210738بغداد*
*Babylon--4395774844960بابل*

*Kerbela--512826818003412كربالء*
*7585596902620184006440000Wasitواسط*

*32398034980002000600000Salah Al- Deenصالح الدین*
*AL-Qadisiya--8470155709105القادسیة*

AL-Muthanna--4252563362225المثنى
*Thi-Qar--164890000ذي قار*
7464262284409003204007040000Totalالمجموع

بیض المائدة المنتج

جدول (14)
Quantity & Value(1000)

بیض التفقیس المنتج

Governorate

(-) عدم وجود بیانات
*بعض المشاریع لدیھا اكثر من تخصص واحد.

Quantity of table and hatching egg of productive breeding chickens projects governorate level 
for 2018

كمیة البیض المنتج من بیض المائدة والتفقیس لمشاریع دجاج التربیة المنتجة فعالً لسنة 2018 على مستوى المحافظات

Table eggs produced Hatching eggs produced Number of 
Breeding 
chickens 
projects

المحافظة



19



20

خاص
Private

Details

Purchased Chicks  االفراخ
المشتراة

العدد (1000) فرخة

التكالیف

مؤشرات تكالیف انتاج دجاج التربیة لسنة 2018 على مستوى العراق

Value &Wages (1000) ID
Table (15)جدول (15)

التفاصیل
القطاع

Indicators costs of Breeding chickens production for the year 2018 at the level of Iraq 

القیمة واالجور(1000) دینار

Costs

Number of   
chicks(000) 2539Purchased Chicks  االفراخ

المشتراة
العدد (1000) فرخة

القیمة 

Costsالتكالیف

Number of   
chicks(000)

value 4557420
57152

34653010
606Maleذكور
39Femaleاناث

645Total
2583400Maleذكور
111000Femaleاناث

2694400Total
165651
233615

1379981

785680
45994927

خاص
Private

177
867

3773984
663022

91449003
156180

2750
95381917

*there are(1495)layer chickens in the farms for next year.

االجور 
والمصاریف

1525170

مصاریف متفرقة 

مطھرات ولقاحات وادویة

اجورالكھرباء
الوقود

*یوجد في الحقول (1495) دجاج تربیة بیوض مدور للسنة القادمة.

القطاع

عدد العمال 

Indicators  costs of Breeding chickens production for the year 2018 at the level of Iraq 
مؤشرات ایرادات انتاج دجاج التربیة لسنة 2018 على مستوى العراق 

Value
Number of egg

العدد

العدد

Number 

 Number &Value (1000)العدد والقیمة (1000) 

التفاصیل

Total costs

 produced Eggs

Details

Purchased Chicks 

Quantity (ton)

Disinfectants ,vaccines 

Miscellaneous expenditures
and drugs

water fees 

االفراخ 
المشتراة

مجموع التكالیف

القیمة 
الكمیة (طن) 

القیمة 
العلف 

المستھلك

التكالیف

المجموع
اجورالماء

اجورالعمال

المجموع

Electricity fees
Fuel

Costs

Number of 
workers

workers wages

value

القیمة 

Wages& expen-
ditures

value
 Forage Consumed

      Table (16)جدول (16)           

Value

قیمة فضالت القاعات
قیمة االیرادات االخرى

Number of dead chicks

 sold chickens

عدد االفراخ الھالكة 

مجموع االیرادات

البیض المنتج

القیمة 

value of halls waste 
value of other revenues

Total revenues

الدجاج المباع
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Table (17)

للكیلو غرام الواحددجاج التربیة الواحدة
 per breeding 

chickenper kilogram

متوسط كلفة وایراد دجاج التربیة الواحدة والكیلو غرام الواحد من دجاج التربیة لسنة 2018 على مستوى العراق

Average cost and revenue per breeding chicken and  per kilogram of breeding chickens for 2018 at the 
level of Iraq        


جدول (17)

Detailsالتفاصیل

التكالیف

 الكلفة واالیراد (دینار)

Purchase value

للقطاع الخاص
Private Sector

Cost& Revenue(ID)

costs

1881710قیمة الشراء

151105407

1242448Maleذكور
Female-4اناث

6527

12147

497190

201297292

43601707

7929

--

4389317252

4833218988
(-) القیمة(صفر) او مقاربة للصفر. 

الوقود

التكالیف

482

اجور الكھرباء

Purchase value

 اجور الماء

اجور 
العمال

قیمة العلف المستھلك

water fees

workers wages

costs electricity fees

Disinfectants, vaccines and drugs

قیمة الشراء
Forage Consumed

fuel

727 276مطھرات ولقاحات وادویة

Total Revenues

قیمة فضالت القاعات

مصاریف متفرقة 

مجموع االیرادات

Total Costs

Reve-neues

قیمة البیض المنتج

االیرادات

Miscellaneous expenditures 187

 Value of eggs produced

مجموع التكالیف 

Other revenues االیرادات االخرى

قیمة البیع
Value of halls waste

sale value
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Table (18)

Incubators DevicesHatching Devices

19Nineveh-573-16نینوى

25kirkuk-252-14كركوك
1311710602903750131526972Dialaدیالى 
55219000831036120028310Baghdadبغداد
17964Babylon-13962237460بابل

6343080044748282200041335kerbelaكربالء
757298001037034144006596Wasitواسط

18200011562000115Salah Al- Deenصالح الدین
890AL-Qadisiyah-57087-514القادسیة

1250AL-Muthanna-125013-222المثنى
113Basrah-23310-218البصرة

564288266012222724951717103589Totalالمجموع
(-) عدم وجود بیانات

قیمة االضافات على 
االجھزة (1000)دینار

عدد مشاریع 
التفقیس 

 Number of
 hatching
projects

عدد االجھزة المحافظة

اجھزة التفقیس

عدد اجھزة الحاضنات والتفقیس والطاقة التصمیمیة لوجبة واحدة وقیمة االضافات على الموجودات لسنة 2018 على مستوى المحافظات

الطاقة التصمیمیة لوجبة 
واحدة (1000) بیضة

               Number of incubators and hatching devices, designed capacity per  egg set and additions value to exists at 
governorate level for 2018

الطاقة التصمیمیة 
لوجبة واحدة 
(1000)بیضة
 Desined

 capacity per set
(1000)

جدول (18)

 value of additions
 to the devices

(1000)ID

  Desined capacity
(1000)per set  

 value of
 additions to the
(1000)devices ID

Number 
of Devices

Governorate

اجھزة الحاضنات

قیمة االضافات على 
االجھزة (1000)دینار

Number 
of Devices

عدد االجھزة
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Table (19)
Quantity & Value(ID)الكمیة  والقیمة (1000)

 sector    القطاع
خاص

Private
56

428
249

17100Quantityالكمیة 
 5821000Valueالقیمة
114236Quantityالكمیة
 42151188Valueالقیمة
4852Quantityالكمیة
 1778288Valueالقیمة
 Quantity-الكمیة 
 Value-القیمة
126484Quantityالكمیة
 46193900Valueالقیمة

11930
114554

3000

2240

109314Numberالعدد 
 67833025Valueالقیمة 

-
67833025

(-) عدم وجود بیانات 

 Number of chicks (1000)

sold

Eggs dameged and broken after hatching

التفاصیل 

Number of Hatching Devices

Eggs produced in the farm

 Eggs Purchased

البیض المستعمل للتفقیس

Produced
Dead

 جدول (19)

المباعة

  عدد االفراخ  
(1000) فرخة

الھالكة
المشوھة وغیر الصالحة

Eggs for hatching

Number of Incubators

مؤشرات ایراد مشاریع التفقیس لسنة 2018 على مستوى العراق 

Defaced 

 Eggs dameged and broken  before hatching 

Eggs sold for hatching 

Indicators of cost and revenue of hatching projects for the year 2018 at the level of Iraq

قیمة االیرادات االخرى 

البیض التالف والمكاسیر بعد التفقیس

البیض المباع للتفقیس

البیض التالف والمكاسیر قبل 
التفقیس

عدد اجھزة التفقیس

مجموع االیرادات

المنتجة

Details 

عدد المشاریع

البیض المشترى

البیض المنتج داخل الحقل

value of other revenues
Total  revenues

Number of projects 
عدد اجھزة الحاضنات
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Table (20)
Value(1000)IDالقیمة (1000) دینار

 sector    القطاع
خاص

Private

370550

1123250

348686

171205

217150

511950

132025

1091550

233625

4199991

Electricity fees

Purchase cartons

Workers wages

صیانة االالت والمعدات

Total expenditures & wages

مصاریف اخرى

مجموع االجور والمصاریف في مشاریع التفقیس لسنة 2018على مستوى العراق

Total wages & expendituers of hatching projects for the year 2018 at the 
level of Iraq

Detergents

Fuel

المجموع الكلي للمصاریف واالجور

Other expenditures

Tools & Equipments maintanance

شراء كارتون

اجور الماء

صیانة المباني

 جدول (20)   

Details

مواد مطھرة ومنظفة

اجور العمال

Buildings maintanance

Water fees

اجور الكھرباء

التفاصیل 

وقود



 2018تقریر الدواجن لسنة 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مشاریع الثروة الحیوانیة
 (المشاریع الحكومیة المباعة والمؤجرة )
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Table (21)جدول (21)
عدد

اخرىتربیة دجاجتفقیستسمین افراخالمشاریع

Number of 
Projects

Broiler 
ChickensHatchingBreedingOther

Babylon          1---1بابل
1Total---1المجموع

(-) عدم وجود بیانات

عدد المشاریع الحكومیة (المباعة والمؤجرة) لسنة 2018 حسب النشاط على مستوى المحافظات

Number of government projects (sold and leased) for the year 2018 by activity at the 
governorate level

المحافظة

Activity النشاط

Governorate
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Value (1000) ID

االجورالعدداالجورالعدد

767582505500182000Babylon-118700045900--------بابل

767582505500182000Total-118700045900--------المجموع

ایرادات 
Value of inputsاخرى

الدائمیین
Permenant

Value of 
additions 
to assets

قیمة 
االضافات 

على 
الموجودات 

الثابتة

Other livestock production projects
and hatching)Projects

العاملین
قیمة مستلزمات االنتاج

Wages of 
temporary 

workers

Value of 
additions 
to assets

Wages of 
temporary 

workers

   اجور 
الخدمیةالسلعیةالمؤقتین

Table (22)جدول (22)
القیمة (1000) دینار

المحافظة

مشاریع االنتاج الحیواني واالخرىBroiler Chickens ,breeding) مشاریع (تسمین ، دجاج التربیة والتفقیس)

Workers قیمة
االضافات على 
الموجودات 

الثابتة

قیمة مستلزمات االنتاج

اعداد العاملین واجورھم وقیمة االضافات على الموجودات الثابتة وقیمة مستلزمات االنتاج واالیرادات االخرى لسنة 2018 على مستوى المحافظات
Number of workers, wages, value of additions to assets , inputs and other revenues at governorates level for 2018

Other 
revenues Num-

berWages

   اجور الدائمیین
الخدمیةالسلعیةالمؤقتین

Other 
expen-
ditures

Governorate

Workersالعاملین

Other 
revenues

مصاریف 
اخرى Value of inputs

مصاریف 
االیراداتاخرى

CommodityService

(-) عدم وجود بیانات

Comm-
odityService

Permenant
Other 
expen-
ditures Num-berWages


	1
	2
	4
	5.6
	7
	8-9
	10
	خارطة1
	مجموع تكاليف
	متوسط دجاجة 
	13
	14
	خارطة2
	15-16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	9.pdf
	8-9


