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 1ق                                                    العــرا –الجهاز المركسي لالحصاء  -  مديرية االحصــاء السراعي

 مقدمة   

 االقتصادٌة انظمتها اختالف على الدول جمٌع فً قتصادٌةاأل المؤشرات أهم من األسعار تعتبر

 الداخلٌة التجارٌة التعامالت مثل القومً، االقتصاد فً ومتعددة واسعة مجاالت فً تستخدم حٌث واالجتماعٌة،

 االقتصادٌة السٌاسات وضع وفً لفةالمخت القطاعات بٌن االقتصادٌة الموارد توزٌع مجال وفً والخارجٌة

 .القائم االقتصادي الواقع تحلٌل إلى باإلضافة المدى بعٌدة

 منها النامٌة الدول غالبٌة وتسترشد الدولٌة التجارة واتجاهات نمط فً أساسٌا   دورا   األسعار تلعب كما

 تعتمد كما المختلفة، ثماراتهاستإل اقتصادي توزٌع وضع فً تغٌراتها والٌة باألسعار سواء حد   على والمصنعة

 .واألجور الرواتب وتحدٌد تعدٌل فً المعٌشة تكالٌف وكذلك المستهلك ألسعار القٌاسٌة األرقام على الدول هذه

 بٌانات بجمع تقوم مدٌرٌة االحصاء الزراعً فً الجهاز المركزي لالحصاء  لألسعار األهمٌة هذه من وانطالقا  

ة ، عبر المحلٌ سوا األ فً المتداولة المختلفة المنتجات الزراعٌة أسعار ةوبدراس دورٌة بصورة األسعار

أسعار الحقل لكافة المحاصٌل الزراعٌة والفواكه والخضراوات والتمور اصدار تقرٌر سنوي ٌغطً مؤشرات 

 .بانه لم ٌتم شمول اقلٌم كردستان  ، علما   والمنتجات الحٌوانٌة واألسماك

 

 منهجٌة التقرٌر   
 

منطططه الهطططوام   مطروحطططا   للمنتطططول الزراعطططًسطططعر الجملطططة متوسطططط سطططعر الحقطططل هطططو متوسطططط إن 

التسوٌقٌة التً تمثل كلفة التسوٌ  بٌـن المزرعة وسـو  الجملة ) كالتعبئة والتحمٌل والنقل وأٌطة مصطارٌف 

ت أسططعار الجملططة للمحاصططٌل والخضططراوات والفواكططه والتمططور والمنتجططامتوسطططات ٌططتم احتسططاب   .أخططرى  

من سو  الجملة الرئٌس فً كل محافظة  المحافظة  حٌث تجمع ثالث أسعار أسبوعٌا   الحٌوانٌة على مستوى

 الرشطٌد سو  ،جمٌلة سو  مللجملة ه ثالثة أسوا من محافظات العرا  عدا محافظة بغداد حٌث ٌشمل فٌها 

ٌرٌطة اإلحصطاء الزراعطً فطً ثم ٌستخرل متوسط بسٌط لتلك األسطعار الثالثطة وترسطل إلطى مد.  الشعلة سو و

لألسعار وتقوم المدٌرٌة بأحتساب متوسط بسطٌط لسطعر الجملطة خطالل الشطهر  متوسطاتنهاٌة كل شهر أربعة 

المعتمدة كنسطبة مطن  الهوام  التسوٌقٌةمطروحا منها ومن ثم خالل الموسم الزراعً )سنوي أو موسمً   

 . 2006المنتول وف  نتائج مسح اسعار الحقل لعام 

 .ها االنبار   لم ٌتم استٌفاء بٌانات االسعار فٌ –صالح الدٌن  –ظرا للوضع االمنً فً المحافظات ) نٌنوى ون
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 2ق                                                    العــرا –الجهاز المركسي لالحصاء  -  مديرية االحصــاء السراعي

  تحلٌل النتائج 

 فٌما ٌأتً أهم المؤشرات الواردة فً هذا التقرٌر :  

 قد بنسب متفاوتة ف 2016مقارنة بسنة  2017الزراعٌة سنة  المنتجاتأسعار متوسطات  انخفضت

 مقدارهابنسـب  ا  انخفاض   ذرة الصفراءال،  الشعٌر ، الحبوب مثل )الحنطة أسعارمتوسطات شهدت 

كما فً  % 4.4) بنسبة الشلبسعر  ارتفعفً حٌن  ،على التوالً  % 2.5) % ،3.3) % ،13.2)

 . 1جدول)

 2017سنة ل    البصل االخضر الباقالء الخضراء،)  الخضراوات  بعض  أسعار  متوسطات  انخفضت 

 ارتفعتبٌنما    التوالً ، على      %5.9 ، %1.2) بنسبة   2016سنة   أسعار متوسطاتب  مقارنة

على التوالً  % 2.2) ،  % 6.2بنسب )  البطٌخالطماطة ،) مثل أسعار بعض الخضروات متوسطات

   .1كما فً جدول) ،

 

 منها )اللٌمون الحامض 2016 مقارنة  بسنة  2017سنة  الفواكه بعض اسعار متوسطات ارتفعت 

،كما  على التوالً % 0.3) ، % 6.9، ) % 7.8، ) % 1.6  بنسب )عرموطعنب ، ،،لٌمون حلو 

  2فً جدول)

 الخضراوي ) اـمنه 2016مقارنة بسنة  2017سنة التمور بعض انواع من أسعـار متوسطات  ارتفعت

  3ل)على التوالً، كما فً جدو  %6.6، ) % 2.8  بنسب )،الساٌر

 لحـم )امنهـ 2016 بسنةمقارنـة  2017 سنةاللحـوم الحمراء بعض انواع  أسعار متوسطات انخفضت

 . 4على التوالً ، كما فً جدول) % 7.3، ) % 0.9) ة  بنسبالماعزلحم ، واألبقار

 منها 2016 بسنةمقارنة  2017سنة ولكافة انواعها  اللحوم البٌضاء أسعار متوسطات نخفضتا 

بٌنما ارتفع سعر االسماك   على التوالً % 12.0) ، % 2.1  و بنسب ) النهرٌةألسماك اوالدجال )

 . 5)ى كما فً جدول  3.9البحرٌة بنسبة )

 سعر  ارتفعفً حٌن  ، % 2.1بنسبة )  2016مقارنة بسنة  2017الحلٌب سنة  سعر متوسط ارتفع

 . 6،كما فً جدول)%  على التوالً 7.0)بنسبة   2016مقارنة بسنة  2017البٌض سنة 

  ةبنسب 2016 بسنةمقارنة  2017لسنة   الماعز والجاموس) الحٌوانات اسعار متوسطاتأرتفعت 

  اإلبلوبٌنما انخفضت متوسطات اسعار الحٌوانات )االبقار، االغنام  على التوالً، % 1.7) % ،2.5)

 . 7كما فً جدول )   على التوالً،3.0 ، )3.0 ، )1.3بنسب )

  فً  ، % 7.6بنسبة ) 2016 بسنةمقارنة  2017سنة ل النفضٌات )أسعار شتالت  طاتمتوسأرتفعت

 . 8كما فً جدول) % 5.5)بنسبة  )الحمضٌات اسعار شتالت  متوسطاتأنخفضت حٌن 

 الزهدي)فسائل  منهاو 2016 مقارنة بسنة 2017اسعار فسائل التمور لسنة  متوسطات أنخفضت، 

  .  9) كما فً جدول   على التوالً،1.6، )% 4.1) ، %11.0)سب بن  االنواع الممتازة و الخستاوي

       نتٌجة  مستمر تذبذبفً أسعار السلع الزراعٌة المحلٌة متوسطات ان من خالل نتائج التقرٌر نجد 

 . االنفتاح الواضح فً استٌراد مختلف أنواع السلع من األسوا  العربٌة واألجنبٌة ومنها السلع الزراعٌة
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 3ق                                                    العــرا –الجهاز المركسي لالحصاء  -  مديرية االحصــاء السراعي

  2017 - 2016) نسنتٌللسعار الحقل للمحاصٌل الحقلٌة أمتوسط 
Prices for field crops for (2016 - 2017) 

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

 2017 2016 المحاصٌل
 نسبة التغٌر%

Change 
percentage % 

Crops 

 Wheat 13.2- 414 477 الحنطة

 Barley 3.3- 357 369 الشعٌر

 Paddy 4.4 663 635 الشلب

 Maize 2.5- 587 602 الذرة الصفراء

 Sun flower 14.0- 921 1071 زهرة الشمس

 Sorghum 4.7- 726 762 الذرة البٌضاء

 Millet 12.3- 544 620 الدخن

 Chickpeas 4.4 1686 1615 الحمص

 Lentil 11.9- 1151 1307 العدس

 Mung beans 13.1- 889 1023 الما 

 Sesame 10.7- 1849 2071 السمسم

 Oats 4.3- 829 866 هرطمان

 Ground-nut - - 1913 فست  الحقل

 Cotton 17.7 2547 2164 القطن

 Tunbak 0.1 2552 2550 التنباك

 Dry 9.1- 1183 1301 الباقالء الٌابسة
broad beans 

 Cabbages 4.1- 422 440 اللهانة

 Cleaned Cauliflower 4.5- 492 515 فالقرنابٌط  المنظ

 Turnip - - 607 الكلم

 Spinach 2.6- 626 643 السبانغ

 Green broad beans 1.2- 646 654 الباقالء الخضراء

 Carrot 6.4 451 424 الجزر

 Turnip 7.8- 296 321 الشلغم

 Beet-root 7.0- 377 405 الشوندر

 Chard 5.5- 511 541 السل 

 Green Pepper 6.6- 655 701 البارد االخضرالفلفل 

 Hot Green Pepper 2.2- 1035 1058 الفلفل الحار االخضر

 Dry Onion 5.2- 400 422 البصل الٌابس

 Green Onion 5.9- 429 456 البصل االخضر

 Potatoes 6.5- 545 583 البطاطا

 Tomatoes 6.2 462 435 الطماطة
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 4ق                                                    العــرا –الجهاز المركسي لالحصاء  -  مديرية االحصــاء السراعي

   1تابع جدول )      

 2017 2016 المحاصٌل

 نسبة التغٌر%
Change 

percentage  
% 

Crops 

 Okra 3.6- 2017 2092 البامٌا

 Eggplants 3.0- 509 525 الباذنجان

 Green Haricot 5.6 1373 1300 الفاصولٌا الخضراء

 Green beans 5.3- 1153 1217 اللوبٌا الخضراء

 Cucumbers 5.7- 515 546 خٌار الماء

 Gherkins 9.6 547 499 خٌار القثاء

 Watermelon 6.3 408 384 رقً المائدة

 Melon 2.2 470 460 البطٌخ

 Squash 1.2- 498 504 مال احمد الشجر االبٌض

 Amber cup Squash 6.5 643 604 الشجر االحمر

 Lettuce 6.8- 465 499 الخس

 Radish 2.2- 445 455 الفجل

 Garlic 12.9- 904 1038 الثوم

 Alfalfa 2.0 308 302 الجت

 Lucerne 3.7 425 410 البرسٌم

 Peas 4.0- 1020 1063 البزالٌا

 Boiler onion 2.1- 1041 1063 بصل الفسقة

 Wheat & barley Straw 5.5- 275 291 تبن الحنطة والشعٌر

 Nutmeg 2.9- 268 276 بوة الشلب

                                                                                                                                  
          

 
 

 Figure  1شكل )
   2017 - 2016أسعار الحقل لبعض المحاصٌل الحقلٌة للسنتٌن )متوسط 

Prices for some field crops for (2016 - 2017) 
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 5ق                                                    العــرا –الجهاز المركسي لالحصاء  -  مديرية االحصــاء السراعي

 
   2017 - 2016أسعار الحقل للفواكه للسنتٌن ) متوسط  

Field Prices for fruits for the year (2016 - 2017) 
 Table (2)         2دول ) ج 
 (ID/Kg)          )دٌنار / كغم    

 2017 2016 الفاكهة

 نسبة التغٌر%
Change 

percentage  

% 

Fruits 

 Orange 0.6- 702 706 برتقال

 Mandarins 6.4 843 792 اللنكً

 Lemons 1.6 2423 2384 لٌمون حامض

  Bitter range    10.3 535 485 نارنج

 Peaches 13.0- 1023 1176 خوخ

 Pomegranates 4.6- 751 787 رمان

 Pears 0.3 712 710 عرموط

 Apricot 1.9 1244 1221 مشم 

 Apples ( All Kinds ) 4.9 819 781 تفاح بانواعه

 Greengage 3.5 959 927 كوجة

 Plums 7.9 913 846 الوبالو

 Figs 4.3- 1356 1417 تٌن طري

  Sweet Lemons 7.8 1084 1006 لٌمون حلو

 Grapes ( All Kinds ) 6.9 1007 942 عنب بانواعه

 Olives 5.0- 900 947 زٌتون

 
 

 
 
 

 Figure  2شكل )
   2017 - 2016أسعار الحقل لبعض الفواكه للسنتٌن )  متوسط

  Field Prices for some kind of fruits for the year (2016- 2017)  
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 6ق                                                    العــرا –الجهاز المركسي لالحصاء  -  مديرية االحصــاء السراعي

 
 
 
 

   2017 - 2016أسعار الحقل للتمور للسنتٌن )متوسط 
Field price for dates for (2016- 2017) 

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

 2017 2016 التمور

 نسبة التغٌر%
Change 

percentage  % 

Dates 

 Khadrawi 2.8 893 869 خضراويال

 Zuhdi 5.5- 430 455 زهديال

 Khistawi 8.5 757 698 خستاويال

 Sayer 6.6 922 865 ساٌرال

 Hillawi 7.7- 905 980 حالويال

 Other 0.6 1242 1235 انواع اخرى

 
 

 
 
 

  Figure  3شكل )
   2017 - 2016أسعار الحقل للتمور للسنتٌن )  متوسط

 Field prices for dates for (2016 - 2017)  
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 7ق                                                    العــرا –الجهاز المركسي لالحصاء  -  مديرية االحصــاء السراعي

    2017 - 2016الحمراء للسنتٌن )  أسعار الحقل للحوممتوسط 
Field price for red meat for (2016- 2017) 

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

 2017 2016 اللحوم الحمراء  

 نسبة التغٌر%
Change 

percentage  
% 

Red meat 

 Cows 0.9- 9244 9330 األبقار

 Sheep 1.4 10404 10260 األغنام

 Goat 7.3- 8476 9140 الماعز

 Buffalo 9.8- 8597 9529 الجاموس

 Camel 2.1- 9988 10200 االبل

 
 

 
 
 
 

  Figure  4شكل )
    2017 - 2016أسعار الحقل للحوم الحمراء للسنتٌن ) متوسط   
                             (2017-2016  Field prices for Red meat for   
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 8ق                                                    العــرا –الجهاز المركسي لالحصاء  -  مديرية االحصــاء السراعي

 
   2017 - 2016أسعار الحقل للحوم البٌضاء للسنتٌن ) متوسط 

Field prices for white meat for (2016 - 2017)  
  Table (5)        5جدول )   

 (ID/Kg)                                                                                                )دٌنار/ كغم  

 2017 2016 اللحوم البٌضاء

 نسبة التغٌر%
Change 

percentage  % 

White Meat 

  Fowls 2.1- 3052 3119 الدجال

  Sea fish 3.9 3572 3437 األسماك البحرٌة

  River fish 12.0- 3967 4510 األسماك النهرٌة

  Other 8.4- 3360 3668 األخرى

 

  
 

 Figure  5شكل )
   2017 - 2016أسعار الحقل للحوم البٌضاء للسنتٌن ) متوسط 

  Field prices for white meat for (2016 - 2017) 
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 9ق                                                    العــرا –الجهاز المركسي لالحصاء  -  مديرية االحصــاء السراعي

 
 
 

   2017 - 2016للسنتٌن )أسعار الحقل للحـلٌب والبٌض  متوسط 
Field prices for milk & eggs for (2016-2017) 

 Table (6)                      6جدول )    

 2017 2016 المنتج
 نسبة التغٌر%

Change 
percentage  % 

Product 

 Milk (ID/ Kg) 2.1 1080 1058 الحـلٌب ) دٌنار/ كغم  

 Eggs (ID/ egg) 7.0 168 157 البٌض ) دٌنار/ بٌضة  

 
             

 

 Figure  6شكل )
    2017 - 2016أسعار الحقل للحلٌب والبٌض للسنتٌن ) متوسط  

Field prices for milk and eggs for (2016-2017) 
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   2017 - 2016)  للسنتٌن عار الحقل للحٌواناتأسمتوسط 
Field prices for animals for (2016 - 2017) 

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

 2017 2016 الحٌوان
 نسبة التغٌر%
Change 

percentage  % 

Animals 

 Cows 1.3- 1361708 1379927 األبقار

 Sheep 3.0- 241518 249112 األغنام

 Goats 2.5 164108 160100 الماعز

 Buffalos 1.7 1960733 1927627 الجاموس

 Camels 3.0- 1703542 1756679 اإلبــل

 
 
 

 Figure   7شكل )
 متوسط    2017 - 2016أسعار الحقل للحٌوانات للسنتٌن )

Field prices for Animals (2016- 2017) 
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   2017 - 2016للسنتٌن )  أسعار الحقل للشتالتمتوسط 

Field prices for nursling for (2016 - 2017)  
  Table (8)             8جدول ) 

 (ID/Nursling)            )دٌنار/شتلة 

 2017 2016 الشتالت
 نسبة التغٌر%
Change 

percentage  % 

Nursling 

 Citrus fruit 5.5- 3702 3919 الحمضٌات
nursling  

 Deciduous 7.6 3020 2807 النفضٌات
trees nursling   

 
 
 
 
 

 Figure   8شكل )
    2017 - 2016أسعار الحقل للشتالت للسنتٌن ) متوسط 

Field prices for nursling for (2016- 2017) 
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   2017 - 2016للسنتٌن )  أسعار الحقل للفسائلمتوسط 
Field prices for palm tree seedlings for (2016 - 2017) 

 
 Table (9)                                         9جدول )

 (ID/ palm tree seedling)                                                                )دٌنار/فسٌلة 

 2017 2016 الفسائل   

 نسبة التغٌر%

Change 
percentage  % 

Palm tree seedlings 

 Zuhdi palm tree seedlings 11.0- 6705 7532 زهدي

 Khistawi palm tree seedlings 4.1- 8067 8412 خستاوي

 Good palm tree seedlings 1.6- 24706 25115 أنواع ممتازة

 Other 3.5- 19925 20649 أنواع أخرى

 
 
 
 

 Figure  9شكل )
   2017 - 2016أسعار الحقل للفسائل للسنتٌن ) متوسط 

 Field prices for palm tree seedlings 
For (2016- 2017)  
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