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 مقدمة   

قتصردية اإل نظمتهرأ اختالف على الدول جميع في قتصرديةاإل المؤشرات أهم من عسعرراأل تعتبر

 الداخلية التجررية التعرمالت مثل القومي، قتصرداإل في ومتعددة واعسعة مجرالت في تعستخدم حيث جتمرعية،واإل

قتصردية اإل العسيرعسرت وضع وفي المختلفة القطرعرت بين قتصرديةاإل الموارد توزيع مجرل وفي والخررجية

 .القرئم قتصردياإل الواقع تحليل إلى برإلضرفة المدى بعيدة

 منهر النرمية الدول غرلبية وتعسترشد الدولية التجررة تجرهرتإو نمط في أعسرعسير   دورا   عسعرراأل تلعب كمر

 تعتمد كمر المختلفة، عستثمرراتهرإل قتصرديإ توزيع وضع في تغيراتهر ليةآو عسعرربرأل عسواء حد   على والمصنعة

 .واألجور الرواتب وتحديد تعديل في المعيشة تكرليف وكذلك المعستهلك عسعررأل القيرعسية األرقرم على الدول هذه

 بيرنرت بجمع حصرء الزراعي في الجهرز المركزي لإلرء تقوم مديرية االحص عسعررلأل األهمية هذه من وانطالقر  

ة ، عبر المحلي عسوا األ في المتداولة المختلفة المنتجرت الزراعية أعسعرر وبدراعسة دورية بصورة عسعرراأل

الحقل لكرفة المحرصيل الزراعية والفواكه والخضراوات والتمور  أعسعررصدار تقرير عسنوي يغطي مؤشرات إ

 .قليم كردعسترن بأنه لم يتم شمول أ ، علمر   والمنتجرت الحيوانية واألعسمرك

 

 منهجية التقرير   
 

منططه الهطططوام   مطروحطططر   للمنتطططول الزراعططيعسططعر الجملططة متوعسطططط عسططعر الحقطططل هططو متوعسططط إن 

التعسويقية التي تمثل كلفة التعسوي  بيـن المزرعة وعسـو  الجملة ) كرلتعبئطة والتحميطل والنقطل وأي مصطرريف 

الجملططة للمحرصططيل والخضططراوات والفواكططه والتمططور والمنتجططرت  أعسططعررمتوعسطططرت يططتم احتعسططرب   .أخططرى  

من عسو  الجملة الرئيس في كل محرفظطة  أعسبوعير   أعسعررالمحرفظة  حيث تجمع ثالث  الحيوانية على معستوى

 الرشطيد عسو  ،جميلة عسو  مللجملة ه ثالثة أعسوا من محرفظرت العرا  عدا محرفظة بغداد حيث يشمل فيهر 

الثالثطة وترعسطل إلطى مديريطة اإلحصطرء الزراعطي فطي  عسطعررثم يعستخرل متوعسط بعسيط لتلطك األ.  الشعلة عسو و

تقوم المديرية بأحتعسطرب متوعسطط بعسطيط لعسطعر الجملطة خطالل الشطهر و عسعررلأل متوعسطرتنهرية كل شهر أربعة 

المعتمطدة كنعسطبة مطن  الهوام  التعسويقيةمنهر  مطروحر  ومن ثم خالل الموعسم الزراعي )عسنوي أو موعسمي   

 . 6002الحقل لعرم  أعسعررالمنتول وف  نترئج معسح 
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  تحليل النترئج 

 فيمر يأتي أهم المؤشرات الواردة في هذا التقرير :  

 وكمر يلي : 6002مقررنة بعسنة  6060المنتجرت الزراعية عسنة  أعسعررتفروتت متوعسطرت 

 3.7) مقدارهربنعسـب  ارتفرعر    الشعير، الشلب، لذرة الصفراءامثل ) أعسعررمتوعسطرت  ارتفعت% ، 

مر ـــك % 0.0عسعر الحنطة بنعسبة مقدارهر )بينمر انخفض متوعسط  على التوالي% 0.0 ،0.2%

 . 0) ي جدولــــف

  على  %0.2 ،%6.2) بنعسبة  ، العسبرنغالعسل ) تالخضراوا بعض أعسعرر متوعسطرتانخفضت 

%، 6.3بنعسب )  برميرالالطمرطة ،) مثل بعض الخضروات أعسعرر متوعسطرت ارتفعتبينمر ، التوالي

   .0) جدول في كمر ،على التوالي % 6.6

 3.2%، 4.4  بنعسب )المشم  ،بأنواعة العنبمنهر ) الفواكه بعض أعسعرر متوعسطرت ارتفعت ، %  

   بنعسببأنواعة تفرحال، البرتقرلبعض الفواكه مثل ) أعسعرربينمر انخفضت متوعسطرت  ،على التوالي

 . 6) كمر في جدول   على التوالي،6.2%  ،6.2%)

 0.2ب )ـــ  بنعسعسرير،خعستروي) رـور منهــالتمن ــــــمواع ــــبعض ان أعسعررمتوعسطرت  تــــــارتفع ،%

 . 3) على التوالي، كمر في جدول 0.0%

 6.2) ة  بنعسبغنماللحم ، وبقرلحم ال) رمنهـاللحـوم الحمراء بعض انواع  أعسعرر متوعسطرت ارتفعت ،%

 . 0) على التوالي ، كمر في جدول % 0.0

 0.2) بنعسبمثل ) االعسمرك البحرية و االعسمرك النهرية   اللحوم البيضرء أعسعرر متوعسطرت ارتفعت،% 

 . 2) كمر في جدول  %3.2بنعسبة ) الدجرلعسعر  انخفضبينمر   على التوالي % 0.2

 كمر  ،% 0.0بينمر انخفض متوعسط عسعر البيض بنعسبة ) % 0.2بنعسبة )  الحليب عسعر متوعسط ارتفع

 . 2) في جدول

 0.0 %،2.2) بنعسب    المرعز، الجرموس، االغنرم، االبقرر) الحيوانرت أعسعرر متوعسطرت ارتفعت% ،

 . 7في جدول )كمر    %6.6) ةبنعسب اإلبل عسعر متوعسط انخفض بينمر  على التوالي،%  6.2، 0.0%

 على التوالي6.0و  %3.0بنعسب )  الحمضيرتو النفضيرت)شتالت  أعسعرر متوعسطرت نخفضتأ  % ،  

 . 2) كمر في جدول

 و  %3.2)بنعسب   االنواع االخرىو الزهدي)فعسرئل  منهرفعسرئل التمور و أعسعرر متوعسطرت أنخفضت

  هبنعسبالخعستروي  و انواع ممترزة)فعسرئل  أعسعرربينمر ارتفعت متوعسطرت  على التوالي، % 0.2

  . 2) كمر في جدول % ،0.0 و 3.0%)

       نتيجة  معستمر تذبذبفي العسلع الزراعية المحلية  أعسعررمتوعسطرت ان من خالل نترئج التقرير نجد 

 .االنفترح الواضح في اعستيراد مختلف أنواع العسلع من األعسوا  العربية واألجنبية ومنهر العسلع الزراعية



 0202الحقل للمنتجات الزراعية لسنة  أسعارتقرير 

 

                                                                                                                                                                     

                                                      العــراق –الجهاز المركزي لالحصاء  -  مديرية االحصــاء الزراعي
                                                                                                                                     3 

  6060 - 6002) لعسنتيالحقل للمحرصيل الحقلية  أعسعررمتوعسط 

Prices for field crops for (2019 - 2020) 
 Table (1)         0جدول )   

 (ID/Kg)            كغم )دينرر / 

 6060 6002 المحرصيل
 نعسبة التغير%
Change 

percentage % 
Crops 

 Wheat 1.4- 427 433 الحنطة

 Barley 9.1 366 359 الشعير

 Paddy 0.4 803 800 الشلب

 Maize 3.7 363 350 الذرة الصفراء

 Sun flower 2.0- 876 894 زهرة الشمس

 Sorghum 4.1- 655 683 الذرة البيضرء

 Millet 1.8 580 570 الدخن

 Chickpeas 2.9 1477 1435 الحمص

 Lentil 4.0 1188 1142 العدس

 Mung beans 0.2 869 867 المر 

 Sesame 2.3- 1713 1754 العسمعسم

 Oats - 744 - هرطمرن

 Ground-nut 1.1 552 546 فعست  الحقل

 Cotton 3.3 2656 2570 القطن

 Tunbak 0.2- 2125 2130 التنبرك

 Dry 0.3 1138 1135 البرقالء اليربعسة

broad beans 

 Cabbages 1.5 394 388 اللهرنة

 Cleaned Cauliflower 0.0 456 456 القرنربيط  المنظف

 Turnip 2.1 1041 1020 الكلم

 Spinach 1.5- 589 598 العسبرنغ

 Green broad beans 4.1 637 612 البرقالء الخضراء

 Carrot 1.4 445 439 الجزر

 Turnip 1.3 313 309 الشلغم

 Beet-root 1.1 384 380 الشوندر

 Chard 2.5- 506 519 العسل 

 Green Pepper 2.5- 624 640 الفلفل البررد االخضر

 Hot Green Pepper 1.7- 1097 1116 الفلفل الحرر االخضر

 Dry Onion 0.0 384 384 البصل اليربس

 Green Onion 4.6 429 410 االخضرالبصل 

 Potatoes 3.1- 535 552 البطرطر

 Tomatoes 2.3 496 485 الطمرطة

 Strawberries -  - فراولة
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   0تربع جدول )      

 6060 6002 المحرصيل

 نعسبة التغير%
Change 

percentage  
% 

Crops 

 Okra 2.2 2151 2105 البرمير

 Eggplants 3.8- 487 506 البرذنجرن

 Green Haricot 2.2- 1374 1405 الفرصولير الخضراء

 Green beans 1.5 1201 1183 اللوبير الخضراء

 Cucumbers 1.2- 505 511 خيرر المرء

 Gherkins 3.5- 557 577 خيرر القثرء

 Watermelon 1.9- 403 411 رقي المرئدة

 Melon 2.4- 452 463 البطيخ

 Squash 4.7 490 468 مال احمد الشجر االبيض

 Amber cup Squash 3.1 697 676 الشجر االحمر

 Lettuce 1.5 477 470 الخس

 Radish 0.4- 447 449 الفجل

 Garlic 0.1- 861 862 الثوم

 Alfalfa 1.5 343 338 الجت

 Lucerne 2.1 437 428 البرعسيم

 Peas 4.1- 1233 1286 البزالير

 Boiler onion 2.4- 1023 1048 بصل الفعسقة

Wheat & barley Straw 1.9- 264 269 تبن الحنطة والشعير  

 Nutmeg 1.2 258 255 بوة الشلب

                                                                                                                                  

          

 Figure  0شكل )

   6060 - 6002) لعسنتيالحقل لبعض المحرصيل الحقلية  أعسعررمتوعسط 
Prices for some field crops for (2019 - 2020) 
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   6060 - 6002)  لعسنتيالحقل للفواكه  أعسعررمتوعسط   

Field Prices for fruits for the year (2019 - 2020) 
 Table (2)         6جدول )  
 (ID/Kg)          )دينرر / كغم    

 6060 6002 الفركهة

 نعسبة التغير%
Change 

percentage  

% 

Fruits 

 Orange 2.8- 699 719 برتقرل

 Mandarins 0.7- 868 874 اللنكي

 Lemons 0.3 2610 2602 ليمون حرمض

  Bitter range    1.7- 522 531 نررنج

 Peaches 1.3 1084 1070 خوخ

 Pomegranates 1.5- 714 725 رمرن

 Pears 0.6 731 727 عرموط

 Apricot 3.6 1272 1228 مشم 

 Apples ( All Kinds ) 2.6- 795 816 تفرح برنواعه

 Greengage 3.0 1046 1016 كوجة

 Plums 0.2- 924 926 لوبرلوآ

 Figs 2.8 1466 1426 تين طري

  Sweet Lemons 1.8 1169 1148 ليمون حلو

 Grapes ( All Kinds ) 4.4 1052 1008 عنب برنواعه

 Olives 2.0- 819 836 زيتون

 
 

 

 
 

 Figure  6شكل )

   6060 - 6002)  لعسنتيالحقل لبعض الفواكه  أعسعرر متوعسط
  Field Prices for some kind of fruits for the year (2019- 2020)  

 
  

719 699 725 714

1228 1272

926 924 1008
1052

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

البرتقرل الرمرن المشم  الوبرلو العنب بأنواعه

2019

2020

 
 
 

 كغمدينار/ 

 الفواكه



 0202الحقل للمنتجات الزراعية لسنة  أسعارتقرير 

 

                                                                                                                                                                     

                                                      العــراق –الجهاز المركزي لالحصاء  -  مديرية االحصــاء الزراعي
                                                                                                                                     6 

 

 
 

   6060 - 6002)لعسنتيالحقل للتمور  أعسعررمتوعسط 

Field price for dates for (2019- 2020) 
 Table (3)           3جدول ) 

 (ID/Kg)                  )دينرر / كغم 

 6060 6002 التمور

 نعسبة التغير%
Change 

percentage  % 
Dates 

 Khadrawi 2.1- 902 921 خضراويال

 Zuhdi 1.3 457 451 زهديال

 Khistawi 4.5 815 780 خعسترويال

 Sayer 4.0 1085 1043 عسريرال

 Hillawi 2.3 884 864 حالويال

 Other 0.7 1298 1289 انواع اخرى

 

 

 
 

 
  Figure  3شكل )

   6060 - 6002) لعسنتيالحقل للتمور  أعسعرر متوعسط
 Field prices for dates for (2019 - 2020)  
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    6060 - 6002)  لعسنتيالحمراء  الحقل للحوم أعسعررمتوعسط 

Field price for red meat for (2019- 2020) 
 Table (4)            0جدول ) 

 (ID/Kg)            )دينرر/ كغم 

 6060 6002 اللحوم الحمراء  

 نعسبة التغير%
Change 

percentage  
% 

Red meat 

 Cows 2.5 9019 8800 األبقرر

 Sheep 1.1 10110 10001 األغنرم

 Goat 0.2- 8171 8190 المرعز

 Buffalo 2.6- 8065 8279 الجرموس

 Camel 1.8- 10012 10200 االبل

 
 

 

 
 
 

  Figure  0شكل )
    6060 - 6002) لعسنتيالحقل للحوم الحمراء  أعسعرر متوعسط   
                             (6060-6002  Field prices for Red meat for   
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   6060 - 6002)  لعسنتيالحقل للحوم البيضرء  أعسعررمتوعسط 

Field prices for white meat for (2019 - 2020)  
  Table (5)        2جدول )   

 (ID/Kg)                                                                                                )دينرر/ كغم  

 6060 6002 اللحوم البيضرء
 نعسبة التغير%
Change 

percentage  % 
White Meat 

  Fowls 3.9- 2800 2915 الدجرل

  Sea fish 1.9 3862 3789 األعسمرك البحرية

  River fish 0.6 4031 4008 األعسمرك النهرية

  Other 0.8- 3037 3060 األخرى

 
  

 
 

 

 Figure  2شكل )

   6060 - 6002)  لعسنتيالحقل للحوم البيضرء  أعسعررمتوعسط 
  Field prices for white meat for (2019 - 2020) 
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   6060 - 6002) لعسنتيالحقل للحـليب والبيض  أعسعرر متوعسط 
Field prices for milk & eggs for (2019-2020) 

 Table (6)                      6جدول )    

 6060 6002 المنتج
 نعسبة التغير%
Change 

percentage  % 

Product 

 Milk (ID/ Kg) 0.5 1111 1105 الحـليب ) دينرر/ كغم  

 Eggs (ID/ egg) 4.1- 162 169 البيض ) دينرر/ بيضة  

 
             

 

 
 

 Figure  2شكل )

  6060 - 6002) لعسنتيالحقل للحليب والبيض  أعسعررمتوعسط   
Field prices for milk and eggs for (2019-2020) 
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   6060 - 6002)  لعسنتي الحقل للحيوانرت أعسعررمتوعسط 
Field prices for animals for (2019 - 2020) 

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

 6060 6002 الحيوان
 نعسبة التغير%
Change 

percentage  % 
Animals 

 Cows 6.8 1412160 1321942 األبقرر

 Sheep 4.4 243264 232982 األغنرم

 Goats 4.0 174945 168258 المرعز

 Buffalos 2.6 1837604 1790691 الجرموس

 Camels 2.2- 1562185 1596870 اإلبــل

 

 
 
 

 

 Figure   7شكل )
 متوعسط  6060-6002) لعسنتيالحقل للحيوانرت  أعسعرر

Field prices for Animals (2019-2020) 
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   6060 - 6002)  لعسنتي الحقل للشتالت أعسعررمتوعسط 
Field prices for nursling for (2019 - 2020)  

  Table (8)             2جدول ) 

 (ID/Nursling)            )دينرر/شتلة 

 6060 6002 الشتالت
 نعسبة التغير%
Change 

percentage  % 
Nursling 

 2.1- 3477 3552 الحمضيرت
Citrus fruit 

nursling  

 3.1- 3087 3185 النفضيرت
Deciduous 

trees nursling   

 
 
 

 
 

 Figure   2شكل )

  6060 - 6002) لعسنتيالحقل للشتالت  أعسعررمتوعسط 
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   6060 - 6002)  لعسنتي الحقل للفعسرئل أعسعررمتوعسط 
Field prices for palm tree seedlings for (2019 - 2020) 

 

 Table (9)                                         2جدول )
 (ID/ palm tree seedling)                                                                )دينرر/فعسيلة 

 6060 6002 الفعسرئل   

 نعسبة التغير%

Change 

percentage  % 

Palm tree seedlings 

 Zuhdi palm tree seedlings 3.6- 5846 6065 زهدي

 Khistawi palm tree seedlings 1.1 8140 8048 خعستروي

 Good palm tree seedlings 3.4 26750 25877 أنواع ممترزة

 Other 1.6- 17777 18069 أنواع أخرى
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   6060 - 6002)  لعسنتيالحقل للفعسرئل  أعسعررمتوعسط 
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