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مقارنة مع  2021 من عام لرابعخالل الربع ا دجاج الالحم سعريف  رتفاعاال نسبة %22.7االحصاءات العامة: 
 2020الفرتة من عام  نفس

والفقاسات أمهات( و صدرت دائرة االحصاءات العامة تقريرها الربعي حول انتاج مزارع الدجاج )الحم، بياض، أ
إنتاج حلوم الدجاج من  رتفاعاشار التقرير اىل أحيث  .2021من عام  رابعلخالل الربع ابقار مزارع األكذلك إنتاج و 

نسبته  رتفاعإب 2021ألف طن خالل نفس الفرتة من عام  98.2اىل  2020من عام  رابعألف طن خالل الربع ال 65.9
بيضة خالل  مليون 204.0من  رتفعتاوبينت النتائج أن كمية بيض املائدة املنتج  ،(1، والشكل 1)جدول  49.0%

، 1)جدول  %3.2نسبته  رتفاعإب 2021من عام  رابعمليون بيضة خالل الربع ال 210.6اىل  2020من عام  رابعالربع ال
 (. 3والشكل

 2021ام ـن عـمرابع ع الـبهات خالل الر ــمألااج ـزارع دجـن مـتج مـس املنـقيـفـيض التــتاج بـنإ رتفاعاتائج ـظهرت النأا ـكم
س ـــع نفــم ةـقارنــم 2021خالل الربـع الرابع مـن عـام يضة ــب ونـليـم 89.8اج ـــتـــنإلة اـت كميـغـث بلــيـح ،%25.2 بةـنسـب

 %22.8بنسبة  الفقاسات من داد الصيصان املنتجةـــعأ رتفعتايضة، و ــون بـــليــم 71.7ة ـغـوالبال 2020ام ـــن عـرتة مـالف
 48.3مقابل  2021من عام  رابعمليون صوص خالل الربع ال 59.3 ، حيث بلغت2021من عام  رابعخالل الربع ال

  .(3 ، والشكل1)جدول  2020من عام  رابعمليون صوص خالل الربع ال
خالل  %8.5سبة ــبن رتفاعا  ج إـتائـقد أظهرت النـفة ـبقار املنظمألزارع اـتج يف مــقار املنـبألحليب اتاج ـعلق إبنـتـفيما ي
ع ـطن خالل الرب ألف 80.2اج حيث بلغ االنت ،2020رتة من عام س الفمقارنة مع نف 2021ام ـن عـم رابعلالربع ا

 (.2، والشكل 1)جدول  2020من عام  رابعخالل الربع ال ألف طن 73.9ارنة مع مق 2021ن عام ـم رابعال

  2021و 2020لعامي  رابعخالل الربع الومزارع االبقار املنظمة والفقاسات حسب النوع  : إنتاج مزارع الدجاج1جدول 

 % نسبة التغري 2021 2020 النوع
 49.0 98.2 65.9 دجاج الحم )ألف طن( 

 3.2 210.6 204.0 بيض مائدة )مليون بيضة(

 25.2 89.8 71.7 بيض تفقيس )مليون بيضة(

 22.8 59.3 48.3 فقاسات )مليون صوص(

 8.5 80.2 73.9 طن( ألفحليب أبقار )

 2021و 2020در: دائرة االحصاءات العامة، مسح املؤشرات االقتصادية الربعية للمزارع املنظمة لعامي املص
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 طن( ألف) 2021و 2020لعامي  رابعخالل الربع الالالحم : إنتاج حلوم الدجاج 1شكل 

 

 

 

 

 

 طن( ألف) 2021و 2020لعامي  رابعلبقار للمزارع املنظمة خالل الربع األ: إنتاج حليب ا2شكل 
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 )مليون( 2021و 2020 لعامي رابعإنتاج بيض املائدة وبيض التفقيس والصوص خالل الربع ال: 3 شكل

 
 

س ـع نفـمقارنة م 2021من عام  رابعال عـالل الربـاج الالحم خـدجـعار ابب املزرعة للــأس يف رتفاعا  اتائج ـنـظهرت الأو 
 2021من عام  رابعع الـالل الربـكغم خ دينار/ 1.270عر ـغ السـحيث بل ،%22.7بنسبة بلغت  ،2020ام ـن عـالفرتة م

ائدة ـيض املـعار بــسأ رتفاعج إىل إـتائـارت النــشأا ـ. كم2020ام ـن عـم رابعدينار/كغم خالل الربع ال 1.035قابل ـم
% 7.4بة ـنسـب 2021ام ـن عـم رابعع الـالل الربـزرعة خـعار ابب املــأس رتفعتياض، حيث إـاج البـزارع الدجـن مـتج مـاملن
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ام ـن عـم رابعع الـيضة خالل الربـا  للبـفلس 73ائدة ـيض املـغ سعر بـ، حيث بل2020ام ـن عـس الفرتة مـفـع نـقارنة مـم
سعر بيض التفقيس  رتفاعىل إإشارت النتائج أ. و 2020ن عام ـم رابعالل الربع الـيضة خـلبا  لـفلس 68قابل ـم 2021
حيث  2020ام ـن عـس الفرتة مـمع نف قارنةـم %1.9بة ـنسـب 2021من عام  رابعيضة خالل الربع الـا  للبـفلس 213البالغ 
 (. 4، والشكل 2فلسا  للبيضة )جدول  209يض التفقيس ـعر بـبلغ س

س الفرتة من ـمقارنة مع نف% 2.3بنسبة  2021 من عام رابعسعر الصوص خالل الربع ال رتفاعاتائج إىل ـارت النـوأش
ع ــالل الربــا  خـسـفل 342ل ـقابـم 2021ام ـن عـم رابعع الـربـالل الـا  خـفلس 350وص ـصـعر الـغ سـلــ، حيث ب2020عام 

 %6.6بة ــنظمة بنسـبقار املألزارع اـنتج يف مـقار املـبألسعار حليب اأ رتفاعإج هرت النتائـظأا ــ. كم2020ام ـن عـم رابعال
م غك  فلس/ 455حيث بلغ سعر احلليب  ،2020س الفرتة من عام ــع نفـة مـقارنـم 2021ام ـن عـم رابعع الـخالل الرب

، 2)جدول  2020ام ـن عـم س الفرتةـــالل نفـكغم خ  س/ــفل 427ل ـمقاب 2021ام ـن عـم رابعع الـالل الربـخ
  (.4والشكل

 2021و 2020 عاميل رابعبقار حسب النوع خالل الربع الألأسعار ابب املزرعة ملنتجات مزارع الدجاج والفقاسات ومزارع ا: 2 جدول

 %نسبة التغري 2021 2020 النوع
 22.7 1.270 1.035 دجاج الحم )دينار/كغم(

 7.4 0.073 0.068 بيض مائدة )دينار/بيضة(

 1.9 0.213 0.209 بيض تفقيس )دينار/بيضة(

 2.3 0.350 0.342 صيصان )دينار/صوص(

 6.6 0.455 0.427 بقار )دينار/كغم(أحليب 

 2021و 2020املصدر: دائرة االحصاءات العامة، مسح املؤشرات االقتصادية الربعية للمزارع املنظمة لعامي 
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 )السعر ابلدينار( 2021و 2020لعامي  رابعاسات ومزارع االبقار خالل الربع ال: أسعار منتجات مزارع الدجاج والفق4شكل 

 

الربعية مرة كل ثالثة أشهر من خالل  االقتصاديةومن اجلدير ابلذكر أن دائرة اإلحصاءات العامة تنفذ مسح املؤشرات 
يف حني مت سحب  ،2021عام مزرعة يف  495 ت والبالغ عددهاوالفقاسا زايرة مجيع مزارع الدجاج البياض واألمهات

ومت سحب عينة ، 2021 مزرعة خالل عام 1511 مزرعة دجاج الحم من العدد الكلي البالغ 251 عينة حجمها
 .2021مزرعة خالل عام  872بقار والبالغ ألبقار من العدد الكلي ملزارع اأمزرعة  199حجمها 

 

  1358Ext -5300700 على هاتف قسم االنتاج احليوايناالتصال للمزيد من املعلومات يرجى 


