
5102 مارس منتجات الّدواجن خالل شهرأسعار  تطّور  

 المجمع المهني المشترك لمنتوجات الّدواجن واألرانب

 058,4 4530 5670 معدل النصف األّول 

 056,6 4569 5816 معدلّ النصف الثاني 

 057,2 4520 5740 المعدل الشهري

 دجاج لحم حي التاريخ
دجاج جاهز 

 للطبخ
 بيض اإلستهالك

 5102العدد الثالث: مارس 

 مصلحة الّدراسات واإلحصائيّات وبنك المعلومات

 النشريّة الشهريّة لمتابعة أسعار منتجات الّدواجن واألرانب عند اإلنتاج وأسعار األعالف

 10صفحة 

 دجاج لحم حيّ 
 

المحيّنننخ لنكل  نّي م ّنا   يفوق الكلفةمعّدل سعر البيع عند اإلنتاج 

 5102شهر مارس 
 

 مليم/ غ في موائي الّشهر بجهخ الّساحي. 5011: السعر األدنى
 مليم/ غ في موالر الّشهر بجهات الجنوب 0011: السعر األقصى

 
سننبننخ إرتفففففا                       5102مننرننارنننخ بشننهننر فننينن ننر      %)+(    3,4بننننن

 مليم/ غ(. 5521)
 

 

 

رنارننخ بشنهنر فنين نر  ال تغيير  )  5102في  ل خ دجاج اللّحنم من

 مليم/ غ(. 5481

 دجاج جاهز للطّبخ

 

المحيّنخ لكل  ّي م ّا  دون الكلفة معّدل سعر البيع عند المذابح 

 .5102شهر مارس 
 

مليم/ غ لكل األسبوع األّول من شنهنر   0011: السعر األدنى

 .5102مارس 
مليم/ غ لكل األسبوع الثاني من شهر  0211: السعر األقصى

 .5102في ر  

 
سنبنخ إرتفا             5102منرنارننخ بشنهنر فنين نر     %)+(    3,4بنن

 مليم/ غ(. 0005)

 
( منرنارننخ  PACفي  ل خ الدجاج الجاهز لنلنخنبن    إستقرار 

 مليم/ غ(. 4643)  5102بشهر في ر  

 بيض اإلستهالك

 

المحيّنخ لنكل  نّي دون الكلفة معّدل سعر البيع عند اإلنتاج 

 . 5102م ّا  شهر مارس 
 

مليم/البيضخ لكل النصف الثانني منن   051:  السعر األدنى

 . و ذلك بجهخ الوطن الربلي.5102شهر مارس 
مليم/البينضنخ لنكل األسنبنوع األّول   002: السعر األقصى

 . و ذلك بجهخ الوطن الربلي.5102من شهر مارس 

 
          5102مرارنخ بشهر فنين نر    (-) % 6,9بنسبخ إنخفاض 

 مليم/البيضخ(. 00530)

 
في  ل خ بيض اإلستهكك مرارننخ بشنهنر فنين نر  ال تغيير 

 مليم/البيضخ(. 030)  5102

1031035102 5286 4127 030,6 

1531035102 5290 4184 030,6 

1031035102 5282 4079 031,3 

1031035102 5282 4075 059,6 

1231035102 5297 4002 059,3 

1531035102 5612 4557 058,8 

1131035102 5658 4538 058 

1131035102 5660 4538 057,8 

1031035102 5667 4563 057,6 

0131035102 5758 4580 057,3 

0031035102 5746 4314 057 

0531035102 5789 4347 056,8 

0031035102 5773 4304 056,2 

0031035102 5770 4350 056,4 

0231035102 5728 4357 056,7 

0531035102 5770 4306 056,9 

0131035102 5761 4301 057,5 

0131035102 5738 4316 057,4 

0031035102 5775 4588 057,0 

5131035102 5780 4588 056,9 

5031035102 5786 4578 056,8 

5531035102 5815 4580 056,7 

5031035102 5807 4594 056,7 

5031035102 5816 4524 056,8 

5231035102 5861 4569 056,0 

5531035102 5888 4575 056,0 

5131035102 5882 4524 056,0 

5131035102 5845 4544 056,2 

5031035102 5859 4544 056,3 

0131035102 5796 4516 056,0 

0031035102 5769 4516 056 
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5102 مارسرانب خالل  شهر أسعار األتطّور   

5102تطّور كلفة منتجات الّدواجن خالل شهر مارس   

 (PACدجاج جاهز للطبخ )

 دجاج اللّحم حي

 15صفحة 

 
سعر البيع 

 )ملّيم(
 اإلنتاج )طن( الفارق )%( الفارق )مليم( الكلفة )ملّيم(

ربح / خسارة 

 )دينار(

%02351 011 5011 5121 5102جان ي    00501 0501011 

5011   5521 5102في ر      011   530 %  00215  0050551  

 5002151 00501 % 0132  550 5011 5100 5102مارس  

  
سعر البيع 

 )ملّيم(
 اإلنتاج )طن( الفارق )%( الفارق )مليم( الكلفة )ملّيم(

ربح / خسارة 

 )دينار(

(%-) 1351 (-) 00 0501 0551 5102جان ي    00501 (-)050501  

0500   0005 5102في ر     200 (-)   0030% )-(  00215  (-)5025055  

(-) 005  0500 0520 5102مارس   130 % )-( 00501  (-)0010505  

 (PACدجاج جاهز للطبخ )

 

  5102مليم لكل شهر مارس  (-) 395 في معدّل فسعر بيع الكغ من الّدجاج الجاهز للخب  بـخسارة 

 وذلك مرارنخ بكل خ الكغ الواحد.

↓ 
 

و ذلك على غرار األشهر  5102في قخاع الدجاج الجاهز للخب   لكل شهر مارس تواصل الخسائر 

 السابرخ.

 (PACلحم أرانب جاهز للطبخ ) 

 

مرارنخ بمعّدل شهر  (-) % 0في معدّل سعر البيع للحم األرانب الجاهز للخب   بنسبخ انخفاض 

 .5102في ر  

 

 .5102في  ل خ الكغ الحي من لحم األرانب الجاهز للخب   مرارنخ  بشهر في ر  إستقرار  

 أرانب لحم حيّ 

 

 .5102مرارنخ بمعّدل شهر في ر   (-) % 2 في معدّل سعر البيع للحم األرانب الحّي عند اإلنتاج  بنسبخانخفاض 

 

 .5102في  ل خ الكغ الحي من لحم األرانب مرارنخ بمعدّل مرارنخ  بشهر في ر  إستقرار  

 دجاج لحم حيّ 

 

مليم لكل شهر  560إلى   5102مليم لكل شهر في ر   071في هامش الربح في الكغ الحّي من إرتفا  
   5102مارس 

↑ 
 

و ذلك مرارنخ بشهر  5102لكل شهر مارس   %)+(  49في قخاع دجاج اللحم الحي بحوالي  نسبة ربح

 .5102في ر  

  

 PACلحم أرانب جاهز للطّبخ ))  أرانب لحم حيّ 

 الكلفة المعّدل األقصى األدنى الكلفة المعّدل األقصى األدنى

1152  0011 0111 0111 0011 2111 2211 0211 5102جان ي   

1152  0011 0111 0111 0011 2111 2211 0211 5102في ر    

0211   5102مارس    2111 0121  0011  0111 0511 0011 1152 
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 بيض اإلستهالك

  
سعر البيع 

 )ملّيم(
 الفارق )%( الفارق )مليم( الكلفة )ملّيم(

اإلنتاج )ألف 

 وحدة(

ربح / خسارة 

 )دينار(

%0351 530 000 00030 5102جان ي    051020 005050 

00530  5102في ر     000   230   032 %  055051   050212 

(-) 230  000 05231 5102مارس    0 % )-( 011115 (-)0110105  

 بيض اإلستهالك

 

و ذلك مرارنخ    5102مليم  لكل شهر مارس  2,3في معدّل سعر البيضخ الواحدة عند اإلنتاج  بـ خسارة 
 بكل خ البيضخ.  

↓ 
 

و ذلك مرارنخ  5102لكل شهر مارس   %( -) 514في قخاع بيض اإلستهكك بحوالي  نسبة خسارة

 .5102بشهر في ر  



5102 شهر مارساألرانب خالل الّدواجن  و تطّور أسعار العلف المرّكب المعّد لتربية  

 13صفحة 

 الوحدة:  د.ت/طن

 الديك الرومي دجاج اللحم  
بيض 

 اإلستهالك
 األرانب األّمهات

 501300 150355 50031 111350 152315 5102جان ي 

 501300 150355 50031 111350 152315 5102في ر  

 501300 150355 50031 111350 152315 5102مارس 

 العلف المرّكب
 

في مسعار العلف المر ّب المعّد لتربيخ الّدواجن و األراننب لنكل مشنهنر جنانن ني  فنين نر  إستقرار 

 .5102ومارس 
 5100/ معّدل   %( -) 0,2دت/طن  سعر مقصى. 11035دت/طن سعر مدنى و  100:  دجاج اللحم

/ معّدل   %( -) 0,2دت/طن  سعر مقصى. 00035دت/طن سعر مدنى و  151الديك الرومي:  

5100 
/ معّدل   %( -) 5دت/طن  سعر مقصى. 15030دت/طن سعر مدنى و  55031بيض اإلستهالك:  

5100 
 5100/ معّدل   %( -) 3دت/طن  سعر مقصى. 125دت/طن سعر مدنى و  502األّمهات:  

 5100/ معّدل   %)+(  0,8دت/طن  سعر مقصى. 55035دت/طن سعر مدنى و  55535األرانب:  
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  5102تطّور أسعار وإنتاج بعض المواد األوليّة المستعملة لتصنيع العلف المرّكب خالل شهر مارس 

 المصدر: اإلدارة العاّمة لإلنتاج الفالحي

 المواد األّوليّة لتصنيع األعالف

 

 الّذرى )موّردة(: 

مرارنخ مع  (-) % 01بنسبخ  5102لكل شهر  مارس الموّردة  معّدل مسعار الّذرى انخفض 

 . 5102معّدل شهر في ر  

مرارنخ بشهر في ر    %)+(  20بنسبخ   5102الكميات الموّردة لكل شهر مارس إرتفا  

5102. 

 فيتورة الصوجا )محلّية(: 

 (-) % 0,7بنسبخ  5102لكل شهر  مارس المحلّية معّدل مسعار فيتورة الصوجا انخفض 

 . 5102مرارنخ مع معّدل شهر في ر  

مرارنخ بشهر في ر    %)+(  8,4بنسبخ   5102الكميات الموّردة لكل شهر مارس إرتفا  

5102. 

فيتورة الّصوجا  فيتورة الّصوجا )موّردة( الّذرى )موّرد(           

 الكميّة )طن(  

معّدل 

األسعار 

 )د.ت(

 الكميّة )طن(

معّدل 

األسعار 

 )د.ت(

الكميّة 

 )طن(

معّدل 

األسعار 

 )د.ت(

-  0123000 00111 5102جان ي    -  50551 0223505 

11510  5102في ر     0103001   -   -  52110 0053111 

-  0503111 001150 5102مارس    -  51050 0013001 


