المؤشرات العامة

أولا  -تقدير أعداد الماشية:
 -١بلغت أعـ ـداد رؤوس الماشـي ـة والحيوانات (أبق ـ ـار -جامـ ـوس -أغـن ـام -ماعـز -جمـال)  ١٨ ‚۲مليـ ـون رأس ع ـ ـام  ۲۲۱٥مقابـل  ١٨‚٦مليـ ـ ـون
رأس عام  ۲۲١٤بنسبة انخف ـ ــاض قدرها .٪١‚7
– حـ ـ ـدث انخف ـ ــاض فـ ـ ـ ـى إجمالى أعداد األبقار والاام ـ ـوس بنسبة ، ٪١‚٥ح ـ ـدث انخفـ ـ ـاض فـ ـ ـ ـى إجمالى رؤوس األغنـ ـام والماع ـ ـز والامـال
بنس ـبة  ٪١‚۹عن عام .۲۲١٤

ثاني ا  -رؤوس الماشية المؤمن عليها:
 بلغ ـت أع ـداد رؤوس الماشـ ـية والحيوانات المؤم ـ ـن علي ـ ـها  ١‚۲ملي ـ ـون رأس ع ـ ـ ـام  ۲۲١٥مقاب ـ ـل  ۱‚١مليـون رأس عـ ـ ـام  ۲۲١٤بنسبة زي ـ ــادةقدرها .٪2‚8

ثالثا  -إنتاج الماشية:
 –۱بلغت أع ـ ـداد رؤوس الماشـ ـ ـية والحيوانات المذبوحـ ـ ـة  7‚4مليون رأس عـ ـ ـ ـام  ۲۲١٥مقابل ٧‚٥مليون رأس عـ ـ ـ ـام  ۲۲١٤بنسبة انخف ـ ــاض قدرها
 .٪١‚2وبلغـ ـ ـت نسب ـة األبق ـ ـ ـار  ،٪88 ‚2الاام ـوس  ،٪81‚9األغنـام والماع ـز  ، ٪51‚8الامـال  ٪0‚1وبلغـ ـت نسب ـة ال ـرؤوس التـى تم ذبحها
بالماازر الحكومية  ٪24‚5مـ ـ ـ ـ ـ ـن إجمال ــى الماشية المذبوحة.
 –۲بلغت كمي ـ ـة اللحوم النـاتاة من المذبوحـات  ۹٧٥ألف طن عام  ۲۲١٥مقابل  ۹٤۱ألف ط ـ ـ ـ ـ ـن عام  ۲۲١٤بنسبة زيادة قدرها .٪3‚5
وبلغت نسبة لحوم األبقار ،٪44‚8لحوم الااموس ، ٪48‚7األغنام والماعز ٪82‚9من إجمالى اللحوم الناتاة من المذبوحات.
 –۳بلغت كمي ـ ـة األلبـ ـان الناتا ـ ـة م ـ ـن الماشـ ـية والحيوانات  1823الف طـ ـن ع ـ ـام  ۲۲١٥مقاب ـل  ٥٤75الف ط ـ ـن عـ ـام  ۲۲١٤بنسـبة
انخف ـ ــاض قدره ـ ـا .٪5‚4

رابعا  -لحوم الطيور والدواجن:
 بلغت كمي ـ ـ ـ ـ ـة لح ـ ـ ـوم الطي ـور والـدواج ـ ـن  8‚293ملي ـ ـ ـون ط ـ ـ ـن ( وزن ق ـ ـائـ ـ ـ ـ ـ ـم ) عـ ـ ـ ـ ـ ـام  ۲۲١٥مقابل  8‚287ملي ـ ـ ـون طـ ـ ــن ( وزن ق ـ ـائـ ـ ـ ـ ـ ـم )ع ـ ـ ـ ـ ــام  ۲۲١4بنسبة زيادة قدرها ..٪0‚1

خامس ا  -كمية البيض:
بلغ المحصول السنوى من البيض 80‚4مليار بيضة عام  ۲۲١٥مقابل ۹‚۳مليـار بيضـة عام  ۲۲١٤بنسبة زيادة قدرها .٪88‚7

سادسا  -اإلنتاج الحشرى:
 -۱بلـ ـ ـغ إنتـ ـ ـاج العسـ ـ ـل  4949طـ ـ ـن ع ـ ـ ـام  ۲۲١٥مقابل  ٥٤٤۳طن ع ـ ـام  ۲۲١٤بنسبة انخف ـ ــاض قدرها .٪9‚8
 -2بلـغ إنتاج الحـرير 808كيلو جرام عام ۲۲١٥مقـابل  ۲٤٥كيلو جرام عام  ۲۲١٤بنسـبة زيادة قدرها .٪229‚8
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General indicators
First - Determination of the number of cattle:
1-The amount to numbers of livestock and animals (Cows - Buffalo - sheep - goats - Camel) by about
18.2 Million head in 2015, 18.6 million head In 2014, a drop of 8.7%
- A drop in the total number of cows and buffaloes by 1.5%, there drop was about in the total sheep and
goats and camels 1.9% from 2014.

Second - livestock insured:
- Numbers of livestock and animals insured amounted to about 1.2 million head in 2015 compared to 1.1
million head in 2014, increased of 2.8%.

Third - cattle production:
1- Number of cattle and animals slaughtered amount to 7.4 million head in 2015 compared to 7. 5 million
head in 2014 a drop of 8.2% and reached the proportion of, cows 18.2%, 15.9% buffalo, sheep and
goats, 65.1%, 0.5% and camels reached the percentage of heads of government have been slaughtered
Holocausts 24.6% of the total cattle slaughtered.
2- The amount to of the resulting meat slaughtered 975 thousand tons in 2015 compared with 941
thousand tons in 2014, an increase 3.6%. And it amounted to meat ratio cows 44,1%, 41.8% buffalo
meat, sheep and goats 12,9% of the total resulting from slaughtered meat.
3- The quantity of milk produced by cattle and animals 5123 thousand tons in 2015 compared with
amount to 5476 thousand tons in 2014, a drop of 6.4%

Fourth - meat birds and poultry:
It amount to the amount of poultry meat and poultry 1.392 million tons (weight-based) in 2015 compared
with 1.287 million tons (weight-based) in 2014 an increase 0.5%.

Fifth - the amount of eggs:
amount to annual yield of a whit 10,4 billion eggs in 2015 9,3 billion eggs in 2014, an increase of 11.7%.

Sixth - Military Production:
1. Honey production reached 4949 tons in 2015 compared to 5443 tons in 2014, an increase of 9.1%.
2. Silk production reached 808 kg in 2015 compared to 245 kg in 2014, a decline of 229.8%.
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