كشــف الـــنصف الـوــاني لشــدر جويــليــة  ( 3132من  33إلى  32جويــليــة )3132
رقم 91/91
الفهرس:

مقدمة :

مقدمة

وفقا لتعليمات ،السيد الوزير األول المرسلة في  31يناير  3131إلنشاا لالاياة الارإلاد واإلنابار الاما ا ار
بالنس ة للمواد الحساسة  .هبه الخلية تحت إشراف وزارة التجارة بالتنسيق مع وزارات المالية ،الفالحة والاتاناماياة
الريفية والصيد ال حري ،والصناعة والمؤسسات الصغيرة والاماتاوساتاة وتارساياة ا ساتاواماار ،الادياوا الاو اناي
لإلحصائيات ( )ONSوالديوا الو ني للمعلوماتية واإلحصا لاد الاجاماار ( )CNISوالادادف ماناداا إنابار
المصالح العمومية حول ا ضترابات في أسعار المواد الحساسة ومد توفرها في األسواق الو نية.

الجزء  : Iمتابعة السوق المحلية :
ميول عام في السوق:
ميول األسعار في السوق المحلي:
 - 2أسعار المواد الغذائية :
 1. 2المواد البقولية :
 -2 .2المواد الفالحية - :
 -1 .2 .2الخضر الجافة :
 2.2.2الخضر الطازجة :
 3.2.2الفواكه الطازجة :
 4.2.2اللحوم الحمراء و البيضاء:
الجزء : IIمتابعة السوق الخارجية:
ميول عام في السوق:

الجزء  : Iمتابعة السوق المحلية  :ميول عام في السوق:
ميول األسعار في السوق المحلي:
إ مراس ة متوسط أسعار المواد الحساسة ،لالل الفترة الممتدة من  33إلى  32جاويالاياة  ،3132تاوضاح
بش ل عام ،ا ستقرار النس ي لمتوسط أسعار المواد الغبائية واسعة ا ستداال والابي ياخاع ماعاواد الاماواد
ال قولية ،لحد الغند المحلي ،ولحد ال قر المجمد مقارنة مع النصف األول لشدر جويلاياة  .3132باياناماا أساعاار
الفاإلوليا الجافة وال تا ا وال وسة والجزر والتمر والدجاج منزوع األحشا فقد سجلت ارتفاع  .وتد تساجايال
انخفاضات في الس ر األبيض واألرز والعدس والحمع وال صل الجاف والووم المحلي والاتاماا اد الاتاازجاة
والتفاح المحلي والموز ولحد ال قر المحلي وال يض.

توقعات تطورات ألسعار المواد
الحساسة:

بالنس ة للمواد المبكورة  ،بش ل عام  ،لد يتعرض الساوق الاماحالاي ألي اضاتاراث مان حايا
والتوزيع( .انور الملحق .)3

 .9القمح:

 - 2أسعار المواد الغذائية :

 .2البذور الزيتية:

 1- 2المواد البقولية :

 .4مسحوق الحليب:

سجل سعر معود المواد ال قولية استقرارا نس ي مقارنة ماع الاناصاف األول مان شادار جاويالاياة ،3132
باستونا أسعار الس ر األبيض واألرز التي عرفت انخفاضات ( .انور الملحق .)3
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 2- 2المواد الفالحية - :

 .3السكر:

الاتاماويان

 1- 2- 2الخضر الجافة :
مقارنة مع النصف األول من شدر جويلية  ،عرف سعر الخضر الجافة ارتفاع بنس ة  %3,1لالافااإلاولاياا
الجافة وانخفاضات بنسية  %3,2للحمع و  %3,2للعدس ( .انور الملحق .)3

 2- 2- 2الخضر الطازجة :
مقارنة مع النصف األول من شدر جويلية  ،سجلت أسعار الخضر التازجة ارتفاعات باالاناسا اة لالا اتاا اا
 ، %3,2لل وسة  %31,3والجزر  . %2,3بينما انخفضات أسعار ال صل الجاف والووم المحلي والاتاماا اد
التازجة بنسب  %33,3و  %6,2و  % 1,3على التوالي .لالل هبه الفترة  ،تراوح ماتاوساط ساعار الا اتاا اا
التازجة من 61دج /كغ إلى  21دج/كغ؛ (انور الملحق .)3
بالنس ة ألسعار باسي المواد الفالحية الواهرة في الملحق ، 3والتي عرفت ارتفاعات في األساعاار باناسا اة
للخس  ، %1,1الفاإلوليا الخضرا  %31,1والشمندر  %3,6وانخفاضات للافالافال األلضار باناسا اة %33
والفلفل الحار بنس ة ( . %1,2انور الملحق .)3

 3.2.2الفواكه الطازجة :
مقارنةً مع النصف األول من شدر جويلية  ،3132سجلت أسعار للفواكه التازجة إرتافااع ألساعاار
للتمور بنس ة  ٪3,1و إنخفاضات ألسعار التفاح المحلي بنس ة  ٪31,2والموز .٪2,2

 4.2.2اللحوم الحمراء و البيضاء:
فيما يتعلق باللحوم الحمرا  ،فإ متوسط أسعارها مقارنة مع النصف األول من شدر جويلية  ، 3132سد شدد إستقرار نس يًا باالاناسا اة لالاحاد
الغند المحلي و لحد ال قر المجمدة واإنخفاض بنس ة  ٪3,2-للحد ال قر المحلي و  ٪31-لل يض .بينما سعر الدجاج المنزوع األحشاا ساجال إرتافااع
بنس ة ( .٪ 33,3انور الملحق .)3

متوسط أسعار ا ستيراد مصدر ):(CNIS
 فيما يتعلق بزيت الخام لصويا ،هنا انخفاض في سعر ا ستيراد لالل شدر فيفري  3132مقارنة بشدر جانفي  3132ومقارنة مع شدر فيفاري
 212( 3131دو ر أمري ي  /ن في فيفري  3132مقابل  123دو ر أمري ي  /ن في جانفي  3132و  136دو رًا أمري ي  /ن في فيفري
 )3131؛
 بالنس ة للس ر األشقر ،عرف انخفاض في سعر ا ستيراد لالل شدر فيفري  3132مقارنة بشدر جانفي  3132ومقارنة مع شدر فيفاري (322
دو ر أمري ي  /ن في فيفري  .)3132مقابل  122دو ر أمري ي  /ن في جانفي  3132و  123دو ر أمري ي  /ن في فيفري .)3131

الجزء : IIمتابعة السوق الخارجية :ميول عام في السوق:

توقعات تطورات ألسعار المواد الحساسة:
 .9القمح:

وفقًا لتوسعات منومة األغبية و الزراعة ألمد المتحدة  ،ي لغ إجمالي إنتاج القمح في عام  121 3132مليو ن  ،بازياادة 6
في المائة عن عام  .3131ومن المتوسع أ يأتي معود هبا النمو من م اسب اإلنتاج في ا تحاد األوروبي( .ا تحاد األوروبي) وا تاحااد
الروسي وأستراليا.
من المتوسع أ ينمو استخدام القمح في العالد بنس ة  ٪3.1في  ، 3132/31ليصل إلى  161مالاياو ان .مان الاماتاوساع أ تازداد
مخزونات القمح بنس ة  1.1في المائة لتصل إلى  311مليو ن بحلول نداية عام  3131للمحاإليل  ،وهاو ماا يازال دو الاماساتاو
القياسي ال الغ  313مليو ن في  .3131/3131من المتوسع أ يأتي نمو مخزونات القمح العالمية من الزيادة المتوسعة في احتاياا اياات
الصين وإعادة بنا المخزو في العديد من الدول المصدرة للقمح.
 .2البذور الزيتية:
في  ، 3131/32من المتوسع أ يرتفع نمو اإلنتاج العالمي من ال بور الزيتية مرة ألر  ،ومن المتوسع أ يساهد الصويا بمعود النمو الماتاوساع
في اإلنتاج  ،نتيجة لالنتعاش الحاد في إنتاج األرجنتين ,وحصاد مميز في الو يات المتحدة األمري ية.
بالنس ة للزيوت و المواد الدسمة ،من المتوسع أ يؤثر التوسع المعتدل في إنتاج زيت النخيل  ،بس ب تحديات اإلنتاج المستمرة في جنوث شارق
آسيا على نمو اإلنتاج العالمي في 3132/3131

 .3السكر:
وفقًا لمنومة األغبية والزراعة لألمد المتحدة  ،من المتوسع أ يتقلع اإلنتاج العالمي للس ر في ( 3131/32أكتوبر-س تم ر)  ،ل ن ي قى أعالاى
من إجمالي ا ستدال  ،على الرغد من أ الفائض المتوسع سد ي و أسل من المستو القياسي في العام الماضي.
من المتوسع أ تعوض التوسعات في الصين والم سيك وأستراليا ومصر ا نخفاضات المتوساعاة فاي إناتااج السا ار فاي الا ارازيال وا تاحااد
األوروبي وتايالند .على جانب التلب  ،من المتوسع أ يرتفع ا ستدال العالمي للس ر نتيجة للزيادات المتوسعة في العديد من ال لدا الناماياة بسا اب
انخفاض األسعار.

من المتوسع أ ي و نمو استدال الس ر سويًا بش ل لاص في إفريقيا وآسيا وأمري ا الوستى ومنتقاة الا احار الا ااريا اي .مان الاماتاوساع أ تساداد
اإلمدادات ال افية في ال لدا المستوردة التقليدية في تقلع التلب العالمي على الواردات لالل السنة التسويقية األليرة.

 .4مسحوق الحليب:
وفقا للتوسعات الزراعية لمنومة األغبية والزراعة لألمد المتحدة  ،من المتوسع أ ينمو اإلنتاج العالمي من األل ا بنس ة  3.2فاي الاماائاة (32
مليو ن) ليصل إلى  162مليو ن في عام  .3132ومن المتوسع أ ينمو اإلنتاج في جميع المنا ق المنتجة الرئيسية  ،وإ كا أبتاأ مان الاعاام
الماضي.
من المتوسع أ ت و الدند وباكستا وا تحاد األوروبي والو يات المتحدة األمري ية ونيوزيلندا وال رازيل المساهمين الرئيسييان فاي الاتاوساع
العالمي لإلنتاج  ،بينما في أستراليا  ،في الصين واألرجنتين وأوكرانيا اإلنتاج سد تقلع بش ل ك ير.
تستمر الوروف الحارة والجافة بش ل استونائي في التأثير على إنتاج الحليب في أستراليا  ،في حين أ احاتاماال تا ارار هابا الاعاام لادرجاات
الحرارة والجفاف المرتفعة على نحو غير عادي في عام  3131يعد مدعاة للقلق .على الرغد من تأكيد وسوع حدث لواهرة النينياو )  (El Niñoفاي
أمري ا الجنوبية  ،إ أ تأثيره كا معتد ً حتى اآل .
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تطورات متوسط أسعار المواد الواسعة اإلستهالك
مسجلة في الفترة الممتدة من  22جوان  2191إلى  91جويلية  2191و  99جويلية  2191إلى  24جويلية 2191

المصدر  .:وزارة التجارة

NB: N-1 = Semaine du 31/12/3132 au 31/11/ N-1
= Semaine du 33/11/3132 au 32/11/3132.

N

