
  

 

 والنقدية االقتصادية التطورات
 المتوسط المدى على والتوقعات

 
 

 ) ضعيفا نموا السنة من الثالث ع الر خالل املح الناتج إجما ع0,2ل ر ات التغ بحساب ٪
و ة االت1,3السنو ا أفضل يتجاوز ال نمو مستوى إ ش ما و و السنوي) االنزالق بحساب ٪1,4٪

لسنة سبة سنة1مقابل2016بال لسنة٪2015 القارة األسعار  ؛2010بحساب
من  تراجعت ال البطالة سبة ل طفيف سنة15,6انخفاض من ي الثا ع الر ٪15,5إ٪2016

؛ الثالث ي  الثال
ات  التغ بحساب الك االس عند األسعار ملؤشر ر أكتو ر ش املتدعم النمو رغم م، الت عرف

ليبلغ طفيفا انخفاضا ة، ر مقابل3,9الش السنوي االنزالق بحساب سم٪4,2 ا حيث رالسابق الش ٪
يل ر رأكتو ش تم كما مالئم. املوادتراجعبأثرقاعدي اعتبار "دون أي ، األسا م للت طفيف

الطازجة الغذائية واملواد  ؛"املؤطرة
سنة  ليقفل التصاعدي مساره م الت يواصل أن املتوقع االنزالق4,6توىمس2016من بحساب ٪

قدره بمعدل أي يبلغ3,8السنوي، وأن الية ا السنة مجمل ع سنة٪5  ؛٪2017
خالل  ل امل التحسن رعد سنةاألش من األو سعة مقابل6,4(2016ال املح الناتج إجما من ٪

ليبل6,9 ر رأكتو ش وظ م ل ش اري زا ال تفاقم سنة)، قبل ،7,5غ٪ املح الناتج إجما من ٪
العملة من االحتياطيات ع املسلطة الضغوط بالتا لتتواصل السابقة السنة مستوى نفس أي

؛ سعرالصرف وع ية  األجن
سنة  النقدية للكتلة معتدل ع10(2016تطور شملت، طفيفة انتعاشة يل تم أنه بيد ر). أش

املستحق صا السواء، ؛حد لالقتصاد والقروض الدولة ع  ات
رانفراج  أكتو ر ش املصرفية السيولة ع املسلطة للضغوط أساسا2016طفيف يجةوذلك ن

التداول. ات واملسكو النقدية لألوراق األثرالتقييدي حدة  تقلص
 

2016نوفمبر 
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سنة من الثالث ع الر خالل شغيل وال   2016النمو

االقتصاديعرف معتدلالنمو ل ش ولكن إيجابيا تطورا
نمو سبة تتجاوز لم حيث السنة من الثالث ع الر خالل
مستوى السابقة السنة أسعار بحساب املح الناتج إجما

و+0,2+ ة السنو ع ر ات التغ بحساب بحساب٪1,3 ٪
+ (أي السنوي و+0,3االنزالق بحساب٪1,5 التوا ع ٪

سنة املح2010أسعار الناتج إلجما النمو ذا عزى و .(1

املسوقة دمات ا قطاع شاط ال انتعاشة إ باألساس
+ بـ م سا أن0,7الذي بيد . م ا النمو ة مائو نقطة

األداء قابله قد ي اإليجا التطور ديذا غامل للصناعات
) (0,4-املعملية واملعملية ة) مائو ة)0,1-نقطة مائو نقطة

املسوقة. وغ الفالحية شطة استقراراأل شبه عن  فضال

عدد ي بيا مات:1رسم عالنموالقطاعيةاملسا مر ا  السنوي

الفال شاط ال جانب املضافةومن القيمة ارتفعت ،
بـ البحري والصيد الفالحة رع0,2قطاع التغ بحساب ٪

+ لت أن عد وذلك السابق.1,7السنوي ي الثال ٪
(بحساب السابق العام من ة الف نفس مع املقارنة و
انخفضت قد املضافة القيمة ون ت السنوي)، االنزالق

ال3,7بـ الزوت موسم جراء األمطار.٪ كميات ونقص  ء

سبةأما ،املعمليةغالصناعاتاملضافةللقيمةبال
انخفضت م4,4بـفقد سا ل السنة من الثالث الرع ٪ 

النمو0,4-بـ ذا شمل وقد . م ا النمو ة مائو نقطة

                                                           
األسعار 1 بحساب املح الناتج إلجما السنوي الرع التغ مة املسا حيث من النمو تحليل يتم

لسنة  . 2010القارة

افة شطةالسالب وتراجعتاأل املعملية. غ الصناعية
والقيمة الطبي والغاز النفط الستخراج املضافة القيمة

بـ املنجمية و3,8املضافة (بحساب٪22,5 التوا ع ٪
بـ ما م ل م سا ل السنوي)، ع ر ة0,1-التغ مائو نقطة

وعرف رعقطاعالنمو. نموا املدنية ندسة وال البناء
سالبا (3,4بـسنوي ي0,2-٪ للثال وذلك ة) مائو نقطة
تباعا.  الثالث

عدد ي بيا مات:2رسم مالنمواملعمليةغالصناعاتمسا  ا

املعملية، بالصناعات يتعلق اوفيما قيم انخفضت فقد
بـ بـ0,7املضافة م سا ل السابق ي بالثال قياسا نقطة0,1-٪

النمو إ باألساس املسار ذا عود و . م ا النمو ة مائو
الكيميائية" شطة "األ فروع مستوى ع ل امل  السل

سيج16,8-( "ال وصناعات السنوي) ع ر التغ بحساب ٪
) لود" وا س السنوي)3,1-واملال ع ر التغ بحساب ٪

بـ م سا النمو.0,1-و0,2-ل ، التوا ع ة، مائو نقطة
يتم التطوراتغطيةولم االسالبةذه إل يضاف ال ،

والبلور" زف وا البناء "مواد فرع املضافة القيمة مسار
ا6,7-( قدر مة بمسا أي السنوي ع ر التغ بحساب ٪ 
ما0,1- نمونقطة خالل من جزئيا إال ،( م ا النمو ة ئو

ائية" ر والك انيكية املي "الصناعات من ل ل املضافة القيمة
+)3,3+ أي السنوي، ع ر التغ بحساب ة)٪0,2 مائو نقطة

+) الغذائية" السنوي،3,9و"الصناعات ع ر التغ بحساب ٪
+ ا قدر مة بمسا ة).0,1أي مائو   نقطة
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بيا عددرسم مات:3ي مالنمو املعمليةالصناعاتمسا  ا

املسوقة دمات ا خصوص ارتفعتو فقد ا، قيم
مت1,8بـاملضافة سا حيث السنة من الثالث ع الر ٪ 

+ االزدياد0,7بـ ذا سم وا . م ا النمو ة مائو نقطة
واملطاعم" "الفنادق فرع شاط لل ية س ال باالنتعاشة

التغ5,9(+ بحساب ع٪ ار قدر مة بمسا أي السنوي،
ة)0,2+ مائو "ونقطة (+النقلفرع التغ3,4" بحساب ٪

+رع ا قدر مة بمسا أي ة)0,2السنوي، مائو ونقطة .
اإليجابية مة املسا إ اإلشارة تجدر آخر،  جانب

"االتصاالت"0,1(+ فروع من واحد ل ل ة) مائو نقطة
او"التج قيم ازدادت وال مسوقة" أخرى و"خدمات ارة"

بـ و1,5املضافة و٪1,1 ٪0,5. التوا ع ٪ 

عدد ي بيا مات:4رسم دماتمسا مالنمو املسوقةا  ا

نمو إ شاط لل األخ التطور أدى آخر، صعيد وع
السنة من الثالث ع الر خالل الشغل ملواطن بماطفيف

ز أساسا8.300ينا ا إحدا تم (صاف)، شغل موطن
) البحري" والصيد "الفالحة شغل)6.300قطا موطن

) دمات" عرفت5.800و"ا املقابل، و شغل). موطن
املعملية وغ املعملية الصناعات من ل الشغل سوق

) الشغل ملواطن وظا م موطن1.000-و2.800-فقدانا
.( التوا ع  شغل

عددرس ي بيا شاطقطاعحسبليشغالتطور :5م منالثالثالرعال
2016 

لـ ور املذ اإلحداث مكن إضالغشموطن8.300وقد
من األك زء ا امتصاص من السنة من الثالث الرع

+) ن شيط ال ان الس عدد بلغ8.500ارتفاع لذلك، يجة ون .(
العمل عن ن العاطل سبة630عدد وتراجعت ص ألف

من إ15,6البطالة ي الثا ي الثال ي٪15,5 الثال ٪
سنة من  .2016الثالث

عدد ي بيا  البطالةسبةتطور :6رسم
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ر رأكتو ش م الت  2016تطور

الكعنداألسعارمؤشرعرف ارتفاعااالس ر أكتو ر ش
مقابل3,9بـ السنوي االنزالق بحساب ر٪4,2 الش ٪

 السابق.

عدد ي بيا م سب تطور :7رسم م الت ما  ااألس والت

عود نموو سق إتباطؤ باألساس م ا م ذلكالت
ب (+املتعلق رة ا األسعار ذات املواد م بحساب4,8ت ٪

+ مقابل ر أكتو ر ش السنوي ر5,2االنزالق الش ٪
الغذائية املواد م لت املعتدل النمو يجة ن السابق)،

+) +3,1الطازجة مقابل املواد٪4,5 م لت سبة بال أما .(٪
ت عرف فقد (+املؤطرة، معتدال +1,1طورا مقابل ٪1,2،(٪

) التبغ أسعار النخفاض باألساس بحساب2,0-تبعا ٪
مقابل السنوي  ٪).0,0االنزالق

عدد ي بيا الكعنداألسعارمؤشرتطور :8رسم تحديدنظامحسباالس
 األسعار

 

مؤشر ونات م م أل متفاوتة تطورات يل تم أنه بيد
تبايناألسعارعند فقد الفعل، و الك. املتباطئاالس سق ال

(+ل الغذائية للمواد سبة بال م الت مقابل2,7نمو ٪
+3,4+) املعملية واملواد (٪3,8+ مقابل التطور٪4,2 مع (٪

+) دمات ألسعارا تدعما +5,1األك مقابل ٪5.(٪ 

ارتفاع عود املعمليةو املواد رأسعار أكتو ر ش ل امل ،
+)1,8+ مقابل النمو٪1,5 إ باألساس ام٪) ألسعارال

+) س (+1,9املال والسيارات باالنتقال٪2,6) تأثرت وال (٪
عند األسعار إ الدينار صرف سعر انخفاض ألثر التدر

األثر ذا بدأ وقد الك. أسعارينعكساالس مستوى ع
ادة الز فإن آخر، جانب و املوردة. املواد وظةعديد امل

+) التبغ بحساب12,6ألسعار رة٪ الش ات غالتغ مقابل
تم س ر ش صفرا ر14,8و2016يبلغ أكتو ر ش ٪

ذا2015 سوق االضطرابات استمرار عن والناجمة (
املعملية. ألسعاراملواد املتدعم النمو مت سا قد  املنتوج،

عدد ي بيا م سبة تطور :9رسم الغذائية ت  املواد

 

لت الغذائيةو املواد رأسعار أكتو ر ش 2016خالل
قدره بـ0,1انخفاضا ارتفاع مقابل السابق.٪0,5 ر الش ٪

املواد أسعار تراجع عن باألساس االنخفاض ذا نتج وقد
) +0,5-الطازجة مقابل أسعار٪1,1 انخفاض عن الناجم ،(٪

) مقابل1,1-الدواجن الطازجة0,8-٪ ضر ا وأسعار (٪
)-1,4+ مقابل ٪0,9.(٪ 
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عدد ي بيا م سبة تطور :10رسم دم ت  تاا

دماتأسعاروارتفعت لتبلغ0,3بـا ر رأكتو ش ٪5,1٪
مقابل السنوي االنزالق وقد5بحساب السابق. ر الش ٪

عن باألساس دمات ا م لت الطفيف سارع ال ذا نتج
+) ية ال دمات ا أسعار +4,3ارتفاع مقابل ٪4,1(٪

+) العمومية دمات ا عرفات +2,4و مقابل حيث٪2,3 ،(٪
ة األخ ذه ارتفاع أماعود النقل. عرفات ازدياد إ

نمو سبة ع حافظت فقد اإليجار، أسعار بخصوص
+) ر).7,5متدعمة رأكتو ش ٪ 

أن املتوقع فمن القادمة، ة للف سبة ال و آخر جانب و
وراء الرئ العامل دمات ا أسعار ديناميكية تظل

األسا م الت ة واستمرار م ا م الت  .تماسك

مو  الت معدل بلغ التطورات، ذه راعتبار األش
الية ا السنة من األو مقابل3,7العشرة خالل٪5,0 ٪

السابق. العام من ة الف  نفس

تظل شاط، ال قطاع حسب أنه إ اإلشارة تجدر كما
يا، س امة م ا م الت دمات ا م ت مة مسا

ا قدر سبة ب ستأثر ل وظة م ادة ز عرفت ٪43,8حيث
مة40,1(مقابل مسا حساب ع وذلك ( تم س ر ش ٪

مستوى إ انخفضت ال الغذائية املواد م ٪20,3ن
املواد٪23,7مقابل م ت بخصوص أما السابق. ر الش

لتبلغ طفيف ل ش مته مسا تراجعت فقد املعملية،
).36,2مقابل(35,9٪ تم رس ش ٪ 

 

 

عدد ي بيا م ااجم  مةااملس:11رسم  الت

األساوعرف م للت مؤشر م مأ الت واملتمثل
املؤطرة" واملواد الطازجة الغذائية املواد اعتبار تباطؤا"دون

من تراجع حيث إ5,4طفيفا معدله٪5,3 لينخفض ٪
رخالل مستوىاألش إ الية ا السنة من األو العشرة

مقابل5,1 سنة٪5,3 من ة الف نفس خالل ٪2015.  

عدد ي بيا م:12رسم م مؤشرات أ  ااألس الت

والطاقة" الغذائية املواد اعتبار "دون م الت عرف كما
ليبلغ طفيفا مقابل5,0تباطؤا تم٪5,2 س ر ش ٪

خالل معدله روانخفض السنةاألش من األو العشرة
ليبلغ الية مقابل4,6ا سنة.٪4,9 قبل ٪ 

تتجه األسا م الت مؤشرات مختلف فإن وإجماال،
نحواالستقرار األقل ع أو طفيف ل ش التباطؤ .نحو

مؤشر ل الصناو اإلنتاج عند البيع موأسعار
تم س ر ليبلغ2016ش طفيفا بحساب1,7سارعا ٪

مقابل السنوي ظل1,4االنزالق و . املا أوت ر ش ٪
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مصدرا يمثل ال أنه حيث يا س معتدال املستوى ذا
ة كب الك.لضغوط االس األسعارعند  ع

دون ، الصنا اإلنتاج عند البيع أسعار ارتفعت ا، جان ومن
بـ الكيميائية، والصناعات املناجم بحساب2,2اعتبار ٪

أساسا وذلك السنوي يجةاالنزالق أسعارن تطور
+) ائية ر والك انيكية املي مقابل0,6الصناعات ٪-0,2(٪

+) الغذائية +1,9والصناعات مقابل ٪1,5.(٪  

عدد ي بيا االنتاجالبيع أسعار تطور :13رسم  االصن عند

سبة بال دأما التور عند الرعلألسعار خالل عرفت فقد ،
سنة من االرتفاع2016الثالث نحو املعدلرجوعا لتبلغ

سنة3,8 من الثالث الرع مع باملقارنة ٪2,6-مقابل٪2015
وشمل السنة. نفس من ي الثا ي الثال انتعاشةتمو

س واملال سيج ال أسعار باألساس د التور عند األسعار
+) لود +13,3وا مقابل الصناعات٪6,9 وقطاع (٪

+) ائية ر والك انيكية +10,5املي مقابل ٪4، األر وع .(٪
صرف لسعر األخ االنخفاض عكس التطور ذا فإن
خالل يتفاقم قد والذي العمالت م أ مقابل الدينار
مسلطة إضافية ضغوط إ سيؤدي بما املقابلة الثالثيات

الك. االس األسعارعند  ع

 

 

 

 

 

عدد ي بيا د عندسعار األ  تطور :14رسم  التور

إ نادا سنةواس من ع الرا ي للثال سبة بال التوقعات
امل2016 فمن طفيفانتظر ، تصاعدا م الت عرف أن
مقابل4,2ليبلغ السنوي) االنزالق (بحساب املعدل ٪

سنة3,9 من الثالث ع الر خالل مو ٪2016 ت عرف أن
سارعا املعملية مقابل4,0ليبلغامااملواد ٪3,1٪

سيواصل دمات ا م ت أن كما السابق. ي تطورهالثال
أي متدعم، سق مقابل5,2ب من٪5,0 الثالث الرع ٪

  .2016سنة

عدد ي بيا م سب تطور  توقع:15رسم   الت

عرف أن املتوقع فمن الغذائية، املواد م لت سبة بال أما
معتدال ي3,6بـنموا الثال لة امل سبة ال نفس أي ،٪

 السابق.

أن املتوقع من ة، السنو املعدالت حساب سبةبلغتو
م سنة3,8الت أي٪2016 عن، بكث تقل سبة ب

لتلك  ٪.4,9اوقدر2015سنةةامل

د ش أن توقع األساو م للت سيان الرئ املؤشران
الطازجة الغذائية املواد اعتبار "دون م الت واملتمثالن
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الغذائية املواد اعتبار "دون م والت املؤطرة" واملواد
التوا ع ليبلغا ما نمو سق ل جيا تدر تباطؤا والطاقة"

و5,2 الرع٪5,1 خالل وذلك السنوي االنزالق بحساب ٪
سنة من   .2016األخ

عدد ي بيا م سب تطور  توقع:16رسم املواد ااألس الت اعتبار (دون
املؤطرة) واملواد الطازجة  الغذائية

املواد اعتبار "دون م الت فإن ة، الوت ذه وع
اعتبار "دون م والت املؤطرة" واملواد الطازجة الغذائية
املعدالت بحساب يبلغا قد والطاقة" الغذائية املواد

ة و5,1السنو سنة٪4,7٪ التوا مقابل2016ع
و5,3 سنة٪4,9 ٪2015. 

العمومية   املالية

تحليل ز موي إ الدولة انية م لتنفيذ الوقتية النتائج
ر أكتو ر (2016ش انية امل ز مقابلم.د.3.708تفاقم

سنةم.د.1.527 من ة الف نفس جراء2015خالل وذلك (
من أسرع سق ب الدين أصل اعتبار دون النفقات سارع

الذاتية.  املوارد

عدد ي بيا ):17رسم الدنان ن (بمالي الدولة انية  زم

سبة ب التصرف نفقات ة8,7وارتفعت الف ذه خالل ٪
سارع7,1(مقابل ب سمت ا حيث سنة) قبل األجور٪ نفقات

+)16,8+ مقابل ٪11,3.(٪  

عدد ي بيا ر:18رسم أكتو مو إ انية امل نفقات م )2016أ الدنان ن  (بمالي

يقل مستوى الدعم نفقات بلغت املقابل، تمبكث و عما
سنة حصري30-(2015يله ل ش شملت حيث (٪

والنقل. األساسية  املواد

ي بيا ):19عددرسم الدنان ن بمالي اكمة م (بيانات الدعم  نفقات

 

إ اإلشارة تجدر آخر، جانب التنميةأنو نفقات
ي) الثا عرفت(العنوان أساساقد ا مرد وظة م انتعاشة

ثمارة. االس ع املشار تنفيذ سرع ال  إ

خالل ازدادت فقد للدولة، الذاتية باملوارد يتعلق وفيما
ر سنةاألش من األو +3,6(+2016العشرة مقابل ٪1,6(٪

قانون املتوقعة النمو سبة عن يقل مستوى ا بقا مع
لسنة أي2016املالية ذا12,4، نتج وقد السنة. امل ل ٪

ي نا است ارتفاع تللمداخيلاملسارعن (التفو بائية ا غ
ع الرا يل ا من وال ا اتف ال قدرهلزمة  بمبلغ

عرفت471 املقابل، و دينار). بائيةاملداخيلمليون ا
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) ود ر سبة0,1شبه ب قياسا قانون٪11,4 املتوقعة ٪
لسنة املردود2016املالية إ باألساس املسار ذا عزى و .(

ات الشر (وخاصة ات الشر ع للضربة الضعيف
خالل انية امل ز ل تمو وتم ر االنفطية). العشرةألش

سنة من الداخ2016األو ل للتمو وء ال خالل من
لسنة املالية قانون توقعات من كثافة أك ل  .2016ش

عدد ي بيا ):20رسم الدنان ن بمالي التدفقات (صا انية زامل ل  تمو

 
وسعرالصرف ارجية ا  املدفوعات

خالل ل امل التحسن رعد سنةاألش من األو سعة ال
مقابل6,4(2016 املح الناتج إجما من قبل٪6,9 ٪

ر أكتو ر ش وظ م ل ش اري ا ز ال تفاقم سنة)،
خالل رليبلغ سنةاألش من األو نفس2016العشرة

أي السابق، العام ل امل إجما7,5املستوى من ٪
املح والناتج زسبةإشماو امل٪8,5تنا ل

 .2016سنة

عدد ي بيا الناتج:21رسم اجما من ة املائو سبة (بال اري ا ز ال تطور
(  املح

 

اصل ا ور بتد صوص با التطور ذا سم ا وقد
خالل رالتجاري سنةاألش من األو حيث2016العشرة ،

زقدره عن ي الغذا ان فائضم.د.884أسفرامل (مقابل
زتم.د.143بـ لصادرات اد ا اجع لل تبعا سنة)، قبل

سنة ي نا االست الزت موسم عد ن2015الزتون ح ،
أنه يبدو ال زه، تقلص من الرغم وع الطاقة ان م أن

األسعار انخفاض من ليا تقلصالعامليةاستفاد جراء وذلك
. الوط  اإلنتاج

آخر جانب يلو تم للقطاعتدرتحسن، طفيف
انخفاض حدة تراجع خالل من ذلك ينعكس كما ، السيا

خالل7,1-(املداخيل ر٪ سنةاألش من األو 2016العشرة
سنة31,3-مقابل من ة الف نفس خالل ومن٪2015 .(

شبه الشغل مداخيل عنوان الت التحو عرفت ا، ناحي
السابق. العام من ة الف بنفس  استقرارقياسا

حاصل انخفاض مع امن بال اري ا اصل ا تطور وأسفر
حاصل ور تد عن املال رأس و املالية العامالعمليات ان امل

بلغ الذي ر917-للمدفوعات رأكتو ش مو دينار مليون
سنة.224-مقابل2016 دينارقبل  مليون

عدد ي بيا ):22رسم الدنان ن (بمالي املدفوعات ان م لة  ي

ذلك ز العملةو من املوجودات صا مستوى ع
من تراجع الذي ية سنةم.د.14.102األجن 2015اية

رم.د.13.155إ أكتو ر ش وقياسا2016مو .
العملة من االحتياطيات تزال ما السابقة، ا ا بمستو
يا س استقرارا ل الدنان ن مالي بحساب ية األجن

املالئم. أثرالصرف  بفضل
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عدد ي بيا ية:23رسم األجن العملة من االحتياطي  تطور

 
 

منوما االحتياطيات ع املسلطة الضغوط استمرار يزال
م أ مقابل الدينار صرف سعر يثقل ية األجن العملة
ن ب ما السوق الدينار انخفض وقد ية. األجن العمالت

سم د ر ش مو منذ الدوالر9,4بـ2015البنوك إزاء ٪
ـ و ي األورو.10,5األمر تجاه ٪ 

عدد ي بيا  أسعارالصرفتطور:24رسم

 

 

والقرض   النقد

(ن النقدية الكتلة ر3واصلت ش منذ لة امل ا انتعاش (
ونة2016أوت امل ذه تطورت السنوي، االنزالق حساب و .

ر8,8بـ أكتو ر ش السابق7,6مقابل٪2016 ر الش ٪
ر3,6و رأكتو ش ٪2015. 

 

 

 

عدد ي بيا ا)3ن(النقديةالكتلةتطور :25رسم  ومقابال

خالل املعدالت حساب رو سنةاألش من األو العشرة
(ن2016 النقدية الكتلة تطور بلغ من6,2)3، بدفع وذلك ٪

لالقتصاد والقروض الدولة ع املستحقات صا نمو
املمنوحة األجل ة قص والقروض لألفراد القروض وخاصة

األجل، متوسطة للقروض سبة ال و ن. ني دتللم ش فقد
وظا م مرتبطتطورا دمات ا املصرقطاع ل بالتمو ا

قبل من ع الرا يل ا من وال ا اتف ال لزمة القتناء
اتف. ال  مشغ

عدد ي بيا ٪))3ن(النقديةالكتلةتطور  :26رسم  (بـ

الفائدة سب و املصرفية  السيولة

وال املصرفية السيولة ع املسلطة الضغوط عرفت
تملت وس لية جو ري ش ن ب ما ة الف 2016خالل

ر أكتو ر ش االنفراج تخفيف2016عض بفضل وذلك
وقد التداول. ات و واملس النقدية لألوراق التقييدي األثر
النقدية السياسة عمليات انخفاض إ الوضعية ذه أدت
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مستوى إ املركزي املعدل7.184للبنك مقابلم.د.
.م.د.7.404 املا تم رس  ش

عدد ي بيا ا:27رسم م ا )متطور الدنان ن (بمالي ل التمو  إلعادة

املركزي البنك تدخل حصة تقلص أن إ اإلشارة وتجدر
ايد امل البنوك وء عنه نجم قد عروض طلبات ل ش

ملدة للقرض الدائم يل س فائدة24لل سبة (مع ساعة
سبة4,5اقدر  ملعدل االرتفاع نحو ضغوطا سلط ما و و (٪

بلغ الذي النقدية، السوق رة الش ر4,33الفائدة ش ٪
ر رالسابق.4,26مقابل2016أكتو الش ٪ 

عدد ي بيا أسعارالفائدة:28رسم  تطور
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املتوسطا املدى ع  آلفاق

 النمواالقتصادي

االقتصادي النمو يحافظ أن املنتظر منحاهعمن
سق ب وإن بطؤاالتصاعدي تمأك رتقديرهمما ش

إجما نمو إ ة األخ التوقعات ش و . املا لية جو
لسنة القارة األسعار بحساب ، املح سبة2010الناتج ب ،

سنة1,4 سنة2,2و٪2016 سنة2,8و٪2017 ٪
النمو2018 يبلغ أن يتوقع الفالحة، اعتبار ودون .1,8٪
سنة2,2و2016سنة سنة2,6و٪2017 ٪2018. 

الضعيف االقتصادي النمو عود اآلفاقاملرتقبو إ
محصول انخفاض يحّد أن املنتظر فمن املتباينة. القطاعية

سنة إنتاج2017الزتون وسيحافظ . الفال اإلنتاج من
أن دون لكن التصاعدي، مساره ع التصديرة الصناعات
املعتدلة اآلفاق يجة ن وذلك املاضية انياته إم جع س

ت أن توقع و األورو. منطقة شاط اإلنتاجلل انتعاشة ون
دئة ب الوثيق ا ارتباط إ بالنظر معتدلة ي والكيميا املنج
ون ت وسوف . املنج وض ا االجتماعية االضطرابات

املسوقة دمات ا قطاع شطة األ بطؤاانتعاشة مماأك
ضعف جراء صوص با وذلك السابق متوقعا ان

املقابل، و ي. ال االس التدرالطلب التدعم فإن
شطة أل التدر التعا م سا س السيا شاط لل
أن املنتظر ومن ا. املرتبطة شطة واأل الفندقية دمات ا
الناتج إجما نمو العمومية اإلدارة مة مسا تنخفض
نحو تتجه ومة ا أن ذلك القادمة، ة الف خالل املح

توازن التحكم املامزد خاللةاليا من صوص با وذلك
أن عد و األساس ذا وع التصرف. نفقات ع الضغط

ا قدر وسطية تارخية مة مسا دت النمو1-0,8ش ٪
تظر ي ، املح الناتج إلجما ون السنوي ت مةأن مسا

سن0,2حدودالعموميةإلدارةا ن ب ما  .2018و٪2017

 

 

 

عدد النمو:1جدول لسنةتوقعات باألسعارالقارة ٪)2010السنوي  (بـ
لإلحصاء الوط د املع و التو املركزي البنك  املصدر:

  االنجازات التوقعات

2018 2017 2016 2015 2014  

املحإ 2,9 1,0 1,4 2,2 2,8 الناتج  جما

دونإ 2,8 0,3 1,8 2,2 2,6 املح الناتج جما
 الفالحةاعتبار

مراجعة امنوتمت ال طفيفالنمو ل ش االنخفاض نحو
لسنة سبة املتوقع0,1-(بـ2017بال املستوى نفس ليبلغ (٪

إ2,5أي2016لسنة يرتفع أن قبل سنة٪2,6 ٪2018.
الفالحةستؤديو  اعتبار دون املح الناتج إجما نمو آفاق

امن ال النمو من أقل عاميبمستوى ن ب ،2017و2016،
قبلإ ورة، املذ ة الف خالل السالبة اإلنتاج فجوة عمق

سنة للغاية تدر ل ش وتتقلص استقرارا عرف أن
امن.2018 ال النمو قيقي ا النمو يتجاوز  عندما

عدد ي بيا ومسارالفالحةاعتباردون املحالناتجاجمانموتوقعات:29رسم
امنالنمو  ال

 

ع تؤثرسلبا أن ا شأ من ال املعاكسة املخاطر أن بدو و
. الوط أو الدو الصعيد ع سواء تكثفت، قد التوقعات

ور تد يظل ارجية، ا املخاطر مجال املحيطففي
س لتو سواء املخاطر عوامل رأس ع يوسيا  ا
األورو منطقة اقتصاد تباطؤ أن كما ن. التجار ا ا لشر أو

سية،ي التو الصادرات نمو حول وك الش من الكث طرح
ائنا شر م أل االقتصادي شاط ال ور تد أن ذلك
آثاره امتداد عنه ينجر قد األورو منطقة ن االقتصادي

. الوط الصنا  لإلنتاج
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املخاطر عوامل فإن ، الوط الصعيد ع الداخليةأما
يرد حيث ديد) وا ا م (القديم امتعددة م أل يص ت

املحاور عض صلب ة األخ االقتصادية للتوقعات سبة بال
 :التالية

األزمة- تواصل يجة ن ابية واإلر األمنية املخاطر استمرار
؛ ية  اللي

؛- وجبائية ة إدار إصالحات إرساء مجال ل امل  التأخ

مناطق- االجتماعية والتوترات اإلضرابات حدوث تكرار
القصاإلن املدى ع شاط ال ع السل ا وتأث تاج

املدى وع السوق) من حصص وفقدان اإلنتاج (تراجع
وانخفاض األعمال مناخ ور (تد ل والطو املتوسط

؛ ثمارات)  االس

شأنه- من بما املياه زمن ال وتفاقم األمطار كميات نقص
والصادرا الفال اإلنتاج آفاق ع سلبا ؛التأث  ت

الضغوط- امةتواصل املدفوعاتال ان م ع املسلطة
الدينار؛ سعرصرف  وع

النمو- منضعف امن ةال ف استمرار بجراء
ثمارات  ؛(désinvestissement)االس

العمومية- املالية وضعية ور  .تد

شأنه من املخاطر ذه من التقليص فإن ، األخ و
مسارالنمو القادمة.استحثاث ة الف  خالل

 

عدد ي بيا لسنةالقارةباألسعاراملحالناتجاجمانموتوقعات:30رسم
يرسم(2010  )مروبيا

م   الت

التوقعات أفق ر ستظ مية الت الضغوط أن يبدو
الثالثيات مدى ع ستمر أن املحتمل من أنه حيث

شالقادمة. ديدةالتوقعاتو املنتواصلإا
مالتصاعدي امعدالليبلغللت ٪5,0قدرهسنو

اجعأنقبل2017سنة وقد2018سنة٪4,2إي .
باألساس مية الت للمخاطر ديدة ا العوامل مرّد ون ي
آثار فإن الفعل، و املؤطرة. واألسعار د التور عند األسعار إ

ع الناجم د التور عند األسعار الضغوطارتفاع استمرار ن
العاملية األسعار ارتفاع و/أو الصرف سعر ع املسلطة
الك االس عند األسعار مؤشر إ سرعة و مباشرة تقل ست

ائية) ال للمواد سبة مباشرو (بال غ ل مسارش خالل من
األولية). للمواد سبة (بال  اإلنتاج

 

عدد بـ:2جدول السنوي (املعدل م الت  ٪)توقعات
لإلحصاء الوط د املع و التو املركزي البنك  املصدر:

  االنجازات التوقعات

2018 2017 2016 2015 2014  

م 4,9 4,9 3,8 5,0 4,2  الت

4,6 5,0 5,1 5,3 5,4 * األسا م  الت

املؤطرة  واملواد الطازجة الغذائية اعتباراملواد دون * 
 

سية الرئ ونات امل م،وحسب أ ى تتأ أن املتوقع من
) املؤطرة املواد ع املسلطة من26,3الضغوط السلة) من ٪

تضمن و واملحروقات. اء ر الك ألسعار املرتقب االرتفاع
لسنة املالية والغاز2017قانون اء ر الك ألسعار منعديال

غطي أن والغازشأنه اء ر للك سية التو الشركة حاجيات
بـــ الفرضيات175املقدرة إ بالنظر أنه كما دينار. مليون

برنت ميل ل سنوي (سعر ور املذ القانون صلب املعتمدة
مقابل50مستوى للدينار صرف وسعر ي أمر دوالر
قدره فإنه2,25الدوالر بعد)، املس غ مراجعةمن انية إم

من املقبلة ة الف فيع ال نحو ين الب محطات األسعار
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اآلخال التعديل آلية  1ل

عدد ي بيا  للطاقةواملحليةالعامليةاألسعارآفاق:31رسم

 

) الطازجة الغذائية املواد م بت يتعلق من13,9وفيما ٪
أن املنتظر فمن لك)، املس تصاعدياسلة مسارا ت عي

سنة املالئم2017مدى غ القاعدي األثر إ أوال بالنظر ،
بمستواه قياسا اإلنتاج بانخفاض التوقعات إ وثانيا

اإلنتاج.20162سنة لفة ارتفاع ون و ت ذهوقد
التصاعدية غيابالضغوط حدة امةأقل ضغوط

الرتفاع املرتقب املسار فإن وإجماال، الطلب. ا مصدر
التارخية.األ  ديناميكيته معدل عن ا كث يحيد  سعارلن

باملقارنة االرتفاع نحو األسا م الت مسار مراجعة وتمت
السابقة التوقعات بما3مع أساس املراجعة ذه وترتبط .

:  ي

سنة- للدينار اد ا والتوقعات2016االنخفاض
وإن الدينار صرف سعر ع املسلطة الضغوط بتواصل

؛ اعتداال أك سق  ب

يآثار- الثا الدور صنف  (effets de second tour)من
؛ واملحروقات اء ر ألسعارالك املرتقب  لالرتفاع

                                                           
رذاالنفحاآلليةذهدخلت  1 ليةش محطاتاألسعارعديلوتتمثل.2016جو

ين يلالب فيعنحوسواء(ثال دعنداألسعارتطور إبالنظر)التخفيضأوال يالتور للثال
يدونطاقالسابق  ٪.5بـ (bande de lissage)تم

الفالملحة  2 املوسم تقدم البحري2017-2016حول والصيد املائية واملوارد الفالحة –(وزارة
 ).2016أوت

لية 3 (جو املتوسط املدى ع واآلفاق والظرفية النقدية التطورات حول املذكرة  ).2016أنظرإ

الطازجة- الغذائية املواد ألسعار املرتقب االرتفاع تداعيات
؛ املطاعم وخدمات املحولة املواد من ل أسعار  ع

امل- القيمة ع األداء املوادارتفاع من لعدد ضافة
املالية قانون مشروع ذلك ع ينص مثلما الكية، االس

 .2017لسنة

األسا م الت ز ينا أن املتوقع من ٪5وإجماال،
إ2017سنة اجع ي أن سنة4,6قبل ليظل٪2018

ل الطو املدى ع معدله من أع األساس ذا ع
بـو   ٪.4املقدر

عدد ي بيا متوقعات:32رسم يرسم(الت  )مروبيا

 

غ م للت املركزي بالتوقع املحيطة وك الش وتبدو
انية إم نجد امة، ال املخاطر ضمن ومن . األع نحو متماثلة
و/أو األساسية املواد أو النفط ألسعار ة قو انتعاشة

أك يدفعانخفاضا أن شأنه من ما و و للدينار حدة
عن فضال األع نحو الك االس وعند د التور عند باألسعار
الك. االس عند األسعار ع بائية ا اإلجراءات تداعيات
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عدد م:3جدول الت بتطور طراملحيطة ا   عوامل

طر التفاصيل االتجاه ا  منطقة

األسعار •  ع مسلطة اآلجلة)العامليةضغوط (مسارالعقود النفط ذلك بما األساسية،  األسعارالعاملية للمواد

األسعار •  ع التا و العرض ع اح األر ع املوظف األداء الظرفية ادة والز األجور فيع ال اإلنتاج .تأث اليف  ت

الدخل. •  ع بة الضر س مقاي  مراجعة
اء • ر أسعارالك االرتفاع.عديل  والغازنحو
ألسعاراملحروقات. • اآل التعديل آلية  تفعيل
املضافة. • القيمة ع األداء قاعدة  التوسيع
األساسية. • الغذائية املواد أسعار  تجميد
األجور. • ادة الز  تأجيل

العمومية  املالية

اص. •  ا الك لالس بطيء ناف  است
االدخار. • ن و ت  إعادة
السياح. •  عززوفود

الك االس  طلب

الغذائية •  املواد لصادرات ضعيفة وديناميكية الطاقة مواد صادرات انخفاض جراء املدفوعات ان م ع مسلطة ضغوط
 والفسفاط.

وسعرالصرف املدفوعات ان  م

مصادرنقدية. •  من مية أ ذات مية ت ضغوط النقدي غياب  التطور

 


