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والنقدیةاالقتصادیةالتطورات

 للشھر الثاني تباعا بفضل االنخفاض المعتدل لمؤشر األسعار عند 4,6في مستوى 2017استقرت نسبة التضخم في شھر فیفري ٪
االستھالك ؛

 ،منذ شھر دیسمبر 5,5أي "دون اعتبار المواد المؤطرة والمواد الغذائیة الطازجة" من جانبھ في مستوى بقي التضخم األساسي ٪
؛ 2016

ملیار دینار 1,35ملیار دینار مقابل حوالي 2,5حیث تجاوز 2017ل الشھرین األولین من سنة التفاقم عجز المیزان التجاري خ
؛ 2016خالل نفس الفترة من سنة 

 6ملیون دینار أي 5.452توسعا لعجز المیزانیة الذي بلغ 2016دراسة النتائج األولیة لتنفیذ میزانیة الدولة بعنوان سنة تظھر ٪
؛ 2015٪ من إجمالي الناتج المحلي في سنة 4,8ملیون دینار أو 4.094من إجمالي الناتج المحلي مقابل 

سنوي وھو ما یعكس نموا متدعما للمساعدات ٪ بحساب االنزالق ال7,5بنسبة 2016) في شھر فیفري 3(نلكتلة النقدیةاارتفعت
؛ لالقتصاد

 نتیجة باألساس الزدیاد تدخالت البنك المركزي في سوق 2017احتدت الضغوط المسلطة على السیولة المصرفیة في شھر فیفري
. الصرف

2017مارس
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القطاع الحقیقي
فس نسبة النمو تقریبا ن2016في سنة االقتصاد الوطنيعرف 

٪. ویعود ھذا المستوى 1,1٪ مقابل 1المسجلة في العام السابق، أي 
بالخصوص إلى الموسم الفالحي السيء السیما الضعیف للنمو

وفي المقابل، . بالنسبة لزیت الزیتون فضال عن تراجع إنتاج الطاقة
. بعض التحسنالصناعات المعملیة والخدماتشھدت

٪ 15,5وفي ھذا السیاق، ارتفعت نسبة البطالة بشكل طفیف لتبلغ 
. 2015٪ في سنة 15,4مقابل 

٪ 2,3المنتظر تحقیق تدعم نسبي للنمو (، من 2017وبالنسبة لسنة 
٪ وفقا لوزارة التنمیة 2,5بالنظر للتوقعات األخیرة للبنك المركزي و

. )واالستثمار والتعاون الدولي

المؤشرات الظرفیة األخیرة المتوفرة في تبرزوعلى ھذا األساس، 
موفى الشھرین األولین من السنة تدعما للنشاط الصناعي كما یتبین 

ل نمو واردات كل من المواد األولیة ونصف المصنعة من خال
) ومواد 2016٪ خالل الشھرین األولین من سنة 0,7٪ مقابل 10,2(

٪) فضال عن تسارع صادرات الصناعات 3,6٪ مقابل 17,5التجھیز (
س٪) والنسیج والمالب5,7٪ مقابل 7,5المیكانیكیة والكھربائیة (

٪).0,3٪ مقابل 7,1والجلود واألحذیة (
1:

الخدمات. وبالفعل، عرفت وفود قطاعكما تم تسجیل بعض التحسن في
2017٪ خالل الشھرین األولین من سنة 23,6السیاح األجانب ارتفاعا بـ 

وشھد انخفاض المقابیض السیاحیة .٪ قبل سنة16,1مقابل تراجع بـ 
٪). 46,3- ٪ مقابل 2,1- (تقلصابالعملة األجنبیة 

2

2017في موفى شھر فیفري النقل الجوي، عرف نشاط ونتیجة لذلك
٪ مقابل 15,1انتعاشة لحركة نقل المسافرین في المطارات قدرھا 

٪ قبل سنة.9انخفاض بـ 

تطور التضخم 
٪ بحساب 4,6مستوى 2017بلغت نسبة التضخم في شھر فیفري 

االنزالق السنوي، حیث حافظت على نفس االزدیاد المسجل في شھر 
معتدل لمؤشر األسعار عند االستھالك. جانفي وذلك بفضل االنخفاض ال

3:

للتضخم الجملي عن انخفاض موسمي لمؤشر األسعار وقد نتج ھذا التطور
٪ في 0,7(مقابل +2017٪ في شھر فیفري 0,3عند االستھالك بنسبة 

٪ 0,4- ) والذي یعود حصریا إلى مسار أسعار المواد الحرة (شھر جانفي
شھد أسعار ت٪ في الشھر السابق). ولم 0,7بحساب التغیر الشھري مقابل +

٪ بحساب التغیر الشھري مقابل 0,0(إجماال المواد المؤطرة أي تغییر 
+0,5 .(٪

4

في لمؤشر أسعار المواد الغذائیة عند االستھالك وتأتى التباطؤ الملحوظ 
٪) باألساس من 1,4٪ بحساب التغیر الشھر مقابل +0,1شھر فیفري (+

مقابل ي٪ بحساب التغیر الشھر0,3- انخفاض أسعار المواد الطازجة (
٪ 0,6٪) ومن التباطؤ الطفیف ألسعار المواد الغذائیة المحولة (+2+

خم ض٪). وعلى مدار سنة، تسارع ت0,8التغیر الشھري مقابل +بحساب 
٪ في 4,7٪ مقابل 4,9لیبلغ المواد الغذائیة بشكل طفیف في شھر فیفري 

نتیجة أثر قاعدي غیر مالئم. الشھر السابق 
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تطور 5

2017خالل شھر فیفري فقد سجلتبأسعار المواد المعملیة، وفیما یتعلق 
٪ في 0,2٪ بحساب التغیر الشھري (مقابل ارتفاع بـ 1,2- انخفاضا قدره 

الشھر السابق) وذلك بفضل االنخفاض الموسمي ألسعار المالبس 
٪) والذي عوضھ 0,4مقابل +ي٪ بحساب التغیر الشھر4,6- واألحذیة (

٪)0,3٪ مقابل +0,7جزئیا تسارع أسعار كل من مواد البناء (+
٪). وبحساب االنزالق السنوي، 0,0مقابل ٪ 0,3والتجھیزات المنزلیة (+

٪ في شھر 4,4٪ في شھر فیفري مقابل 4,2بلغ تضخم المواد المعملیة 
جانفي. 

تطور :6

مقابل 2017٪ فقط في شھر فیفري 0,2بـ أسعار الخدمات وارتفعت 
. ومن ھذا المنطلق، تراجعت نسبة تضخم الخدمات ٪ في شھر جانفي0,5
٪ في الشھر السابق. وقد 4,8٪ بحساب االنزالق السنوي مقابل 4,7إلى 

٪ بحساب 0,3نتجت ھذه الوضعیة باألساس عن تباطؤ أسعار اإلیجار (+
٪). وإجماال، یبدو أن الضغوط المسلطة على 0,5التغیر الشھري مقابل +

ف تدریجیا. أسعار الخدمات قد بدأت تخ

7:

اعتباروالمتمثل في التضخم "دونأھم مؤشر للتضخم األساسي واستقر 
٪ للشھر الثالث 5,5المواد الغذائیة الطازجة والمواد المؤطرة" في مستوى 

تباعا. 

8:

فقد واصل اعتبار المواد الغذائیة والطاقة"،"دونالتضخم األساسيأما 
٪ في شھر 4,8لیبلغ 2016مساره التنازلي الذي بدأ منذ شھر دیسمبر 

٪ في الشھر السابق.4,9مقابل 2017فیفري 

المالیة العمومیة 
تفاقم عجز 2016لتنفیذ میزانیة الدولة لسنة األولیةیبرز تحلیل النتائج 

٪ من إجمالي الناتج المحلي 6ملیون دینار أي 5.452ي بلغ ذالمیزانیة ال
٪ من إجمالي الناتج المحلي المتوقع 3,9ملیون دینار أو 3.664(مقابل 

٪ من إجمالي 4,8ملیون دینار أو 4.094و2016في قانون المالیة لسنة 
). وقد نتجت ھذه الوضعیة باألساس عن 2015الناتج المحلي في سنة 
سق أقل سرعة بوضوح مما كان متوقعا في قانون ازدیاد الموارد الذاتیة بن

، فیما واصلت النفقات دون اعتبار أصل الدین 2016المالیة لسنة 
التسارع. 

مقابل نسبة 2016٪ في سنة 5,4بـ الموارد الذاتیة للدولة وتدعمت 
. وقد نتج ھذا التطور عن 2016٪ متوقعة في قانون المالیة لسنة 12,4بـ 

٪ 11,4٪ بالمقارنة مع نسبة قدرھا 1,2داخیل الجبائیة (لملنمو معتدل جدا 
). وفي المقابل، عرفت المداخیل غیر 2016متوقعة في قانون المالیة لسنة 

الجبائیة ارتفاعا ھاما تبعا بالخصوص لتحصیل إیرادات التفویت في لزمة 
ملیون دینار). 431,1الھاتف الجوال من الجیل الرابع (

9:
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ا اقتصادیا صعبا، عضووعرفت المداخیل الجبائیة المباشرة، التي تعكس 
٪ متوقع في 12,3(مقابل ارتفاع بـ 2016٪ في سنة 3,1انخفاضا بـ 

). وقد نتج ھذا االنخفاض عن تراجع الضریبة 2016قانون المالیة لسنة 
٪) والذي شمل 19,3مقابل نسبة متوقعة قدرھا +٪42,5- على الشركات (

بید أن ھذا على حد السواء الشركات النفطیة والشركات غیر النفطیة. 
المسار قد خفت حدتھ بفعل السیر الجید للضریبة على دخل األشخاص 

٪). ومن جانبھا، 8,3٪ مقابل نسبة متوقعة قدرھا +19,5الطبیعیین (+
(في حین أنھ كان من ٪ 4,3بـ نموالمباشرة سجلت المداخیل الجبائیة غیر ا

معالیم االستھالك رتفاعا٪) وذلك بفضل 10,8داد بنسبة المفترض أن تز
٪) الذي عوض كل من انخفاض المعالیم الدیوانیة 22,6(+

٪). 1,6٪) والمردود الضعیف لألداء على القیمة المضافة (+22,5- (

10:

٪ في سنة 0,3- (مقابل 2016خالل سنة ٪ 7بـ نفقات التصرفوارتفعت 
٪) 9,9٪ مقابل +13,7) حیث حفزھا تسارع نفقات األجور (+2015

والذي تباین مع انخفاض نفقات الدعم الذي شمل باألساس دعم 
لنفقات جانب آخر، تجدر اإلشارة إلى األداء الجید وفي.المحروقات

التي بلغت مستوى یقارب ذلك المتوقع في قانون المالیة لسنة التنمیة
2016 .

11:

تفاقم عجز المیزانیة وعدم تعبئة بعض الموارد الخارجیة أدىوقد 
إلى تكثیف لجوء ، 2016المنصوص علیھا في إطار قانون المالیة لسنة 

الخزینة العمومیة للتمویل الداخلي. ونتیجة لذلك، واصل قائم الدین 
٪ من إجمالي الناتج 61,9العمومي مساره التصاعدي لیبلغ مستوى 

في قانون ة٪ متوقع53,4مقابل نسبة قدرھا 2016المحلي في موفى سنة 
. 2015٪ في سنة 55,4و2016المالیة لسنة 
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المدفوعات الخارجیة 
حیث 2017تفاقم عجز المیزان التجاري خالل الشھرین األولین من سنة 

ملیار دینار خالل نفس الفترة 1,35ملیار دینار مقابل حوالي 2,5تجاوز 
نسق أعلى بكثیر بذا التفاقم عن ازدیاد الواردات . وقد نتج ھ2016من سنة 

٪ على التوالي). 4,7٪ و23,7من الصادرات (

ملیون دینار 786,6سفر میزان الطاقة عن عجز قدره أوفي ھذا الصدد، 
ع سملیون دینار في العام السابق. كما تو186,6- خالل نفس الفترة مقابل 

ملیون دینار إلى 102,5عجز المیزان الغذائي الذي ارتفع من 
ملیون دینار. 295,2

٪ 46,3- ٪ مقابل 2,1وسجلت المداخیل السیاحیة، من جانبھا، انخفاضا بـ 
مالیین دینار. 210قبل سنة لتبلغ 

وتجدر اإلشارة إلى أن میزان الخدمات مازال یسفر خالل الشھرین 
ملیون دینار (مقابل 76عن عجز قدره 2017األولین من سنة 

ون دینار قبل سنة) وذلك للسنة الثانیة تباعا. ملی27- 

٪ بالمقارنة 1,1أما بالنسبة لمداخیل الشغل، فقد عرفت ارتفاعا طفیفا قدره 
ملیون دینار. 549لتبلغ 2016مع الشھرین األولین لسنة 

ملیار دینار أي حوالي 2,1وتبعا لھذه التطورات، بلغ العجز الجاري 
2017حلي خالل الشھرین األولین من سنة ٪ من إجمالي الناتج الم2,1

الناتج المحلي قبل سنة.ي٪ من إجمال1ملیون دینار و890مقابل 

بید أن مستوى صافي الموجودات من العملة األجنبیة قد عرف ارتفاعا 
یوما من التورید في 112أو ما یعادل ملیون دینار13.385حیث بلغ 

یوما في 111ملیون دینار و12.935مقابل 2017موفى شھر فیفري 
وذلك تبعا لتعبئة قرض رقاعي في السوق المالیة الدولیة 2016نھایة سنة 

ملیون أورو. 850بقیمة 

12:

سعر صرف الدینار 
٪ مقابل 1,5مارس، ارتفع الدینار بـ 28منذ بدایة السنة وإلى غایة 
٪ تجاه األورو. 0,9الدوالر األمریكي وانخفض بـ 

تطور :13

النقد والقرض
٪ 7,5بنسبة 2017) في موفى شھر فیفري 3ارتفعت الكتلة النقدیة (ن
٪ في 3,5و2017٪ في شھر جانفي 7,2مقابل بحساب االنزالق السنوي 

. ویعكس ھذا االزدیاد باألساس تسارع المساعدات 2016شھر فیفري 
٪ قبل سنة) 5,7مقابل +2017٪ في شھر فیفري 9,7لالقتصاد (+

ملیون دینار 1.414- ات الصافیة على الخارج (وتباطؤ انخفاض المستحق
). بید ان 2016مالیین دینار خالل نفس الفترة من سنة 3.209- مقابل 

المستحقات الصافیة على الدولة قد تباطأت بشكل طفیف. 

3تطور 14

انخفضت الموارد السنة المنقضیة، أواخرفيوبعد االرتفاع المسجل 
. وقد اتسم ھذا 2017النقدیة بشكل ملحوظ خالل الشھرین األولین من سنة 

التطور بالتراجع الھام لإلیداعات تحت الطلب لدى البنوك وشبھ استقرار 
ادخار نسق نمواألوراق النقدیة والمسكوكات في التداول. كما عرف

. 2016ة الملحوظة المسجلة طوال سنة األسر بدوره تباطؤا عقب االنتعاش
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*ادخار :15

ادخار األسر لدى الجھاز المالي حساب االدخار البریدیة + حسابات االدخار الخاصة + * 
السكنیةحسابات االدخار 

ملیون دینار في شھر 296للقروض لالقتصاد، فقد ارتفعت بـ أما بالنسبة 
بعد أن تباطأت في الشھر السابق. وبحساب االنزالق 2017فیفري 

٪ 5,5٪ مقابل +9,6السنوي، تطورت القروض لالقتصاد بنسق قدره +
قبل سنة. 

السیولة المصرفیة ونسب الفائدة 
2017احتدت الضغوط المسلطة على السیولة المصرفیة في شھر فیفري 

نتیجة األثر التقییدي الناجم بالخصوص عن عجز القطاع الخارجي. 
اوبالفعل، فإن تسارع الواردات بالتزامن مع تطور ضعیف نسبی

للصادرات خالل الفترة المذكورة قد كثف من لجوء البنوك للبنك المركزي 
أجنبیة بھدف تغطیة التعھدات الخارجیة لألعوان قصد شراء عمالت 

االقتصادیین. 

لجوء البنوك للبنك المركزي قصد شراء عمالت أجنبیة بطبیعة ىدقد أو
أثره بفضلتحیید ي تمّ ذالعملة المركزیة والتقلیص احتیاطيالحال إلى 

تدخالت البنك المركزي في السوق النقدیة لتعدیل السیولة المصرفیة. 

16:

الحجم الجملي إلعادة التمویل مستوى قیاسیا تاریخیا سجلونتیجة لذلك، 
ملیون دینار مقابل 7.733حیث بلغ 2017جدیدا في شھر فیفري 

في شكل ھملیون دینار قبل سنة. وقد تم إسناد الجزء األھم من5.488
غالبة على الرغم من انخفاض حصتھا تعملیات طلبات عروض التي ظل

٪ في العام السابق) 89٪ مقابل 79من الحجم الجملي إلعادة التمویل (
لفائدة عملیات السوق المفتوحة. 

17:

مكن ارتفاع حجم تدخل البنك المركزي في السوق النقدیة من تخفیف وقد 
سلطة على نسبة الفائدة فیما بین البنوك التي ظلت قریبة من مالضغوط ال

نسبة الفائدة الرئیسیة وھو ما أفضى إلى معدل نسبة فائدة شھریة في 
٪ في 4,26مقابل 2017٪ في شھر فیفري 4,29السوق النقدیة قدره 

ابق. الشھر الس

18:



6

تطور التضخم آفاق المحیطة بالمخاطر: جدول 

االتجاه التفاصیل في ترول حول التقلیص ) التفاق البلدان األعضاء لمنظمة الدول المصدرة للب2017الدخول حیز النفاذ (غرة جانفي •منطقة الخطر
د النفطیة : ضغوط نحو ارتفاع األسعار. إنتاج الموا أسعار البیع.إلىارتفاع األجور في القطاع الخاص واالنتقال المحتمل لزیادة األداء الموظف على األرباح•األسعار العالمیة الترفیع في تعریفات الكھرباء والغاز. •تكالیف اإلنتاج .عند االستھالكالترفیع في أسعار المحروقات• بعض المواد نحو الترفیع. علىعلى القیمة المضافة ومراجعة المعالیم الدیوانیة الموظفةقاعدة األداء فيالتوسیع• .ترفیع منتظر ألسعار التبغ• .تجمید أسعار المواد الغذائیة األساسیة•
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