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 7102 أفريل 6في تونس  

  

 

 7102تطور العجز الجاري خالل الثالثي األول من سنة 

 

 

سفر عن عجز لي تدهوره، 7102من سنة الثالثي األول الجارية، خالل ميزان المدفوعات  واصل

         مليون دينار  1.701مقابل  ٪ من الناتج المحلي اإلجمالي3,1أو ما يمثل مليون دينار  3.065ناهز 

المسجل على مستوى  قالزمن السنة المنقضية، وهي نتيجة مردها االن فترة٪ فحسب خالل نفس ال 1,9و

 . و من ناحية أخرى، مّكن فائضمليار دينار  3,9 قرابةكاف( -عجزه )فوب ناهزالميزان التجاري الذي 

         ميزان الخدماتعجز وزيادة من تغطية ( م د 062+) الجارية العوامل والتحويالت مداخيل ميزان

 .تباعا للسنة الثانيةوذلك ( م د 78-)

سنة ال منالثالثي األول خالل فيما يلي أهم التطورات المسجلة على مستوى الدفوعات الجارية و

 : الحالية

مقابل  م.د  8.787 بلغ  اعجزالمبادالت التجارية خالل الثالثي األول من السنة الحالية  فرزتأ −

٪( 02,8)+للواردات  التزايد الهام،  و هي نتيجة مردها  0206الفترة من سنة  م.د خالل نفس 0.466

 طانق 7بـ ٪(. وفيما يخص نسبة التغطية فقد تراجعت 8,4الذي  واكبه ارتفاع بدرجة أقل للصادرات )+

 .٪66بلغ مائوية لت

بتعمق عجز ميزان الطاقة   أساسا  7102الميزان التجاري خالل الثالثي األول من و قد اتسم تطور 

ذلك بالعالقة مع  ، و0206خالل نفس الفترة من سنة   م.د 467-م.د مقابل  0.078الذي أدرك مستوى 

التزايد الملحوظ ٪( على إثر 97,7ارتفاع هام للواردات )+ ( مقابل٪48-هذه المواد )انخفاض صادرات 
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٪ من تفاقم عجز الميزان 92و ساهم توسع عجز ميزان الطاقة بأكثر من مشتريات المواد المكررة. ل

 التجاري الجملي. 

بـ   0208خالل الثالثي األول من  النظام العامرى، توسع العجز التجاري تحت و من جهة أخ

واكبه ارتفاع هام للواردات بـ الذي ٪ 00الصادرات بـ مليار دينار نتيجة انخفاض  6ليتجاوز م.د  0.642

         ليناهز م.د 007 فقد تحسن الفائض التجاري تحت هذا النظام بـ نظام التصدير الكلييخص و فيما ٪. 00,0

 مليار دينار. 0,0

 

 7102 من الثالثي األول تحليل تطور الصادرات و الواردات خالل

 

 : على مستوى الصادرات -

  تواصل األداء الجيد لصادرات الصناعات المعملية خاصة مبيعات قطاع الصناعات الميكانيكية

 ٪(.02,0)+٪( و كذلك قطاع النسيج و المالبس و الجلود 06,8والكهربائية )+

 +( 08,7ارتفاع مبيعات المنتوجات الفالحية والغذائية)٪  بالعالقة مع تزايد صادرات التمور        

 ٪(. 7-م.د بينما تواصل انخفاض مبيعات زيت الزيتون ) 078٪ لتبلغ 40,9بـ 

 ( 0206 الثالثي األول من٪ خالل 78,0٪ مقابل +09,7-تراجع مبيعات قطاع الفسفاط ومشتقاته.) 

 على مستوى الواردات:   -

 49بـالحبوب )القمح و الشعير( مشتريات ارتفاع نتيجة ٪ 82,7بـ واردات المواد الغذائية  تزايد.٪ 

  على 08,9٪ و+08,7المواد األولية و نصف المصنعة و كذلك مواد التجهيز )+مشتريات تسارع ٪

 (.0206 الثالثي األول منخالل  ٪7,8٪ و+0,8التوالي مقابل +

  ( و المواد 02النسيج والمالبس )+٪( شمل باألساس 00,9واردات المواد اإلستهالكية )+تطور٪

 ٪( . 08,7٪( وكذلك اآلالت الكهربائية الموجهة لالستهالك )+00,9الصيدلية )+

 

               7102من سنة الثالثي األول خالل مليون دينار  87بـ  اعجزميزان الخدمات أفرز   −

هي نتيجة مرّدها تسجيل عجز على  و. (0206سنة من  نفس الفترة خالل مليون  75 - مقابل)

٪( 07,8على إثر ارتفاع قيمة النفقات بهذا العنوان )+ مليون دينار( 017-ميزان النقل )مستوى 

٪  40- مقابل٪ 5,1+) انتعاشة السياحيةسجلت المداخيل وبالمقابل، بالعالقة مع تزايد الواردات. 

عدد الوافدين  تزايدعالقة مع وذلك بال ،مليون دينار  357لتبلغ  (0206الثالثي األول من سنة خالل 

 األوروبيينهذا االرتفاع الوافدين شمل و قد  .٪44,2، بـ 0208 مارسمن غير المقيمين، إلى موفى 

         عجزابميزان العمليات الحكومية فقد سجل أما فيما يتعلق  .(٪49,9)+ المغاربيينو٪( 22)+

 .(مليون خالل نفس الفترة من السنة المنقضية 82-مقابل ) دينار مليون 21بـ 
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مليون  260ليبلغ فائضه  تراجعأما فيما يخص ميزان مداخيل العوامل والتحويالت الجارية، فقد  −

  :في هذا الّصدد .  و فيما يلي أهم التطورات المسجلةمليون قبل سنة 319مقابل  دينار

  النفقات  ارتفاع على إثر مليون دينار 751٪ لتبلغ 9تزايد النفقات بعنوان مداخيل رأس المال بـ

النفقات بعنوان تزايدت مليون دينار، كما  388٪ لتبلغ 1,6بعنوان تحويالت االستثمار األجنبي بـ 

 مليون دينار. 328لتبلغ ٪ 15,1فوائد الدين متوسط وطويل األجل بـ 

 0206سنة نفس الفترة من ٪ مقارنة بمستواها المسجل خالل 4,6بـ ارتفاعا مداخيل الشغل  شهدت 

٪ بدون 4,3-) ٪ 5,5بـ  تزايدامليون دينار ، علما وأن التحويالت النقدية قد سجلت  856لتبلغ 

 مليون دينار.   654لتستقر في مستوى اعتبار أثر سعر الصرف(
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(بـماليين الدنانير ما عدا إشارة مغايرة)

   

 % م د % م د2017*20152016

--1364--333-3065-1701-1368حاصل الدفوعات الجارية

-1,2--0,3--3,1-1,9-1,6النسبة من الناتج اإلجمالي المحلي ) % ( )1( )2(

--1293--24-3238-1945-1921حاصل الميزان التجاري )فوب( )3(

5177,4-2,7-720770167533191الصادرات )فوب(

193020,3-1,9-9661948211412179الواردات )كاف(

-8,0--0,6-74,674,066,0نسبة التغطية بـ %  )1(

--12--308-87-23375حاصل ميزان الخدمات

175,1-42,0-586340357246مداخيل السياحة  

--59--3203192601حاصل مداخيل العوامل و التحويالت الجارية

374,6-8,5-89581985676مداخيل الشغل 

2232853286227,94315,1النفقات بعنوان فوائد االدين

ا * أرقام أولية

)1(  التغيرات بالنقاط المائوية.

)3( تقدر مصاريف النقل والتأمين بـ 5,5 % من مجمل الواردات

2016\2015 

 )2(  حسب الناتج المحلي اإلجمالي المقدر بـ 84.656 مليون دينار لسنة 2015 و بـ 90.350 مليون دينار لسنة 2016 و 97.399 مليون دينار لسنة 2017 )آخر التقديرات الواردة في الميزان اإلقتصادي(.

 

 إحصائيات أولية لميزان الدفوعات الجارية

الثالثي األول
2016\*2017 

التغيرات


