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 7102 جوان 6في تونس 

  

 

  2017 من سنة ىاألول أشهر خمسةخالل ال ةالجاري مدفوعاتر التطو  

 )إحصائيات اولية(

 

سفر لي تدهوره، 7102من سنة  ىاألول أشهر الخمسةميزان المدفوعات الجارية، خالل  واصل

مليون  287.3اإلجمالي مقابل ٪ من الناتج المحلي 0,5أو ما يمثل مليون دينار  977.4عجز ناهز  عن

المسجل على مستوى  قالز، وهي نتيجة مردها االنمن السنة المنقضية فترة٪ خالل نفس ال 7,4و دينار

 و من ناحية أخرى، سجل .مليار دينار  5,6حوالي كاف( -عجزه )فوب قاربالميزان التجاري الذي 

قبل  دينار مليون 041 -مقابل ( دينار مليون 71 بـسفر عن فائض حيث أا كدارت ميزان الخدماتوضع 

العوامل  مداخيل ميزانب تعلقفيما ي أما .على اثر تحسن أداء كل من قطاعي السياحة و النقل )سنة

 سنة من األولى أشهر الخمسة خالل دينار مليون 070بـ  اتراجعفائضه  سجلفقد  ،الجارية والتحويالت

 .دينار مليون 444ليبلغ  7102

 ىاألول أشهر الخمسةخالل فيما يلي أهم التطورات المسجلة على مستوى الدفوعات الجارية و

 : الحاليةسنة ال من

 :7102الخمسة أشهر األولى من سنة المبادالت التجارية خالل  تطور

و  دينار مليون 8.411ليناهز  ٪ 26,3أو  دينار مليون 1.352 بـ (فوب/كافالعجز التجاري ) عتوس -

مما على التوالي(  ٪04,7+ و ٪02,7الصادرات )+ من أسرع بوتيرة الواردات نتيجة مردها زيادةهي 

 ٪.82,7إلى  لتعود مائوية نقاط 7,7 بـ تغطيةالأدى إلى انخفاض نسبة 
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 مليار دينار 0,4 بلغ حواليليفحسب م.د  714بـ  اتوسع ميزان الطاقةعجز سجل قد لإلشارة، فو 

 و أفريل شهري خالل الطاقة ميزان لعجز الهام تقلصان ال كلذ. 7102األولى من سنة الخمسة أشهر  خالل

 بلغ  الذي الطاقة ميزان تدهور حد ةمن  تخفيفال من نك  م 7108 من الفترة بنفس مقارنة% 48 بحوالي ماي

      مليون أي توسع  481- مليون دينار مقابل 1.183-) الجارية السنة من األول الثالثي خاللروته ذ

 نسقب صادرات هذه المواد زيادة الى الخمسة أشهر األولىخالل ا التحسن ذو يعود ه .مليون دينار( 204بـ

 (.٪77,2+ مقابل ٪48,7+) الواردات من أسرع

الخمسة أشهر األولى من سنة خالل  النظام العام تحتو من جهة أخرى، توسع العجز التجاري 

 من أسرع بوتيرة الواردات في الزيادة نتيجةمليار دينار  01,7تجاوز ليمليون دينار  1.905 بـ 7102

فقد تحسن الفائض  نظام التصدير الكليو فيما يخص . التوالي( على٪ 8,1+و٪ 01,4+) الصادرات

 .دينار مليار 7,2 من أكثر إلى ليصلمليون دينار،  447التجاري تحت هذا النظام بـ 

 :7102الخمسة أشهر األولى من سنة تطور الصادرات و الواردات خالل  تحليل

 على مستوى الصادرات: 

 +( 01,1ارتفاع مبيعات المنتوجات الفالحية والغذائية )٪بنسبة التمور مبيعات الرتفاع نتيجة 

 .٪ 8,7بـ الزيتون زيت مبيعات انخفضت حين في٪ 02,4

 المعملية خاصة مبيعات قطاع الصناعات لصادرات الصناعات  الجيد األداء مواصلة

 (.٪01,4كذلك قطاع النسيج و المالبس و الجلود )+ و  ٪(71,7+) الميكانيكية والكهربائية

 شهدتهذا القطاع  مبيعات. علما أن (٪77,7-مبيعات قطاع الفسفاط ومشتقاته ) تراجع 

  .ألول مرة منذ بداية السنةو ذلك  ٪(74,0)+خالل شهر ماي  اارتفاع

 :االمواد ارتفاع:  سجلت جميع مجموعات على مستوى الواردات

 بنسبة الحبوب مشتريات بالعالقة خاصة بتطور٪( 70,4المواد الغذائية )+ تزايد مشتريات 

1,7٪. 

  بالعالقة ( قبل سنة ٪4,7+ ٪ مقابل07)+ المواد األولية و نصف المصنعةتسارع مشتريات

)معظم هذه المنتجات هي مدخالت لهذه  المعمليةة قطاعات الصناعات كيدينامي مع تواصل

  القطاعات(.

  المالبس  النسيج والذي شمل باألساس  ٪(04)+االستهالكية المواد تطور واردات

 الموجهة لالستهالك كهربائيةوكذلك اآلالت ال ٪(44,7)+ ٪( و المواد الصيدلية01,2+)

 .(٪07,0+ مقابل٪ 1,7)+التجهيز  مواد مشتريات تباطأت .و في المقابل ٪(8,4)+

 مليون دينار 71 بـ فائضا ،7102من سنة  ىاألول أشهر الخمسةخالل  ،ميزان الخدماتأفرز    −

عجز  تراجع هي نتيجة مرد ها و. 7108سنة  الفترة مننفس خالل مليون  148 بـعجز  مقابل

٪( بالعالقة 71,2بهذا العنوان )+ مقابيضعلى إثر ارتفاع قيمة ال مليون دينار 93بـ ميزان النقل 

 األولى أشهرخالل الخمسة  مليون 017مقابل  دينار مليون 707قيمة االتاوة على الغاز )مع تزايد 
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المداخيل   سجلت ،بالتوازيو. ة المسافرين من غير المقيمينكحر كذلكو  (7108 سنة من

 لتبلغ  (7108من سنة  ىاألول أشهر الخمسةخالل ٪  72,2- مقابل٪ 2,1+) انتعاشة السياحية

عدد الوافدين  تزايدعالقة مع وذلك بال ،سعر الصرف(اعتبار أثر بدون  ٪ 2,6-)مليون دينار  811

هذا االرتفاع الوافدين شمل و قد  .٪7,48، بـ7102 ماي 71من غير المقيمين، إلى موفى 

 ماي 71الجملية، إلى موفى بيتات عرفت ال ماك .(٪40,8)+ المغاربيينو٪( 70,0)+ األوروبيين

 مقارنة بنفس الفترة من السنة المنقضية.  ٪77,4ارتفاعا بـ  ،7102

مليون  455ليبلغ فائضه  تراجعأما فيما يخص ميزان مداخيل العوامل والتحويالت الجارية، فقد  −

  :هي نتيجة مردها .  و مليون قبل سنة 576مقابل  دينار

  ارتفاع على إثر مليون دينار 0.720٪ لتبلغ 00,0تزايد النفقات بعنوان مداخيل رأس المال بـ 

، كما مليون دينار 244 ستقر في مستوى٪ لت7,1النفقات بعنوان تحويالت االستثمار األجنبي بـ 

 مليون دينار. 448٪ لتبلغ 9,5النفقات بعنوان فوائد الدين متوسط وطويل األجل بـ تزايدت 

 7108سنة نفس الفترة من ٪ مقارنة بمستواها المسجل خالل 4,4بـ ارتفاعا مداخيل الشغل  شهدت 

لتستقر في  ٪4,4بـ  تزايداعلما وأن التحويالت النقدية قد سجلت  مليون دينار ، 0.427لتبلغ 

 دينار.  مليون 0.071 مستوى

 

. 
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(بـماليين الدنانير ما عدا إشارة مغايرة)

   

 % م د2017*20152016 % م د201420152016

--1140-4922-3782-2802--383-7935-7552-7369حاصل الدفوعات الجارية

النسبة من الناتج اإلجمالي المحلي ) % ( )1( 

)2(
9,1-8,9-8,8--0,13,3-4,2-5,1--0,9-

--1187-5397-4210-3774--456-10323-9867-11324حاصل الميزان التجاري )فوب( )3(

28406276072914615395,6119961168513347166214,2الصادرات )فوب(

42043396554176621115,3166831682119835301417,9الواردات )كاف(

-2,2-2,071,969,567,3-67,669,669,8نسبة التغطية بـ %  )1(

-20168-327148-244859468894حاصل ميزان الخدمات

1004625680558,7-1,7-36262415237342مداخيل السياحة  

--645576455121--15071721170021حاصل مداخيل العوامل و التحويالت الجارية

398438673912451,2149714171479624,4مداخيل الشغل 

8659601051919,5340416456409,5النفقات بعنوان فوائد االدين

ا * أرقام أولية

)1(  التغيرات بالنقاط المائوية.

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

التغيرات 

 إحصائيات ميزان الدفوعات الجارية

 2015\2016
الخمسة أشهر األولى

مالحظة : تكتسي معطيات سنة 2016 صبغة نهائية و هي التي سيحتويها التقرير السنوي للبنك المركزي لسنة 2016 )باب المدفوعات الخارجية(.

2016\*2017 

التغيرات
السنوات

 )2(  حسب الناتج المحلي اإلجمالي المقدر بـ 84.656 مليون دينار لسنة 2015 و بـ 90.350 مليون دينار لسنة 2016 و 97.358 مليون دينار لسنة 2017 )آخر التقديرات الواردة في الميزان اإلقتصادي(.
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