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 2017 سنة من الثالث ثالثيال خالل % 2.1االقتصادي يسّجل  النموّ  

 ارتفاعا في الناتج المحلي 2017 من سنة الثالث ثالثيالنتائج األّولية للحسابات الثالثية المتعلقة بالأفرزت 

 المحلي سجل الناتج ثالثي من السنة الماضية، في حينال) مقارنة بنفس %2.1 (المائة في 2.1بنسبة  اإلجمالي

 . وعلى هذا األساس يكون2017الثاني من سنة  بالثالثي ) مقارنة%0.7 (المائة في 0.7 بنسبة نموا اإلجمالي

 من الفترة نفس مع مقارنة السنة هذه التسع أشهر األولى من في % 1.9 بلغ نموا سجل قد التونسي االقتصاد

 .الفارطة السنة

 )% (2017-2016  فترة خاللثالثيتطور الناتج المحلي اإلجمالي ال

 2016 2017 

الثالثي  الناتج المحلي اإلجمالي
 األول 

الثالثي 
 الثاني

الثالثي 
 الثالث

الثالثي 
 الرابع 

سنة 
2016 

الثالثي 
األول 

الثالثي 
الثاني 

الثالثي 
الثالث 

 1.1 1.2 1.2 0.7 * االنزالق السنويبحساب  
1.0 

1.9 1.7 2.1 

 0.7 0.1 0.7 0.7 0.3 0.3 0.0  بحساب التغيرات الثالثية**

 2017 من سنة ثالثي الثانيمقارنة بال(**)  2016 من سنة ثالثي الثالث مقارنة بال(*)
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ر القيمة المضافة في الصناعات المعملية بـ  %2.8تطوُّ

نتيجة   نموا ايجابيا،2017الثالثي الثالث من سنة  المضافة لقطاعات الصناعات المعملية خالل القيمة شهدت

) وقطاع % 3.4+( ، حيث شمل النمو قطاع الصناعات الفالحّية والغذائّيةأغلب قطاعاتهاتطّور النشاط في 

وقطاع صناعة مواد  )% 2.8+) وقطاع الصناعات الميكانيكّية والكهربائّية (% 5.1+الصناعات الكيميائّية (

 سّجل ). وعلى هذا األساس،% 0.7+( وقطاع النسيج والمالبس واألحذية )% 3.2+البناء والخزف والبلور (

الثالثي الثالث من سنة  ) خالل% 2.8+( المائة  في2.8ارتفاعا في حدود  النمّو في قطاع الصناعات المعملية

 مع ) مقارنة% 2.0+( المائة في 2.0الفترة ذاتها من السنة الماضية وارتفاعا في حدود  مع مقارنة 2017

السابق.   الثالثي

 المعملية  الصناعات غير تواصل الّتراجع فى قطاع

الثالث   الثالثيخالل )%3.3- (المائة في  3.3 بنسبة  المعملّية غيرلصناعاتتراجعت القيمة المضافة لقطاع ا

نفس الفترة من السنة الماضية. ويعود ذلك أساسا إلى التراجع المتواصل في إنتاج  مع مقارنة 2017من سنة 

 حيث تراجع معدل اإلنتاج اليومي ،)%21.6 (-المائة في 21.6نسبة ب استخراج النفط والغاز الطبيعيقطاع 

 ألف برميل. وذلك رغم التطور الملحوظ فى إنتاج قطاع المناجم  37.5 ألف برميل إلى 46.5من البترول من 

).  %7.8 (+المائة في  7.8) وفى إنتاج قطاع الكهرباء بنسبة %39.6 (+المائة في  39.6بنسبة 

 خدمات المسوقة لتواصل المنحى االيجابي فى نمو قطاع ا
إيجابيا، حيث ارتفعت قيمته المضافة   نموا2017ثالث من سنة لا الثالثي  خاللقطاع الخدمات المسوقةشهد 

مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية. ويعزى ذلك إلى ارتفاع القيمة المضافة في كل المائة  في 4.0بنسبة 

 الذي المقاهيالمطاعم النزل و  خدماتوقطاع %6.4بـ الذي تطور خدمات النقلقطاعاته على غرار قطاع 

  المواصالت إلي جانب ذلك تم تسجيل نمو ايجابي في قطاعي الخدمات المالية وخدمات%7.6ـــبسجل نموا 

. %2.6بـ و %7.3بـالتوالي  على بنسب تقدر
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  الطفيفااليجابي نموهعلى  المسوقة (الخدمات المسداة من قبل اإلدارة أساسا) رقطاع الخدمات غيكما حافظ 

  .2016الثالث من سنة  الثالثي ب% مقارنة0.2بـ

تطور نمو قطاع الفالحة والصيد البحري 

. 2017 خالل الثالثي الثالث من سنة %2.0بـسجلت القيمة المضافة لقطاع الفالحة والصيد البحري تطورا 

 وذلك على أساس 2017وتجدر اإلشارة انه تم تحين النمو فى هذا القطاع للثالثي األول والثاني من سنة 

 اعتمادا على نتائج المحاصيل الزراعية على لموارد المائية والصيد البحريازارة الفالحة وبيانات محّينة من قبل و

 مليون قنطار تم تقديرها 19.4 مليون قنطار مقابل 16.2غرار إنتاج الحبوب الذي قدر خالل هذا السنة بــــ

 سابقا.

شئخى ة ئكمسئض ئإلفة ا فضئعئ ب حز لصئغ ب ئك ل )  % االنزالق السنوي( ئكقي
 

 القيمة المضافة حسب قطاعات النشاط االقتصادي

 بأسعار السنة السابقة ومعالجة من تأثير التغييرات الموسمية

               
التسع أشهر  

 2017األولى 
 الثالثي الثالث

2017 
الثالثي الثاني 

2017 
الثالثي األول 

2017 
سنة 
2016 

الثالثي الرابع 
2016 

 الثالثي الثالث
2016  

الثالثي الثاني 
2016 

الثالثي األول 
2016 

  

 الفالحة و الصيد البحري  -7.9 -8.2 -8.4 -7.8 -8.1 3.3 3.1 2.0 2.7
 الصناعات المعملية 1.0 2.9 1.1 0.6- 0.9 -1.1 0.2 2.8 0.6
2.9- 3.3 -  الصناعات غير المعملية 0.1 0.2 5.3- 1.6- 1.9- 0.2 -5.3
 الخدمات المسوقة  1.2 1.7 3.9 4.2 2.7 3.5 4.3 4.0 3.9
  الخدمات غير المسوقة 2.8 3.7 2.9 1.3 2.7 0.6 0.2 0.2 0.3

  
 الناتج المحلي اإلجمالي 0.7 1.2 1.2 1.1 1.0 1.9 1.7 2.1 1.9

 


