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 النمو �قتصادي
 2021من سنة  را�علا ثال�يلا

 

 

 

 

 
 
 

 2022 مارس

شعار منھجيإ  
المعھد  أعوان واضراب جزء ھام من االحتجاجیة تالقد انعكست الحرك
على وتیرة العملیات المنتظمة لجمع البیانات األولیة،  الوطني لإلحصاء

مما أثر على االشغال والمخرجات اإلحصائیة الدوریة وأدى بشكل خاص 
 .إلى توقف إصدارات المؤشرات الظرفیة

عن الرزنامة المعتادة بشھر في ظل ھذه الوضع، تأخر ھذا اإلصدار 
یعھا القیام بتقدیرات تقنیة لنتائج الحسابات القومیة الثالثیة والتي تطلب تجم

لبعض المؤشرات الشھریة الغیر متوفرة حالیا والمستخدمة في إعداد 
ھذا لإلشارة إلى أن ھذه النتائج تتسم . الحسابات القومیة الربع السنویة

 .النشریات الموالیةخالل بطابع مؤقت حیث یمكن أن تخضع لمراجعات 

Premier trimestre   2022 األول  

15 Mai   2022 ماي  15  
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 2021سنة  خ�� من�  الر�عخالل  %1.6 بـينمو الوط�ي  �قتصاد

 �� سنو�اا نمو  �جل قدية أن �قتصادي الوط�ي مو ق�حسابات ال�ولية لنتائج الأظهرت 

خالل  املائةب 1.6بنسبة بلغت  )املعا�ج من تأث�� التغ��ات املوسمية( الناتج ا�ح�� �جما��حجم 

ن منظار قياس أي م ،2020 من سنة را�عبالثال�ي ال مقارنة ذلكو  ،2021من سنة  را�عالثال�ي ال

من  ثالثمقارنة بالثال�ي الأي ( بحساب التغ��ات ر�ع السنو�ةاما  .النمو بحساب �نزالق السنوي 

 .املائةب 0.7الناتج ا�ح�� �جما�� بنسبة حجم فقد ارتفع  ،)السنةنفس 

إجماال  املائة �� 3.1بــ يقدر  نموا �جل قد التو���ي �قتصاد وع�� هذا �ساس، ي�ون   

 نتائجخر آتجدر �شارة انھ تم �خذ �ع�ن �عتبار  ،و�� هذا السياق .الفارطة السنة�امل خالل 

 �خ��ة السنوات الثالث�� النمو  نسبل ة املعتادةراجعاملوعليھ تمت  ،السنو�ةا�حسابات القومية 

ا�حسابات  ؛)تم �شرها سابقا % 2.5مقابل  % 2.6( 2018 ةسنا�حسابات ال��ائية ل :النحو التا�� ع��

 2020 ةسنل ا�حسابات املؤقتة ؛)تم �شرها سابقا% 1.4مقابل  % 1.3( 2019لسنة  ��ائيةالنصف 

�حسابات القومية ل ةسابقال نتائجال ع��اعتمادا  كما قدر % 9.2- عوضا عن تراجع بنسبة % 8.7-(

 .)الثالثية

 (%)بأسعار السنة السابقة  2021-2020تطور الناتج ا�ح�� �جما�� الثال�ي خالل السنوات 
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 حسب ��شطة �قتصادية ةمتباينتظل نمو �سب ال

�جلت فقد  .أداء ��شطة �قتصادية �� تباينالثالثية  �حسابات القوميةانتائج برزت أ

 املائة �� 4.2بنسبة  تراجعا خالل الثال�ي الرا�ع القيمة املضافة لقطاع الفالحة والصيد البحري 

 ��اجعب الصناعات املعملية قطاع ��النشاط �قتصادي تم��  ،ح�ن �� .بحساب �نزالق السنوي 

املي�انيكّية  الصناعاتقطاع و  %3.9 بنسبة النسيج واملال�س و�حذية قطاع أ�شطة�� �نتاج 

وقطاع  الصناعات الكيمائية �� قطاع لقيمة املضافةامقابل تطور  .%4.6 بنسبةوالكهر�ائّية 

بــ قدر ع�� التوا�� بنسب تإيجابيا مواد البناء وا�خزف  صناعةقطاع و  الفالحّية والغذائّية الصناعات

 .%0.7�ــو  % 2.9�ــ و  29.5%

استخراج النفط والغاز  قطاعو��  املائة �� 78.6 بنسبةقطاع املناجم  �� نتاج� ارتفع كما 

 .�� املائة 20.6بنسبة  الطبي��

كما . �� املائة 5.2بنسبة  املقا��و الن�ل واملطاعم  قطاع�نتاج ��  ارتفع ،ال ا�خدماتجم ��و

�جل قطاع  اخرى  ومن جهة .املائة �� 11.4 بنسبةل لنقلقطاع خدمات االقيمة املضافة  تارتفع

 .املائة �� 3.7 بنسبة ضاانخفاملالية ا ا�خدمات


