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النمو االقتصادي 
2022من سنة  الثاني ثالثيلا
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2202سنة  من الثاني الربعخالل  %.82 بـينمو  الوطنياالقتصاد 

لنتائج  الأظهرت   الاالولية  أنمو قلحسابات  حجم    فيا  نمو   سجل  قداالقتصادي    النشاط  ية 

التغيرات املوسمية)  الناتج املحلي اإلجمالي بلغت    (املعالج من تأثير  الثالثي   املائةب  .82بنسبة  خالل 

سنة    الثاني سنة  الثانيبالثالثي    مقارنة  ذلكو   ،2022من  م  ،2021  من  النمو أي  قياس  منظار  ن 

القيمة    نمونسق  باألساس إلى ارتفاع  الكلي  ويرجع هذا النمو االقتصادي     .بحساب االنزالق السنوي 

.% على أساس سنوي 5.2 الذي بلغو  ،الخدماتفي قطاع املضافة 

ع اجر تفقد    ،(ةلياحال  من السنة  األول مقارنة بالثالثي  )أي    بحساب التغيرات ربع السنويةاما  

وقطاع  والتشييد البناء    قطاع أداءبسبب انخفاض    املائةب  -0.1الناتج املحلي اإلجمالي بنسبة  حجم  

.الثانيوالربع األول الربع بين   ،بدرجة أقل الصناعة

بأسعار السنة السابقة )%(  2022-2020تطور الناتج املحلي اإلجمالي الثالثي خالل السنوات 
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النمو مدفوًعا بقطاعات الخدمات 

تقديرات   الثالثية  أظهرت  القومية  معظم  الحسابات  في  إيجابيا  االقتصادية    األنشطةتطورا 

خالل الثالثي الثاني باملائة    5.2القيمة املضافة بحوالي  حجم    ارتفع  حيث  ،بقطاع الخدماتاملصنفة  

الرتفاع القيمة املضافة في قطاع  نتيجة    بالخصوص وذلك  ،بحساب االنزالق السنوي   2022سنة  من  

. (%19.0) للنقوقطاع خدمات ا  (%42.5)  النزل واملطاعم واملقاهي

2.0ا بنسبة  نمو في نفس الفترة  سجلت القيمة املضافة لقطاع الفالحة والصيد البحري  كما  

بحساب االنزالق السنوي.  باملائة 

لأ  بالنسبة  النشاط االقتصادي  فقد    ،ةقطاع الصناعما  في  بتراجع نسق النمو السنوي  تميز 

الثالثي  باملائة    5.3من  قطاع الصناعات املعملية   وفي    .الثانيالربع    خالل  باملائة  4.8لي  إ   األول خالل 

املضافة  حجم  تراجع    ،املقابل ب  باملائة  -9.2  بحواليواملناجم  الطاقة  في قطاع  القيمة  الثالثي مقارنة 

-15.7لتراجع اإلنتاج في قطاع استخراج النفط والغاز الطبيعي بنسبة  نتيجة    ،للسنة الفارطةالثاني  

 بحساب االنزالق السنوي   باملائة  6.3  إلى مستوى   املناجم  في قطاع   و تدني وتيرة النمو   ،من ناحيةباملائة

   .من ناحية أخرى 

، والتشييد البناء  في قطاع ،من جديد ،إلى تسجيل نمو سنوي سلبي تقديراتفي حين أفضت ال

. 2022خالل الثالثي الثاني من سنة  باملائة  -11.6 بـ  قدر

نمو القيمة المضافة حسب القطاعات  2022

الثالثي الثاني الثالثي األول  االنزالق السنوي )%(بحساب 

الفالحة  3.3 2.0

الصناعة 2.8 2.0

-9.2  المناجم والطاقة          7.1-

4.8 أو التحويلية الصناعات المعملية         5.3

-11.6 والتشييد البناء  12.2-

5.2  الخدمات  3.6

الناتج المحلي اإلجمالي  2.4 2.8


