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 2017سنة  من الثاني ثالثيال خالل % 1.8يسجل االقتصادي  النمو

ارتفاعا في الناتج المحلي  2017من سنة  الثاني ثالثية المتعلقة بالثالثيالالنتائج األولية للحسابات أفرزت 

 ،الماضيةسنة ال منثالثي البنفس أي مقارنة  بحساب االنزالق السنوي( %1.8) المائة في 1.8بنسبة  اإلجمالي

 .2017من سنة  األول ثالثيلبا مقارنة( %0.1) المائة في 0.1 بنسبة نموا اإلجمالي المحلي الناتجسجل  في حين

 مع مقارنة السنة هذه من األول السداسي في% 1.9 بلغ نموا سجل قد التونسي االقتصاد يكونوعلى هذا األساس 

 .الفارطة السنة من الفترة نفس

 (%) 2017-2016 فترة خالل ثالثيتطور الناتج المحلي اإلجمالي ال

 2016 2017 

  الثالثي الرابع الثالثي الثالث الثالثي الثاني الثالثي األول  الناتج المحلي اإلجمالي
سنة 

2016 

 الثالثي الثاني الثالثي األول

 1.1 1.2 1.2 0.7 * االنزالق السنويبحساب  
1.0 

2.0 1.8 

 0.1 0.8 0.7 0.3 0.3 0.0  ة**الثالثيبحساب التغيرات 

7201من سنة  األول ثالثيمقارنة بال)**( 6201من سنة  الثاني ثالثيمقارنة بال )*(  
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 %2.0تراجع نشاط القطاع الصناعي بـ

( -%2.0) المائة في 2.0بنسبة  2017من سنة  ثانيثالثي اللا خالل ةلصناعلقطاعات ا ةفاضالم قيمةال تتراجع

 الطبيعي النفط والغاز استخراج متأثرة أساسا بالتراجع الحاد في قطاعثالثي من السنة الماضية المقارنة بنفس 

 المائة في 3.2قطاع البناء والتشييد بنسبة لالقيمة المضافة  تتراجع كما. (-%14.0) المائة في 14بحوالي 

وذلك رغم  (-%5.3) المائة في 5.3بنسبة  انخفاضا قطاع الصناعات غير المعملية سجل وبالتالي(. -3.2%)

 .(%4.4) المائة في 4.4النمو المسجل في قطاع المناجم بنسبة 

 يكون في حدود اإلجمالي دون احتساب قطاع استخراج النفط والغاز الطبيعي  المحلي الناتجاإلشارة أن وتجدر  

 .ثالثي من السنة الماضيةال( وذلك مقارنة بنفس %2.2) المائة في 2.2

 خالل( %0.2) المائة في 0.2بنسبة را طفيفا تطو   المعملية لصناعاتاوفي المقابل شهدت القيمة المضافة لقطاع 

ارتفاع اإلنتاج في قطاع  . ويعود ذلك إلى2016نفس الفترة من سنة  مع مقارنة 2017من سنة  الثاني الثالثي

بنسبة تقدر  والغذائية الصناعات الفالحية( و قطاع %3.5) المائة في 3.5بـــ ة والكهربائيةالميكانيكيالصناعات 

 المائة في 6.3الكيميائية بـــــالصناعات لقطاع  القيمة المضافة ( وذلك رغم تراجع%1.5) المائة في 1.5بــــ

  (. -%7.0) المائة في 7.0بـــ والبلور والخزف البناء مواد صناعةقطاع  ( و-6.3%)

 %4.3قطاع الخدمات المسوقة ينمو بــ

ا، يجابيإ امون 2017من سنة  الثاني ثالثيال خاللمن االقتصاد التونسي(  %45) ت المسوقةمادلخع ااطقشهد 

 ويعزى ذلك  .2016نفس الفترة من سنة بمقارنة ( %4.3) المائة في 4.3بنسبة  رتفعت قيمته المضافةحيث ا

الذي سجل نموا  والمطاعم مقاهيلالنزل وا خدمات قطاعفي كل قطاعاته، على غرار  لقيمة المضافةارتفاع اإلى 

انتعاشة قطاع النقل نتيجة  (%6.3) المائة في 6.3بـالذي تطور  للنقخدمات اوقطاع  (%7.6) المائة في 7.6بـ

 بنسب الخدمات المالية وقطاع تصالالموا خدمات. وإلى جانب ذلك، فقد تم تسجيل نمو ايجابي في قطاع الجوي

 (.%7.6) المائة في 7.6بـو (%4.4) المائة في 4.4بــالتوالي  على قدرت

في قطاع الخدمات غير المسوقة نتيجة تقلص  (%0.2) المائة في 0.2بـوفي المقابل، تم تسجيل نمو طفيف قدّر 

خالل الثالثي الثاني من سنة   (%0.1) المائة في 0.1النمو المسجل في الخدمات المسداة من قبل اإلدارة إلى 

 .من العام الماضي ثالثيلا نفس تم تسجيلها خالل( %3.7) المائة في 3.7مقابل  2017

 %3.8بــفي نمو قطاع الفالحة والصيد البحري  رتطو  

ارتفاعا من الناتج المحلي اإلجمالي،  % 10، التي تمثل حوالي البحريلفالحة والصيد سجلت القيمة المضافة ل

هذا القطاع  معطياتل أخر التحيينات وحسب. 2017من سنة  لثانيخالل الثالثي ا (%3.8) المائة في 3.8بـ

 المائة في 4 كون في حدوديفان نمو هذا القطاع س ،الصيد البحريالموارد المائية والفالحة ووزارة  الصادرة عن
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 خالل هذا الموسم.  (4.0%)

 ( % االنزالق السنوي) القيمة المضافة حسب قطاعات النشاط االقتصادي

 القيمة المضافة حسب قطاعات النشاط االقتصادي

 السنة السابقة ومعالجة من تأثير التغييرات الموسميةبأسعار 

               
السداسي 

 األول

2017 

الثاني  ثالثيال

2017 

سنة  2017األول  ثالثيال

2016 

الرابع  ثالثيال

2016 

 الثالث ثالثيال

2016  

الثاني  ثالثيال

2016 

األول  ثالثيال

2016 
  

 الفالحة و الصيد البحري  -7.9 -8.2 -8.4 -7.8 -8.1 4.1 3.8 3.9

 الصناعات المعملية 1.0 2.9 1.1 0.6- 0.9 -1.1 0.2 -0.5

 الصناعات غير المعملية 0.1 0.2 5.3- 1.6- 1.9- 0.2 -5.3 -2.6

 الخدمات المسوقة  1.2 1.7 3.9 4.2 2.7 3.4 4.3 3.8

  الخدمات غير المسوقة 2.8 3.7 2.9 1.3 2.7 0.6 0.2 0.4

   

 الناتج المحلي اإلجمالي 0.7 1.2 1.2 1.1 1.0 2.0 1.8 1.9

 


