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 محافظة 2013 سنةمن  الثالثية األولىخالل ارة الخارجية باألسعار الجارية أبرزت نتائج التج

من نفس السنة  مع تحسن طفيف على  الشھرين األولين المسجل خالل نسقالعلى نفس التجارة مبادالت 

شھدت المبادالت التجارية شبه   2012و بالمقارنة مع الثالثية األولى من سنة  .مستوى الصادرات

المبادالت التجارية لى مستوى الصادرات وتراجع ھام على مستوى الواردات حيث سجلت استقرار ع

 %3.9واردات بنسبة الو) 2012في سنة  %9.1( %8.5تطورا إيجابيا للصادرات بنسبة التونسية 

مليون دينارا عند  6983.1  المبادالت التجارية التونسية ما قيمته سجلتقد و .)2012في سنة  20.7%(

 - 2418.9ليبلغ  التجاري عجزلل طفيف مما أدى إلى تقلص .التوريدمليون دينارا عند  9402.0 و يرالتصد

 مقابل %74.3(نقطة  3.2نسبة تغطية الواردات بالصادرات  بـ حسنت وت.)2012سنة م د  -2613.1(م د

71.1%.(  

   
درات والواردات في نسق تطور الصا انخفاضاو يبرز تصنيف المبادالت التجارية حسب األنظمة 

في  %7.5مقابل  %5.6 بنسبة حيث سجلت الصادرات تحت ھذا النظام تطورا ،التصدير الكليتحت نظام 

 +%5.1 مقابل %1.9 بـ ارتفاعافي حين سجلت الواردات تحت ھذا النظام  ،2012نفس الفترة من سنة 

بنسبة بالنسبة للصادرات سنا تح النظام العامالمبادالت تحت  كما سجلت. 2011في نفس الفترة من سنة 

مقابل  % 4.7بنسبة لواردات ا ، وارتفعت2012في نفس الفترة من سنة  % 12.4مقابل   13.8%

  .  في السنة الفارطة 28.8%
  

     

بالمقارنة مع  2013من سنة  الثالثية األولىخالل  )%8.5 ( للصادراتالمسجل االرتفاع ويرجع 

المنتوجات قطاع صادرات  سباألسا صادرات معظم القطاعات تطورإلى  2012رة من سنة نفس الفت

  الثالثية األولىالقيمة الجملية باألسعار الجارية خالل   

  )بالمليون دينارا(

  

  التغيّرات

2011  2012  2013  11/2012  12/2013  

  % 8.5  %9.1  6983.1  6438.2  5898.7  دراتالصا

  %3.9  %20.7  9402.0  9051.3  7497.6  الواردات

      -2418.9  -2613.1  -1598.9  حصيلة المبادالت

      %74.3  % 71.1  %78.7  نسبة التغطية
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 مبيعاتنا من زيت الزيتونفي  الھام  فاعاالرتنتيجة  %32.5الفالحية والغذائية بنسبة 

 قطاع الصناعات الميكانيكية ، %14.0لفسفاط و مشتقاته بنسبة ا ،قطاع)م د 125.8م د مقابل  328.9(

معملية الصناعات الوقطاع  % 5.4بنسبة  المالبس والجلدوالنسيج ،قطاع %5.0بنسبة  ةوالكھربائي

  .%16.6خرى بنسبة األ

  

  

نتيجة  تقلص مبيعاتنا من  %0.7 ةبنسب طفيفا تراجعاالطاقة قطاع سجلت صادرات  ،المقابلفي و

                  .)م د 310.9م د مقابل  280.2( - %9.9المواد النفطية المكررة بنسبة 

                                           

المسجلة في ھذه الفترة ناتجة عن إرتفاع  %3.9الّزيادة بنسبة  ، فإنّ وفي ما يخص الواردات         

مسجل في الالھام فاع االرتنتيجة  % 41.8المواد الغذائية بنسبة   منھاوخاصة القطاعات  العديدواردات 

 % 5.1مصنعة بنسبة الالمواد األولية والنصف ،)دم  74.3م د مقابل  217.5( القمح اللين مشترياتنا من 

  .) 2012في سنة   %26.8(% 5.3بنسبة  غذائيةال المواد االستھالكية غيرو )2012في سنة  12.8%(

الطاقة ت في واردا وكذلك تراجعا %3.4مواد التجھيز بنسبة في واردات  تراجعاتبرز النتائج  في المقابل

م د مقابل  841.0( -%19.7بنسبة  ةالمكرر يةالنفطالمواد نتيجة  تقلص مشترياتنا من  %7.7بنسبة 

تقلص مما ساھم في  )م د 245.5م د مقابل  214.2( -% 12.7و من الغاز الطبيعي بنسبة) م د 1047.9

  . م د -506.4 صبح في حدود لي   م د 112.7 بـفي ميزان الطاقة  عجزال

  

من  %72.7(سجلت الصادرات التونسية مع اإلتحاد األوروبي فقد على صعيد التوزيع الجغرافي  أما      

 الشركاءبعض   مع مبيعاتنا ارتفاعھذا باألساس إلى يرجع و % 6.6 نسبةب تحسنا )جملة الصادرات

 حينفي ، %19.2بلجيكيا بنسبة  و %60.4بنسبة  إسبانيا، %73.5ھولندا بنسبة  نذكر منھا ناألوروبيي

كما سجلت الصادرات . %0.8و  %2.2بنسب متتالية  في تراجع إيطاليافرنسا و الصادرات نحو  تبقى

تبرز كما .%41.5تركيا بنسبة و  %86.6روسيا بنسبة  مع العديد من البلدان األخرى على غرار تحسنا

 1.5،الجزائر بنسبة % 0.3نسبة ب ليبيا  نذكر منھا العرب الشركاءأھم  مع لصادراتل طفيف تحسناالنتائج 

  .%1.5ومصر بنسبة  %

  

 يمن إجمال %56.9( التونسية مع اإلتحاد األوروبيالمبادالت  بلغت ،أما على مستوى الواردات

تحتل و إيطاليا  فرنساتبقى .  %4.8بنسبة إيجابيا تطورا بذلك مسجلة  د م 5348.2 هقيمتما ) الواردات
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 حيث ، %14.2و % 20.1المزودين بحصص متتالية المراتب األولى في قائمة أھم 

  .%3.5إيطاليا بنسبة   و %16.9بنسبة  اسجلت الواردات مع فرنسا تطور

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

 
 

 
 

القيمة التراكمية اإلنزالقية السنوية للمبادالت*
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