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2018سنة  من الثالث ثلثيال خلل % 2.6القتصادي يسجل  النمو 

�رزت ��الأف��ة ب��ة المتعلق��ابات الثلثي��ة للحس��ائج الولي��الث  ثلثيالنت��نة الث��ن س��ي2018م��ج المحل��ي النات��ا ف� ارتفاع

�الثلثي الث�الث م�ن س�نة %2.6 (المائة في 2.6بنسبة  الجمالي��ة ب��زلق الس�نوي أي مقارن��اب الن�،2017) بحس

�ن��ي حي��ج ف��جل النات��ي س��الي المحل��وا الجم��بة نم��ي 0.5 بنس��ائة ف��ة%0.5 (الم��الثلثي ) مقارن��نة ب��ن س��اني م�الث

�وا سجل قد التونسي القتصاد . وعلى هذا الساس، يكون2018��ي2.6 بل�غ نم��ائة  ف��هر%2.6 (الم�) خلل الش

.)%1.9الفارطة ( السنة من الفترة نفس مع مقارنة السنة هذه من التسع الولى

 2018-2017 خلل سنتي ثلثيتطور الناتج المحلي الجمالي ال

20172018)%بأسعار السنة السابقة (

الثلثيالناتج المحلي الجمالي
الول 

الثلثي
 الثاني

الثلثي
الثالث 

الثلثي
الثلثي 2017الرابع 

الول 
الثلثي
 الثاني

الثلثي
الثالث

1.91.72.12.0* النزلق السنويبحساب  
1.9

2.52.82.6
0.70.10.70.81.00.60.5بحساب التغيرات الثلثية**

ثلثي الذي يسبقه بال مقارنة(**) من السنة السابقة ثلثيال بنفس مقارنة (*)
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%0.3 الصناعات المعملية بـلقطاعالقيمة المضافة في  تراجع طفيف
�ناعات المعملي�ة خلل القيمة شهدت��ات الص��افة لقطاع��ي  المض��نة الث�الثالثلث��بة  2018 م�ن س��ا بنس�0.3تراجع

�اض 2017س�نة الفترة ذاتها من  مع مقارنة )%0.3(- المائة في��ذا النخف��ود ه��ذيإ. ويع��تراجع الملح�وظ ال��ى ال�ل

�غ ��ي 8.5بل��ائة ف��ي )%8.5-( الم��اج إ ف��ناعات الكيميائيةنت��اع الص��قط��واليةية��فاط بح��تقات الفس��ت مش��ث تراجع� حي

�ي 22��ةالم�ائة ف��ت القيم��ي مقاب�ل ذل�ك، ارتفع��افة . وف��ي المض��اع  ف��بة قط��ة بنس��س والحذي��يج والملب��ي 1.6النس�ف

�ي )%1.6+( الم�ائة��اع الص�ناعات الميكانيكية وف��بةةية�ة والكهربائيةية�قط��ي 0.3  بنس��د)%0.3+( الم�ائة ف��مل. وق� ش

�و��ابيالنم��ا   اليج��اعأيض��ناعات الفلحيةي قط��الص��ة والغذائيةية��ور  وةية��زف والبل��اء والخ��واد البن��ناعة م��درص��ب تق�بنس

��).%0.9 (+المائة في 0.9ب�) و%0.1 (+المائة  في0.1على التوالي ب

%3.7 المعملية بـ غير الصناعاتلقطاعر القيمة المضافة ورتطور

�ناعاتارتفعت القيمة المضافة لقطاع ا��رلص�� المعملية غي��الثخلل ةية��ي الث��نة   الثلث��بة 2018م�ن س��ي 3.7 بنس�ف

�ائة��ك%3.7 (+الم��ة ) وذل��ع مقارن��ا  م��ك أساس��ود ذل��ية. ويع��نة الماض��ن الس��ترة م��س الف��اج إنف��اع إنت��ى ارتف��اعل�قط

�بيعي��از الط��ط والغ��تخراج النف��ا اس��وا ايجابي��جل نم��ذي س��بة ب ال��ي 8.5نس��ائة ف��دل%8.5 (+الم��ع مع��ث ارتف�)، حي

�د أن37.5 إلى حوالي 2018من سنة   الثلثي الثالثخللالنتاج اليومي من النفط الخام ��ا بع��ل يومي� ألف برمي

����� ألف برميل70 ألف برميل يوميا خلل نفس الفترة من السنة الماضية وبأكثر من 33.7كان هذا المعدل يقدر ب

�نة ��ي س��ا ف��بة 2010يومي��ا بنس��وا ايجابي��ييد نم��اء والتش��اع البن��جل قط��ا س��ي 1.8. كم��ائة ف��ي%1.8 (+الم�). وف

�اجم بنس�بة ��اع المن��ي 3.3المقاب�ل، انخف�ض النم�و ف�ي قط��ع %3.3 (-الم�ائة ف��اج الفس�فاط،إ) وذل�ك نتيج�ة تراج�نت

�م ��والي إحي�ث ت��اج ح��ا م�ن ه�ذه الم�ادة 1.1نت��الثخلل ملي�ون طنا��ي الث� ملي�ون1.2 مقاب�ل 2018م�ن س�نة   الثلث

�ي م�ن لن معدل الألى  إطناا خلل نفس الفترة من السنة الماضية. وتجدر الشارة��فاط ك�انإنتاج الثلث��اج الفس�نت

. 2011 مليون طناا قبل سنة 2يقدر ب�حوالي 
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خدماتلالنمو اليجابي في قطاع اتواصل   
 

�افة خللقطاع� الخدمات� المسوقةواصل ��ي  نسق نموه اليجابي، حيث ارتفعت قيمته المض��ذه الثلث��ن ه��الث م�الث

�نة ��بة الس��ي 3.3بنس��ائة ( ف��نة )%3.3+الم��ن س��ترة م��س الف��ع نف��ة م��ك مقارن��اع2017 وذل��ى ارتف��ك إل��زى ذل�. ويع

�ي 8.9بنسبة  الذي تطور المقاهيالمطاعم والنزل و  خدماتالقيمة المضافة في كل قطاعاته، على غرار قطاع�ف

�ائة (���اع )%8.9+الم���دمات النقل، وقط���ور خ���ذي تط���ي4.0ب� ال���ائة  ف���ل%4.0 (الم���اع النق���ة قط���ة انتعاش��) نتيج

�دمات الجوي.��اع خ��ي قط��ابي ف��جيل نم�و ايج��م تس�لى جانب ذل�ك، ت �دمات المالي�ة الم�واصلتوال��اع الخ��ب  وقط�بنس

� على تقدر�).%5.4 (المائة في 5.4ب�) و%2.1 (المائة  في2.1التوالي ب

�دةر��ف ق��و  طفي��جيل نم��م تس��د ت�وبالنسبة لقطاع الخدمات غير المسوقة (أساسا الخدمات المسداة من قبل الدارة) فق

�).%0.2 (المائة في 0.2ب

لقطاع الفلحة والصيد البحري لقيمة المضافة ايجابي لر ورتطور

�ورا ��ري تط��يد البح��اع الفلح�ة والص��ي 8.3ب�سجلت القيمة المضافة لقط��ائة ( ف��اني)%8.3+الم��ي الث� خلل الثلث

 وذلك اعتمادا على البيانات السنوية التي تصدرها وزارة الفلحة والموارد المائية والصيد البحري.2018من سنة 

)% النزلق السنوي( قطاع القتصاديالالقيمة المضافة حسب 
      

الثلثي
20 الثالث

18

الثلثي
الثاني
2018

الثلثي
201الول 
8

سنة
2017

الثلثي
20 الثالث

17

الثلثي
201الثاني 
7

الثلثي
201الول 
7

2016سنة 
الثلثي
الثالث
2016

الثلثي
201الثاني 
6

الثلثي
الول

2016

 

8.3 9.0 11.9 2.5 2.0 3.1 3.1 -8.5 -9.0 -8.6 -8.4 الفلحة والصيد البحري 

-0.3 0.8 2.4 0.8 2.8 0.2 -1.0 0.4 0.5 2.3 0.5 الصناعات المعملية

3.7 1.3 5.3- -3.2 -3.3 -5.3 0.2 -1.5 -4.7 0.4 0.4 الصناعات غير المعملية

3.3 3.6 3.3 4.0 4.1 4.3 3.5 3.2 4.4 2.2 1.8 الخدمات المسوقة 

0.2 0.1 0.2 0.4 0.2 0.2 0.6 2.4 2.6 3.5 2.5  الخدمات غير المسوقة

2.6 2.8 2.5 1.9 2.1 1.7 1.9 1.0 1.2 1.2 0.7 الناتج المحلي الجمالي
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