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لث% خالل الثالثي الثا1.0بــتطورا النمو االقتصادي بحساب أسعار السنة السابقة، یسجل 
2019من سنة 

ارتفاعا في الناتج المحلي 2019من سنة لثالثاثالثية المتعلقة بالثالثیالالنتائج األولیة للحسابات أفرزت 

،2018من سنة لثالثابحساب االنزالق السنوي أي مقارنة بالثالثي ) %1.0(المائةفي1.0بنسبة الياإلجم

من سنة الثانيثالثيلبامقارنة) %0.2(المائةفي0.2بنسبةنموااإلجماليالمحليالناتجسجل في حین

شهرخالل األ) %1.1(المائةفي1.1بلغنمواسجلقدالتونسياالقتصادیكوناألساس،وعلى هذا .2019

.الفارطةالسنةمنالفترةنفسمعمقارنةالسنةهذهمنىاألولالتسع 

لسنة السابقة (%)بأسعار ا2019-2018تطور الناتج المحلي اإلجمالي الثالثي خالل السنوات 

20182019)%بأسعار السنة السابقة (

الثالثي الناتج المحلي اإلجمالي
األول 

الثالثي 
الثاني

الثالثي 
الثالث 

الثالثي 
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الثالثي 
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الثالثي 
الثالث

2.72.92.72.1* االنزالق السنويبحساب 
2.5

1.11.21.0
1.20.40.50.10.20.50.2بحساب التغیرات الثالثیة**

الذي یسبقهثالثيبالةمقارن*)(*من السنة السابقةثالثيالبنفس مقارنة(*)
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التغیرات الثالثیة  االنزالق السنوي 
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%1.1وبـ2018مقارنة مع الفترة ذاتها من سنة %1.6القیمة المضافة بـتراجع :الصناعات المعملیةقطاع
2019من سنة الثانيمقارنة بالثالثي 

1.6بنسبة تراجعا2019من سنة لثالثاالثالثي المضافة لقطاعات الصناعات المعملیة خاللالقیمةشهدت

ویعود هذا االنخفاض أساسا الى تراجع االنتاج في .2018سنة الفترة ذاتها من معمقارنة)%1.6-(المائةفي

مواد البناء والخزفصناعةقطاعو ةة والكهربائیّ الصناعات المیكانیكیّ قطاعالنسیج والمالبس واألحذیة و قطاع 

المائةفي0.6بــ)%2.3-(المائةفي2.3وبــ)%3.7-(المائةفي3.7بــعلى التواليقدرتنسبة ب

في و المائةفي4.2الصناعات الكیمائیة بنسبةقطاعفي المضافة. وفي مقابل ذلك، ارتفعت القیمة)0.6%-(

.المائةفي1.3بنسبةةة والغذائیّ الصناعات الفالحیّ قطاع

2018الفترة ذاتها من سنة مقارنة مع %2.4القیمة المضافة بـتراجع :المعملیةغیر الصناعات قطاع
2019من سنة لثانيامقارنة بالثالثي %0.7بـو 

في2.4بنسبة 2019من سنة لثالثاالثالثيخاللةالمعملیّ غیرلصناعاتاالقیمة المضافة لقطاع تراجعت

قطاعفيجنتاتراجع اإللى إنفس الفترة من السنة الماضیة. ویعود ذلك أساسا معمقارنةوذلك)%2.4- (المائة

المائةفي1.6بنسبة والتشییدالبناءقطاع و )%6.8-(المائةفي6.8نسبة باستخراج النفط والغاز الطبیعي

من مادة الفسفاط خالل الثالثي اإلنتاج، حیث قدر نسبیااستقرارافي المقابل شهد قطاع المناجم .)1.6%-(

ملیون طن خالل نفس الثالثي من السنة 0.95ملیون طن مقابل 0.97حوالي 2019الثالث من سنة 

الماضیة. 

%0.8بـو2018مقارنة مع الفترة ذاتها من سنة %1.7القیمة المضافة بـارتفاع :المسوقةتمادلخاقطاع

2019من سنة لثانيامقارنة بالثالثي 

هذه منلثالثاالثالثيخاللرتفعت قیمته المضافةحیث ا، نسق نموه االیجابيت المسوقةمادلخع ااطقواصل 
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لقیمة المضافةارتفاع اإلى . ویعزى ذلك2018مقارنة مع نفس الفترة من سنة وذلك المائةفي1.7بنسبة لسنةا

قطاع و المائةفي7.6بنسبة الذي تطور مقاهيلاو المطاعم النزل و خدماتقطاععلى غرار ،قطاعاتهأغلبفي 

اما .المائةفي4.9وبـالمائةفي2.4بــالتوالي علىقدرتبنسبالخدمات المالیةوقطاعتصالالمواخدمات

االنخفاض الىهذا ى. ویعز )%4.6- (المائةفي4.6بـتراجعت قیمته المضافةفقدللنقخدمات ابالنسبة لقطاع 

حجم تقلصبحري بسبب ل الالنقتراجع حركة الى و المائة في20بحواليلناقلة الوطنیة ايمسافر عدد تراجع

المعامالت في التجارة الخارجیة.

طفیف قّدر تم تسجیل نموٍ االدارة) فقدبالنسبة لقطاع الخدمات غیر المسوقة (أساسا الخدمات المسداة من قبل و 

.المائةفي1.0بـ

2018نة الفترة ذاتها من سمع مقارنة %3.1القیمة المضافة بـ: ارتفاع قطاع الفالحة والصید البحري

من لثخالل الثالثي الثاالمائةفي3.1ارتفاعا بنسبة لفالحة والصید البحريسجلت القیمة المضافة لقطاع ا

ملیون قنطار خالل سنة 24حوالي بقدر االنتاجحیث ،لحبوبصابة القیاسیة لذلك الى الویعزى ، 2019سنة 

2019 .

من التغیرات الموسمیة ومعدلة ةسابقبأسعار السنة القطاع االقتصاديالالقیمة المضافة حسب 

الثالثي الثالث 
9201

الثاني ثالثيال
9201

األول الثيثال
9201

سنة 
2018

الرابعثالثيال
1820

الثالثثالثيال
1820

الثاني ثالثيال
1820

األول ثالثيال
8201

سنة 
7201

%النزالق السنويا

3.1 2.8 -0.7 9.5 8.3 8.7 9.0 11.9 2.0 البحري الفالحة والصید 
-1.6 -0.8 -0.9 0.3 -0.5 -0.7 0.5 2.3 0.5 الصناعات المعملیة
-2.4 -2.6 -0.7 -1.2 -3.6 3.7 1.4 -5.1 -3.4 الصناعات غیر المعملیة
1.7 2.1 2.9 3.3 2.9 3.3 3.6 3.3 4.5 الخدمات المسوقة 
1.0 0.9 0.4 0.3 0.7 0.3 0.2 0.1 0.7 الخدمات غیر المسوقة

1.0 1.2 1.1 2.5 2.1 2.7 2.9 2.7 1.9 الناتج المحلي اإلجمالي


