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لاأل ثالثيالخالل%2.5یسجل االقتصادي النمو 2018سنة منوَّ

ارتفاعا في الناتج المحلي 2018من سنة وَّلاألثالثية المتعلقة بالثالثیالالنتائج األولیة للحسابات أفرزت 

،2017من سنة وَّلاألبحساب االنزالق السنوي أي مقارنة بالثالثي ) %2.5(المائةفي2.5بنسبة جمالياإل

من سنة رابعالثالثيلبامقارنة) %1.0(المائةفي1.0بنسبةنموااإلجماليالمحليالناتجسجل في حین

2017.

2018-2017خالل سنتي ثالثيتطور الناتج المحلي اإلجمالي ال

20172018)%أسعار السنة السابقة (ب
الثالثي األول 2017الرابعالثالثي الثالثالثالثي االثانيالثالثي الثالثي األول الناتج المحلي اإلجمالي

1.91.72.12.0* االنزالق السنويبحساب 
1.9

2.5
0.70.10.70.81.0بحساب التغیرات الثالثیة**

الذي یسبقهثالثيبالةمقارن*)(*من السنة السابقةثالثيالفس بنمقارنة(*)
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%2.4الصناعات المعملیة بـلقطاعر القیمة المضافة تطوُّ 

ر یقدَّ نموا ایجابیا2018من سنة وَّلاألالثالثي المضافة لقطاعات الصناعات المعملیة خاللالقیمةشهدت

مقارنة) %2.9(+المائةفي2.9بـارتفاعاو 2017سنة ة ذاتها من الفتر معمقارنة)%2.4+(المائةفي2.4بـ

ة الصناعات الفالحیّ قطاعلنشاط الملحوظرتطوّ الاليویعود هذا االرتفاع أساسا.یسبقهالذيالثالثيمع

قطاع أیضا االیجابيشمل النمووقد.زیت الزیتوننتاج إلالهامرتفاعاللنتیجة)%16.7+(ةوالغذائیّ 

إلىویعزى ذلك ،)%0.2+(وقطاع النسیج والمالبس واألحذیة )%5.3+ة (ة والكهربائیّ اعات المیكانیكیّ الصن

،في المقابلو .طلب الخارجي في ظل ظرفیة تتسم بتحسن المؤشرات االقتصادیة في منطقة الیوروالتحسن 

نتیجة تراجع ) %23.9-(المائةفي23.9بنسبة ةالصناعات الكیمیائیّ قطاع في المضافةالقیمةانخفضت 

في5.3ـــببدوره تراجعا یقدر صناعة مواد البناء والخزف والبلورقطاعإنتاج مستخرجات الفسفاط. كما سجل 

فاض الطلب الداخلي لهذه المواد على غرار االسمنت الذي تراجعت مبیعاته وذلك نتیجة انخ)%5.3- (المائة

. %6بحوالي في السوق الداخلیة 

المعملیة الصناعات غیرراجع فى قطاعتواصل التّ 

في5.3بنسبة 2018من سنة وَّلاألالثالثيخاللةالمعملیّ غیرلصناعاتاتراجعت القیمة المضافة لقطاع 

نفس الفترة من السنة الماضیة. ویعود ذلك أساسا إلى التراجع المتواصل في معمقارنةوذلك)%5.3- (المائة

من سنة وَّلاألمقارنة بالثالثي )%2.4-(المائةفي2.4نسبة بط والغاز الطبیعياستخراج النفإنتاج قطاع 

كان هذا أنألف برمیل یومیا بعد 40حوالي إلىحیث تراجع معدل اإلنتاج الیومي من النفط الخام ،2017

ألف برمیل یومیا في 70بأكثر من ألف برمیل یومیا خالل نفس الفترة من السنة الماضیة و 45یقدر بـــــالمعدل

%21.3مقابل ارتفاع بـ)%37.9-(المائةفي37.9بنسبة هاما المناجم تراجعاقطاع سجل كما. 2010سنة 

.)%4.7- (المائةفي4.7سجل قطاع البناء تراجعا بنسبة و . 2017خالل الثالثي األول من سنة مسجلة 
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مسوقة خدمات اللقطاع افياالیجابي النمو تواصل 
2018من سنة وَّلاألالثالثيخاللمن االقتصاد الوطني)%45(یمثل حوالي ت المسوقةمادلخع ااطقشهد 

مقارنة مع نفس الفترة من سنة )%3.3+(المائةفي3.3بنسبة رتفعت قیمته المضافةحیث اا، یجابیإامو ن

المطاعم النزل و خدماتقطاعغرار في كل قطاعاته على لقیمة المضافةارتفاع اإلى . ویعزى ذلك2017

الذي للنقخدمات اوقطاع %6.4ـــبالذي سجل نموا المالیةوقطاع الخدمات%9.2بـالذي تطور مقاهيلاو 

(الخدمات المسداة من قبل قة سولمارغیت مادلخع ااطقشهد،في المقابلو . %3.0بـارتفعت قیمته المضافة 

.2017من سنة األولثالثيالبمقارنة% 0.2قیمته المضافة بـترتفعث احیاطفیفاایجابیا نمو اإلدارة أساسا) 

قطاع الفالحة والصید البحريلالقیمة المضافة هام ر تطوُّ 

من سنة وَّلاألخالل الثالثي %11.9بـهاما تطورا لفالحة والصید البحريسجلت القیمة المضافة لقطاع ا

بالموسم مقارنةتضاعف بأكثر من مرتین انتاج الزیتون الذيا فيأساسالمسجل الملحوظ نتیجة النمو 2018

.لموارد المائیة والصید البحريازارة الفالحة و و الصادرة عنوذلك حسب أخر البیاناتالسابق 

)%االنزالق السنوي(قطاع االقتصاديالالقیمة المضافة حسب 

بأسعار السنة السابقة ومعالجة من تأثیر التغییرات الموسمیة

ثالثيال
األول 
2018

سنة 
2017

ثالثيال
الرابع 
2017

ثالثيال
الثالث
2017

ثالثيال
الثاني 
2017

ثالثيال
األول 
2017

2016سنة 
ثالثيال

الرابع 
2016

ثالثيال
الثالث 
2016

ثالثيال
الثاني 
2016

ثالثيال
األول 
2016

11.9 2.5 2.0 2.0 3.1 3.1 -8.5 -8.0 -9.0 -8.6 -8.4 الفالحة والصید البحري 
2.4 0.8 1.4 2.8 0.2 -1.0 0.4 -1.1 0.5 2.3 0.5 الصناعات المعملیة
5.3- -3.2 -3.8 -3.3 -5.3 0.2 -1.5 -1.0 -4.7 0.4 0.4 الصناعات غیر المعملیة
3.3 4.0 4.3 4.1 4.3 3.5 3.2 4.7 4.4 2.2 1.8 الخدمات المسوقة 
0.2 0.4 0.5 0.2 0.2 0.6 2.4 1.0 2.6 3.5 2.5 الخدمات غیر المسوقة

2.5 1.9 2.0 2.1 1.7 1.9 1.0 1.1 1.2 1.2 0.7 الناتج المحلي اإلجمالي


