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2  2015جانفي /  نتائج التجارة الخارجية 
 

    

أفرزت األشغال الدورية التي ينجزھا المعھد الوطني لإلحصاء حول المبادالت التجارية التونسية مع      

   %3.3بنسبة  لعائدات الصادرات ارتفاعا 2015سنة شھر جانفي من  الخارج باألسعار الجارية خالل

ارتفعت و .2014في جانفي م د2196.1مقابل  )م د(رمليون دينا 2268.9حيث بلغت قيمة الصادرات 

 تقلص إلى ذلك أدى و قد.  2014في جانفي م د 3059.3مقابل م د3122.9لتبلغ  %2.1الواردات بنسبة 

نسبة تغطية  حسنتتكما .  2014م د في جانفي  863.2مقابل  د م854.0العجز التجاري ليصبح في حدود 

  .2014سنة  نفس الفترة من في %71.8مقابل  %72.7حيث بلغت  طةنق 0.9 الواردات بالصادرات بـ

  

 التغيّرات
   )بالمليون دينار(  جانفيالقيمة الجملية باألسعار الجارية خالل 

14/2015 2014/13 2015 2014 2013 
 الصادرات 2195.3 2196.1 2268.9 0.03% 3.3%
 الواردات 2964.9 3059.3 3122.9 3.2% 2.1%

 حصيلة المبادالت -769.6 -863.2 -854.0    

 نسبة التغطية 74.0% % 71.8 72.7%    

  

  المبادالت التجارية حسب األنظمة
تحت و الواردات في نسق تطور الصادرات  راجعاتتصنيف المبادالت التجارية حسب األنظمة  يبرز

نفس الفترة من  خالل %6.7مقابل  %0.2نسبة ب تراجعا الصادراتحيث سجلت  ،التصدير الكلينظام 

 . 2014نفس الفترة من سنة  خالل %1.7مقابل %0.7نسبة ب تراجعا الواردات كذلك وسجلت 2014سنة 

 مقابل %10.3بنسبة  صادراتتحسنا على مستوى ال النظام العامتحت كما تبرز نتائج التجارة الخارجية 

شبه تحت ھذا النظام  وارداتلفي المقابل سجلت ا .2014خالل نفس الفترة من سنة %11.1تراجعا بنسبة 

 . 2014خالل نفس الفترة من سنة  %3.8مقابل  %3.2بنسبة  استقرار
  

 )م د( الصادرات )م د(  الواردات

 جانفي   التغيرات  جانفي التغيرات

2015/14 2014/13 2015 2014 2013 2015/14 2014/13 2015 2014 2013   

3.2% 3.8% 2246.0 2176.0 2096.5 10.3% -11.1%  النظام العام 820.5 729.4 804.6

-0.7% 1.7% 876.9 883.3 868.4 -  التصدير الكلي 1374.5 1466.7 1464.3 6.7% % 0.2
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  الصادرات

 2014بالمقارنة مع سنة  2015خالل سنة  +)%3.3( للصادراتالمسجل التحسن الطفيف  يعود

نتيجة  %109.5المنتوجات الفالحية والغذائية بنسبة  قطاعصادرات ملحوظ لالتحسن الإلى  سباألسا

سجلت  ،المقابلفي  . )م د 22.6م د مقابل  213.0( في مبيعات زيت الزيتون المسجل الھام االرتفاع

صادرات نتيجة تراجع  %27.2على غرار قطاع الطاقة بنسبة  اصادرات قطاعات أخرى تطورا سلبي

تراجع نتيجة  %10.8لفسفاط و مشتقاته بنسبة ا وقطاع) م د 214.1م د مقابل110.4( النفط الخام

بنسبة   خرىاأل معمليةالصناعات قطاع ال و ) دم 30.0م د مقابل18.2(الحامض الفسفوري  صادرات مادة

   .%0.8بنسبة   المالبس والجلدوالنسيج قطاع و  %1.0بنسبة  والكھربائية الصناعات الميكانيكيةو 6.4%

  

  الواردات
  

واردات  ارتفاععن  جمةالمسجلة في ھذه الفترة نا %2.1الّزيادة بنسبة  ، فإنّ الوارداتفي ما يخص       

بنسبة مصنعة اللمواد األولية والنصف او %13.1 بنسبةالطاقة  وخاصة منھاالقطاعات من  العديد

 وارداتنتيجة لتراجع  %36.1 بنسبةتراجعا  في حين سجلت المواد الفالحية والغذائية األساسية .10.0%

و المواد األولية والفسفاطية  %7.1 التجھيز بنسبة موادو) م د  67.7م د مقابل  20.3(القمح الصلب 

مع العلم أن الواردات دون احتساب قطاع . %0.4الغذائية بنسبة  غير ستھالكيةاالوالمواد  %8.8بنسبة 

  . %0.4بنسبة  تراجعتالطاقة قد 

  

  التوزيع الجغرافي

التي و الصادرات التونسية مع اإلتحاد األوروبي سجلت فقدعلى صعيد التوزيع الجغرافي      

المسجل  رتفاعيمكن تفسيره من ناحية باال %5.7 تطورا إيجابيا بنسبة من جملة الصادرات %76.6تمثل

 %129.7بنسبة  بريطانياو %198.5بنسبة  إسبانيامنھا  نالشركاء األوروبيي في الصادرات مع بعض

من ناحية أخرى يعزى ھذا التطور إلى انخفاض مستوى الصادرات مع بلدان . %3.2بنسبة  فرنساو

العربي تبرز و على الصعيد . %77.2وھولندا بنسبة  %13.8بنسبة  ألمانياأوروبية أخرى على غرار 

) م د101.6م د مقابل 74.8( %26.4بنسبة  ليبيامنھا  العرب الشركاءمع بعض  لصادراتل النتائج تراجعا

  . %19.4الجزائر بنسبة و %98.7المغرب بنسبة  في حين سجلت  الصادرات ارتفاعا مع
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