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 أرقام في الغذائي التجاري الميزان

(2020 فيفريلى موفى شهر إ)  

 عجزبل مقا دم 24,4  بقيمة فائضا فيفريشهر  لى موفىإ الغذائي التجاري الميزان سجل

 الواردات تغطية نسبة بلغت إذ ،ضيةنقالفترة من السنة المنفس في  م د  91,3بقيمة

 الصادرات . وسجلت قيمة2019 فيفري شهر موفى90,2%  مقابل  102,6%بالصادرات

الى  ائضفال هذاويعود  2,3 %. الواردات بنسبة رتفعتا كما ،16,3%بنسبة  عااارتف الغذائية

وزيت الزيتون رغم  يمنتوجات الصيد البحر صادراتوخصوصا  الصادراتنسق  ارتفاع

 .األخيرتراجع أسعار هذا 

مقارنة بالسنة  2020 فيفري شهر موفى عامالتجاري الالميزان  العجز في راجعت كما

يعود و 2019 فيفريشهر  موفى د م 2462,4 مقابل دم 2319,0  العجز بلغحيث ، الفارطة

 راجعت رغم السنة المنقضية نفس الفترة من بالمقارنة مع 2,5% الواردات بنسبة تراجعلهذا 

 عند التصدير و م د 7606,8 العامة وبلغت قيمة المبادالت التجارية 1,5% بنسبة الصادرات

 .عند التوريد م د  9925,8

 لعمالتل بالنسبةقيمة الدينار  حسنبط كذلك بتتالعجز مر راجعيجدر اإلشارة إلى أن ت

الدوالر ب مقارنة %6,3 ـوبمقارنة باألورو  %10,0 ـب حسناألكثر تداوال حيث سجل الدينار ت

 .(2020 فيفري -2019 فيفري)ظرف سنة في 

 2020 فيفري شهر موفىلى إ عامال التجاري الميزان
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 2020 فيفريشهر  موفىلى إ الغذائي التجاري الميزان

 نسبة التغيير السنوي
 2019 فيفري 2020 فيفري

 % نقطة 

 
 (م د)الصادرات  840,9 977,8 16,3

 
 (م د) الواردات 932,2 953,4 2,3

  
 (م د) الفارق 91,3- 24,4

12,4 
 

 نسبة التغطية )%( 90,2 102,6

2,0 
 

12,9 10,9 
حصة الصادرات الفالحية  في الصادرات 

 (%) الجملية

0,4 
 

9,6 9,2 
حصة الواردات الفالحية  في الواردات 

 (%) الجملية

 أهم المنتجات المصدرة 

 زيت الزيتون

 
 (م د) قيمة الصادرات 288,6 371,9 28,9

 
 (ألف طن)كمية الصادرات  32,7 64,0 95,7

3,7 
 

 (%) الصادرات الغذائية قيمة الحصة في 34,3 38,0

 
 (د/كلغ)معدل السعر  8,83 5,81 34,2-

 التمور

 
(م د) قيمة الصادرات 213,9 214,7 0,4  

 
 (ألف طن)كمية الصادرات  29,4 30,3 3,1

-3,5 
 

 (%) الصادرات الغذائيةقيمة الحصة في  25,4 22,0

 (د/كلغ)معدل السعر  16,0 24,5  53,2

 منتجات الصيد البحري

 
 (م د) قيمة الصادرات 54,4 90,7 66,7

 
 (ألف طن)كمية الصادرات  3,4 3,7 8,8

 
 (د/كلغ)معدل السعر  16,0 24,5 53,2
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 أهم المنتجات الموردة

 الحبوب

 
 (م د) قيمة الواردات 418,6 516,4 23,4

 
 (ألف طن)كمية الواردات  572,9 747,9 34,1

9,3 
 

 (%) الواردات الغذائيةقيمة الحصة في  44,9 54,2

 زيوت النباتيةال

 
 (م د) قيمة الواردات 63,9 80,3 25,7

 
 (ألف طن)كمية الواردات  29,9 40,1 34,1

 
 (د/كلغ)معدل السعر  2,1 2,0 6,3-

 د م 288,6 مقابل دم 371,9 حيث بلغت قيمتها  ،إرتفاعاصادرات زيت الزيتون  سجلت

 بلمقا 38,0% حصة في الصادرات الغذائية بلغتمحققة بذلك  2019في نفس الفترة من سنة 

 .السنة الفارطة في %34,3

من  9,6% مثلأي ما ي م د953,4 لتبلغ 2,3%  الواردات الغذائية بنسبة ارتفعت قيمة

ةبنسب عاارتفامسجلة  دم 516,4 الواردات من الحبوب وقد بلغت قيمة  الوارداتجملة 

من جملة   54,2%ومثلت حصة واردات الحبوب  .2019 فيفري بالمقارنة مع شهر %23,4 

 .ةيقضفي نفس الفترة من السنة المن  44,9%مقابل  2020 فيفريشهر لالواردات الغذائية 

من  70,9% لتمثل ،م د 366,1 والذي بلغت قيمتهباألساس القمح وخصت هذه الشراءات 

 تراجع مافي 6,6% بنسبة ارتفاعا الصلب د القمحأسعار توري معدلسجل  كما .واردات الحبوب

 بـ رتفاعاا يةشهدت قيمة واردات الزيوت النبات كما .13,4% بـاللين  القمح متوسط أسعار توريد

 6,3% نسبةب انخفاضاالزيوت النباتية سجل معدل أسعار توريد ما في م د80,3 بلغ لت %25,7

ي فمقابل ارتفاعا  (29,0%)في الكميات الموردة  نخفاضاسجلت واردات السكر ا في حين

 مقارنة بنفس الفترة من العام الفارط. (2,8%)األسعار 

 يمة.من حيث الق 9,3%من حيث الكّمية و 20,0% نسبةبـ انخفاضا واردات اللحوم تدشهكما 


