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 أرقام في الغذائي التجاري الميزان

(2220 سبتمبر)  

مقابل  م د2496,1  بقيمة عجزا سبتمبرشهر  إلى موفى الغذائي التجاري الميزان سجل

 الواردات تغطية نسبة بلغت إذ ،ضيةنقالفترة من السنة المنفس في  م د  1556,3بقيمة عجز

بنسبة  عااارتف الغذائية الصادرات . وسجلت قيمة2021 سنة67,2%  مقابل  62,4%بالصادرات

 الوارداتنسق  ارتفاعالى  العجز هذاويعود  39,9%. الواردات بنسبة رتفعتا كما ،%29,8

 .ايوصلا لفتو والسكر صلبقمح الوال الزيت النباتيوخصوصا واردات 

 (2022-2021)التطور الشهري للميزان التجاري الغذائي 
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 2022 سبتمبرشهر  إلى غاية الغذائي التجاري الميزان

 نسبة التغيير السنوي
 2021 سبتمبر 2022 سبتمبر

 % نقطة 

 (م د)الصادرات  3189,5 4141,2 29,8 

 (م د) الصادرات دون زيت الزيتون 1935,3 2488,3 28,6 

 (م د) الواردات 4745,8 6637,3 39,9 

 (م د) الفارق 1556,3- 2496,1-    

 نسبة التغطية )%( 67,2 62,4  4,8-

0,3  9,8 9,5 
حصة الصادرات الفالحية  في 

 (%) الصادرات الجملية

0,4  10,8 10,4 
حصة الواردات الفالحية  في 

 (%) الواردات الجملية

 أهم المنتجات المصدرة 

 زيت الزيتون

 (م د) قيمة الصادرات 1254,2 1652,9 31,8 

 (ألف طن) كمية الصادرات  153,6 153,3 0,2- 

0,6 
 

 (%) الحصة في الصادرات الغذائية 39,3 39,9

 
 (د/كلغ) شهريمعدل السعر ال 8,17 10,78 32,0

 التمور

(م د) قيمة الصادرات 470,2 503,7 7,1   

 (طن ألف)كمية الصادرات  80,1 89,7 12,0 

-2,6 
 

 (%) الحصة في الصادرات الغذائية 14,7 12,2

 (د/كلغ) شهريمعدل السعر ال 5,87 5,62 4,3- 

 منتجات الصيد البحري

 
 (م د) قيمة الصادرات 363,1 453,6 24,9

 
 (ألف طن)كمية الصادرات  17,7 20,6 16,4

 
 (د/كلغ)ي شهرمعدل السعر ال 20,51 22,02 7,3
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 الموردةأهم المنتجات 

 الحبوب

 (م د) قيمة الواردات 2447,0 3559,5 45,5 

 (ألف طن)كمية الواردات  2974,7 2648,2 11,0- 

2,1 
 

 (%) الحصة في الواردات الغذائية 51,6 53,6

 زيوت النباتيةال

 
 (م د) قيمة الواردات 437,3 986,7 125,6

 
 (ألف طن)كمية الواردات  152,9 215,3 40,8

 
 (د/كلغ)ي شهرمعدل السعر ال 2,86 4,58 60,2

 مقابل م د1652,9 حيث بلغت قيمتها  ،ارتفاعاصادرات زيت الزيتون  سجلت 

 حصة في الصادرات الغذائية بلغتمحققة بذلك  2021في نفس الفترة من سنة  م د 1254,2 

 .في السنة الفارطة39,3%  مقابل %39,9

 من  10,8% مثلأي ما ي م د6637,3  لتبلغ39,9%  الواردات الغذائية بنسبة ارتفعت قيمة

 ةبنسب عاارتفامسجلة  م د3559,5 الواردات من الحبوب وقد بلغت قيمة  الوارداتجملة 

 .2021 سبتمبر بالمقارنة مع شهر %45,5

  شهرالمسجلة إلى غاية من جملة الواردات الغذائية  53,6%مثلت حصة واردات الحبوب 

وخصت هذه الشراءات  .ةيفي نفس الفترة من السنة المنقض 51,6%مقابل  2022 سبتمبر

 .واردات الحبوبمن  58,5% لتمثل ،م د 2080,8 هاوالذي بلغت قيمتح وباألساس القم

  متوسط أسعار توريد ارتفع مافي 88,5% بنسبة رتفاعاا الصلب د القمحأسعار توري معدلسجل 

 .61,3% بـاللين  القمح

  سجل معدل  و م د986,7 بلغ لت 125,6% بـ رتفاعاا شهدت قيمة واردات الزيوت النباتية

 .60,2% نسبةب رتفاعااالزيوت النباتية أسعار توريد 

  مقارنة  (55,5%)واألسعار  (28,5%)سجلت واردات السكر ارتفاعا في الكميات الموردة

 بنفس الفترة من العام الفارط.
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² 

 2022 سبتمبر شهر إلى غاية عامال التجاري الميزان

 

مقارنة بالسنة الفارطة،  2022 سبتمبرشهر  إلى غايةالتجاري العام الميزان تفاقم العجز في 

ويعود  2021 سنةاألشهر األولى من  تسعال خالل م د 11974,3 مقابل م د19240,0  بلغحيث 

مع تطور  السنة المنقضية بالمقارنة مع نفس الفترة من 35,0% هذا الرتفاع الواردات بنسبة

 عند التصدير و م د 42285,1وبلغت قيمة المبادالت التجارية العامة  25,8% الصادرات بنسبة

 عند التوريد. م د61525,1 
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