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Economie
الميزان التجاري يسجل عجزا بقيمة 4ر 222م د موفى جويلية 2020
سجل الميزان التجاري الغذائي الى موفى شهر جويلية  2020عجزا بلغ 4ر 222مليون دينار غير انه
تراجع بما يقدر ب9ر 578مليون دينار مقارنة بالشهر نفسه لسنة  2019وفق اخر احصائيات المرصد
الوطني للفالحة.
وتقدر قيمة الصادرات بــ9ر 3049مليون دينار والواردات ب3ر 3272مليون دينار حيث بلغت نسبة
تغطية الواردات بالصادرات 2ر 93بالمائة مسجلة بذلك انخفاضا ب0ر 2نقطة مئوية مقارنة بشهر جوان
الفارط عندما بلغت 2ر 95بالمائة
ويعزى هذا االنخفاض في نسبة التغطية الى االزمة الناجمة عن جائحة كوفيد  19والتي تسببت في تباطو
نسق نمو الصادرات (2ر 12بالمائة) وتراجع صادرات القوارص (5ر 37بالمائة) ومنتوجات الصيد
البحري (4ر 25بالمائة) والتمور (5ر 8بالمائة) مقابل ارتفاع صادرات زيت الزيتون (8ر 73بالمائة)
والطماطم (3ر 17بالمائة ) مما ادى الى ارتفاع حصة الصادرات الغذائية في مجموع مبادالت التجارة
الخارجية للبالد بمقدار 8ر 6نقطة مئاوية مقارنة بنهاية جويلية  2019لكي تبلغ 2ر 14بالمائة في نهاية
جويلية 2020
https://www.radioexpressfm.com/ar/%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%8a
%d8%b2%d8%a7%d9%86%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d9%8a%d8%b3%d8%ac%d9%84-%d8%b9%d8%ac%d8%b2%d8%a7%d8%a8%d9%82%d9%8a%d9%85%d8%a9-4%d8%b1222-%d9%85%d8%af%d9%85/?fbclid=IwAR28vglqhppBIZ2UpkTkUotzt9RKGWSqbFRVBvk
VhF9CS3w58K5nRDceOtY
Exportation
Huile d’olive : hausse des exportations tunisiennes de 73,8%
)(juillet 2020

L’Observatoire national de l’agriculture (ONAGRI) publie aujourd’hui son
bulletin sur les exportations tunisiennes d’huile d’olive. Elles ont
augmenté au cours du mois de juillet 2020 de 73,8%. Et ce, par rapport au
mois de juillet 2019.
https://www.leconomistemaghrebin.com/2020/08/17/huile-olivehausse-exportations-tunisiennes-738-juillet-2020/
Transport, ports et logistique
 بالمائة2 حركة البضائع عبر الموانئ البحرية التونسية تسجل نموا بنسبة
 وهو ميناء،  مع األخذ بعين االعتبار ميناء الصخيرة، نمت حركة البضائع عبر الموانئ البحرية التونسية
13.22 أي من، 2019  مقارنة بالفترة نفسها من عام2020  بالمائة في نهاية جوان2  بنسبة، نفطي
 وفقًا ألحدث اإلحصائيات عن نشاط الموانئ نشرها ديوان البحرية،  مليون طن13.47 مليون طن إلى
.التجارية والموانئ
8  والسوائل السائبة بنسبة،  بالمائة12  فقد زادت حركة مرور المحروقات بنسبة، وبحسب المصدر نفسه
 انخفضت حركة المواد، بالمائة ومع ذلك6  وحركة مرور المواد الصلبة الغذائية السائبة بنسبة، بالمئة
بالمائة3  بالمائة وحركة الشحن العامة بنسبة8 الصلبة بنسبة
ضا طفيفًا بنسبة
ً  قد ًما) انخفا20  سجلت حركة الحاويات من حيث (ما يعادل، فيما يتعلق بالبضائع الموحدة
 حاوية مكافئة في نهاية237،628  إلى2019  حاوية مكافئة في نهاية جوان239،350  من،  بالمائة1
.2020 جوان
https://www.radioexpressfm.com/ar/%d8%ad%d8%b1%d9%83%d8%a9
-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b6%d8%a7%d8%a6%d8%b9%d8%b9%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%a6%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%ad%d8%b1%d9%8a%d8%a9%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%88/?fbclid=IwAR0tbx7yLsORFInSfn04
QV84vLWhxdYe_D9GmrLmvKLC-kJoHh1t-QtKiGw
Tourisme
Bientôt un forum sur le tourisme médical à Djerba
https://tunisie.co/article/14446/region/djerba-zarzis/forum-tourismemedical-djerba390511?fbclid=IwAR3FVNEGxyvC_uovJg7RffuIDFAXzmWXoVotHjaNaBI_OkesHztL1MHN2I

Energie, mines et ressources naturelles
La dégradation de la situation à la CPG inquiète Taboubi
Elyès Fakhfakh et Noureddine Taboubi, respectivement chef du
gouvernement de gestion des affaires courantes et secrétaire général de
l’Union générale tunisienne du travail (UGTT), se sont entretenus, dans la
matinée de lundi 17 août 2020, sur la situation de la Compagnie des
phosphates de Gafsa (CPG). C’était en présence également du SG de
l’Union régionale de Gafsa, Mohamed Seghir Miraoui, et du SG de la
Fédération générale du pétrole et des produits chimiques, Borni Khemila.
https://www.webmanagercenter.com/2020/08/17/454799/tunisie-ladegradation-de-la-situation-a-la-cpg-inquiete-taboubi/

International
ارتفاع معدل البطالة بمصر إلى  % 9.6في الربع الثاني من 2020
قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء في مصر ،يوم االثنين ،إن معدل البطالة ارتفع إلى 9.6
في المائة في الربع الثاني من العام بسبب جائحة فيروس «كورونا» ،مقارنة مع  7.5في المائة قبل عام.
عزا الجهاز االرتفاع إلى «تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد ،واتخاذ الحكومة اإلجراءات
االحترازية ،من تعليق المدارس وتعليق حركة الطيران وغلق المحالت جزئيا ً وحظر المواصالت خالل
ساعات الليل».
وأوضح في بيان أن قوة العمل بلغت  26.689مليون فرد مقابل  29.008مليون في الربع السابق،
بانخفاض ثمانية في المائة ،في حين بلغ عدد العاطلين عن العمل  2.574مليون ،بزيادة  480ألفا ً عن
الربع المقابل قبل عام.
https://aawsat.com/home/article/2453066/%D8%A7%D8%B1%D8%AA
%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A9%D8%A8%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A5%D9%84%D9%89-96%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%85%D9%86-2020
الليرة التركية تهوي إلى مستوى قياسي قبل اجتماع المركزي
هبطت الليرة التركية إلى مستوى قياسي منخفض مقابل الدوالر األميركي ،يوم االثنين؛ حيث تنامت توقعات
المستثمرين لتبني البنك المركزي خطوات تشديد نقدي ،بينما يترقبون اجتماع سعر الفائدة هذا األسبوع.

وتراجعت الليرة أكثر من  0.25في المائة إلى  7.3880مقابل الدوالر ،بحلول الساعة  06:45بتوقيت
غرينتش ،من حوالي  7.3650يوم الجمعة.
https://aawsat.com/home/article/2452921/%D8%A7%D9%84%D9%84
%D9%8A%D8%B1%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9%D8%AA%D9%87%D9%88%D9%8A-%D8%A5%D9%84%D9%89%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%89%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%82%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A
 100مليار دوالر إجمالي الناتج المحلي لإلمارات خالل الربع األول
أظهرت اإلحصائيات أن الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة لإلمارات بلغ  368.52مليار درهم
( 100مليار دوالر) خالل الربع األول من عام  ،2020منها  252مليار درهم ( 68.5مليار دوالر)
للناتج غير النفطي ،محافظا ً بذلك على المستوى نفسه المسجل في الربع المقابل في عام  2019تقريبا ً.
ووفقا ً ألحدث اإلحصائيات الصادرة عن الهيئة االتحادية للتنافسية واإلحصاء ،وصل الناتج المحلي
اإلجمالي لإلمارات باألسعار الجارية  362.8مليار درهم ( 98.7مليار دوالر) منها  282.61مليار
درهم ( 76.9مليار دوالر) للناتج اإلجمالي غير النفطي ،وفقا ً إلحصائيات الهيئة.
https://aawsat.com/home/article/2454141/100%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%A5%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%
AA-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84
السعودية تس ّخر الذكاء الصناعي لمحاربة التستر التجاري
في وقت تتجه فيه السعودية العتماد الذكاء الصناعي لمحاربة التستر التجاري ،أقرت المملكة أخيرا ً إنشاء
لجنة وزارية تتولى اإلشراف على البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري ،لتكون مناطة بتقديم الحلول
والمبادرات التي من شأنها مكافحة الظاهرة والقضاء عليها.

ويأتي القرار الحكومي وسط تقديرات مالية حول خطورة التستر التجاري على االقتصاد الوطني وتكبده
خسائر تقدر بأكثر من  93.3مليار دوالر سنوياً ،بينما من المقرر أن تتولى اللجنة اإلشراف على تنفيذ
المبادرات ووضع مؤشرات قياس أداء جميع الجهات المعنية مع متابعة التقيد بتنفيذ التوصيات الصادرة
في ذات الشأن ،على أن تتولي الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الصناعي مهمة بناء مؤشر لقياس نسبة
حاالت اشتباه التستر التجاري وتحديثه بشكل دوري وفقا ً لما يردها من بيانات من الجهات المعنية.
https://aawsat.com/home/article/2454136/%D8%A7%D9%84%D8%B3
%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9%D8%AA%D8%B3%D8%AE%D9%91%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A
انخفاض في الطلب وارتفاع في المخزونين األمريكي والصيني
أنهت أسواق النفط مداوالت األسبوع الماضي بانخفاض طفيف تحت تأثير اآلفاق السلبية للطلب على
المحروقات التي كشفتها الوكالة الدولية للطاقة وفق ما نشرته وزارة الطاقة والمناجم واالنتقال الطاقي يوم
 17أوت .2020
وشهد نفط بحر الشمال انخفاضا طفيفا بنسبة  %0.4مقارنة بأسعار يوم الخميس ليصبح  44.8دوالرا،
كما عرف نفط غرب تكساس انخفاضا بنسبة  %0.5ليصبح  42.01دوالرا.
https://www.radioexpressfm.com/ar/%d8%a7%d9%86%d8%ae%d9%81
%d8%a7%d8%b6-%d9%81%d9%8a%d8%a7%d9%84%d8%b7%d9%84%d8%a8%d9%88%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%b9%d9%81%d9%8a%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ae%d8%b2%d9%88%d9%86%d9%8a%
d9%86%d8%a7/?fbclid=IwAR1NbA90gfjcuyJSy2uKkFU7x_o_Kej47v4lxSRF8k
xZ4yHnXb3JGNGsXYY
وزير الخزانة البريطاني «يخاطر» بمليوني وظيفة
3ماليين موظف سوف يبقون معتمدين على الخطة عندما يحل موعد انتهائها في أكتوبر (تشرين األول)
المقبل؛ ثلثاهم في وظائف يمكن أن تستمر إذا جرى تمديد المساعدة إلى العام المقبل .وقال معدو التقرير
إن إلغاء الدعم في وقت مبكر للغاية من شأنه أن «يتسبب في ضرر طويل األمد لالقتصاد وحياة الناس».

 والتي، وقد يضيف التقرير ضغطا ً على الحكومة لتمديد المساعدة،ويتم بالفعل تقليص البرنامج الشعبي
. ماليين وظيفة10 ساعدت حتى اآلن في دعم نحو
https://aawsat.com/home/article/2451991/%D9%88%D8%B2%D9%8A
%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B2%D8%A7%D9%86%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%
86%D9%8A%C2%AB%D9%8A%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1%C2%BB%D8%A8%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%88%D8%B8%D9%8A%D9%81%D8%A9
Opinion, analyse, interview, enquête
La Covid-19 a bel et bien eu la peau de l’économie tunisienne
Les chiffres de la croissance de l’économie tunisienne et du chômage
choquent la communauté économique tunisienne. Il faut avouer que les
contre-performances dépassent les estimations les plus pessimistes.
Alors qu’on s’attendait à une baisse à deux chiffres, passer sous la barre
des -20%, en glissement annuel, était une surprise. Aucun spécialiste n’a
intégré d’aussi mauvais rendements de l’économie tunisienne. Le tableau
actuel confirme aussi que l’ensemble du modèle économique tunisien est
arrivé à bout.

https://www.leconomistemaghrebin.com/2020/08/17/covid19-a-bel-et-bien-eu-peau-economie-tunisienne/
Diplomatie
قيس سعيد يؤكّد ضرورة فتح اآلفاق للشباب التونسي للتنقل قانونيّا إلى أوروبا وابرام اتفاق شامل مع
إيطاليا
أ ّكد رئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم االثنين خالل إشرافه على جلسة عمل تونسية ايطالية أوروبية بقصر
قرطاج على ضرورة فتح اآلفاق للشباب التونسي للتنقل بشكل قانوني إلى اوروبا من خالل ابرام اتفاق
.شامل مع إيطاليا في مجال التصرف التوافقي للهجرة والتنمية المتضامنة
 عن تطلع تونس الن تواصل إيطاليا واالتحاد االوروبي تطوير تعاونهما معها، وفق النيفر، كما عبّر
 ومن اجل البناء الجماعي لفضاء،خاصة على المستوى االقتصادي لما فيه من مصلحة جميع األطراف
. اورومتوسطي يسوده السلم واالمن واإلزدهار والنماء المشترك

بدوره قال وزير الخارجية والتعاون الدولي االيطالي لويجي دي مايو ” ال مجال لبقاء كل من يصل إيطاليا
بطريقة غير نظامية على األراضي اإليطالية”.
https://www.radioexpressfm.com/ar/%d9%82%d9%8a%d8%b3%d8%b3%d8%b9%d9%8a%d8%af%d9%8a%d8%a4%d9%83%d9%91%d8%af%d8%b6%d8%b1%d9%88%d8%b1%d8%a9-%d9%81%d8%aa%d8%ad%d8%a7%d9%84%d8%a2%d9%81%d8%a7%d9%82%d9%84%d9%84%d8%b4%d8%a8%d8%a7%d8%a8/?fbclid=IwAR2As7
or8QTXpLV_YmywYuf9enA5npAycARaOo-w96qbrS8mas1CFpXkMLE
وزير الخارجية اإليطالي :ايطاليا تطمح إلى توقيع اتفاق إطاري جديد مع تونس حول الهجرة
معبرا عن استعداد الجانبين األوروبي وااليطالي دعم التنمية في تونس ومساندة االصالحات االستراتيجية
التي تقوم بها في المجال االقتصادي والتنموي”.
وحضر عن الوفد األوروبي االيطالي كل من وزيرة الداخلية لوتشيانا المورجيزى ،والمفوض االوروبي
لسياسة الجوار أوليفر فاريلي والمفوضة األوروبية المكلفة بالشؤون الداخلية يلفا يوهانسون.
ومنذ بداية العام حتى جويلية ،وصل إلى إيطاليا أكثر من  11800شخص بصورة غير نظامية ،وفق
المفوضية العليا لالجئين التابعة لألمم المتحدة ،مقارنة بـ 3500للفترة نفسها من العام  .2019ويشكل
التونسيون نحو  45بالمائة من المهاجرين الذين وصلوا إلى إيطاليا مع نهاية جويلية المنقضي.
https://www.radioexpressfm.com/ar/%d9%88%d8%b2%d9%8a%d8%b
1-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%a7%d8%b1%d8%ac%d9%8a%d8%a9%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%8a%d8%b7%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a7%d9%8a%d8%b7%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%aa%d8%b7%d9%85%d8%ad%d8%a5/?fbclid=IwAR0cAglxR6wl1zHyJZAp5WyJDO_FopF8BM4okzD
ViZAvaANSc4c1kk3-JJE

Gouvernement / Ministères / Administration
مصطفى بن أحمد :المشيشي سيشكل قطبا اقتصاديا سشمل وزارات المالية واالقتصاد والتنمية
أكد مصطفي بن أحمد رئيس كتلة تحيا تونس في تصريح اعالمي نقلته شمس اف ام اليوم االثنين 17
أوت  ، 2020أن المشيشي كشف لهم انه يتجه نحو تكوين أقطاب وزارية ،وأنه حسم أمره بخصوص
تشكيل قطب اقتصادي مالي يجمع وزارات المالية واالقتصاد والتنمية.

وأعتبر بن احمد أن القطب االقتص ادي المالي أمر محسوم وواضح بصفة شبه نهائية ألنه سيشكل محور
.العمل الحكومي مضيفا أن المكلف بتشكيل الحكومة قد يشكل محاور أخرى
https://ar.businessnews.com.tn/%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%
D9%89_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF:_%D
8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D9%8A%D8%B4%D9%8A_%D8%B
3%D9%8A%D8%B4%D9%83%D9%84_%D9%82%D8%B7%D8%A8%D
8%A7_%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8
A%D8%A7_%D8%B3%D8%B4%D9%85%D9%84_%D9%88%D8%B2%
D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%
A7%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%A7%
D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF_%D9%88_%D8%A7%D9
%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9,520,14017,3?fbclid=
IwAR0vnMuvWGEVpyfyzw2ob1ztkf9ZW8_ZhQ1OJog0ejukvPXmTS1Q9
ARo5PY
Kaïs Saïed signe la loi relative aux dispositions exceptionnelles
de recrutement dans le secteur public
Le président de la République, Kaïs Saïed, a signé, dimanche, la loi relative
aux dispositions exceptionnelles de recrutement dans le secteur public, qui
cible les chômeurs qui ont passé une période de chômage de 10 ans,
affirme à TAP une source de la présidence de la République.
https://directinfo.webmanagercenter.com/2020/08/16/tunisie-kaissaied-signe-la-loi-relative-aux-dispositions-exceptionnelles-derecrutement-dans-le-secteurpublic/?fbclid=IwAR022fP2Q4KcdOxvwWnEaHNyM8T2eugvEB9bMp
WzOZf2DHAk5mXVeoVte6U

Digitalisation et monde numérique
Indice DQL 2020 : Modeste place de la Tunisie en matière de
qualité de vie numérique
La Tunisie occupe le 64e rang (sur un total de 85 pays) en termes de qualité
de vie numérique (DQL), selon l’indice DQL 2020, dont les résultats
viennent d’être publiés ; indice qui couvre 81% de la population mondiale,

soit environ 6,3 milliards de personnes à travers le monde, en évaluant
l’accessibilité, la qualité et la sécurité d’Internet au sein de leurs pays.
Il indexe ainsi les pays en examinant cinq piliers fondamentaux qui
définissent la qualité de vie numérique : accessibilité à l’Internet, qualité
d’Internet, infrastructure électronique, sécurité électronique et egouvernement.
https://www.webmanagercenter.com/2020/08/17/454795/indice-dql2020-modeste-place-de-la-tunisie-en-matiere-de-qualite-de-vienumerique/

