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Economie / Nationale
Vers l’élaboration du Plan quinquennal de développement
2021/2025
Des commissions ministérielles et régionales ont entamé l’élaboration du
Plan quinquennal de développement 2021/2025. Lequel sera soumis à
l’ARP pour adoption en août 2021. Et ce, selon une circulaire publiée par
le chef du gouvernement, chargé de la gestion des affaires courantes.
Ainsi, la Tunisie prépare son plan quinquennal durant cette conjoncture
exceptionnelle ; laquelle se caractérise par une crise économique sans
précédent. De même qu’une contraction de la croissance de -11,9%, à fin
juin 2020. Et ce, notamment à cause de la crise sanitaire de la Covid-19.
https://www.leconomistemaghrebin.com/2020/08/21/vers-elaborationplan-quinquennal-developpement-2021-2025/
Monnaie, financement, secteur financier et bancaire, leasing et
bailleurs de fonds
Le Groupe de la BAD tiendra ses Assemblées annuelles du 25 au
27 août 2020
Le Groupe de la Banque africaine de développement (BAD) tiendra ses
Assemblées annuelles 2020 en mode virtuel, du 25 au 27 août 2020. Et ce
en raison des restrictions imposées par l’épidémie de la COVID-19.
Selon un communiqué publié sur le site électronique du groupe de la BAD,
les assemblées comprendront les réunions statutaires du Conseil des
gouverneurs ainsi que l’élection d’un président.
https://www.leconomistemaghrebin.com/2020/08/23/groupe-badtiendra-assemblees-annuelles-25-27-aout-2020/

Bourse : l’après-Covid19 est paradoxalement mieux
Le monde de la finance a profondément changé partout dans le monde, la
Bourse en particulier.
S&P Global Market Intelligence a annoncé que le deuxième trimestre 2020
a enregistré un record en termes de montant levés sur toutes les places
financières mondiales, atteignant 260 milliards de dollars. Cela traduit,
entre autres, les besoins de financement urgents des entreprises à cause
de la pandémie, mais prouve aussi qu’il y a de l’argent à collecter même
dans les moments les plus difficiles. Mais qu’en est-il pour la Bourse de
Tunis ? 75 séances d’échange après le déconfinement, nous pouvons avoir
une idée claire sur les tendances.
https://www.leconomistemaghrebin.com/2020/08/22/bourse-aprescovid-19-est-paradoxalement-mieux/

Secteur industriel
 بالمائة2  فاصل18  بنسبة2020  انخفاض اإلنتاج الصناعي في الثالثي الثاني من سنة- تونس
أعلن المعهد الوطني لإلحصاء يوم الجمعة عن تراجع ملحوظ لإلنتاج الصناعي خالل الثالثي الثاني من
،2019  بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة2  فاصل18  بحساب االنزالق السنوي بنسبة2020 سنة
. هذا التراجع المس ّجل يتزامن مع تداعيات أزمة كورونا التي أثّرت على الوضع اإلقتصادي في البالد
ّ وأشار المعهد الوطني لإلحصاء إلى
أن اإلنخفاض يعود أيضا إلى التراجع المسجل في قطاع الصناعات
7  فاصل41  بالمائة وقطاع النسيج والمالبس والجلد بنسبة3  فاصل35 الميكانيكية والكهربائية بنسبة
 بالمائة وقطاع منتجات نجارة الخشب6  فاصل37 بالمائة وقطاع مواد البناء والخزف والبلور بنسبة
 بالمائة وقطاع منتجات0  فاصل30  بالمائة وقطاع الورق والورق المقوى بنسبة5  فاصل29 بنسبة
 بالمائة1  فاصل26  بالمائة وقطاع منتجات من المطاط واللدائن بنسبة6  فاصل36 معملية أخرى بنسبة
 فاصل3  بالمائة وقطاع الصناعات الكيميائية بنسبة5  فاصل4 وقطاع الصناعات الفالحية والغذائية بنسبة
. بالمائة5
https://ar.businessnews.com.tn/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3__%D8%A7%D9%86%D8%AE%D9%81%D8%A7%D8%B6_%D8%A7%D
9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC_%D8%A7%D9%8
4%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A_%D9%81%D9%8A_%
D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D9%8A_%D8%
A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A_%D9%85%D9%86_%
D8%B3%D9%86%D8%A9_2020__%D8%A8%D9%86%D8%B3%D8%A

8%D8%A9_18_%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%84_2_%D8%A8%D8
%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A6%D8%A9,520,14124,3?fbclid=I
wAR1VcJVCG-4hOn7Sb_WVI5R5JxjF-S8kAMCd3B4IsjVbNy5QzK67B1wh20
Secteur agricole, industrie alimentaire et de transformation,
ressources hydrauliques
وزارة الفالحة توافق على صرف مبلغ  5،6مليون دينار للمتضررين من ظاهرة المد االحمر في اقرب
االجال
أعلنت وزارة الفالحة والموارد المائية والصيد البحري ،الجمعة ،التوصل الى اتفاق مع بحارة الصيد
الساحلي المتضررين من ظاهرة المد االحمر سنة  ، 2019يقضي بصرف القسط االول من المساعدات
وتعد ظاهرة “المد االحمر ” من الظواهر البحرية السنوية غير ّ
أن حدّتها ازدادت سنة  2019لتزامنها مع
نفوق األسماك علما وان تونس سجلت سنة  1994نفوق كميات اكبر من االسماك تراوحت بين  1طن و2
طن في الكيلومتر الواحد.
وتتمثل ظاهرة الم ّد األحمر في تكاثر نوع من الطحالب المجهرية عندما تتوفر مجموعة من العوامل على
غرار تهاطل األمطار وارتفاع نسبة ملوحة مياه البحر ووجود تيارات مائية كبيرة ،وتفرز هذه الطحالب
أنواعا من السموم تؤدي إلى نفوق األسماك.
https://www.radioexpressfm.com/ar/%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1
%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%84%d8%a7%d8%ad%d8%a9%d8%aa%d9%88%d8%a7%d9%81%d9%82-%d8%b9%d9%84%d9%89%d8%b5%d8%b1%d9%81-%d9%85%d8%a8%d9%84%d8%ba5%d8%8c6%d9%85%d9%84%d9%8a/?fbclid=IwAR1MniLKs0MlLPmc3SZPrLo1dv
qOmWQnKFhofVPLVPD9IeeCoBtqPdVJ_CM
تونس ترفع أسعار األلبان %11
انتهت احتجاجات منتجي األلبان في تونس باتفاق مع الحكومة يقضي بالزيادة في سعر الحليب بنحو 11
بالمائة عن السعر السابق ،يجرى تطبيقها بداية من اليوم األحد.
وبمقتضى االتفاق الجديد ،سيتحمل المستهلك كامل الزيادة بعد أن كان صندوق التعويض يتحمل جزءا منها
في الزيادات السابقة ،بناء على طلب المهنيين الذي دعوا الحكومة إلى رفع يدها عن القطاع والتوجه
تدريجيا نحو التحرير الشامل األسعار.
وقال مدير وحدة اإلنتاج الحيواني بمنظمة المزارعين منور الصغيري إن الزيادة الجديدة في أسعار األلبان
ستمكن من إنقاذ كافة حلقات اإلنتاج ،مشيرا إلى أن الجزء األكبر من الزيادة (  95مليما) سيذهب إلى
المنتجين ،في حين ستوزع باقي الزيادة بين مراكز التجميع والمنتجين.

https://www.alaraby.co.uk/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%81%D8%B9%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%8611?fbclid=IwAR1XH0hv4WPaA7P_ZN1mwXJp1_u9LbOulLmUNNzv0kAezeFyeAHe8vghQ0
Commerce, export et import
INS-Import/Export: baisse en volume à fin juillet 2020
L’INS fait état d’une baisse à l’importation et à l’exportation, dans sa note
publiée aujourd’hui 21 août sur son site officiel.
Les échanges commerciaux de la Tunisie avec l’extérieur ont enregistré, à
fin juillet 2020, une baisse en volume (prix constant), à l’export de 18,1%
et à l’import de 20,8%, et ce, par rapport à la même période de l’année
2019, affirme l’INS.
Au niveau des prix, on observe un repli de 1,7% pour les exportations et de
3,1% pour les importations. La même source affirme une baisse en volume
des exportations qui a touché la majorité des secteurs, essentiellement
ceux du textile/habillement et cuir (-23,2%) et des industries mécaniques
et électriques (-27,0%).
https://www.leconomistemaghrebin.com/2020/08/21/ins-importexport-baisse-volume-juillet-2020/
Emploi et formation
Monastir : Finalisation de la phase technique du Centre de
formation écologique
L’étude technique relative à la construction d’un centre de formation
écologique à la Falaise (Monastir) a été finalisée, indique le président de
l’association “Notre Grand Bleu”, Ahmed Souki, cité par l’agence TAP.
Les travaux de ce projet, qui sera réalisé moyennant une enveloppe de 500
mille dinars dont 200 mille dinars accordés par l’Agence suédoise de
coopération, prendront fin en septembre 2020, et le projet sera
opérationnel en mars 2021.

https://www.webmanagercenter.com/2020/08/21/454918/monastirfinalisation-de-la-phase-technique-du-centre-de-formation-ecologique/
Energie, mines et ressources naturelles
 والشركات النفطية تفكر في وقف األجور..توقف حقل نوارة
 أكدت الشركات النفطية العاملة في الجنوب أنها تفكر جديا في إعالن،عقب توقف حقل نوارة عن العمل
 بعد أن نجحت وزارة الطاقة والمناجم في إقناعها بالعمل اثناء،البطالة الفنية والتوقف عن دفع األجور
. مشيرة ً إلى أن البطالة الفنية لن تقل عن ثالثة اشهر بال تعويض،جائحة كورونا
" إن أشخاصا اعترضوا قافلة تخصها واحتجزوا سيارة معداتatog" وقد أكدت إحدى الشركة النفطية
.وآلة رافعة
https://www.mosaiquefm.net/ar/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7
%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AA/783253/%D8%AA%D9%88%D9
%82%D9%81-%D8%AD%D9%82%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A9%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%
AA-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7%D9%8A%D8%A9%D8%AA%D9%81%D9%83%D8%B1-%D9%81%D9%8A%D9%88%D9%82%D9%81%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%88%D8%B1
Lois, textes d’application et décrets
Fakhfakh : examen du projet de loi sur l’intégration de
l’économie parallèle
Le Chef du gouvernement, chargé de la gestion des affaires courantes,
Elyes Fakhfakh, se réunira ce vendredi avec le président de l’ARP, Rached
Ghannouchi. Et ce, pour demander la tenue d’une session exceptionnelle.
En vue d’examiner un projet de loi relatif à l’intégration de l’économie
parallèle.
L’objectif de cette session est, selon Fakhfakh, d’accélérer l’examen du
projet de loi relatif à la dynamisation de l’économie. Ainsi qu’à
l’intégration de l’économie parallèle et à la lutte contre l’évasion fiscale.
Notant qu’un conseil ministériel a adopté ce projet de loi le 10 juin 2020.

https://www.leconomistemaghrebin.com/2020/08/21/fakhfakh-versprojet-loi-relatif-integration-economie-parallele/
Nomination
مستشارا لدى رئيس الجمهورية
تسمية حسن بالضياف
ً
مستشارا لدى رئيس الجمهورية قيس سعيد ،مكلفًا بالشؤون االقتصادية ابتداء
ت ّمت تسمية حسن بالضياف
ً
غرة أوت الجاري ،وفقا للعدد األخير الصادر للرائد الرسمي.
من ّ
https://ar.businessnews.com.tn/%D8%AA%D8%B3%D9%85%D9%8A%
D8%A9_%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8
%B6%D9%8A%D8%A7%D9%81_%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4
%D8%A7%D8%B1%D9%8B%D8%A7_%D9%84%D8%AF%D9%89_%D
8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85
%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9,520,14118,3?fbclid=IwAR
2RjvTVqphh5eI5zlP8IRzeXDvGcHlvl-pcplNIbldk3BH8jAaoaYsEV6U
Opinion, analyse, interview, enquête
? Crise du secteur laitier : A quand le dénouement
https://lapresse.tn/71269/crise-du-secteur-laitier-a-quand-ledenouement/?fbclid=IwAR3gSdP0OFKFcbtTtz3cEDXhQp1tCIxtHyvD3S
v2bifLhdC9ZorenTmf4Kw

Economie / Internationale
Pays du Maghreb
الدرهم المغربي يواصل االرتفاع مقابل الدوالر
أفاد بنك المغرب المركزي بأن قيمة الدرهم تحسنت بنسبة  0.87في المائة مقابل الدوالر ،وتراجعت بنسبة
 0.51في المائة مقابل اليورو خالل الفترة ما بين  13و 19اغسطس ( آب) الجاري ،بعد ارتفاعات سابقة
في األسبوعين األولين من الشهر.
وأبرز البنك المركزي ،في مذكرته حول مؤشراته األسبوعية ،أنه لم يتم خالل هذه الفترة إجراء أي عملية
مناقصة في سوق الصرف ،مشيرا ً إلى أن األصول االحتياطية الرسمية بلغت يوم  13أغسطس الجاري
 289مليار درهم ( 28.9مليار دوالر) بتراجع نسبته  0.8من أسبوع آلخر ،وبارتفاع نسبته  22.4في
المائة على أساس سنوي.

https://aawsat.com/home/article/2465211/%D8%A7%D9%84%D8%AF
%D8%B1%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D9%8A%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%
B9-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1
شكوك حول دخول «التجارة الحرة» الجزائري ـ األوروبي حيز التنفيذ
يبدو أن دخول اتفاق منطقة التجارة الحرة بين الجزائر واالتحاد األوروبي حيز التنفيذ في موعده في األول
من سبتمبر (أيلول) غير مؤكد في ظل اعتراضات واسعة عليه في الجزائر.
في بداية أغسطس (آب) ،وجه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون تعليمات إلى وزير التجارة كمال رزيق
« من أجل الشروع في تقييم االتفاقيات التجارية المتعددة األطراف ،ال سيما اتفاق الشراكة مع االتحاد
األوروبي الذي يجب أن يكون محل عناية خاصة تسمح بترقية مصالحنا من أجل عالقات متوازنة».
ووعد رئيس الوزراء عبد العزيز جراد األربعاء «بمراجعة قواعد الدفاع التجاري» من خالل «إعادة
النظر» في االتفاقيات االقتصادية والتجارية «التي ال تخدم مصالح البالد» ،وإعادة توجيه الجهاز
الدبلوماسي لخدمة المصالح االقتصادية للبالد .وبدا واضحا أن الموضوع يتعلق باتفاق الشراكة الموقعة
بين الجزائر واالتحاد األوروبي في أبريل (نيسان)  ،2002وإن لم يذكره باالسم.
https://aawsat.com/home/article/2465201/%D8%B4%D9%83%D9%88
%D9%83-%D8%AD%D9%88%D9%84%D8%AF%D8%AE%D9%88%D9%84%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%
A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A9%C2%BB%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%
8A-%D9%80%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%
8A-%D8%AD%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0
Pays arabes/ Pays du Golfe / Moyen-Orient / Golfe persique
تركيا :قيمة الغاز المكتشف تقدر بـ 65مليار دوالر
قال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ،فاتح دونماز ،إن القيمة االقتصادية الحتياط الغاز المكتشف
في البحر األسود تُقدر بنحو  65مليار دوالر.
وأضاف دونماز في تصريحات إعالمية ،وفقا لوكالة "األناضول" ،أنه من الصعب التكهن بأسعار الغاز
والنفط في المستقبل.

وأردف أن "أسعار الغاز والنفط متعلقة ببعضها في األسواق العالمية ،وبالنظر إلى أسعار الغاز خالل آخر
 5سنوات ،يمكننا القول إن القيمة االقتصادية لهذا الحجم من الغاز الطبيعي تُقدر بنحو  65مليار دوالر".
https://www.alaraby.co.uk/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%
A7-%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%B4%D9%81%D8%AA%D9%82%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%8065%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1&%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1?utm_source=Facebook
utm_medium=ATV&fbclid=IwAR1PE_KAoeFpKNeyy9ZkP9A3f_pcTgsN
V2l2ey7_YdjX5iDKBYffd_lHyXo
تركيا « :فيتش» تخفض نظرتها المستقبلية لالقتصاد التركي إلى «سلبية»
خفضت وكالة «فيتش» الدولية للتصنيف االئتماني نظرتها المستقبلية لالقتصاد التركي إلى سلبية ،بينما
أبقت على تصنيفها االئتماني لتركيا عند درجة «بي بي ،»-استنادا ً إلى تراجع االحتياطي النقدي للبالد،
وضعف الثقة في السياسة المالية لحكومة الرئيس رجب طيب إردوغان.
ويقل التصنيف الممنوح لتركيا من قبل وكالة «فيتش»  3درجات عن المعدل المطلوب لالستثمار ،وهو
المستوى الممنوح لدول تعاني صعوبات اقتصادية ،مثل البرازيل وأرمينيا .وعزت «فيتش» هذا التصنيف
إلى تدخل حكومة إردوغان بشكل كبير من أجل إنقاذ الليرة المنهارة ،وهو ما أوجد حالة من الشك في
سياسة البالد المالية.
https://aawsat.com/home/article/2463816/%C2%AB%D9%81%D9%8A
%D8%AA%D8%B4%C2%BB-%D8%AA%D8%AE%D9%81%D8%B6%D9%86%D8%B8%D8%B1%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%
84%D9%8A%D8%A9%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%
AF-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A5%D9%84%D9%89%C2%AB%D8%B3%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A9%C2%BB
لبنان  :إعادة هيكلة ذاتية للمصارف اللبنانية لتجنب «الخروج» من السوق
تسارع أغلب المصارف العاملة في لبنان إلى إعداد خطط إلعادة الهيكلة الذاتية والشروع بتنفيذها تدريجا،
خشية عدم السيطرة على مفاعيل األزمات المتدحرجة المالية والنقدية التي انفجرت أواخر العام الماضي،
واستيعاب تداعياتها المتواصلة ،في ظل انكشاف متانة المراكز المالية والميزانيات على متغيرات غير
محسوبة وتقلبات سريعة اإليقاع قد تعرض المؤسسات لمخاطر فقدان القدرة على السيطرة.

وبحسب استقصاء أجرته «الشرق األوسط» شمل مسؤولين وخبراء ،فإن تواصل التفاوض لبيع الوحدتين
المصرفيتين المستقلتين والتابعتين لكل من مجموعتي بنك عودة وبنك بلوم (لبنان والمهجر) في مصر
لصالح بنكين إمارتيين ،يقع في سياق أوسع نطاقا يتضمن حزمة خطوات نوعية متتالية ينفذها المصرفان
األكبر حجما في لبنان بهدف تحسين وضعية التأقلم والتعامل مع الفجوات الناجمة عن تعليق الحكومة لدفع
موجبات سندات الدين األجنبية والتراجع الحاد في مستويات االحتياطات الخارجية للبنوك بالعمالت
الصعبة.
https://aawsat.com/home/article/2465231/%D8%A5%D8%B9%D8%A7
%D8%AF%D8%A9-%D9%87%D9%8A%D9%83%D9%84%D8%A9%D8%B0%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%
8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%AC%D9%86%D8%A8%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC%C2%
BB-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%82
Europe
اقتصاد إيطاليا يحقق أداء أفضل من المتوقع
قال وزير المالية اإليطالي روبرتو جوالتيري ،إن كل المؤشرات االقتصادية في األشهر القليلة الماضية
«فاجأت المراقبين ،وكانت أعلى مما أجمعوا عليه».
ونقلت وكالة بلومبرغ لألنباء عن جوالتيري قوله في كلمة عبر اإلنترنت في حدث بمدينة ريميني بإيطاليا،
إن « لدينا الظروف لتحقيق تعاف قوي للغاية في الربع الثالث ولبقية العام بشكل ليس بعيدا للغاية عن
توقعاتنا األصلية» .وقال إن إيطاليا «في وضع سيمثل مفاجأة إيجابية» ألنها أيضا «تستطيع بدء نمو جديد
ودورة انتقالية».
وكانت الحكومة اإليطالية تتوقع في أبريل (نيسان) أن ينكمش الناتج المحلي اإلجمالي بنسبة  8في المائة
هذا العام ،بينما بلغ متوسط توقعات محللين استطلعت بلومبرغ آراءهم بشأن انكماش االقتصاد اإليطالي
هذا العام  10في المائة.
https://aawsat.com/home/article/2463826/%D8%A7%D9%82%D8%AA
%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D9%8A%D8%AD%D9%82%D9%82%D8%A3%D8%AF%D8%A7%D8%A1%D8%A3%D9%81%D8%B6%D9%84-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9

