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 نس وبلدان الشرق األوسط وشمال افريقيا يمكنها تحقيق مكاسب سنوية من خالل االستثمار في التقنيات الرقميةتو

كشف تقرير للبنك الدولي حول التقنيات الرقمية، صدر األربعاء، ان بلدان الشرق األوسط وشمال أفريقيا ومن بينها تونس 

 .ويا من استغالل هذه التقنياتيمكنها تحقيق منافع اجتماعية واقتصادية هائلة سن

إيجابيات التكنولوجيا الرقمية لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا: كيف يمكن أن يؤدي  »وأرجع التقرير الصادر بعنوان 

الرقمية أحد األسباب الرئيسية لتعزيز النمو، التقنيات «  اعتماد التكنولوجيا الرقمية إلى تسريع وتيرة النمو وخلق فرص العمل

وأشار التقرير إلى أن الرقمنة الكاملة لالقتصاد يمكن أن ترفع نصيب الفرد من إجمالي الناتج .التي تساعد على خفض التكلفة

 .تريليون دوالر 1ر6عاماً أو من حيث لمكاسب طويلة األجل ال تقل عن  30بالمائة على مدى  46المحلي بنسبة ال تقل عن 

 

 بالمائة بسب الحرب الروسية االوكرانية 70تراجع الحجوزات السياحية نحو تونس من أوروبا الشرقية ب 

كورونا تزامنت الحرب المندلعة في أوكرانيا مع عودة حركة السياحة العالمية إلى سالف نشاطها بعد تراجع تأثيرات جائحة 

وانتعاشة الحجوزات، لكن هذه العودة عاودت االرتباك مرة أخرى خاصة وأن السياحة تعد قطاعا سريع التأثر باي أزمة 

 سواء كانت أمنية أو صحية.

نس وبلدان الشرق األوسط تو

وشمال افريقيا يمكنها تحقيق 

مكاسب سنوية من خالل 

 االستثمار في التقنيات الرقمية

تراجع الحجوزات السياحية نحو 

 70تونس من أوروبا الشرقية ب 

بالمائة بسب الحرب الروسية 

 االوكرانية

 

Jardins d’enfants : 

L’application du nouveau 

cahier des charges 

« polémique » reportée 

 

http://www.radiotunisienne.tn/2022/03/16/%d8%aa%d9%88%d9%86%d8%b3-%d9%88%d8%a8%d9%84%d8%af%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%88%d8%b3%d8%b7-%d9%88%d8%b4%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%81%d8%b1%d9%8a%d9%82%d9%8a/
https://www.ilboursa.com/ar/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D9%86%D8%AD%D9%88-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A8-70-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A6%D8%A9-%D8%A8%D8%B3%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%88%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9_33411?fbclid=IwAR2aDiNc53clNZ4VAeUv5VOMM8cYb1JnBQkKxwETeNtOxR9ppNKnrPT0dVg
http://www.radiotunisienne.tn/2022/03/16/%d8%aa%d9%88%d9%86%d8%b3-%d9%88%d8%a8%d9%84%d8%af%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%88%d8%b3%d8%b7-%d9%88%d8%b4%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%81%d8%b1%d9%8a%d9%82%d9%8a/
http://www.radiotunisienne.tn/2022/03/16/%d8%aa%d9%88%d9%86%d8%b3-%d9%88%d8%a8%d9%84%d8%af%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%88%d8%b3%d8%b7-%d9%88%d8%b4%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%81%d8%b1%d9%8a%d9%82%d9%8a/
http://www.radiotunisienne.tn/2022/03/16/%d8%aa%d9%88%d9%86%d8%b3-%d9%88%d8%a8%d9%84%d8%af%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%88%d8%b3%d8%b7-%d9%88%d8%b4%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%81%d8%b1%d9%8a%d9%82%d9%8a/
http://www.radiotunisienne.tn/2022/03/16/%d8%aa%d9%88%d9%86%d8%b3-%d9%88%d8%a8%d9%84%d8%af%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%88%d8%b3%d8%b7-%d9%88%d8%b4%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%81%d8%b1%d9%8a%d9%82%d9%8a/
https://www.ilboursa.com/ar/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D9%86%D8%AD%D9%88-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A8-70-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A6%D8%A9-%D8%A8%D8%B3%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%88%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9_33411?fbclid=IwAR2aDiNc53clNZ4VAeUv5VOMM8cYb1JnBQkKxwETeNtOxR9ppNKnrPT0dVg
https://www.ilboursa.com/ar/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D9%86%D8%AD%D9%88-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A8-70-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A6%D8%A9-%D8%A8%D8%B3%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%88%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9_33411?fbclid=IwAR2aDiNc53clNZ4VAeUv5VOMM8cYb1JnBQkKxwETeNtOxR9ppNKnrPT0dVg
https://www.ilboursa.com/ar/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D9%86%D8%AD%D9%88-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A8-70-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A6%D8%A9-%D8%A8%D8%B3%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%88%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9_33411?fbclid=IwAR2aDiNc53clNZ4VAeUv5VOMM8cYb1JnBQkKxwETeNtOxR9ppNKnrPT0dVg
https://www.ilboursa.com/ar/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D9%86%D8%AD%D9%88-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A8-70-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A6%D8%A9-%D8%A8%D8%B3%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%88%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9_33411?fbclid=IwAR2aDiNc53clNZ4VAeUv5VOMM8cYb1JnBQkKxwETeNtOxR9ppNKnrPT0dVg
https://www.webdo.tn/2022/03/16/jardins-denfants-lapplication-du-nouveau-cahier-des-charges-polemique-reportee/
https://www.webdo.tn/2022/03/16/jardins-denfants-lapplication-du-nouveau-cahier-des-charges-polemique-reportee/
https://www.webdo.tn/2022/03/16/jardins-denfants-lapplication-du-nouveau-cahier-des-charges-polemique-reportee/
https://www.webdo.tn/2022/03/16/jardins-denfants-lapplication-du-nouveau-cahier-des-charges-polemique-reportee/
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وكمثيالتها في العالم سيكون لهذه الحرب تأثير مباشر على السياحة في تونس خاصة مع تراجع واضح للحجوزات من أسواق 

بالمائة، وهي اسواق هامة لتونس وفق ما أكده لـ"البورصة عربي"  70قية وأساسا روسيا وبولونيا وتشيكيا فاق الـأوروبا الشر

 رئيس الجامعة التونسية لوكاالت األسفار جابر بن عطوش.

 بميناء رادس التجاري الى العمل مجددا بعد خضوعه لعملية تهئية 7عودة الرصيف عدد 

 .المخصص لسفن الحاويات بعد االنتهاء من إعادة تهيئته 7عودة استغالل الرصيف رقم أعلنت وزارة النقل عن 

حاوية موجهة للتصدير وفق صور نشرها ديوان البحرية التجارية  215حي اي لوسيان ، االربعاء، لشحن «  ورست الباخرة 

صلب منظومة النقل بفضل تخصصه في ويحتل ميناء رادس مكانة هامة  .« فايسبوك »والموانئ على صفحته الرسمية على 

بالمائة من حمولة البضائع الموجودة بالحاويات  79بالمائة من مجموع العمليات و 21الحاويات والمجرورات ويؤمن الميناء 

بالمائة  80قدما( و  20بالمائة من الحاويات )بقياس  76بالمائة من حمولة البضائع المحمولة على الوحدات السيارة و  76و 

 .بالمائة من السفن المسجلة بالموانئ التجارية التونسية 18ن المجرورات وم

 2022وزارة االسرة والمرأة تقرر تأجيل تطبيق كّراس الشروط الجديد المتعلق بفتح رياض األطفال إلى غاية شهر ديسمبر 

والمتعلّق  2022جانفي  24ر المؤرخ في قررت وزارة االسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، يوم االربعاء، تأجيل تطبيق القرا

 .2022بالمصادقة على كّراس شروط فتح رياض األطفال إلى غاية شهر ديسمبر 

ستتولّى في األثناء توسيع وتعميق مشاوراتها التي انطلقت للغرض منذ حوالي شهر  »وأفادت الوزارة، في بالغ لها، أنها 

 .كدة أن مبدأ مصلحة الطفل الفضلى سيمثّل أساس هذه المشاورات، مؤ« ونصف مع سائر الغرف المهنيّة المعنيّة

يذكر أن عددا من الغرف الجهوية لرياض ومحاضن األطفال، التابعة لالتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، 

الوزارة بإصدارها لكراس أبدت جملة من التحفظات على كراس الشروط الجديد المتعلق بإحداث رياض األطفال، معتبرة أن 

اتبعت منهجا فرديا ولم تستأنس بمقترحات الغرفة الوطنية لذلك جاءت بعض الفصول بعيدة عن الواقع وعن  »الشروط، 

اإلمكانيات الموضوعية للمهنيين، فضال عن ادراج بعض الفصول التي تزيد من حجم الصعوبات التي يالقيها العاملون في 

 .« القطاع

  

Tunisie : La STEG signe trois conventions cadre en vue de la transition énergétique et 

digitale 

La Société tunisienne de l’électricité et du gaz (STEG) a signé ce mercredi 16 Mars 2022, trois 

conventions cadre avec des institutions universitaires de formation d’ingénieurs et de 

techniciens supérieurs, en vue d’assurer des ressources humaines, à même de faire face aux 

défis et paris de la transition énergétique, digitale et écologique, a affirmé la directrice de la 

formation au sein de la société, Leïla Bouteraâ, citée par Shems. 

Ces conventions signées avec l’Ecole nationale d’ingénieurs de Tunis, l’Ecole supérieure des 

télécommunications de Tunis, et l’Ecole nationale des sciences technologiques avancées à Borj 

http://www.radiotunisienne.tn/2022/03/16/%d8%b9%d9%88%d8%af%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%b5%d9%8a%d9%81-%d8%b9%d8%af%d8%af-7-%d8%a8%d9%85%d9%8a%d9%86%d8%a7%d8%a1-%d8%b1%d8%a7%d8%af%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d9%8a-%d8%a7%d9%84/
http://www.radiotunisienne.tn/2022/03/16/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%B1-%D8%AA%D8%A3%D8%AC%D9%8A%D9%84-%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82/
https://news.gnet.tn/tunisie-la-steg-signe-trois-conventions-cadre-en-vue-de-la-transition-energetique-et-digitale/
https://news.gnet.tn/tunisie-la-steg-signe-trois-conventions-cadre-en-vue-de-la-transition-energetique-et-digitale/
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Cédria s’inscrivent dans le cadre d’un programme de financement de la banque européenne de 

la reconstruction et du développement BERD, dédié à  la restructuration de la STEG, en vue  

de l’appuyer dans des réformes visant l’amélioration de l’action intégrale du secteur énergétique 

et son développement en Tunisie. 

Miracle statistique : le PIB de la Tunisie s’accroit de 12% en une année ! 

Selon une note récente de l’Institut National de la Statique (INS), au total, et en première 

estimation, l’économie nationale a enregistré une croissance de 3,1% sur l’ensemble de l’année 

écoulée. Cette évaluation intègre les derniers résultats des comptes nationaux annuels et qui 

comportent les révisions habituelles de la croissance des trois dernières années : comptes 

définitifs de l’année 2018 (2,6% contre 2,5% précédemment) ; comptes semi-définitifs de 2019 

(1,3% contre 1,4%) ; comptes provisoires pour 2020 (-8,7% contre -9,2%). 

 

Ben Arous : 3000 nouveaux emplois grâce à une unité industrielle japonaise 

Une unité industrielle japonaise de fabrication d’airbag a été inaugurée hier mardi 15 mars dans 

le gouvernorat de Ben Arous. 

D’une capacité de production de 18 millions d’airbag par an, cette unité a permis la création de 

plus de trois mille postes d’emploi. 

A cette occasion, la ministre de l’Industrie Neila Gongi a souligné l’importance de ce genre de 

projets dans la création de poste d’emploi et dans le renforcement du tissu économique du pays. 

Elle a réitéré l’engagement du gouvernement à améliorer le climat d’investissement et à assurer 

tous les atouts au profit des investisseurs. 

 

 

 

 

 

https://www.tunisienumerique.com/miracle-statistique-le-pib-de-la-tunisie-saccroit-de-12-en-une-annee/
https://www.webdo.tn/2022/03/16/ben-arous-3000-nouveaux-emplois-grace-a-linauguration-dune-unite-industrielle-japonaise/
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استهداف أسواق جديدة.. خطة 

المغرب للحفاظ على "أمنه 

 "الطاقي

يتطلع المغرب إلى توسيع قاعدة 

وارداته من الغاز الطبيعي عن 

طريق إيجاد منافذ جديدة وحلول 

مستدامة بغرض توفير أمنه 

 .الطاقي

وكشفت وزيرة االنتقال الطاقي 

والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، 

االثنين بالرباط، أن الحكومة تعمل 

على قدم وساق من أجل تسريع 

 .إمداد المغرب بالطاقة التنافسية

وأوضحت بنعلي، في كلمة خالل 

افتتاح أشغال الدورة الخامسة 

عشرة لمؤتمر الطاقة، التي تنعقد 

الطاقي.. تحت شعار "االنتقال 

حصيلة مرحلة وآفاق سنة 

"، أن لدى الحكومة 2035

استراتيجية تروم لرفع األمن 

الطاقي بالمملكة إلى مستوى 

استراتيجي، وذلك تماشيا مع 

 توصيات النموذج التنموي الجديد.

البنك الدولي: رقمنة اقتصاد 

الشرق األوسط يحقق مكاسب 

 تريليون دوالر 1.6

قال البنك الدولي، إن الرقمنة 

الكاملة لالقتصاد في منطقة الشرق 

األوسط وشمال أفريقيا، يمكن أن 

ترفع نصيب الفرد من إجمالي 

 46تقل عن الناتج المحلي بنسبة ال 

عاماً، أو  30في المائة على مدى 

من حيث القيمة الدوالرية لمكاسب 

 1.6طويلة األجل ال تقل عن 

 .تريليون دوالر

 

وأشار البنك في تقرير حديث 

إيجابيات التكنولوجيا »بعنوان: 

الرقمية لمنطقة الشرق األوسط 

وشمال أفريقيا: كيف يمكن أن 

 يؤدي اعتماد التكنولوجيا الرقمية

إلى تشريع وتيرة النمو وخلق 

، إلى أنه خالل السنة «فرص عمل

األولى للرقمنة، يمكن أن يصل 

نصيب الفرد من إجمالي الناتج 

مليار  300المحلي في المنطقة إلى 

ستكون هذه »دوالر. موضحاً: 

ً في البلدان  الزيادة أكثر وضوحا

األقل دخالً في المنطقة )زيادة 

ألقل في المائة على ا 71بنسبة 

نظراً ألن المكاسب مدفوعة بسد 

الفجوة في الحصول على التقنيات 

فالفجوة في إمكانية . الرقمية

الحصول على التمويل أكبر في 

الدخل غير  البلدان ذات

 .«المرتفع(

 

مصر تتجه للسوق المحلي 

لتعويض القمح الروسي 

واألوكراني.. ومزارعون 

 يطالبون برفع السعر

تتجه الحكومة المصرية إلى 
االعتماد على القمح المحلي 
لتعويض وقف االستيراد من 

يا، أكبر موردين روسيا وأوكران
للقمح لمصر، وفي سبيل ذلك 
قررت تبكير موعد انطالق موسم 
توريد القمح المحلي، ليبدأ مطلع 
الشهر الجاري، وتدرس صرف 
حافز إضافي لتوريد سعر أردب 
القمح المحلي للموسم الزراعي 

 الحالي.

وطالب مزارعون بزيادة سعر 
توريد أردب القمح للحكومة إلى 

دوالر(،  63.7جنيه ) 1000

وسرعة صرف المستحقات 
للمزارعين لضمان توريد القمح 
 للصوامع الحكومية وليس للتجار.

واستوردت الحكومة المصرية 

مليون طن قمح، وجمعت نحو  5.5

مليون طن محليًا من الفالحين  3.5

العام الماضي، وتستورد معظم 
احتياجاتها من القمح من السوقين 

م الروسي واألوكراني، وبلغ حج
المستورد سواء الحكومة والقطاع 

مليون طن  4.2الخاص من روسيا 

مليار دوالر، ومن  1.2بقيمة 

ألف طن بقيمة  651.4أوكرانيا 

مليون دوالر خالل أول  649.4

شهًرا من العام الماضي،  11

بحسب بيانات الجهاز المركزي 

 للتعبئة العامة واإلحصاء.

Achats de pétrole : la 

Chine et l'Arabie 

Saoudite veulent 

remplacer le roi dollar 

par le yuan 

"La guerre pourrait 

modifier 

fondamentalement l'ordre 

économique et 

géopolitique mondial, si 

le commerce de l'énergie 

se modifie, si les chaînes 

d'approvisionnement se 

reconfigurent, si les 

réseaux de paiement se 

fragmentent et si les pays 

repensent leurs réserves 

de devises", avertissait 

mardi le Fonds monétaire 

international (FMI). Il ne 

croyait pas si bien dire. 

Selon des informations 

du Wall Street Journal, la 

Chine et l'Arabie saoudite 

étudient la possibilité de 

payer en yuans l'achat du 

brut saoudien. 

L'enjeu est loin d'être 

marginal et pourrait 

précipiter le mouvement. 

Quelque 25% des 

importations chinoises de 

pétrole sur un total de 

quelque 10,5 millions de 

barils par jour (mbj) sont 

fournies par l'Arabie 

Saoudite, le reste étant 

principalement livré par 

la Russie, l'Irak et 

l'Angola.  
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