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 مليون سائح زاروا تونس منذ بداية السنة

 

  128أفريل، بنسبة   20وحتّى يوم  2022زاد عدد السيّاح، الذّين توافدوا على تونس، منذ بداية سنة 

 .ليصل إلى مليون سائح 2021بالمائة مقارنة بسنة 

، وفق مؤشرات  2019بالمائة، مقارنة بالفترة ذاتها من سنة  49ويعدّ العدد ذاته في تراجع، بنسبة 

 .الخميسقدّمتها وزارة السياحة، اليوم 

  659نحو  2022أفريل  20جانفي إلى حدود  1وبلغت قيمة العائدات السياحية، خالل الفترة من 

، ولكن بتراجع بنسبة 2021بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة   47مليون دينار أّي بزيادة بنسبة 

 .2019بالمائة مقارنة بسنة  42

  2021بالمائة مقارنة بـ  108ن ليلة بارتفاع بنسبة مليو 2وبلغت الليالي السياحية المقضاة حوالي  

 .2019بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة   50وبتراجع لكن بتراجع بنسبة 
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الناطق الرسمي باسم الحكومة: المشاورات مع صندوق النقد الدوىلي “مشجعة  
ي مراحل متقدمة 

 
 ”وإيجابية” وباتت “ف

 

نسية ووزير التشغيل والتكوين المهني، نصر الدين النصيبي، أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة التو

الخميس، أن المشاورات الجارية حاليا بين تونس وصندوق النقد الدولي “مشجعة جدا وإيجابية”، 

 .”معتبرا أن الملف المقدم من قبل البالد التونسية في نطاق هذه المشاورات يتميز ب”المصداقية

ات” بوالية بنزرت، أن صندوق النقد الدولي ثمن طريقة إعداد وأضاف في تصريح لمراسل “و

الملف التونسي، الذي تم إنجازه بأسلوب تشاركي مع إطارات مختلف اإلدارات التونسية المعنية، 

معلنا أن “المشاورات باتت في مراحل متقدمة وإيجابية جدا”، وأنه سيتم قريبا الكشف عن نتائج 

 .تلك المشاورات

ق الرسمي باسم الحكومة التونسية أن “ما هو مهم جدا بالنسبة للبالد التونسية اليوم، والحظ الناط

ليس التوصل إلى اتفاقية مع صندوق النقد الدولي فقط، بل أيضا التأكيد على أن تونس قادرة على  

أن تكسب ثقة جميع المتعاونين الدوليين، لبناء تونس جديدة تحقق طموحات المواطن”، بحسب  

 .تعبيره

 

 بالمائة  7،5التضخم يدعم نسقه التصاعدي ويرتفع إىل مستوى 

 

  7،2مقابل  2022بالمائة خالل أفريل  7،5دعم معدل التضخم نسقه صعودا إثر بلوغه مستوى 

 .2022بالمائة خالل شهر جانفي   6،7بالمائة خالل شهر فيفري و 7بالمائة في مارس و

ويفّسر تزايد نسبة التضخم من شهر آلخر، اساسا، بتسارع نسق ارتفاع أسعار مجموعة المشروبات  

بالمائة إلى   9،8بالمائة وأسعار المالبس واألحذية )من  24،2بالمائة الى  21بغ )من الكحولية والت

  7،4بالمائة إلى  6،1األثـاث والـتـجـهـيزات والخدمات الـمـنـزلـيـة )من  بالمائة( وأسعار 10،1

هد  بالمائة(، بحسب مؤشرات المع 6،7بالمائة إلى   5،9بالمائة( وأسعار منتجات وخدمات النقل )من 

 .الوطني لإلحصاء

 بالمائة  8،7أسعار المّواد الغذائيّة تزيد بنسبة 

بالمائةن باإلنزالق السنوي. ويعود ذلك باألساس   8،7وشهدت أسعار المواد الغذائية ارتفاعا بنسبة 

بالمائة وأسعار   20،4بالمائة وأسعار الزيوت الغذائية بنسبة  20،4الى ارتفاع أسعار البيض بنسبة 

سعار الدواجن  بالمائة وأ 12بالمائة وأسعار الخضر الطازجة بنسبة  19،5الغالل الطازجة بنسبة 

بالمائة وأسعار مشتقات الحبوب بنسبة   9بالمائة. كما ارتفعت أسعار األسماك الطازجة بنسبة    9بنسبة  

  .بالمائة 6،6بالمائة وأسعار لحم الضأن بنسبة  9،1

 بالمائة  9،3ارتفاع أسعار المّواد المصنّعة والخدمات بنسبة 

بالمائة، باحتساب االنزالق   9،3ة ارتفاعا بنسبة ووفق المصدر ذاته، شهدت أسعار المّواد المصنّع

بالمائة وأسعار المالبس   11،2السنوي، ويعود ذلك باألساس الى ارتفاع أسعار مواد البناء بنسبة 

بالمائة. وفي السياق ذاته، شهدت   6،4بالمائة وأسعار مواد التنظيف بنسبة  10،1واألحذية بنسبة 

بالمائة ويعزى ذلك باألساس الى ارتفاع أسعار خدمات المطاعم  4،8أسعار الخدمات ارتفاعا بنسبة 

بالمائة وأسعار الكراء بنسبة    3،4بالمائة وأسعار خدمات الصحة بنسبة    7،2والمقاهي والنزل بنسبة  

 .بالمائة 4،5
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 التضخم الضمني وتضخم المواد المؤطرة

أي التضخم دون احتساب   2022وبين المعهد الوطني لإلحصاء، أن التضخم الضمني لشهر أفريل 

بالمائة خالل شهر مارس   6،8بالمائة بعد أن كان في حدود  7،2الطاقة والتغذية سجل ارتفاعا نسبة 

2022. 

بالمائة بالنسبة للمواد المؤطرة،   6،7بالمائة مقابل  7،8وشهدت أسعار المواد الحرة ارتفاعا بنسبة 

بالمائة بالنسبة   1،2بالمائة مقابل    10،2ئية الحرة بلغت  مع العلم أن نسبة االنزالق السنوي للمواد الغذا

 .للمواد الغذائية المؤطرة

 2022بالمائة خالل أفريل  1،4تطّور أسعار اإلستهالك العائلي بنسبة 

بالمائة   0،8بالمائة خالل شهر أفريل بعد  1،4وشهد مؤشر أسعار االستهالك العائلي ارتفاعا بنسبة 

ئة في فيفري ويعزى هذا التطور باألساس الى االرتفاع المسجل في أسعار  بالما  0،3في شهر مارس و

  1،6بالمائة وأسعار مجموعة التغذية والمشروبات بنسبة  6،3مجموعة المالبس واالحذية بنسبة 

بالمائة وأسعار مواد وخدمات النقل   1بالمائة وأسعار األثاث والتجهيزات والخدمات المنزلية بنسبة 

 .مائةبال 1،4بنسبة 

بالمائة نتيجة انتهاء التخفيضات الشتوية الموسمية   6،3كما ارتفعت أسعار المالبس واألحذية بنسبة 

بالمائة وأسعار األحذية   6،3واالستعداد لالحتفال بعيد الفطر حيث ارتفعت أسعار المالبس بنسبة 

 .بالمائة 2،2بالمائة وأسعار مكمالت اللباس بنسبة  7،3بنسبة 

بالمائة مقارنة بالشهر   1،6سعار مجموعة التغذية والمشروبات ارتفاعا بنسبة وشهد مؤشر أ

بالمائة   4،3المنقضي. ويعود ذلك باألساس الى االرتفاع المسجل في أسعار الخضر الطازجة بنسبة 

بالمائة وأسعار األسماك بنسبة  2،3بالمائة وأسعار لحم البقر بنسبة  4،7وأسعار لحم الضأن بنسبة 

بالمائة والزيوت الغذائية   1،9بالمائة ومشتقات الحبوب بنسبة    2،6لمائة وأسعار الغالل بنسبة  با  3،4

بالمائة، ويعود ذلك باألساس، إلى ارتفاع    1،4بالمائة. وزادت أسعار النقل بدورها بنسبة    1،5بنسبة  

 .ار المحروقاتبالمائة نتيجة التعديل األخير في أسع 2،5أسعار مصاريف استعمال السيارات بنسبة 

 

 

ي الحسابات الفرنكوفونيي   يوم   ومراقبر
اء المحاسبي    الدوىلي للخبر

تونس: تنظيم المتلقى
 ماي الحاىلي  11

 

،  2022ماي  11تنظم الجامعة الدوليّة للخبراء المحاسبين ومراقبي الحسابات الفرنكوفونيين يوم 

قبي الحسابات في التنمية  بالحمامات، ملتقاها الدولي حول دور الخبراء المحاسبين ومرا

االقتصادية، وذلك في اطار االحتفال بالذكرى االربعين لتأسيسها، وفق بالغ صادر، الخميس، عن 

  .الجامعة

يشار إلى أّن الجامعة الدوليّة للخبراء المحاسبين ومراقبي الحسابات الفرنكوفونيين قد تأّسست سنة  

موّزعة على أربع قاّرات وتضم ما ال يقل عن بلدا   37بباريس، وتضم عمادات مهنية من  1981

 .ألف عضو عبر العالم  80

 

 

 

 

https://www.jawharafm.net/ar/article/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%84%D9%82%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%88%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D9%83%D9%88%D9%81%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D9%88%D9%85-11-%D9%85%D8%A7%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%8A/105/216478
https://www.jawharafm.net/ar/article/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%84%D9%82%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%88%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D9%83%D9%88%D9%81%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D9%88%D9%85-11-%D9%85%D8%A7%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%8A/105/216478
https://www.jawharafm.net/ar/article/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%84%D9%82%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%88%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D9%83%D9%88%D9%81%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D9%88%D9%85-11-%D9%85%D8%A7%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%8A/105/216478
https://www.jawharafm.net/ar/article/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%84%D9%82%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%88%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D9%83%D9%88%D9%81%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D9%88%D9%85-11-%D9%85%D8%A7%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%8A/105/216478
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ي كوري بمنتدى 'فيتا 
ي يابان 

 '2022يعيش:نهدف لتعاون اقتصادي تونسي إفريقى

 

الخامس "تمويل االستثمار والتجارة في إفريقيا   المفوض العام للمنتدى الدولي  رزبأ

2022FITA"   أن األهداف الخمسة   2022ماي  5لخميس ا نزار يعيش في تصريح لموزاييك

تحت شعار" عقد كل التحديات" هو    2022 ماي  26و 25للمنتدى الذي ستحتضنه تونس يومي 

وقد فرص شراكة في عدة مشاريع وثانيا  ربط عالقات بين رجال األعمال التونسيين واألجانب،

تصادية األخيرة وافتكاك حصة فرض تونس كبوابة إلفريقيا خاصة مع التحوالت الجيوسياسية واالق

 . مليار أورو أوروبية وضعت لتمويل مشاريع في دول افريقية  300تونس من نحو

FITA 2022   التي ستحتضنها بالدنا8تمهيد ودعم ل'تيكاد " 

'تونسية  نزار يعيش إلى أن الهدف الثالث من المنتدى هو ترسيخ ثالثيات اقتصادية قوية  وأشار  

وأخرى 'تونسية كورية افريقية' واالنتفاع منها اقتصاديا مضيفا أن الهدف الرابع هو  افريقية يابانية'

تونس بدعم مالي مما وضع   وانتفاع  " الذي ستحتضنه تونس في أوت القادم 8إنجاح مؤتمر "تيكاه 

من خالل تحضير كتاب ابيض يتضمن  مليار دوالر  20"من تمويالت بنحو  7في دورة "تيكاد 

 .وتكوين خلية متابعة بتنفيذها لدراسات الخاصة بها إلقناع المستثمرين بتمويلها المشاريع ا 

هو تقريب مخزون تونس من الكفاءات والموارد البشرية  وبين نزار يعيش أن الهدف الخامس  

 . القادرة على النجاح في دول افريقية ورجال األعمال وخبراتنا 

 

ي ''فيتا  3500الجزيري: أكبر من 
 
 '' لإلستثمار2022 مشارك ف

 

عن مالمح  2022ماي  5خالل مؤتمر صحفي الخميس  أنيس الجزيري  أعلن رئيس مجلس األعمال التونسي اإلفريقي 

 25الذي ستحتضنه تونس يومي  "2022FITAالدورة الخامسة للمؤتمر الدولي "تمويل االستثمار والتجارة في إفريقيا 

هيئة تنظيمية رفيعة المستوى سهلت مهامها وزارة  وجود ل أنّها ستكون مميزة  الجزيري والتي اعتبر  2022 ماي  26و

عدة عواصم عالمية  جولة كبيرة جابت ألول مرة  أشهر ضمن  6الشؤون الخارجية ودبلوماسييها بالخارج وعملت منذ 

منها القاهرة وباريس وطرابلس وأوسلو وأبيدجان وتمت فيها دعوة مؤسسات عالمية للحضور في المنتدى ووفود من 

 .ا أوروباأسي
فاق   عدد المسجلين على منصة المنتدى الذي شعاره" عقد كل التحديات"  وأكد أنيس الجزيري أن  

 45مؤسسات مالية عالمية ومنظمات عالمية قادمة من   3و  مشارك أجنبي  500أكثر من 

وزراء أفارقة وآخرين وعدد من  7آالف فاعل اقتصادي تونسي و 3 إضافة إلى نحو  دولة 

 . ات األفريقية الماليةالمنظم

سيسجل المنتدى حضورا آسياويا  وبيّن أنيس الجزيري في تصريح لموزاييك أنه ألول مرة  

مؤسسة عالمية ومنظمة في المنتدى، مؤكدا   100 الجنوبية مع ترقب مشاركة كوريا وبالتحديد من 

مستثمرا    70 بحضور ألول مرة في المنتدى   الجنوبية أن الدورة الخامسة ستشهد مشاركة كوريا

 . تونس بوبابة نحو جنوب الصحراء خاصة وان هذا البلد يهدف لجعل  كوريا 

وأشار إلى أن القطاعات التي ستحظى بالنقاش ضمن ورشات العمل واللقاءات الثنائية التونسية  

علومات  األجنبية خالل اليومين تهم االستثمار في البنية التحتية والتعليم والصحة وتكنولوجيا الم 

مع اغلب البنوك اإلفريقية والدولية ومن بينهم صناديق   startupوتشجيع الباعثين الشبان و

 .التي ستسجل حضورها في المؤتمر ليبيا من االستثمار العالمية واإلفريقية وخاصة

 

 

https://www.mosaiquefm.net/ar/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9/1043846/%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%B4-%D9%86%D9%87%D8%AF%D9%81-%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A-%D8%A5%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A-%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AF%D9%89-%D9%81%D9%8A%D8%AA%D8%A7-2022
https://www.mosaiquefm.net/ar/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9/1043846/%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%B4-%D9%86%D9%87%D8%AF%D9%81-%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A-%D8%A5%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A-%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AF%D9%89-%D9%81%D9%8A%D8%AA%D8%A7-2022
https://www.mosaiquefm.net/ar/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3/1043840/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D9%8A-%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D9%86-3500-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D9%81%D9%8A-%D9%81%D9%8A%D8%AA%D8%A7-2022-%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1
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ي ضبط االستعدادات لموسم الحصاد للموسم الفالحي 
 
 سليانة: االنطالق ف

 

منذ أواخر شهر مارس المنقضي   سليانة ة الجهوية للتنمية الفالحية بواليةانطلقت مصالح المندوبي

وبصفة مبكرة، في ضبط االستعدادات لموسم الحصاد للموسم الفالحي الجاري، وفق ما ذكرته 

 "رئيسة دائرة اإلنتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفالحية نورة الزواري ل"وات 

حة لضبط دور ومهام  وذكرت الزواوي ان جلسة عمل انعقدت في أواخر شهر افريل بوزارة الفال

كل األطراف المعنية باالضافة الى جلسات دورية أخرى بالجهة، أكدت أن أسطول اآلالت المتوفر  

هكتار( في  500ألف و  158آلة حصاد( يكفي لحصاد كامل المساحات )حوالي   382بالجهة )

تعديل آالت   أحسن الظروف، وهو ما دعا الى االنطالق في تنظيم سلسلة من األيام اإلعالمية حول

الحصاد والحماية من الحرائق بالتعاون مع المعهد الوطني للزراعات الكبرى ووكالة اإلرشاد 

 والتكوين المهني الفالحي 

وأوضحت الزواري أن عمليات مسح المسالك الفالحية بالمناطق السقوية انطلقت وتمت برمجة  

دارة الجهوية للتجهيز، كم، وذلك وفق برنامج مشترك ضبط مع مصالح اال  100مسح حوالي  

وبينت بخصوص مراكز تجميع الحبوب أن اللجنة الجهوية للمصادقة على هذه المراكز أدت خالل  

أواخر شهر أفريل المنقضي زيارة أولية لكافة المراكز للوقوف على مدى جاهزيتها وحثها على  

 .تجاوز االخالالت في أقرب اآلجال

وسم الفالحي الحالي هو االنتشار الكثير لألعشاب الطفيلية  وكشفت الزواري أن أبرز اشكاليات الم

خاصة منها عشب "البروم" و"المنجور المستعصي" في بعض المعتمديات، وبينت انه تم االتفاق  

على إحداث خلية أزمة لمقاومة هذه األعشاب عبر حصر مساحاتها واشارت الى ان "البروم" 

 ألمطار في بداية الموسم واستعمال البذور الذاتيةيصعب مكافحتها ويساهم في انتشارها نقص ا

 

وذكرت أن مصالح المندوبية أصدرت بالغا لمزيد تحسيس الفالحين لتكثيف المراقبة المستمرة  

على الحقول عبر المداواة بالمبيدات المصادق عليها من طرف وزارة الفالحة باعتبار أن هذه 

 ذلك الصدأ  الفترة تعرف انتشار األمراض الفطرية بما في

واعتبرت أن الموسم الفالحي شهد نقصا نسبيا في كميات األمطار في بداياته، فيما تحسنت خالل  

بالمائة في شهر جانفي، مضيفة  125بالمائة، فيما بلغت  100شهر ديسمبر لتبلغ بذلك نسبة التغطية 

لحالة العامة  أن هذه الكميات مكنت من إنبات متجانس في جل المعتمديات وساهمت في تحسن ا 

 بالمائة  200بلغت نسبة التغطية   للمزروعات خالل شهر مارس بعد أن

بالمائة( وحالة  41وبينت الزواري أن الحالة العامة للمزروعات توزعت بين "حالة حسنة" )

 بالمائة( 22بالمائة( و"دون المتوسط" ) 31"متوسطة" ) 
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Un million de touristes ont déjà visité la Tunisie 

Sûrement mais lentement, le tourisme reprend son souffle en Tunisie après 

la crise de la COVID-19 de 2019. Depuis le début d’année et jusqu’au 20 

avril 2022, un million de touristes ont visité la Tunisie. Ceci représente une 

hausse de 128% par rapport à 2021, mais le score reste inférieur au record 

de 2019 : -49%.  

 

Inflation : la hausse des prix s’accélère en Tunisie 

Sans surprise, la hause des prix se poursuit en Tunisie et les machés 

s’affolent. Les chiffres fournis ce jeudi 5 mai 2022 par l’Institut National 

des Statistiques (INS) sur l’inflation confirme cette tendance, même s’ils 

prennent aussi en compte les produits subventionnés. 

Aussi, l’indice des prix a augmenté de 7,5% en avril 2022, contre 7,2% en 

mars 2022, 7% en février 2022 et 6,7% en janvier 2022. C’est la première 

fois que l’inflation atteignent un tel niveau depuis 2018. Cette hausse 

s’explique par l’accélération du rythme de croissance des boissons 

alcoolisées et du tabac : +24,2%. 

Pour leur part les prix des produits alimentaires ont bondi de 8,7% sur un 

an. Cette augmentation s’explique par celle des prix des œufs (+20,4%), 

des huiles alimentaires (+20,4%), des fruits frais (+19,5%), des légumes 

frais (+12%), des volailles (+9%), des poissons frais (+9%), les dérivés des 

céréales (+9,1%) et des viandes bovines (+6,6%). 

 

Tunisie- Mobile Payement : Les 03 opérateurs de téléphonie engagés 

dans l’inclusion financière 
Encourager le développement de services financiers et des canaux de distribution 

numériques sont les principaux piliers de la Stratégie nationale d’inclusion 

financière (SNIF).  

Cette stratégie vise à améliorer l’offre de produits et de nouveaux canaux de 

distribution et à répondre aux besoins financiers de la population notamment celle 

défavorisée et non bancarisée. 

https://www.realites.com.tn/2022/05/un-million-de-touristes-ont-deja-visite-la-tunisie/
https://www.realites.com.tn/2022/05/inflation-la-hausse-des-prix-saccelere-en-tunisie/
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C’est dans ce sens que le mobile payement (m-payement) constitue un 

accélérateur indéniable de l’inclusion financière et offre des possibilités 

importantes d’intégration financière des consommateurs et des acteurs 

économiques. 

En Inde ou en Afrique (Exemple du Kenya avec MPESA), les services financiers 

mobiles ont connu une expansion considérable à travers la croissance rapide de 

l’industrie des paiements mobiles. 

Les couches des populations les plus défavorisées ont bénéficié grâce aux m-

payement de l’accès aux services financiers bon marché, aussi bien au plan 

national qu’au plan transfrontalier. 

Cependant, offrir ce type de services n’est pas une mince affaire. En effet, un 

grand travail essentiellement législatif et réglementaire doit suivre pour permettre 

aux entreprises notamment du monde bancaire et de la Fintech de proposer des 

services de m-payement permettant de renforcer non seulement l’inclusion 

financière, mais aussi, l’intégration financière nationale et transfrontalière à 

terme. 

Dans ce sens en Tunisie, il a fallu attendre le 31 Décembre 2018 pourque la 

Banque Centrale de Tunisie (BCT) finisse par émettre, après un travail colossal 

sur une armada de textes de lois, la circulaire n°2018-16 relative aux règles 

régissant l’activité et le fonctionnement des établissements de paiement. 

Dans la même foulée, le 6 mars 2019, l’Association Professionnelle des Banques 

a signé avec la société marocaine HPS un contrat cadre pour la mise en place 

d’une solution de Mobile Payment. 

Qu’en est-il aujourd’hui presque 3 ans après ? Rien ! 

Il a fallu attendre que la BCT donne finalement le 04 Mai 2022 son feu vert aux 

trois opérateurs Tunisie Telecom, Ooredoo Tunisie et Orange Tunisie pour la 

création d’un établissement de paiement mobile. 

Un projet qui ne date pas d’aujourd’hui mais de plusieurs mois voire plusieurs 

années en arrière avec un certain Mohamed Fadhel Kraiem baptisé par les puristes 

comme le stratège de la transformation digitale en Tunisie. 
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En effet, que ce soit à travers les différents mandats cumulés à la tête de Tunisie 

Telecom mais aussi en tant que ministre des Technologies de la communication 

et de la Transformation digitale dans le gouvernement et ministre du Transport et 

de la Logistique par intérim, Mohamed Fadhel Kraiem s’est distingué par sa 

conviction forte que la relance de la Tunisie passe obligatoirement par la 

réussite  de chantiers digitaux que plusieurs ministres avant et même après lui ont 

volontairement négligé vu l’ampleur de la tâche. 

On parle bien évidemment des projets d’une administration communicante, 

intégrée avec des services digitalisés et surtout centrée citoyen mais également de 

Fintech et de e-payements. 

Fort de son expérience des telcos et du digital, Mohamed Fadhel Kraiem, avait 

pour mémoire, soutenu l’impératif d’un système interbancaire de paiements 

mobiles (IMPS), le déploiement des systèmes de règlement brut en temps réel 

(RBTR) dotés d’un centre de commutation du service des paiements mobiles mais 

également défendu le rôle crucial des opérateurs de téléphonie en tant qu’acteurs 

à part entière dans les m-payement et l’inclusion financière. 

Pour rappel, Tunisie Telecom, Ooredoo Tunisie et Orange Tunisie avaient déposé, 

depuis février 2021, une demande de création d’un établissement de paiement 

conjoint auprès de la BCT 

Avec l’agrément octroyé par la BCT, il est possible finalement aujourd’hui pour 

les opérateurs de mettre le pied dans le Mobile Banking en lançant leur propre 

entité. 

Agissant en tant qu’établissements financiers en vertu de la loi 2016-48, cette 

entité détenue à parts égales par les 03 opérateurs aura pour mission de lancer de 

nouveaux services financiers via mobile à destination des populations 

essentiellement non-bancarisées. 

Il s’agit d’un GRAND pas vers l’inclusion financière. 

Espérons que cette nouvelle annonce le réveil réel du Ministère des technologies 

pour agir activement afin de consolider les activités ou innover et surtout de 

relever les défis et de soutenir les progrès. 
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Bitcoin en Centrafrique : 
le gouverneur de la BEAC 
contre-attaque 

Guerre en Ukraine : 
Volodymyr Zelensky lance 
une campagne mondiale de 
financement participatif 

 

Turquie: L’inflation 
frôle les 70% 

 

À la demande des pays de la 
Cemac, révoltés par 
l’adoption d’une loi sur la 
cryptomonnaie par Bangui, 
Abbas Mahamat Tolli a écrit 
au ministre centrafricain des 
Finances pour le mettre sous 
pression.  
Abbas Mahamat Tolli est 
embarrassé face au silence 
de Bangui. Ayant appris par 
voie de presse que la 
Centrafrique avait adopté et 
promulgué, le 22 avril, une 
loi sur la cryptomonnaie, 
alors qu’il séjournait à 
Washington pour participer 
aux réunions de printemps 
du FMI et de la Banque 
mondiale… 
 

Lire la suite :  
https://www.jeuneafrique.com/
1344440/economie/bitcoin-en-
centrafrique-le-gouverneur-de-
la-beac-contre-attaque/  

Volodymyr Zelensky continue 
ses appels au soutien de la 
communauté internationale. Le 
président ukrainien a annoncé 
ce jeudi le lancement d’une 
plate-forme de financement 
participatif en ligne conçue 
pour aider Kiev à gagner la 
guerre contre la Russie et 
reconstruire les infrastructures 
du pays. 

« En un clic, vous pouvez 
donner des fonds pour aider 
nos défenseurs, sauver nos 
civils et 
reconstruire l’Ukraine », a-t-il 
déclaré en anglais dans une 
vidéo publiée sur Twitter en 
annonçant le lancement de la 
plate-forme United24. 

  
Lire la suite :  
https://www.20minutes.fr/monde/
3284399-20220505-guerre-
ukraine-volodymyr-zelensky-lance-
campagne-mondiale-financement-
participatif  

L'inflation s'est envolée à 
près de 70% (69,97%) sur 
un an en avril en Turquie, 
au plus haut depuis février 
2002, selon les chiffres 
officiels publiés, ce jeudi. 
En mars, la hausse des prix 
à la consommation, 
conséquence de 
l'effondrement de la livre 
turque et de la flambée des 
cours de l'énergie 
notamment, avait atteint 
61,14% en glissement 
annuel. 
 
Malgré les craintes de 
nouvelles hausses de prix 
liées à la guerre entre 
l'Ukraine et la Russie, d'où 
la Turquie importe énergie 
et céréales, la Banque 
centrale turque n'a pas 
pour le moment relevé ses 
taux d'intérêt - établis à 
14% depuis fin 2021.  

 

 

 

 

https://www.jeuneafrique.com/1344440/economie/bitcoin-en-centrafrique-le-gouverneur-de-la-beac-contre-attaque/
https://www.jeuneafrique.com/1344440/economie/bitcoin-en-centrafrique-le-gouverneur-de-la-beac-contre-attaque/
https://www.jeuneafrique.com/1344440/economie/bitcoin-en-centrafrique-le-gouverneur-de-la-beac-contre-attaque/
https://www.20minutes.fr/monde/3284399-20220505-guerre-ukraine-volodymyr-zelensky-lance-campagne-mondiale-financement-participatif
https://www.20minutes.fr/monde/3284399-20220505-guerre-ukraine-volodymyr-zelensky-lance-campagne-mondiale-financement-participatif
https://www.20minutes.fr/monde/3284399-20220505-guerre-ukraine-volodymyr-zelensky-lance-campagne-mondiale-financement-participatif
https://www.20minutes.fr/monde/3284399-20220505-guerre-ukraine-volodymyr-zelensky-lance-campagne-mondiale-financement-participatif
https://www.mosaiquefm.net/fr/actualites-internationales/1043741/turquie-l-inflation-frole-les-70
https://www.mosaiquefm.net/fr/actualites-internationales/1043741/turquie-l-inflation-frole-les-70
https://www.jeuneafrique.com/1344440/economie/bitcoin-en-centrafrique-le-gouverneur-de-la-beac-contre-attaque/
https://www.jeuneafrique.com/1344440/economie/bitcoin-en-centrafrique-le-gouverneur-de-la-beac-contre-attaque/
https://www.jeuneafrique.com/1344440/economie/bitcoin-en-centrafrique-le-gouverneur-de-la-beac-contre-attaque/
https://www.jeuneafrique.com/1344440/economie/bitcoin-en-centrafrique-le-gouverneur-de-la-beac-contre-attaque/
https://www.20minutes.fr/monde/volodymyr-zelensky/
https://www.20minutes.fr/dossier/kiev
https://www.20minutes.fr/monde/russie/
https://www.20minutes.fr/monde/ukraine/
https://u24.gov.ua/
https://www.20minutes.fr/monde/3284399-20220505-guerre-ukraine-volodymyr-zelensky-lance-campagne-mondiale-financement-participatif
https://www.20minutes.fr/monde/3284399-20220505-guerre-ukraine-volodymyr-zelensky-lance-campagne-mondiale-financement-participatif
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06 Mai 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direction 

Communication 


