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 الجرندي يبحث مع سفتر اإلمارات سبل تطوير المشاري    ع االستثمارية الثنائية 

 
اللقاء الذي جمع اليوم االربعاء، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج،   تمحور

عثمان الجرندي، بسفير دولة اإلمارات العربية المتحدة بتونس، محمد راشد جمعة المنصوري، حول  

 عالقات التعاون والشراكة االقتصادية بين تونس ودولة اإلمارات في مختلف المجاالت،سبل تعزيز 

 .وخاصة في ما يتعلّق بتطوير المبادالت التجارية والمشاريع االستثمارية اإلماراتية في تونس
 

ْين، كما كان اللقاء مناسبة للتأكيد على المستوى المتميّز لعالقات األخوة التي تجمع البلدين والشعب

ى أفضل المراتب من خالل والعزم الذي يحدو قيادتي البلدْين على مزيد االرتقاء بالعالقات الثنائية إل

دعم التعاون الثنائي وتكثيف الزيارات رفيعة المستوى بين الجانبْين ال سيما في أفق االستحقاقات  

 .القادمة، وفق ما جاء في بالغ إعالمي صادر عن الخارجية
 

دد كبير  ة، التهاني للنجاح المتميّز الذي شهدته تظاهرة "اكسبو دبي" بمشاركة عر، بالمناسبوجدّد الوزي

 .من الدول، من بينها تونس، من خالل تنظيم تظاهرة "أيام تونس الرقمية" واليوم الوطني التونسي
 .وتم، في جانب آخر، تبادل وجهات النظر بخصوص عدد من القضايا الدولية واإلقليمية
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ود بالمواد األولية  ز ي الت 
ز
 أكتر من 49% من الشر كات تواجه صعوبات ف

 

ؤسسات الصناعية التي صرحت بوجود صعوبات كبيرة في التزود بالمواد األولية  ارتفعت نسبة الم

آراء أعده معهد   بالمائة وذلك وفق أحدث سبر 49إلى أكثر من  2022األول من سنة  خالل الثالثي  ٍ
 .آراء رؤساء المؤسسات الصناعية وآفاق نشاط مؤسساتهماإلحصاء الوطني حول 

التي أدت إلى نقص فادح في المواد األولية القادمة من   ويأتي ذلك تزامنا مع األزمة الروسية األوكرانية

البلدين باإلضافة إلى تضرر سالسل التوريد في العالم وفق ما نشرته جريدة الصباح في عددها  

 .2022ماي  11الصادر اليوم األربعاء 

 

 

مت مع النقد الدولي بإصالحات تونسية ز  نمصية: الحكومة الت 

 

لحمامات لموزاييك على هامش حضورها في  بوغديري نمصية اليوم في اقالت وزيرة المالية سهام 

الملتقى الدولي للخبراء المحاسبين الفرنكفونيين، إن االصالحات التي تقوم بها حكومة نجالء بودن هي  

عيبة التي تعيشها البالد خاصة اثر  اصالحات تونسية تستحقها البالد التونسية وتتطلبها المرحلة الص

ار تعهدات الدولة مع صندوق النقد  د وهي اصالحات ضرورية ولكنها تتجه أيضا في اطجائحة كوفي

 .الدولي
وأوضحت بوغديري أن الحكومة ماضية في مسار تعهداتها والبرنامج الذي أتت به منذ تشكلها في  

 .رى وفق تأكيدهاأكتوبر المنقضي وملتزمة ببرنامج االصالحات الكب
ي والتهرب الجبائي وكل ما يتعلق  مصية محاربة االقتصاد المواز ومن بين هذه االصالحات وفق ن

 .بالجرائم المالية وهي حرب متواصلة وفق تعبيرها
 ورفضت وزيرة المالية االجابة على سؤال حول الزيادات المرتقبة في بعض المواد األساسية

 

ي الحليب والبيض والدجاج
ز
 قيمة الزيادة ف

ُ
د بعد

ّ
 وزير التجارة: لم نحد

 

أنه لم يتم تحديد   2022ماي  11اليوم األربعاء  وزيرة التجارة التونسية فضيلة الرابحي  أكدت

 .أسعار البيض والدجاج والحليب، وأن قيمة الزيادة مازالت قيد الدرس قيمة الزيادة في  
وأشارت إلى أن مراجعة األسعار ستكون جراء ارتفاع أسعار األعالف التي يتم توريدها ولتغطية كلفة 

 .القدرة الشرائية للمواطن اإلنتاج مع مراعاة
الزيادة المرتقبة، مع الضغط   وأضافت أن الحكومة ستحاول عدم تحميل المواطن كلفة كبيرة جراء

 على أسعار األعالف حتى تبقى األسعار معقولة وتراعي القدرة الشرائية للمستهلك 
وكان وزير الفالحة والصيد البحري والموارد المائية محمود إلياس حمزة، قد أعلن مساء أمس 

بداية من يوم غد الخميس، وذلك بمناسبة   الترفيع في أسعار الحليب والبيض والدجاج نالثالثاء، ع

 .الزراعيإحياء ذكرى الجالء 
ماي الجاري، بمناسبة ذكرى الجالء الزراعي،   12وقال إنه سيقع اعتماد هذه الزيادات بداية من يوم 

 .وفق وزير الفالحة
 .ودعا الوزير المواطنين إلى تفهم هذا القرار ومساندة الفالح التونسي في هذا الوضع الدقيق، وفق قوله

 .نس إلى الحرب في أوكرانياوأرجع حمزة غالء أسعار المواد األولية في تو

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%B3/1045829/%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D9%86-49-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87-%D8%B5%D8%B9%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B2%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9
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%A9/1045937/%D9%86%D9%85%D8%B5%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B2%D9%85%D8%AA-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%A8%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9
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%A9/1045937/%D9%86%D9%85%D8%B5%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B2%D9%85%D8%AA-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%A8%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9
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%A9/1045937/%D9%86%D9%85%D8%B5%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B2%D9%85%D8%AA-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%A8%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9
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%A9/1046033/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D9%85-%D9%86%D8%AD%D8%AF-%D8%AF-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B6-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%AC%D8%A7%D8%AC
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%A9/1045766/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D8%B3%D9%8A%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%81%D9%8A%D8%B9-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B6-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%86
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حة لبلوغ 100 بالمائة انطالقا 
ّ
المهدية: نسبة إشغال الوحدات الفندقّية بالجهة مرش

 من شهر جوان المقبل

 

رّجح المندوب الجهوي للسياحة بالمهدية، محمد بوجدارية، اليوم األربعاء، أن تبلغ نسبة إشغال  

 .بالمائة خالل شهر جوان المقبل 100 الوحدات الفندقية بالجهة السياحية بالمهدية
 15و 10وأوضح بوجدارية، في تصريح لـ"وات"، أنه، ووفقا ألهل المهنة، فإن الفترة الفاصلة بين  

ستشهد ذروة اإلقبال على الوجهة السياحيّة بالمهدية مع إمكانية بلوغ األرقام المسجلة  2022جوان 

 .ائحألف س 260حيث استقبلت الجهة حوالي  2019سنة 
وأكد المتحدّث على أن العديد من وكاالت األسفار خاصة منها الفرنسية وااليطالية والبريطانية، عادت  

 .سنوات وهو ما يبّشر بموسم سياحي جيّد  5للعمل على جهة المهدية بعد غياب تجاوز 
ية يحجزون  وبيّن أن الليالي المقضاة ستشهد بدورها ارتفاعا ال سيما وأن سياح أسواق أوروبا الغرب 

 .لفترات تساوي أو تتجاوز األسبوع مع تواصل استقبال حرفاء أوروبا الشرقية كالتشيك وبولونيا
ألفا  27افريل المننقضي عن استقبال  30جانفي و 1وكشفت اإلحصائيات المتعلقة بالفترة ما بين 

عية حيث  )سنة مرج  2019سائحا خالل نفس الفترة من سنة  361ألفا و 29سياح، مقابل  310و

 .ماليين سائح( 9ر4استقبلت تونس 
، فيما بلغ  2021بالمائة مقارنة بمثيلتها لسنة  184وارتفع عدد الوافدين، في الفترة المذكورة، بنسبة 

بالمائة مقارنة بنفس الفترة من  292ليلة أي بزيادة قدّرت بنحو  619ألفا و 62عدد الليالي المقضاة 

 .العام المنقضي
في ذات اإلطار، إلى أن الرحالت الجويّة غير المنتظمة شهدت، بدورها، ارتفاعا   ولفت بوجدارية،

 .الحمامات الدولي ومطار المنستير الحبيب بورقيبة الدولي-مّطردا خاصة على مطار النفيضة
ويعدّ القطاع السياحي من أهم القطاعات التي تساهم في تنمية جهة المهدية إذ يستقطب استثمارات  

 .مليون دينار سنويا 150مليون دينار، ويوفر عائدات من العملة الصعبة تتجاوز  550تجاوزت 
آالف موطن شغل مباشر،   4وحدة فندقية، توفر حوالي  29وشهد القطاع بجهة المهدية، التي تضم 

 ..، ركودا ملحوظا بسبب انتشار فيروس "كروونا" المستجد2021و 2020خالل سنتي 
 

 

 محسن حسن:آليات للتدخل العاجل للبنك المركزي والحكومة لوقف نزيف التضخم

 

ماي   11في تصريح لموزاييك اليوم األربعاء  اعتبر الخبير االقتصادي محسن حسن 

 7.5 لتفادي مزيد تصاعد نسق التضخم الذي بلغ الحلول التي يجب أن تتخذها الدولة  أن 2022

يجب أن تكون سريعة وبصفة أولوية على مستوى الحكومة والبنك المركزي والسياسة  بالمائة

آليات أولها التحكم في سعر الدينار وعدم تركه يواجه    3ب البنك المركزي  تدخلوذلك أوال ب النقدية

أزمة الدوالر وحتى ال ينزلق الدينار لمستويات كارثية أكثر بسبب الترفيع في نسبة الفائدة األمريكية 

 . والتي لن تتوقف طبعا
 يل العرض والطلبآليات طرح مبالغ بالعملة الصعبة لتعد  3البنك المركزي مطالب بالتدخل ب

سوق الصرف وطرح مبالغ بالعملة الصعبة لتعديل  وبين أن البنك المركزي مطالب بالتدخل في 

العرض والطلب وتحقيق استقرار في مستوى سعر صرف الدينار حتى ال يعمق األزمة وال يؤثر  

سبة الفائدة  البنك قد يقوم بالترفيع في ن العجز في الميزان التجاري آو مزيد التضخم خاصة وان

المديرية مرة أخرى وهو أمر غير مرغوب فيه ألنه يؤثر على المؤسسات وقدرتها على التمويل  

https://www.shemsfm.net/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1_%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9/359187/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%A9-%D8%A5%D8%B4%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D8%AF%D9%82%D9%8A-%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D9%85%D8%B1%D8%B4-%D8%AD%D8%A9-%D9%84%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%BA-100-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%86%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A8%D9%84
https://www.shemsfm.net/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1_%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9/359187/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%A9-%D8%A5%D8%B4%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D8%AF%D9%82%D9%8A-%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D9%85%D8%B1%D8%B4-%D8%AD%D8%A9-%D9%84%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%BA-100-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%86%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A8%D9%84
https://www.shemsfm.net/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1_%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9/359187/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%A9-%D8%A5%D8%B4%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D8%AF%D9%82%D9%8A-%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D9%85%D8%B1%D8%B4-%D8%AD%D8%A9-%D9%84%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%BA-100-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%86%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A8%D9%84
https://www.shemsfm.net/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1_%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9/359187/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%A9-%D8%A5%D8%B4%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D8%AF%D9%82%D9%8A-%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D9%85%D8%B1%D8%B4-%D8%AD%D8%A9-%D9%84%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%BA-100-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%86%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A8%D9%84
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فائدة متغيرة ولكن هذا ال يعني انه لن  واالستثمار وعلى األسر المتحصلة على قروض سكنية بنسب 

 .المالية لألسر والمؤسسات المصاعب  يلجأ إلى ذلك وهو ما سيؤدي إلى تضخم 
 رض البنك المركزي شروطا على مؤسسات القرض اليقاف توريد المواد االستهالكية ف 

وأشار إلى أن البنك المركز يمكنه التدخل من خالل التحكم في ترشيد وتوريد المواد االستهالكية  

مع توريد المواد   وفرض الشروط على مؤسسات القرض والتنسيق مع الحكومة من أجل القطع 

وان لم يكن مبلغها كبيرا وذلك للحد من نسب التضخم وترك التوريد فقط للمواد  االستهالكية حتى 

 . األولية آو التي تسهم في دوران العجلة االقتصادية
 الحكومة مطالبة بإنجاح الموسم الفالحي ووضع سياسة تخزين للمواد األساسية 

دم االستهانة بارتفاع  للحكومة المطالبة بان تتعامل بواقعية وموضوعية وع ويرى أن هناك دور

األسعار ورمي المسؤولية على المحتركين والتسويق لذلك وما يروج له رئيس الجمهورية قيس سعيد  

حول شعار التحكم في التضخم حيث أن الحكومة مطالبة بإنجاح الموسم الفالحي الحالي وترفيع أسعار  

فة مياه الري ودعم األسمدة والمواد  الحبوب من الفالح لتشجيعه على االستثمار في القطاع وتقليص كل

 .األولية العلفية ومدخالت اإلنتاج الفالحي للتحكم في سعر المنتجات الفالحية
بإجراءات لدعم األعالف   الحكومة التدخل  تدخلت  وقال إن أزمة الحليب مثال كان يمكن تالفيها لو  

دة األساسية من خالل توفير حتى تقلص من كلفة اإلنتاج وتتمكن من التحكم في سعر هذه الما

التمويالت الضرورية عبر البنك الوطني الفالحي داعيا الحكومة إلنجاح الموسم الحالي سرعة من 

في وضع سياسة تخزين المواد األساسية لتخزين حاجياتنا وعلى المستوى الثاني عبر التوريد   خالل 

المكلفة بالشراءات كديوان   وخاصة منها   إيفاء الدولة بتعهداتها تجاه المؤسسات العمومية من خالل 

آالف مليار تقريبا والشيء نفسه للدواوين األخرى   3 الحبوب الذي لديه متخلدات بذمة الحكومة بنحو 

  والصيدلية المركزية
 عمل ينسق بين البنك المركزي والحكومة التخاذ إجراءات تراعي تقلبات السوق  فريق 

من استيراد حاجياتنا والبحث عن  بالخالص ستمكن هذه الدواوين  وأكد أن اإليفاء بتعهدات الدولة

مزودين في هذا الظرف العالمي الصعب ودعا الحكومة لتأهيل مسالك التوزيع ليس كشعار بل بتطبيق 

في شبكة من األسواق لمقاومة االحتكار للتحكم   ومحاربة االحتكار وتطبيق القانون واستثمار الدولة 

عمل ينسق بين البنك المركزي والحكومة  بتكوين فريق  أن الدولة مطالبة  بر في األسعار . واعت

التخاذ إجراءات تراعي تقلبات السوق على مستوى التضخم واألسعار وأتحاذ إجراءات مناسبة تحافظ  

على القدرة الشرائية لضعاف الحال والقدرة التنافسية للمؤسسة التونسية التي تعاني وضع صعب  

 .ودقيق وخطير
. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Financement et état de santé des PME | Un goulot d’étranglement 
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Les petites et moyennes entreprises (PME) sont les plus exposées aux chocs et 

fluctuations économiques comparativement aux grandes entreprises et font face 

aux difficultés d’accès au financement bancaire en raison de leurs spécificités, 

de la nature de leur structuration et de leurs conditions de travail. La 

problématique du financement constitue l’un des obstacles majeurs au 

développement des PME tunisiennes. 

La contrainte de financement des PME est certainement l’obstacle le plus 

visible. Pour nombre de dirigeants de PME, le financement constitue l’un des 

obstacles majeurs à la croissance de leurs entreprises. La propagation du 

coronavirus  a impacté amplement l’activité économique de la Tunisie, surtout 

au niveau des entreprises qui ont été considérablement touchées par cette 

pandémie. 

Selon le porte-parole de l’Association nationale des PME, Abderrazek Houas, la 

situation actuelle de cette catégorie d’entreprises est « catastrophique », 

précisant que près de 140.000 PME sont en faillite et 45.000  autres menacées 

par une banqueroute. Et d’ajouter que « le gouvernement n’a pu trouver jusqu’à 

aujourd’hui les solutions adéquates (financements) à ce secteur depuis la 

propagation de la pandémie. 

De même, 13% des entreprises à participation étrangère ont déclaré avoir fermé 

leurs portes à cause des impacts de la pandémie de la Covid-19, selon l’enquête 

annuelle du Baromètre de la santé des PME “MIQYES”, réalisé par la Conect. 

Cette enquête qui a ciblé un échantillon de 527 PME, durant la période du 21 

septembre au 5 novembre 2021, montre que 84% de ces entreprises ont vu leurs 

activités impactées par la crise sanitaire. 70% des entreprises interrogées ont 

souligné une régression de leur chiffre d’affaires en 2020, contre 34% en 2018. 

A l’instar des éditions précédentes du MIQYES, l’administration fiscale est 

considérée par les dirigeants des PME comme le principal blocage administratif 

(19,7%), suivie des douanes (16,5%) et enfin des autorisations (13,1%). En 

effet, 30% des sociétés à capital majoritairement étranger considèrent que la 

douane représente une source de blocages administratifs à leurs activités. 

Lire la suite : https://lapresse.tn/129986/financement-et-etat-de-sante-des-pme-

un-goulot-detranglement/  

 

https://lapresse.tn/129986/financement-et-etat-de-sante-des-pme-un-goulot-detranglement/
https://lapresse.tn/129986/financement-et-etat-de-sante-des-pme-un-goulot-detranglement/
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Ministre du Commerce :« l’augmentation des prix de l’œuf, du lait 

et du volaille est en cours d’examen» 

 

La ministre du Commerce Fadhila Rebhi a assuré que « l’augmentation des prix 

de l’œuf, du lait et de la volaille, prévue pour demain, est en cours d’examen. » 

Le ministre a indiqué lors de la réunion de la commission mixte tuniso-

égyptienne, que « cette augmentation est due à l’augmentation du prix des 

aliments de bétails au niveau international. » 

  

La BERD revoit à la baisse la croissance en Tunisie 

 

La Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) a 

revu, ce mardi, à la baisse les prévisions de croissance de la Tunisie pour 2022, 

soit à 2%, en régression de 0,7%, depuis la mise à jour de mars dernier, tout en 

maintenant les prévisions à 2,5% de croissance, pour 2023. 

La BERD a expliqué cette révision par "l'accroissement de la vulnérabilité et 

l'incertitude continue", notant que la guerre en Ukraine et l’augmentation des prix 

(en particulier l’huile et le blé) affecteront aussi bien les ménages que le budget 

public, en raison des subventions gouvernementales. 

Les progrès en ce qui concerne la négociation du programme financé par le FMI 

ont été lents, étant donné les changements politiques, depuis juillet 2021 et ce, en 

dépit des négociations techniques en cours et un accord potentiel prévu "dans un 

avenir proche", selon la banque. 

Les principaux risques qui pèsent sur les perspectives futures consistent en "tout 

retard supplémentaire pour mettre en œuvre les réformes et arriver à un accord 

avec le Fonds la détérioration de la situation politique actuelle, l’impact de la 

guerre de l’Ukraine sur les prix mondiaux de l'alimentation et de l'énergie, la 

Tunisie étant dépendante des importations et les retombées de la guerre sur les 

perspectives de l’Europe, le principal partenaire économique du pays. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

https://www.shemsfm.net/fr/actualites_tunisie-news_news-nationales/359161/ministre-du-commerce-l-augmentation-des-prix-de-l-oeuf-du-lait-et-du-volaille-est-en-cours-d-examen
https://www.shemsfm.net/fr/actualites_tunisie-news_news-nationales/359161/ministre-du-commerce-l-augmentation-des-prix-de-l-oeuf-du-lait-et-du-volaille-est-en-cours-d-examen
https://www.mosaiquefm.net/fr/actualite-economie-tunisie/1045475/la-berd-revoit-a-la-baisse-la-croissance-en-tunisie
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Corée du Nord: Kim Jong 
Un décrète un 
confinement dans tout 
le pays 

 

Dettes africaines : 
comment sortir de 
l’ornière 

Centrafrique : au-delà du 
bitcoin, le bras de fer entre 
Touadéra et la France 
s’intensifie 

Le dirigeant nord-coréen, 
Kim Jong Un, a appelé à 
des mesures de 
"confinement" à l'échelle 
nationale, après qu'un 
premier cas de Covid-19 ait 
été détecté dans son 
pays, depuis le début de la 
pandémie, selon la presse 
officielle. 
Jong Un "a appelé toutes 
les villes et tous les comtés 
du pays à confiner 
minutieusement leurs 
territoires et à organiser le 
travail et la production après 
avoir isolé chaque unité de 
travail, chaque unité de 
production et chaque unité 
d'habitation les unes des 
autres", afin de bloquer la 
propagation du "virus 
malveillant", a déclaré 
l'agence de presse officielle 
KCNA.  

  

Alors que le nombre de 
pays africains en risque de 
surendettement a doublé 
depuis la survenue du 
Covid-19, seuls trois 
d’entre eux ont opté pour 
une restructuration de leur 
passif via le nouveau « 
cadre commun » du G20. 
Parallèlement, les 
émissions d’eurobonds se 
sont poursuivies. Le signe 
d’une nouvelle maturité ? 
  
Lire la suite :  
https://www.jeuneafrique.co
m/1341719/economie/dettes-
africaines-comment-sortir-de-
lorniere/   

Le 22 avril dernier, Faustin-
Archange Touadéra (FAT) a 
promulgué une loi sur la 
cryptomonnaie, faisant du 
bitcoin la monnaie officielle et 
de référence de la Centrafrique 
au côté – pour le moment – du 
franc CFA. Depuis, Bangui 
rencontre l’opposition de la 
Banque des États d’Afrique 
centrale (BEAC), et 
notamment de son 
gouverneur, le 
Tchadien Abbas Mahamat 
Tolli. Mais FAT n’entend pas 
reculer et a prévu de présenter 
la nouvelle monnaie 
numérique centrafricaine dans 
quelques jours à Dubaï.Lire la 
suite : 
https://www.jeuneafrique.com/13
45289/politique/centrafrique-au-
dela-du-bitcoin-le-bras-de-fer-
entre-touadera-et-la-france-
sintensifie/  
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