
كشف المعهد الوطني لإلحصاء، عن تقلص العجز التجاري في 2020 مقارنة بالعام 
السابق بما يصل إلى 6.6 مليار دينار تونسي )2.4 مليار دوالر(. وهبط العجز إلى 
مستوى 12.75 مليار دينار )4.7 مليار دوالر( بعد أن كان في مستوى 19.43 

مليار دينار )7.2 مليار دوالر( عام 2019.
المائة  بنسبة 18.7 في  للواردات  تراجع ملحوظ  إلى  التقلص  وأرجع »المعهد« هذا 

خالل 2020 مقارنة بالعام السابق.
والعجز التجاري المتفاقم كان من المعضالت الرئيسية لكل الحكومات في السنوات 
الماضية؛ لكن هبوطه هذا العام ساهم في ارتفاع احتياطي النقد األجنبي في البالد 

بشكل الفت.
حيازات  التونسي، عن وصول  المركزي  البنك  إحصاءات  أظهرت  ذاته،  الوقت  في 
البالد من العملة األجنبية إلى ما يعادل 162 يومًا من الواردات؛ وهو أعلى مستوى 

منذ عام 2011.
وكانت كشفت رئاسة الحكومة التونسية عن التزامها مع صندوق النقد الدولي بوضع 

برنامج إصالحات اقتصادية يتناسب مع رؤية الحكومة للتعاون مع هذا الهيكل المالي 
الدولي، ويتماشى مع الموارد المالية المتوفرة لديها.

تابعة  خبراء  بعثة  مع  اجتماع  أول  في  الحكومة،  رئيس  المشيشي،  هشام  ووعد 
لتنفيذ عدد  أن تونس مستعدة  بعد،  التواصل عن  تقنية  اعتمادًا على  النقد  لصندوق 
من اإلصالحات الهيكلية، مؤكدًا أن العالقة بين الطرفين "عالقة استراتيجية بالنسبة 

لتونس وحكومتها".
وتبحث الحكومة التونسية عن طريقة مجدية لتمويل ميزانية السنة الحالية، وذلك بعد 
امتد من سنة 2016  الذي  الدولي  النقد  بين تونس وصندوق  الموقع  االتفاق  نهاية 
إلى 2020. وكان هذا االتفاق قد مكن الحكومة التونسية من الحصول على مبلغ 
2.9 مليار دوالر اعتمدت عليه لتمويل الميزانية وتسيير شؤون الدولة. وفي حال عدم 
توفر قروض خارجية، فإن الهوة ستكون شاسعة بين الموارد المتوفرة وطلبات التمويل. 

المصدر )صحيفة الشرق االوسط، بتصرف(
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تقلص العجز التجاري التونسي وارتفاع االحتياطات األجنبية

The National Institute of Statistics in Tunisia revealed that the trade 
deficit narrowed in 2020 compared to the previous year, amounting to 
6.6 billion Tunisian dinars (2.4 billion dollars). The deficit fell to the 
level of 12.75 billion dinars (4.7 billion dollars), after it was at the level 
of 19.43 billion dinars (7.2 billion dollars) in 2019.
The Institute attributed this contraction to a noticeable decline in imports 
by 18.7 percent in 2020 compared to the previous year.
The worsening trade deficit was one of the main dilemmas for all 
governments in past years, but its decline this year contributed to a 
remarkable increase in foreign exchange reserves in the country.
At the same time, statistics from the Central Bank of Tunisia showed that 
the country's holdings of foreign currency amounted to the equivalent of 
162 days of imports, which is the highest level since 2011.
The Tunisian government presidency had revealed its commitment with 
the International Monetary Fund to develop a program of economic 
reforms in line with the government's vision of cooperation with this 

international financial structure, and in line with the financial resources 
available to it.
Prime Minister Hichem Mechichi promised, in the first meeting with an 
IMF expert mission, based on remote communication technology, that 
Tunisia is ready to implement a number of structural reforms, stressing 
that the relationship between the two parties is "a strategic relationship 
for Tunisia and its government."
The Tunisian government is looking for a feasible way to finance the 
current year’s budget, after the end of the agreement signed between 
Tunisia and the International Monetary Fund, which extended from 
2016 to 2020. This agreement enabled the Tunisian government to 
obtain an amount of $2.9 billion that it relied on to finance the budget 
and run state affairs. In case of the lack of external loans, the gap will be 
wide between the available resources and funding requests.
Source (Asharq Al-Awsat Newspaper, Edited)

Tunisian Trade Deficit Shrank & Foreign Reserves Increased



المدارس  بفتح  للحكومة  الثاني  عبدهللا  الملك  توجيهات  األردن  تجارة  غرفة  ثمنت 
والقطاعات بطريقة مدروسة تحمي المواطنين واالقتصاد الوطني.

وفي هذا اإلطار، اكد رئيس الغرفة  نائل الكباريتي ان القطاع التجاري يدرك ويقدر 
وحماية  معيشتهم  وتحسين  المواطنين  وصحة  الوطن  مصلحة  على  الحرص  مدى 
بقمة  دائما  االقتصادي  الشأن  يضع  عبدهللا  الملك  ان  معتبرا  الوطني.  االقتصاد 
اولوياته، مشيرا الى الجهود التي قادها منذ انتشار وباء فيروس كورونا لتجنيب االردن 

اية صعوبات اقتصادية وحماية صحة وسالمة المواطنين.
واكد ان جاللة الملك ادرك ومنذ بدء األزمة ضرورة ان يكون الشأن االقتصادي بعيدا 
من  والتخفيف  آثارها  لتجاوز  اجراءات  من خالل  الجائحة  تفرضها  تبعات  اية  عن 

اضراراها، تكون متوازية مع الوضع الصحي.

 واشار الى ان الصعوبات االقتصادية التي تمر على البالد اليوم جراء جائحة كورونا،  
تتطلب من الجميع العمل معا بروح واحدة لتجاوزها والتعامل معها، مؤكدا ان المملكة 

قادرة على تخطي التحديات.
بالعودة  لالخرى  والسماح  المغلقة  االقتصادية  القطاعات  فتح  ان  الكباريتي  واكد 
للممارسة اعمالها بات ضرورة ملحة للحفاظ على المنشآت والشركات واستمرار اعمالها 

المتوقفة منذ نحو عام تقريبا.
واشار الى ان عودة كل القطاعات االقتصادية للعمل سيسهم في تسريع وتيرة النشاط 
التجاري بما ينعكس إيجابا على التجار  والعاملين والمواطنين بشكل عام، واالرتقاء 

بأداء االقتصاد الوطني، وتوليد المزيد من فرص العمل.
المصدر )صحيفة الدستور االردنية، بتصرف(

الكباريتي: المملكة قادرة على تخطي التحديات االقتصادية

The Jordan Chamber of Commerce appreciated King Abdullah 
II's directives to the government to open schools and sectors in a 
thoughtful way that protects citizens and the national economy.
In this context, the Chamber’s president, Nael Al-Kabariti, 
affirmed that the commercial sector understands and appreciates 
the extent of concern for the nation’s interest, the citizens 
’health, improving their livelihood and protecting the national 
economy. Believing that King Abdullah always puts economic 
affairs at the top of his priorities, referring to the efforts he has 
led since the spread of the Coronavirus epidemic to spare Jordan 
any economic difficulties and protect the health and safety of 
citizens.
Al-Kabariti stressed that His Majesty the King realized, since the 
start of the crisis, the need for the economic affairs to be far from 
any consequences imposed by the pandemic through measures to 
overcome its effects and mitigate its damages, which are parallel 
to the health situation.

He also pointed out that the economic difficulties that the country 
is going through today as a result of the Corona pandemic, 
require everyone to work together in one spirit to overcome and 
deal with it, stressing that the Kingdom is able to overcome the 
challenges.
Al-Kabariti affirmed that opening the closed economic sectors 
and allowing others to return to practice their work has become 
an urgent necessity to preserve the establishments and companies 
to resume their activities that have been suspended for nearly a 
year.
He also pointed out that the return of all economic sectors to work 
will contribute to accelerating the pace of commercial activity, 
which will positively affect merchants, workers and citizens in 
general, improve the performance of the national economy, and 
generate more job opportunities.
Source (Ad-Dustour Newspaper-Jordan, Edited)

Al-Kabariti: The Kingdom is Capable of Overcoming the Economic Challenges



توقع اتحاد الصناعات األلمانية )بي دي آي( نمو االقتصاد االلماني %3.5 هذا 
العام بعد انخفاض الناتج المحلي اإلجمالي بنحو %5 في عام 2020. مبينا أن 
االقتصاد لن يتمكن من العودة إلى مستويات ما قبل جائحة »كوفيد - 19« قبل 

العام المقبل على أقرب تقدير.
توقعات االتحاد أقل تفاؤاًل من تقديرات الحكومة التي ُنشرت في أكتوبر )تشرين 
المحلي اإلجمالي  الناتج  ينتعش  فيها برلين أن  الماضي، والتي توقعت  األول( 

بمعدل نمو يبلغ 4.4%.
واوضح رئيس االتحاد سيجفريد روسورم، ان االقتصاد لن يكون قادرًا على العودة 
إلى مستوى ما قبل األزمة في عام 2021 بسبب الموجة الثانية من الوباء، لكن 

ستكون هناك فرصة جيدة ألن يفعل ذلك في النصف األول من عام 2022. 

وستحّدث الحكومة توقعات نمو الناتج المحلي اإلجمالي لعام 2021 في وقت 
الحق من هذا الشهر.

وتعاني أوروبا من إجراءات عزل عام جراء تفشي فيروس »كورونا« المستجد 
بأرقام ونسب قياسية، وفي ألمانيا أقّرت الحكومة مؤخرًا عزاًل عامًا وإغالق جميع 

المحالت والمدارس والمؤسسات العامة.
وفي هذا الصدد توقع معهد بحوث التوظيف األلماني »آي إيه بي« أن يتسبب 
الناتج  ألمانيا في محو نحو 3.5 مليار يورو من  كل أسبوع من اإلغالق في 

المحلي اإلجمالي للبالد.
المصدر )صحيفة الشرق االوسط، بتصرف(

توقعات بنمو االقتصاد االلماني 3.5 في المئة في 2021

The Federation of German Industries (BDI) expects the German 
economy to grow by 3.5% this year after a drop in GDP by about 
5% in 2020. Indicating that the economy will not be able to return 
to pre-levels of the "Covid-19" pandemic before next year soon.
The Federation’s forecast is less optimistic than the government’s 
forecasts published in last October, in which Berlin predicted 
that GDP would recover at a rate of 4.4%.
The president of the federation, Siegfried Rossum, explained that 
the economy will not be able to return to the pre-crisis level in 
2021 due to the second wave of the epidemic, but there will be a 
good chance that it will do so in the first half of 2022.

The government will update its 2021 GDP growth forecast later 
this month.
Europe suffers from general isolation measures due to the 
outbreak of the new Corona virus, in record numbers and rates, 
and in Germany the government recently approved general 
isolation and the closure of all shops, schools and public 
institutions.
In this regard, the German Employment Research Institute (IAP) 
expects that every week of the closure in Germany will wipe out 
about 3.5 billion euros from the country's GDP.
Source (Asharq Al-Awsat Newspaper, Edited)

German Economy is expected to grow by 3.5% in 2021



عقد مجلس األعمال السعودي - المغربي، اجتماع عمل عن بعد، جرى خالله 
بحث آليات تفعيل التعاون االقتصادي والتجاري والشراكة بين رجال األعمال 

بالبلدين، والدعوة إلنشاء صندوق استثماري مشترك.
وسبل  البلدين  كال  في  المستثمرين  تواجه  التي  التحديات  االجتماع  وناقش 
تذليلها بالتعاون مع الجهات ذات الصلة، وعقد لقاءات ثنائية لتعزيز االستيراد 
السعوديين  والمصدرين  المستثمرين  وعي  رفع  جهود  عن  فضاًل  والتصدير، 
سنوي  تجاري  معرض  إلقامة  ومقترح  المغرب،  في  المطلوبة  باإلجراءات 

مشترك.
وأوضح رئيس مجلس الغرف السعودية، عجالن العجالن، أن "دور مجلس 
األعمال المغربي - السعودي المشترك يساهم بشكل كبير في الدفع بالعالقات 

االقتصادية نحو المزيد من التطور والنمو"، متطلعًا أن "يساهم هذا اللقاء في 
تسريع الخطى نحو تفعيل نشاط المجلس ووضع اآلليات العملية لتنفيذ بنوده 
التجاري، وبحث  التبادل  تطوير عمليات  واستكشاف سبل  مقرراته،  ومتابعة 
الفرص االستثمارية في المجاالت المختلفة ومناقشة اآلليات التي من شأنها 

تحقيق هذه األهداف".
آليات  بوضع  االجتماع  هذا  أعمال  تتوج  أن  في  أمله  العجالن عن  وأعرب 
عملية لتعزيز العالقات االقتصادية بين المملكتين، من خالل االتفاق على 
حزمة من اآلليات للعمل عليها من قبل الطرفين؛ بهدف االرتقاء بحجم ونوع 

العالقات التجارية واالستثمارية.
المصدر )صحيفة الشرق االوسط، بتصرف(

عجالن العجالن: اليات لتطوير العالقات االقتصادية السعودية - المغربية

 The Saudi-Moroccan Business Council held a remote 
work meeting, during which they discussed mechanisms 
for activating economic and commercial cooperation and 
partnership between businessmen in the two countries, and 
a call for the establishment of a joint investment fund.
The meeting discussed the challenges facing investors in 
both countries and ways to overcome them in cooperation 
with the relevant authorities, holding bilateral meetings 
to promote import and export, as well as efforts to raise 
awareness of Saudi investors and exporters of the required 
procedures in Morocco, and a proposal to establish a joint 
annual trade fair.
The Chairman of the Council of Saudi Chambers, Ajlan Al-
Ajlan, explained that “the joint Moroccan-Saudi Business 
Council’s role greatly contributes to pushing economic 

relations towards further development and growth,” 
hoping that “this meeting will accelerate the pace towards 
activating the Council’s activity and laying down practical 
mechanisms to implement its provisions and following up 
on its decisions, exploring ways to develop trade exchange 
operations, discussing investment opportunities in various 
fields and discussing mechanisms that would achieve these 
goals.
Al-Ajlan expressed his hope that the work of this 
meeting would culminate in the development of practical 
mechanisms to strengthen economic relations between the 
two kingdoms, by agreeing on a package of mechanisms to 
work on by both parties, in order to improve the size and 
type of commercial and investment relations.
Source (Asharq Al-Awsat Newspaper, Edited)

Ajlan Al-Ajlan: Mechanisms for Developing Saudi-Moroccan Economic Relations


