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Economie
Nationale
المصادقة على مشروع قانون يتعلق بالتمويل التشاركي بـإجماع النواب
صادق نواب الشعب خالل جلسة عامة بالبرلمان يوم الثالثاء  21جويلية  2020على مشروع قانون يتعلق
بالتمويل التشاركي بــرمتّه بــ  127نعم دون إحتفاظ ودون رفض.
واعتبر رئيس لجنة المالية بمجلس نواب الشعب عياض اللومي أن مصادقة البرلمان على القانون بــرمتّه
بــ  127نعم دون إحتفاظ ودون رفض يمثل رسالة سياسية قوية رغم االختالفات مشيرا إلى أن الخطوة
التضامني
االقتصاد
منظومة
استكمال
اطار
في
.تندرج
https://www.mosaiquefm.net/ar/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7
%D8%B1-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3/772221/%D8%A7%D9%84%D9%
85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82%D8%A9%D8%B9%D9%84%D9%89%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%
84%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D9%
8A-%D8%A8%D9%80%D8%A5%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8
Tunisie : la récession économique sera de 10% au moins, en
2020
Ezzedine Saidane a déclaré que la situation économique était déjà très
dégradée en Tunisie avant la crise sanitaire. Aujourd’hui, il alerte sur une

récession économique dépassant les prévisions du FMI et de la Banque
Mondiale.
« Nous avons mal géré la crise sanitaire. Car nous n’avons pas assuré à
nos entreprises toutes les chances pour leur redémarrage économique. La
preuve est qu’aujourd’hui la Tunisie devra faire face à une récession plus
élevée que celle prévue. Je peux vous assurer qu’elle sera d’au moins 10%.
D’où une explosion du chômage qui atteignait avant la crise le taux de
15,1%. Aujourd’hui nous pouvons parler d’un taux de 21,6%. Imaginez ce
que ce taux va engendrer en Tunisie. Une explosion sociale »
https://www.leconomistemaghrebin.com/2020/07/21/tunisie-2020recession-economique/
وزير المالية يُعلن عن إجراءات تهم الجالية التونسية بالخارج
 دينار عن كل صفحة من25 ( تقرر تمكين الجالية التونسية بالخارج من االنتفاع بالتسجيل بالمعلوم القار
 عوضا عن المعلوم النسبي عند االقتناء بالعملة األجنبية لجميع أنواع العقارات المعدة لممارسة،)كل نسخة
 وكذلك األراضي على غرار العقارات المعدة للسكن و المقتناة بالعملة األجنبية و التي،نشاط اقتصادي
.تنتفع حاليا بالتسجيل بالمعلوم القار
وبين الوزير أنّه تقرر تمكين التونسيين بالخارج من القيام بإيداعات بالعملة بالبنوك التونسية وفق نسبة
.تنافسية مقارنة بما هو معمول به في بلدان اإلقامة وهو ما من شأنه دعم الموجودات بالعملة الصعبة
وأفاد وزير المالية أنه تقرر تمكين التونسيين بالخارج الذين انتفعو بنظام اإلعفاء الكلي من المعاليم
 من%40 أو% 35  وذلك بدفع،واآلداءات المستوجبة على توريد سيارة من تسوية الوضعية الديوانية
 مع رفع%100 مبلغ االداءات و المعاليم المستوجبة بحسب سعة االسطوانة أو نوع الوقود عضوا عن
.قيد تحجير التفويت
https://www.radioexpressfm.com/ar/%d9%88%d8%b2%d9%8a%d8%b
1-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a9%d9%8a%d9%8f%d8%b9%d9%84%d9%86-%d8%b9%d9%86%d8%a5%d8%ac%d8%b1%d8%a7%d8%a1%d8%a7%d8%aa%d8%aa%d9%87%d9%85%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%a7/?fbclid=IwAR27rEF47CA_1kRiadCvz
lwXvAF9GKtDaq5FHZ-2MxKf0o1LMEjwsv99358
Finances, fiscalité et budget de l’Etat
Les recettes fiscales en baisse de 12% (premier semestre 2020)
Les recettes fiscales ont été revues à la baisse de 12% au cours du premier
semestre 2020. Et ce par rapport à la même période de l’année 2019. A

souligné le ministre des Finances, Mohamed Nizar Yaïche, mardi, au
palais du gouvernement.
https://www.leconomistemaghrebin.com/2020/07/21/recettes-fiscalesbaisse-12-premier-semestre-2020/
Nizar Yaiche : Défiscalisation des contributions RSE des
entreprises
Dans son intervention, sur les 60 mesures financières et fiscales du
gouvernement, le ministre des finances, Nizar Yaiche, a annoncé la
défiscalisation des contributions financières des entreprises en matière de
RSE.
Le plafond a été fixé à 2% du chiffre d’affaires avec un total de contribution
RSE ne dépassant pas les 300.000 dinars par an.
https://www.webmanagercenter.com/2020/07/21/454002/nizaryaiche-defiscalisation-des-contributions-rse-des-entreprises/
وزير المالية“ :نعمل على التسريع في خالص مستحقات المزودين العموميين لدى الدولة”
أكد وزير المالية نزار يعيش ،يوم الثالثاء  21جويلية  ،2020أنه تقرر وضع آلية لتسريع خالص
مستحقات المزودين العمومين لدى الدولة لتمكينهم من خالص متخلداتهم تجاه القطاع الخاص ،وذلك عبر
رصد اعتمادات تكميلية بحوالي  800مليون دينار.
وبين الوزير أنه تقرر تحديد سقف خطايا التأخير المستوجبة على الديون الجبائية المثقلة ويشمل اإلجراء
كل المطالبين بالضريبة الذين لديهم ديون عم ومية مثقلة متخلدة بذمتهم على أن ال تتجاوز خطايا التأخير
المستوجبة بعنوان التأخير مبلغ أصل الدين.
وأضاف وزير المالية أنه تقرر تخفيف العبء الجبائي على المؤسسات المتضررة وذلك لتمكينها من التمديد
في مدة تسديد الديون الجبائية المتخلدة بذمة المنخرطين بالعفو الجبائي لسنة  2019من  5إلى  7سنوات،
هذا إلى جانب تمتيعها بالتصريح لتسوية وضعيته الجبائية دون دفع وجدولة تلك المبالغ لمدة تصل إلى 7
سنوات دون دفع أي تسبقة ،كما تم تمتيعها وبصفة آلية من تأجيل القسط األول من التسبقة بعنوان الضريبة
على الشركات.
https://www.radioexpressfm.com/ar/%d9%88%d8%b2%d9%8a%d8%b
1-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a9%d9%86%d8%b9%d9%85%d9%84-%d8%b9%d9%84%d9%89%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b3%d8%b1%d9%8a%d8%b9%d9%81%d9%8a%d8%ae%d9%84%d8%a7%d8%b5/?fbclid=IwAR0wo5dcxz1QqW4pngw
5jnecQVGDSxNVqCVnhB1YXfZW9d1mxMTLxq92vyM

Domaine de l’Etat
لجنة تصفية أمالك التجمع :إحالة  63عقارا بقيمة ناهزت الـ  9مليون دينار لملك الدّولة الخاص
ويبلغ عدد العقارات المسجلة التي تمت إحالتها  39عقارا بقيمة مالية قدّرت بـ  6.992.052.000د،
بينما بلغت قيمة العقارات غير المسجلة وعددها  24عقارا  2.291.081.000د.
كما نظرت الجلسة في إحالة بناءات مشيدة على ملك الدولة الخاص لفائدة الدّولة والتي تشمل  13عقارا
إحالة مباشرة بحكم أن األنقاض ليست على ملك التجمع ،إلى جانب إحالة  8عقارات على ملك الدّولة العام
لفائدة الجهات القائمة على الملك.
https://www.radioexpressfm.com/ar/%d9%84%d8%ac%d9%86%d8%a9
-%d8%aa%d8%b5%d9%81%d9%8a%d8%a9%d8%a3%d9%85%d9%84%d8%a7%d9%83%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ac%d9%85%d8%b9%d8%a5%d8%ad%d8%a7%d9%84%d8%a9-63%d8%b9%d9%82%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%a8/?fbclid=IwAR3Za_7j135tjKrZfVGBpEIZHxOwWrLDsog8uRT7hkib-rU5v3MfW7A8UA
Financement, secteur bancaire, leasings et bailleurs de fonds
التوقيع على اتفاقية تعاون بين الهيئة التونسية لالستثمار وصندوق الودائع واألمانات
تولى يوم  21جويلية  2020رئيس الهيئة التونسية لالستثمار ،بليغ بن سلطان والمديرة العامة لصندوق
الودائع واألمانات بثينة بن يغالن ،تحت إشراف وزير التنمية واالستثمار والتعاون الدولي محمد سليم
العزابي بمقر الوزارة ،التوقيع على اتفاقية تعاون بين الهيئة والصندوق.
وتهدف هذه االتفاقية إلى وضع إطار لتشجيع إحداث المؤسسات ودفع االستثمار الخاص من خالل المساهمة
في تمويل المشاريع في مختلف القطاعات وخاصة منها القطاعات الواعدة على غرار قطاعات،
التكنولوج يات الحديثة والبيئة والتنمية المستدامة  ،في جميع الجهات وخاصة الجهات الداخلية.
https://www.radioexpressfm.com/ar/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%88
%d9%82%d9%8a%d8%b9-%d8%b9%d9%84%d9%89%d8%a7%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%82%d9%8a%d8%a9%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d9%88%d9%86-%d8%a8%d9%8a%d9%86%d8%a7%d9%84%d9%87%d9%8a%d8%a6%d8%a9%d8%a7/?fbclid=IwAR3f-0mzVFmql47ZvOsDY1Oceb36aFUcYcg_e68s1qFvpymbD6aZsDjunQ

وزير المالية“ :يمكن للتونسيين االنتفاع بحواسيب محمولة من قبل البنك التونسي للتضامن”
أكد وزير المالية نزار يعيش ،يوم الثالثاء  21جولية  ،2020خالل ندوة صحفية أنه تقرر إسناد  10آالف
قرض من قبل البنك التونسي للتضامن لتمويل منتج رقمي جديد مندمج يتكون من حاسوب محمول واشتراك
لمدة سنتين خدمات انترنات.
وبين وزير المالية أن هذا اإلجراء سيمكن اإلجراء العاملين القطاعين العام والخاص من التمتع بهذه
الخدمات في حدود قسط شهري بـ  50دينار بمبلغ أقصى يقدر ب  2000دينار لمدة  3سنوات بنسبة
فائدة ب % +Tmm 1وبدون تمويل ذاتي.
وتقرر مواصلة تمويل ميزانية الدولة آللية البطالة الفنية المنجزة من تداعيات وباء كورونا بتخصيص مبلغ
 170مليون دينار إلجراء المؤسسات المتضررة وفق اإلجراءات والشروط المضبوطة.
https://www.radioexpressfm.com/ar/%d9%88%d8%b2%d9%8a%d8%b
1-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a9%d9%8a%d9%85%d9%83%d9%86%d9%84%d9%84%d8%aa%d9%88%d9%86%d8%b3%d9%8a%d9%8a%
d9%86%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%86%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%b9/?f
bclid=IwAR12XmU0mOY_smnm1ZGpnqCaXLztkyPptTZ0Jvq1H5hRF8z
93nLaVU2Js7M
وزير المالية“ :تقرر اعتماد الشيكات المسطرة للمبالغ بقيمة  3000دينار أو أكثر”
أكد وزير المالية نزار يعيش يوم الثالثاء  21جوبية  ،2020خالل ندوة صحفية لتقديم اإلجراءات المالية
والجبائية واالجتماعية ،أنه أنه تقرر في إطار ترشيد تداول األموال نقدا أنه في حال التوجه لدفع اآلداءات
بالقباضات المالية.
وسيتم اقتتطاع  % 1على المبالغ التي تقدر ب  5000دينار و نسبة  % 5على المبالغ المقدرة ب 3000
دينار فما اكثر و ذلك بهدف ترشيد اعتماد األموال نقدا .كما تقرر العمل بالشيكات المسطرة بخصوص
المبالغ المقدرة ب  3000دينار فما اكثر.
كما أعلن يعيش على أهمية إدماج النشاط الموازي في الدورة االقتصادية مع تسوية المبالغ المتأتية من
ممارسة أنشطة اقتصادية غير مصرح بها عبر اقتتطاع  %10ف ي المقابل تتعهد الدولة بعدم التتبع جبائيا
مع مراجعة مجلة الصرف.
https://www.radioexpressfm.com/ar/%d9%88%d8%b2%d9%8a%d8%b
1-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a9%d8%aa%d9%82%d8%b1%d8%b1%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%af%d8%a7%d9%84%d8%b4%d9%8a%d9%83%d8%a7%d8%aa%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3/?fbclid=IwAR3vVBm6AZJbgfHEHZ
1aq97LSYwwawd8xbF9BkQ9-wW-Ie5v7804zbkoHgE

Energie, mines et ressources naturelles
بعد يوم واحد من إستئناف النشاط :تعطيل نقل الفسفاط على الخطين  13و 21
تم ،اإلثنين ،إستئناف إنتاج الفسفاط بإقليم المتلوي اثر التوصل إلى إتفاق بين المسؤلين الجهويين و
المعتصمين.
ورغم إستئناف النشاط ،فإن نقل الفسفاط عبر القطار تعطل من جديد صباح اليوم بسبب اعتصام ينفذه عدد
من المعطلين عن العمل بحي عمر بن سليمان مما أدى إلى قطع الخطين  13الرابط بين توزر وصفاقس
و 21الرابط بين قفصة وقابس.
https://www.radioexpressfm.com/ar/%d8%a8%d8%b9%d8%af%d9%8a%d9%88%d9%85-%d9%88%d8%a7%d8%ad%d8%af%d9%85%d9%86%d8%a5%d8%b3%d8%aa%d8%a6%d9%86%d8%a7%d9%81%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%b4%d8%a7%d8%b7%d8%aa%d8%b9%d8%b7%d9%8a%d9%84%d9%86%d9%82/?fbclid=IwAR3AVgmjCEww9r4TFFVvdZnysTIy1FTDe
D_zuvJMmW9bK4EzK3Q_fEcW9v0
International
االتحاد األوروبي :التوصل إلى اتفاق تاريخي ح ول خطة دعم للنهوض االقتصادي في أعقاب جائحة
كورونا
أعلن رئيس المجلس األوروبي شارل ميشال عن توصل قادة االتحاد إلى اتّفاق على ّ
خطة تاريخية للنهوض
االقتصادي في مرحلة ما بعد جائحة كورونا ،وذلك عقب بعد مفاوضات شاقة في بروكسل استمرت أربعة
أيام وأربعة ليالي وتميزت بتباعد في المواقف بين ألمانيا وفرنسا من جهة و"الدول المقتصدة" من جهة
أخرى .وتبلغ قيمة الخطة  750مليار يورو سيتم تمويلها بقرض جماعي.
https://www.france24.com/ar/20200721%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%
8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B5%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%89%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D9%8A%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%AE%D8%B7%D8%A9%D8%AF%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%84%D9%86%D9%87%D9%88%D8%B6%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%
AF%D9%8A-%D8%A8%D8%B9%D8%AF%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-

%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7?fbclid=IwAR0zs
GUgEJtEorinG9boH52Nu_chMExsyr0-3ZrPajzL_KwuX19r9a0LkU&ref=fb_i
 مليارات دوالر10  الجزائر تتوقع خسارة..إيرادات الطاقة
 إن الجزائر تتوقع هبوط إيرادات، الثالثاء، لإلذاعة الرسمية، عبد المجيد عطار،قال وزير الطاقة الجزائري
.2019  مليار دوالر في33  مقابل2020  مليار دوالر في23 النفط والغاز إلى
 قبل2014  مليار دوالر من مبيعات النفط والغاز في60 ، العضو في أوبك،وبلغت إيرادات الجزائر
.تراجع األسعار بشدة
https://www.maghrebvoices.com/algeria/2020/07/21/%D8%A5%D9%8
A%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%AA%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%A9-10%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1
LinkedIn va se séparer de près de 1.000 salariés
Ce mardi, le réseau social professionnel américain a annoncé qu'il allait se
séparer de 960 salariés, soit l'équivalent de près de 6 % de ses effectifs.
« LinkedIn n'est pas immunisé contre les effets de la pandémie mondiale.
[…] Je veux que vous sachiez que ce sont les seuls licenciements que nous
prévoyons », a précisé Ryan Roslansky, le patron de LinkedIn, en poste
depuis moins de deux mois, en lieu et place de Jeff Weiner, aux manettes
pendant onze ans et devenu pour sa part président exécutif.
https://www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/linkedin-va-supprimerpres-de-1000-postes-1225200?xtor=CS125&fbclid=IwAR0PWzG7FRJVJiAOeedzd5NLAPGQlqUDYA8KOtMbzEk
3cJkgIUrOLCyk-F0

Protestations et grèves
Levée de la grève générale à Tataouine : Les sitinneurs d’El
Kamour maintiennent la pression

La station de pompage de pétrole d’El Kamour restera cependant fermée
par les protestataires, jusqu’à satisfaction des revendications des habitants
de la région relatives à la création de l’emploi et du développement.
http://www.rtci.tn/levee-greve-generale-tataouine-les-sitinneurs-delkamour-maintiennentpression/?fbclid=IwAR18p6org1Cf4v6xfAmWiJzi-b00CMPh7PMRy2rSKyS4j8tiQM-FMmt8go

Santé
 مليون أورو13 تونس تتلقّى نهاية العام الجاري تجهيزات صحيّة بقيمة
 أن وزارة الصحة ستتلقى خالل،كشفت المديرة الوطنية لبرنامج “الصحة عزيزة” ليلى العربي دغري
 مليون دينار) في إطار تنفيذ39  مليون أورو (حوالي13 الثالثي األخير من السنة الجارية تجهيزات بقيمة
. مليون دينار60 برنامج “الصحة عزيزة” الممول من قبل االتحاد األوروبي بقيمة جملية تناهز
https://www.radioexpressfm.com/ar/%d8%aa%d9%88%d9%86%d8%b
3-%d8%aa%d8%aa%d9%84%d9%82%d9%91%d9%89%d9%86%d9%87%d8%a7%d9%8a%d8%a9%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%aa%d8%ac%d9%87%d9%8a%d8%b2%d8%a7/?fbclid=IwAR3zidJ
k7BE2VuiaxLQRVlLX-86leeo13pe8WPtd8Mn3fTIlieLLCDF1AUY

