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La liste des membres du gouvernement Mechichi
Brahim Baltagi : Défense
Taoufik Charfeddine : Intérieur
Mohamed Bousseta : Justice
Othmen Jerandi : Affaires étrangères
Ali Kooli : Economie, Finance, Investissement
Fadhel Kraiem : TIC
Moez Chakchouk : Transport
Kamel Doukh : Equipement
Leila Jaffel : Domaines de l’état
Faouzi Mehdi : Santé
Ahmed Adhoum : Affaires Religieuses
Aksa Bahri : Agriculture
Saloua Sghaier : Industrie
Mustapha Aroui : Environnement
Mohamed Trabelsi : Affaires Sociales
Mohamed Saïd : Commerce
Walid Jridi : Culture
Habib Ammar : Tourisme
Fethi Slaouti : Education
Olfa ben Ouda : Enseignement Supérieur
Ali Hafsi : Relation avec le Parlement

Khalil Chtourou : Secrétaire d’Etat au Budget
Sihem Ayadi : Secrétaire d’Etat aux Sports
Thouraya Jribi : Relation avec les instances constitutionnelles
https://www.tunisienumerique.com/tunisie-exclusif-la-liste-desmembres-du-gouvernement-mechichi/

Economie / Nationale
Entreprises
EY Tunisie – Baromètre des entreprises 2020 : les entreprises à
l’épreuve de la crise Covid-19
« Crise Covid-19, ni pessimisme ni optimisme mais l’impératif de l’action
». Tel est l’intitulé de « La 7ème édition du Baromètre des entreprises en
Tunisie », élaboré en deux temps par EY Tunisie. Il donne un éclairage sur
la situation politique et économique et sociale en Tunisie ainsi que le
moral, les préoccupations et les perspectives des entreprises implantées
en Tunisie.
Le deuxième temps du baromètre a été élaboré au cours de la dernière
semaine de juin 2020 exposant l’impact de la crise sanitaire Covid-19 et
des mesures prises par le gouvernement tunisien sur la viabilité et la
performance des entreprises. En effet, EY a interrogé 85 dirigeants
d’entreprise représentant 52 953 employés et un chiffre d’affaires global
atteignant les 7 milliards de dinars ?
https://www.leconomistemaghrebin.com/2020/08/24/ey-tunisiebarometre-des-entreprises-2020-les-entreprises-a-lepreuve-de-la-crisecovid-19/
Transport et logistique
Quatre jours de gréve dans tous les ports de la République
La Chambre syndicale nationale des services portuaires relevant de
l’UTICA a décidé d’observer une grève des opérateurs dans le domaine de
l’amarrage et le désamarrage et la protection des navires dans tous les
ports de la République, et ce, à partir de mardi 25 août 2020 (à partir de

minuit) jusqu’au 28 août (23h 59 minutes) en raison du non respect des
engagements des parties concernées.
https://directinfo.webmanagercenter.com/2020/08/24/tunisie-quatrejours-de-greve-dans-tous-les-ports-de-larepublique/?fbclid=IwAR0gZaCXZM1CqdVHrLaPQ0j_PEOeaCDKfU3iN
iNgVPxsGIhDNUS7McZH9Xk
Secteur agricole, industrie alimentaire et de transformation,
ressources hydrauliques
Une récolte de 129 tonnes de framboises, durant le 1er semestre
2020
La récolte de framboises a atteint en Tunisie du 2 janvier au 22 juin 2020,
129 tonnes, permettant de générer des recettes de 2,265 millions de dinars
à l’export, selon le dernier bilan du Groupement Interprofessionnel des
Fruits « GIF », portant sur les échanges commerciaux de la Tunisie ».
Les framboises, ces fruits jadis exotiques sont en passe de devenir un
produit phare des exportations tunisiennes.
https://lapresse.tn/71511/tunisie-une-recolte-de-129-tonnes-deframboises-durant-le-1er-semestre-2020/?fbclid=IwAR1rXPeqzd9tFaG-iljRhyDfVUR8gDRlmZcMqBnIDGWxBt5c4urQ6B7r10
تفاصيل الترفيع في سعر الحليب الطازج المعقّم نصف الدّسم
:وبيّنت وزارة التجارة تفاصيل الزيادة على النحو التالي
)مليما للتر من الحليب الطازج (لفائدة الفالح95
)..تطور بقية المدخالت (أجور وطاقة ومعدات اللّف
ّ مليما للتر لفائدة المركزيات لتغطية انعكاس25
مليما للتر لفائدة الصندوق العام للتعويض10
 ستت ّم مواصلة صرف،التطور الهام الذي شهدته تكاليف اإلنتاج
وأشارت وزارة التجارة أ ّنه بالنظر إلى
ّ
 مليما للتر410  بـ،الدعم لمادة الحليب الطازج المعقّم نصف الدسم على أساس منحة جزافية فردية للدعم
 مليما للتر للحليب المعبأ في قوارير400  طبقات وسدادة وبـ3 الحليب المعبأ في علب وفي قوارير ذات
.عادية
https://ar.businessnews.com.tn/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%
D9%8A%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%81%D9%8
A%D8%B9_%D9%81%D9%8A_%D8%B3%D8%B9%D8%B1_%D8%A7

%D9%84%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8
%B7%D8%A7%D8%B2%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9
%D9%82%D9%91%D9%85_%D9%86%D8%B5%D9%81_%D8%A7%D9
%84%D8%AF%D9%91%D8%B3%D9%85_,520,14144,3?fbclid=IwAR2e
NqTzaCdZToD_-IOp573xIeRc_5WXoTE0mivOi_tGbiKg-KWCwi0xkrs
Lois, textes d’application et décrets
 يمنع الدخول الى هذه األماكن دون ارتداء الكمامة الواقية:صدر بالرائد الرسمي
 قرار يتعلق بإلزامية84  بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد، 2020  أوت24 صدر يوم االثنين
.ارتداء الكمامة الواقية بالفضاءات العمومية المفتوحة
وحدد القرار الفضاءات المفتوحة المعنية بإلزامية ارتداء الكمامة الواقية بما في ذلك المؤسسات والمراكز
الصحية العمومية والخاصة ومؤسسات التربية والتكوين والتعليم العمومية والخاصة و رياض األطفال و
.المحاضن و الكتاتيب
كما نص القرار على إلزام ارتداء الكمامة الواقية بوسائل النقل والفضاءات التجارية و الفضاءات
المخصصة لألنشطة الجماعية الرياضية و الثقافية و الترفيهية و المساجد و الجوامع و الزوايا و سائر
.أماكن العبادة و اإلدارات العمومية و الخاصة و المطارات و الموانئ و محطات النقل العمومي
https://ar.businessnews.com.tn/%D8%B5%D8%AF%D8%B1_%D8%A8
%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%AF_%D8%A7%D9
%84%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A:_%D9%8A%D9%85%D9%86
%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%AE%D9%88%D9%84_%D
8%A7%D9%84%D9%89_%D9%87%D8%B0%D9%87_%D8%A7%D9%8
4%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%83%D9%86_%D8%AF%D9%88%D9
%86_%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A1_%D8%A
7%D9%84%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9
%84%D9%88%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9,520,14157,3?fbclid=I
wAR3EA_FjCLuLwrApDZaooHXLnFh4tJPTG9cc3HLChRjiKjNZEQHng
ct1gNU
Un projet de décret sur l’exploitation des bâtiments
administratifs soumis à la présidence du gouvernement
Le ministère des Domaines de l’Etat et des Affaires foncières a soumis à la
présidence du gouvernement un projet de décret gouvernemental relatif à
l’affectation des domaines de l’Etat, l’exploitation des bâtiments
administratifs et l’octroi des logements de fonction. Ledit projet devrait
être examiné en conseil des ministres pour approbation. Mais cela semble
impossible, vu qu’il reste moins de 24 heures au gouvernement Fakhfakh.

Ce projet vise à identifier les structures publiques qui pourraient bénéficier
de l’affectation des domaines de l’Etat et à fixer les délais de réalisation du
projet objet de l’affectation par l’établissement public concerné, afin
d’éviter une éventuelle désaffectation des bâtiments administratifs.
https://www.webmanagercenter.com/2020/08/24/455017/un-projetde-decret-sur-lexploitation-des-batiments-administratifs-soumis-a-lapresidence-du-gouvernement/

Digitalisation
انطالق العمل بمنظومة التواصل عن بعد بين اإلدارات المركزية والجهوية التابعة لوزارة المالية
هذه المنظومة الجديدة ،التي يتم اعدادها في اطارالتعاون بين الوزارة والوكالة االمريكية للتنمية الدولية
ضمن برنامج متكامل لرقمنة وزارة المالية ،ستسمح ايضا لالطارات المتواجدين داخل التراب التونسي
من متابعة دورات التكوين التي يتم تنظيمها بالمدرسة الوطنية للمالية.
وبين يعيش ،في هذا السياق ،أن وزارة المالية تعمل حاليا على وضع برنامج متكامل لرقمنة الوزارة وقد
تم اتخاذ جملة من االجراءات في هذا الصدد على مستوى االدارة العامة لالداءات واالدارة العامة للديوانة
واالدارة العامة للمحاسبة العمومية واالستخالص.
وابرز دونالد بلوم ،من جهته ،أن انطالق الوزارة في العمل بهذه المنظومة الجديدة يتنزل في اطار مبادرة
لتعزيز شبكة االتصاالت المؤمنة داخل وزارة المالية من خالل ربط  8مكاتب جهوية بخمس ادارات في
تونس من اجل استغالل افضل للوقت وللموارد المحدودة.
https://www.radioexpressfm.com/ar/%d8%a7%d9%86%d8%b7%d9%84
%d8%a7%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%84%d8%a8%d9%85%d9%86%d8%b8%d9%88%d9%85%d8%a9%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%88%d8%a7%d8%b5%d9%84%d8%b9%d9%86-%d8%a8%d8%b9%d8%af%d8%a8%d9%8a/?fbclid=IwAR3_SMOcgoYroSe39EYe2YRn2uNI77oq_86qVolHm9RjPh3GbNI4ysP50s

Administration et institutions de l’Etat
إقالة رئي س هيئة مكافحة الفساد شوقي الطبيب من منصبه وتعيين عماد بوخريص خلفا له
أ ّكد مصدر من رئاسة الحكومة ،يوم اإلثنين  24اوت  ، 2020أنّه تقرر إقالة رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة
الفساد شوقي الطبيب من منصبه ،دون تقديم توضيحات بشأن أسباب اإلقالة.

ووفق ذات المصدر تم تعيين القاضي عماد بوخريص خلفا للطبيب على رأس الهيئة الوطنية لمكافحة
الفساد .وكان شوقي الطبيب ،العميد األسبق للمحامين ،شغل هذا المنصب يوم  6جانفي  ،2016وذلك خلفا
للرئيس السابق لهيئة مكافحة الفساد الراحل سمير العنابي ،الذي تولى رئاسة الهيئة منذ سنة .2012
https://www.radioexpressfm.com/ar/%d8%a5%d9%82%d8%a7%d9%84
%d8%a9-%d8%b1%d8%a6%d9%8a%d8%b3%d9%87%d9%8a%d8%a6%d8%a9%d9%85%d9%83%d8%a7%d9%81%d8%ad%d8%a9%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%b3%d8%a7%d8%af%d8%b4%d9%88%d9%82%d9%8a%d8%a7%d9%84%d8%b7/?fbclid=IwAR1rXPeqzd9-tFaGiljRhyDfVUR8gDRlmZcMqBnIDGWxBt5c4urQ6B7r10

Santé
بن عروس :اصابة  50عاملة بفيروس كورونا في وحدة صناعية
أثبتت نتائج التحاليل المخبرية الصادرة مساء اليوم االثنين  24أوت  ،2020والتي تم رفعها لعدد من
العامالت بوحدة صناعية ببن عروس ،إصابة  50عاملة دفعة واحدة بعدوى فيروس كورونا المستجد في
انتظار استكمال التحاليل الخاصة ببقية العامالت اللواتي يعملن بنظام تسلسل الحصص.
وعلى الفور ،وبعد التأكد من نتائج التحاليل ،تم ،وفق المصدر ،اتخاذ قرار بغلق الوحدة الصناعية وإخضاع
جميع العاملين/ات فيها للتحاليل ،مع إلزام الجميع بالتقيد بإجراءات الحجر الصحي الذاتي.
https://www.nessma.tv/ar/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%
B1%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AA/actu/%D8%A8
%D9%86-%D8%B9%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A9-50%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9%D8%A8%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%81%D9%8A-%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9/239699?fbclid
=IwAR14EdGv5QH8Vg2Yp-CaT0GJgnJhxP2S0E56JIlVe1zOVOCCOQ6FhzK-yM

Economie / Internationale
Pays du Maghreb
بسبب كورونا ..غلق  3600محل تجاري بالجزائر العاصمة
قامت مصالح مديرية التجارة لوالية الجزائر بالغلق الفوري ألزيد من  3600محل تجاري عبر مختلف
المقاطعات اإلدارية بالعاصمة خالل الفترة الممتدة من  10يوليو إلى  17أغسطس الجاري ،بسبب عدم
احترام أصحاب المحالت للتدابير االحترازية المتخذة للوقاية من تفشي فيروس كورونا.
https://www.maghrebvoices.com/algeria/2020/08/24/%D8%A8%D8%
B3%D8%A8%D8%A8%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%BA%D9%84%D9%82-3600-%D9%85%D8%AD%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%
B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%85%D8%A9

المغرب يعتمد "التعليم عن بعد" بمواجهة كورونا
أعلنت وزارة التربية الوطنية في المغرب اعتماد "التعليم عن بعد" كصيغة تربوية في بداية الموسم
الدراسي ،الذي سينطلق في  7سبتمبر.
وأوضحت الوزارة ،في بيان ،أنه سيتم توفير "تعليم حضوري" بالنسبة للطالب الذين سيعبر أولياء أمورهم،
عن اختيار هذه الصيغة ،على أن يتم وضع آلية تمكن األسر الراغبة في ذلك من التعبير عن هذا االختيار.
https://www.skynewsarabia.com/middle-east/1371014%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A8%D8%B9%D8%AF%D8%A8%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%8A%D8%A9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%8A
Pays arabes/ Pays du Golfe / Moyen-Orient / Golfe persique
الجنيه المصري أحد أفضل العمالت الناشئة مقابل الدوالر
نشر المركز اإلعالمي لمجلس الوزراء المصري تقريرا ً يسلط الضوء على استمرار الجنيه المصري
كواحد من أفضل عمالت األسواق الناشئة أدا ًء أمام الدوالر مدفوعا ً بتحسن مصادر النقد األجنبي ،مواصالً
بذلك أداءه القوي في عام  2019قبل أزمة فيروس كورونا.

وأوضح المركز ،أنه خالل السنوات الماضية ،منحت اإلصالحات االقتصادية والهيكلية المنفذة ،الجنيه
المصري درجة من المرونة والمقاومة ليتمكن من مواجهة الصدمات والتكيف مع األزمات والتعافي من
آثارها السلبية؛ وهو األمر الذي كان له مردود إيجابي على نظرة المؤسسات الدولية ألداء الجنيه أمام
الدوالر ،والتوقعات بقدرته على التحسن ،وذلك بعد التعافي الذي شهدته إيرادات مصر من النقد األجنبي.
https://aawsat.com/home/article/2467231/%D8%A7%D9%84%D8%AC
%D9%86%D9%8A%D9%87%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A3%D8%AD%D8%AF-%D8%A3%D9%81%D8%B6%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B4%D8%A6%D8%A9%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1
األردن ارتفاع الدين العام  %6.4في  5أشهر
ارتفع إجمالي الدين العام المستحق على األردن في األشهر الخمسة األولى من العام الحالي  6.4في المئة
إلى  32.01مليار دينار ( 45.1مليار دوالر) مقارنة مع  30.07مليار دينار في نهاية .2019
وأظهرت اإلحصاءات على الموقع اإللكتروني لوزارة المالية األردنية اليوم (االثنين) أن الدين الداخلي
لألردن في نهاية مايو (أيار) بلغ  19.27مليار دينار والدين الخارجي  12.74مليار دينار.
وتبلغ نسبة الدين العام األردني  101في المئة من الناتج المحلي.
https://aawsat.com/home/article/2466621/%D8%A7%D8%B1%D8%AA
%D9%81%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A-64%D9%81%D9%8A-5-%D8%A3%D8%B4%D9%87%D8%B1
تركيا تراجع عدد السائحين القادمين بنحو % 86
أفادت بيانات حكومية بأن عدد السائحين األجانب الذين قدموا إلى تركيا تراجع بـ 85.9في المائة خالل
يوليو (تموز) الماضي على أساس سنوي إلى نحو  933ألفا ً.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» لألنباء عن وزارة الثقافة والسياحة أن عدد السائحين تراجع في الفترة من يناير
(كانون الثاني) إلى يوليو الماضيين على أساس سنوي بـ 78في المائة إلى  5.44مليون.
وقال وزير السياحة محمد نوري أرصوي ،في مقابلة تلفزيونية ،إن تركيا تتوقع أن تصل إيرادات السياحة
في  2020إلى نحو  11مليار دوالر.

https://aawsat.com/home/article/2466576/%D8%AA%D8%B1%D8%A7
%D8%AC%D8%B9-%D8%B9%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D9%8A%D9%
86%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AF%D9%85%D9%8A%D9%
86-%D8%A5%D9%84%D9%89%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D9%86%D8%AD%D9%88-86

السودان:
 25مليون دوالر لمواجهة التغير المناخي
قدم صندوق المناخ األخضر منحة مالية للسودان بقيمة  25.5مليون دوالر ،لمواجهة التغير المناخي ،من
خالل قطاعات الزراعة والصحة واألمن المائي والغذائي.
ويصل عدد المستفيدين من المنحة  3.7مليون شخص في  9واليات سودانية .وذكر تقرير صادر عن
برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ،أن «المشروع الذي تمت المصادقة عليه ،لتعزيز الزراعة والصحة واألمن
المائي والغذائي».
وقال رئيس الوزراء السوداني ،عبد هللا حمدوك ،إن معالجة تأثير تغير المناخ مسؤولية جماعية ،وإن
حكومته تدرك هذه المسؤولية الدولية ،وستعمل على حماية المواطنين من المخاطر التي يواجهونها في
الوقت الحالي.
https://aawsat.com/home/article/2467201/25%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86
Afrique subsaharienne
أسعار النفط وكورونا وراء انكماش  % 6.1ألكبر اقتصاد في أفريقيا
قال مكتب اإلحصاءات النيجيري االثنين ،إن اقتصاد نيجيريا انكمش  6.1في المائة في الربع الثاني من
 2020مقارنة به قبل عام ،بفعل إجراءات الحجر الصحي في أكبر مدينتين وانخفاض أسعار النفط.
أعلنت نيجيريا الواقعة في غرب أفريقيا ،وهي أكبر اقتصاد وأكبر منتج للنفط في القارة ،عن أول حالة
إصابة بفيروس كورونا أواخر فبراير (شباط) .وفرضت إجراءات إغالق شامل لما يزيد على شهر في
الغوس المركز التجاري للبالد وفي العاصمة أبوجا وهو ما استمر حتى أوائل مايو (أيار).

https://aawsat.com/home/article/2467191/%D8%A3%D8%B3%D8%B9
%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7%D9%88%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%C2%B
B-%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D9%86%D9%83%D9%85%D8%A7%D8%B4-61%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%81%D9%8A%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
Europe
France : Réindustrialisation, écologie, solidarité… Que prévoit
le plan de relance de 100 milliards d’euros ?
Le gouvernement veut consacrer 40 milliards d’euros du plan pour
réindustrialiser le pays. L’industrie française « s’est affaiblie », notamment
dans certains « secteurs stratégiques », comme la santé, avait-il estimé.
Ce montant intégrera notamment la baisse des impôts de production de
20 milliards d’euros sur deux ans (dix milliards en 2021 et dix milliards en
2022) qui pèsent sur les entreprises, annoncée de longue date par le
précédent gouvernement.
https://www.20minutes.fr/economie/2843679-20200821reindustrialisation-ecologie-solidarite-comporte-plan-relance-100milliards-euros-france
بولندا تزيح فرنسا وتصبح رابع أكبر سوق للطاقة الشمسية في أوروبا
 وبعد ألمانيا، متخطية فرنسا،احتلت بولندا المركز الرابع في أكبر أسواق الطاقة الشمسية في أوروبا
 بتركيب شبكة طاقة شمسية بقدرة تقارب غيغاواط واحدة؛ خالل األشهر السبعة األولى،وهولندا وإسبانيا
. مما يعزز النظرة اإليجابية بالفعل للقطاع،من العام الحالي
https://aawsat.com/home/article/2467211/%D8%A8%D9%88%D9%84
%D9%86%D8%AF%D8%A7-%D8%AA%D8%B2%D9%8A%D8%AD%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%AA%D8%B5%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D9%82%D9%84%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%A9-

%D9%81%D9%8A%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7
GAFAM
La filiale française de Facebook va payer 106 millions d'euros
de redressement fiscal portant sur les années 2009-2018
Facebook France, qui emploie 208 personnes, mentionne l'existence du
contrôle fiscal dans ses comptes annuels 2019 en précisant qu'il a abouti à
un redressement d'environ 105 millions d'euros. Ce montant inclut une
pénalité de quelque 22 millions d'euros, précise le document. Le porteparole de Facebook a ajouté que la société paierait cette année 8,46
millions d'euros d'impôt sur les bénéfices, ce qui correspond à "une
augmentation de près de 50% par rapport à l'année dernière".
https://www.francetvinfo.fr/internet/reseaux-sociaux/facebook/lafiliale-francaise-de-facebook-va-payer-106-millions-d-euros-deredressement-fiscal-portant-sur-les-annees-20092018_4083853.html?utm_medium=Social&utm_source=Facebook&Ec
hobox=1598279087&fbclid=IwAR3z75IxmIu8ydrhi5jRx3HZ9nayT5ha_
Ku9IBMAmTLe1pSqcQxfJVj775w#xtor=CS1-746

