سبتمبر 2022

متابعة دخول اإلجراءات العاجلة لإلنعاش
االقتصادي حيز التنفيذ

إجراءات تم تنفيذها

42/3

اإلجراءات التي لم يتم
تنفيذها

42/39

في إطار برنامج اقتصادنا أوال،ومتابعتنا لتنفيذ اإلجراءات العاجلة
لإلنعاش االقتصادي وعددها ،42والتي تم اإلعالن عنها في غرة
أفريل  2022وتنقسم إىل  4محاور كبرى مع التعهد بتنفيذها
قبل نهاية السنة .
بعد مرور أكثر من  4أشهر ،تم استكمال  3إجراءات فقط إىل حد
اآلن و فيما يلي رد الوزارة :

المحور األول :دعم السيولة وتيسير نفاذ المؤسسات
إىل التمويل
 ،8/1تم اتخاذ إجراء واحد في هذا المحور األول ،وهو "تسوية جزء من
متخلدات الدولة تجاه المؤسسات مع إعطاء األولوية لقطاع األشغال
ومواد البناء ".
رد الوزارة :
تم إجراء تحويالت مصرفية للشركات المستفيدة بقيمة إجمالية تقارب 165
مليون دينار .

12 %

المحور الثاني  :إعادة تنشيط االستثمار

 12/0لم يتم استكمال أي إجراء في هذا المحور و فيما يلي رد الوزارة فيما
يتعلق بـ :

/1المصادقة واالنطالق في تنفيذ خرائط طريق االستثمار في القطاعات الواعدة :
*لقد تمت المصادقة فعليا عىل  39إجراء لدفع االستثمار باالشتراك بين القطاعين العام
والخاص و يتم حاليا استكمال برامج العمل المرتبطة بكل اجراء ليتم االنطالق بعد ذلك
مباشرة في التنفيذ .
/2تسريع وتكثيف مشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة:
*إصدار برنامج إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة ( 2025-2022منجز)
*توجيه وزارة الصناعة والمناجم والطاقة رسائل طمأنة للمستثمرين (منجز)
*إحداث وكالة وطنية لتعديل الكهرباء (اإلنجاز في موفى السنة)

0%

المحور الثالث :تسهيل اإلطار القانوني و الترتيبي
لمناخ األعمال
 ،15/1تم اتخاذ إجراء واحد في هذا المحور وهو" إصدار أمر رئاسي يحدد
شروط وإجراءات البيع بالدينار الرمزي".
رد الوزارة :
تم إصدار المرسوم الرئاسي  501-2022المؤرخ في  23ماي  2022بشأن
البيع بالدينار الرمزي لفائدة الوكالة العقارية الصناعية .
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*مصادقة مجلس الوزراء بتاريخ  28جويلية عىل  3أوامر رئاسية تتعلق بـالتمويل
التشاركي و سيقع نشرها في الرائد الرسمي .

المحور الرابع :تبسيط اإلجراءات لدفع التصدير
 ،7/1تم اتخاذ إجراء واحد في هذا المحور ،وهو "توسيع وتسهيل منح
صفة المتعامل االقتصادي المعتمد".
رد الوزارة :
تم منح صفة المتعامل االقتصادي المعتمد لـ 17شركة جديدة وبذلك
يصل إجمالي عدد الشركات التي تتمتع بهذه الصفة إىل  122شركة .

14 %

