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 اإلطار العام

 تباطؤ النشاط االقتصادي وهشاشة التوازنات المالية الكلية •

 تواصل الصعوبات المالية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة وركود االستثمار •

 ارتفاع نسبة البطالة وتراجع المقدرة الشرائية •

 في أوكرانياتزايد حالة عدم اليقين وتفاقم الصعوبات على خلفية الحرب  •

  
المقدرة  2.6%الحاجة إلى دفع االقتصاد ورفع معدل النمو إلى مستويات تفوق نسبة 

لتجنب دائرة االنكماش وضمان استدامة المالية  2022لسنة بالميزان االقتصادي 

 العمومية

 الحاجة إلى إجراءات اقتصادية عاجلة                                   

 

 اإلجراءات االقتصادية العاجلة بالعالقة مع بقية البرامجتموقع 

 

 المرجوة من اإلجراءات األهداف

 الهدف العام

 

استعادة ثقة الفاعلين االقتصاديين تدريجياً وحماية النسيج المؤسساتي بما سيساهم في استرجاع النشاط 

 االقتصادي والتقليص من البطالة
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 األهداف الخصوصية

 

  المؤسسات الصغرى والمتوسطة وتسهيل النفاذ الى التمويلدعم سيولة 

  خاصةالعمومية والمشاريع التسريع انجاز 

  المتعلقة بمناخ األعمال التراتيبالتشريعات وتعصير 

 ةرصدمال دفع تنافسية المؤسسات 

 

 إعداد االجراءات منهجية

  االقتصادي )هياكل عمومية، حوصلة ألعمال مختلفة حول اإلنقاذ والخروج من األزمة واالنعاش

 منظمات مهنية، مؤسسات دولية(

  إعداد وزارة االقتصاد والتخطيط لمشروع أولي ومذكرة اطارية حول إجراءات عاجلة لدفع

 االقتصاد

 مناقشة المشروع مع الهياكل المعنية 

 

 معايير اختيار االجراءات

  2022القابلية للتنفيذ خالل سنة 

  المتوسطوالمدى القريب  على المدىاألثر االقتصادي 

  على مستوى المالية العمومية المالي األثرمحدودية 

 

 محاور مصفوفة االجراءات

 دعم السيولة وتيسير نفاذ المؤسسات إلى التمويل  المحور األول:

 إعادة تنشيط االستثمار المحور الثاني:

 تسهيل اإلطار القانوني والترتيبي لمناخ األعمال المحور الثالث:

 دفع التصدير لتبسيط اإلجراءات  المحور الرابع:

 
 المحور األول: دعم السيولة وتيسير نفاذ المؤسسات إلى التمويل

 تسوية جزء من متخلدات الدولة تجاه المؤسسات مع إعطاء األولوية لقطاع األشغال العامة .1

 مليون دوالر  50بعث خط تمويل خارجي إلعادة تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة بقيمة  .2

 شهرا 12تمديد آجال خالص قروض الوحدات السياحية لمدة  .3

م د لالكتتاب في صناديق استثمارية مخصصة للمؤسسات الصغرى  200احداث خط تمويل بقيمة  .4

 والمتوسطة 

م د لدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة بعد  50 بقيمة « mezzanine »احداث خط تمويل  .5

 إعادة الهيكلة 

احداث آلية تحفيزية لتعزيز المحافظ الخاصة بتمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة لدى البنوك  .6

 التجارية



 الجمهورية التونسية
 وزارة االقتصاد والتخطيط

4 

 م د في خط االعتماد إلعادة الهيكلة المالية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة  100الترفيع بـ  .7

 يد والرقمنة واالقتصاد األخضر والدائريإحداث خط تمويل للتجد .8

 

 المحور الثاني: إعادة تنشيط االستثمار

 :اعتماد إجراءات استثنائية للتسريع في انجاز المشاريع العمومية وتنشيط االستثمار الخاص .9

  التقليص في آجال تنفيذ المشاريع العمومية الى النصف 

 المشاريع المعطلةواستئناف  تسريع انجاز المشاريع العمومية 

 ودعم األفضلية الوطنية   تشجيع المؤسسات الناشئة التونسية 

 تحسين فعالية وجدوى الشراءات العمومية 

  تنشيط االستثمارات الخاصة في القطاع الفالحي عبر حسن استغالل أراضي الدولة لفائدة

 المستثمرين

 اجراءات التهيئة واسناد  تنشيط االستثمارات الخاصة في القطاع الصناعي من خالل تيسير

 المقاسم  

  تنشيط االستثمار في قطاع الطاقات المتجددة وتعزيز التعاون في هذا المجال مع االتحاد

 األوروبي ال سيما ايطاليا

 تعزيز االستثمار الخاص في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص 

 الستثماري، تقييم أثر إجراءات ذات طابع أفقي لدفع االستثمار الخاص )الموفق ا

 التشريعات، امتيازات مالية...(

 اعتماد مواثيق تنافسية قطاعية جديدة وتفعيل االتفاقيات الموقعة .10

 المصادقة واالنطالق في تنفيذ خرائط طريق االستثمار في القطاعات الواعدة .11

 إرساء مسار رقمي شامل لفائدة المستثمرين قبل نهاية السنة .12

ارة اإللكترونية المحددة في إطار استراتيجية "تونس الرقمية" قبل نهاية إطالق كل مشاريع االد .13

 السنة

 تسريع وتكثيف مشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة .14

يوًما(  12إلى  17تحسين الخدمات بميناء رادس للتقليص من فترة مكوث الحاويات )من  .15

 2022سبتمبر  موفي٪ قبل 50والتخفيض من تكلفة عبور البضائع عبر الميناء بنسبة 

جرد المباني المتاحة ووضع برنامج إلحداث مباني صناعية جاهزة لالستخدام مع االستجابة  .16

 السريعة للطلبات الجديدة

يتعلق بعدم دخول المشاريع  الحق فيماتسوية وضعية المشاريع الصناعية المعنية بأحكام اسقاط  .17

سنوات من تاريخ امضاء عقد البيع المنصوص عليها  3المعنية طور اإلنتاج الفعلي بعد فترة 

 المتعلق بإحداث الوكالة العقارية الصناعية  2009جوان  23مؤرخ في  2009-34بالقانون عدد 

المشاريع العمومية  طارإضبط وجرد األصول الثاتبة للدولة وتقييمها من اجل حسن توظيفها في  .18

 والخاصة

 تعزيز االبتكار التكنولوجي خاصة من خالل دعم وتطوير األقطاب التكنولوجية .19

 التسريع في انجاز مشاريع تهيئة المناطق الصناعية في الجهات الداخلية .20

 

 المحور الثالث: تسهيل اإلطار القانوني والترتيبي لمناخ األعمال
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 الجزائيةمن المجلة  96مراجعة الفصل  .21

 دراسة اصدار عفو في مادة الصرف بالتوازي مع تحديث قانون الصرف .22

مرسوم يتعلق بالضمانات المنقولة )تفعيل دور المنقوالت المادية وغير المادية كوسيلة ضمان  .23

 وائتمان للتشجيع على التمويل(

 مرسوم يتعلق بمجلة مؤسسات التوظيف في رأس مال االستثمار .24

الدماج المالي )تحسين نفاذ الفئات محدودة الدخل الى الخدمات المالية، مرسوم يتعلق بدعم ا  .25

 حماية المستهلك، الثقافة المالية...(

 «crowdfunding »نصوص تطبيقية تتعلق بـالتمويل التشاركي  .26

 اصدار النصوص التطبيقية المتعلقة بقانون االقتصاد االجتماعي والتضامني .27

 المتعلق بالمبادر الذاتي اصدار النصوص التطبيقية للمرسوم  .28

اعداد قائمة سلبية لممارسة األنشطة االقتصادية وإلغاء بقية التراخيص قبل نهاية السنة، علما أنه  .29

بقصر قرطاج على حذف  2022مارس  24قد تمت المصادقة خالل مجلس الوزراء المنعقد يوم 

 إدارية إلنجاز مشروعترخيصا تتعلق بمزاولة عدد من األنشطة االقتصادية وتراخيص  25

مجلة أمالك الدولة )اصدار نص موحد لمختلف األحكام والمبادئ المتعلقة بأمالك الدولة وحمايتها  .30

 مقاربة تستهدف حوكمة قطاع أمالك الدولة(  إطاروتطوير صيغة التصرف فيها في 

ق الفصل أمر رئاسي يحدد شروط وإجراءات كراء األراضي غير الفالحية لفائدة المستثمرين وف .31

 2019ماي  29المؤرخ في  45من القانون عدد  19

أمر رئاسي يحدد شروط وإجراءات البيع بالدينار الرمزي لفائدة الوكالة العقارية الصناعية   .32

 2019ماي  29المؤرخ في  45من القانون عدد  20حسب الفصل 

لمتعلق باالنتزاع وا 2016جويلية  11المؤرخ في  2016-53مرسوم يتعلق بمراجعة القانون عدد  .33

 من أجل المصلحة العامة

 تمكين الحاصلين على مقاسم فالحية من شهادات ملكية تسمح لهم بالتصرف الكامل في ممتلكاتهم .34

 تسوية وضعية التجمعات السكنية القديمة القائمة على الملك الخاص للدولة  .35

 

 دفع التصديرلالمحور الرابع: تبسيط اإلجراءات 

من أقساط تأمين الصادرات نحو السوق االفريقية جنوب الصحراء عن  %50تحمل الدولة لـ  .36

 طريق صندوق ضمان مخاطر التصدير

هذا التوجه مع هياكل عمومية أخرى  ودعم« SOFIT»إحداث الشركة الدولية العقارية لتونس   .37

 ناشطة في قطاع الخدمات 

وضع عالمة "صنع في تونس" على جميع المنتجات التونسية لتوحيد وتثمين العالمة ومزيد  .38

 ترويج المنتوج التونسي 

 توسيع وتسهيل منح صفة المتعامل االقتصادي المعتمد .39

 «SOS Export»تجديد وتطوير خدمات المخاطب الوحيد المكلف بالتدخل السريع للتصدير  .40

التي تديرها شبكة  "Trade Netلتجارة الخارجية عبر منصة "رقمنة ثالثة إجراءات تتعلق با  .41

تونس للتجارة )شهادة الفحص الفني عند التصدير، دفع الرسوم الجمركية والضرائب والغرامات 

 عن طريق التحويل اإللكتروني، إثبات المنشأ(
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اية العمل بحصص االستمرار في جميع المؤسسات والهياكل المعنية بالتصدير خالل عطلة نه .42

 األسبوع والعطل الرسمية

 

 المراحل القادمة

  تعد اإلجراءات العاجلة لتنشيط االقتصاد حلقة أساسية في مسار إصالحي متكامل للخروج تدريجيا

من األزمة واستعادة الثقة لدى المتعاملين االقتصاديين ومختلف األطراف الفاعلة والشريكة، وهي 

الوزارات والهياكل العمومية المعنية وينتظر أن تحقق إجراءات جاري تصميمها من قبل مختلف 

 نتائج في المدى القصير والمتوسط

  سيتم إيالء كل الحرص على تفعيل مختلف االجراءات المقترحة وترجمتها فعليا على أرض الواقع

 متابعة دورية للتقدم في التنفيذ من قبل مجالس الوزراء إطارفي 

   ليات والتدابير اإلضافية الكفيلة بتحسين الوضع االقتصادي األ أجل إيجادسيتواصل العمل من

تشاركي وحوار اقتصادي منفتح على كل المبادرات واآلراء المطروحة من قبل  إطارالعام في 

 الشركاء االجتماعيين ومؤسسات القطاع الخاص

 نية بالشأن بالتوازي ستتكثف المشاورات والحوارات في المرحلة القادمة بين مختلف األطراف المع

االقتصادي صلب مجالس االستثمار المحدثة لتحسين مناخ األعمال ولجان اعداد المخطط التنموي 

    .لإلصالحات واللجان المشتركة

 

 


