
 

 

 
 

 

الاجزاءات و خطة التعافي الاقتصادي

والبرامج واملبادرات املوجهة لتنفيذ 
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 هااالجراءات والربامج واملبادرات املوجهة لتنفيذ مراحلو  خطة التعايف االقتصادي

 الهدف العام من خطة التعافي الاقتصادي

 

  .اللعاعات للىصىل الى الحعافي الاكحصادي البييىي ثحليم الحكامل بين كافة  

 

 منظومات العمل في املزحلة املقبلة

 

 .ادامة اللعاع الصحي (1

 ثأمين الحماًة الاححماعية. (2

الحىحه هحوى الاكحصواد الحليلوا قاللعواع الصوىاليط اللعواع السالاالويط الاموً اللوناعاط الصوىاعات اللناقيوة( م  افلوة  (3

 مع اللعاع الصحي.

 الحكىىلىحيا الركمية. (4

 مراحعة املىؽىمة الضريبية. (5

 مراحعة مىؽىمة العاكة وكلف العاكة. (6

 املىؽىمة املصرفية وأصعاالا الفاقدة. (7

 مىؽىمة املشاالايع الصلي ة واملحىصعةط مً احل الحذفيف مً مشكلة البعالة. (8

 

 مزاحل ثنفيذ خطة التعافي الاقتصادي

 

 الاعمال والاكحصاد.املرحلة الاولى: دعم فىالاي للعاعات  (1

 املرحلة الثاهية: اظالق دعم ثكميلي ملذحلف اللعاعاتط وثمكين الحعافي الضريع لالكحصاد. (2

 املرحلة الثالثة: ثىفي  دعم محكامل لللعاعات الحيىية ومضاالاات الىمى الاكحصادي املضحدام. (3

 

 مًمالحؽة: كل مرحلة مً مراحل ثىفين دعة الحعافي الاكحصادي ثحضمً 
ً
الب امج واملبادالاات والحدادالت ًحم  عددا

 فووي كول مورة حضول الاولىيوات الىظىيوةط وثىفون كوول حسموة علوى 
ً
بووين مودي هواريً موً موً داللاوا جشوكيل حوسم ثعلوم معوا

 ويووحم ثحدًوود وضوول 
ً
هوونالا الاحووراوات والبوو امج واملبووادالاات الووىاالادة لحىفيوون هوونالا املرحلووةط علووى ان ًووحم كيوواش الاروور هوواريا

 تهدف كل حسمة الى ما ًلي:بحيث الاهجازط 

العمووووول علووووووى اصووووووحمراالاية اوشووووووعة الاعمووووووال فووووووي مذحلوووووف اللعاعووووووات  ات الاولىيووووووةط وثكووووووىن مىحاووووووة بالدالاحووووووة  (1

 الاصاصية الى صاحل العمل والعاملينط ويهدف  لك الى ثحليم ما ًلي:

 زيادة وشاط امليشأة او املؤصضة او الشركة والحفاػ على بلائها كاقمة. (أ 

 لة.الحفاػ على العما (ب 

 امكاهية ثىصيع وشاط امليشأة. (ج 
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دعم اللعاع الخاص وثحفيز الاصخثماالا وكعاعات الصوىاعة والحجواالاةط بحيوث ثحضومً الحوىازن بوين ال وحة  (2

والاكحصاد. و لك مً دالل حسم ثركس على ثلليل الحكاليف الخشليلية على اصحاب العمولط وجعسيوس مروهوة 

 أش املال البشري.الاهحلال في صىق العملط والاصخثماالا في عىصر الا 

 

 مسارات عمل الجزم املوجهة لتحقيق التعافي الاقتصادي

 

 ثمكين الاكحصاد وثعىير اللعاعات  ات الاولىية. (1

 جعسيس الصادالااتط والحىحه الى فحح أصىاق حدًدة. (2

 ثىفي  الدعم الحمىيليط وثلدًم جضايالت الاك  اض. (3

 ثيشيغ الضياحة. (4

 والصلي ة واملحىصعة.ثحفيز الابحكاالا واملشاالايع امليكروية  (5

 

 املطلوب لتسهيل ثنفيذ خطة التعافي الاقتصادي

 

جشوووووكيل فريوووووم وظ وووووي او لاىوووووة ثىحسهيوووووة عليوووووا برقاصوووووة الاقوووووتط الوووووىزالااوط وعضوووووىية كافوووووة الااوووووات املعىيوووووة  ات  (1

 العالكة. او ان ًحم ثفعيل مجلط الضياصات الىظ ي.

 

 املحابعة والحلييم.جشكل فرق عمل ثىفينًة لكافة اللعاعات جشرف على الحىفين و  (2

 

 الفزيق الوطني او اللجنة التوجيهية العليا مهام

 

 ثحدًد الامكاهات والحدابي  والحددالت الالزمة للحعافي واصحمراالاية الاعمال والخدمات. (1

وضووع بوورامج ومبووادالاات وحووسم اصووخباكية للمؤصضووات وثحدًوود الادواالا واملضووؤولياتط وكيوواش مؤهوورات الاداو  (2

 والخعة الحىفينًة.

وضوووووع الخعوووووة الاصووووو  اثيجية ومؤهووووورات الاداو لكووووول مرحلوووووة موووووً مراحووووول ثىفيووووون دعوووووة الحعوووووافي الاكحصووووواديط  (3

 وكياش عمل الااات املعىية بخىفين الب امج واملبادالاات والحسم.

 الحسم والب امج واملبادالاات. إلهجازالربغ الالك  ووا لكافة املؤهرات الحىفينًة  (4

 زمة لخعة الحعافي الاكحصادي.ثحدًد الكلف املالية والاكحصادًة الال  (5
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 امور استرشادًة لتنفيذ خطة التعافي الاقتصادي

 

 على املدى القصير

  واملضحفيدًً منهاط والحىافم بين  ااأهىاعو دلم الىؼاقفط بالىؽر في عدد الىؼاقف ضروالاة العمل على

 .املااالاات املعلىبة وثلك التي ثمحلكاا اللىي العاملة املحلية

  او برهامج الني ًمكً أن ًحلله كل إحراو  على الىمى الاكحصادي اليشاط الاكحصاديط بال  كيزجعسيس

 .ثددلي

 و الحددلالاحراو او الب هامج او املبادالاة ااملذاظرط بحلييم ما إ ا كان كياش و املىاصل الحىكيد  ادحياالا 

ة أ  ًحلم مىافع ثحفيًز
ً
في حال وما إ ا كاهد هنالا املىافع مضحدامة حتى ط و ثىؼيفية على املدي اللصي  حدا

 .ةصحيواحراوات إمكاهية إعادة فرض ثدابي  الى  الاضعراالا 

 البعيدعلى املدى 

 على الاأش املال  لحددلالب هامج او الاحراو او اط بدالااصة ثأري  واملضحدام إمكاهية ثحليم الىمى ظىيل ألاحل

بشكل أفضل في ثحضين الاأش املال  الاحراوات والب امجي. فعلى صبيل املثالط جضام بعض لالبشري واملا

البشري مً دالل بىاو املااالاات املعلىبة للمضحلبل وثحضين صحة الضكانط الصيما إ ا أمكً الحد مً 

ىة ملياالا ر مىافع ااصحذدام الحكىىلىحيو الشرب.  ثلىذ الاىاو واملياالاط أو زيادة ثىفي  مصادالا محضَّ ِّ
 
ط أو ثىف

 .عامة مامة مثل العاكة الحدًثة أو ددمات الصرف الصحي

  اللدالاة على مجابهة الصدمات في املضحلبلط باثذا  إحراوات ثددلية لبىاو كدالاة املجحمعات والاكحصادات

الحالية لفي وش كىالاوهاط وكنلك على مىاحاة الصدمات الخاالاحية والحعافي مً آراالاهاط مثل الااقحة 

 .ألاهكال ألادري للكىاالاذ العبيعية وآلاراالا املضحلبلية لحليُّ  املىاخ

  مثل الاصخثماالا في هبكات الكارباو لخضايل اصحذدام العاكة  الصدًلة للبتئةدعم ووشر الحكىىلىحيا

حيا مثل الخشاي  واصحعادة املحجددة واملركبات الكارباقيةط أو الخياالاات كليلة الاعحماد على الحكىىلى 

 بشكل داص لضمان أال ثفرض الاصخثماالاات 
ً
وإداالاة البتئة العبيعية وثجمعات املياالا. وصيكىن  لك ماما

املىبثلة عً حسم الححفيز ثكاليف كبي ة على الاكحصاد في هكل أصىل معدومة دالل العلىد امللبلةط 

الاة أو إكامة املشروعات في مىاظم معرَّضة و لك العحمادهاط على صبيل املثالط على ثكىىلىحيات غ ِّ
ي  محعى 

 .ط ... وغي هاملذاظر الفيضاهات بدالاحة عالية
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