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!ىل تدbالهتم القمية و!ىل  املس-شار�ن احملرتمنيوالسادة  ات̂ٔتو9ه \لشكر (لس	ید

 19- الناجتة عن 9احئة GوروG Hوف�د ^fٓر أ?زمة eساؤالهتم يف ٕاطار املناقشة خبصوص

Hق�صادیة  و ببالد�   هتا.%اهبذة املتhالتدابري املالیة و

̂ٔن sس	تhلصه من دروس بعد مرور شهر�ن !ىل ٕا!الن oاn الطوارئ   ٕان ما ميكن 
̂ٔن بالدH اس	تطاعت ، بفضل الرؤیة املتبرصة جلالn وتطبیق احلجر الصحي، هو 

ى �̂ٔن تقدم م�اال ، نرصه هللا امل� س-�اق�ة يف متت إالشادة به !املیا، !ىل مس	تو
، والرس!ة والفا!لیة يف نامجة عن هذه أ?زمة الصحیة الكربىتوقع ا�اطر والعواقب ال 

ى ال�رشي اليت �ك�دهتا  اختاد القرارات اليت ج�بت بالدH اخلسا�ر الك�رية !ىل املس	تو
̂ٔكرثها تقدما. كام اكن (لتدابري املتhذة بتوجهيات سام�ة من 9اللته  ̂ٔكرب ا�ول و حىت 

̂ٔ�ر ٕاجيايب ى ٕارساء الثقة، وتقویة مصود يف ٕاطار جلنة الیقظة �ق�صادیة   !ىل مس	تو
القطا!ات واملقاوالت املترضرة، واحلفاظ !ىل م�اصب الشغل و!ىل القدرة الرشائیة 

 لٔ§رس اليت فقدت مصدر رزقها ن-�2ة لهذه أ?زمة.
 

̂ٔتطرق ٕاىل  ̂ٔن  ̂ٔود يف ٕاطار التفا!ل مع eساؤال�مك وتدbال�مك القمية  حماور  ̂ٔربعةو
  رئXس	یة:

  

  
  



3 

 

         یتعلق Uشاك±ت بعض املواطنني العاملني \لقطاع ®ري املهیلك یتعلق Uشاك±ت بعض املواطنني العاملني \لقطاع ®ري املهیلك یتعلق Uشاك±ت بعض املواطنني العاملني \لقطاع ®ري املهیلك یتعلق Uشاك±ت بعض املواطنني العاملني \لقطاع ®ري املهیلكف¬ف¬ف¬ف¬: : : : ̂ٔوًال ̂ٔوًال ̂ٔوًال ̂ٔوًال 
̂ٔوحض من 9دید بµٔن املسا!دات املالیة اليت یمت رصفها من صندوق تدبري  ̂ٔن  ̂ٔود 
 nاo ̂ٔر\ب أ?رس ا¹ي فقدوا مدخوهلم ن-�2ة لتطبیق 9احئة Gوروe ،Hس	هتدف 

9ٔ̂ل الطوارئ الصحیة، وقد مت اس	تعامل بطائق الرام�د فقط كقا!د ة (لمعلومات من 
  تXسري معلیة اس	هتداف أ?رس املس	َتِحق¾ة (لمسا!دات.

وخبصوص الشاك±ت اليت !رب عهنا مجمو!ة من املواطنني العاملني يف القطاع ®ري 
̂ٔكدت ذÅ يف العرض  ̂ٔو ®ريمه ، فكام س	بق و املهیلك سواء احلاملني لبطاقة رام�د 

ماي، ختصیص ُرGن bاص !ىل  21ا¹ي قدم�ه، فسXمت انطالقا من یوم امخلXس 
ى البوابة  9ٔ̂ل تلقي هذه الشاك±ت، www.tadamoncovid.ma مس	تو ، من 

وسXمت البث فهيا Uشلك اكمل بعد الق�ام \لتدق�ق الالزم بني لك القطا!ات احلكوم�ة 
  املعنیة.

  

        وطين !ىل الصمود يف و9ه هذه أ?زمة.وطين !ىل الصمود يف و9ه هذه أ?زمة.وطين !ىل الصمود يف و9ه هذه أ?زمة.وطين !ىل الصمود يف و9ه هذه أ?زمة.قدرة �ق�صاد القدرة �ق�صاد القدرة �ق�صاد القدرة �ق�صاد الیتعلق بیتعلق بیتعلق بیتعلق بف¬ ف¬ ف¬ ف¬ fنیا: fنیا: fنیا: fنیا: 

̂ٔن ̂ٔؤكد هبذا اخلصوص  ̂ٔن  ̂ٔسس �ق�صاد الوطين عرفت bالل العقد�ن  البد 
وتعز�ز  قدراته !ىل ام�صاص الصدماتسامهت يف تقویة أ?bري�ن تغريات ب�Øویة 

̂ٔط بفضل إالصالoات الهیلكیة والقطاعیة صالبته يف مواÛة أ?زمات قهتا لاليت 
  لق�ادة الرش	یدة جلالn امل� حفظه هللا.بالدH حتت ا

�ق�صاد  يف وقت اكن àسري ف�ه ،19- املرتبطة جباحئة Gوف�د oلّت هذه أ?زمةقد و 
̂ٔسسه املاGرو اق�صادیة وٕا!ادة bلق الهوامش يف هذا  fبتةالوطين خبطى  حنو توطید 

 .صالoات الهیلكیةeرسیع تزنیل االٕ !رب  ا%ال
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يف ٕاطار جلنة الیقظة  حلد ا?ٓن تدابري ا�مع اليت مت اختاذهاا ال شك ف�ه، س-سامه ممو 
اجلالn نرصه هللا، من ختف�ف الرضر !ىل  ، بتوجهيات سام�ة من صاحب�ق�صادیة

و\خلصوص ا¹ي فقدوا مصدر  مواطنني(لالقطا!ات املترضرة ودمع القدرة الرشائیة 
   .رزقهم bالل هذه الفرتة

ا�ول ، قد تµٔ�ر Uشلك Gبري  9لاملغرب، !ىل غرار  د بµٔنلكن يف املقابل ی�Øغي التGٔµی
ى �ق�صادي واملايل كام یتضح من bالل  بتداعیات أ?زمة الصحیة !ىل املس	تو

عطیات املتوفرة لٔ§شهر أ?ربعة أ?وىل امل مجمو!ة من املؤرشات �ق�صادیة. ف�ناء !ىل 
 %37.6-قابل م %61,5-  بـلصادرات Gبري ( �راجع، مت eسجیل 2020من س	نة 
ٔ?sشطة الصناعیة ، وتت2ىل القطا!ات التصد�ریة ا?ٔكرث ترضرا يف ا(لواردات\لØس	بة 

 U یارات قطاع سالسل القمية العاملیة م�لاملرتبطة	ه�راجعت صادرات ا¹ي الس        
õٔ̂ریل  %96-ـب õٔ̂ریل  %81-صنا!ات الطريان (و يف مارس،  %86-  مقابليف  يف 

õٔ̂ریل  %93- ٕاللكرتونیك (او يف مارس)،  %52- مقابل يف  %51- مقابليف 
õٔ̂ریل  %86.5- الØس	یج وأ?ل�سة (و مارس)،  يف مارس)، يف  %40- مقابليف 

يف  %14الوقت ا¹ي مت eسجیل تطور ٕاجيايب لصادرات الفوسفاط ومش	تقاته (+ 
   .õٔ̂ریل)

̂ٔیًضا !ىل  \ٕالضافة ٕاىل ذÅ، انعكس تباطؤ الØشاط �ق�صادي Uشلك ملحوظ 

õٔ̂ریل، لیبلغ معدل  õرمس شهر %60ائدات الس	یاoة اليت اخنفضت بØس	بة تطور !

ى أ?شهر أ?ربعة نفس املنحى، وفق . و %15- أ?وىل لهذه الس	نة �خنفاض !ىل مد

õٔ̂ریل بØس	بة     مت eسجیل اخنفاض ملحوظ يف حتویالت املغاربة \خلارج bالل شهر 

 .یةõرمس أ?شهر أ?ربعة من الس	نة اجلار  %11-، و30%- 
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لك هذه املؤرشات �ق�صادیة تعكس بوضوح شدة تµٔثري أ?زمة !ىل مجمو!ة من 

  .القطا!ات وأ?sشطة �ق�صادیة

̂ٔن �لكف   نقاطنقاطنقاطنقاط    6666�ق�صاد املغريب  ،الصحيجر من احل انشهر وٕاجامال، من املتوقع 

̂ٔي ما õ 2020رمس س	نة إالجاميلإالجاميلإالجاميلإالجاميل    ا�اbا�اbا�اbا�اbيليليليلمن من من من منمنمنمنو الناو الناو الناو الناجتجتجتجت      ملیار درمهملیار درمهملیار درمهملیار درمهخسارة  یعين، 

̂ٔكرب. رمن احلجیوم  عن لك ̂ٔكربواكنت اخلسارة س	تكون  ̂ٔكربواكنت اخلسارة س	تكون  ̂ٔكربواكنت اخلسارة س	تكون  من من من من ا�مع املايل ا�مع املايل ا�مع املايل ا�مع املايل     لو لو لو لو ململململ یمت تقد یمت تقد یمت تقد یمت تقدميميميمي    واكنت اخلسارة س	تكون 

    بتعل¬ت ملك�ة سام�ة.بتعل¬ت ملك�ة سام�ة.بتعل¬ت ملك�ة سام�ة.بتعل¬ت ملك�ة سام�ة.    ٕاoدإاoدإاoدإاoداثثثثهههها¹ي مت ا¹ي مت ا¹ي مت ا¹ي مت     تدبري 9احئة GوروHتدبري 9احئة GوروHتدبري 9احئة GوروHتدبري 9احئة GوروHصندوق صندوق صندوق صندوق     طرفطرفطرفطرف

ى املالیة العموم�ة ̂ٔن یؤدي الرتاجع �ق�صادي ، ٕاىل نقص ، و!ىل مس	تو من املنتظر 

احلجر  bالل فرتة الیوم الواoدالیوم الواoدالیوم الواoدالیوم الواoد    ملیون درمه يفملیون درمه يفملیون درمه يفملیون درمه يف    500500500500یناهز ، اخلزینة مداخ�ليف 

 الصحي.

وهتیوهتیوهتیوهتی				        ف¬ یتعلق \ٕالجراءات اليت سXمت اختادها ٕال!ادة الØشاط �ق�صاديف¬ یتعلق \ٕالجراءات اليت سXمت اختادها ٕال!ادة الØشاط �ق�صاديف¬ یتعلق \ٕالجراءات اليت سXمت اختادها ٕال!ادة الØشاط �ق�صاديف¬ یتعلق \ٕالجراءات اليت سXمت اختادها ٕال!ادة الØشاط �ق�صادي    ::::fلثاfلثاfلثاfلثا

 ما بعد أ?زمة. ما بعد أ?زمة. ما بعد أ?زمة. ما بعد أ?زمة.


oق�صادي يف مر�        ظظظظروف إالقالع �ق�صادي يف مرoروف إالقالع �ق�صادي يف مرoروف إالقالع �ق�صادي يف مرoروف إالقالع 

̂ٔن أ?زمة اليت یعرفها العامل الیوم ن-�2ة جلاحئة Gوف�د ̂ٔزمة ®ري  19-̂ٔود التGٔµید !ىل  يه 
^fٓرها �ق�صادیة و�جعیة س	تكون وخمية !ىل العامل بµٔرسه. فالعامل بعد مس	بوقة، و 
  س	یكون ال حماn خمتلفا عن العامل ا¹ي نعرفه الیوم. 19-̂ٔزمة Gوف�د

واملغرب، وامحلد � بفضل الق�ادة املتبرصة واحلكمية جلالn امل� نرصه هللا، اختذ 
oٔ̂دث صندوقا  وریةالالزمة والرض  Uرس!ة التدابري �س	تع2الیة محلایة مواطنیه، و

  bاصا بتدبري هذه اجلاحئة.

لهذه أ?زمة ®ري املس	بوقة !ىل املس	تویني �ق�صادي  ةوملواÛة ا?fٓر أ?ولی
اكن تدbل احلكومة عن طریق جلنة الیقظة �ق�صادیة رسیعا وفا!ال  و�جعي،
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وقد مت  ة السام�ة هبذا اخلصوص.يف اختاد القرارات وتنف�ذها، تفعیال (لتوجهيات امللك�
يف هذا إالطار اختاد تدابري اس	تع2الیة �مع املقاوالت وأ?رس املترضرة !رب صندوق 

 .HوروG تدبري 9احئة فريوس  

ى القصري، خطة طموoة ا�ك�ت ا(لجنة !ىل ٕا!داد  وٕاىل 9انب هذه التدابري !ىل املد
 نفس يف ،متكنس	 عة �مة ٕالنعاش �ق�صاد الوطين، واليت س-شلك الحماn راف

من مواGبة العودة التدرجيیة �تلف قطا!ات �ق�صاد الوطين ملامرسة  ،الوقت

 مِ دْ sشاطها، وتوفري الظروف املواتیة النتعاش اق�صادي وا!د ومُ oج، بعد جتاوز مر

  أ?زمة.

 وم�دجمة من bالل ٕارشاك مت ٕا!دادها وفق مهنجیة شامیاليت ، اخلطة وتن�ين هذه

�لیات !ىل  ،اكفة الفا!لني املعنیني يف تbٔµذ بعني اعتبار اخلصوصیات القطاعیة  ̂ٔفق�ة^
  .bاصة õلك قطاع خططٕاطار 

̂ٔمه الرهاHت يف �مثني روح التضامن والتعبئة اليت مزيت بالدb Hالل هذه  و�متثل 
9ٔ̂ل  ،�شفت عهناأ?bذ بعني �عتبار إالGراهات والُفرص اليت و  ،أ?زمة من 

التµٔسXس ملیثاق اجعي ین�ين !ىل ٕادماج ف�ات عریضة من ا%متع املغريب يف دینام�ة 
التمنیة، من bالل تعممي التغطیة الصحیة إالج�اریة، وجتمیع وعقلنة لك الربامج 
�جعیة املوÛة الس	هتداف الف�ات الهشة، وٕاقرار التحفزيات الرضوریة ٕالدماج 

   املهیلك.القطاع ®ري

Åق�صادي، يف نفس الوقت، وموازاة مع ذ� ،سXمت الرتكزي يف ٕاطار خطة إالنعاش 
  !ىل دمع العرض وحتفزي الطلب.

9ٔ̂ل توفري ،ويف هذا الصدد �لیات ا متویل اليت س  ومن  مت تعب!هتا لضامن توفري -^
 9دا والصغرية الرسام�ل الالزمة (لمقاوالت الكربى واملقاوالت الصغرى واملتوسطة
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sٔ̂شطهتا 9ٔ̂ل اس	ت!�اف  �لیة "ضامن قررت جلنة الیقظة �ق�صادیة  ،من  مراجعة ^
̂ٔكرث مرونة، مع جتوید رشوط احلصول !ىل ا متویل الس	ت!�اف  Gٔ̂س2ني" وجعلها 

الصغرية واملتوسطة  قاوالتاملو  (TPE) الصغرية 9ًدا قاوالتاملالØشاط، لفائدة 
)PME ( م�وسطة احلجم املقاوالت)، وETI(. مت متدیدها ٕاىل ®ایة كXدج�رب  31ام س

  ولن �كون هناك oا9ة ٔ?ي ضامHت من ا?ٓن فصا!ًدا. 2020
  

فسXمت  ،ملیون درمهملیون درمهملیون درمهملیون درمه    500500500500 یفوقرمق معامالت  حتققاليت ̂ٔما \لØس	بة (لمقاوالت 
�لیة مالمئة كف�
 õمتویل انتعاشها. و  ساطر لیات وامل حتدید ا?� تنكب !ىل ٕادماÛا يف ^

جلنة مكونة من وزارة �ق�صاد واملالیة وٕاصالح إالدارة وبنك یة، ه ا?�ل لهذالتطبیق�ة 
  ا%مو!ة املهنیة لبنوك املغرب.املغرب و�حتاد العام ملقاوالت املغرب و 

  

وم�ة العمواملقاوالت املؤسسات  تدارست جلنة الیقظة �ق�صادیة وضعیةكام 
)EEP ٕداث). ويف هذا الصدد، مت االتفاق !ىل اo  اصصندوق ضامنb هذه  كنمي

مالیة 9دیدة  مصادر من الولوج ٕاىل COVID-19 املؤسسات املترضرة من 9احئة
  .اsشطهت?ٔ مس	تدام قوي و  منو، و\لتايل ضامن ةا�امئ یةمتویل قدراهتا ا  لتعز�ز  والالزمة

 

، حتت الق�ادة الرش	یدة جلالn امل� حفظه .وnوتؤكد هذه التدابري، �لزتام القوي ل
9ٔ̂ل م�ح متویالت �مة مجلیع لتعز  هللا، �ز �نتعاش �ق�صادي، ودمع أ?بناك من 

تقلیص ̂ٔصناف املقاوالت، اخلاصة والعموم�ة، هبدف احلفاظ !ىل م�اصب الشغل، و 
   بني املقاوالت واس	تعادة الثقة. جحم ا�یون

دمع �س	هتالك واحلفاظ !ىل حتفزي الطلب من bالل  ، سXمت العمل !ىليف املقابل
̂ٔداة oامسة ، حبیث ة مس	تقرة لالس-2ر العمويموتري  ̂ٔن ميثل هذا أ?bري  ميكن 

̂ٔنه، جيب  �ق�صادي،لالنتعاش  نظرا لتµٔثريه املضاعف !ىل ا منو �ق�صادي. ®ري 
!ىل �ق�صاد الوطين يف  ^fٓره، وذÅ جلعل عن ما س	بقبطرق خمتلفة  یمت تدبريه̂ٔن 
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ى واحلد من ا(لجوء ٕاىل الو  طبیعي !ىل  تµٔثريوما Å¹ من  ،ارداتoدودها القصو
  اس	تزناف �ح�یاطیات الوطنیة من العم
 الصعبة.

9ٔ̂ل  وهذا ما نمت الق�ام به يف ٕاطار �ج!ات مع خمتلف القطا!ات الوزاریة من 
̂ٔم�ل لٕالنفاق العمويم يف هذه الفرتة �س	ت�5ائیة، وتوجهيه حنو  ٕارساء تدبري 

̂ٔز  مة 9احئة GوروH، وتوفري ظروف إالقالع �ق�صادي أ?ولو±ت املرتبطة بتدبري 

 ما بعد أ?زمة من bالل دمع الرشاكت الوطنیة واملنتوج الوطين وإالبقاء !ىل oملر

  القمية املضافة حملیا.  
ى النفقات، يف ا?ٔ !ادة توج�ه الٕ وتندرج هذه العملیة اليت مقنا هبا  ولو±ت !ىل مس	تو
ل ا¹ي س�Øطرق 8 يف املالیة املمرشوع قانون  ٕاطار التحضري �س-�ايق ٕال!داد عّدِ

  احملور الثالث.
  

ُ الیة الیة الیة الیة املاملاملاملخبصوص ٕا!داد مرشوع قانون خبصوص ٕا!داد مرشوع قانون خبصوص ٕا!داد مرشوع قانون خبصوص ٕا!داد مرشوع قانون     ::::رابعارابعارابعارابعا ُ امل ُ امل ُ امل         للللدِّ دِّ دِّ دِّ عَ عَ عَ عَ امل

ى عن تطورات أ?زمة الصحیة اليت س	بق و̂ٔرشت ٕاىل ذÅكام  ٔµس مبنXفاملغرب ل ،
. ومن املتعصف \ق�صاد±ت العامل، \لنظر الرتباط اق�صاده \لتحوالت اليت یعرفها الع

̂ٔن ا منو �ق�صادي لبالدH سµ�Xٔ�ر هبذه أ?زمة وسµ�Xٔ�ر كذÅ برتاجع القمية  املؤكد 
̂ٔن  ̂ٔنه من املتوقع  املضافة (لقطاع الفال9 ن-�2ة لق
 ال-ساقطات و!دم انتظا�ا. كام 
ترتاجع Uشلك Gبري موارد اخلزینة. و\لتايل ی�Øغي ٕا!ادة النظر يف الفرضیات اليت مت 

̂ٔسا   ل.عدِّ وٕا!داد مرشوع قانون مالیة مُ  2020سها ٕا!داد قانون املالیة لس	نة !ىل 

  وقد رشعنا يف ٕا!داد هذا املرشوع من bالل:

 2020 لس	نة املالیة قانون مرشوع اليت مت اعدها ٕال!داد الفرضیات حتیني •

 الرئXس	یة؛ �ق�صادیة واملؤرشات
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!ىل جعز املزيانیة  أ?زمةتµٔثري bٔ̂ذا بعني �عتبار  9دیدة توقعات وضع •

 ومزيان أ?داءات وا��ن؛

�ق�صادي الØشاط ٕالنعاش الس	نوات م�عددة معل خطة وضع •. 
 

مجلیع نكون مس	تعد�ن ل مجمو!ة من الس�Xاریوهات و\ملوازاة مع ذÅ حنن بصدد دراسة 

. و\لتGٔµید، فٕان لك س�Xاریو س	یكون fٓ^ 8ر خمتلفة !ىل مؤرشات �حالت

رس!ة اس	ت!�اف القطا!ات ارتباطا من Ûة U  ات املاGرو اق�صادیةالØشاط واملؤرش

̂ٔن  ̂ٔخرى مت وفق ^ٓفاق زم�یة خمتلفةت�ق�صادیة لØشاطها واليت ميكن  ، ومن Ûة 

    خر.?ٓ سار تطور لك قطاع مقارنة \مب 

̂ٔي س�Xاریو یتطلب اختاد مجمو!ة من التدابري املناس	بة  وبطبیعة احلال، فٕان اعد 

من bالل  وهو ما حنرص !لیه يف ٕاطار جلنة الیقظة �ق�صادیة، واملس	تدامة

ضع أ?دوات الالزمة  متكني املقاوالت من وو  ،�س	ع مجلیع الفا!لني �ق�صادیني

، يف ٕاطار خطة إالنعاش �ق�صادي اليت ننكب !ىل جتاوز هذا الوضع ®ري املس	بوق

ل م�اس	بة دِّ عَ انون املالیة املُ وضع ا(لمسات أ?bرية لبلورهتا، واليت س	یكون مرشوع ق

  لتقدمي خطوطها العریضة. 
  

        الس	یدات والسادةالس	یدات والسادةالس	یدات والسادةالس	یدات والسادة

وتدابري، يف ٕاطار  لقد حرصنا م�ذ بدایة هذه أ?زمة !ىل اختاد ما یلزم من ٕاجراءات

جلنة الیقظة ومبعیة لك الرشاكء، (لتخف�ف من ^fٓرها !ىل املقاوالت واملواطنات 

بفعل اجلاحئة، مس	تØري�ن يف ذÅ \لتوجهيات واملواطنني املغاربة ا¹�ن ترضروا 

  السدیدة جلالn امل� حفظه هللا.  
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م�ثاقا لٕالنعام�ثاقا لٕالنعام�ثاقا لٕالنعام�ثاقا لٕالنعاشششش    ̂ٔن جنعل من خطة ٕانعاش �ق�صاد الوطين !ىل  ننا حریصونكام ٔ̂ 

طموح مشرتك وم�قامس بني لك �طراف املعنیة ، م�نیا !ىل �ق�صادي والشغل�ق�صادي والشغل�ق�صادي والشغل�ق�صادي والشغل

الزتامات  فقذÅ و و اكء �جعیني،...)، (ا�وn واملقاوالت والقطاع البنيك والرش 

�لیات Hجعة (لت-�ع والتق�مي.   حمددة Uشلك واحض وم�نیة !ىل ^

̂ٔن متكن هذه اخلطة، اليت  oلقة الوصل مع  ا منوذج  نصبو ٔ?ن �كونومن املنتظر 

̂ٔسس اق�صاد قوي ومدمج،  التمنوي اجلدید ا¹ي یو9د طور إال!داد، من وضع 

̂ٔزمة GوروHس	یف�ح لبالدH ^ٓفاق 9 حتت الق�ادة  دیدة س	تقوي متوقعها يف !امل ما بعد 

  .الرش	یدة جلالn امل� حفظه هللا
 

ممك والسالم !لیمك ورممك والسالم !لیمك ورممك والسالم !لیمك ورممك والسالم !لیمك ورمحمحمحمحة هللا.ة هللا.ة هللا.ة هللا.                                       ̂ٔشكر لمك حسن اه̂ٔشكر لمك حسن اه̂ٔشكر لمك حسن اه̂ٔشكر لمك حسن اه


