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 بسم هللا الرحامن الرحمي

 ،جملس النوابرئيس الس يد 

  ،النواب احملرتمونالس يدات والسادة 
 

 

طار التفاعل مع مؤسس تمك احملرتمة  يطيب يل أ ن التدابري  صو خبأ لتقي بمك جمددا يف اإ

الناجتة عن  ملكية رش يدة ملواهجة ال زمة املالية والاقتصادية اليت اختذهتا بالدان بقيادة  

 ".19-جاحئة فريوس كوروان "كوفيد 

نذ احلرب م بداية لبد من التأ كيد عىل أ ن العامل بأ رسه يواجه أ خطر أ زمة عرفهتا الإنسانية 

 ،التداعيات الصحية والاقتصادية والاجامتعية لهذه ال زمةقد أ دت و  .العاملية الثانية

 حاةل عدم الوضوح خبصو  أ فاق تطور الاقتصاد العاملي.   وتعميق   اإىل اضطراب  

ادلول  وائلأ  الةل امل ك حفهه هللا، من النرية واحلكمية جل قيادةال املغرب، حتت  وقد اكن

غالق ، من خالل 19اليت اتبعت هنجًا استباقيًا يف مواهجة اخملاطر احملمتةل لوابء كوفيد  اإ

عالن احلدود و  ال وىل  احلالت وتقييد احلركة مبجرد ظهور” حاةل الطوارئ الصحية“اإ

بقاء هذا الفريوس حتت الس يطرة حيد  ، كوس يةل ل م  لالإصابة ببالدان  .عهنا لإ

فقد وضعت بالدان عىل رأ س أ ولوايهتا الهاجس الإنساين، عرب توفري لك الإماكنيات 

احلفاظ عىل حصة املواطنات واملواطنني املغاربة. هذا مع العمل  الرضورية اليت تضمن

ة مجليع املغاربة لوازم العيش ال ساس ي لضامنيف نفس الوقت عىل اختاذ ما يلزم من تدابري 

اؤازر و أ ودُّ هنا أ ن أ   مصود الاقتصاد الوطين يف مواهجة هذه ال زمة غري املس بوقة.و 

ذا املرض و ت ك اليت لزالت تقاوم هاجلاحئة  العائالت اليت فقدت دوهيا بسبب هذه

 يف هذا الشهر املبارك ابلشفاء. اأ دعو له
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ر ال فاق الاقتصادية للمغرب ستتأ ثر ابلتداعيات السلبية لنتشامما لشك فيه أ ن و 

نتاج والمتوين ، 19 -املس تجد كوفيدفريوس كوروان  حيث أ دى اضطراب سالسل الإ

غالق احلدودعىل مس توى العامل موازاة مع  ، ريةتعليق الرحالت اجلوية والبحو  قرارات اإ

 ة.الاقتصاديمن القطاعات كبرية وتطبيق احلجر الصحي اإىل ترضر مجموعة 

وحرصا من جالةل امل ك حفهه هللا عىل توفري الإماكنيات املالية  ومن هذا املنطلق،

قاوةل عىل املالرضورية ملواهجة هذه ال زمة عىل املس توى الصحي واحلد من أ اثرها 

العمل بفعل  توقفوا عن نذليلالوطنية وعىل القدرة الرشائية ل رابب ال رس املغربية ا

 ومواهجة حدا  صندوق خا  لتدبريهذه ال زمة، فقد أ عطى جاللته تعلاميته السامية ابإ 

 ماليري درمه 10صصت هل اذلي خ  . وقد حهي هذا الصندوق فريوس كوروان جاحئة

للك كبري ، ابخنراط مهمليار در 1,5ـ وسامهت فيه اجلهات ب ة لدلوةلمن املزيانية العام

 فئات ورشاحئ اجملمتع املغريب سواء تعلق ال مر ابلفاعلني املؤسساتيني أ و القطاع اخلا 

ل أ ن  طنني.اأ و املو  ون هنا املواطنع منية اليت أ ابنح التضاونوه ابلر أ  ول ميكنين هنا اإ

التنويه ابلس يدات  يفوتين الصعبة اليت متر هبا بالدان. كام لاملغاربة يف هذه الهرفية 

حدا  هذا  والسادة النواب احملرتمني عىل تفاعلهم الإجيايب والرسيع خبصو  اإ

 الصندوق.

مليار  32  ما مجموعهأ بريل  24وقد بلغ مجموع موارد هذا الصندوق اإىل حدود يوم امجلعة 

 ماليري درمه 2 صت مهناص   خ  مليار درمه  6,2بلغت نفقاته ما مجموعه  حني يف درمه،

حئة، مما مكن، ملواهجة اجلا لوزارة الصحة لقتناء املعدات واملس تلزمات الطبية الرضورية

نعاش و 460اإىل حدود هذا التارخي، من اقتناء  رسير استشفايئ عادي  580رسير لالإ



4 

 

مدادات  ،هذا .هجاز للتنفس 410و وس نحر  عىل مواكبة وزارة الصحة مبا يلزم من اإ

 ملواكبة حاجياهتا وفقا لتطور الوضعية الوابئية ببالدان.مالية 

كام س ي مكن هذا الصندوق من تقدمي ادلمع الالزم لالقتصاد الوطين لمتصا  

 النشاط يف بعض أ و توقف الصدمات السلبية اليت سب هبا هذا الوابء فامي خيص اخنفاض

 ام.القطاعات وف قدان مناصب الشغل الناجت عهن

حداهثااليت مت  تدقيق هذه التدابري من قبل جلنة اليقهة الاقتصادية قد متو  من طرف  اإ

 فامي خيص ،لهذا الغرض، اعامتدًا عىل نهام الرصد الاستبايق، ويتعلق ال مراحلكومة 

هيلك، العامةل يف القطاع غري امل  يف القطاع املهيلك و كذا الارسال جراء املرصح هبم 

 :التدابري التاليةبـ

زايف صايف بقمية  منحأ ول:  خالل الفرتة املمتدة  درمه  2000تعويض شهري ج 

ىلاإض، 2020يونيو  30مارس اإىل  15من  التعويضات العائلية وخدمات  افة اإ

لضامن لاملنخرطني ابلصندوق الوطين ال جراء  لفائدة ،التأ مني الصحي الإجباري

 هذا واملنمتني للمقاولت املنخرطة يف املتوقفني مؤقتا عن العمل، الاجامتعي

وقد مت  .جلاحئة فريوس كوروان توجد يف وضعية صعبة نتيجةً الصندوق اليت 

وازاة مع ، مالتعويضات هذه قواعد الاس تفادة من واعامتد مرسوم حيدد رشوط 

ًيا ابتداء من ابلترصحيات أ س بوع ميكن القيام ، حبيث تبس يط مساطر الترصحي

 .2020أ بريل 

)قروض  الاس تفادة من تأ جيل سداد القروض البنكيةال جراء كام ميكن لهؤلء 

ىل غاية   .2020يونيو  30الاس هتالك وقروض السكن( اإ
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ثر الترصحيات اليت مت الإدلء هبا عرب بواب وحبسب ة ال رقام اليت مت  حتصيلها اإ

لالس تفادة من التعويضات اليت  (CNSS) الصندوق الوطين للضامن الاجامتعي

 216.000مقاوةل من أ صل  132.000أ ن فمت منحها ملنخرطهيا املترضرين 

حت مبا ورص رت بأ هنا ترضرت بفعل هذه اجلاحئةاملنخرطة يف الصندوق أ ق

ف أ ن يرص و ي توقع عن العمل.  مؤقتاً  متوقف أ جري ومس تخدم 800.000يفوق 

 .شهرايً درمه  ماليري 2الصندوق اخلا  بتدبري جاحئة كوروان حوايل 

دمع أ رابب ال رس املتوفرين عىل بطاقة نهام املساعدة الطبية "راميد" اثنيا: 

 800بني  يرتاوح واملترضرين من تداعيات احلجر الصحي املطبق، بتعويض

 رسةحسب عدد أ فراد ال  . و ذكل درمه 1200درمه و

 2 وايلح بعد مراقبة اتساق الترصحياتوقد بلغ عدد ال رس املعنية ابملساعدة 

ندت لتدبري هذه %38مث ل فهيا العامل القروي أ لف  300ومليون  . وقد ج 

طوير برامج تو مت  العملية فرق متخصصة يف امليدايني املعلومايت واملايل. 

صل مع ارابب للتوا معلوماتية يف وقت قيايس مع اعامتد الهاتف احملمول وس يةلً 

اعمتدهتا  ية جديدةما اكن منذ اشهر صعب املنال اصبح يف بضعة اايم مهنج و الارس. 

س تفيدين و اغتمن هذه الفرصة لتحية لك املغاربة امل واطنات و املواطنني. ثةل كبرية من امل

في و  .انضباطهمعىل عدات عىل امتثاهلم لرشوط السالمة الصحية و من هذه املسا

َّت تعبئة حوايل  هذا الصدد  وماتكية.الش بابيك ال تمبا فهيا نقطة للتوزيع  16000مت

ل أ ن نعزت ابلنجاح الكبري لهذه العملية اليت مكنت  ىل غاية يوم اإ ول ميكننا اإ

املساعدات املالية عىل ال رس من  %80 حوايلتوزيع من ابريل  26الاحد 

رتام التام يف ظل الاحاملعنية يف لك أ حناء املغرب مبا يف ذكل العامل القروي، و

 ية مس مترة اإىل حد ال ن.ولزالت العمل . للرشوط الصحية املفروضة
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، د من خدمة راميدتس تفيول  ل رس اليت تعمل يف القطاع غري املهيلكدمع ااثلثا: 

 .بطاقة راميد اليت اس تفادت مهنا نهريهتا اليت تتوفر عىلبتعويض بنفس املبالغ 

ليت اودعت اوقد بلغ عدد ال رس املعنية ابملساعدة بعد مراقبة اتساق الترصحيات 

وقد مت الرشوع يف  .مليون2 حوايل www.tadamoncovid.ma «  ابملوقع 

 ابريل. 23 توزيع هذا ادلمع فعليا انطالقا من يوم امخليس املايض

تعمل يف القطاع غري املهيلك من  أ لف أ رسة 300و مليون 4ستس تفيد هكذا 

 دمع الصندوق اخلا  اذلي أ حد  بتعلاميت ملكية.

 

 الس يدات والسادة،

ل رس العامةل يف ااإىل جانب التدابري املتخذة لفائدة ال جراء املتوقفني مؤقتا عن العمل و 

القطاع غري املهيلك، فقد أ قرت جلنة اليقهة الاقتصادية مجموعة من التدابري لفائدة 

، وخاصة املقاولت الصغرية جدا والصغرية املقاولت املترضرة جراء هذه اجلاحئة

 .واملتوسطة واملهن احلرة

 :التدابري التالية وأ خص ابذلكر

 

زايف صايف بقمية  منح .1 املنخرطني ال جراء  لفائدة درمه  2000تعويض شهري ج 

وازاة مع م املتوقفني مؤقتا عن العمل، ابلصندوق الوطين للضامن الاجامتعي

ىل غاية ت    ؛2020يونيو  30عليق أ داء املساهامت الاجامتعية اإ

http://www.tadamoncovid.ma/
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(  leasingsتأ جيل سداد القروض البنكية وت ك املتعلقة بقروض الإجيار ) .2

  ؛يونيو 30حىت 

فائدة ل من طرف صندوق الضامن املركزي للقروض اإضايف ائامتينتفعيل خط  .3

املقاولت  مبا يف ذكل اليت تدهورت خزينهتا بسبب تراجع نشاطها املقاولت

قباًل كبرياالعامةل يف قطاع العقار من طرف واء س . و قد عرفت هذه التدابري اإ

ىل غاية يومالا جاءت. و املقاولتدلن و من أ  ال شخا  اذلاتيني   حصائيات اإ

 : اكل يت أ بريل 24امجلعة 

 ارتأ جيل سداد القروض البنكية وت ك املتعلقة بقروض الإجي طلباتبلغت  -

طلب  310000 متت معاجلة وقبولمليار درمه  33طلب هتم  416000

 و لزالت ابيق الطلبات يف طور ادلراسة.  مهنا %5ورفضت 

 ن أ كسجنيضام عربادلوةل من طرف الإضافية املضمونة  لقروضا  هيمفاميو  -

حداثه ملساندة املقاولت اليت ل يتعدى رمق   500ا معامالهتو اذلي مت اإ

  ماليري درمه 3,7قرض مببلغ اإجاميل يفوق  9000فقد بلغت مليون درمه 

فض مهنا   .%1.5أ قل من 124ر 

 

مليون  20عن  2019ملقاولت اليت يقل رمق معامالهتا للس نة املالية ا متكني .4

يونيو  30الاس تفادة من تأ جيل وضع الترصحيات الرضيبية حىت من درمه، 

ذا رغبت يف ذكل؛  2020  اإ

 2020يونيو  30( حىت ATDشعار لغري احلائز )تعليق املراقبة الرضيبية والإ  .5

 تأ جيل اترخي الترصحي ابملداخيل ابلنس بة لل شخا  اذلاتيني اذلين يرغبون يف .6

 ؛2020 يونيو 30ذكل، من أ خر ابريل اىل 
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قرار .7  رينف لفائدة املأ جو لك تعويض رص   لعفاء من الرضيبة عىل ادلخل الإ  اإ

 حدود من طرف مشغلهيم يف، املنخرطني ابلصندوق الوطين للضامن الاجامتعي

 ؛ن الراتب الشهري الصايف املتوسطيف املئة م 50

جتنيب املقاولت احلاصةل عىل صفقات معومية، غرامات التأ خر يف الإجناز اذلي  .8

 ؛ل تتحمل مسؤوليته

الرشاكت اجملهوةل الامس من عقد اجامتع أ هجزهتا التداولية عن بعد يف متكني  .9

 ؛ يتعلق حبرص احلساابتفاميظروف احلجر الصحي، ولس امي 

شارة املقاولني اذلاتيني املترضرين من أ زمة "كوفيد وضع قرض بد .10 ون فائدة رهن اإ

أ لف درمه. وميكن تسديد هذا القرض، اذلي  15" ميكن أ ن يصل اإىل 19

س نوات مع فرتة سامح مدهتا  3، عىل مدى اليوم تفعيهل ابتداء منسينطلق 

 س نة واحدة. 

قرار  .11 ة حاةل اس تثنائية للتربعات والتاكليف املرتبطة بفرت  معاجلة حماس باتيةاإ

 س نوات. 5الطوارئ الصحية بتوزيعها عىل مدى 

 

 

 الس يدات والسادة،

زارة وال جراء، فقد حرصت و اإىل جانب التدابري اليت مت اختادها لصاحل املقاولت 

صالح الإدارة الاقتصاد املالية جراءات من أ جل احلد من  واإ عىل اختاد ما يلزم من اإ

 أ اثر ال زمة املرتبطة حباحئة فريوس كوروان، عىل احتياطي بالدان من العمةل الصعبة

 واحلفاظ عىل قدرة اقتصادان عىل تلبية احتياجاته من مواد أ ساس ية وغذائية وطاقية،
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توقع والرتاجع امل خاصة يف ظل توقف قطاع الس ياحة وترضر القطاعات املصدرة 

 لتحويالت املغاربة املقميني ابخلارج والاستامثرات ال جنبية املبارشة.

ويندرج يف هذا الإطار، الإجراء الاس تثنايئ اذلي رخصمت من خالهل للحكومة بتجاوز 

. هذا اإىل جانب 2020سقف الاقرتاض اخلاريج احملدد مبوجب قانون املالية لس نة 

ىل اس تخدام خط ال  مليارات دولر 3وقاية والس يوةل، لسحب مبلغ يناهز اللجوء اإ

 .س نوات 3قابةل للسداد عىل مدى مخس س نوات مع فرتة سامح ملدة 

م مع صندوق  طار التفاق املتعلق خبط الوقاية والس يوةل، امل رب  ويدخل هذا السحب يف اإ

، 2018 ة، واذلي مت جتديده للمرة الثالثة يف شهر دجنرب من س ن2012النقد ادلويل يف 

 ليوم. ا العاملمثل اليت يشهدها  ،قصد اس تخدامه كتأ مني ضد الصدمات الشديدة

 ،وسي ساعد هذا السحب عىل التخفيف من تأ ثريات هذه ال زمة عىل الاقتصاد الوطين

مالت ال جنبية يف مس توايت مرحية متكن من تعزيز ثقة  واحلفاظ عىل احتياطات الع 

 .املستمثرين ال جانب ورشاكء املغرب الثنائيني ومتعددي ال طراف يف الاقتصاد الوطين

 هذا املبلغ لن يؤثر عىل مس توى ادلينلبد من التأ كيد عىل مسأ ةل هامة، ويه أ ن و

  .يف معامالت املغرب املالية مع صندوق النقد ادلويلالعام، وهو ما ي عترب سابقة 

 الس يدات والسادة،

لقد حرصت جلنة اليقهة الاقتصادية عىل التتبع ادلقيق لوضعية الاقتصاد الوطين، 

عة زمة مبا يلزم من الرس ن مصوده يف مواهجة هذه ال  واختاد ما يلزم من تدابري لضام

ل التأ كيد مرة أ خرى عىل  والفاعلية عىل مس توى اختاد القرارات وتفعيلها. ولميكنين هنا اإ

بلك  لتجاوب والتعاطيتعبئة لك القطاعات احلكومية من خالل هذه اللجنة من أ جل ا
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ر هذه اثمسؤولية مع ما متليه هذه الهرفية الصعبة واختاد ما يلزم من التدابري ملواهجة أ  

 . ال زمة

تخفيف الرشاكت وال رس لل الإجراءات ال نية اليت مت اختادها دلمع باملوازاة مع ف 

ال زمة وتطبيق حاةل الطوارئ الصحية، مت التوافق يف اإطار جلنة اليقهة  أ اثرمن 

لسيناريوهات املمكن االاقتصادية عىل مهنجية للتفكري الاستبايق تنبين عىل وضع 

 ةالتدرجيي عودة. وتتعلق املرحةل ال وىل ابلللمرحلتني القادمتنيتنفيذها ابلنس بة 

طار التنس يق مع اسرتاتيج  نشطهتاأ   ممارسة خملتلف القطاعات اىل ية رفع حاةل يف اإ

ات املالمئة واملتجددة الآلي بتزنيلالطوارئ الصحية، يف حني تتعلق املرحةل الثانية 

يف  ،تدامللمنو القوي واملس  س متكن من وضع الاقتصاد الوطين يف منحى  اليت

عطاء انطالقة جديدة وقوية . 19-بعد أ زمة كوفيدما  عامل وما من شك بأ ن اإ

ل من عىل أ ن  ملوارد الرضورية واحلر اتعبئة  خالل لالقتصاد الوطين لن تمت اإ

هذا ما نقوم به و تعطى ال ولوية يف رصفها لالقتصاد الوطين واملواطن املغريب. 

رساء تدبري  طار الاجامتعات مع خمتلف القطاعات الوزارية من أ جل اإ ال ن يف اإ

نفاق العمويم يف هذه الفرتة الاس تثنائية ل ولوايت وتوجهيه حنو ا ،أ مثل لالإ

ملرحةل  صاديالاقتوتوفري ظروف الإقالع  ،املرتبطة بتدبري أ زمة جاحئة كوروان

بقاء عىل ما بعد ال زمة من خالل دمع ال  رشاكت الوطنية واملنتوج الوطين والإ

   حمليا.القمية املضافة 

الفاعلني  خمتلف يفوتين هبذه املناس بة أ ن أ نوه ابجملهودات اليت يقوم هبا ول

ب، والاحتاد العام ملقاولت املغر  القطاعات الوزارية املعنية، والقطاع املايل، وخاصة

جناح لك وصندوق الضامن املركزي،والصندوق الوط ين للضامن الاجامتعي، من أ جل اإ

تفعيال للتوجهيات امللكية السامية  19-التدابري املتخذة ملواهجة ال زمة املرتبطة بكوفيد

 هبذا اخلصو .
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ت القيادة حتأ ن الهنج الاستبايق اذلي تعامل به املغرب يف تدبري ال زمة  ومن املؤكد

شادة عىل املس توى ادلويل،  ادلينامية و احلكمية جلالةل امل ك حفهه هللا واذلي اكن حمط اإ

اليت برزت يف بالدان خالل هذه الهرفية تهل حافةل ابدلروس والعرب الإجيابية. فعودة 

حياء الثقة بأ بعادها املتعددة، فضاًل عن تعزيز روابط  روح املواطنة املسؤوةل، واإ

  .، لكها قمي للسمو والتقدم جيب احلفاظ علهيا وتوطيدهاالتضامن

ويف هذه الهرفية الاس تثنائية اليت تتطلب منا مجيعًا نكران اذلات و التفاين من أ جل 

هذه  نؤسس للمس تقبل بناء عىلنمثن هذه القمي و  يتوجب علينا أ نالصاحل العام 

املقومات  دان اليت مت ك لكلبالالتمنوي منوذج ال الإجنازات الإجيابية، وجنعلها أ ساس 

والإماكانت للخروج منترصًة من هذه ال زمة، حتت القيادة املتبرصة جلالةل امل ك محمد 

 .نرصه هللا السادس

 والسالم عليمك ورمحة هللا.                               


