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 بسم هللا الرحامن الرحمي

 ،رئيسالالس يد 

  ،احملرتمون املستشارونالس يدات والسادة 
 
 

 ه  و   ن  يطيب يل أ ن أ لتقي بمك جمددا يف هذا الشهر املبارك، وأ ود يف البداية أ ن أ  

مبؤسس تمك املوقرة اليت أ اتحت يل فرصة اعتالء هذا املنرب من أ جل اإطالع 

املواطنني املغاربة عىل الس يدات والسادة املستشارين احملرتمني، ومن خاللمك عامة 

 التدابري اليت مت اختادها يف مواهجة الآاثر الاقتصادية والاجامتعية جلاحئة كوروان.

أ زمة اقتصادية منذ ال زمة اليت عرفها يف وأ خطر كام تعلمون يشهد العامل أ سوأ  ف

ىل ارتفاع حالت الإفالس بني املقاولت  ثالثينيات القرن املايض، حيث أ دت اإ

دلى ال رس، وما ذلكل من تبعات اجامتعية كبرية وضغوط هائةل عىل  والبطاةل

 مزيانيات احلكومات لس تعادة الاس تقرار الاقتصادي والاجامتعي. 

 أ وائلالةل امل ك حفه  هللا، من النرية واحلكمية جل قيادةال املغرب، حتت وقد اكن 

بقاء وا، 19 لوابء كوفيد ادلول اليت اتبعت هنجًا استباقيًا يف مواهجة اخملاطر احملمتةل لإ

 .هذا الفريوس حتت الس يطرةعىل 

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

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

لوازم العيش ال ساس ية مجليع يف نفس الوقت عىل اختاذ ما يلزم من تدابري لضامن 

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

، وأ دعو ابلشفاء عائالت اليت فقدت دوهيا بسبب هذه اجلاحئةأ قدم تعازي احلارة لل
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يب يف يف هذا الشهر املبارك ، وأ ه  للك املصابني اذلين ل زالوا يقاومون هذا املرض

نفس الوقت ابملواطنني ابللزتام بتدابري الوقاية اليت حتمهيم من خطر الإصابة من هذا 

 املرض.

يف  وهذه مناس بة كذكل ليك أ وج  الشكر للك الفاعلني الاقتصاديني لخنراطهم

تفعيل تدابري احلجر الصحي، واملسامهة الفعلية واجلادة يف تزنيل التوجهيات امللكية 

 ادل م للمواطنني وال رس املغربية اليت فقدت مدخولها بسبب هذه السامية بتقدمي

طار جلنة اليقهة اجلاحئة ، وابيق التدابري املتخذة لفائدة املقاولت املترضرة يف اإ

 . الاقتصادية

مواصةل التقيد ابلتطبيق الصارم  من أ رابب املقاولت فرصة ل طلبوأ نهتز هذه ال

 لضامن سالمة املأ جورين واملس تخدمني واملتعاملني.لالإجراءات الاحرتازية والوقائية 

ىل اس تئناف أ نشطكام أ وج  ادلعوة من هذا املنرب للك الفاعلني الاقتصاديني  ة اإ

دارية صادرة عن السلطات اخملتصة مقاولهتم يقافها بقرارات اإ ، ابس تثناء ت ك اليت مت اإ

لبلورة  ف املواتيةري الهروفوأ طلب مهنم مزيدا من التعبئة والاخنراط من أ جل تو 

طار مرشوع قانون  نعاش الاقتصاد الوطين اليت نعمل عىل حتديد دعامئها يف اإ خطة اإ

ل. د       مايل ُمع 

 الس يدات والسادة،

حرصا من جالةل امل ك حفه  هللا عىل توفري الإماكنيات املالية الرضورية ملواهجة 

آاثرها عىل املق اوةل الوطنية وعىل القدرة هذه ال زمة عىل املس توى الصحي واحلد من أ

الرشائية ل رابب ال رس املغربية اذلين توقفوا عن العمل بفعل هذه ال زمة، فقد أ عطى 
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فريوس  جاحئةحدا  صندوق خاص لتدبري ومواهجة جاللت  تعلاميت  السامية ابإ 

من املزيانية  ماليري درمه 10. وقد حهي هذا الصندوق اذلي ُخصصت هل كوروان

، ابخنراط كبري للك فئات مليار درمه 1,5وسامهت في  اجلهات بـ العامة لدلوةل 

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

ل أ ن أ نوه ابلروح التضامنية اليت أ ابن عهنا املواطنون  املواطنني. ول ميكنين هنا اإ

ر هبا بالدان. كام ل يفوتين التنوي  ابلس يدات املغاربة يف هذه الهرفية الصعبة اليت مت

حدا  هذا  والسادة املستشارين احملرتمني عىل تفاعلهم الإجيايب والرسيع خبصوص اإ

 الصندوق.

 32,7ما مجموع    ماي 18 الثننييوم وقد بلغ مجموع موارد هذا الصندوق اإىل حدود 

صت مهنادرمه  مليار 13,7يف حني بلغت نفقات  ما مجموع   مليار درمه،  ما يفوق ُخص  

لقتناء املعدات واملس تلزمات الطبية الرضورية ملواهجة اجلاحئة، مما  درمهمليار  2,2

نعاش 743حد الآن من اقتناء مكن اإىل   348رسير استشفايئ و 664و رسير لالإ

وأ ود أ ن أ ؤكد هنا  .، ابلإضافة اإىل مجموعة من املعدات الصحية ال خرىهجاز للتنفس

وزارة الصحة مبا يلزم من احل وزارة الاقتصاد واملالية حريصة عىل مواكبة أ ن مصب

مدادات مالية ضافية اإ  ملواكبة حاجياهتا وفقا لتطور الوضعية الوابئية ببالدان. اإ

لمتويل التدابري مليار درمه  11,5 هذا الصندوق اإىل حدود الآن ما مجموع  ص  ص  خ  كام 

املرصح هبم يف القطاع دل م ال جراء  صادية،املتخذة من طرف جلنة اليقهة الاقت

اذلين توقفوا مؤقتا عن العمل بسبب  العامةل يف القطاع غري املهيلك،وال رس  املهيلك

 ويتعلق ال مر ابلتدابري التالية: .هذه اجلاحئة
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املتوقفني  املنخرطني ابلصندوق الوطين للضامن الاجامتعيابلنس بة لل جراء  أ ول:

توجد يف وضعية الصندوق اليت  هذا املنمتني للمقاولت املنخرطة يفو  مؤقتا عن العمل

 ، فقد مت:صعبة نتيجًة جلاحئة فريوس كوروان

 15خالل الفرتة املمتدة من  درمه  2000تعويض شهري ُجزايف صايف بقمية  منح 

قواعد الاس تفادة و وقد مت اعامتد مرسوم حيدد رشوط  .2020يونيو  30مارس اإىل 

 ، حبيث أ صبح ابلإماكنتبس يط مساطر الترصحي، موازاة مع يضاتالتعو  هذه من

 .2020القيام ابلترصحيات أ س بوعًيا ابتداء من أ بريل 

اليت أ علنت عن  قاولتيف ملفات امل ثلباب لكفةم جلنة حدا مت اإ ويف هذا الإطار، 

 ارمق معامالهتأ و تسجيل اخنفاض يف  ،اعن العمل مؤقتأ جري  500توقف أ كرث من 

 .%50و  %25بني  ترتاوحبنسب 
 

لقتصاد واملالية لوزارات امللكفة ابجتمتع هذه اللجنة، املؤلفة من ممثلني عن او 

يف  ثللب يوميا، والاحتاد العام ملقاولت املغربوالقطاعات املعنية، تشغيل وال 

ذلكل من طرف الصندوق الوطين للضامن البوابة اخملصصة  عرب رصح هباامللفات امل

 .الاجامتعي

بلغ عدد ال جراء اذلين اس تفادوا من التعويضات  ، فقدادل موخبصوص حصيةل هذا 

مت الترصحي هبم طرف  أ لف أ جري 701ما يناهز السالفة اذلكر برمس شهر مارس 

أ لف مقاوةل برمس شهر أ بريل بأ هنا  134أ قرت  هذا، يف حنيأ لف مقاوةل.  120حوايل 

 متوقف مؤقتًا عن العمل. أ جري أ لف  950ترضرت بفعل اجلاحئة، ورصحت مبا يناهز 

 ملياري درمه شهرايً الصندوق اخلاص بتدبري جاحئة كوروان حوايل  ُص ص   وس ُيخ  

 لرصف التعويضات املقررة لفائدة هؤلء ال جراء.
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)قروض الاس هتالك  من تأ جيل سداد القروض البنكية الاس تفادةكام ميكهنم 

ىل غاية  طار جلنة اليقهة تقرر  وقد .2020يونيو  30وقروض السكن( اإ يف اإ

أ ن تتحمل ادلوةل والقطاع البنيك التلكفة الاكمةل للفوائد العرضية الاقتصادية 

(intercalaires الناجتة عن تأ جيل سداد )قروض للفرتة املمتدة بني مارس هذه ال

ىل 2020ويونيو  . وهيم هذا الإجراء ال شخاص اذلين دلهيم أ قساط شهرية قد تصل اإ

درمه ابلنس بة لقروض الاس هتالك،  1.500ابلنس بة لقروض السكن و  درمه 3.000

من املتوقع أ ن يس تفيد من تأ جيل سداد و مبا فهيا القروض اليت قدمهتا رشاكت المتويل. 

 .أ لف خشص 400 حوايل هذه القروض

طار جلنة اليقهة ابلنس بة لل رس العامةل يف القطاع غري املهيلك اثنيا: ، فقد تقرر يف اإ

دية، تقدمي مساعدة مالية مؤقتة ل رابب هذه ال رس اذلين فقدوا مصدر الاقتصا

 حسب ، وذكلدرمه 1200درمه و 800بني رزقهم بسبب جاحئة كوروان ترتاوح  

 عدد أ فراد ال رسة.

ىل. مرحلتنيوقد متت هذه العملية عىل  حدود هذا  فالبنس بة للمرحةل ال وىل، مت اإ

مليون أ رسة  4,3من أ صل  أ رسة ماليني 4ة اليوم، منح املساعدات املالية لفائد

ق ة لدل م وقد بلغت نس بة ال رس اليت توصلت ابملساعدات املالية يف العامل  .مس ت ح 

 مليار درمه 4,2لهذه املساعدات غالف مايل بلغ  ص  ص   . وقد خُ %37القروي حوايل 

  .من صندوق تدبري جاحئة كوروان احملد  بتعلاميت ملكية سامية

املرحةل الثانية لدل م املبارش لل رس العامةل ابلقطاع غري املهيلك، يوم قت انطلوقد 

اعامتدا عىل الترصحيات اليت س بق تسجيلها، وأ خذا بعني  ،2020ماي  14امخليس 
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حدود هذا اليوم، منح  مت اإىل وقد .الاعتبار معليات التدقيق اليت قامت هبا الإدارة

 برمس هذه املرحةل الثانية. أ رسة مليوناملساعدات املالية لفائدة 

من التنوي  ابلعمل اجلبار اذلي قام ب  لك املتدخلني يف معلية تقدمي هذه هنا ول بد  

ُجندت لتدبري هذه العملية فرق متخصصة يف امليدانني هيا، حيث ق   ح  س ت  املساعدات ملُ 

الهاتف املعلومايت واملايل. ومت تطوير برامج معلوماتية يف وقت قيايس مع اعامتد 

صبح يف أ  شهر صعب املنال أ  و ما اكن منذ احملمول وس يةًل للتواصل مع أ رابب ال رس. 

كام مت ت تعبئة ايم مهنجية جديدة اعمتدهتا ثةل كبرية من املواطنات واملواطنني. أ  بضعة 

ل أ ن نعزت  نقطة للتوزيع مبا فهيا الش بابيك ال توماتكية. 16000حوايل  ول ميكننا اإ

غتمن هذه الفرصة لتحية لك املغاربة املس تفيدين من أ  و  ،ابلنجاح الكبري لهذه العملية

  هذه املساعدات عىل امتثاهلم لرشوط السالمة الصحية وعىل انضباطهم.

أ ود هنا توضيح مسأ ةل هامة، ويه أ ن املساعدات املالية تس هتدف أ رابب ال رس و 

نتيجة لتطبيق حاةل الطوارئ الصحية، وقد مت اس تعامل بطائق اذلي فقدوا مدخوهلم 

ق ة  فقط الراميد كقاعدة للمعلومات من أ جل تيسري معلية اس هتداف ال رس املس ت ح 

 للمساعدات.

عرب عهنا مجموعة من املواطنني العاملني يف القطاع غري وخبصوص الشاكايت اليت 

انطالقا من يوم  فأ علن رمسيا أ ن ، املهيلك سواء احلاملني لبطاقة راميد أ و غريمه

كن خاص عىل مس توى البوابة ختصيص رُ  ، سيمتماي 12 امخليس

 www.tadamoncovid.ma البث فهيا  سيمت، من أ جل تلقي هذه الشاكايت، و

 .املعنية القطاعات احلكومية بني لكدقيق الالزم بعد القيام ابلت بشلك اكمل
 

 الس يدات والسادة،

http://www.tadamoncovid.ma 
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اإىل جانب التدابري املتخذة لفائدة ال جراء املتوقفني مؤقتا عن العمل وال رس العامةل يف 

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

الصغرية املقاولت املترضرة جراء هذه اجلاحئة، وخاصة املقاولت الصغرية جدا و 

 واملتوسطة واملهن احلرة.

 وأ خص ابذلكر التدابري التالية:

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

موازاة مع  املتوقفني مؤقتا عن العمل، ابلصندوق الوطين للضامن الاجامتعي

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

(  leasingsتأ جيل سداد القروض البنكية وت ك املتعلقة بقروض الإجيار ) .2

  ؛يونيو 30حىت 

ضايف ائامتينتفعيل خط  .3 من طرف صندوق الضامن املركزي لفائدة  للقروض اإ

اليت تدهورت مليون درمه، و 500اليت ل يتعدى رمق معامالهتا  املقاولت

. ولت العامةل يف قطاع العقاراملقامبا يف ذكل  خزينهتا بسبب تراجع نشاطها

قبال هاما، حيث انهزت اوقد عرف هذ املمنوحة يف هذا  لقروضا الإجراء اإ

حوايل . درمه مليار 7.8مببلغ اإجاميل يفوق قرض  15.589، ما مجموع  الإطار

املقاولت الصغرية جًدا اليت ل من هذه القروض اس تفادت مهنا  85%

  .درمهمليون  10يتجاوز رمق معامالهتا 

شارة املقاولني اذلاتيني املترضرين من أ زمة  .4 وضع قرض بدون فائدة رهن اإ

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

س نوات مع فرتة  3، عىل مدى 2020أ بريل  27تفعيهل ابتداء انطلق اذلي 

 سامح مدهتا س نة واحدة. 
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مليون  20عن  2019الهتا للس نة املالية ملقاولت اليت يقل رمق معاما متكني .5

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  .6

رغبون يف تأ جيل اترخي الترصحي ابملداخيل ابلنس بة لل شخاص اذلاتيني اذلين ي .7

 ؛2020 يونيو 30بريل اىل أ  ذكل، من أ خر 

قرار .8  ف لفائدة املأ جورينلك تعويض رُص  لعفاء من الرضيبة عىل ادلخل الإ  اإ

من طرف مشغلهيم يف ، املنخرطني ابلصندوق الوطين للضامن الاجامتعي

 ؛ئة من الراتب الشهري الصايف املتوسطايف امل 50حدود 

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

 ؛ يتعلق حبرص احلساابتفاميظروف احلجر الصحي، ولس امي 

جتنيب املقاولت احلاصةل عىل صفقات معومية، غرامات التأ خر يف الإجناز  .10

 ؛اذلي ل تتحمل مسؤوليت 

ترسيع أ داء املس تحقات من طرف املؤسسات واملقاولت العمومية والوفاء  .11

ماهتا املالية اجتاه مجيع الرشاكء وموردي الطلبيات العمومية، خاصة مهنا ابلزتا

 املقاوةل الصغرية جدا والصغرى واملتوسطة، 

قرار  .12 معاجلة حماس باتية اس تثنائية للتربعات والتاكليف املرتبطة بفرتة حاةل اإ

اجمللس الوطين اعمتد وقد   س نوات. 5الطوارئ الصحية بتوزيعها عىل مدى 

 .هذا القرار للمحاس بة

اعمتد بنك اليت اختذهتا جلنة اليقهة الاقتصادية،  من هجة أ خرى، وتعزيزا لالإجراءات

اجلديدة، سواء يف جمال الس ياسة النقدية أ و عىل  التدابري املغرب مجموعة من
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عادة متويل  ، اليت من شأ هناالاحرتازي الصعيد ، وذكل ال بناكأ ن ترفع القدرة عىل اإ

 : من خالل

 ؛%2اإىل  % 2.25عر الفائدة الرئييس من س ختفيض 

  ماكنية جلوء عادة المتويل املتاحة، ابدلرمه  ال بناكاإ اإىل اكفة وسائل اإ

     وابلعمالت ال جنبية؛

  توس يع نطاق الس ندات وال وراق املالية اليت يقبلها بنك املغرب يف مقابل

عادة المتويل املمنوحة للبنوك، ليشمل مجموعة جد واسعة؛   معليات اإ

 عادة المتويل هات ؛ آجال معليات اإ  متديد أ

   عادة متويل املقاولت الصغرية جدا والصغرية تعزيز برانجم  اخلاص ابإ

دماج القروض التشغيلية، اإىل جانب قروض  واملتوسطة، عن طريق اإ

عادة متويلها.  الاستامثر، والرفع من وترية اإ

مؤسسات الئامتن عىل ذت مجموعة من الإجراءات ملواكبة عالوة عىل ذكل، اخُت   

الصعيد الاحرتازي، تشمل املتطلبات من الس يوةل وال موال اذلاتية وخمصصات 

ادليون، وذكل من أ جل تعزيز قدرة هات  املؤسسات عىل د م ال رس واملقاولت يف 

 .هذه الهروف الاس تثنائية

 الس يدات والسادة،

يت خلفهتا جاحئة فريوس كوروان نتيجة للآاثر السلبية المما لشك في  أ نمك تعلمون بأ ن  

" عىل الاقتصاد العاملي وعىل جل القطاعات احليوية لالقتصاد الوطين، 19-"كوفيد

وضعية املوجودات من العمةل الصعبة تراجعا ملموسا، وذكل جراء  يُت وق ُع أ ن تعرف
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ت أَثُّر مجموعة من القطاعات املنتجة للعمةل الصعبة وعىل اخلصوص قطاع الس ياحة 

الاستامثرات ال جنبية املبارشة والقطاعات املصدرة، ابلإضافة اإىل حتويالت املغاربة و

 القاطنني ابخلارج.

صالح الإدارة عىل وملواهجة هذه الوضعية ، فقد حرصت وزارة الاقتصاد واملالية واإ

آاثر جراءات من أ جل احلد من أ ال زمة عىل احتياطي بالدان  هذه اختاد ما يلزم من اإ

الصعبة واحلفاظ عىل قدرة اقتصادان عىل تلبية احتياجات  من مواد أ ساس ية من العمةل 

ىل تغطية الزتامات  اخلارجية وأ داء خدمة ادلين اخلاريج وغذائية وطاقية، ضافة اإ  .اإ

وحنن اليوم نش تغل عىل عدة سيناريوهات، حيث مقنا بداية بسحب المتويالت اليت 

جراءات حسب رسيعة من أ جل توفري م   .بالغ هممة من العمةل الصعبةتمتزي ابإ

مع صندوق النقد ادلويل  (LPL) وهذا ما مت فعال خبصوص خط الئامتن والس يوةل

مليار درمه( واذلي ميكن اعتباره وديعة يف بنك املغرب لن ترفع من دين  30)حوايل 

مليون  270خزينة اململكة، و اخلط الوقايئ ضد اخملاطر الاكرثية مع البنك ادلويل )

وتعكس هذه المتويالت مدى ثقة املؤسسات املالية ادلولية يف صالبة   .ر(دول

 .الاقتصاد املغريب

جراء مشاورات مع أ مه املقرضني اخلارجيني سواء الثنائيني أ و متعددي  كام بدأ ان ابإ

يف ابملوازاة مع ذكل رشعنا ، وال طراف لتحديد املبالغ الإضافية اليت ميكن تعبئهتا

دات دولية يف السوق املايل ادلويل، حيث سيمت ذكل يف أ قرب لإصدار س ن الإعداد

 فرصة ممكنة.

 الس يدات والسادة،
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لقد أ ابنت الإجراءات الاستباقية اليت اختذهتا بالدان عن جناعهتا يف التحمك يف انتشار 

آاثرها الاقتصادية والاجامتعية عىل املقاوةل الوطنية  اجلاجئة، ويف التخفيف من أ

اربة، وذكل بفضل القرارات احلكمية والشجاعة جلالةل امل ك حفه  هللا واملواطنني املغ

اليت جنبت بالدان اخلسائر يف ال رواح، وأ حيت روح التضامن بني لك مكوانت 

املس تقبل ويف قدرة بالدان عىل اخلروج الشعب املغريب، وبعثت روح ال مل يف 

تحىل فهيا امجليع جيب أ ن ي  رحةل جديدةالتأ سيس ملمنترصة من هذه ال زمة، و 

الاخنراط اجلاد يف بناء تغليب املصلحة العليا للوطن وو والتعبئة امجلاعية  ملسؤوليةاب

 .حتت القيادة املتبرصة جلالةل امل ك نرصه هللا مغرب الغد

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

والاحتاد العام ملقاولت املغرب،  ة، والقطاع املايل،القطاعات الوزارية املعني وخاصة

وجامعة الغرف املغربية للتجارة والصناعة واخلدمات، وجامعة غرف الصناعة 

التقليدية، وصندوق الضامن املركزي، والصندوق الوطين للضامن الاجامتعي، من 

جناح لك التدابري املتخذة ملواهجة ال زمة املرتبطة بكوفيد عيال للتوجهيات تف  19-أ جل اإ

 امللكية السامية هبذا اخلصوص.

ل ول كبار أ ن أ وج  يسعين كذكل اإ  اخلطوط يف املتواجدين اجلنود للك وتقدير، حتية اإ

والسلطات  الصحية املدنية والعسكرية، ال طر ولس امي الوابء، هذا ملواهجة ال مامية

 املساعدة، والقوات الوطين، وال من املليك، ،وادلرك امللكية املسلحة احمللية، والقوات

 القطاعات يف املس تخدمني ،ولك الصحة وحفظ النهافة والوقاية املدنية، وعامل

 .ل ساس ية ا اخلدمات واس مترارية لضامن المتوين، احليوية

جراءات واملواطنات، املواطنني معوم ابلزتام نوه أ   كام  لتجاوز هذه الصحي، احلجر ابإ

 .الصعبة املرحةل
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 والسالم عليمك ورمحة هللا.                              

 


