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 528رمق  اجللسةحمرض 

 م(.2020 ماي 19)هـ 1441 رمضان 25الثالاثء : التارخي

 للرئيس. اخلامس، اخلليفة عبد امحليد الصويري: الستشار الس يد الرئاسة

وادلقيقة  عرش الثانيةالساعة دقيقة، ابتداء من  س تة عرشو  ساعة: التوقيت

 .زوالا التاسعة

 .مناقشة ال س ئةل الشفهية: جدول ال عامل

----------------------------------------------------------------------- 

 :، رئيس اجللسةامحليد الصويريالستشار الس يد عبد 

 ن الرحميبسم هللا الرمح

 الصالة والسالم عىل أ رشف الرسلني.و 

 .أ علن عن افتتاح اجللسة

 الس يد الوزير احملرتم،

 الس يدات الستشارات احملرتمات،

 سادة الستشارون احملرتمون، ل ا

 ضيات النظامووفقا لقت  ،من ادلس تور 100معال بأ حاكم الفصل 

ادلاخيل جمللس الستشارين، خيصص اجمللس هذه اجللسة ل س ئةل 

 الس يدات والسادة الستشارين وأ جوبة احلكومة علهيا.

قبل الرشوع يف تناول ال س ئةل الشفهية الدرجة يف جدول ال عامل، 

طالع اجمللس عىل ما أ عطي جد من مراسالت  اللكمة للس يد ال مني، الإ

عالان  .تواإ

 ل مني.للس يد االلكمة 

 تويزي، أ مني اجمللس:محد الستشار الس يد أ  

 شكرا الس يد الرئيس.

 الرحمي الرمحنبسم هللا 

 والصالة والسالم عىل النيب ال مني.

 الس يد الرئيس احملرتم،

 الس يد الوزير احملرتم،

 ة الستشارين احملرتمني،سادال و  الس يدات

ع قانون رمق مرشو" النواب، بلقد توصل مكتب اجمللس من جملس 

بسن أ حاكم خاصة تتعلق بعقود ال سفار والقامات الس ياحية  30.20

 ."وعقود النقل اجلوي للمسافرين

ماي  12رئاسة اجمللس يف الفرتة المتدة من يوم الثالاثء كام توصلت 

، بعدد من أ س ئةل الس يدات والسادة 2020 ايم 19 ىل غاية يوماإ  2020

 اكلتايل:يه و ،أ عضاء اجمللس

 أ س ئةل؛ 10س ئةل الشفهية: ال   عدد -

 سؤالا؛ 23عدد ال س ئةل الكتابية:  -

 جوااب. 18عدد ال جوبة الكتابية:  -

 ،وحنيط اجمللس الوقر أ ننا س نكون عىل موعد مبارش بعد هذه اجللسة

أ مام يت تقدم هبا الس يد رئيس احلكومة بياانت الل ناقشة ال مع جلسة عامة 

 20جر الصحي ما بعد دبري احلتطورات ت"حول موضوع جمليس الربلان 

 .من ادلس تور 68معال بأ حاكم الفصل ، "ماي

 شكرا الس يد الرئيس.

 الس يد رئيس اجللسة:

 شكرا.

اجمللس  أ قره مكتبتزنيال لربانمج ال س ئةل الشفهية ال س بوعية، كام 

 ،كوروان وابء شارنت ابالرتبطة ومة خالل هذه الفرتة نس يق مع احلكت ابل 

عطاء  والقايض ةل القطاعات احلكومية الرتبطة بشلك مبارش اءة لسال ولويابإ

ةل قطاع الاقتصاد ءلسا بتدبري هذه اجلاحئة، خيصص اجمللس هذه اجللسة

صالح االإدارة.  والالية واإ

ذن جدول  الوجه للس يد  ،لسؤال ال ولابأ عامل هذه اجللسة نس هتل اإ

لقاوالت الغربية يف التدابري التخذة دلمع ا"حول  وزير الاقتصاد والالية

 ."جاحئة كوروان ظل

لتقدمي  اللكمة ل حد السادة الستشارين من فريق ال صاةل والعارصة

 السؤال.

 :عبد الرحمي المكييل الستشار الس يد

 الرئيس.شكرا الس يد 

 ،الس يد الوزير

 السادة والس يدات الستشارين،

 الس يد الوزير،

طاريف  جراءات االإحرتازية التخذة  اإ دلمع  "19-كوفيد"جاحئة لواهجة االإ

قتصاديني الفاعلني  ما يه التدابري التخذة محلاية القاوالت الغربية؟، االإ

 وشكرا.

 الس يد رئيس اجللسة: 

قتصاد الوطين "موضوعه  ،السؤال الثاين أ مام أ زمة مدى مصود االإ

 ".التدابري التخذة لواهجهتاكوروان وفعالية 

للوحدة  ارين من الفريق االإس تقاليلاللكمة ل حد السادة الستش

 لتقدمي السؤال. والتعادلية

 :النعم ميارة الستشار الس يد

 شكرا الس يد الرئيس.

 الس يد الوزير،

 الستشارين،الس يدات والسادة 
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ذها للحد اري اليت تعزتم احلكومة اختبادالتحول  نسائلمك الس يد الوزير

قتصاد الوطين؟   من الآاثر السلبية عىل االإ

 الس يد رئيس اجللسة:

جراءات احلكومية" موضوعه ،السؤال الثالث لواهجة تداعيات  االإ

قتصاد الوطين؟  "جاحئة كوروان عىل االإ

لتقدمي  ن من فريق العداةل والتمنيةاللكمة ل حد السادة الستشاري

 ل.ؤاالس

 الستشار الس يد نبيل ش يخي:

 الس يد الرئيس،

 الس يد الوزير،

ت عىل مس توى قطاع االإجراءات اليت اختذ يف نفس الس ياق، ما يه

قتصاد والالية، من أ جل   مواهجة تداعيات جاحئة كوروان؟االإ

 شكرا لمك.

 الس يد رئيس اجللسة:

قتصاد الوطين يف ظل جاحئة"موضوعه  ،الرابعالسؤال   وضعية االإ

 ".هاوان وما بعدورك

 ل.لتقدمي السؤا اللكمة ل حد السادة الستشارين من الفريق احلريك

 :مبارك الس باعي الستشار الس يد

 شكرا الس يد الرئيس.

 الس يد الوزير،

 الس يدات والسادة الستشارين احملرتمني،

 احملرتم،الس يد الوزير 

سرتات  قتصاد الو جية ي نسائلمك حول اإ واحلد من  طيناحلكومة للهنوض ابالإ

جامتعية ذات ال وما  صةل عىل ضوء حاةل الطوارئ الصحيةالتداعيات االإ

 ها؟بعد

 شكرا.

 الس يد رئيس اجللسة:

 الاقتصادتأ ثريات جاحئة كوروان عىل "موضوعه  لسؤال اخلامسا

 ".الوطين

 شارين من فريق التجمع الوطين لل حراراللكمة ل حد السادة الست 

 لتقدمي السؤال.

 :محمد البكوري دلس ير االستشا

 الس يد الرئيس،

 الس يد الوزير،

قتصاد الوطينظ بأ رخت تداعيات أ زمة جاحئة كوروان ، اللها عىل االإ

حيث طالت عددا من القطاعات احليوية وأ ثرت بشلك مبارش عىل ادلورة 

ال أ ن قتصادية، اإ س تعجالية اليت ابرشهتا  التدابري االإ جلنة اليقظة "االإ

يف من هذه الآاثر عىل لموس يف التخف ملك بش ، سامهت"الاقتصادية

 والقاوالت. الشغيةلو  الواطنني

ر، توصلمت ابلعديد من الشاكايت من طرف الواطنات االإطا يف هذا

عطا دقيقة يف ان معطيات ءوالواطنني اذلين مل يتوصلوا ابدلمع، طالبني منمك اإ

 الوضوع.

 الس يد الوزير، 

جراءات اليت تعزتمون نعاش القطاعات يام الق  ما يه االإ الترضرة هبا الإ

 بفعل اجلاحئة؟

عامتدات مالية ل   ها؟وهل س تخصصون اإ

 كيف س تعاجلون شاكايت الواطنني؟

 وما يه التدابري اليت ستتخذوهنا لواهجة الغش يف الترصحيات؟

 شكرا.

 اجللسة:الس يد رئيس 

قتصادية والالية اليت  الاختيارات"موضوعه  السؤال السادس االإ

قتصادية يف ظل ما بعد حلكومة لتحريكها اتهنج س   ."أ زمة كوروان ادلورة االإ

 لتقدمي السؤال. شارين من الفريق االإشرتايكالسادة الست اللكمة ل حد 

 الستشار الس يد عبد امحليد فاحتي:

 شكرا الس يد الرئيس.

 الوزير، الس يد

قتصادية والالية اليت ترى احلكومة جديهت ة واهجا لما يه االإختيارات االإ

 عية؟عىل التوازانت االإجامتأ زمة ما بعد كوروان، خاصة خملفاهتا عىل التمنية و 

 الس يد رئيس اجللسة:

نتاجي"موضوعه  السؤال السابع  ".ة وتنافس ية القاوالت الوطنيةتعزيز اإ

ستشارين من فريق االإحتاد العام لقاوالت اللكمة ل حد السادة ال 

 لتقدمي السؤال. الغرب

 :يوسف حميي الس يدشار الست 

 ن الرحميبسم هللا الرمح

 الس يد الرئيس،

 الس يد الوزير،

 والسادة الستشارون احملرتمون، تاالس يد

جلنة "أ ريد أ وال، أ ن أ حييمك الس يد الوزير، من خاللمك لك أ عضاء 

، أ حيي كذكل، لك من قام بواجبه يف ظل هذه ال زمة، "الاقتصاديةاليقظة 

من سامه مباهل أ و وقته، أ حييمك ل ننا حتت ولك  بيته لك من صرب وارتكن يف

الكل محمد السادس نرصه هللا، اس تطعنا  صاحب اجلالةلالقيادة السامية ل

 بصمودان أ ن نتصاحل مع ذاتنا ونسرتجع الثقة يف مؤسساتنا والثقة يف
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آزر وابتاكر  ماكنياتنا امجلاعية ويف كفاءتنا الفردية، مما نراه من متاسك وتأ اإ

 السؤولية من امجليع. وحتملضباط وان 

بعد ال زمة الس يد الوزير، أ ن الوقت قد حان يف مرحةل ما  ،أ ظن

خلربات يف بناء ملحمة جديدة من الستامثر أ مثل للك هذه الطاقات وا

ىل  ذا قلت أ ننا حباجة اليوم اإ اللحامت اليت عودان علهيا الغاربة، ولن أ جازف اإ

آخر ذامسرية خرضاء جديدة، من نوع أ غفور حتت قيادة اليف ال وىل كنا  ، اإ

ننا يف الثانيةءجعنا حصراهل الكل احلسن الثاين، طيب هللا ثراه، اسرت   ،ان، فاإ

محمد السادس، نرصه هللا،  لكنا الفدىل هنا وحتت القيادة السامية 

نتاجية  عادة بناء اقتصادان وقدراتنا االإ يس توجب علينا اسرتجاع واإ

س يد الوزير، س يد العارفني، ال وأ نمت  هبني،يكون والتشغيلية، وهذا لن 

آن وا حد، قةل الطر، احلدود الغلقة من الوابء، أ زمة العرض والطلب يف أ

 موارد ادلوةل واخلواص من هجة أ خرى. هجة، وحمدودية

هنا معادةل صعبة، الس يد الوزير، زادها  ثالثة أ سابيع االإضافية من ال اإ

مسرية جلش جديدة، سرية عن م  تلكمتاحلجر الصحي ثقال وتعقيدا، لهذا 

لقوى احلية للمجمتع، وبث الثقة يف مس تقبل مشرتك وهبيج مجليع ا زامئالع

ه السرية، مسرية زير، لتفعيل متويل مبتكر لهذوهنا دورمك الس يد الو 

دماج القطاع غري الهيلكالتشغيل والتعلمي والتطبيب والبحث الع  لمي واإ

الغربية  ابتاكر متويل القاوالت وكذكل تعوض، نمبناس بة هذه الفرصة اليت ل

ند ترددات القطاع البنيك ال يقف ع متويال  ،والتجار والصناع التقليديني

 النشغل بتوازانته وقواعده االإحرتازية، وهذا من حقه.

بقاء عىل رزمة من ال  الس يد الوزير، ،نريد منمك تدابري الشجاعة لالإ

الوزير،  ا، تس تلزمنا الس يدع مهنالرف الطلبيات العمومية، ولا ال ىمس تو 

كذكل حتفزيات عفاءات وختفيضات وتسهيالت جبائية، تس تلزمنا اإ 

 الرضوري لقاوالتنا. الرمقيالس تكامل التحول 

الس يد الوزير، هو مقاربة خمالفة متاما للمقاربة ادلوغامئية  ،ما نريده

أ ن مرشوع أ مل ة، ونولو لفرت  ية عىل مراعاة التوازانت الاليةاحلالية، البن 

اعية اليت عدييل، س يأ خذ بعني االإعتبار لك القرتحات القطقانون الالية الت

أ سفي اليوم، قد رامكت -، ل ن هجات مكراكشتقدمنا هبا ببعدها اجلهوي

ىل الس ياحة والصناعة التقليدية  ال رقام القياس ية نظرا الرتاكن اقتصادها اإ

 لتجاوز ال زمة. خاص دوالبد لها من برانمج وجمهو  والعقار،

جراءات اليت ست  الس يد الوزير أ خريا، نسائلمك تخذوهنا عن التدابري واالإ

جن  اح هذه اللحمة؟الإطالق هذه السرية واإ

 والسالم عليمك ورمحة هللا.

 الس يد رئيس اجللسة:

 شكرا.

والالية اليت  الاقتصاديةالتدابري واالإجراءات "موضوعه  السؤال الثامن

الوطين والطبقة العامةل من  الاقتصادامية ح ن أ جلومة ماختذهتا احلك

 .""-19كوفيد" تداعيات جاحئة كوروان

لتقدمي  اللكمة ل حد السادة الستشارين من فريق االإحتاد الغريب للشغل

 السؤال.

 :محمد حيتوم الس يدالستشار 

 شكرا الس يد الرئيس.

 الس يد الوزير،

جراءات ا ابدون شك أ ن هناك عدد  هتا بالدان.اختذ اليت لهامةمن االإ

 :ولكن نسائلمك عن

جراءات للخروج من هذه  الوضعية وحفظ كرامة ال جراء ما يه بقية االإ

قتصا  د الوطين يف نفس الآن؟واالإ

 الس يد رئيس اجللسة:

الوطين يف ظل تداعيات جاحئة  الاقتصاد"موضوعه  السؤال التاسع

 ".كوروان

س توري ادلميقراطي ادل فريقلااللكمة ل حد السادة الستشارين من 

جامتعي  السؤال.لتقدمي  االإ

 :د العمرايناللودي العاب الس يدالستشار 

 ن الرحميبسم هللا الرمح

 والصالة والسالم عىل أ رشف الرسلني.

 الس يد الرئيس،

 الس يد الوزير،

 الس يدات والسادة الستشارين،

نسجل  يجامتعالس يد الوزير، حنن يف الفريق ادلس توري ادلميقراطي االإ 

س تثنائية اليت تبذلها وزارتمك خالل جيايب اجملهودات الكبرية واالإ هاته  بشلك اإ

 هيا بالدان جاحئة كوروان.الفرتة العصيبة اليت تواجه ف

 الس يد الوزير، 

حنن نعمل عىل أ ن تدبري هذه ال زمة هل مضاعفات اقتصادية ومالية 

آاثرها السلبية عىل مداخيل ادلوةل و  ر العمويم الإستامثعىل اسوف تريخ بأ

 واالإستامثر اخلاص.

تعيش حاةل ركود  ،صوصوبالدان عىل اخل ،نعمل جيدا عىل أ ن العامل

 يف تراجع ؛الاقتصاديةقف خمتلف القطاعات وال نشطة اقتصادي بفعل تو 

الطلب ادلاخيل واخلاريج، هناك كذكل عبء مايل خضم يضغط عىل 

نضافعيات الزيانية العامة لدلوةل، لك هذه التدا لهيا اجلفاف، حيث أ ن  اإ اإ

 العام، الس نة الفالحية تعرف اجلفاف. ذها

م الوطين والفاعلني ر، نود منمك تنوير الرأ ي العايد الوزيلهذا الس  

قتصاديني والستمثرين  ذخبصوص الوضعية الالية لبالدان أ مام ها ،االإ

 التداعيات اليت مت ذكرها؟

نتاجيةتلف امع خم تصور الوزارة فامي يتعلق بد ،وكذكل اليت  لقطاعات االإ



 2020 يلبر أ  دورة  –ين تشار س لس ال ت جمالودام

4 

 (2020 ماي 19) 1441 رمضان 25

سوف تس متر عىل خاصة أ ن هاته ال زمة ال حماةل  ،ترضرت من ال زمة

 توسط.الدى القريب وال 

 كرا الس يد الوزير.ش

 الس يد رئيس اجللسة: 

قتصاد الوطين بعد جاحئة كوروان "موضوعه  السؤال العارش وضعية االإ

ختاذها للحفاظ ع جراءات اليت تعزتمون اإ لشغل التوقفة اصب اىل منواالإ

 ".مؤقتا

درالية ادلميقراطية فنو مجموعة الكاللكمة ل حد السادة الستشارين من 

 لتقدمي السؤال. للشغل

 :رجاء الكساب الستشارة الس يدة

 الرئيس،الس يد 

 الس يد الوزير،

 الس يدات والسادة الستشارون،

قتصاد الوطين يف حول  نسائلمك الس يد الوزير ما بعد الفرتة وضعية االإ

صب  وعن االإجراءات اليت تعزتمون القيام هبا للحفاظ عىل مناجاحئة كوروان

 الشغل التوقفة مؤقتا؟

 وشكرا.

 الس يد رئيس اجللسة:

جابة عىل اللكمة للس يد وزير  صالح االإدارة، لالإ قتصاد والالية واإ االإ

جراءات احلكومية لواهجة تداعيات فريوس كور  وان عىلال س ئةل التعلقة ابالإ

 اد الوطين.االإقتص

صالح االإد  ارة:الس يد محمد بنشعبون، وزير االإقتصاد والالية واإ

 الس يد الرئيس، 

 الس يدات والسادة الستشارون احملرتمون،

وأ ود يف البداية أ ن أ نوه  ،أ لتقي بمك يف هذا الشهر الباركيطيب يل أ ن 

طالنرب من مبؤسس تمك الوقرة اليت أ اتحت يل الفرصة اعتالء هذا ال  ع أ جل اإ

 طننيالس يدات والسادة الستشارين احملرتمني، ومن خاللمك عامة الوا

قتصادية  اليت مت اختاذها عىل التدابري ،الغاربة يف مواهجة الآاثر االإ

جامتعية جلاحئة كوروان.  واالإ

قتصادية منذ ال زمة اليت  ،وكام تعلمون يشهد العامل أ سوء وأ خطر أ زمة اإ

ىل ارتفاع حاالت االإفالس رن الات القين ي عرفها يف ثالث  ايض، حيث أ دت اإ

جامتعية كبرية كل من تبل رس، وما ذلبطاةل دلى ابني القاوالت وال  عات اإ

غوط هائةل عىل مزيانيات احلكومات، الس تعادة االإس تقرار االإقتصادي وض

جامتعي.  واالإ

هللا، حفظه  حتت القيادة النرية واحلكمية جلالةل الكل ،وقد اكن الغرب

ستباقيا يف مواهجةأ وائل ادلول اليت نم اخملاطر احملمتةل لوابء   اتبعت هنجا اإ

بقاء عىل هذا الفريوس حتت ال "19-كوفيد"  س يطرة.، واالإ

نساين، عرب توفري لك  فقد وضعت بالدان عىل رأ س أ ولوايهتا الهاجس االإ

ني، االإماكنيات الرضورية اليت تضمن احلفاظ عىل حصة الواطنات والواطن

ختاذ ما يلزم من تدابري لضامن لوازم مع الع هذا مل يف نفس الوقت عىل اإ

قتصاالعيش ال   يف مواهجة هذه د الوطين ساس ية مجليع الغاربة ومصود االإ

 غري الس بوقة.ال زمة 

وأ ود هنا أ ن أ قدم تعازي احلارة للعائالت اليت فقدت ذوهيا بسبب هذه 

ا يقاومون هذا الرض يف ال زالو اذلين  اجلاحئة، وأ دعو ابلشفاء للك الصابني

بتدابري واطنني ابالإلزتام هذا الشهر البارك، وأ هيب يف نفس الوقت ابل

 خطر االإصابة من هذا الرض. م منالوقاية اليت حتمهي

قتصاديني وهذه مناس بة كذكل، ل وجه ا لشكر للك الفاعلني االإ

اجلادة يف ة و الفعلي والسامهة ،خنراطهم يف تفعيل تدابري احلجر الصحيال

رس الغربية اليت تزنيل التوجهيات اللكية السامية بتقدمي ادلمع للمواطنني وال  

اجلاحئة، وابيق التدابري التخذة لفائدة القاوالت فقدت مدخولها بسبب هذه 

طار   ."الاقتصاديةجلنة اليقظة "الترضرة يف اإ

تقيد اصةل ال وأ نهتز هذه الفرصة، ل طلب من أ رابب القاوالت مو 

جراءات االإحرتاز اب ن ية والوقائية لضامن سالمة الأ جوريلتطبيق الصارم لالإ

 والس تخدمني والتعاملني.

ىل  ادلعوة من هذا النربأ قول، أ وجه  قتصاديني اإ للك الفاعلني االإ

اس تئناف أ نشطة مقاوالهتم مبارشة بعد أ ايم العيد، ابس تثناء تكل اليت مت 

دار  يقافها بقرارات اإ طات اخملتصة، وأ طلب مهنم مزيدا عن السل ية صادرةاإ

خنراط من أ جل توفري نعاش  من التعبئة واالإ الظروف الواتية لبلورة خطة اإ

ق  طار مرشوع قانون مايل االإ تصاد الوطين اليت نعمل عىل حتديد دعامئها يف اإ

 معدل.

 لس يدات والسادة،ا

الالية عىل توفري االإماكنيات  حرصا من جالةل الكل حفظه هللا

آاثرها عىل  ،ة هذه ال زمة عىل الس توى الصحيلواهج الرضورية واحلد من أ

ب ال رس الغربية اذلين توقفوا وعىل القدرة الرشائية ل راب ،اوةل الوطنيةالق

حداث  عن العمل بفعل هذه ال زمة، فقد أ عطى جاللته تعلاميته السامية ابإ

 ."انصندوق خاص لتدبري ومواهجة جاحئة فريوس كورو"

ماليري  10 ،كام تعلمون ،حيض هذا الصندوق اذلي خصصت هلد وق

ورشاحئ  للك فئات لعامة لدلوةل، وحيض ابخنراط كبريدرمه من الزيانية ا

 ،أ و القطاع اخلاص ،اجملمتع الغريب، سواء تعلق ال مر ابلفاعلني الؤسساتيني

ال أ ن أ نوه ابلروح  عهنا ن أ اب اليتالتضامنية أ و الواطنني، وال ميكنين هنا اإ

 الواطنون الغاربة يف هذه الظرفية الصعبة اليت متر هبا بالدان.

تشارين احملرتمني، عىل ال يفوتين التنويه ابلس يدات والسادة الس  كام

حداث هذا الصندوق.  تفاعلهم االإجيايب والرسيع خبصوص اإ

ىل حدود يوم اوقد بلغ مجموع مو  ماي ما  18ثنني الإ ارد هذا الصندوق اإ
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مليار  13.7درمه، يف حني بلغت نفقاته ما مجموعه  مليار 32.7ه وعمجم

العدات مليار درمه القتناء  2.2 من ما يفوقدرمه، خصصت مهنا 

ىل ورية لواهجة اجلاحئة، مما مكن والس تلزمات الطبية الرض  حد الآن من اإ

نعاش 743اقتناء  هجاز للتنفس،  348و ،رسير استشفايئ 664و ،رسير لالإ

ىل مجموعة من العدات ال  ةابالإضاف  صحية ال خرى.اإ

ة الاقتصاد والالية حريص بأ ن وزارة ومصاحل وزارة ،وأ ود أ ن أ ؤكد هنا

ضافية لواكبة عىل مواك  مدادات مالية اإ بة وزارة الصحة مبا يلزم من اإ

 حاجياهتا، وفقا لتطور الوضعية الوابئية ببالدان.

ىل حدود الآن ما مجمو  مليار درمه  11.5 هعكام خصص هذا الصندوق اإ

جراء  ال  ، دلمع"جلنة اليقظة الاقتصادية"ة من طرف لمتويل التدابري التخذ

يلك وال رس العامةل يف القطاع غري الهيلك، اذلين الرصح هبم يف القطاع اله 

 توقفوا مؤقتا عن العمل بسبب هذه اجلاحئة، ويتعلق ال مر ابلتدابري التالية:

الضامن الاجامتعي التوقفني  نخرطني بصندوقل اابلنس بة لل جراء  أ وال،

النخرطة يف هذا الصندوق، اليت توجد مؤقتا عن العمل والنمتني للمقاوالت 

يف وضعية صعبة نتيجة جلاحئة فريوس كوروان، فقد مت منح تعويض ُجزايف 

ىل  15درمه خالل الفرتة المتدة ما بني  2000بقمية  وقد  ،يونيو 30مارس اإ

رشوط وقواعد الاس تفادة من هذه التعويضات، مرسوم حيدد  دمت اعامت

حي، حبيث أ صبح ابالإماكن القيام موازاة مع تبس يط مساطر الترص

 .2020رصحيات أ س بوعًيا ابتداء من أ بريل ابلت

حداث جلنة ملكفة ابلبت يف ملفات القاوالت  ويف هذا االإطار، مت اإ

مؤقتا، أ و تسجيل  لأ جري عن العم 500اليت أ علنت عن توقف أ كرث من 

ىل 25ترتاوح ما بني  ةيف رمق معامالهتا بنس ب ااخنفاض  %. 50% اإ

الوزارات اللكفة ابالقتصاد  نمهذه اللجنة الؤلفة من ممثلني  متعوت 

والالية والتشغيل والقطاعات العنية، والاحتاد العام لقاوالت الغرب، يوميا 

اخملصصة ذلكل من طرف صندوق للبت يف اللفات الرصح هبا عرب البوابة 

 الضامن الاجامتعي.

ال جراء اذلين اس تفادوا من  وخبصوص حصيةل هذا ادلمع، فقد بلغ عدد

أ لف أ جري مت  700أ زيد من  ،ت السالفة اذلكر برمس شهر مارسالتعويضا

 أ لف مقاوةل. 120طرف حوايل من الترصحي هبم 

بأ هنا ترضرت  أ لف مقاوةل برمس شهر أ بريل 134هذا، يف حني أ قرت 

أ لف أ جري متوقف مؤقتًا عن  950بفعل هذه اجلاحئة، ورصحت مبا يناهز 

 ل.العم

حوايل ملياري  بتدبري جاحئة كوروانالصندوق اخلاص وس يخصص 

 درمه شهراي لرصف التعويضات القررة لفائدة هؤالء ال جراء.

سواء قروض  ،كام ميكن الاس تفادة من تأ جيل سداد القروض البنكية

ىل غاية  ،الك أ و قروض السكنهتس الا . وقد تقرر يف 2020يونيو  30اإ

طار قطاع البنيك التلكفة أ ن تتحمل ادلوةل وال "قتصاديةاليقظة الاجلنة " اإ

الناتة عن  ،(les intérêts intercalairesالاكمةل للفوائد العرضية )

 .2020تأ جيل سداد هذه القروض للفرتة المتدة بني مارس ويونيو 

ىل ا اذهوهيم  جراء ال شخاص اذلين دلهيم أ قساط شهرية قد تصل اإ الإ

ىل و  ،السكندرمه ابلنس بة لقروض  3000 وض درمه ابلنس بة لقر  1500اإ

ومن التوقع أ ن  ،فهيا القروض اليت قدمهتا رشاكت المتويل الاس هتالك، مبا

 أ لف خشص؛ 400يس تفيد من تأ جيل سداد هذه القروض حوايل 

طار مةل يف القطاع غري لعاابلنس بة لل رس ا اثنيا، الهيلك، فقد تقرر يف اإ

 ؤقتة ل رابب هذه ال رسعدة مالية م، تقدمي مسا"جلنة اليقظة الاقتصادية"

ما بني  ،كام تعلمون ،اذلين فقدوا مصدر رزقهم بسبب هذه اجلاحئة، ترتاوح

 د أ فراد ال رسة.اعدأ  درمه، وذكل حسب  1200درمه و 800

 تني: مرحل  وقد متت هذه العملية عىل

ىل حدود هذا اليوم، منح الساعدات  فالبنس بة للمرحةل ال وىل، مت اإ

مليون أ رسة مس تحقة لدلمع.  4.3ماليني أ رسة من أ صل  4ئدة الالية لفا

وقد بلغت نس بة ال رس اليت توصلت ابلساعدات الالية يف العامل القروي 

لغ ايل ب% من اجملموع، وقد خصص لهذه الساعدات غالف م37حوايل 

احملدث بتعلاميت ملكية  "صندوق تدبري جاحئة كوروان"مليار درمه من  4.2

 سامية.

البارش لل رس العامةل ابلقطاع غري قت الرحةل الثانية لدلمع انطلوقد 

، اعامتدا عىل الترصحيات اليت س بق 2020ماي  14الهيلك يوم امخليس 

دارةاليت قاتسجيلها، وأ خذا بعني الاعتبار معليات التدقيق   ،مت هبا االإ

ىل حدود هذا اليوم، منح الساعدات الالية لفائدة مليون أ   رسة وقد مت اإ

 برمس هذه الرحةل الثانية.

والبد هنا من التنويه ابلعمل اجلبار اذلي قام به لك التدخلني يف معلية 

تقدمي هذه الساعدات لس تحقهيا، حيث جندت لتدبري هذه العملية فرق 

انني العلومايت والايل، ومت تطوير برامج معلوماتية يف  اليدمتخصصة يف

 ،رابب ال رستف احملمول وس يةل للتواصل مع أ  وقت قيايس، مع اعامتد الها

وما اكن منذ أ شهر صعب النال أ صبح يف بضعة أ ايم مهنجية جديدة 

 اعمتدهتا ثةل كبرية من الواطنات والواطنني.

فهيا الش بابيك  لتوزيع مبانقطة ل  16.000كام متت تعبئة حوايل 

ال أ ن نعزت بنجاح هذه العملية، وأ غتمن هذه الفرصة  ال توماتكية، وال ميكننا اإ

غاربة الس تفيدين من هذه الساعدات عىل امتثاهلم لرشوط لتحية لك ال

 السالمة الصحية وعىل انضباطهم. 

دف وأ ود هنا توضيح مسأ ةل هامة، ويه أ ن الساعدات الالية تس هت

 ب ال رس اذلين فقدوا مدخوهلم نتيجة لتطبيق حاةل الطوارئ الصحية،أ راب

ن الساعدوأ ود أ ن أ ؤكد اثن  ات الالية تس هتدف أ رابب ية عىل هذا البدأ ، فاإ

 ال رس اذلين فقدوا مدخوهلم نتيجة لتطبيق حاةل الطوارئ الصحية.

كقاعدة للمعلومات فقط من  RAMED)1(وقد مت اس تعامل بطائق 

 
1 Régime d'Assistance Médicale 
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 اعدات.معلية اس هتداف ال رس الس تحقة للمس ل تيسريأ ج

الواطنني العاملني يف  وخبصوص الشاكايت اليت عرب عهنا مجموعة من

أ و غريمه، فأ علن  (RAMED)غري الهيلك، سواء احلاملني لبطاقة القطاع 

ماي سيمت ختصيص ركن خاص عىل  21رمسيا أ نه انطالقا من يوم امخليس 

(، من أ جل تلقي هذه www.tadamoncovid.maمس توى البوابة )

يق الالزم بني لك الشاكايت، وسيمت البت فهيا بشلك اكمل بعد القيام ابلتدق 

 ومية العنية.القطاعات احلك

 الس يدات والسادة،

ىل جانب التدابري التخذة لفائدة ال جراء التوقفني مؤقتا عن العمل  اإ

نة اليقظة جل "أ قرت وال رس العامةل يف القطاع غري الهيلك، فقد 

مجموعة من التدابري لفائدة القاوالت الترضرة جراء هذه  "الاقتصادية

 ا والصغرية والتوسطة والهن احلرة.احئة، وخاصة القاوالت الصغرية جداجل

 وأ خص ابذلكر التدابري التالية:

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

لضامن الاجامتعي، التوقفني مؤقتا عن العمل، موازاة صندوق االنخرطني ب 

ىل غايمع تعليق أ داء الساهامت الاجامت يونيو  30ة عية ابلنس بة للمقاوالت اإ

 ؛2020

 lesبقروض االإجيار )تأ جيل سداد القروض البنكية وتكل التعلقة  -2

Leasings يونيو؛ 30( حىت 

ضايف للقروض من  -3 وق الضامن طرف صندتفعيل خط ائامتين اإ

 500لفائدة القاوالت اليت ال يتعدى رمق معامالهتا  CCG)2(الركزي 

 درمه، واليت تدهورت خزينهتا بسبب تراجع نشاطها، مبا يف ذكلمليون 

 .قاوالت العامةل يف قطاع العقارال

قبااًل هاما، حيث انهزت القروض المنوحة يف  جراء اإ وقد عرف هذا االإ

جاميل يفوق  15.600وعه هذا االإطار ما مجم  ،مليار درمه 7.8قرض، مببلغ اإ

ا القاوالت الصغرية جدا من هذه القروض اس تفادت مهن %85وحوايل 

 ماليني درمه؛  10اليت ال يتجاوز رمق معامالهتا 

شارة القاولني اذلاتيني الترضرين من وضع قرض بدون فائ -4 دة رهن اإ

ىل  "كوفيد"أ زمة   3ويمت تسديده عىل  ،ف درمهأ ل 15ميكن أ ن يصل اإ

 س نوات، مع فرتة سامح تبلغ مدهتا س نة واحدة؛

مليون  20عن  2019معامالهتا لس نة اليت يقل رمق متكني القاوالت  -5

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

ذا رغبت يف ذكل؛  اإ

شعار لغري احل -6  30( حىت 3TDAائز )تعليق الراقبة الرضيبية واالإ

 ؛2020يونيو 

 اذلين تأ جيل اترخي الترصحي ابلداخيل ابلنس بة لل شخاص اذلاتيني -7

 
2 Caisse Centrale de Garantie 
3 Avis à Tiers Détenteur 

آخر يونيو؛ ىل أ آخر أ بريل اإ  يرغبون يف ذكل، من أ

قرار االإعفاء من الرضيبة عىل ادلخل  -8 للك تعويض رُصِف لفائدة اإ

 من، "الصندوق الوطين للضامن الاجامتعي" الأ جورين النخرطني ب

 من الراتب الشهري الصايف التوسط؛ %50حدود لهيم يف طرف مشغ

لية عن  من عقد اجامتع أ هجزهتا التداو متكني الرشاكت اجملهوةل الامس -9

 ساابت؛بعد يف ظروف احلجر الصحي، والس امي فامي يتعلق حبرص احل 

غرامات التأ خر يف  تنيب القاوالت احلاصةل عىل صفقات معومية -10

 حمل مسؤوليته؛اذلي ال تتاالإجناز 

ترسيع أ داء الس تحقات من طرف الؤسسات والقاوالت العمومية  -11

 اء ابلزتاماهتا الالية تاه مجيع الرشاكء وموردي الطلبيات العمومية،والوف

 ؛لصغرية جدا والصغرى والتوسطةت اخاصة مهنا القاوال

قرار معاجلة حماس باتية اس تثنائية للت ،وأ خريا -12 اكليف ربعات والتاإ

وقد  ،س نوات 5الصحية بتوزيعها عىل مدة الرتبطة بفرتة حاةل الطوارئ 

 حاس بة هذا القرار.لس الوطين للماعمتد اجمل

جراءات اليت اختذهتا  جلنة اليقظة "ومن هجة أ خرى، وتعزيزا لالإ

مجموعة من التدابري اجلديدة، سواء يف  "بنك الغرب"، اعمتد "الاقتصادية

ية أ و عىل الصعيد الاحرتازي اليت من شأ هنا أ ن ترفع ياسة النقدجمال الس  

عادة متويل ال بناك، القدرة  وذكل من خالل:  عىل اإ

ىل  %2.25ختفيض سعر الفائدة الرئييس من  -  ؛%2اإ

ىل اكفة  - ماكنية جلوء ال بناك اإ عادة المتويل التاحة ابدلرمه اإ وسائل اإ

 أ و ابلعمالت ال جنبية؛

 وراق الالية؛س ندات وال  توس يع نطاق ال  -

عادة المتويل هذه؛ - آجال معليات اإ  متديد أ

عادة متويل القاوالتوأ خريا، تعزيز برانجمه اخل - الصغرية  اص ابإ

 والتوسطة.

ات وعالوة عىل ذكل، اختذت مجموعة من االإجراءات لواكبة مؤسس

ل ئامتن عىل الصعيد الاحرتازي، تشمل التطلبات من الس يوةل وال موااالإ 

وخمصصات ادليون، وذكل من أ جل تعزيز قدرة هاته الؤسسات اذلاتية 

 هذه الظروف الاس تثنائية. قاوالت يفعىل دمع ال رس وال

 الس يدات والسادة، 

السلبية اليت خلفهتا جاحئة مما ال شك فيه أ نمك تعلمون بأ نه نتيجة للآاثر 

تصاد يوية لالق فريوس كوروان عىل الاقتصاد العالي وعىل جل القطاعات احل 

الوطين، يتوقع أ ن تعرف وضعية الوجودات من العمةل الصعبة تراجعا 

جراء تأ ثر مجموعة من القطاعات النتجة للعمةل الصعبة، ملموسا، وذكل 

ات ال جنبية البارشة والقطاعات وعىل اخلصوص قطاع الس ياحة والاستامثر 

ىل حتويالت الغاربة القاطنني  ،الصدرة  ابخلارج.ابالإضافة اإ

صالح  ،واهجة هذه الوضعيةلو  فقد حرصت وزارة الاقتصاد والالية واإ

جراءات االإدارة عىل اختاذ م آاثر هذه ال زمة ا يلزم من اإ من أ جل احلد من أ
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قدرة اقتصادان عىل تلبية  واحلفاظ عىل ،عىل احتياطي بالدان من العمةل

ىل اإ من مواد أ ساس ية وغذائية وطاقية، احتياجاته  ماته اتغطية الزت ضافة اإ

 خدمة ادلين.اخلارجية وأ داء 

بسحب وحنن اليوم نش تغل عىل سيناريوهات، حيث مقنا بداية 

جراءات حسب رسيعة من  أ جل توفري مبالغ هممة من المتويالت اليت تمتزي ابإ

ئامتن والس يوةل مع العمةل الصعبة، وهذا ما مت فعال خبصوص خط االإ 

ذلي ميكن اعتباره وديعة ار درمه، واملي 30صندوق النقد ادلويل، حوايل 

يئ ضد واخلط الوقا ،لن ترفع من دين خزينة الملكة "غرببنك ال"يف 

مليون دوالر(، وتعكس هذه  270) "البنك ادلويل"ر الاكرثية مع اخملاط

 الوطين.المتويالت مدى ثقة الؤسسات الالية ادلولية يف صالبة الاقتصاد 

جراء مشاورات م ضني اخلارجيني، سواء الثنائيني ع أ مه القر كام بدأ ان ابإ

كن تعبئهتا، ورشعنا لتحديد البالغ االإضافية اليت مي ،دي ال طرافأ و متعد

ذكل يف االإعداد الإصدار س ندات دولية يف السوق الايل ابلوازاة مع 

 ادلويل، حيث سيمت ذكل يف أ قرب فرصة ممكنة.

 الس يدات والسادة،

اختذهتا بالدان عن جناعهتا يف باقية اليت لقد أ ابنت االإجراءات الاست 

آاثرها الا ،انتشار اجلاحئة يفالتحمك  قتصادية والاجامتعية ويف التخفيف من أ

قاوةل الوطنية والواطنني الغاربة، وذكل بفضل القرارات احلكمية عىل ال

والشجاعة جلالةل الكل، حفظه هللا، اليت جنبت بالدان اخلسائر يف 

بني لك مكوانت الشعب الغريب، وبعثت  روح التضامنال رواح وأ حيت 

روج منترصة من هذه ال مل يف الس تقبل ويف قدرة بالدان عىل اخل روح

ىل فهيا امجليع ابلسؤولية حجيب أ ن يت ،والتأ سيس لرحةل جديدةال زمة 

والاخنراط اجلاد يف بناء  ،والتعبئة امجلاعية وتغليب الصلحة العليا للوطن

 دة التبرصة جلالةل الكل نرصه هللا.، حتت القيامغرب الغد

 م عليمك ورمحة هللا تعاىل وبراكته. والسال

 لسة:جل ا رئيسيد الس  

 .شكرا الس يد الوزير

طار التعقيب عىل جواب الس يد الوزير، أ عطي اللكمة لفريق  يف اإ

 والعارصة.ال صاةل 

 :عبد الرحمي المكييل الستشار الس يد

 شكرا الس يد الرئيس.

اليل كتقومو به، عىل االإجابة وعىل هاذ العمل  ،رالوزي الس يد ،شكرا

جملهودات اجلبارة اليل كتقومو هبا، ل ن احنا احنا كنشكرومك بزاف عىل هاذ ا

نعرفوك من قريب عىل العمل اليل كنكونو يف اللجنة وتنخدمو معمك ك 

 وكنعرفو العمل دايلمك.

والصناعة جبميع  تجار الكبارغري هو، الس يد الوزير، التجار الصغار وال 

والمونني  قليدية والقاوالت واخلدمات والهنية والفنادقأ صنافها والصناعة الت 

هاذو اليل كيسامهو يف الاقتصاد بشلك وأ رابب القايه، لكيش هاذ ال نواع 

كبري، اليوم هاذو، الس يد الوزير، هاذ الناس كيعيشو واحد الوضعية 

م الش ياكت، اليوم والو عايشني ت ورجعو هلصعبة، ورجعو هلم المكبياال

و معهم واحد صنا نبذللرعب، عايشني مشالك اليل يه كبرية وخ فواحد ا

العمل اليل كيقومو به، اليوم تيخصهم واحد نا نواكبومه عىل هاذ خص اجملهود، 

الضامن، ما تيطلبو هوما حىت يش حاجة، كيطلبو واحد الضامن دايل ادلوةل 

مع البنك ابش ايخذو واحد القروض وواحد المتديد دايل ثالث س نوات 

ال هباذ الطريقة هاذي راه ما  ابش يقدرو من بعد كوروان يهنضو ابالقتصاد. واإ

مك تديرو معهم واحد اجملهود خص، الس يد الوزير. غاديش يقدرو يزيدو

ليه من خري للبالد لكنا مجموعني.ونواكبومه حىت   يوصلو ما نصبو اإ

مليون درمه من صندوق الضامن،  5أ قل من  واذخاالناس اليل هومااي 

هاذوك راه ال مور غادية مزاين، ولكن اليوم اكينني انس اليل عندمه أ كرث 

 ،و الترسيع هباذ اللفات دايهلم، الس يد الوزيرهمليون. الطلوب  5من 

 (RAMED)ابش حيلو الشالك دايهلم، اكينني انس من النوع دايل 

قاو مع اع غري الهيلك والناس دايل الضامن الاجامتعي، احنا داب كنتالوالقط

معنا وكتقول  تالىقت اليل يه ك واحد الناس عندان واحد العدد دايل الناس 

حلد الساعة ابيق ما اس تافدانش، ابيق الشالك، هو  اودي راه احنكل أ  

 ابيق مطروحة.  ..أ مسيتو

ع اللواحئ دايل هاذ الناس ابش تعاود تراج ،الس يد الوزير ،كنطلبو منمك

العدد راه ابيق ما اس تافدشاي، ال  هاذو ابش لكيش يس تافد، ل ن واحد

مك ابش حنلو نمن القطاع غري الهيلك وال القطاع الهيلك، لهذا كنطلبو م 

هو تنقصو من الضغط  ،الس يد الوزير ،هاذ الشلك هذا، وكنطلبو منمك

 صب الشغل..حنافظو عىل مناابش دايل الرضيبة عىل الرشاكت، 

 :اجللسةالس يد رئيس 

 .شكرا الس يد الستشار

 هتىى الوقت، اتفقنا ابش التوقيت يكون حمرتم.ان 

 ..الس يد الستشار

 دة والتعادلية.لوحالاس تقاليل لاللكمة للفريق 

 :النعم ميارة الستشار الس يد

 .شكرا الس يد الرئيس

جابتمك.  شكرا الس يد الوزير عىل اإ

لهتا ادلوةل بصفة عامة بقيادة ذابجملهودات الاستباقية اليت بوه نن ،أ وال

نشاء الصندوق وال فامي خيص مجموعة من  ،الكلجالةل  ال فامي خيص اإ

جراءات الاحرتازية  .االإ

تفق أ  تفق عليه وما أ  كتبقى الشلك يف تطبيق ما  ،لوزيرا س يدال  ،لكن

لنوع من أ ظن أ نه من بدايته اكن فيه واحد ا ،عليه داخل جلنة اليقظة

يقظة أ غفلمت مجموعة أ وال ل نمك داخل جلنة ال  ،الارتباك، هاذ الارتباك حاصل
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ضافة حقيقية يف جلنة اليق  ،ظةمن الرشاكء الاجامتعيني اليل لو اكن يكونو اإ

من امجلعيات الهنية اليت ليست  كذكل ومجموعة ،أ عين بذكل النقاابت

بعد كتبان  وهذا ابلتايل أ عطى أ نه من، (4la CGEM)منخرطة مضن 

 .مشالك أ خرى وتعقيدات أ خرى يف قطاعات أ خرى

وعة دايل مه هو أ نه فعال اس تافدت واحد اجملكذكل نبغيو نوهو ب واليل

 فامي خيص القطاعات وال (5la CNSS) ايلالناس ال فامي خيص القضية د

أ و ال اليل ما  (RAMED)ابلنس بة اليل عندمه  ، الهيلكةال غري 

مع الاس تفادة كتبقى فقط جزئية ، ولكن هاذ (RAMED)مش و عنده

واليل  ،غاربةالفقر احلقيقي اليل كيعيشوه ال هيلكة وجحمال غري جحم القطاعات 

ىل حااحنا خصنا نعرتفو ب احنا  ،هذا كومة نغطيوه س ننيولت احله واليل اإ

 (RAMED)مليون دايل  12يف حاةل فقر حقيقية، ميل كنتلكمو عىل 

 .قيكنتلكمو عىل الفقر احلقي

 ،د أ ساسا عىل القطاع غري الهيلككنتلكمو عىل اقتصاد كيعمتميل 

كنتلكمو عىل مسأ ةل  ،ي يه النتيجة اليل بدات كتبان من هاذ اجلاحئةوهاذ

داري مل تس تف يه اكحقيقية اليل د ينة، مجموعة دايل الناس اليل واقفة بقرار اإ

ع دايل التعلمي القطا لكيا، س يارات ال جرة، النقل، الش تغلني يف

ل احلضاانت اليل ابيق ما وهاذ اليش داي ،وافرخاصة الش ،صويصاخل

وكينتظرو الاس تفادة دايهلم، العامل القروي واليل الناس تسدو  فدواس تا

يكون ذاك الرواج  ميكن س بوعية وما بقاش عندها كيفاشل سواق ال  علهيا ا

ال س بوعي، ابقية الشلكة دايل الاس تفادة من هاذ اليش دايل صندوق 

البداية دايل وضع رشوط موضوعية  يعين ويف غياب حقيقي يفادلمع، 

( la panique)ىل أ هنا حتدد شكون خصو يس تافد ووقعات وقادرة ع

ون غادي يس تافد، عاد من بعد الناس شك عرفوشا وم ،وسط الناس

جراءات دايل الاس تفادة وشكون من حقو  كرتجع احلكومة ابش حتدد االإ

 يس تافد.

 درمه اليل قلتو احلد ال دىن 3000القضية دايل القروض،  ،كذكل

 ،يسش الطبقة الوسطى الس يد الوزيرمتيق  هذا ..الطبقةدايل  القرض

مترضرة اليل عندو القرض لوسطى ولكن الطبقة ا ..س واحد الطبقةيتيق 

كنظن بأ نمك خصمك ترفعو هاذ احلجم دايل  ،درمه 6000 ،5000دايل 

 .مسيتو.

ة مع القرتح دايل الفريق كذكل نسجل عىل أ ن تاوب رئيس احلكوم

الس يد  ومتطرقتوش لاليل لاملية و الاس تقاليل فامي خيص قانون تعدييل ل

و ميكن يكون فهاذ قانون ينا ش ناليوم ابش تقول ل  ووكنا ننتظر  ،الوزير

طار التوضيح.  الالية التعدييل يف اإ

وعة من مجم ،(6la RAM( مجموعة من القطاعات الترضرة ،كذكل

 
4 Confédération Générale des Entreprises du Maroc 
5 Caisse Nationale de Sécurité Sociale 
6 Royal Air Maroc 

 كبرية ومترضرة ما قلتوش لينا ش نو هو.القطاعات اليل 

 شكرا.

 :اجللسةالس يد رئيس 

 .كرا الس يد الستشارش

 اللكمة لفريق العداةل والتمنية.

 :يل ش يخينب  س يدال الستشار 

 .شكرا الس يد الرئيس

 ،الس يد الوزير

عىل روح التواصل  ،ومن خاللمك احلكومة ،أ ود يف البداية أ ن أ هنئمك

يك وأ غتمن هذه الفرصة  ،هذه الرحةل معلمك طيةلوالشفافية اليت طبعت 

اليت قدممتوها واليت تؤكد بأ ن الرحةل القبةل  أ ؤكد انطالقا من ال رقام

ىل تعزيز هاذ الهنج دايل الشفافية والوضوح مع حنن ندس تكون صعبة،  عو اإ

ليك نكون متجندين مجيعا لواهجة خمتلف الصعوابت اليت  ،الرأ ي العام

 بدلان خالل الرحةل القبةل.تنتظر 

  ،الس يد الوزير

ومؤقتة بشلك رسيع مكنت  س تعجةلهينا ابعامتد منظومة دمع م بقدر تنو 

ىل عدد كبري يصال ادلمع اإ بقدر أ سفنا كذكل  ،واطنني الترضرينمن ال من اإ

 ،واسعة مل تتوصل حلد الآن ابدلمع ،كام ذكرمت يف مداخلتمك ،أ نه الزالت فئة

شاكل كبري   .الس يد الوزيروهذا اإ

أ نه اكين رشاحئ بو بعني الاعتبار ذولكن خ ،تديرو منصة فعال غادي

غة يف صي لتفكرياسعة ال حتسن اس تعامل التقنيات احلديثة، فبالتايل خص او 

بتنس يق مع السلطات احمللية مجلع الشاكايت معلية عىل الس توايت احمللية 

أ نمك تفكرو يف  كذكل ،وزيرالس يد ال ،ذا الاطلوب، لليك تصل ابلشلك ال

خاصة ابلنس بة للفئة دايل  ،من هذا ادلمع توس يع الاس تفادة

(RAMED)، عيف رف خص التفكري رمبا وابلتايل ،هاذي لكها فئة هشة، 

أ و يف تبس يط الرشوط دايل الاس تفادة، هاذ القضية دايل التوس يع ميكن 

 حتل واحد العدد دايل االإشاكالت.

ىل أ ن هناكل فئات كذكل  ،الس يد الوزير ،نلفت عنايتمك مت ي ملاإ

لهيا مع ال سف الشديد والفئة دايل  ،نينيويه الفئة دايل اله  ،الالتفات اإ

ل نفسهم يعانون  ااذلين تركو  ،ناع التقليدينيني والص التجار، الفئة دايل احلرفي

 ،يف مصت، الفئة دايل الناس دايل الدارس دايل التعلمي دايل الس ياقة

ات، غري البارح مع وزيرة الس ياحة أ ثران كذكل واكين واحد العدد دايل الفئ

يل كيش تغلو فال وساط الطبيعية اليل ما الفئة دايل الرشدين الس ياحيني ال

 حاجة وغريمه، فكنظن بأ نه خص يش التفاتة عىل غرار مه حىت يشعند

 الالتفاتة اليل اكنت لفائدة القاولني اذلاتيني.

  ،الس يد الوزير

غي بالرحةل القبةل من ال مور ال ساس ية اليت ين  ينبغي أ ن ننتبه أ نه خالل



 2020 يلبر أ  دورة  –ين تشار س لس ال ت جمالودام

9 

 (2020 ماي 19) 1441 رمضان 25

لهيا يه القدرة الرش  ىل تعالانتباه اإ زيز ائية للمواطنني، وابلتايل ندعومك اإ

جراءات اليت رشعمت فهياخمتل ىل تعزيزها من أ جل احملافظة  ،ف االإ ندعومك اإ

اليت ال تؤثر عىل غالء  ،عىل مس توايت التضخم يف الس توايت الطلوبة

 واليت ال متس ابلقدرة الرشائية للمواطنني. ،ال سعار

طبيعي هو مرشوع القانون نعترب بأ نه الدخل ال  ،هبذه الناس بةو 

حالته عىل الؤسسة الترشيعية، واذلي ي نلمتس التعدييل اذل منمك الترسيع ابإ

حيدد ال ولوايت من جديد اليت ينبغي أ ن ترتكز عىل نعترب بأ نه ينبغي أ ن 

نقا مرتكزين  ،القاواليت يف بالدان النس يج ذأ ساس يني، ادلمع الاجامتعي واإ

 حدايت.ن أ كرث اس تعدادا لتجاوز خمتلف التليك نواجه الرحةل القبةل وحن

 را الس يد الوزير.شك

 :اجللسةالس يد رئيس 

 شكرا الس يد الرئيس.

 اللكمة للفريق احلريك.

 :مبارك الس باعي الس يدالستشار 

 .شكرا الس يد الرئيس

  ،الس يد الوزير

نود يف الفريق احلريك أ ن نسامه ابلالحظات  ،تفاعال مع جوابمك القمي

 والاقرتاحات التالية:

والتدابري  "يةجلنة اليقظة الاقتصاد"جهودات دد التنويه مب جن ،أ وال

آاثر اجلاحئة عىل القاوالت وال جراء ودمع ال رس العوزة  التخذة لتخفيف أ

 ،"وق تدبري جاحئة كوروانصند"عرب  ،غري الهيلكالعاملني يف القطاع و 

طار مؤسسايت لدلمع  ،وضامن اس تدامتهواذلي جندد مطلبنا مبأ سس ته  اكإ

 ؛الاجامتعي

أ ن الآالف من العنيني بدمع  نسجل الس يد الوزير ،صةل مبا س بق ،اثنيا

خاصة يف  ،بعد مبس تحقاهتم من ادلفعة ال وىل من ادلمع االصندوق مل يتوصلو 

جراءات مس تعجةل لعاجلة هذا تا ي وهو م ،اجلبليةو  القرويةالناطق  طلب اإ

 ؛الفرص ؤضامان لبدأ  تاكف ،الوضع

اخملصصة جدوى الصناديق والربامج كام نتساءل يف هذا االإطار عن 

الامتسك والتاكفل الاجامتعيني وغريهام،  صندويق من قبيل ،دلمع الاجامتعيل

ذا مل تتدخل يف هذه الرحةل الصعبة، ويه مناس بة جندد مطلبنا برضو رة اإ

مع  ،توحيد هذه النظومة بدل تركها مشتتة عىل القطاعات والؤسسات

 ؛ودنشتأ طريها ابلسجل الاجامتعي ال 

أ ن القاوالت ابختالف أ نواعها  ،يرالس يد الوز ،ال خالف ،اثلثا

والت الصغرى ااجلاحئة بدرجة أ كرب الق جراءوجماالت اش تغالها قد ترضرت 

 العمود الفقري لالقتصاد ويه اليت تشلك ،جدا والصغرى والتوسطة

لهيا توقف أ نشطة العاملني يف القطاع غري الهي ذا أ ضفنا اإ ن  ،لكالوطين، اإ نا فاإ

وأ مام هتديد حقيقي خلسارة الآالف  ،عن العمل أ مام ماليني من التوقفني

من مناصب الشغل حىت بعد التحريك التدرجيي لعجةل الاقتصاد الوطين، 

 ومتاكمال امشولي ااس تعجالي اضع برانجمكومة و وتلمك وضعية تقتيض من احل

نقاذ القاوالت وخلق دينامية اقتصادية جديدة، دين هيا امية تنخرط فالإ

صالحات جريئة يف اجملال الرضييب ،صادقة ال بناك بروح وطنية  ؛وتؤطرها اإ

ىل تعديل القانون الايل  ،الس يد الوزير احملرتم ،نتطلع كذكل ،رابعا اإ

 ..اهتا الاقتصادية والاجامتعية كاموتداعيمته مع مس تجدات الرحةل ءومال

 الس يد رئيس اجللسة:

 .الرئيسشكرا الس يد 

 .لتجمع الوطين لل حرارللكمة لفريق اا

 :حلسن أ دعي الس يدالستشار 

 .شكرا الس يد الرئيس

عىل جوابمك وأ هنئمك عىل العمل الوطين اذلي  ،الس يد الوزير ،أ شكرمك

حتت االإرشاف البارش  "،اليقظة الاقتصاديةجلنة "تقومون به عىل رأ س 

جر جلالةل الكل حفظه هللا،  اءات اليت أ علنمت وضعمت من خاللها هذه االإ

آاثر هذه اجلاحئة عىل الواطنات واليت خفف ،عهنا ت بشلك كبري من أ

وكذا القاوةل الوطنية اليت  ،والواطنني اذلين يوجدون يف وضعية هشاشة

قرار حاةل ال جراء يبني  400طوارئ الصحية أ كرث من أ قفلت بسبب اإ اإ

 ابللموس كفاءة وجناعة هذه ال طر الكونة للجنة.

  ،د الوزير احملرتمالس ي

ن هذه ال زمة جعلت الغاربة يظهرون عىل مس توى كبري من الوعي  اإ

والانضباط والالزتام بتطبيق حاةل الطوارئ هاته، ولكن جند أ ن معلية 

امل القروي، فهناك شاكايت خصوصا يف الع ،اتوزيع ادلمع تعرف ارتبااك كبري 

الس يد  (RAMED)ايل مل يمت الاس تجابة لها بعد وخاصة الناس د متعددة

 .لوزيرا

فالوضعية متحمك فهيا عىل اكفة الس توايت  ،يفام اكن احلالك  ،لكن

جراءات اليت سنهتا  ،الوابئية والاجامتعية والاقتصادية جلنة "بفعل هذه االإ

ينتظران معل كبري عىل خمتلف  ،ابلرمغ من لك ذكلو، "اليقظة الاقتصادية

عادة هيلكة الاق وع ،الس توايت بعد رفع حاةل الطوارئ تصاد ىل رأ سها اإ

وتنويع وتطوير منظومتنا االإدارية عن طريق رفع لك أ نواع القيود  ،وطينال

دارية خ ت ومرورا ب  ،االإدارية، بدءا ابلقضاء عىل البريوقراطية فيف الساطر االإ

نشاء القاوالت الصغرى والتوسطةيس  من أ جل ت  هبدف  ،ري وتبس يط اإ

بداععرب خلق الرثوة  رساع  بايئوتزنيلها وختفيف الضغط اجل  يعالشار  اإ واالإ

دارة الرمقية، علام أ ن الوضعية الاقتصادية ببدل خراج القانون التعلق ابالإ ان يف اإ

ن ل ،خصوصا وأ ن العامل ينذر اليوم بركود اقتصادي كبري ،س تكون صعبة

آاثره السلبية.  يكون اقتصاد بدلان مبنأ ى من أ

 شكرا.
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 :اجللسةالس يد رئيس 

 .شكرا

 للكمة للفريق الاشرتايك.ا

 :عبد امحليد فاحتي ر الس يدشاالست 

 .شكرا الس يد الرئيس

  ،الس يد الوزير

جراءات ال ىل أ ن االإجراءات اليت اختذهتا بالدان اكنت اإ بد أ ن نشري اإ

ىل هذه الرحةل وحنن يف وضع عىل  جراءات ساعدت عىل أ ن نصل اإ قوية واإ

ىل الس تقبلولكنه وضع يشجعنا عىل  ،ال قل ليس ابليسء  .النظر اإ

 ،أ كيد كثري من النقائص خاصة فامي يتعلق ابدلمع ،الوزير الس يد ،كذكل

لهيا، لكن االإشاكلوس بقين ا هو ما  ،الس يد الوزير ،الإخوان يف االإشارة اإ

 كيف سنتعامل يف الغد ما بعد كوروان؟ :بعد كوروان

من بني ال ش ياء ال ساس ية اليل جئمت هبا وجا هبا الس يد رئيس 

ظر ماذا س يكون يف هذا ، ننتمرشوع قانون مالية تعدييل ،كومةاحل

يبتدأ   2021وع قانون الالية ولكن نعتقد أ يضا أ ن التحضري لرش  ،القانون

سرتاتيجية من الآن، وابلوازاة ال بد أ ن يكون للحكومة تصور متاكمل حول اإ

 .الرفع التدرجيي للحجر الصحي وعودة النشاط الاقتصادي

ىل نشا س تعود.. عىل القاوالت أ ن تعود اوالتقلمت أ ن الق طها بعد اإ

 كيف؟ ؟كيف؟ وأ ية مقاوالت؟ أ ية قطاعات ،عيد الفطر

علهيا ابش نعرفو ابليل  ودنطروح أ ن نطرح أ ولوايت اليل نست مف ،ذلكل

ع الطريان؟ اكيف سنتعامل مع قط .القطاع الترضر هو قطاع الس ياحة

مع؟ كيف سنتعامل مع الهن احلرة؟ الطا ؟كيف سنتعامل مع قطاع الفندقة

واحضة بتوارخي حمددة  (agenda)فروض أ ن تكون أ جندة من ال ،تايلوابل 

طارها لهيا ومنش يو يفع وطنني ابش منش يو نستندتعطهيا احلكومة للموا  .اإ

ال دوار الاقتصادية لدلوةل جيب أ ن تكون واحضة،  ،بد اليومال ،كذكل

 .هذه أ ش ياء أ ساس ية ،داةل الاجامتعيةالصحة، البيئة، تاكفؤ الفرص، الع

آخراسة الالية لالس ي ،كذكل اكين نتاجئ  ،لحكومة، اليوم اكين وضع أ

مالية للحكومة؟ أ ية عالقة اليوم مع الؤسسات  أ خرى لل زمة، أ ية س ياسة

طار هاذ اليش؟ أ ي دور  ؟الالية ادلولية كيفاش غادي نتعاملو معها يف اإ

 هاذي؟ فهاذ الرحةل  "بنك الغرب"ل

و، احنا بد اليوم خصنا نعرفال ..هاذي لكها أ ش ياء اليل خصنا ،وابلتايل

 ،أ سابيع ثالثةل ابلمتديد داي البارح الس يد رئيس احلكومة أ خربان ..عىل بعد

ولكن من اليوم ابلنس بة للفاعل  ،أ سابيع راه غادي تدوز ثالثةولكن 

الواطنني خص  الاقتصادي، ابلنس بة للفاعل الاجامتعي وابلنس بة مجليع

 ومة من الآن يكون واحدمن الفروض أ نه احلك ،(une visibilité) ةرؤي

 التصور واحض كيف س ندبر الرحةل القبةل.

 شكرا الس يد الرئيس.

 لس يد رئيس اجللسة:ا

 اللكمة لفريق الاحتاد الغريب للشغل.

 :حيتوممحمد  الستشار الس يد

 .شكرا الس يد الرئيس

 ،الس يد الوزير

ة احلال لن أ كرر ما س بق ذكره من طرف عدد من الزمالء وهو بطبيع

جراءات اليت اخت أ ن جامع وطين، وكذكل لن أ كرر هذه االإ ذت اكنت حمط اإ

وأ مثن النصة اليت س تفتحوهنا لتقدمي هذه  ،داليت مل تس تفعدد من الفئات 

 ،الاحتاد الغريب للشغل يف ،ناالفردية، ولكن مع ذكل ابلنس بة ل  الشاكايت

يف  ام اكنو فقط ل هن ،اك عدد من ال جراء مل جيدوا أ نفسهم يف هذه الفئاتهن

وسنتقدم يف ذكل مبذكرة  ،الاجامتعيةزمات ال   بعض مؤسسات تعرف

 خاصة.

هنا وضعت عىل اجملهر ىل احلجر الصحي وهذه اجلاحئة، فاإ  ابلعودة اإ

(microscopique ) ية واجملالية اليت تعيشها بالدانالفوارق الاجامتع، 

ن اكن اللك متفق عليه يش فيه فالع  ،وذكل بشلك كبري، فاحلجر الصحي اإ

ىل  5ني ابلنس بة ل رسة ما ب ع مرت مرب 50عن  أ فراد داخل فضاء يقل 10اإ

 .ليس هو العيش ابلنس بة ل رس أ خرى يف أ ماكن أ خرى

ذن ىل أ حزمة الفقر اليت حتيط ابلدن ،اإ هذه الهوامش  ،فلننظر فقط اإ

ىل الاكتظاظ السكين ،اليت أ غلبية ساكنهتا تعرف مشلك فهىي  ،ابالإضافة اإ

ن لقمة العيش ل ن ال دخل لها يف الصباح للبحث ع البية خترجادلخل، فالغ

 .نفتح أ عيننا من جديد عىل جحم هذه الفوارق هنا وابلتايل، قار ومضمون

ال رقام اليت جاءت كذكل فامي خيص الس تفيدين، نالحظ أ ن فئة داخل 

يه قليةل جدا ابلنس بة للفئات  ،الضامن الاجامتعي خصوصا ،الؤسسات

وهذا يربز  ،هيلكال غري والقطاع  (RAMED)أ ي  ، تعوضاليت ال خرى

 6اذلي تعيشه بالدان، فاحلديث عن أ كرث من  اخلصاص الاجامتعي الهول

 30)القصود  ومغربية مغريب 30من هو حديث عن أ كرث  ،ماليني أ رسة

 .شون هذه احلاجة اللحةيعي مليون مغريب ومغربية( 

، ويه أ ن نعيد هيلكة نؤكد الس يد الوزير عىل بعض النقط ،لهذا

وتعممي  ،هيلكاع غري ال الاقتصاد المتصاص اقتصاد الكفاف واحلد من القط

 وحصة وتعلمي من سكن ،والهنوض ابل وضاع الاجامتعية ،ةامحلاية الاجامتعي

 ال ساس ية. الواهجةهذه يه  ،ابخلصوص

 شكرا.

 لس يد رئيس اجللسة:ا

 .شكرا

 جامتعي.اللكمة للفريق ادلس توري ادلميقراطي الا

 :العابد العمراين اللودي الستشار الس يد

 .عىل التوضيحات اليت تفضلمت هبا ،يرالس يد الوز ،شكرا
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جيابيات التدابري اليت اختذت،  اابلفعل، الس يد الوزير، ال ينكر أ حد اإ

الس يد الوزير، كام جاء عىل  ،لكن، ةخاصة ما يتعلق ابلساعدات الالي

ىل لسان لك التدخلني، هناك فئة أ و أ هنا تطلب فقط  ..هشة، فئة حتتاج اإ

ليل االتصاالت اليل تيوصلنا عىل أ نه م قوت يوهما، مفجموعة وعدد كبري من

يعاين من اخلصاص دايل قوت يومه وتيشوف عىل أ ن ت تتلقى واحد الواطن 

 اخذا ،أ حسن منه يف الوضع الاقتصادي دايلو ،أ و ال اليل قريب هل ،جاره

هش، فهذا، الس يد الوزير، ال حماةل تزييد عىل التأ ثر خذااذاك ادلمع وهو ما 

 النفيس ذلاك الواطن.

وه مأ خذ اجلد، وأ ن ما تفضلمت به ا، الس يد الوزير، نناشدمك بأ ن تأ خذلهذ

 من خلق منصة ال يامتىش مع الفئة الذكورة.

 وشكرا.

 :اجللسةئيس الس يد ر 

 .شكرا الس يد الستشار

 ميقراطية للشغل.اللكمة جملموعة الكونفدرالية ادل

 :البارك الصادي الستشار الس يد

 .شكرا الس يد الرئيس

جراءات الصحية والوقائية، مك، الس يد الوزير، بأ ن نتفق مع االإ

 الاحرتازية، الاستباقية، اليت اختذهتا بالدان، وما صاحهبا من مبادرات عىل

 الس توى الاجامتعي والاقتصادي، وخاصة القرار احلكمي بتفضيل حياة

جامع  ،الواطنات والواطنني عىل الاقتصاد رمغ أ مهيته، قوبل هذا القرار ابإ

لف فئات اجملمتع، بل أ صبح مصدر اعزتاز وابرتياح عام، ساد خمت وطين

 وافتخار للك الغاربة أ يامن وجدوا.

جراءات وتزنيل بعض القرارات وما اذ ختمع مرور الوقت وا ،لكن االإ

جزء همم من هاذ الرصيد، خاصة مع بروز شاهبا من نقائص، سامه يف نفاذ 

اكنت ت عىل الاس تفادة كيفام واليت اعتاد مقاومة شديدة لبعض اللوبيات

 الظروف وكيفام اكنت ال زمنة.

وجسلنا، مع اكمل ال سف، التسابق حنو الاس تفادة من دمع هذا 

واس تعامل ال جراء مكطية لالس تفادة، ولو ابلتخلص من ال جور الصندوق 

عامل، جسلنا أ يضا ارتباك احلكومة يف حتديد القطاعات العنية دايل ال

ىللآالف من ال جراء اوةل نشاطها، مما عرض اابالس مترار يف مز  احلرمان  اإ

وال من الاس تفادة من الصندوق  ،ال من طرف الشغلني ،من أ جورمه

ليمك، الس يد "19-يدكوف "دايل  ، وهذا الارتباك حاصل اليوم، وحنن نس متع اإ

ر، وأ نمت تطلبون من مجيع القاوالت اس تئناف النشاط دايلها، الوزي

ىل ا ي ختوف من انتشار هاذ لس يد رئيس احلكومة، واذلواس متعنا ابل مس اإ

، نطلب من احلكومة االبؤر يف اجملال الصناعي، هاذ الارتباك الزال قامئ

 تكون عندها رؤية واحضة، ابش ما ختليوش الغاربة اتلفني، البارحابش 

 ئيس احلكومة تيخاف من البؤر ومساعدة الانتشار عىل الوابء.ر 

 ابئية مس تقبال؟مطمئنني عىل احلاةل الوهل أ نمت، الس يد الوزير، 

قلت جسلنا اس تغالل هاته الظروف وطرد وتوقيف عدد كثري من 

ح هبم دلى الصندوق من التعويض، ومه فئة غري الرص ال جراء، حرمان 

 رصح هبم يف شهر فرباير.خاصة اذلين مل ي ،عريضة

جسلنا كذكل النقص يف التعويض دايل هاذ الصندوق، اكين بعض 

درمه يف شهر أ بريل، بدعوى أ ن الترصحي هبم  1000عطاومه اجراء اليل ال  

قة يوم، عدد كبري من الواطنني حاملني لبطا 26اكن أ قل من 

(RAMED)  ضية مل يتوصلوا ابالس تفادة، من حيدد الس تفيدين هاذ الق

عامل القايه والطامع وأ رابب  ،؟، اكينة قطاعات هممة دايل اذلين فقدوا..

 ئقي ال جرة ...وسا وامحلامات الطامع

 ئيس اجللسة:الس يد ر 

 .شكرا الس يد الستشار

 قى من الوقت.اللكمة للس يد الوزير للرد عىل التعقيبات فامي تب

صالح االإدارة: قتصاد والالية واإ  الس يد وزير االإ

 ،الس يد الرئيس

 الس يدات والسادة الستشارون احملرتمون،

ن عىل تدخالهتم أ توجه ابلشكر للس يدات والسادة الستشاري ،بداية

آاثر هذه ال زمة. طار الناقشة خبصوص أ  القمية وعىل تساؤالهتم يف اإ

ن عالن  ما ميكن أ ن نس تخلصه من اإ دروس عرب مرور شهرين عىل اإ

بالدان اس تطاعت بفضل حاةل الطوارئ وتطبيق احلجر الصحي، هو أ ن 

دة به الرؤية التبرصة جلالةل الكل، نرصه هللا، أ ن تقدم مثاال، متت االإشا

 مس توى الاستباقية يف توقع اخملاطر والعواقب النامجة عن هذه عاليا عىل

الية يف اختاذ القرارات، اليت جنبت بالدان ال زمة الصحية والرسعة والفع

لبرشي، اليت تكبدهتا حىت أ كرب ادلول اخلسائر الكبرية عىل الس توى ا

 وأ كرثها تقدما.

طار  جيايب  "الاقتصاديةنة اليقظة جل "كام اكن للتدابري التخذة يف اإ أ ثر اإ

رساء الثقة  ،وتقوية مصود القطاعات والقاوالت الترضرة ،عىل مس توى اإ

اليت فقدت  وعىل القدرة الرشائية لل رس ،حلفاظ عىل مناصب الشغلوا

 نتيجة لهذه ال زمة. مصدر رزقها

طار التفاعل مع تساؤالتمك وتدخالتمك القمية، أ ن أ تطرق  وأ ود، يف اإ

 بعة حماور:ل ر 

غري عض الواطنني العاملني ابلقطاع فامي يتعلق بشاكايت ب ،أ وال -

بأ ن الساعدات الالية اليت يمت رصفها من  الهيلك، أ ود أ ن أ وحض من جديد

ف أ رابب ال رس اذلين فقدوا ، تس هتد"روانو صندوق تدبري جاحئة ك"

ائق مدخوهلم نتيجة لتطبيق حاةل الطوارئ الصحية، وقد مت اس تعامل بط

(RAMED)  فقط كقاعدة للمعلومات من أ جل تيسري معلية اس هتداف

 ال رس الس تحقة للمساعدات.
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الواطنني العاملني يف  ايت اليت عرب عهنا مجموعة منوخبصوص الشاك

أ و غريمه، فكام  (RAMED)ء احلاملني لبطاقة سوا ،غري الهيلكالقطاع 

ماي  21يوم امخليس  س بق وأ ن أ كدت ذكل يف العرض، فسيمت انطالقا من

 (www.tadamoncovid.ma)ختصيص ركن خاص عىل مس توى بوابة 

 ؛فهيا بشلك اكمل تالب من أ جل تلقي الشاكايت، وسيمت

 وجه هذه فامي يتعلق بقدرة الاقتصاد الوطين عىل الصمود يف ،اثنيا -

كد هبذا اخلصوص أ ن أ سس الاقتصاد الوطين عرفت ؤ ال زمة، البد أ ن أ  

تقوية قدراته عىل  تغريات بنيوية، سامهت يفال خريين خالل العقدين 

ضل ، بفل زماتا ةالصدمات وتعزيز صالبته يف مواهجامتصاص 

 ت القيادة الرش يدةحت ،اليت أ طلقهتا بالدان االإصالحات الهيلكية والقطاعية

حفظه هللا، وقد حلت هذه ال زمة الرتبطة هبذه اجلاحئة يف  جلالةل الكل

الاكرو د الوطين خبطى اثبتة حنو توطيد أ سسه ه الاقتصاوقت اكن يسري في

عادة خلق الهوامش يف هذا اجملال،  ،قتصاديةا عرب ترسيع تزنيل واإ

 االإصالحات الهيلكية.

مت اختاذها حلد الآن، يف  اليت ستسامه تدابري ادلمع ،شك فيه ومما ال

طار  نرصه  بتوجهيات سامية من صاحب اجلالةل "جلنة اليقظة الاقتصادية"اإ

من ختفيف الرضر عىل القطاعات الترضرة ودمع القدرة الرشائية هللا، 

اذلين فقدوا مصدر رزقهم، لكن يف القابل  وابخلصوص أ ولئك ،للمواطنني

قد تأ ثر بشلك كبري  ،ادلول عىل غرار جل ،ينبغي التأ كيد بأ ن الغرب

تضح ذكل بتداعيات ال زمة الصحية عىل الس توى الاقتصادي والايل، كام ي 

 وعة من الؤرشات الاقتصادية.من مجم

، مت 2020س نة  فبناء عىل العطيات التوفرة لل شهر ال ربعة ال وىل من

ابلنس بة  %37.6مقابل  %61.5تسجيل تراجع كبري للصادرات ب 

وتتجىل القطاعات التصديرية ال كرث ترضرا يف ال نشطة الصناعية للواردات، 

عالية مثل قطاع الس يارات، اذلي تراجعت الرتبطة بسالسل القمية ال

 ،%81يف شهر أ بريل، وصناعة الطريان ب  %96صادراته ب 

، يف الوقت اذلي مت %86والنس يج وال لبسة ب  ،%93رتونيك ب واالإلك

جيايب لصادر تسجيل   ات الفوسفاط ومش تقاته.تطور اإ

ىل ذكل، انعكس تباطؤ النشاط الاقتصادي بشلك  وابالإضافة اإ

ا عىل تطورات عائدات الس ياحة برمس شهر أ بريل، ليبلغ ملحوظ أ يض

، ووفق نفس %15معدل الاخنفاض عىل مدى ال شهر ال ربعة ال وىل 

ج ة القاطنني ابخلار النحى مت تسجيل اخنفاض ملحوظ يف حتويالت الغارب

برمس ال شهر ال ربعة من الس نة  %11و %30خالل شهر أ بريل حبوايل 

ات الاقتصادية تعكس بوضوح تأ ثري هذه ال زمة اجلارية، لك هذه الؤرش

 السليب عىل مجموعة من القطاعات وال نشطة الاقتصادية.

جامال، من التوقع أ ن يلكف شهران من احلجر الصحي الاقتصاد و  اإ

قط من منو الناجت ادلاخيل االإجاميل، أ ي ما يعين ن 7و 5ريب ما بني الغ

اخلسارة س تكون أ كرب لو مل خسارة مليار درمه عن لك يوم جحر، واكنت 

، اذلي مت "روانو صندوق تدبري جاحئة ك"يمت تقدمي ادلمع الايل من طرف 

حد  اثه بتعلاميت ملكية سامية.اإ

 :اجللسةالس يد رئيس 

 زير، تفضل، مكل.خليك زيد الس يد الو 

صالح االإدارة:ا قتصاد والالية واإ  لس يد وزير االإ

جراءات اليت سيمت ا ،اثلثا ختاذها الإعادة النشاط فامي يتعلق ابالإ

الاقتصادي وهتئي ظروف االإقالع الاقتصادي يف الرحةل ما بعد ال زمة، 

، "19-كوفيد"تأ كيد عىل أ ن ال زمة اليت يعرفها العامل اليوم نتيجة جلاحئة أ ود ال 

آاثرها الاقتصادية والاجامتعية س تكون كبرية يه أ زمة غري عىل  مس بوقة وأ

د هلل، بفضل القيادة التبرصة واحلكمية جلالةل العامل بأ رسه، والغرب، وامحل

ية الالزمة والرضورية الكل، حفظه هللا، اختذ برسعة التدابري الاس تعجال 

 محلاية مواطنيه وأ حدث صندوقا خاصا لتدبري هذه اجلاحئة.

س تويني غري الس بوقة عىل ال ة الآاثر ال ولية لهذه ال زمة ولواهج

 ،عن طريق جلنة اليقظة ،دخل احلكومةالاقتصادي والاجامتعي، اكن ت

ىل جانب هذه التدابري عىل الدى  رسيعا يف اختاذ القرارات وتنفيذها، واإ

نعاش الاقتصاد الوطين،  عداد خطة طموحة الإ القصري، انكبت اللجنة عىل اإ

كبة س متكن يف نفس الوقت من موا رافعة هممة ،ال حماةل ،شلكواليت ست 

الاقتصاد الوطين لامرسة نشاطها وتوفري  العودة التدرجيية خملتلف قطاعات

 مرحةل ال زمة. واعد ومدمج، بعد تاوز يالظروف الواتية النتعاش اقتصاد

عدادها وفق مهنجية شامةل ومندجمة، من اإ وتنبين هذه اخلطة، اليت يمت 

آليات أ فقية، خال رشاك اكفة الفاعلني العنيني، عىل أ تأ خذ بعني الاعتبار ل اإ

طار خطة خاصة بلك قطاع.اخلصوصيات القطا  عية يف اإ

بالدان اليت مزيت  ني روح التضامن والتعبئةمثوتمتثل أ مه الرهاانت يف ت 

خذ بعني الاعتبار الاكراهات والفرص اليت كشفت ال  و  ،خالل هذه ال زمة

دماج فئة عر  ل التأ سيس ليثاق اجامتعيعهنا، من أ ج يضة من ينبين عىل اإ

 ،تمنية، من خالل تعممي التغطية الصحية االإجباريةاجملمتع الغريب يف دينامية ال 

 ،الهشة اتالس هتداف الفئ جامتعية الوهجةوتميع وعقلنة لك الربامج الا

دماج ا قرار التحفزيات الرضورية الإ  غري الهيلك.لقطاع واإ

نعاش  ،سيمت الرتكزي ،اة مع ذكلومواز  طار خطة االإ يف  ،الاقتصادييف اإ

جلنة اليقظة " ارستحتفزي الطلب، كام تدنفس الوقت عىل دمع العرض و 

ذا الصدد مت وضعية الؤسسات والقاوالت العمومية، ويف ه "الاقتصادية

حداث صندوق لضامن خاص، ميكن هذه الؤسسات  االتفاق عىل اإ

ىل مصادر مالية جديدة  "19-كوفيد" الترضرة من جاحئة من الولوج اإ

ة، وابلتايل ضامن منو قوي ومس تدام مة لتعزيز قدراهتا المتويلية ادلامئوالالز 

 ل نشطهتا.

دمع الاس هتالك  سيمت العمل عىل حتفزي الطلب من خالل ،ويف القابل

واحلفاظ عىل وثرية مس تقرة لالستامثر العمويم، حبيث ميكن أ ن ميثل هذا 
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الضاعف عىل المنو ل خري أ داة حامسة لالنتعاش الاقتصادي، نظرا لتأ ثريه ا

نه جيب أ ن يمت تدبريه بطريقة خمتلفة عام س بق، وذكل الاقتصادي، غري أ  

آاثره عىل الاقتصاد الوطين يف حدودها  ىل جلعل أ القصوى واحلد من اللجوء اإ

ت الوطنية الواردات، وما ذلكل من تأ ثري طبيعي عىل اس تزناف الاحتياطا

 ؛من العمةل الصعبة

عداد مرشوع قانون الالية العدل، كام س بق  ،رابعا وأ ن وخبصوص اإ

ىل ذكل، فالغرب ليس  ى عن تطورات ال زمة الصحية اليت أ  مبنأ رشت اإ

لنظر الرتباط اقتصاده ابلتحوالت اليت يعرفها تعصف ابقتصادايت العامل، اب

 تصادي لبدلان سيتأ ثر هبذه ال زمةالعامل اليوم، ومن الؤكد أ ن المنو الاق 

تيجة لقةل تأ ثر كذكل برتاجع القمية الضافة للقطاع الفاليح، ن وسي 

 التساقطات وعدم انتظاهما.

ابلتايل ينبغي كام أ نه من التوقع أ ن ترتاجع بشلك كبري موارد اخلزينة، و

عداد قانون الالية  عادة النظر يف الفرضيات اليت مت عىل أ ساسها اإ  ،2020اإ

عداد مرشوع قانون مالية  رشعنا يف هذا الرشوع من خالل  معدل، وقدواإ

توقعات جديدة ووضع خطة معل متعددة  حتيني الفرضيات ووضع

نعاش الاقتصاد الوطين  .الس نوات الإ

 الس يدات والسادة،

جراءات نا منذ بداية هذه ال زمة عىل اختاذ ما لقد حرص  يلزم من اإ

طار جلنة اليقظة ،وتدابري آاثرها يف اإ عىل  ومبعية لك الرشاكء، للتخفيف من أ

ذلين ترضروا بفعل هذه اجلاحئة، والواطنني الغاربة، ا ناتوالواط  القاوالت

 .يف ذكل ابلتوجهيات السديدة جلالةل الكل، حفظه هللا ريينمس تن

نعاش الاقتصاد الوطين  كام أ ننا حريصون عىل أ ن جنعل من خطة اإ

نعاش الاقتصادي  وللشغل، مبنيا عىل طموح مشرتك ومتقامس بني ميثاقا لالإ

والرشاكء  ،قطاع البنيكوال ،والقاوالت ،ادلوةل :لك ال طراف العنية

آلية  الاجامتعيني، وذكل وفق الزتامات حمددة بشلك واحض، مبنية عىل أ

 ة للتتبع والتقيمي.انجع

ل ن تكون حلقة الوصل  كن هذه اخلطة، اليت نصبوومن النتظر أ ن مت

عداد، من وضع أ سس اذلي يوجد طور االإ  المنوذج التمنوي اجلديد مع

آفاقاقتصاد قوي ومندمج، س يفتح ل  س تقوي المتوقع يف عامل  ،جديدة ابالدان أ

 الكل، حفظه هللا.روان، حتت القيادة الرش يدة جلالةل و ما بعد أ زمة ك

 هللا. والسالم عليمك ورمحة
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