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 2020مارس    18الرابط، يف                                                     

 توصيات فريق الأصاةل واملعارصة  

 الصندوق اخلاص بتدبري جاحئة فريوس كورون تفعيل  حول  

 

حفظه هللا،   محمد السادس يمثن فريق الأصاةل واملعارصة عاليا املبادرة الاستباقية جلالةل املل 

حداث حساب مرصد لأمور خصوصية يسمى "صندوق تدبري جاحئة و  ىل ا  املمتثةل يف دعوة احلكومة ا 

"، كام يتوجه ابلشكر والتقدير للحكومة واكفة السلطات العمومية من  19 –فريوس كورون كوفيد 

، والشكر والتقدير القوات املسلحة امللكية  اوقوات مساعدة وكذووقاية مدنية  درك مليك وأأمن وطين  

الروح   عىلموصوالن كذكل لاكفة الطبيبات والأطباء واكفة العاملني ابلقطاع الصحي وقطاع التعلمي،  

 واهجة والتصدي لهذا الوابء.للم مهتظويق  متعبئهتو  تضحياهتم ىلنية العالية اليت أأابنوا عهنا وعالوط 

ىل ،يترشف الفريق ابملسامهة بتقدمي  ،وعة النيابية مبجلس النوابمابيق الفرق واجمل نب جا ا 

دراهجا مضن املذكرة املزمع توجهيها  ،عدد من التوصيات هتم اجلانبني الاقتصادي والاجامتعي  قصد ا 

ىل احلكومة بغاية أأخذها بعني الاعتبار أأثناء أأجرأأة تدخالت الصندوق اخلاص بتدبري جاحئة كورون   ،ا 

ليه سلفا، وي   ييل :  تعلق الأمر مبااملشار ا 

 املساعدات املالية :  -1

برام • الس ياحة )الفنادق، مهنا قطاع س امي ، الاملترضرةالقطاعات مع  اتفاقيات قطاعية ا 

 النقل، قطاع البناء .... قطاع املقايه، املطامع..(، 

رس املعوزة، ويف ظل غياب جسل اجامتعي  • تقدمي مساعدات مبارشة ابلنس بة للأ

ختصيص بشلك اس تعجايل مساعدات مالية مبارشة للعاملني يف القطاع  موحد جيب 

 غري املهيلك، والعاملني ابملقايه واملطامع وامحلامات... مع تفعيل اال نعاش الوطين.
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ابعتبار جتربهتا وخربهتا يف جمال التضامن، للتضامن؛  ادلمع املايل ملؤسسة محمد اخلامس   •

 الوطين؛وكذا ابلنس بة ملؤسسة التعاون 

عفاء  •  املعوزة من أأداء فواتري املاء والكهرابء .. الأرسا 

ة بصندوق الامتسك الاجامتعي، تفعيل وترسيع رصف املساعدات الاجامتعية املرتبط •

س امي برنمج تيسري وبرنمج نظام املساعدة الطبية ودمع الأشخاص ذوي  وال

ضافة   الاحتياجات اخلاصة وبرنمج ادلمع املبارش للنساء الأرامل يف وضعية هشة، ا 

ىل صندوق التاكفل العائيل؛  ا 

 التأأجيالت:  -2

يداع الترصحيات اجلبائية املقررة يف  • ثالثة أأشهر  مارس بدون ذعائر ملدة  31تأأجيل ا 

 ؛ قابةل للمتديد

 تأأجيل أأداء الاقتطاعات الاجامتعية ابلنس بة للأشخاص اذلاتيني واملعنويني؛ •

البنكية ابلنس بة للأشخاص املترضرين تأأجيل أأداء الاس تحقاقات والاقتطاعات  •

 اذلاتيني واملعنويني؛

ىل حدود  •  يونيو قابةل للمتديد،  30متديد مجيع أ جال اال قرارات والأداءات الرضيبية ا 

نفس المتديد السابق ينطبق عىل أ جال وضع الشاكايت واملراسالت وامللمتسات   •

القمية املضافة، واجلواب عىل تبليغات الرضيبية وخاصة املتعلقة ابسرتجاع الرضيبة عىل  

 ؛املراقبة الرضيبية

متديد ال جال الواردة يف قانون رشاكت املسامهة وبقية الرشاكت التجارية وخاصة  •

 املتعلقة حبرص احلساابت وعقد امجلوع العامة ونرش البيانت املالية؛

 (ATD)وقف لك معليات الاس تخالص القهري للواجبات الرضيبية  •

 اعتبار وابء كورون )قوة قاهرة( من وهجة نظر القانون الرضييب والتجاري. •

لغاءات :  -3  اال 
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لغاء اذلعائر املرتتبة عىل الرشاكت يف الصفقات العمومية املرتتبة عىل التأأخريات يف  • ا 

 اال جناز؛

 اال جراءات النقدية :  -4

 ر املرجعي للفائدة؛ ختفيض السع •

 للبنوك.  اال لزايمختفيض نس بة الاحتياط  •

جراءات عامة :  -5  ا 

 تبس يط مسطرة طلب العروض؛  •

 تبس يط املساطر البنكية للحصول عىل القروض والتسهيالت؛ •

امن املركزي ابلس يوةل الاكفية من أأجل دمع وضامن القروض دمع صندوق الض •

 مليار درمه عىل الأقل؛ 20مببلغ املوهجة للمقاوالت الصغرى واملتوسطة 

عادة جدوةل ادليون؛  •  تبس يط مساطر ا 

لغاء اجلزء   • ىل احلد الأدىن، أأو ا  تبس يط مساطر اس ترياد املواد الأساس ية ا 

ىل حني   اال داري مهنا لضامن متوين السوق ادلاخلية بكيفية دامئة ومس مترة، ا 

 تعايف بالدن من الوابء؛

 التحذيرات :  -6

ت اليت تعاين من أ اثر الوابء واملقاوالت اليت تعاين من سوء المتيزي بني املقاوال •

حتت ذريعة أأهنا تكبدت   فالسالتس يري، لتفادي مساعدة رشاكت عىل حافة اال  

 خسائر جراء تفيش الوابء.

 خالصة : 

ىل حدود  من الناجت   %5مليار درمه، أأي  50الرفع من رصيد صندوق تدبري جاحئة كورون ا 

 ادلاخيل اخلام؛
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 مليار درمه(؛ 20عىل شلك ضامنت من ادلوةل ) 2% -

 مليار درمه(. 30عىل شلك تدابري يف امليدان الصحي والاقتصادي والاجامتعي ) 3% -

عطاء البنوك التسهيالت الالزمة للرشاكت الراغبة يف  وختاما جيب التأأكيد عىل رضورة ا 

 الاقرتاض من أأجل املسامهة يف الصندوق اخلاص بتدبريجاحئة كورون.

 اال مضاء :  


