تمهيد:
إن ظهــور فيــروس كوفيــد  19و انتشــاره الســريع فــي كل الــدول و إصابتــه لمختلــف الشــرائح
االجتماعيــة بــدون اســتثناء ،إضافــة للتأثيــرات الكبيــرة المترتبــة عنــه علــى االقتصــادات الوطنيــة
تعتبــر تحــوال مفصليــا فــي تاريــخ البشــرية الحديــث وعالمــة فارقــة فــي تعامــل الــدول مــع األوبئــة
الفتاكــة و دعــم البنيــات االقتصاديــة و االجتماعيــة فــي مثــل هــذه الظــروف.
ال شــك أن المغــرب اتخــذ حزمــة مــن اإلجــراءات المؤسســاتية و الماليــة و الضريبية و االجتماعية
لمواجهــة التبعــات المترتبــة عــن انتشــار هــذه الجائحــة علــى جميــع المســتويات مكنتــه مــن التخفيف
و لــو جزئيــا عــن اآلثــار الســلبية الناتجــة عــن قــرارات إقفــال الحــدود و إعــان الحجــر الصحــي و إغــاق
نســبة مهمــة من المقــاوالت ...
إال أن ارتبــاط المغــرب اقتصاديــا بسالســل القيمــة علــى مســتوى البحــر األبيــض المتوســط
يجعــل مــن المفيــد وضــع مقارنــة بيــن مــا تــم اتخــاذه وطنيــا مــن إجــراءات لمواجهــة كورونــا و مــا تــم
اتخــاذه فــي نفــس الســياق فــي بعــض الــدول الشــريكة أو المنافســة.
يأتــي اختيــار الــدول التــي تشــملها هــذه الورقــة العتبــارات عدة أهمهــا وجود شــراكات اقتصادية
مهمــة بحيــث تجمــع المغــرب بهــا اتفاقيــات للتبــادل الحــر عبــر االتحــاد األوربــي مــن جهــة (فرنســا و
إســبانيا) و اتفاقيــة أكاديــر (تونــس و مصــر) و اتفاقيــة التبــادل الحــر (تركيــا)
وجــود هــذه االتفاقيــات عــزز مــن االرتبــاط االقتصــادي و التجــاري بيــن المغــرب و هــذه البلــدان
ســواء عبــر التجــارة البينيــة التــي تهــم مختلــف البضائــع و هــذا مــا ينعكــس علــى الميــزان التجــاري
أو عبــر ارتبــاط سالســل القيــم اإلنتاجيــة بالمغــرب بالشــركات اآلمــرة المتمركــزة بالضفــة األوربيــة
للبحــر األبيــض المتوســط ،ســواء فــي القطــاع الصناعــي أو الفالحــي إضافــة لقطــاع الســياحة
المرتبــط أساســا بالوافديــن مــن هــذه الــدول .
و بالتالــي فــأي تغيــر طــارئ علــى أحــد طرفــي هــذه العالقــات ســينعكس بالضرورة علــى الطرف
اآلخــر ســلبا أو إيجابا.
قبــل الشــروع فــي مقارنــة بعــض القــرارات اإلجرائيــة و الماليــة الموجهــة لصالــح المقاولــة ،ال
بــد مــن التذكيــر أن المغــرب و منــذ البــوادر األولــى النتشــار جائحــة كورونــا ،اتخــذ مجموعــة مــن
اإلجــراءات االحترازيــة مكنتــه باعتــراف الجميــع مــن الحــد بشــكل نوعــي مــن تداعيات انتشــار فيروس
كوفيــد  ،19حيــث بــادر باتخــاذ إجــراءات اســتباقية ،عبــر إغــاق المطــارات والموانــئ  ،وتقييد الســفر
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بيــن المــدن ،وإغــاق المــدارس والمقاهــي والمســاجد و المرافــق التــي قــد تســاهم فــي نشــر
الفيــروس  ،باإلضافــة إلــى حمــل المواطنيــن علــى البقــاء فــي منازلهــم و تقنيــن تنقلهــم وفــرض
الحظــر الصحــي و غيرهــا مــن اإلجــراءات االحترازيــة.
كمــا أن التخــوف مــن انتشــار الوبــاء فــي البــؤر الصناعيــة ،دفــع المغــرب التخــاذ قــرار إغــاق
بعــض المعامــل و األســواق و المرافــق االجتماعيــة و فــرض احتياطــات صحيــة موازيــة داخــل
الوحــدات المســتمرة فــي النشــاط بمــا فــي ذلــك تقليــص عــدد العامليــن للمحافظــة علــى مســافة
األمــان الواجبــة ممــا أدى إلــى فقــد أكثــر مــن تســعمائة ألــف عامــل وظائفهــم بســبب تداعيــات
جائحــة كورونــا باإلضافــة إلــى  1.1مليــون عاطــل عــن العمــل فــي المغــرب فــي نهايــة  ،2019دون
إغفــال المشــتغلين فــي القطاعــات غيــر المهيكلــة.
لمواجهــة هــذه األزمــة االقتصاديــة و االجتماعيــة غيــر المســبوقة ،اتخــذ المغــرب عــدة قــرارات
اســتراتيجية مســت الجانــب التشــريعي و المالــي و الضريبــي إضافــة لإلجــراءات االجتماعيــة
صندوقــا للتضامــن بلــغ حتــى اآلن أكثــر مــن  3.5مليــار
ً
للتخفيــف مــن تداعيــات الجائحــة حيــث أنشــأ
المتضــررة ابتــداء مــن تعويــض المواطنيــن األكثــر تأثـ ًـرا بالحجــر
دوالر تــم وضعــه لدعــم القطاعــات ُ
الصحــي.
بنــاء علــى المعطيــات المتوفــرة يمكــن اســتخراج معالــم تعامــل المغــرب مــع جائحــة كورونــا،
مقارنــة مــع باقــي الــدول ،مــن خــال خمســة محــاور أساســية:

المحور األول :المستوى المؤسساتي و التنظيمي
منــذ اللحظــات األولــى النتشــار جائحــة كورونــا علــى المســتوى الدولــي و خصوصــا فــي البلــدان
الشــريكة للمغــرب بأوروبــا ،بــدأ المغــرب يتأثــر بالتداعيــات االقتصاديــة التــي همت أساســا تســجيل
انخفــاض الطلب
الخارجــي علــى المنتجــات المغربيــة ،ولكــن أيضــا مــن وجهــة نظــر ماليــة مــن خــال انخفــاض
االســتثمار األجنبــي المباشــر وتحويــات مغاربــة الخــارج و انهيــار مداخيــل الســياحة ،مــع مــا يترتــب
عــن هــذا مــن تأثيــر علــى االحتياطيــات الوطنيــة مــن العملــة الصعبــة وفي مواجهة هــذا الموقف،
ً
محتمــا اليــوم ومــن المرجــح أن الســلطات أدركــت هــذه الحقيقــة مــن خــال إنشــاء
يبــدو الركــود
«لجنــة اليقظــة االقتصاديــة» حيــث أعلنــت وزارة االقتصــاد والماليــة وإصــاح اإلدارة ،بتاريــخ 11
مــارس  ،إنشــاء لجنــة اليقظــة االقتصاديــة لتتبــع انعكاســات وبــاء فيــروس كورونــا المســتجد
(كوفيــد )-19واإلجــراءات المواكبــة ،وذلــك فــي إطــار المجهــودات االســتباقية التــي تقــوم بهــا
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الحكومــة لمواجهــة االنعكاســات االقتصاديــة المباشــرة وغيــر المباشــرة للوبــاء علــى االقتصــاد
الوطنــي.
و بتنســيق مــن وزيــر االقتصــاد والماليــة وإصــاح اإلدارة  ،تضــم اللجنــة بيــن أعضائهــا كال
مــن وزارات الداخليــة ،والشــؤون الخارجيــة والتعــاون اإلفريقــي والمغاربــة المقيميــن بالخــارج،
والفالحــة والصيــد البحــري والتنميــة القرويــة والميــاه والغابــات ،ووزارة الصحــة ،وزارة الصناعــة
والتجــارة واالقتصــاد األخضــر والرقمــي.
كمــا تضــم اللجنــة فــي عضويتهــا وزارة الســياحة والصناعــة التقليديــة والنقل الجــوي واالقتصاد
االجتماعــي ،ووزارة الشــغل واإلدمــاج المهنــي ،وبنــك المغــرب ،والمجموعــة المهنيــة لبنــوك
المغــرب ،واالتحــاد العــام لمقــاوالت المغــرب ،وجامعــة الغــرف المغربيــة للتجــارة والصناعــة
والخدمــات ،وجامعــة غــرف الصناعــة التقليديــة.
و تعتبــر هــذه الخطــوة إجــراءا مهمــا و اســتباقيا مــن جهــة ،ألن اإلعــان عنهــا جــاء موافقــا للتاريــخ
بالضبــط الــذي أعلنــت فيــه منظمــة الصحــة العالميــة اعتبــار كورونــا «جائحــة عالميــة» ( 11مــارس) و
مــن جهــة أخــرى يكــرس المقاربــة التشــاركية التــي انتهجهــا المغــرب منــذ تســجيل أول حالــة مؤكــدة
بالفيــروس ممــا ســاهم فــي حلحلــة العديــد مــن المعيقــات أهمهــا فضيــة الكمامــات الوقائيــة
حيــث تــم التوافــق بيــن الحكومــة و ممثلــي القطــاع الخــاص علــى تحويــل نشــاط جــزء مــن مقــاوالت
الخياطــة و النســيج إلــى إنتــاج هــده المعــدات الوقائيــة لتغطيــة االحتيــاج الوطنــي منهــا ثــم تصديــر
الفائــض نحــو األســواق الدوليــة.
كمــا ســاهمت هــذه المقاربــة التشــاركية فــي ضمــان انخــراط القطــاع الخــاص فــي العديــد مــن
المبــادرات مثــل فتــح العيــادات الخاصــة لمقراتهــا لعــاج المصابيــن بكورونــا و كذلــك تحويــل بعــض
الفنــادق لفضــاءات اســتقبال الحــاالت المشــكوك فيهــا أو الموضوعــة تحــت الحجــر اإلجبــاري ز أهــم
خطــوة فــي هــذا الســياق هــو انخــراط شــركات النســيج و الخياطــة فــي تحويــل نشــاطهم إلنتــاج
«الكمامــات» الوقائيــة بحيــث كان هــذا اإلنجــاز محــط أنظــار العالــم بأســره.
و إذا قارنــا هــذه الخطــوة بالقــرارات المتخــذة مــن طــرف باقــي الــدول التــي تشــملها هــذه
الدراســة ،يتبيــن أن المغــرب كان ســباقا فــي «مأسســة» الشــراكة و التنســيق بيــن كل المتدخليــن
فــي المجــال االقتصــادي ســواء تعلــق األمــر بالقطاعــات العموميــة المعنيــة أو المؤسســات
المنتخبــة و التمثيليــة إضافــة للجمعيــات المهنيــة.
بحيــث نالحــظ أن الحكومــة فــي إســبانيا مثــا تلقــت انتقــادات واســعة مــن طــرف أحــزاب
المعارضــة أو الحكومــات الجهويــة بســبب تفردهــا باتخــاذ القــرارات و تنزيــل التشــريعات بالبرلمــان ،
أمــا فيمــا يخــص فرنســا ،فــإن المراقــب للوضــع هنــاك يالحــظ أنــه رغــم حالــة االرتيــاح التــي رافقــت
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إعــان الحكومــة للمبالــغ المرصــودة لمواجهــة األزمــة الحاليــة ســواء مــن خــال الدعــم العمومــي
المباشــر أو مــن خــال الضمانــات العموميــة المســهلة للحصــول علــى قــروض مــن األبنــاك ،فــإن
األولويــات بخصــوص توزيــع هــذا الدعــم عرفــت انقســاما واضحــا بيــن مكونــات الطيــف السياســي
الفرنســي ،بيــن مناصــر لتوجهــات الحكومــة الراميــة لدعــم قطاعــات بعينهــا خصوصــا :صناعــة
الطائــرات ،صناعــة الســيارات ،منتجــات الرفاهيــة ،صناعــة األدويــة إضافــة للقطاعــات الجديــدة
المتمثلــة فــي الميكروإلكطرونيــك ،البطاريــات الكهربائيــة و الهدروجينيــة ،إنترنيــت األشــياء و
األمــن المعلوماتــي )...و جــزء مــن المشــهد السياســي يطالــب باعتمــاد أولويــات أخــرى لمواجهــة
كورونــا تتلخــص أساســا فــي :القطيعــة مــع السياســة الضريبيــة المتبعــة ،تحســين أجــور العمــال،
إصــاح صناديــق التقاعــد و دعــم الفئــات االجتماعيــة الهشــة.
أمــا علــى مســتوى دول جنــوب المتوســط ،فنالحــظ أن تونــس اعتمــدت تبنــي حالــة االســتثناء
«غيــر المعلنــة» لتركيــز القــرار فــي يــد رئيــس الدولــة ،إضافــة لتحويــل الســلطة التشــريعية ليــد
رئيــس الحكومــة بتفويــض مــن البرلمــان مــن أجــل إصــدار مراســيم بقــوة القانــون التخــاذ اإلجــراءات
الكفيلــة بمواجهــة التداعيــات االقتصاديــة و االجتماعيــة ألزمــة كورونــا .هــذا التركيــز فــي الســلطات
أثــار انتقــادات واســعة خصوصــا حيــن قــررت الحكومــة تخصيــص جــزء مهــم مــن صنــدوق مواجهــة
كورونــا لدعــم القطــاع اإلعالمــي الخــاص فــي محاولــة لكســبه لصفهــا
أمــا بمصــر ،فبنيــة النظــام السياســي بهــا جعلــت اتخــاذ القــرارات و تنفيذهــا متركــزة أساســا فــي
يــد رئيــس الجمهوريــة و مؤسســة الجيــش لمتابعــة تنفيــذ الحجــر الصحــي مــن جهــة و ضمــان وجــود
أرصــدة آمنــة وكافيــة مــن الســلع الغذائيــة و المعــدات الطبيــة.
و بخصــوص تركيــا ،فرغــم تأييــد األتــراك لحزمــة اإلجــراءات المتخــذة مــن طــرف الرئيــس رجــب
طيــب أردوغــان و حكومتــه لمواجهــة كورونــا ،إال أن بعــض القــرارات القــت رفضــا مــن طــرف بعــض
مكونــات المعارضــة خصوصــا فــي محاولــة الحكومــة التركيــة فــرض وصايتهــا علــى حمــات جمــع
و توزيــع التبرعــات الخاصــة ،أو تجاهلهــا لمطالــب رؤســاء البلديــات بفــرض إجــراءات إغــاق مبكــرة
علــى الواليــات.

المحور الثاني :الدعم المالي العمومي
فــي البدايــة ،تجــدر اإلشــارة هنــا إلــى أنه ال مجال لمقارنــة األموال المرصودة لمجابهة تداعيات
كورونــا بيــن دول شــمال و جنــوب المتوســط نظــرا للفــارق الكبيــر فــي المســتوى االقتصــادي
بينهمــا.
إال أن إجــراء مقارنــة فيمــا يخــص منهجيــة اشــتغال الحكومــات فــي هــذا المضمــار ،تمكننــا مــن
الخــروج بثــاث مالمــح أساســية:
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-

الملمح األولى :نسبة الميزانية المرصودة مقابل الناتج الداخلي الخام

إن مقارنــة بســيطة بيــن حجــم المبالــغ التــي تــم رصدهــا لمواجهــة آثــار الجائحــة مقارنــة مــع الناتــج
الداخلــي الخــام ،تمكننــا مــن الخلــوص إلــى اســتنتاجات مهمة.
فإســبانيا مثــا عملــت علــى توفيــر  200مليــار يــورو و هــذا المبلــغ يشــكل  20%مــن الناتــج
الداخلــي الوطنــي ،كمــا أن فرنســا رصــدت مبلــغ  110مليــار أورو و هــو مــا يمثــل  % 17مــن
الناتــج الداخلــي الخــام ( 577مليــار أورو فــي  )2019فــي حيــن أن المغــرب رصــد مليــار أورو أي مــا
يشــكل أقــل مــن  »1مــن الناتــج الداخلــي الخــام ( 122مليــار أورو فــي  )2019أمــا تونــس فقــد
أنشــأت صندوقــا لمجابهــة آثــار كورونــا ب  850مليــون دوالر أي مــا يعــادل  %2مــن الناتــج الداخلــي
الخــام ( 39,87مليــار دوالر فــي  )2018مــن جهتهــا خصصــت مصــر  100مليــار جنيــه (حوالــي 6
مليــارات دوالر) للتخفيــف مــن تداعيــات الجائحــة أي مــا يشــكل مــا يقــارب  2%مــن الناتــج الداخلــي
الخــام ( 303ميــار دوالر )18/19
-

الملمح الثاني :اللجوء إلى االقتراض من المؤسسات المالية الدولية:

أمــام التداعيــات الكبيــرة ألزمــة كورونــا علــى االقتصــاد و أخطــا بعيــن االعتبــار هشاشــة البنيــات
االقتصاديــة القائمــة فباســتثناء فرنســا و إســبانيا و تركيــا ،فقــد لجــأت باقــي الــدول إلــى تقديــم
طلبــات قــروض مــن صنــدوق النقــد الدولــي.
هكــذا نجــد أن المغــرب لجــأ لتفعيــل خــط الوقايــة والســيولة لســحب قــرض مــن صنــدوق النقــد
الدولــي يبلــغ  3مالييــر دوالر ،كمــا أن مصــر تقدمــت بطلــب حزمــة مســاعدات ماليــة جديــدة مــن
صنــدوق النقــد الدولــي مــا بيــن  3و  ،4طبقــا لبرنامــج أداة التمويــل الســريع ( ،)RFIوبرنامــج اتفــاق
االســتعداد االئتمانــي ( ،)SBAلتعزيــز قدراتهــا علــى مواجهــة أزمــة فيــروس «كورونــا» المســتجد.
كمــا أعلنــت تونــس موافقــة الصنــدوق منحهــا قرضـ ًـا بقيمــة  743مليــون دوالر لمواجهــة جائحــة
كورونــا.
-

الملمــح الثالــث :فتــح بــاب التبرعــات الخاصــة لضــخ المزيــد مــن الســيولة فــي صناديــق

مواجهــة كورونــا:
باســتثناء فرنســا و إســبانيا اللتــان اعتمدتــا علــى التمويــل العمومــي أساســا و مســاهمات
البنــوك (إســبانيا) ،لجــأت باقــي الــدول لطلــب مســاهمة الخــواص فــي صناديــق مواجهــة كورونــا
للتخفيــف مــن األعبــاء االقتصاديــة و االجتماعيــة المترتبــة عــن الجائحــة
فعلــى صعيــد المغــرب نالحــظ أنــه تــم فتــح الصنــدوق الرســمي أمــام مســاهمات المؤسســات
العموميــة و الخاصــة لينتقــل المبلــغ المخصــص لمواجهــة تبعــات الجائحــة مــن  1مليــار إلــى 305
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مليــار دوالر(و تجــدر اإلشــارة هنــا أن المبالــغ المتبــرع بهــا مــن طــرف الشــركات الخاصــة ســيتم
احتســابها  Déductiblesضمــن ضرائــب )2020
أمــا بمصــر فقــد تــم تفعيــل صنــدوق «تحيــا مصــر» المــوازي للميزانيــة العامــة و إطــاق حملــة
«هنعــدي األزمــة» لجمــع التبرعــات داخــل و خــارج مصــر
و فــي تونــس تــم خلــق صنــدوق مســاهمات وطنــي لمواجهــة كورونــا حيــث تــم تنظيــم حملــة
تبرعــات وطنيــة عبــر التلفزيــون (تيليتــون) جمعــت أكثــر مــن  27مليــون دينــار الجمعــة ( 8,5مالييــن
دوالر) ســيتم تقديمهــا لقطــاع الخدمــات الصحيــة.
و فــي تركيــا أيضــا ،أعلنــت وزيــرة األســرة والعمــل والخدمــات االجتماعيــة أن حملــة التضامــن
الوطنــي التــي أطلقهــا الرئيــس رجــب طيــب أردوغــان لمســاعدة المتضرريــن مــن فيــروس كورونــا
تجــاوزت  900مليــون ليــرة تركيــة ،كمــا ســاهمت مبــادرة «مجموعــات الوفــاء للدعــم االجتماعــي»
مــن تقديــم المســاعدات و الخدمــات االجتماعيــة للفئــات الهشــة و األكثــر تضــررا.
-

الملمح الرابع :أوجه صرف مخصصات صناديق مواجهة كورونا:

علــى هــذا المســتوى نجــد أن بعــض البلــدان قصــرت المســاعدات علــى المناحــي االجتماعيــة
(معــدات طبيــة و أجــور العمــال) بينمــا ســارعت دول أخــرى لتوفيــر الدعم المالي المباشــر للقطاعات
االقتصاديــة األكثــر تضــررا.
ففــي المغــرب تــم قصــر مخصصــات هــذا الصنــدوق علــى التجهيــزات الطبيــة و المســاعدات
الماليــة المباشــرة للفئــات االجتماعيــة المتضــررة مــن أزمــة كورونــا ،حيــث لــم يتــم توجيــه أيــة
مســاعدة ماليــة مباشــرة للمقــاوالت كيفمــا كان حجمهــا و قطــاع نشــاطها و التــي تضــررت مــن
األزمــة باســتثناء إعفــاء مكتــري المحــات الحبســية مــن أداء واجبــات الكــراء طيلــة مــدة ســريان حالــة
الطــوارئ الصحيــة.
أمــا فــي باقــي الــدول نجــد أن مخصصــات الصناديــق و الميزانيــات الموضوعــة لمكافحــة تأثيــر
فيــروس كورونــا ،تجــاوزت التجهيــزات الطبيــة و المســاعدات االجتماعيــة لتشــمل دعــم بعــض
القطاعــات االقتصاديــة بشــكل مباشــر
فمثــا بفرنســا تــم تخصيــص مســاعدة  1500يــورو للشــركات الصغيــرة  ،وأصحــاب المهــن
الحــرة ،والشــركات التــي يعمــل بهــا أقــل مــن  10مســتخدمين إضافــة للدعــم المباشــر للمقاوليــن
المســتقلين ،أمــا بإســبانيا فقــد تــم تخصيــص دعــم عمومــي للمقــاوالت االســتراتيجة المتأثــرة
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بقــرارات الدولــة الخاصــة بكورونــا ،لمســاعدتها علــى الصمــود فــي وجــه المنافســة الدوليــة مــن
خــارج االتحــاد األوربــي كمــا تــم دعــم قطاعــات الســياحة و النقــل و الفندقــة بمبلــغ  300مليــون
أورو و 24مليــون اورو لدعــم الشــركات المتوســطة والصغيــرة.
بتونــس أيضــا تــم إحــداث صناديــق اســتثمارية بمبلــغ قــدره  700مليــون دينــار لهيكلــة ورســملة
المؤسســات المتضــررة كمــا تــم إنشــاء صنــدوق يضــم  500مليــون دينــار كاعتمــادات ماليــة
اســتثنائية حتــى  31ديســمبر  2020لقطاعــات :الفنــادق ووكاالت الســفر والمطاعــم الســياحية
والحــرف والنقــل واألنشــطة الثقافيــة
أمــا بمصــر ،فقــد تــم خفــض ســعر الغــاز الطبيعــي الموجــه للصناعــة ب  ،%18وخفــض أســعار
الكهربــاء المســتعملة فــي الصناعــة للجهــد الفائــق والعالــي والمتوســط ب  18%وعــن تثبيــت
وعــدم زيــادة أســعار الكهربــاء لباقــي االســتخدامات الصناعيــة لمــدة مــن  5 – 3ســنوات مقبلــة كمــا
تــم توفيــر مليــار جنيــه للمصدريــن خــال شــهري مارس وإبريل  2020لســداد جزء من مســتحقاتهم،
مــع ســداد دفعــة إضافيــة بقيمــة  10%نقـ ً
ـدا للمصدريــن فــي يونيــو المقبــل
و فــي الحالــة التركيــة فقــد تــم تخصيــص مئــة مليــار ليــرة تركيــة ( 15.5مليــار دوالر) لخطــة درع
االســتقرار االقتصــادي التــي تتضمــن حزمــة تدابيــر اقتصاديــة لمواجهــة فيــروس كورونــا كمــا تــم
تقديــم دعــم للمصدريــن فــي هــذه المرحلــة التــي تعانــي مــن تراجــع مؤقــت للصــادرات.

المحور الثالث :اإلجراءات الضريبية:
فــي هــذا المجــال ،يمكــن القــول أن اإلجــراءات تراوحــت بيــن تأجيــل أداء المســتحقات الضريبيــة
مــع اإلعفــاء مــن ذعائــر التأخــر فــي كل البلــدان موضــوع هــذه الدراســة و هــذا مــا اكتفى بــه المغرب
فــي هــذا المجــال حيــث لــم يقــدم علــى أي إجــراءات لتخفيــف العــبء الضريبــي عــن المقــاوالت
المتضــررة مــن أزمــة كورونــا.
إال أنــه يمكــن اإلشــارة إلــى أن بعــض البلــدان أضافــت إجــراءات أخــرى أكثــر أهميــة فــي هــذا
المجــال:
فنجــد مثــا أن تركيــا قامــت بتخفيــض قيمــة الضريبــة المضافــة علــى رحــات الطيــران الداخلــي
مــن  18%إلــى  ،1%لمــدة ثالثــة أشــهر ،كمــا تــم خفــض أعبــاء الضرائــب فــي قطاعــات متعــددة و
تعليــق ضريبــة اإلقامــة الســياحية حتــى نوفمبــر القــادم ،لدعــم قطــاع الســياحة.
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نفــس الشــيء نجــده بتونــس ،حيــث قامــت الحكومــة التونســية بإقــرار عفــو علــى المخالفــات
الديوانيــة يقضــي بتمكيــن المؤسســات الصناعيــة المحكــوم ضدهــا فــي قضايــا ديوانيــة أو
المرفــوع ضدهــا محاضــر ديوانيــة قبــل  20مــارس  2020مــن االقتصــار علــى دفــع خطيــة ب 10
فــي المئــة مــن مبلــغ المعاليــم و األداءات المســتوجبة ،و قــررت الدولــة جدولــة الديــون الجبائيــة
والديوانيــة لمــدة  7ســنوات ،كمــا تــم إعفــاء المؤسســات الناشــطة فــي قطــاع بيــع االدويــة مــن
األداء علــى القيمــة المضافــة .إضافــة لذلــك تــم إعفــاء المؤسســات الناشــطة فــي قطــاع بيــع
االدويــة مــن األداء علــى القيمــة المضافــة و إعــادة تقييــم العقــارات المبنيــة و غيــر المبنيــة التــي
تتضمنهــا موازنــات الشــركات حســب قيمتهــا الحقيقيــة مــع إعفــاء القيمــة الزائــدة المتأتيــة مــن
إعــادة التقيييــم شــريطة عــدم التفويــت فيهــا.
مــن ناحيتهــا قامــت فرنســا بإلغــاء الرســوم االجتماعيــة طيلــة مــدة اإلغــاق مــن مــارس
ليونيــو بالنســبة للشــركات التــي يعمــل بهــا أقــل مــن  10مســتخدمين و للمقــاوالت الصغــرى
و المتوســطة العاملــة فــي قطاعــات المطاعــم و المقاهــي و الفنــادق و الرياضــة و الثقافــة و
منظمــي التظاهــرات ،كمــا ســيتم إلغــاء الرســوم المتعلقــة بالشــركات المهــددة باالختفــاء فــي
نهايــة الحجــر الصحــي  ،علــى أســاس دراســة كل حالــة علــى حــدة ،كمــا قــررت اإلعفــاء الضريبــي عــن
ســاعات العمــل اإلضافيــة خــال حالــة الطــوارئ الصحيــة و تعليــق فواتيــر اإليجــار والميــاه والغــاز
والكهربــاء للشــركات الصغيــرة والمتوســطة التــي تواجــه صعوبــات ؛
بالنســبة إلســبانيا فقــد قامــت باتخــاذ اتخــاذ سلســة من اإلجــراءات الضريبية لتمكيــن المقاوالت
مــن االســتفادة مــن  1100مليــون أورو مــن الســيولة النقديــة ،خصوصــا المقاولين المســتقلين و
الشــركات الصغــرى و المتوســطة عبــر تقســيط أداء الضريبــة علــى األربــاح و الضريبــة علــى القيمــة
المضافــة و تطبيــق نســبة  0فــي المئــة بالنســبة للضريبــة علــى القيمــة المضافــة المطبقــة علــى
شــراء المــواد الطبيــة لصالــح الدولــة و المستشــفيات و تخفيضهــا بالنســبة للكتــب و المجــات و
الصحــف اإللكترونيــة مــن  21إلــى  04فــي المئــة
أمــا بمصــر فقــد تــم خفــض ســعر ضريبــة توزيــع األرباح الرأســمالية للشــركات المقيــدة بالبورصة
بنســبة  50%لتصبــح 5.%و اإلعفــاء الكامــل للعمليــات الفوريــة علــى األســهم مــن ضريبــة الدمغة
لتنشــيط حجــم التعامــل ،كــم تــم إعفــاء غيــر المقيميــن مــن ضريبــة األربــاح الرأســمالية نهائيــا و
خفــض ضريبــة الدمغــة علــى غيــر المقيميــن لتصبــح  1,25فــى األلــف وخفــض ضريبــة الدمغــة
ـدال مــن  1,5فــى األلــف
علــى المقيميــن لتصبــح  0,5فــي األلــف بـ ً
فــي ســياق آخــر قــررت مصــر رفــع الحجــوزات اإلداريــة علــى كافــة المموليــن الذيــن لديهــم
ضريبــة واجبــة الســداد مقابــل ســداد  10%مــن الضريبــة المســتحقة عليهــم وإعــادة تســوية
ملفــات هــؤالء المموليــن مــن خــال لجــان فــض المنازعــات.
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المحور الرابع :الدعم المالي الخاص (األبناك)
فيمــا يخــص مســاهمة األبنــاك فــي التخفيــف مــن آثــار الكســاد االقتصــادي المترتــب عــن
إغــاق و تعثــر نســبة كبيــرة مــن المقــاوالت و تراجــع الطلــب الداخلــي بســبب التوقــف عــن العمــل،
فالمالحــظ أن كل الــدول اختــارت خفــض ســعر الفائــدة الرئيســي لدعــم االقتصــاد الوطنــي إضافــة
لتأجيــل أداء األقســاط البنكيــة لمــدة تتــراوح مــن  3إلــى  6أشــهر مــع اإلعفــاء مــن احتســاب أيــة
رســوم عــن التأخيــر أو فوائــد إضافيــة.
إال أنــه و فيمــا يخــص تقديــم القــروض للمقــاوالت و األفــراد فنالحــظ أن هنــاك اختالفــا بينــا ال
مــن حيــث الشــروط و ال مــن حيــث حجــم المبالــغ المرصــودة لهــذا الغــرض.
فاألبنــاك فــي المغــرب مثــا اكتفــت ب بتقديــم قــروض للتســيير بضمــان مــن الدولــة بالنســبة
للمقــاوالت عبــر قــرض «ضمــان أوكســيجين» الــذي يغطي تمويل احتياجات تشــغيل المؤسســات
(األجــور و األكريــة والمشــتريات الضروريــة )...للمشــاريع الصغيــرة والمتوســطة الحجــم بغــاف
مالــي يمكــن أن يصــل إلــى  5مليــون درهــم .إضافــة لقــرض بــدون فوائــد لصالــح المقاوليــن
الذاتييــن يمكــن أن يصــل ل15000درهــم
فيمــا قامــت فرنســا عبــر البنــك الفرنســي لالســتثمار بضمــان القــروض التــي تطلبهــا الشــركات
الصغيــرة والمتوســطة لدعمهــا فــي إدارة الوضــع الناتــج عــن تعثــر المقاولــة.
كمــا تــم رصــد دعــم مــن الدولــة ومصــرف فرنســا (الوســاطة االئتمانيــة) للتفــاوض مــن اجــل
اعــادة جدولــة القــروض المصرفيــة و منــح ضمانــات و تســبيق التمويــل مــن طــرف BPI France
لدعــم ماليــة المقــاوالت المصــدرة.
مــن جهتهــا أقدمــت إســبانيا علــى رصــد غــاف مالــي يصــل إلــى  100مليــار أورو فــي شــكل
قــروض للمقــاوالت والشــركات مــن أجــل دعمها ومســاعدتها على مواجهة التداعيــات االقتصادية
و ذلــك عبــر خلــق خــط تمويــل بقيمــة  400مليــون يــورو للحصــول علــى قــروض بقيمــة 500000
ســنويا بحــد أقصــى بنســبة فائــدة  1.5٪وفتــرة ســداد  4ســنوات كحــد أقصــى لصالــح
يــورو
ً
الشــركات الصغيــرة والمتوســطة و المســتقلين
أمــا فــي تركيــا ،فقــد تقــرر إطــاق حزمــة قــروض جديــدة للمؤسســات الصغيــرة والمتوســطة
ممولــة مــن طــرف اتحــاد الغــرف وتبــادل الســلع التركــي» ( ،)TOBBباالشــتراك مــع البنــك الخــاص
«دينيــز بنــك» و»صنــدوق ضمــان االئتمــان» ( ،)KGFبمبلــغ  6مليــارات ليــرة تركيــة ( 859مليــون
ـرض للشــركات الصغيــرة والمتوســطة مــع حـ ّـد أقصــى لمبلــغ القــرض يتــراوح
دوالر) علــى شــكل قـ ٍ
بيــن  50ألــف ليــرة تركيــة ( 7آالف دوالر) و 100ألــف ليــرة تركيــة ( 14ألــف دوالر) حســب الواليــة،
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فــي حيــن تـ ّـم تحديـ ُـد ســعر الفائــدة لتكــون  7.5بالمئــة .فــي الحزمــة ،مــع فتــرة ســماح لمــدة ســنة.
إضافــة للقــروض الموجهــة للمقــاوالت قامــت البنــوك الحكوميــة بتســهيل منــح القــروض
لألســر التــي يقــل دخلهــا عــن  5000ليــرة تركيــة حيــث ســيتمكن هــؤالء العمــاء مــن االســتفادة
مــن قــرض يصــل إلــى  10000ليــرة تركيــة جديــدة مــع فتــرة ســماح مدتهــا  6أشــهر ومدفوعــات
شــهرا.
شــهرية تصــل إلــى 36
ً
و فــي تونــس فباإلضافــة لتأجيــل خــاص األقســاط التــي يحــل أجلهــا ،أصــا وفائضــا ،خــال
الفتــرة الممتــدة مــن أول مــارس إلــى نهايــة ســبتمبر  2020تــم تقريــر جدولــة هــذه الديــون علــى
أســاس قــدرة كل مســتفيد ،مــع إمكانيــة منــح البنــوك والمؤسســات الماليــة ،تمويــات جديــدة
للمســتفيدين مــن التأجيــل.
كمــا تــم إعفــاء عمليــات الســحب بواســطة البطاقــات البنكيــة مــن الرســوم و تعليــق اقتطــاع كل
عمولــة مطبقــة علــى األداء اإللكترونــي للفواتيــر و التجــار لــكل عمليــة تقــل قيمتهــا أو تســاوي
 100دينــار.
أمــا بمصــر فقــد قــرر البنــك المركــزي المصــري منــح المنشــآت الســياحية قروضــا آلجــل عاميــن
وفتــره ســماح  6أشــهر؛ لســداد مرتبــات العامليــن والتزاماتهــا تجــاه المورديــن وأعمــال الصيانــة.
إضافــة لتخفيــف شــروط االســتفادة مــن الخدمــات البنكيــة :الســحب علــى المكشــوف ،الرفــع
مــن الســقف المحــدد ألداء أجــور العامليــن و توســيع مجــال تطبيــق «مبــادرة الســياحة» عبــر منــح
 8%مــن مجمــوع القــروض ،و إلغــاء بعــض التزامــات االمتثــال.

المحور الخامس :اإلجراءات االجتماعية
ال شــك أن األثــر االجتماعــي ألزمــة كورونــا يظهــر جليــا مــن خــال توقــف العديــد مــن الوحــدات
الصناعيــة و الخدماتيــة و التجاريــة أو تعثــر اشــتغالها نتيجــة القــرارات الحكوميــة المرتبطــة بإعــان
حالــة الطــوارئ الصحيــة و إجــراءات الحجــر ممــا ترتــب عنــه أزمــة تمويــل للمقــاوالت لتمكينهــا مــن
أداء أجــور مســتخدميها و للوفــاء بالتزاماتهــا تجــاه مورديهــا و زبنائهــا.
على هذا الصعيد ،يمكن الوقوف عند عدة مالحظات:
-

أوال :أداء أجور المستخدمين و العمال:

فيمــا يخــص أداء المقــاوالت لاللتزامــات االجتماعيــة الخاصــة بصناديــق الضمــان االجتماعــي
فيمكــن القــول أن كل الــدول ســارعت إلــى إقــرار تأجيــل دفــع األقســاط المســتحقر برســم الثالثيــة
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الثانيــة ،كمــا أنهــا أرســت نظامــا يقضــي بتعويــض فاقــدي الشــغل كليــا أو جزئيــا مــن صنــدوق
التضامــن المنشــئ مــن طــرف الدولــة و المدعــم مــن طــرف الخــواص شــركات و أفــرادا.
إال أن هــذه التعويضــات كانــت جزافيــة و أقــل مــن الحــد األدنــى لألجــرة المعمــول بهــا فــي
البلــد كمــا فــي المغــرب و مصــر مثــا ،فيمــا طبقــت فرنســا مثــا تعويضــات للعمــال الذيــن
يتقاضــون أجـ ً
ـورا جزئيــة مــن البطالــة ،حتــى  84٪مــن صافــي دخلهــم و 100٪إذا كانــوا فــي الحــد
األدنــى لألجــور ،فــي حيــن أن تركيــا قامــت باعتمــاد تخفيــف آليــة االســتفادة مــن التعويــض عــن
البطالــة بتغطيــة  60٪مــن الراتــب حســب الحقــوق المكتســبة فــي حــدود  1.5ضعــف الحــد األدنــى
لألجــور.
-

ثانيا :الدعم المباشر للمقاوالت المتضررة:

فيمــا يخــص القطاعــات االقتصاديــة المتضــررة مباشــرة بقــرار إغالقهــا مــن طــرف الدولــة أو
بطريقــة غيــر مباشــرة بســبب الكســاد االقتصــادي الــذي ســببته الجائحــة ،فــإن بعض الدول ســارعت
إلــى ضــخ خطــوط تمويــل مباشــر للمقــاوالت المشــتغلة فيهــا ،فــي حيــن أن المغــرب اكتفــى
بــأداء مبالــغ تتــراوح بيــن  800و ألــف درهــم للمســتخدمين فــي هــذه القطاعــات و تقديــم ضمــان
لقــروض التســيير مــن البنــوك ،دون أن يقــدم دعمــا ماليــا مباشــرا للمقــاوالت بمختلــف أحجامهــا.
هكذا نجد مثال أن فرنسا قررت تخصيص مساعدة بين  1500و  5000يورو للشركات الصغيرة
 ،وأصحــاب المهــن الحــرة والمســتقلين ،والشــركات التــي يعمــل بهــا أقــل مــن  10موظفيــن ؛
يمثــل هــذا الصنــدوق ميزانيــة قدرهــا  7مليــارات يــورو إضافــة لتخصيــص منــح لموظفــي الخدمــة
المدنيــة تصــل الــى  1000اورو و توفيــر  10مليــون يــورو إضافيــة التــي للمراكــز اإلقليميــة ألعمــال
الجامعــة والمــدارس ( CROUSوذلــك لمســاعدة الطلبــة فــي هــذه الجائحــة.
كما قامت إســبانيا مثال بتخصيص تعويض عن توقف النشــاط لصالح المقاولين المســتقلين
ب  950أورو علــى األقــل فــي حالــة تــم توقــف النشــاط نهائيــا أو تأثــرت مداخيلهــم بنســبة 75%
و التخفيــف ب  % 25مــن فاتــورة الكهربــاء .باإلضافــة لضمانــات خاصــة بقــروض أداء األكريــة أو
امتــاك المحــات التجاريــة عبــر توفيــر  600مليــون أورو إضافيــة لتمويــل الصنــدوق االجتماعــي
االســتثنائي الخــاص باقتنــاء الســكن الرئيســي أو المحــات التجاريــة الخاصــة بالمســتقلين.
مــن جهتهــا قامــت تونــس بإحــداث صنــدوق بقيمــة  500مليــون دينــار لدعــم المؤسســات
الصغــرى و المتوســطة و خلــق صناديــق اســتثمارية بقيمــة  700مليــون دينــار ( 250مليــون دوالر)
لرســملة المؤسســات المتضــررة مــن جــراء أزمــة انتشــار كورونــا ،كمــا تــم إحــداث صنــدوق لدفــع
القطــاع الثقافــي و مســاعدة المؤسســات و المشــاريع الفاعلــة فــي هــذا المجــال علــى مجابهــة
الصعوبــات التــي لحقتهــا بســبب إلغــاء العــروض و التظاهــرات الثقافيــة و ضــخ  500مليــون
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دينــار كاعتمــادات ماليــة اســتثنائية حتــى  31ديســمبر  2020لقطاعــات :الفنــادق ووكاالت الســفر
والمطاعــم الســياحية والحــرف والنقــل واألنشــطة الثقافيــة ،إضافــة لدعــم اإلعــام الخــاص مــن
خــال جملــة مــن القــرارات علــى غــرار تكفــل الدولــة بنســبة  50%مــن معلــوم البــث لســنة 2020
لــكل اإلذاعــات والقنــوات الخاصــة ،واالشــتراك فــي النســخ اإللكترونيــة للصحــف مــن قبــل الدولة.
أمــا فــي مصــر فقــد قــررت الحكومــة توفيــر مليــار جنيــه للمصدريــن خــال شــهري مــارس وإبريــل
 2020لســداد جــزء مــن مســتحقاتهم ،مــع ســداد دفعــة إضافيــة بقيمــة  10%نقـ ً
ـدا للمصدريــن
فــي يونيــو المقبــل إضافــة ألداء أجــور  900ألــف مــن العامليــن فــي قطــاع الســياحة المتضرريــن
مــن فيــروس كورونــا مــن خــال صنــدوق الطــوارئ.
فــي نفــس اإلطــار ،هنــاك مالحظــة مهمــة تخــص الدعــم المالــي العمومــي المباشــر للشــركات
ذات البعــد االســتراتيجي حيــث قــررت إســبانيا دعــم المقــاوالت االســتراتيجية المتأثــرة بقــرارات
الدولــة الخاصــة بكورونــا ،فــي وجــه المنافســة الدوليــة مــن خــارج االتحــاد األوربــي ،نفــس الشــيء
قامــت بــه تونــس بإحــداث صنــدوق اســتثمار بمبلــغ  100مليــون دينــار إلعــادة شــراء مســاهمات
صناديــق االســتثمار بالنســبة للمؤسســات الناشــطة فــي المجــاالت االســتراتيجية.
أمــا فيمــا يخــص مجــال اشــتراكات المــاء والكهربــاء فقــد قــررت فرنســا و إســبانيا و تونــس و
مصــر و تركيــا إيقــاف كل القــرارات التــي تخــص رســوم المــاء والكهربــاء والهواتــف طــول مــدة
الجائحــة ،فيمــا تــرك القــرار فــي هــذا الشــأن لمبــادرة الشــركات المســتغلة لهــذا القطــاع بالمغــرب،
أمــا مصــر فإضافــة إليقــاف كل القــرارات التــي تخــص رســوم المــاء والكهربــاء والهواتــف لمــدة
شــهرين فإنهــا قــررت خفــض ســعر الغــاز الطبيعــي الموجــه للصناعــة ب  ،%18وخفــض أســعار
الكهربــاء المســتعملة فــي الصناعــة للجهــد الفائــق والعالــي والمتوســط ب  18%وعــن تثبيــت
وعــدم زيــادة أســعار الكهربــاء لباقــي االســتخدامات الصناعيــة لمــدة مــن  5 – 3ســنوات مقبلــة.
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جدول مقارن إلجراءات دعم المقاوالت لمواجهة جائحة كوفيد 19
المستوى المؤسساتي و التنظيمي
المغرب

تونس

مصر

تركيا

اعتمد الرئيس التونسي اعالن حالة الطوارئإنشاء وزارة الصحة التركية اعالن حالة الطوارئ وعلى الفصل  80من
الصحية و تطبيق الحجر
فرض الحجر الصحي و تقييد مركزا إلدارة األزمة خالل
الدستور ،الذي يمنحه
يناير أي حتى قبل تسجيل
التنقل
الصحي و إقرار شواهد
استثنائية للتنقل مع إلزامية صالحيات واسعة و بعد
إغالق المتاحف والمواقع أول حالة وفاة بالصين كمامشاورة رئيس الوزراء
األثرية في مصر أمام الزيارة ،أنشأت لجنة علمية لدراسة
ارتداء الكمامات
ورئيس البرلمان ،وإخطار
باإلضافة الي استمرار غلق الفيروس
إغالق الحدود أمام حركةرئيس المحكمة الدستورية كافة المطاعم و النوادي
األشخاص باستثناء تنقل
لفرض حظر تجوال و
الليلية والصحية وحمامات -إنشاء مجلس لمكافحة
البضائع.
وضع قيود على تنقالت
السباحة إضافة إلى إغالق الوباء في جميع الواليات
وتجمعات الناس في غير
برئاسة مكاتب الوالة
المحال التجارية والحرفية
إنشاء "لجنة اليقظةساعات الحظر كما أمر
والمراكز التجارية "الموالت" لمتابعة تدابير الوقاية
لمواجهة
االقتصادية"
هذه
لتنفيذ
الجيش
بنشر
ـ إغالق كافة أماكن التنزه
ابتداء من الخامسة مساء
اإلجراءات.
انعكاسات وباء فيروس
حتى السادسة صباحا وذلك والسواحل والغابات نهاية
كما طلب رئيس الحكومة
"كورونا المستجد" على
األسبوع ،كما ال يسمح
خالل أيام األسبوع ماعدا
االقتصاد ،وتحديد اإلجراءات من البرلمان صالحيات
بالتجمعات
الجمعة والسبت
استثنائية تمكنه من "إصدار
ـ تطبيق نظام العمل المرن
المواكبة.
مراسيم تدخل في مجال
بالحد األدنى من العاملين
وقعت مصر مع  13وزيرالقانون"
مالية من الدول اإلفريقية في القطاع الخاص ،كما هو
 منع التجمعات و إغالقمذكرة لدى صندوق النقد الحال في العام
المدارس و المقاهي
ّ
للمؤسسات
و بالنسبة
الدولى ولدى البنك الدولى ـ تتطلب الرحالت الداخلية
والمطاعم والقاعات
االقتصادية وخاصة
تصريحا من الوالية،
إلسقاط بعض الديون
و
والمسارح
السينمائية
المؤسسات ّ
ّ
الصغرى
والفوائد ،وتأجيل البعض
وتوقيف الرحالت الجوية
الحفالت
وقاعات
المساجد
ّ
والمتوسطة وأصحاب
اآلخر.
الخارجية
ّ
الرياضية
والقاعات
واألندية
القارات
اتخاذ
تم
ر
الح
المهن
ـ اجتماع الحكومة يتم عبر
والحمامات ،وقاعات
التالية:
خفض سعر الغاز الطبيعي دائرة تلفزيونيةاأللعاب ومالعب القرب
الموجه للصناعة ب ،18%
ـ استمرار اإلنتاج والصادرات
 تأجيل دفع المساهمةوخفض أسعار الكهرباء
أولوية مهمة عبر إجراءات
و األسواق األسبوعية
في الضمان االجتماعي
المستعملة في الصناعة
من شأنها تسهيل عمل
و النموذجية ،باستثناء
محالت بيع المواد الغذائية للثالثية الثانية لمدة  3أشهر .للجهد الفائق والعالي
الصناعيين والمصدرين
والمتوسط ب %18
 إجالء مئات المواطنينو الصيدليات و محالت بيع
 تأجيل خالص أقساطوعن تثبيت وعدم زيادة
األتراك من الصين ،وغيرها
مواد التنظيف
الديون البنكية
من بلدان العالم وخاصة
أسعار الكهرباء لباقي
البلدان األوروبية و جرى
والمؤسسات المالية لمدة االستخدامات الصناعية
ضمان تموين األسواق 6أشهر.
توفير محاجر صحية مناسبة
لمدة من  5 – 3سنوات
بالسلع و اعتماد آليات
 تأجيل دفع األداءات لمدة مقبلة.للمواطنين األتراك القادمين
جودة
لمراقبة األسعار و
أبريل.
أول
من
ابتداءا
أشهر
3
من الخارج ،تتضمن الخدمات
البضائع.
تخفيف إجراءات استيرادالالزمة لهم طوال فترة
اقرار السلطات الصحية نهج  -جدولة الديون الجبائيةبعض المواد الغذائية و
الحجر الصحي ،لغاية التأكد
من خلوهم من عدوى
والديوانية لمدة  7سنوات .الطبية
بروتوكول عالجي يعتمد
الفيروس.
على دواء الكلوروكولين
 وضع خط ضمان بقيمةتقييد تصدير بعض منح التراخيص الالزمة لبيعالمنتج محليا مع إخضاع
 500مليون دينار لتمكين
المنتجات لضمان تغطية
دواء محلي الصنع لعالج
تصدير معدات الحماية
المقاوالت من قروض
السوق المحلية.
فيروس كورونا
الصحية للتصريح المسبق.
جديدة للتصرف واألشغال.
 تخفيف مساطر اإلنفاق التمكين من استرجاعالتقيد
العمومي مع ضرورة
فائض األداء على القيمة
بالمصاريف ذات األولوية
المضافة في أجل أقصاه
و عدم متابعة منفذي
شهر.
الصفقات العمومية بسبب  -إحداث صناديق استثمارية
بمبلغ جملي قدره 700
التأخر في آجال التسليم
مليون دينار لهيكلة
ورسملة المؤسسات
المتضررة.
 -السماح للشركات المصدرة
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إسبانيا

فرنسا

 اعالن حالة الطوارئ اعالن حالة الطوارئ تفعيل مركز األزمات إغالق الحدود باستثناءعودة المواطنين اإلسبانيين الصحية ؛
إحداث خلية التتبعو بعض االستثناءات
االقتصادي
الدبلوماسية.
إخضاع تصدير اإلمداداتوالمعدات الطبية التي
تحتاجها البالد لمواجهة
الوباء الى ترخيص مسبق .

-تطبيق الحجر الصحي

إقرار رخص للتنقل منطرف السلطات الفرنسية.
 قرار اعتبار الجائحة بمثابةقوة قاهرة و ترتيب النتائج
 تقديم الحكومةالقانونية على ذلك بما
لمساعدات مالية لصالح
الجماعات المحلية مخصصة فيه وقف احتساب اآلجال
و عدم احتساب الذعائر عن
لتوزيع األغذية و المواد
التأخر الحاصل في تنفيذ
الضرورية و األدوية و
إيصالها إلى منازل األشخاص الصفقات العمومية
 تمديد تأمينات التنقيبالمحتاجين و كبار السن
بالنسبة لمدة سنة بالنسبة
تشجيع الصناعات الوطنية للمقاوالت المصدرةخصوصا الصغيرة و
في مجال المجال الطبي
و خلق مخزون استراتيجي المتوسطة
لمواجهة أية عودة لهذه
ترخيص االستشفاء بدواءالجائحة في المستقبل
الكلوروكين.
تأجيل الديون المستحقةقرار تخصيص مستشفياتلصالح الدولة من طرف
الطب العسكري لمواجهة
المقاوالت الصغرى و
كوفيد 19
المتوسطة ل 6أشهر و
بدون فوائد
 بناء مستشفى ميدانيفي مولوز.

المغرب

تونس

مصر

تركيا

إسبانيا

فرنسا

كليا بترفيع نسبة التسويق
في السوق المحلية من
 30في المئة إلى  50في
المئة.
 تمكين الشركات من إعادةتقييم العقارات المبنية
وغير المبنية المضمنة
بموازنتها حسب قيمتها
الحقيقية.
 إقرار عفو جبائي وديوانيلفائدة المطالبين باألداءات
المتخذة بذمتهم.
 إعفاء المؤسسات التيأبرمت صفقات عمومية
وتعطل إنجازها نتيجة أزمة
الكورونا من خطايا التأخير
لمدة أقصاها  6أشهر.
توفير اعتمادات إضافيةبقيمة  500مليون
دينارلدعم المخزون
االستراتيجي من األدوية
والمواد الغذائية
والمحروقات.
 تعليق وقتي للمالحقاتالقانونية في الجرائم
المالية ،والعمل على
إيقاف كل القرارات إلي
تخص رسوم الماء والكهرباء
والهواتف لمدة شهرين.
فتح أسواق الجملةواألسواق المحلية على
مدار األسبوع وضمان
تزويدها يوميا بالمواد
األساسية
 تأمين وحدات اإلنتاجومسالك التوزيع من خالل
االستعانة بقوات األمن
والجيش ،واإلشراف على
توزيع المواد األساسية
كالدقيق والسميد
والزيت تحت إشراف أعوان
المراقبة االقتصادية لضرب
المحتكرين
 تمكين المقاوالتالمصدرة من بيع %50
بدل  %30من إنتاجها في
السوق المحلية و بنسبة
 %100بالنسبة للمنتجات
الغذائية و الطبية.
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الدعم المالي العمومي
المغرب

تونس

إحداث صندوق تدبيرجائحة كرونا بمليار دوالرو
هو ما يمثل  01في المئة
من الناتج المحلي اإلجمالي،
مع فتحه أمام المساهمات
العمومية و الخاصة لدعم
االقتصاد الوطني ومواكبة
القطاعات األكثر تضررا
كالسياحة والتخفيف من
التداعيات االجتماعية لهذه
األزمة وقد بلغت الى حدود
 14ماي الموارد التي تم
ضخها بـ"الصندوق  ،حوالي
3.5مليار دوالر

تخصيص 2500مليون دينار( 850مليون دوالر)
ّ
المؤسسات
لدعم
االقتصادية وخاصة
المؤسسات ّ
ّ
الصغرى
ّ
والمتوسطة وأصحاب المهن
الحرّة:
إحداث صندوق بقيمة 500مليون دينار لدعم
المؤسسات الصغرى و
المتوسطة المتضررة من
جائحة كورنا.
 إحداث صناديق استثماريةبقيمة  700مليون دينار
( 250مليون دوالر) لرسملة
المؤسسات المتضررة من
جراء أزمة انتشار كورونا.
إنشاء صندوق مساهماتوطني ،لمكافحة فيروس
كورونا ،والتبعات االقتصادية
واالجتماعية الناجمة عنه.
تفعيل إجراءات االنتفاعبامتياز تكفل الدولة بالفارق
بين نسبة فائض قروض
االستثمار و معدل نسبة
الفائدة بالسوق النقدية
في حدود  %3لفائدة
المؤسسات الصغرى و
المتوسطة.
إحداث صندوق استثماربمبلغ  100مليون دينار
إلعادة شراء مساهمات
صناديق االستثمار بالنسبة
للمؤسسات الناشطة في
المجاالت االستراتيجية.
السماح للشركات المصدرةكليا و الناشطة في قطاعات
الصناعات الغدائية و الصحية
بالترفيع في نسبة التسويق
في السوق المحلية من
 30في المئة إلى  100في
المئة خالل سنة .2020
السماح للشركات المصدرةكليا األخرى بالترفيع في
نسبة التسويق في السوق
المحلية من  30في المئة
إلى  50في المئة خالل سنة
.2020
إحداث صندوق لدفعالقطاع الثقافي و مساعدة
المؤسسات و المشاريع
الفاعلة في هذا المجال
على مجابهة الصعوبات التي
لحقتها بسبب إلغاء العروض
و التظاهرات التقافية.
إنشاء صندوق يضم 500مليون دينار كاعتمادات
مالية استثنائية حتى 31
ديسمبر  2020لقطاعات:
الفنادق ووكاالت السفر
والمطاعم السياحية والحرف
والنقل واألنشطة الثقافية
وضع خط ضمان بقيمة 500مليون دينار لتمكين
المؤسسات من قروض
جديدة للتصرف واألشغال
لمدة  6أشهر.

لجوء المغرب لسحب قرضمن صندوق النقد الدولي
يبلغ  3ماليير دوالر من خط
الوقاية والسيولة
 إعفاء مكتري المحالتالحبسية من أداء واجبات
الكراء طيلة مدة سريان حالة
الطوارئ الصحية.
 تسريع أداء ما في ذمةالدولة و الجماعات و
المؤسسات العمومية
من مستحقات لصالح
المقاوالت
 إطالق برنامج لدعم البحثالعلمي والتكنولوجي
ُ
المتعلق بفيروس كورونا
المستجد بغالف مالي
قدره  10ماليين درهم ،أي
ما يعادل مليار سنتيم.
 اطالق برنامج "امتيازتكنولوجيا  -كوفيد"19-
باستثمار إجمالي بمبلغ
 137مليون درهم من اجل
تصنيع منتجات ومعدات
تستعمل في مواجهة
الوباء
 قرر البنك المركزي المغربي"تخفیض سعر الفائدة
الرئیسي بواقع  25نقطة
أساس ،إلى  2بالمئة بدل
 2.25بالمئة ،لدعم االقتصاد
الوطني
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مصر

تركيا

اإلعالن عن إنشاء صندوق -إعالن تركيا عدم احتياجها
ب  100مليار جنيه لمواجهة للحصول على قرض من
صندوق النقد الدولي ،في
أزمة كورونا (ما يناهز 6
إطار "التسهيل االئتماني
مليار دوالر)
السريع" الخاص ببرامج
-طلب قرضين من صندوق الطوارئالنقد الدولي بين  3و4
 تخصيص مئة مليار ليرةمليارات دوالر
تركية ( 15.5مليار دوالر).
 تخصيص مليار جنيه بشكل لخطة درع االستقرارعاجل لوزارة الصحة لتوفير االقتصادي التي تتضمن
حزمة تدابير اقتصادية
المستلزمات الوقائية
لمواجهة فيروس كورونا.
توفير مليار جنيهمبادرة  BIZ BIZE YETERIZالتي أطلقهاللمصدرين خالل شهري
مارس وإبريل  2020لسداد الرئيس أردوغان للتضامن
جزء من مستحقاتهم ،مع داخل تركيا حققت حتى
سداد دفعة إضافية بقيمة  6إبريل أكثر مت مليار و
 450مليون ليرة تركية من
 %10نقدًا للمصدرين في
التبرعات الشعبية.
يونيو المقبل.
إقرار حزمة تحفيز بقيمة تقديم دعم للمصدرين 100مليار جنيه لدعم
في هذه المرحلة التي
مواجهة مخاطر كورونا
تعاني من تراجع مؤقت
للصادرات
قيام البنك المركزىبخفض الفائدة بمعدل %3
 تضاعف ُّحد صندوق
بشكل استثنائى
ضمان االئتمان المدعوم
من الخزانة والذي يضمن
القروض للشركات الصغيرة
والمتوسطة إلى  50مليار
ليرة تركية ( 7.7مليار دوالر).

إسبانيا

فرنسا
تعديل الميزانية السنوية وإحداث البرنامج االستعجالي
للدعم ب  110مليار أورو
من اجل دعم االقتصادي
الفرنسي

 تعبئة ما يصل إلى 200مليار أورو وهو ما يمثل
 20في المائة من الناتج
المحلي اإلجمالي اإلسباني
من أجل مواجهة التأثيرات
االقتصادية واالجتماعية
لوباء كورونا المستجد منها -تشجيع البحث العلمي
للتصدي لوباء كرونا
 117مليار أورو من القطاع
العام والباقي ستتم تعبئته بتخصيص  50مليون أورو .
من قبل القطاع الخاص
 تخصيص مساعدة بين 1500و  5000يورو
 30مليون أورو لدعمللشركات الصغيرة  ،وأصحاب
البحث العلمي.
المهن الحرة ،والشركات
 24مليون اورو لدعمالتي يعمل بها أقل من
الشركات المتوسطة
 10موظفين ؛ يمثل هذا
والصغيرة.
الصندوق ميزانية قدرها 7
 توسيع في برنامجمليارات يورو
االنتعاش اإلنتاجي ()Repro
ليشمل دفع جزء من أجور
دعم الدولة لمساعدةالعمال.
تصل قيمتها إلى  300مليار
ضخ  100مليار دوالر فيميزانية األشغال العمومية يورو إلنشاء قروض مصرفية
مضمونة من طرف الدولة
للنهوض بهذا القطاع
الحيوي.
دعم المقاوليين الذاتيينانشاء خط من القروضالميسرة بحوالي 350.000
مليون دوالر لضمان إنتاج
عدم تطبيق العقوباتوتوريد المواد الغذائية
المتعلقة بتأخر تنفيذ
واإلمدادات األساسية
الصفقات العمومية.
 ،وتعزيز تمويل تشغيل
االقتصاد و سيسمح بتوفير
رأس المال للشركات بأسعار
تفضيلية لمدة  180يوماً
توفير  8.000مليون دوالرفي تمويل إنتاج المعدات
التكنولوجية لضمان طريقة
العمل عن بعد.
تخصيص  2.800مليوندوالر لتمويل البنية التحتية
االستشفائية ،بموارد من
وزارة التنمية الصحية.
تجديد برنامج  AHORA12لمدةستة أشهر  ،مع التركيز
على الشركات الصغيرة
والمتوسطة لتوسيع الشراء
عبر اإلنترنت للمنتجات
الوطنية.
انجاز برنامج لتطويرودعماالطقم و المعدات الطبية
مشترك بين  ،ووزارات
العلوم والتكنولوجيا
 ،والتنمية االنتاجية ،
واالقتصاد والصحة لتشجيع
االبتكار واالختراع.
دعم المقاوالتاالستراتيجة المتأثرة بقرارات
الدولة الخاصة بكورونا ،في
وجه المنافسة الدولية من
خارج االتحاد األوربي
دعم قطاعات السياحةو النقل و الفندقة بمبلغ
 300مليون أورو

اإلجراءات الضريبية
المغرب

تونس

وتشمل اإلجراءات المتعلقة -إقرار عفو على المخالفات
الديوانية يقضي بتمكين
بالضريبة ،والتي أقرتها
المؤسسات الصناعية
السلطات المغربية:
المحكوم ضدها في قضايا
ديوانية أو المرفوع ضدها
استفادة الشركات التيمحاضر ديوانية قبل 20
تقل معامالتها للسنة
مارس  2020من االقتصار
المالية الماضية ،عن 20
مليون درهم ( 2.04مليون على دفع خطية ب  10في
المئة من مبلغ المعاليم و
دوالر) ،من تأجيل وضع
األداءات المستوجبة.
التصريحات الضريبية حتى
تأجيل أداء الضرائب لمدة 3نهاية يونيو.
أشهر ابتداء من  01أبريل.
 تأجيل إيداع التصاريح "تعليق المراقبةالضريبية ،للشركات الصغرى المتعلقة بالضريبة على
الشركات إلى موفى ماي
والمتوسطة ،حتى 30
 2020باستثناء الشركات
يونيو2020
الخاضعة لنسبة  35في
المئة من الضريبة على
 استفادة الشركات منالشركات
خصم المبالغ المتبرع بها
لصندوق مكافحة جائحة
كورونا ،باعتباره صندوقا ذا -جدولة الديون الجبائية
والديوانية لمدة  7سنوات.
منفعة عامة ،من وعائها
التمكين من استرجاعالضريبي لسنة .2020
فائض األداء على القيمة
 تعليق "اإلشعار لغير الحائز" المضافة في أجل أقصاهشهر.
 ATDإلى غاية  30يونيو
إعفاء المؤسسات الناشطةفي قطاع بيع االدوية من
األداء على القيمة المضافة.
بالنسبة إلى كلالمؤسسات ،تمكينها من
إعادة تقييم العقارات
المبنية و غير المبنية التي
تتضمنها موازناتها حسب
قيمتها الحقيقية مع إعفاء
القيمة الزائدة المتأتية من
إعادة التقيييم شريطة عدم
التفويت فيها.
تمدبد أجل خالص معاليمالجوالن للسيارات إلى
موفى أبريل .2020
إعفاء المؤسسات المبرمةلصفقات عمومية و التي
تعطل إنجازها نتيجة
فيروس كورونا من خطايا
التأخير لمدة تصل إلى ستة
اشهر.
 تأجيل خالص أقساطالديون البنكية
والمؤسسات المالية لمدة
 6أشهر.

مصر

تركيا

إسبانيا

فرنسا

اتخاذ سلسة من اإلجراءات -تأجيل المواعيد النهائية
 تأجيل وضع اإلقرارات تأجيل سداد الضريبةالضريبية لتمكين المقاوالت لدفع االستحقاقات
الضريبية لغاية  27يوليوز.
العقارية المستحقة
االجتماعية و  /أو الضرائب
من االستفادة من 1100
على المصانع والمنشآت
مليون أورو من السيولة
 تخفيض قيمة الضريبةالسياحية لمدة  3أشهر.
النقدية ،خصوصا المقاولين  -إلغاء الرسوم االجتماعية
 خفض سعر ضريبة توزيع المضافة خالل رحالتطيلة مدة اإلغالق من
المستقلين و الشركات
األرباح الرأسمالية للشركات الطيران الداخلي من %18
مارس ليونيو بالنسبة
الصغرى و المتوسطة.
إلى  ،%1لمدة ثالثة أشهر.
المقيدة بالبورصة بنسبة
للشركات التي يعمل بها
 %50لتصبح .%5
تقسيط أداء الضريبة على أقل من  10مستخدمين اإلعفاء الكامل للعمليات  -تعليق ضريبة اإلقامةو للمقاوالت الصغرى
األرباح و الضريبة على
السياحية حتى تشرين
الفورية على األسهم من
و المتوسطة العاملة
القيمة المضافة
الثاني /نوفمبر القادم،
ضريبة الدمغة لتنشيط
في قطاعات المطاعم
لدعم قطاع السياحة
حجم التعامل.
الذي ّ
و المقاهي و الفنادق
تطبيق نسبة  0فييمثل  12بالمئة من
 إعفاء غير المقيمين منو الرياضة و الثقافة و
ضريبة األرباح الرأسمالية
المئة بالنسبة للضريبة
االقتصاد التركي.
منظمي التظاهرات.
على القيمة المضافة
نهائيًا وتأجيل هذه الضريبة
المطبقة على شراء المواد
 تأجيل أداء الضريبة علىعلى المقيمين حتى
 الشركات المهددةالطبية لصالح الدولة و
الدخل و ضريبة القيمة
.2022/1/1
باالختفاء في نهاية الحجر
المستشفيات و تخفيضها
المضافة ومدفوعات
 رفع الحجوزات اإلداريةعلى كافة الممولين الذين الضمان االجتماعي لمختلف بالنسبة للكتب و المجالت و الصحي ،سيتم إلغاء الرسوم
الصحف اإللكترونية من  21المتعلقة بها على أساس
لديهم ضريبة واجبة السداد القطاعات لمدة  6أشهر
دراسة كل حالة على حدة
إلى  04في المئة.
مقابل سداد  %10من
الضريبة المستحقة عليهم
 اإلعفاء الضريبي عن تاجيل جميع الديونوإعادة تسوية ملفات
ساعات العمل اإلضافية
الضريبية اعتباراً من 12
هؤالء الممولين من خالل
مارس  2020حتى  30مايو خالل حالة الطوارئ الصحية.
لجان فض المنازعات.
 2020و بدون احتساب أية
-تعليق فواتير اإليجارفوائد
 قرارات مهمة للبورصة:والمياه والغاز والكهرباء
خفض ضريبة الدمغة على
للشركات الصغيرة
غير المقيمين لتصبح 1,25
التخفيض من الضريبةوالمتوسطة التي تواجه
فى األلف وخفض ضريبة
بالنسبة للمقاوالت في
صعوبات ؛
الدمغة على المقيمين
وضعية صعبة
لتصبح  0,5في األلف ً
بدال
 التسريع في سداد الدولةمن  1,5فى األلف.
لمستحقات المقاوالت
فيما يتعلق بالبورصة،من قروض الضريبة على
فقد قررت الحكومة
الشركات و الضريبة على
المصرية خفض ضريبة
القيمة المضافة
الدمغة  ،مع خفض
سعر ضريبة توزيع األرباح
الرأسمالية للشركات
المقيدة بالبورصة بنسبة
 %50لتصبح .%5باإلضافة
لإلعفاء الكامل للعمليات
الفورية على األسهم من
ضريبة الدمغة لتنشيط
حجم التعامل.وتم إعفاء
غير المقيمين من ضريبة
األرباح الرأسمالية نهائيًا
وتأجيل هذه الضريبة
على المقيمين حتى
2022/01/01
تقسيط ضريبة الدخلالمستحقة عن إقرار عام
 2019حتى  30يونيو
المقبل ،دون فرض أي
غرامات أو مقابل تأخير
أيضًا ،للشركات العاملة في
 10قطاعات متضررة من
تداعيات فيروس كورونا.
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الدعم المالي الخاص (األبناك)
المغرب

تونس

مصر

 قرار البنك المركزي المصري تأجيل خالص أقساطضمان أوكسيجين:منح المنشآت السياحية
القروض البنكية لمدة 6
تمويل احتياجات تشغيل
أشهر بالنسبة لألجراء الذين قروضا آلجل عامين وفتره
المؤسسات (األجور و
سماح  6أشهر؛ لسداد
ال يتجاوز دخلهم الشهري
األكرية والمشتريات
مرتبات العاملين والتزاماتها
ألف دينار
الضرورية )...للمشاريع
تجاه الموردين وعمال
الصغيرة والمتوسطة الحجم
إقرار التخفيض في نسبة الصيانة.يصل إلى  5مليون درهم.
 تخفيف شروط االستفادةالفائدة المديرية ،بمقدار
من الخدمات البنكية:
 تقديم قروض للمقاولين  100نقطة أساسية ،لتبلغالسحب على المكشوف،
.%6,75
الذاتيين بدون فائدة تصل
الرفع من السقف المحدد
مما سيمكن من تخفيف
إلى  15000درهم مع
ألداء أجور العاملين.
العبء المالي على
اعتماد مدة إرجاع القرض
توسيع مجال تطبيقاألشخاص الذين لديهم
في  3سنوات مع سنة
"مبادرة السياحة" عبر منح
قروض لدى الجهاز
واحدة كمؤجل االسترداد
 %8من مجموع القروض،و
وتخفيف األعباء المالية
إلغاء بعض التزامات
على المؤسسات ،ال سيما
 تأجيل أداء األقساطاالمتثال.
المتوسطة والصغرى.
البنكية الخاصة بالقروض
تأجيل أداء األقساط البنكيةو الليزينغ لغاية  30يونيو
أكد البنك المركزي في هذا لمدة  6أشهر بدون فوائد.2020
اإلطار" ،استعداده لتوفير
تعليق لمدة  6أشهر ألداءواجبات مرور السفن العابرة
السيولة الالزمة للبنوك،
 -قرر البنك المركزيحتى يتسنى لها مواصلة
المغربي "تخفیض سعر
بالنيل
الفائدة الرئیسي بواقع  25نشاطها للخروج من هذه
نقطة أساس ،إلى  2بالمئة الفترة االستثنائية".
بدل  2.25بالمئة ،لدعم
تأجيل خالص األقساطاالقتصاد الوطني
التي يحل أجلها ،أصال
وفائضا ،خالل الفترة
الممتدة من أول مارس
إلى نهاية سبتمبر 2020
وتعديل جدولة السداد على
أساس قدرة كل مستفيد،
وإمكانية منح البنوك
والمؤسسات المالية،
المستفيدين من التأجيل،
تمويالت جديدة.
 إقرار تأمين استمراريةخدمات السحب النقدي
من ماكينات الصرف اآللية
وبصفة مجانية عبر إلغاء
عمولة السحب من أي
موزع آلي وذلك بالتوازي
مع تأمين البنوك لمخزون
من البطاقات البنكية.
تعليق اقتطاع كلعمولة مطبقة على األداء
اإللكتروني للفواتير و التجار
لكل عملية تقل قيمتها أو
تساوي  100دينار

تركيا
 -قام البنك المركزي بخفض

 البنك الفرنسي لالستثمارسقف سعر الفائدة لبطاقات -خلق خط تمويل بقيمة
االئتمان من  ٪1.40إلى  400 ٪1.25مليون يورو للحصول يضمن القروض التي
تطلبها الشركات الصغيرة
على قروض بقيمة
لليرة التركية ومن  ٪1.12إلى
 ٪1.00لمعامالت الصرف
 500000يورو  /سنوياً بحد والمتوسطة لدعمها في
إدارة الوضع الناتج عن تعثر
األجنبي  ،إلى اعتباراً من  1أبريل أقصى بنيبة فائدة ٪1.5
.2020
المقاولة.
وفترة سداد  4سنوات
التنظيم
وكالة
خفضتكحد أقصى لصالح الشركات
واإلشراف المصرفية الحد
 دعم من الدولة ومصرفالصغيرة والمتوسطة و
األدنى لنسبة الدفع المسبق المستقلون العاملون في فرنسا (الوساطة االئتمانية)
لمعامالت بطاقات االئتمان من
للتفاوض من اجل اعادة
قطاع السياحة
 ٪30إلى .٪20
جدولة القروض المصرفية ؛
 تأجيل سداد القروضتخصيص قرض بمبلغالممنوحة لما يقرب من
منح ضمانات و تسبيق 25.000مليون دوالر من
 136000شركة صغيرة
البنك  Banco de la Nación Argentinaبسعر تفاضلي
التمويل من طرف  BPI Franceلدعم
ومتوسطة الحجم في إطار
مالية المقاوالت المصدرة
لمنتجي األغذية  ،ومواد
برامج دعم  KOSGEBلمدة ثالثة أشهر
( 713مليون ليرة تركية  ،أو ما
التعقيم والتنظيف ،
يقرب من  100مليون يورو)،
ومنتجي اإلمدادات الطبية.
سيقدم البرنامج الدعم لغاية 6
مليون ليرة تركية  ،منها حوالي
 1.8مليون ليرة تركية على
شكل منح.
 إطالق حزمة قروضجديدة للمؤسسات الصغيرة
والمتوسطة ممولة من طرف
اتحاد الغرف وتبادل السلع
التركي" ( ،)TOBBباالشتراك مع البنك
الخاص "دينيز بنك" و"صندوق
ضمان االئتمان" ( ،)KGFبمبلغ
 6مليارات ليرة تركية (859
قرض
مليون دوالر) على شكل ٍ
للشركات الصغيرة والمتوسطة
مع ح ّد أقصى لمبلغ القرض
يتراوح بين  50ألف ليرة تركية
( 7آالف دوالر) و 100ألف ليرة
تركية ( 14ألف دوالر) حسب
ُ
الوالية ،في حين ّ
تحديد
تم
سعر الفائدة لتكون  7.5بالمئة.
في الحزمة ،مع فترة سماح
لمدة سنة لن يكون هناك
مدفوعات أصل وفائدة
 خفض البنك المركزي سعرالفائدة على أداة إعادة التمويل
الرئيسية (سعر إعادة الشراء
لمدة أسبوع) بمقدار 100
نقطة أساس إلى ٪9.75
 تسهيل البنوك الحكوميةلمنح القروض لألسر التي يقل
دخلها عن  5000ليرة تركية
حيث سيتمكن هؤالء العمالء
من االستفادة من قرض يصل
إلى  10000ليرة تركية جديدة
مع فترة سماح مدتها  6أشهر
ومدفوعات شهرية تصل إلى
 36شهراً.
تنفيذ مجموعة من اإلجراءاتلزيادة السيولة في القطاع
المصرفي
إطالة فترة تسديد قروضالمصانع المتضررة من كورونا
ودفعات الفائدة للبنوك لمدة
ثالثة أشهر.
إنشاء ضمان االئتمان ( ،)KGFلدعمالشركات الصغيرة والمتوسطة،
وتوفير الكفالة لتمكينها من
استخدام القروض المصرفية
في تمويل استثماراتها
وأعمالها.
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إسبانيا

فرنسا

اإلجراءات االجتماعية
المغرب

تونس
 فتح خط تمويلبقيمة  300مليون دينار
كمساعدات لفائدة ّ
العمال
المحالين على البطالة
الفنية.

تعويضات لفائدةاألشخاص الذين توقفوا
عن العمل الذين يتوفرون
على  cnssاو بطاقة الراميد او
العاملين في القطاعات
غير المهيكلة بمبالغ تتراوح -تخصيص مساعدات نقديّة
بين( -1000-1200-2000استثنائ ّية ظرفية مباشرة
لفائدة العائالت ّ
الهشة
 -800درهم)
والمعوزة ومحدودة
ال ّدخل قدرها  150مليون
 تأجيل سداد األقساطالشهرية للبنوك لمدة تالته دينار في اطار خط تمويل
إضافي غير مدرج بميزانية
اشهر بدون رسوم تأخير
الدولة لسنة  2020من
ألصحاب قروض السكن و
خالل مساعدة نقدية
القروض االستهالكية
استثنائ ّية ظرف ّية مباشرة
بقيمة  200دينار لفائدة
 تأجيل أداء مستحقاتصندوق الضمان االجتماعي  623ألف عائلة محدودة
ّ
يتوفر لديها دخل
ال ّدخل ال
لغاية  30يونيو
قارّ وغير منخرطة بأحد
 منح وتوظيفات للعاملين أنظمة ّالضمان االجتماعي
واألكثر عرضة للتأثّر بتداعيات
بالقطاع الصحي
ّ
الصحي واالجتماعي
الوضع
الذي تمرّ به البالد (األسر
دعم الدولة إلنتاجالمنتفعة ببطاقة عالج
الكمامات و بيعها بثمن
ّ
بالتعريفة المنخفضة)
مخفض
تصرف لفائدتها عن طريق
ح ّواالت بريديّة
تحديد الدولة ألثمنة بيعالمعدات الطبية الوقائية :مساعدة نقدية استثنائ ّية
ظرف ّية مباشرة بقيمة 50
الكمامات ،محاليل
د لفائدة  260ألف عائلة
التعقيم...
ّ
يتوفر لديها ّ
أي
معوزة ال
دخل قارّ تصرف كإجراء
إضافي للمنحة القارّة لشهر
مارس  2020والمق ّدرة بـ
 180دينارا تصرف لفائدتها
عن طريق ح ّواالت بريديّة
(األسر المنتفعة ببطاقة
عالج ّ
مجاني)
مساعدة نقدية استثنائ ّيةظرف ّية مباشرة لفائدة
ّ
ّ
السن
المتكفلة بكبار
األسر
ّ
الفاقدين للسند بما قيمته
 200دينارا
مساعدة نقدية استثنائ ّيةظرف ّية مباشرة لفائدة األسر
الحاضنة ألطفال فاقدين
ّ
للسند في إطار االيداع
العائلي بما قيمته 200
دينارا
مساعدة نقدية استثنائ ّيةظرف ّية مباشرة لفائدة األسر
الحاضنة ألشخاص ذوي
إعاقة بما قيمته  200دينارا
إعادة ّالتزويد بالكهرباء
ّ
ّ
وبالماء الصالح للشراب
وعدم قطعهما لم ّدة
شهرين (لفائدة العائالت
المعوزة ومحدودة ال ّدخل
التي ّ
تعذر عليها الخالص)

مصر

تركيا

قيام البنك المركزىبخفض الفائدة بمعدل %3
بشكل استثنائى،
تأجيل أقساط القروضالبنكية  6أشهر دون
غرامات ،وإعفاء العمالء
األفراد المتعثرين من
الفوائد ونصف أصل
المديونية.
الزيادة بنسبة  %75فيالمنح المخصصة للعاملين
بالقطاع الطبي ،و تخصيص
مكافآت لألشخاص األكثر
تعرضا للخطر.

 إجالء مئات المواطنيناألتراك من الصين ،وغيرها
من بلدان العالم وخاصة
البلدان األوروبية و جرى
توفير محاجر صحية مناسبة
للمواطنين األتراك القادمين
من الخارج ،تتضمن الخدمات
الالزمة لهم طوال فترة
الحجر الصحي ،لغاية التأكد
من خلوهم من عدوى
الفيروس.

 التوزيع المجاني للكماماتوتلبية احتياجات المسنين
عبر "مجموعات الوفاء
للدعم االجتماعي"
برنامج "تكافل و كرامة"تخفيف آلية االستفادةحيث أعلنت وزارة القوى
من التعويض عن البطالة
العاملة صرف منحة
بتغطية  ٪60من الراتب
استثنائية قدرها  500جنيه
حسب الحقوق المكتسبة
لبعض العاملين (مليون
في حدود  1.5ضعف الحد
و 500ألف عامل) بالعمالة
األدنى لألجور.
غير المنتظمة لمدة  3أشهر
 أداء أجور  900ألف تأجيل تسديد أقساطمن العاملين في قطاع
مؤسسة الضمان
السياحة المتضررين من
االجتماعي المستحقة خالل
فيروس كورونا من خالل
ثالثة أشهر لمدة ستة أشهر.
صندوق الطوارئ
فيما يخص شراء المنازلالتي قيمتها أقل من
خمسمئة ألف ليرة ،تخفيض
الدفعة األولى إلى ،%10
وزيادة نسبة المبلغ القابل
للتقسيط من  %80إلى
.%90
 تخصيص ملياري ليرةإضافية لوزارة األسرة
والعمل ،لتقديم مساعدات
مالية للعائالت المحتاجة.
 تفعيل برنامج الخدماتاالجتماعية والطبية في
المنازل للمسنين ممن
تتجاوز أعمارهم ثمانين
عاما.
ٍّ
نقدي بقيمة
دعم
تقديمٍ
 1000ليرة تركية لألسر
منخفضة الدخل..
حصول العاملين الصح ّيينقدر من المكافأة
على أكبر ٍ
 زيادة الحد األدنى للمعاشالتقاعدي إلى  1500ليرة
تركية ( 211يورو)  ،وإنشاء
صندوق مساعدة بقيمة 2
مليار ليرة تركية ( 281مليون
يورو) لألسر التي تعاني
من صعوبات ودفع منحة
العطلة للمتقاعدين في
بداية شهر أبريل.

إسبانيا
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خلق صندوق إلعادة البناء  -منح تعويضات للعمالاالجتماعي ب 16مليار أورو الذين يتقاضون أجورًا جزئية
من البطالة ،حتى  ٪84من
مخصص لألقاليم
صافي دخلهم و٪100
تأجيل أداء جميع القروض إذا كانوا في الحد األدنىلألجور.
المستحقة للبنوك
تنفيذ آلية استثنائيةمن طرف المواطنين
المتوقفين جزئيا أو كليا عن وضخمة للبطالة الجزئية ،
مع دعم الدولة لتعويض
العمل.
الموظفين الذين يضطرون
منع قطع الماء و الكهرباء إلى البقاء في المنزل ؛منح خاصة بالعاملين فيعن الفئات االجتماعية
القطاع الصحي الخاص
الهشة
بكوفيد  19تصل الى 1500
اورو و .500اورو مخصصة
اعتماد نظام سجالتللعاملين بالقطاع الصحي
تنظيم العمالة المؤقتة
عموما.
 ،ERTEلتعويض المستخدمين
مساعدات األسر المعوزةالفاقدين للعمل بسبب
ب 150أورو إضافة الى 100
كورونا دون أن يؤثر هذا
على حقهم في التعويض أورو لكل طفل وستشمل
 4مليون اسرة ،هذه
عن البطالة
المنح عالوة على المنح
إقرار حق المستخدميناالجتماعية التي تقدمها
الدولة على مدار السنة
في التقليص من ساعات
العمل حتى  ،%100لضمان لهذه االسر
االهتمام باألقرباء في
وضعية هشة حتى الدرجة -منح لموظفي الخدمة
المدنية تصل الى 1000
الثانية (أجداد أو أحفاد)
اورو.
خلق خط ضمان من طرف -تخصيص  10مليون يوروإضافية التي تخصصها
الدولة بمبلغ 100ألف
مليون أورو ،لتغطية طلب المراكز اإلقليمية ألعمال
المواطنين للقروض البنكية الجامعة والمدارس ( CROUSوذلك
لمساعدة الطلبة في هذه
الجائحة.
تعويض عن توقف الحفاظ على التوظيفالنشاط لصالح المقاولين
في الشركات من خالل
المستقلين ب  950أورو
نظام البطالة الجزئي
على األقل في حالة تم
المبسط والمعزز.
توقف النشاط نهائيا أو
تأثرت مداخيلهم بنسبة
اطالق عملية " "résilienceلتقديم%75
المساعدة والدعم للسكان
من حيث الصحة والخدمات
اللوجستية والحماية داخل
تخصيص غالف مالي ب 300مليون أورو للخدمات وخارج فرنسا .
اإلعالن عن إنشاء منصةاالجتماعية الموجهة
لألشخاص المسنين و بدون وطنية للدعم الطبي
النفسي لجميع المهنيين
مأوى
الصحيين .
 طلب أكثر من مليار قناعإعطاء الصالحية من ،وزيادة في سعة عدد
طرف الحكومة للبلديات
لتخصيص  300مليون أورو األسرة في العناية المركزة
من فائضها بشرط توجيهه والتي سيتم رفعها إلى
للخدمات االجتماعية لصالح  14000سرير وتكثيف
سياسة التحاليل المخبرية
الفئات الهشة.
تخصيص  4مليار أورو لطلباالدوية و المعدات الطبية.
تعويض استثنائي قدره تمويل بمليون يورو 430.27أورو للعمال
المؤقتين المنتهية عقود لمشروع اختبار الفحص
عملهم خالل فترة الحظر و  19-COVIDمن قبل وزارة القوات
الذين ليس لهم الحق في المسلحة.
التعويض عن البطالة.
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اإلجراءات االجتماعية
المغرب

تونس
إضافة إلى إعادة تزويد
المجامع المائ ّية بالكهرباء
ّ
التعهد باألشخاصالمشرّدين دون مأوى .S D.F
وذلك عبر ايوائهم بمراكز
ّ
مخصصة للغرض
وفضاءات
.في مجال اإلحاطة
االجتماعية بالعمال
ومرافقة المؤسسات
المتضررة من تداعيات
فيروس كورونا تم اتخاذ
جملة من اإلجراءات:
 فتح خط تمويل علىمستوى ميزانية الدولة
يخصص لوزارة الشؤون
االجتماعية باعتمادات
ب 300مليون دينار في
اطار خط تمويل إضافي غير
مدرج بميزانية الدولة لسنة
2020
ولغاية اإلحاطة االجتماعية
بالعمال ولمعاضدة مجهود
المؤسسات التي حافظت
على مواطن الشغل
المحدثة بها والمتضررة
من تداعيات هذه األزمة
وضمان ديمومتها
ستخصص اعتمادات خط
التمويل للتدخالت التالية:
اإلحاطة االجتماعية بالعمال
(حالتي غلق المؤسسة أو
اإلحالة على البطالة الفنية)
 تمكين العمال المتضرريننتيجة تداعيات ازمه كورونا
على نشاط مؤسساتهم من
مساعدة اجتماعية وفق
إجراءات مختصرة
المحافظة على التغطيةالصحية والمنح العائلية
والزيادة عن األجر الوحيد
للعامل الذي توقف
عن النشاط نتيجة هذه
الصعوبات االقتصادية التي
تجابهها المؤسسة
تمتيع المؤسساتالمتضررة من تأجيل
دفع قسط المساهمات
لفائدة الصندوق الوطني
للضمان االجتماعي برسم
الثالثية الثانية لسنة 2020
وذلك لمدة  3أشهر شرط
المحافظة على مناصب
الشغل المحدثة لديها
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مصر

تركيا

إسبانيا
خلق خط ضمان للتغطيةالكلية بنسبة  100في
المئة من أجل تعليق الطرد
من السكن و تمويل أداء
األكرية بقروض معفية من
الفائدة.
إضافة  100مليار دوالرلخطة السكن 2021-2018
بمساعدة تصل ل 900
أورو/الشهر .
توفير  600مليون أورو
إضافية لتمويل الصندوق
االجتماعي االستثنائي
الخاص باقتناء السكن
الرئيسي أو المحالت التجارية
الخاصة بالمستقلين.
توفير  600مليون أوروإضافية لتمويل الصندوق
االجتماعي االستثنائي
الخاص بتنمية خطة تقوية
الخدمات االجتماعية
الجهوية المتعلقة
بالمساعدة بالمنازل و
المساعدة عن بعد
توزيع  25مليون أورولتمويل المطاعم
المدرسية.
تخصيص طائرات إلجالءالرعايا اإلسبان العالقين في
الخارج
إنشاء خدمة توصيلللمنازل لألشخاص من
الفئات المعرضة للخطر.

فرنسا
إطالق عملية فحصكوفيد  19واسعة
لألشخاص األكثر ضعفًا
 ،مع إعطاء األولوية
للمسنين  ،و المرضى و
ذوي اإلعاقة والمهنيين
الذين يرافقونهم في
المؤسسات.

