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مقدمة:

فــي ظــل حالــة الطــوارئ الصحيــة والظــروف االســتثنائية التــي تعرفهــا 
بالدنــا منــذ 20 مــارس 2020  واإلجــراءات االحترازيــة التــي اتخذتهــا الســلطات 
ــة الملــك محمــد الســادس  ــادة الرشــيدة لصاحــب الجالل ــة، تحــت القي الحكومي
نصره الله لضمان الحد من انتشــار جائحة فيروس كورونا المســتجد كوفيد19- 
وحمايــة المواطنيــن مــن هــذا الوباء، تواصل غرف التجارة والصناعة والخدمات 
بمختلــف جهــات المملكــة، فــي ســياق الــدور المنــوط بهــا، تتبعهــا ومواكبتهــا 
لألوضــاع العامــة التــي تمــر بهــا بالدنا ال ســيما في شــقها االقتصادي، وذلك 
مــن خــالل تواصلهــا مــع الجمعيــات والهيئــات المهنيــة ومختلــف المنتســبين 
إليهــا وكــذا توصلهــا بعــدة مذكــرات وملتمســات فــي الموضــوع قصــد إبالغهــا 
لجامعــة الغــرف المغربيــة للتجــارة والصناعــة والخدمــات باعتبارهــا عضــوا فــي 

لجنــة اليقظــة االقتصاديــة.

وجامعــة الغــرف المغربيــة إذ  تجــدد انخراطهــا و تجندها بجانب جميع مكونات 
الشــعب المغربــي لمواجهــة مختلــف التحديــات التــي تطرحهــا الجائحــة، فإنهــا 
تواصــل تعبئهــا ســواء مــن خــالل المســاهمة فــي صندوق مواجهة آثــار كوفيد 
19 بجانــب جميــع الغــرف الجهويــة ، أو مــن خــالل العمــل الموصــول علــى 
مســتوى جهــات المملكــة االثنــا عشــرة لمواكبــة المهنييــن و اقتــراح الحلــول و 

البدائــل المناســبة.

فــي هــذا المضمــار، تهــدف الجامعــة المغربيــة لغــرف التجــارة والصناعــة 
والخدمــات مــن خــالل هــذه المذكــرة، وبنــاء علــى عملهــا الميدانــي وعلــى مــا 
توصلــت بــه مــن مذكــرات ومراســالت، العمــل علــى اقتــراح تدابيــر أساســية 
وحيويــة للحفــاظ علــى حيــاة المقاولــة المغربيــة و ضمــان اســتمراريتها، وبســط 
مختلــف االجــراءات التــي مــن شــأنها مواجهــة الواقــع المترتــب عــن وضعيــة 
االنكمــاش االقتصــادي، وذلــك قصــد تمكيــن المهنييــن مــن صنــاع و تجــار 
وخدماتييــن مــن الوســائل الضروريــة التــي تكفــل لهــم مســاهمتهم فــي تنمية 

الــدورة االقتصاديــة وتطويرهــا.

االلمــام بمســح جميــع مطالــب  تدعــي  المذكــرة ال  أن  علــى  التأكيــد  مــع 
القطاعــات االقتصاديــة، بقــدر مــا تقــدم تصــورا عامــا و أوليــا قابــال لإلغنــاء 

التجويــد. و  والتطويــر 
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السياق العام لجائحة كورونا كوفيد 19:   .I

تمــر بالدنــا فــي الوقــت الحاضــر بظــرف اســتثنائي أرخــى بظاللــه علــى حيــاة 
المغاربــة بجميــع فئاتهــم وباختــالف مدنهــم و قراهــم و على جميع مســتويات 
المعمــور،  دول  باقــي  غــرار  فعلــى  واالجتماعيــة.  االقتصاديــة  أوضاعهــم 
أســفرت التداعيــات المترتبــة عــن انتشــار جائحــة فيــروس كورونــا المســتجد عــن 
واقــع اقتصــادي و اجتماعــي شــديد الحساســية. حيــث يمكــن القــول أنــه عنــد 
ظهــور فيــروس كورونــا فــي الصيــن، لــم يتوقــع أحــد أن يأخــذ انتشــاره كل 
هــذه األبعــاد و يتحــول الــى ظاهــرة كونيــة لــم يشــهد تاريــخ البشــرية مثــاال لهــا 
مــن حيــث االمتــداد والتأثيــر الشــامل علــى معظــم بقــاع المعمــور. خاصــة أن 
ــدا نظــرا لتوجــه دول  ــا جدي ــا و اجتماعي ــاء فرضــت واقعــا اقتصادي طبيعــة الوب

العالــم الــى فــرض الحجــر الصحــي و ســن سياســات للتباعــد االجتماعــي.

علــى المســتوى الوطنــي، كان المغــرب فــي مســتوى اللحظــة التاريخيــة 
الحرجــة بفضــل السياســة االســتباقية التــي أمــر بهــا وواكبهــا صاحــب الجاللــة 
الملــك محمــد الســادس نصــره اللــه، حيــث عمدت البالد في الوقت المناســب 
الــى غلــق الحــدود و اعــالن حالــة الطــوارئ الصحيــة وانشــاء لجنــة لليقظــة 
االقتصاديــة واحــداث صنــدوق للتضامــن للتصــدي للوبــاء، و مــن خــالل تعبئــة 
عامــة للســلطات المركزيــة والمحليــة. حيــث كان لهــذه االجــراءات أبلــغ األثــر فــي 
الحــد مــن التفشــي الســريع للوبــاء و مكنــت الســلطات مــن هامــش للوقــت 

لتنظيــم اجــراءات التصــدي والمواجهــة. 

علــى المســتوى االقتصــادي و مــن أجــل الحفــاظ علــى مقومــات االقتصــاد 
الوطنــي اتخــذت بالدنــا مجموعــة مــن التدابيــر ، الســيما اعفــاء جميــع مكتــري 
محــالت األحبــاس مــن واجــب الكــراء طيلــة مــدة الحجــر الصحــي بفضــل التفاتــة 
انســانية ســامية مــن طــرف أميــر المؤمنيــن نصــره اللــه، ومــن خــالل مــا انبثــق 
مــن توصيــات عــن لجنــة اليقظــة االقتصاديــة. حيــث يمكــن التذكيــر فــي هــذا 

الصــدد بأبــرز هــذه التدابيــر والتــي تتجلــى أساســا فــي:

تمكيــن المقــاوالت فــي وضعيــة صعبــة مــن تأميــن أجــور مســتخدميها   -
المتوقفيــن عــن العمــل خــالل الثــالث األشــهر المقبلــة.

ــة  ــى غاي ــة إل ــة صعب ــون المســتأجرين فــي وضعي ــل اســتخالص دي تأجي  -
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2020 نهايــة يونيــو 

تأجيــل أداء المســتحقات االجتماعيــة للمقــاوالت إلــى غايــة نهايــة يونيــو   -
2020

تأجيل وضع التصريحات الضريبية إلى نفس التاريخ بالنسبة للمقاوالت   -
التــي يقــل رقــم معامالتهــا عــن 20 مليــون درهــم، والتــي قدمــت طلبــا فــي 

الموضوع.

تأجيل المراقبات الضريبة إلى ما بعد 30 يونيو 2020.  -

اقــرار تعويضــات بالنســبة للمشــتغلين فــي القطــاع الغيــر المهيــكل،   -
راميــد. االجتماعيــة  المســاعدة  خدمــة  ضمــن  والمســجلين 

وعلــى أهميــة هــذه االجــراءات المتخــذة فإنــه يمكــن القــول أن هنــاك شــرائح 
مهنيــة واســعة لــم يشــملها أي اجــراء مــن االجــراءات الســالفة الذكــر. 

كمــا أن تمديــد حالــة الطــوارئ الصحيــة، و تأثيراتهــا الممتــدة الــى مــا بعد رفع 
الحجــر أصبــح يطــرح بإلحــاح ضــرورة وضــع آليــات جديــدة و تصميــم خطــة شــاملة 
لمواكبــة عامــة لالقتصــاد الوطنــي بجميــع مكوناتــه مــن مقــاوالت صغــرى جــدا 

و صغــرى و متوســطة و كبــرى.

لمحــة حــول الواقــع الميدانــي للقطاعــات االقتصاديــة فــي ظــل جائحــة   .II
كورونا:

بنــاء علــى المتابعــة الدقيقــة و القــراءة االســتقصائية للواقــع االقتصــادي 
لمختلــف جهــات المملكــة، وقفــت جامعــة الغــرف علــى حجــم المشــاكل التــي 
تعانــي منهــا أغلبيــة القطاعــات االقتصاديــة خــالل هــذه المرحلــة. ذلــك أنــه 
إذا كانــت بالدنــا تخــوض هــذه األيــام معركــة ضروســا لمحاربــة تفشــي الوبــاء 
والتخفيــف مــن آثــاره االجتماعيــة واالقتصادية، فإن المعركة الحقيقية ســتأتي 
خــالل فتــرة مــا بعــد الحجــر الصحــي لمــا يتطلبــه األمــر مــن اجــراءات لمواكبــة 
القطاعــات االقتصاديــة المتضــررة و توفيــر الشــروط الضروريــة إلعــادة الــدورة 

االقتصاديــة الــى ايقــاع تطورهــا الطبيعــي.

فالخالصــات األوليــة تبيــن بجــالء الــى أي حــد خلفــت جائحــة كورونــا مــن 
أثــار اقتصاديــة وخيمــة علــى مســتوى جهــات المملكــة قاطبــة. حيــث تراوحــت 
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ــن انخفــاض حــاد فــي أنشــطة أغلــب  بيــن شــلل قطاعــات بشــكل كامــل و بي
جميــع  أن  حيــث  والخدمــات.  والتجــارة  الصناعــة  قطاعــات  فــي  المقــاوالت 
األزمــة، ســواء  تداعيــات  مــن  بآخــر  أو  تأثــرت بشــكل  المغربيــة  المقــاوالت 
بســبب قــرارات االغــالق االداريــة، أو غيــاب الزبنــاء وانقطــاع الطلبيــات ، أو 
فــي حالــة أخــرى انقطــاع التمويــل و التــزود بالمــواد األوليــة، وكذلــك التأثــر 
بصعوبــة النقــل واللوجيســتيك بيــن المــدن، ونقــص المــوارد البشــرية وتراكــم 
المصاريــف الماليــة واختــالل القــدرة الماليــة والصعوبــات المرتبطــة بقطــاع 

التأميــن و غيرهــا مــن اآلثــار التــي يصعــب حصرهــا بشــكل شــامل.

فــي هــذا الصــدد يمكــن رصــد هــذه اآلثــار على مســتوى الفــروع االقتصادية 
األساســية، كمــا يلي:

على مستوى قطاعات الخدمات: 

بالعودة الى القطاعات األكثر تضررا، نجد أن المنظومة المرتبطة بالسياحة 
التــي  القطاعــات  أكبــر  مــن   )L’écosystème de l’industrie du tourisme(
تأثــرت بســبب انتشــار فيــروس كورونــا عبــر العالــم. فجــل الفنــادق والمركبــات 
والمنشــآت الســياحية تعيــش حالــة ركــود قياســية. حيــث أصبــح شــبح اإلفــالس 
يخيــم بشــكل كبيــر علــى عــدد مــن الوحــدات ممــا ينــذر بفقــدان اآلالف مــن 
مناصــب الشــغل. كمــا أن العديــد مــن األنشــطة المرتبطــة بهــا تعرضــت لشــلل 
تــام. ويمكــن أن نذكــر  علــى ســبيل المثــال ال الحصــر: وكاالت األســفار والنقــل 
الســياحي و كــراء الســيارات وقطــاع تنظيــم المؤتمــرات واللقــاءات و ممولــي 
ــة  ــة والمــآوي الســياحية الجبلي ــة الدولي الحفــالت و أصحــاب العالمــات التجاري

والقطــاع الســينيمائي و غيرهــا.

كمــا يعانــي قطــاع  المقاهــي والمطاعــم مــن حالــة ركــود غيــر مســبوقة جــراء 
االغــالق التــام لــكل هاتــه المحــالت منــذ اإلعــالن عــن الحجــر الصحــي، ممــا أثــر 

ســلبا علــى رقــم معامالتهــا بشــكل كامــل .

وعلــى نفــس المنــوال أصبحــت العديــد مــن أصنــاف الخدمــات والمقدمــة 
أساســا مــن مقــاوالت صغــرى  وصغــرى جدا في حالــة عطالة عملية. فاألغلبية 
الســاحقة مــن المقــاوالت الصغيــرة جــدا و المقــاوالت الصغــرى والمتوســطة 

تضــررت نظــرا لمحدوديــة قدراتهــا الماليــة فــي مقاومــة هاتــه األزمــة.
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على مستوى قطاع الصناعة:

تأثــر أغلــب المقــاوالت الصناعيــة بآثــار األزمــة. ســواء المقــاوالت المرتبطــة 
بالتصديــر أو تلــك التــي توجــه منتوجاتهــا للســوق لداخلــي. حيــث بالرغــم ممــا 
طرحتــه امكانيــة تصنيــع الكمامــات مــن فــرص لمقــاوالت النســيج اال أن ذلك ال 
يمكــن أن يشــكل حــال علــى المــدى المتوســط و البعيــد. كمــا أن جــل القطاعــات 
الصناعيــة ســتعاني مســتقبال مــن وثيــرة اســتئناف الحركيــة االقتصادية وطنيا 

ودوليا.

على مستوى قطاع العقار والبناء:

فرضــت الظــروف الحاليــة للحجــر الصحــي أزمــة خانقــة علــى مســتوى قطــاع 
العقــار والبنــاء، حيــث أدت إلــى تدنــي مســتوى العــرض والطلــب بشــكل 

ــات اآلالف  مــن فــرص العمــل .  ــذر بخســارة مئ ملحــوظ، ممــا ين

 على مستوى قطاع التجارة:

يظــل قطــاع التجــارة مــن القطاعــات المنكوبــة الكبــرى، وذلــك لتظافــر ثــالث 
التــي تخلفهــا األزمــة  الــى األثــار المباشــرة  عوامــل أساســية. فباإلضافــة 
أزمــة  كبيــرة، هنــاك  القطــاع لخســائر  بتكبــد  المرتبطــة بوبــاء كورونــا وذلــك 
ســابقة ذات طابــع بنيــوي يعانــي منهــا القطــاع منــذ ســنوات، وقــد كانــت محــل 
تحليــل و دراســة واقتــراح مــن طــرف المهنييــن علــى امتــداد الفتــرة الســابقة 
ــة  ــه مدين ــذي احتضنت ــارة ال ــي حــول التج ــات الملتقــى الوطن و توجــت بتوصي
مراكــش خــالل شــهر أبريــل 2019، و التوصيــات التــي رفعــت الــى المناظــرة 
الوطنيــة حــول الجبايــات بالصخيــرات خــالل شــهر مــاي 2019. ينضــاف الــى 
هذيــن العامليــن الســالفين عامــل ثالــث يتجلــى فــي غيــاب المواكبــة العمليــة 
لشــريحة واســعة مــن التجــار الغيــر مشــمولة بــأي اجــراء مــن االجــراءات المتخــذة 
لحــد اآلن.  بــل وصــل التغييــب مــداه بالحــاق تجــار التقســيط بالقطــاع الغيــر 
المهيــكل بالرغــم مــن أن جامعــة الغــرف أثــارت مــرارا طبيعــة هــذا القطــاع و 
خصوصيتــه، ومــا يمثلــه مــن أهميــة فــي تنشــيط الــدورة االقتصاديــة وضمــان 

ــر مناصــب الشــغل. االســتقرار االجتماعــي و توفي

فــي هــذا الصــدد، تعــرف قطاعــات بيــع المالبــس و األحذيــة و بيــع األوانــي 
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و التجهيــزات االلكترونيــة و الوســائل الاللكترومنزليــة والعقاقيــر وغيرهــا اغــالق 
أبوابهــا منــذ اإلعــالن عــن الحجــر الصحــي، ممــا أثــر ســلبا علــى رقــم معامالتهــا 
و انعكــس بشــكل خطيــر علــى هــذه الشــريحة و جعلهــا غيــر قــادرة علــى توفيــر 
ــر أجــور المشــغلين وتســديد أقســاط  ــك عــن توفي حاجياتهــا األساســية، ناهي

الكــراء وغيرهــا.

أمــا بالنســبة للمحــالت المتربطــة بالمــواد الغذائيــة والتمويــل، فقــد تأثــر 
أغلبهــا بشــكل كبيــر جــراء تداعيــات هاتــه األزمــة. فعلــى الرغــم مــن مزاولــة 
ــع الخضــر  ــة، محــالت بي بعــض المحــالت ألنشــطتها كمحــالت المــواد الغذائي
والفواكــه، الجــزارة، فــإن رقــم معامالتهــا عــرف تراجعــا كبيــرا. حيــث تراجــع حجــم 
مبيعــات محــالت المــواد الغذائيــة، و محــالت الخضــر والفواكــه، و محــالت 

الجــزارة بســبب إغــالق المطاعــم ومحــالت األكالت الخفيفــة.

أمــا قطــاع المخابــز فقــد تراجــع النشــاط فيــه و عــرف رقــم معامالتــه انخفاضا 
ــن علــى بعــض المنتوجــات  ــال المواطني ملموســا خاصــة فــي ظــل عــدم إقب
كالمقاهــي  زبنائهــا  مــن  العديــد  أنشــطة  وتوقــف  المخابــز،  توفرهــا  التــي 
وممونــي الحفــالت، باإلضافــة الــى عامــل تقليــص مــدة العمــل، ممــا ســاهم 
فــي مفاقمــة وضعيــة القطــاع الــذي كان يواجــه أصــال تراجعــا فــي نشــاطه.

III. الحلول المقترحة من طرف الجامعة لمواكبة القطاعات االقتصادية:

بنــاء علــى مــا ســبق، تعتبــر جامعــة الغــرف أن  احتــواء األوضــاع وضمــان 
العديــد مــن االجــراءات  الــى  الوطنــي تحتــاج  انطالقــة مناســبة لالقتصــاد 
والتدابيــر المواكبــة للمقاولــة المغربيــة علــى المســتويات القانونيــة والماليــة 
والضريبيــة، و مرتبطــة أشــد االرتبــاط بإنعــاش الطلــب الداخلــي واالســتثمارين 

العــام والخــاص.

ومــن هــذا المنطلــق تؤكــد علــى ضــرورة الحفــاظ علــى االســتثمار العمومــي 
و أهميــة التعجيــل باتخــاذ تدابيــر خاصــة لدعــم المقاولــة المغربيــة وضمــان 

االقــالع االقتصــادي و البحــث عــن حلــول ماليــة بديلــة لتجــاوز األزمــة.

فــي هــذا الصــدد، تعتبــر جامعــة الغــرف أن مــن الضــروري إطــالق بحــث 
ــام  ــن القي ــراءات الممك ــة واإلج ــات االقتصادي ــة القطاع ــي حــول وضعي ميدان
بهــا. مــع اقتــراح تصنيــف األنشــطة االقتصاديــة حســب التأثيــر االقتصــادي 
للجائحــة، وذلــك وفــق المعاييــر المرتبطــة بنوعيــة التأثيــر والمــدة المطلوبــة 
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إلعــادة النشــاط إلــى الوضعيــة قبــل الجائحــة.

ويمكن بهذا الخصوص اقتراح تحديد أربع أصناف أساسية لألنشطة : 

الصنــف األول: األنشــطة التــي عرفــت توقــف كلــي والتــي تتطلــب   
وقــت طويــل إلعــادة النشــاط االقتصــادي للمســتوى الســابق ونذكــر هنا قطاع 
الخدمــات خاصــة منــه المنظومــة الســياحية وأنشــطة النقــل ...إلــخ. وهــذا 
الصنــف يتطلــب دعمــا خاصــا مــن أجــل ضمــان االســتمرارية فــي الحــد األدنــى 

لألنشــطة. 

الصنــف الثانــي : األنشــطة الصناعيــة الموجهــة للتصديــر والمرتبطــة   
بشــكل أساســي بالســوق الدوليــة.

الصنــف الثالــث : األنشــطة المتوقفــة كليــا بســبب الجائحــة والممكــن أن   
تعــرف إعــادة النشــاط مباشــرة بعــد انتهــاء مــدة الحجــر الصحــي، ونذكــر كمثــال 

القطــاع التجــاري وخاصــة منــه المتعلــق بالمنتــوج الوطنــي.

تعــرف  والتــي  العمــل  فــي  المســتمرة  األنشــطة   : الرابــع  الصنــف   
بعــض الصعوبــات )التزويــد بالمــواد األوليــة – تطــور نســبة مخاطــر العمليــات 
التجاريــة غيــر المــؤدى عنهــا مــن طــرف الزبنــاء ممــا يؤثــر علــى القــدرات الماليــة 

 ) للمقاوالت...إلــخ 

فــي هــذا اإلطــار، تؤكــد الجامعــة علــى مواقفها الســابقة بخصــوص مداخل 
التعاطــي مــع األزمــة، وذلــك مــن خالل:

إعطــاء األولويــة المطلقــة لصحــة وســالمة المواطنيــن فــي كل التدابيــر   
المزمــع اتخاذهــا.

ضرورة ضمان استمرار الدورة االقتصادية وتطويرها  

التأكيــد علــى أهميــة التضامــن االقتصــادي فــي هــذه الظــروف، خاصــة   
ــر تضــررا. بالنســبة للقطاعــات االقتصاديــة األكث

ــر  وبالتالــي فمقترحــات جامعــة الغــرف انصبــت علــى مجموعــة مــن التدابي
المشــتركة بيــن مجمــوع القطاعــات، و مقترحــات أخــرى مرتبطــة بقطاعــات 

بعينهــا.
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III .1 – اجراءات منهجية  و تأسيسية:

اليقظــة  ولجنــة  المغربيــة  الحكومــة  علــى  يجــب  العــام  المســتوى  علــى 
القيــام  و  المغربــي،  االقتصــاد  القطاعــات  ممثلــي  جميــع  أراء  اســتحضار 
بمشــاورات موســعة مــع كل مكونــات المجتمــع مــن أجــل إعداد الخطــة الوطنية 
مــا بعــد كورونــا. وهــي خطــة تســتلزم اســتحضار مبــدأ التــوازن واالنصــاف فــي 
التعاطــي مــع المقاولــة المغربيــة، وتفــادي بعــض المقاربــات األحاديــة الرؤيــة 

التــي ســبق وأن أثبتــت التجــارب فشــلها وانســداد أفقهــا.

  كمــا تقتضــي الظرفيــة الحاليــة مصاحبــة التجــار والصنــاع و الخدماتييــن 
بتنزيــل ســليم للتدابيــر االحترازية بمنشــأتهم ومرافقهــم حتى تتمكن وحداتهم 
المقاوالتيــة مــن أن تســتأنف نشــاطها. مــع  ضــرورة  الرفــع التدريجــي للحجــر 
ــة  المرتبطــة  الصحــي علــى بعــض القطاعــات المتحكــم فــي اجــراءات الحماي

بهــا.

III .2 – اجراءات ذات طابع مالي وجبائي:

 personnes(الذاتييــن لألشــخاص  مباشــر  مالــي  لدعــم  صيغــة  إيجــاد   ×
physiques( الذيــن تــم إغــالق محالتهــم فــي فتــرة جائحــة كورونــا وذلــك علــى 

غــرار األجــراء والممارســين فــي القطــاع غيــر المهيــكل.

احتســاب الضرائــب الجزافيــة كالضريبــة علــى النظافــة والضريبــة المهنيــة   ×
وفــق نســبة أيــام االشــتغال )Chômage(، أي بخصــم الفتــرة المقابلــة لفتــرة 

الحجــر الصحــي.

اإلعفــاء مــن دفــع الضرائــب والرســوم االجتماعيــة والضرائــب المحليــة   ×
والبلديــة خــالل فتــرة األزمــة؛

تمديد آجال التصريح بالضريبة على القيمة المضافة،  ×

تأجيــل الديــون الماليــة و الجبائيــة دون زيــادة أو عقوبــات ناتجــة عــن التأخيــر   ×
فــي األداء؛ 

تســريع اســترداد الضريبــة القيمــة المضافــة مــن أجــل ضــخ األمــوال   ×
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المعنيــة. المقــاوالت  خزينــة  فــي  المســتحقة 

تســريع تســوية الديــون المترتبــة عــن اإلدارات والمؤسســات العموميــة   ×
لــدى المقــاوالت؛

االعفــاء مــن أداء واجبــات كــراء المحــالت المملوكــة للدولــة أو الجماعــات   ×
الترابيــة.

بالنســبة لشــركات االتصــاالت ووكاالت وشــركات توزيــع المــاء والكهربــاء   ×
ــة التــي تمــر منهــا المقــاوالت  ــار الظــروف الصعب ــن االعتب ضــرورة األخــذ بعي
بخصــوص تكاليــف االتصــاالت وفواتيــر المــاء والكهربــاء خــالل فتــرة الطــوارئ 
الصحيــة، مــع عــدم احتســاب دعائــر التأخيــر. واعتمــاد تعريفــة تفضيليــة لفواتيــر 
عــودة  حيــن  إلــى  المتضــررة  المقــاوالت  لفائــدة  والهاتــف  والكهربــاء  المــاء 

ــة؛. ــه العادي النشــاط االقتصــادي لوثيرت

بالنســبة لشــركات التأميــن ضــرورة توســيع خدماتهــا لتشــمل التأميــن   ×
علــى مخاطــر األوبئــة. مــع ضــرورة مواكبــة المهنييــن بتغطيــة شــاملة الــى 

غايــة نهايــة الســنة الجاريــة.

III .3 – اجراءات متصلة بالقطاع البنكي:

إعفــاء قــروض أوكســجين الممنوحــة فــي حــدود 000,00 100 درهــم  من   ×
الفوائــد والصوائــر وتبســيط وتيســير شــروط الحصــول عليهــا، وذلــك  باعتبارها 
ــرة  ــة جــد الصغي ــة والحرفي ــة والخدماتي تســتهدف باألســاس األنشــطة التجاري

)تجــارة التقســيط، مهــن الصيانــة واإلصــالح، خدمــات صغيــرة...(.

تســهيل القــروض بــدون فوائــد أو بالفوائــد المطبقــة فــي مشــروع   ×
انطالقــة بصفــة اســتثنائية بالنســبة للمقــاوالت الصغــرى و الصغــرى جــدا.

ــأداء الشــيكات  ــة عــدم الوفــاء ب تأجيــل اإلجــراءات اإلداريــة المرتبطــة بحال  ×
والكمبيــاالت المترتبــة علــى المهنييــن المتضرريــن.

إعفــاء المقــاوالت المتضــررة مــن الرســوم والزيــادات المتعلقــة بتأجيــل   ×
ســداد القــروض. مــع التشــديد علــى ضــرورة التــزام األبنــاك بمــا ســبق لهــا أن 
ــة. و حثهــا علــى  ــة اليقظــة االقتصادي ــه مقــررات لجن ــه وفــق مــا تضمنت أعلنت
إعطــاء الصالحيــات ألجهزتهــا الجهويــة التخــاذ القــرارات المتعلقــة بالتمويــل.
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تأجيــل ســداد القــروض المتعلقــة باإليجــار ) Leasing(  بــدون أداء رســوم   ×
ــة للمقــاوالت الســترجاع  و غرامــات لمــدة ســنة، وذلــك مــن أجــل إعطــاء مهل

نشــاطها.

تقويــة منتوجــات الضمــان التــي يوفرهــا صنــدوق الضمــان المركــزي مــع   ×
إعــادة النظــر فــي الئحــة األنشــطة االقتصاديــة التــي كانــت تعتبــر أنشــطة ذات 

مخاطــر اســتثمارية. 

III .4 – اجراءات تنظيمية للنشاط المهني:

خلــق لجــان جهويــة لدعــم ومواكبة المقاوالت في إعادة إطالق أنشــطتها   ×
مع العمل على تســهيل المســاطر المتعلقة باالســتثمارات. 

تقويــة خدمــات الوســاطة والتحكيــم بيــن الفاعليــن االقتصادييــن وخاصــة   ×
المتعلقــة بتنفيــذ العقــود التجاريــة. 

مراجعــة وضبــط توقيــت العمل داخل الفضاءات التجارية وأســواق القرب   ×
واألســواق الجماعيــة تفاديــا لالزدحــام وتأميــن مســافة التباعــد االجتماعــي 

المطلوبــة.

III .5– تعزيز مشاركة المهنيين في التحول الرقمي:

وتســهيل  الرقمــي  التحــول  مجــال  فــي  المهنييــن  مواكبــة  ضــرورة   ×
اســتفادتهم مــن الخدمــات االلكترونيــة التــي توفرهــا المؤسســات العموميــة 
والخاصــة. وتعزيــز قــدرات ومهــارات التجــار والمهنييــن فــي مجــال التجــارة 

اإللكترونيــة وإعــداد دورات تكوينيــة فــي هــذا المجــال،

اســتثمار تجربــة التعليــم والخدمــات اإلداريــة عــن بعــد لإلســراع بإعــداد   ×
وتنزيــل االســتراتيجية الوطنيــة لالقتصــاد الرقمــي والعمــل علــى خلــق وكاالت 
جهويــة للرقمنــة تعمــل علــى إعــداد مخططــات جهويــة وعلــى توفيــر الوســائل 

واإلمكانيــات الالزمــة لتفعيلهــا.

دعــم وانشــاء منصــات رقميــة لتجــارة القــرب والتوزيــع. وجعــل مــن هــذه   ×
االزمــة فرصــة لتســريع رقمنــة التعامــالت التجاريــة بيــن المســتهلكين والتجــار 

مــن جهــة، وبيــن المســتهلكين واالدارة مــن جهــة أخــرى.
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العمل على رقمنة الحصول على شــواهد المنشــأ وشــواهد الممارســة   ×
للمنتسبين على غرار ما تم العمل به على مستوى إدارة الجمارك والضرائب 

الغير المباشــرة وكذا على مســتوى ادارة الضرائب والمحاكم التجارية. 

III .6– مساعدة المقاوالت على ولوج أسواق جديدة و تعزيز التنافسية:

المبرمجــة  المشــاريع  وعلــى  الوطنيــة  االســتثمارات  علــى  المحافظــة   ×
فــي قانــون الماليــة مــع البحــث فــي إمكانيــات الشــراكة مــع القطــاع الخــاص 
أو إمكانيــات التمويــل مــن طــرف المانحيــن الدولييــن. مــع تبســيط المســاطر 

واإلجــراءات المتعلقــة بالشــراكة بيــن القطــاع العــام والقطــاع الخــاص .

تقوية اإلجراءات الحمائية للمنتوج الوطني و توفير سبل تدعيمه.  ×

الســوق  وأن  )خاصــة  التقليديــة  غيــر  األســواق  إلــى  الولــوج  دعــم   ×
األوروبيــة التقليديــة ســتعرف انعكاســات كبيــرة لجائحــة كورونــا ممــا ســيؤثر 
علــى الزبنــاء التقليدييــن للوحــدات المغربيــة(. كمــا يجــب فــي هــذا الصــدد 
مضاعفــة المجهــودات وتوفيــر اإلمكانيــات بالنســبة للوكالــة المغربيــة لتنميــة 

والصــادرات.  االســتثمارات 

إخــراج إلــى حيــز الوجــود التحفيــزات المتعلقــة بــأداء الفــرق علــى نقــل   ×
البضائــع المصــدرة مــن الجهــات التــي ال تتوفــر علــى موانــئ )التحفيــزات 

.)  2018 الماليــة لســنة  المتضمنــة بقانــون 

دعــم عالمــة "صنــع فــي المغــرب" ومواصلــة دعــم القــدرة التنافســية   ×
للمنتــوج المحلــي فــي وجــه المنتوجــات األجنبيــة. وســن إجــراءات تحفيزيــة 

لفائــدة الشــركات التــي تنشــط فــي مجــال التصديــر؛

الرفــع مــن الضرييــة والرســوم علــى المــواد الكماليــة وعلــى المنتوجــات   ×
غيــر األساســية.

تبنــي اســتراتيجية وطنيــة واضحــة المعالــم واألهــداف لتشــجيع اقتصــاد   ×
المعرفــة والــذكاء الصناعــي والبحــث العلمــي وربطــه بالتنميــة االقتصاديــة 

لبالدنــا.

III .7– اجراءات الحماية والتضامن االجتماعي:
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اإلســراع بإخــراج الســجل االجتماعــي الموحــد إلــى حيــز الوجــود مــع اعتمــاد   ×
واســتغالل المعطيــات المتضمنــة ببيانــات المعطيــات المجمعــة مــن خــالل 

الدعــم المالــي المباشــر.

إحــداث صنــدوق للتضامــن المهنــي لمســاعدة المهنييــن خــالل األزمــات   ×
والظــروف الصعبــة.

عــن  االجبــاري  والتأميــن  الصحيــة  التغطيــة  خدمــات  بتفعيــل  التســريع   ×
للمهنييــن.  بالنســبة  المعاشــات   ونظــام  المــرض 

إطــالق عمليــة واســعة لتنظيــم القطــاع غيــر المهيــكل اعتمــادا علــى قاعدة   ×
البيانــات التــي تــم تجميعهــا فــي إطــار الدعــم المباشــر مــن صنــدوق محاربــة 

جائحــة كورونــا.

وضــع التدابيــر االحترازيــة لمواجهــة مــا يمكــن أن يســفر عنــه رفــع الحجــر   ×
الصحــي مــن استشــراء و تنامــي القطــاع الغيــر المهيــكل والباعــة المتجوليــن 
واألســواق العشــوائية. حيــث يتعيــن اســتباق هــذه الظواهــر  وتوفيــر البدائــل 

المعقولــة  فــي إطــار مقاربــة شــمولية.

III .8 – اجراءات خاصة بقطاعات بعينها:

بخصــوص  حالــي  إجــراء  اعتمــاد  :ضــرورة  الســياحي  للقطــاع  بالنســبة   ×
الفنــادق التــي تســتغل فــي اســتقبال األطــر الطبيــة ومرضــى كوفيــد، علــى 
أن يتــم تحمــل مصاريــف التســيير الحاليــة في إطار الشــق المتعلــق بالمنظومة 

ــا. الصحيــة المخصــص بصنــدوق محاربــة جائحــة كورون

بالنســبة للقطــاع التجــاري: ضــرورة احــداث برنامــج لدعــم تجــارة القــرب،   ×
علــى غــرار برنامــج رواج وذلــك لمواكبــة التجــار وعصرنــة مهنتهــم و تقويــة 

قدراتهــم.

×  إعــداد اســتراتيجية لدعــم وتنشــيط الســياحة الداخليــة مــع العمــل علــى 
ودعــم  العــرض  وتقويــة   .  2020 مايــو  شــهر  متــم  فــي  تنزيلهــا  انطــالق 
المؤسســات الســياحية المنخرطــة فــي تنزيــل هــذه االســتراتيجية. واألخــذ 
ــار بالمذكــرة التــي وجهتهــا جامعــة الغــرف بهــذا الخصــوص الــى  بعيــن االعتب

الــوزارة الوصيــة علــى القطــاع.
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بخصــوص قطــاع العقــار والبنــاء و األشــغال العموميــة: اقــرار خصومــات   ×
علــى رســوم التســجيل و  التحفيــظ العقــاري بالنســبة للمشــترين خــالل هــذه 
الفتــرة المقبلــة كتشــجيع علــى اإلقتنــاء و اإلســتفادة مــن العقــار؛ مــع التوصية 
بزيــادة أجــل ســنة علــى األجــل المحــدد ســابقا و المحــدد فــي خمــس ســنوات 

بالنســبة اليــداع طلــب الترخيــص الخــاص بالســكن اإلقتصــادي؛

بخصــوص القطــاع الصناعــي: دعــم الوحــدات الصناعيــة المتوقفة والتي   ×
لديهــا مخــزون مــواد أوليــة قابــل للتلــف لمواجهــة احتمــال خســارته اذا لــم يتــم 

اعــادة اشــتغال هــذه الوحــدات.

بخصــوص قطــاع المســتوردين: ضــرورة ايجــاد حــل عاجــل لمشــكلة الســلع   ×
العالقــة فــي الموانــئ و المهــددة بالتلــف فــي ظــل الصعوبــات الحاليــة.

ــى  ــب الوصــول ال ــة هــذا القطــاع تتطل ــراء الســيارات: خصوصي قطــاع ك  ×
ــد. ــدون فوائ ــه ب ــة ديون حــل عاجــل مــن أجــل اعــادة جدول
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على سبيل الختم:

تســجل جامعــة الغــرف المغربيــة للتجــارة والصناعــة والخدمــات بكثيــر مــن 
االعتــزاز العنايــة الملكيــة الســامية التــي يوليهــا صاحــب الجاللــة الملــك محمــد 
الســادس نصــره اللــه لضمــان صحــة المغاربــة و التخفيــف مــن تداعيــات جائحــة 
فيــروس كورونــا  المســتجد )كوفيــد 19( ، كمــا تعبــر عــن ارتياحهــا لإلجــراءات 
الحكوميــة  القطاعــات  اتخذتهــا  التــي  واالســتباقية  االحترازيــة  والتدابيــر 
مــن  أو  االقتصاديــة  اليقظــة  لجنــة  إحــداث  خــالل  مــن  المختصــة، الســيما 
خــالل احــداث "الصنــدوق الخــاص لتدبيــر ومواجهــة وبــاء فيــروس كورونــا"، 
وكــذا مــن خــالل بلــورة حزمــة مــن التدابيــر للحــد مــن انتشــار الوبــاء ومواجهــة 
تداعياتــه الصحيــة واالقتصاديــة واالجتماعيــة. كمــا تعبــر الجامعــة عــن تقديرهــا 
للمجهــودات المحمــودة التــي تقــوم بهــا الســلطات المحليــة واألجهــزة األمنيــة 
واألطقــم الطبيــة علــى امتــداد ربــوع الوطــن لمحاصــرة تفشــي هــذا الوبــاء و 

ــة. ــة ومتواصل ــة عاجل ــاذ خطــوات اســتباقية و وقائي اتخ

ــة  ــر جامعــة الغــرف بتوصياتهــا األساســية  المتمثل وفــي هــذا الصــدد تذك
فــي اعتبــار صحــة وســالمة المواطنــات و المواطنيــن هــي أولــى األولويــات، 
مــع مــا يســتلزم ذلــك مــن تقيــد صــارم بتعليمــات الوقايــة و التــزام كامــل 
باإلجراءات االحترازية المعتمدة في هذا الشــأن. مع ضرورة  اســتحضار البعد 
التضامنــي فــي الميــدان  االقتصــادي الســيما مــع القطاعــات االقتصاديــة 
ــى  ــن والتجــار، و العمــل عل ــر تضــررا، وبشــكل خــاص مــع صغــار المهنيي األكث
مواكبتهــم بمــا يســهم فــي  الحفــاظ علــى مناصــب الشــغل والتخفيــف مــن 

ــة لهــذه األزمــة. ــة واالجتماعي ــات االقتصادي التداعي

كمــا  تؤكــد جامعــة الغــرف علــى تجندهــا لمواكبــة هــذا المجهــود الوطنــي، 
ســواء مــن خــالل عضويتهــا فــي اللجنــة الوطنيــة لليقظــة االقتصاديــة أو مــن 

خــالل التعبئــة االســتثنائية للغــرف المهنيــة 
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