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   مقدمة

  تداعيات  �ل  ذلك  ��  متجاوزا  ،1929  الكب��"   "الكساد   سنوات  منذ  لھ  �عرض  ر�ود   بأسوأ  العام  هذا  العاملي  االقتصاد   يمر

 النمو  انكماش  ��  ، 19  �وفيد  جائحة  �سبب  الكب��"  العام  "اإلغالق  يتسبب  أن  املتوقع  فمن  سنوات.  10  منذ  العاملية  املالية  األزمة

 أطول،   مدة  االحتواء  و�جراءات  ا�جائحة  استمرت   إذا  هذا  وسيحدث   بكث��.   أسوأ  النمو  نتائج   ت�ون   أن  األرجح،  ومن  �شدة،  العاملي

  ظهرت   إذا   أو   املالية،  األوضاع  �شديد   استمر   النامية أو   واالقتصادات  الصاعدة  األسواق  اقتصاديات  ع��   حدة  أك��  ضرر   وقع  أو

 .1البطالة واستمرار  الشر�ات  إغالق �سبب  النطاق واسعة غائرة آثار

  العام  خالل  باملئة   3  بنسبة  الدو��   النقد  صندوق   قدره  حاد،  انكماش  ع��  مقبل  مجملھ،  ��  العاملي  االقتصاد   أن  و�بدو

  ضد   والصراع   ا�حرب   إ��ا  ،3السنة  هذه  املائة  ��   1.5  إ��  0.9  ب�ن   النمو  انخفاض   إ��   �ش��  التعاون   منظمة  توقعات  ،وحسب 2ا�جاري 

 ا�جتمعات،   ��  البطالة  وارتفاع  الشر�ات  ب�ن  اإلفالس  حاالت  ارتفاع  إ��  أدى  الذي  �ورونا  ف��وس  والالمسموع  الالمرئي  العدو 

  ع��   هائلة  وضغوط   واحتقانات  اجتماعية  تبعات   لذلك   وست�ون   عرضة  األك��  هم   ا�حدود   الدخل  ذوي   الفئات  أن  والشك

 .  ا�ختلفة والدعم  اإلنقاذ  برامج  خالل من  واالجتما��،  االقتصادي االستقرار لتعز�ز ا�ح�ومات

  إ��  األزمة،  بوادر  و�داية  مارس  شهر   من   الثا�ي  ��   �ورونا  حاالت  أو��   ظهور   منذ   العالم،  ع��   ا�ح�ومات  وكبا��   املغرب،   سارع

 والسلم   االستقرار  لتعز�ز   املتضررة  للفئات  املساعدة  وتقديم  واالجتماعية  االقتصادية  للقطاعات  ودعم  إنقاذ   ب��امج  التدخل 

  امللك  البالد   عاهل   من  بتعليمات   4�ورونا  جائحة  بتدب��  خاص  صندوق   خلق   ��   الدولة  تدخالت   أو��  و�انت  واالجتما��،   االقتصادي 

  العامة  ا�خز�نة  موقع  وضع  كما  ،آثاره  من  وا�حد  �ورونا  ف��وس  ملواجهة   الوقائية  إلجراءاتا  تمو�ل  أجل   من  السادس   محمد

  تحف��   ��دف  مصرفية  تحو�الت  طر�ق  عن  ت��عا��م  تقديم  ��  الراغب�ن  واالعتبار��ن  الذاتي�ن  األ�خاص  إشارة  رهن  للمملكة

 كتدفقات   معها  التعامل  سيتم   �ورونا  جائحة  تدب��  صندوق   إ��  املوجهة  األموال  أن  للضرائب  العامة  املدير�ة  أعلنت  كما  الت��عات،

  ساهمت   كما  مساهم��ا،  مهنية  وهيئات  وخاصة  عمومية  شر�ات  عدة   أعلنت   ما  وسرعان  الضر�بة،  النتيجة   من  ل�خصم  قابلة

 أعمال   رجال  و  سياسية  �خصيات  و  درهم  مليون   40  يقارب  ما  أي  يورو  مليون   3.7  بحوا��  الوط�ي  ال��اب  ملراقبة  العامة  املدير�ة

 .  5األوسط الشرق  �� املؤثر�ن أعمال رجل 100 قائمة ضمن األمر�كية فور�ىيس مجلة صنف��م أن  سبق

  ال�ي   اإلجراءات  من   مجموعة  خالل  من  األزمة  هذه  تدب��  إل��ا  عوهد  وال�ي  االقتصادية  اليقظة  �جنة  خلق  تم  ذلك،   إ��  إضافة

وق   ف��ا  سنفصل   ��   منيع  وصد   كجدار  أك��،  ف��ا  التعمق  سنحاول   واإلجراءات،ال�ي  التدخالت  هذه  �ل  الدولة  وضعت  د�عده. 

  من  الكث��  أصبح   العالم  اقتصاديات  ع��  الو�اء  عن  الناجمة  السلبية  اال�ع�اسات  وأن   خاصة  �ورونا  لف��وس  للتصدي  محاولة

  إ��   اإلنتاج   حركية  إعادة  إ��  والس��  اإلنتاج  دواليب  و�طالق  لالقتصاد   بناء  إعادة  ومعركة  بالنصر  الظفر   بمعركة  ينعتو��ا  ا�حلل�ن

 الزمن.  من  ردًها ذلك  �لف  و�ن الطبي��، وضعها
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 التا��:  اإلش�ال ع�� نجيب أن البحثية الدراسة هذه خالل من سنحاول 

 للدولة   ا�حيو�ة  ا�جاالت  من  مجموعة  ع��  وتأث��ها  باملغرب   19  �وفيد   لف��وس  الو�ائية  ا�حالة  تطور   ملعطيات  استحضارا

  ع��   الدولة  اتخذ��ا  ال�ي  االقتصادية  والتداب��  اإلجراءات  ساهمت  حد   أي   إ��   واألعمال،  واملال  والتنقل   والسياحة  �االقتصاد 

 االجتماعي�ن؟ والتوازن  والسلم االقتصادية العودة  حالة وتحقيق الصدمة عبء من التخفيف  �� الرسمية  وغ�� الرسمية أجهز��ا
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 باملغرب كورونا أزمة تدب��  خالل  للدولة واالجتماعية االقتصادية  التدخالت األول: ا�حور 

 االقتصاد   خاللها  يواجھ  أن  يرتقب   مرجحة،  و�غ��ات  ــتحديات  و�عده  �ورونا  قبيل  ــ  سيواجھ  املغر�ي  االقتصاد   أن  كال ش

 ب�ن   القائم  لالرتباط  اعتبارا  م�حوظ،  �ش�ل  ستتأثر  القطاعات  من  مجموعة  وأن  خاصة  مسبوق،  غ��  حد  إ��  غامضا  مص��ا  املغر�ي

 اململكة   ال��ام  يفرضھ  وهذا  النسيج،  وصناعات  واإللك��ونيات  السيارات،  صناعة  ��  خاصة  الدولية،  والسوق   الداخ��  االقتصاد 

   دولة.  خمس�ن من أك�� مع ا�حر  التبادل  باتفاقيات املغر�ية

  املباشرة   االقتصادية  اال�ع�اسات  ملواجهة  (استباقية)  اعت����ا  ال�ي  اإلجراءات  من   مجموعة  باتخاذ   داخليا،  الدولة   بادرت

 واملالية  االقتصاد   وزارة  مستوى   ع��  االقتصادية  اليقظة   �جنة  إ�شاء  فتم  الوط�ي،  االقتصاد   ع��  �ورونا  لو�اء  املباشرة  وغ��

  تحديد   ع��  أخرى   جهة  من  �عمل  كما  الوطنية،  االقتصادية  للوضعية  اآل�ي  والرصد  التتبع   هو  خلقها  من   والهدف  اإلدارة.  و�صالح 

  �جنة   ــ  ال�جنة  هذه  وتضم  �ورونا.  أزمة  عن  الناتجة  للصدمات  عرضة  األك��  القطاعات  بمواكبة  يتعلق  فيما  املناسبة  األجو�ة

  وزارة   الداخلية،  وزارة   :  من  �ل   أعضا��ا  ب�ن  أشغالها  بتنسيق   اإلدارة   و�صالح   واملالية  االقتصاد  وز�ر  يقوم   وال�ي   ــ  االقتصادية  اليقظة

 ملقوالت  العام  اإلتحاد   املغرب،  بنك  امل�ي،   واإلدماج  الشغل   وزارة  والرق�ي،  األخضر  واالقتصاد   والتجارة  الصناعة  وزارة  ال�حة،

 .6الوزار�ة وغ�� الوزار�ة األخرى  القطاعات من ومجموعة املغرب، 

  والتداب��   اإلجراءات  من  مجموعة  خاللها  اتخذت  اجتماعات  ثمان  �عقد  ال�جنة  هذه  قامت  ، 7األسطر  هذه  كتابة  حدود   و���

 األ�خاص   ��م  وتداب��  إجراءات  أقسام،  ثالثة  إ��  تقسيمها  يمكن  إذ   التا�عة.  الفقرات  ��   بالتفصيل  ع��ا  سنتحدث   وال�ي  املهمة

  إ��   باإلضافة   الثانية)،  (الفقرة  والشر�ات  املقاوالت  ��م  وتداب��  و�جراءات  األو��)،  (الفقرة   الص��  ا�حجر  من  املتضرر�ن  الذاتي�ن

 الثالثة   الفقرة  ��  ع��ا  سنتحدث  وال�ي  19-�وفيد  أزمة  تداعيات  ملواكبة  الف��ة  خالل  اتخذت   وال�ي  البن�ي  با�جال  املتعلقة  التداب��

 البحث.  هذا من

 الص�� ا�حجر  من  املتضرر�ن  الذاتي�ن باأل�خاص  املتعلقة  والتداب��  اإلجراءات   األو��: الفقرة

 من   جملة  خاللها  اتخذت  وال�ي  االجتماعات،  من  مجموعة  االقتصادية   اليقظة  �جنة  عقدت  ال�حية  الطوارئ   ف��ة  خالل

  العمل؛   عن  املتوقف�ن  األسر  أر�اب  واملواطن�ن  األجراء  لفائدة  االقتصادية  األزمة  حدة  من  التخفيف  إ��  الهادفة   والتداب��  اإلجراءات

  هذا   ��  األولو�ة  أعطيت  فقد  اإلدارة  و�صالح   واملالية  االقتصاد   وزارة  بمقر  2020/03/19  يوم  املنعقد  الثا�ي  االجتماع  فعقب

 املأجور�ن   جميع  استفاد   حيث   ،8العمل  عن  توقفوا  الذين   األجراء  لفائدة   االجتما��   املستوى   ع��  جراءاتاإل   التخاذ   االجتماع

  ��   توجد  ال�ي  املقاوالت  طرف  من   العمل  عن  املتوقف�ن  ، 2020  ف��اير  ��  االجتما��   للضمان  الوط�ي  الصندوق   لدى  ��م  املصرح

 بالتأم�ن  املتعلقة  وتلك  العائلية   التعو�ضات  إ��  باإلضافة  درهم،  2000  قدره  وصا��  ثابت  شهري   �عو�ض  من  صعبة،  وضعية

 . AMO املرض عن اإلجباري 

  نتيجة   الشغل،   عن   توقفوا  الذين  لألجراء  االجتما��   للضمان  الوط�ي   الصندوق   سيمنحها  ال�ي  التعو�ضات   أن   إ��   و�ش��

  الذين   لألجراء  الصندوق   ذات   يمنحها  ال�ي  التعو�ضات  عن   تماما  يختلف   �ورونا،  ف��وس   �سبب   صعبة  بظروف  مقاوال��م  مرور 

  ع��  توفره  يثبت  أن  عليھ  يجب  والذي  إرادية،  ال  بكيفية  شغلھ  فقد  ي�ون   الذي  لھ  للمؤمن  يخول   األخ��  فالتعو�ض  وظائفهم،  فقدوا

 يوما  260  م��ا  الشغل،  فقدان  لتار�خ   السابقة  الثالث  السنوات  خالل  يوما  780  عن  تقل  ال  االجتما��  الضمان  بنظام  للتأم�ن  ف��ة

 
 16h00 الساعة ع�� 10/06/2020 يوم تصفح ، www.finances.gov.ma اإلدارة و�صالح واملالية االقتصاد لوزارة الرس�ي  باملوقع �شر-6
  إ�شاء   تار�خ  2020/ 11/03  ب�ن   املدة  تخص  االقتصادية   اليقظة  �جنة  طرف   من  املتخذة  واإلجراءات  اإلجتماعات  عدد  بخصوص  البحث  هذا  ��  املطروحة  املعطيات  -7

 األسطر.  هذه كتابة حدود 10/06/2020و ال�جنة، هذه
 واملالية.  االقتصاد وزارة بمقر 03/2020/ 19 يوم الثا�ي اجتماعها  عقد عقب االقتصادية اليقظة �جنة طرف من املنشور  ال�حفي البالغ  - 8
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 إل�عاش  الوطنية  الو�الة  لدى  للشغل  كطالب  م�جال  ي�ون   أن  عليھ  يتع�ن  كما  التار�خ،  لهذا  السابقة  شهرا  عشر  اإلث�ي  خالل

  اليوم   من   تبتدئ   أشهر  ستة  ملدة  الشغل  فقدان  عن  التعو�ض  يمنح   وعندها  العمل،  عن   قادرا  ي�ون   وأن  والكفاءات،  التشغيل

 .9الشغل فقدان لتار�خ  املوا��

  غ��  القطاع  ��   العاملة  لألسر  املؤقت  الدعم  عملية  إقرار  تم  23/03/2020  بتار�خ  الثالث  اليقظة  �جنة  اجتماع  وخالل 

 االجتماعية   بالوضعيات  متعلقة  جامعة   معلومات  قاعدة  وغياب  املهمة  لتعقد  ونظرا  �ورونا.  ف��وس  من  املتضرر   املهي�ل

 :10مرحلت�ن  إ�� املهمة تقسيم  تم فقد  للمواطن�ن،

 تتوفر   ال  وأصبحت  املهي�ل  غ��  القطاع  ��  و�عمل  راميد  خدمة  من  �ستفيد  ال�ي  األسر  ��م  األو��  املرحلة  

  سيتم   وال�ي  املعيش  من   تمك��ا  مالية  مساعدة  من  االستفادة  يمك��ا   األسر  هذه  الص��.   ا�حجر   إثر   يومي  مدخول   ع��

 �ورونا. جائحة محار�ة صندوق  موارد من  منحها

 وال�ي  املهي�ل  غ��   القطاع  ��  �عمل   وال�ي  راميد   خدمة  من  �ستفيد  ال  ال�ي  لألسر   بالنسبة  الثانية:  املرحلة  

  تصر�حات  لوضع   مخصصة  إلك��ونية  منصة  وضع  تم  فقد   األمر   ولتدب��  الص��،   ا�حجر   �سبب  العمل  عن   توقفت

 املواطن�ن. 

 التا��:  النحو ع��  املالية املساعدات  قيمة اليقظة �جنة حددت وقد

 أقل. أو فردين من امل�ونة لألسرة  درهم 800 أوال:

 أفراد.  أر�عة إ�� ثالثة من مل�ونةا األسرة درهم  1000 ثانيا:

   أ�خاص. أر�عة أفرادها عدد يتعدى ال�ي لألسرة درهم  1200 ثالثا:

  وا�ح،   �ش�ل  املغر�ي  االقتصاد   ع��  19  �وفيد  ف��وس  النتشار  حتمية  نتيجة  �انت  وال�ي  ال�حية  الطوارئ   حالة  وأثرت

  االقتصاد  ع��   التأث��  هذا   تداعيات  �شأن  كب��   قلق  و�وجد   املغر�ية،  لألسر   االجتماعية  وا�حاالت   الشغل  سوق   ع��  التأث��  و�التا��

  البالد.   ��  الرئيسي�ن   االقتصادي�ن  القطاع�ن  �عت��ان  وهما  �شدة   والسياحة  الزراعة  قطاعا  تضرر   فقد  والطو�ل؛  املتوسط  املدى   ��

 قطاع   ع��   �ورونا  ف��وس  جائحة  تؤثر  أن  ا�حتمل  من  أنھ  ح�ن  ��   ل�جفاف،  نتيجة  السنة  هذه  أصال  �عا�ي  الزرا��   القطاع  �ان  فقد 

   . 2021 سنة ح�ى بل  السنة، هذه فحسب ليس املغرب �� السياحة

  معظم  �شغل   والذي  البالدــ  ��  املهي�ل   غ��  القطاع  ت�خم  �سبب  االقتصادية  باألزمة  الس�ان  من   الهشة  الفئات  تأثرت  وقد

  من   يقرب   وما  التقاعد،  معاشات  خطة  ضمن  مندرج�ن  غ��  العامل�ن  ثل�ي  أن  والواقع  للغاية.  ضعيف  ا�خاص  والقطاع  ـــــ  الناس

 الس�ان،  من   الهشة  للفئات  اجتماعية  رعاية  نظام  يوجد  ال  كما  الطبية  التغطية  من  حالًيا  �ستفيدون   ال  العامل�ن  الس�ان  نصف

 .11وظائفهم  عامل 700.000 من  أك�� فقد ،2020  أبر�ل فاتح  حدود  و���  واملسن�ن. األطفال مثل 

 

 
 ،/www.marocdroit.com  االلك��و�ي  املوقع  منشور   �ورونا"،  جائحة   مع  التعامل  ��   االجتما��  للضمان  الوط�ي  الصندوق   "دور   مقالها:  ��  رضوان  أمينة  أوردتھ  -9

 23.30 الساعة ع��  2020/ 15/06 يوم تصفح
 . 2020/ 23/03 بتار�خ الثالث، اجتماعها  عقدها  عقب االقتصادية، اليقظة  ل�جنة ال�حفي البيان -10
 السياسات.  لتحليل  املغر�ي  املعهد  بموقع  ؟"   فعال  �ش�ل  19  �وفيد  أزمة  يدبر  أن  املغرب  بوسع  "هل  �عنوان:  هاوس"  �شاتام  "  طرف  من  منشورة  مقالة  -11

https://mipa.institute/author/mipa، 21.00 الساعة ع�� 16/06/2020 تصفح 

http://www.ces.ma/documents/pdf/auto-saisines/2018/as34-2018/av-as34-vf.pdf
https://fr.le360.ma/economie/au-maroc-le-coronavirus-a-mis-au-chomage-plus-de-700000-salaries-declares-a-la-cnss-212316
https://mipa.institute/author/mipa
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 كورونا  أزمة خالل والشر�ات  املقاوالت ��م وتداب��  إجراءات   الثانية: الفقرة

  CGEM  املغرب  ملقاوالت  العام  االتحاد   اق��ح  االقتصادي،  الكساد   ومواجهة  السلبية   االقتصادية  التداعيات  احتواء  ��دف

  90.000  بلسان  يتحدث  وهو   واملؤسساتية،  العمومية  السلطات  لدى  ا�خاص  القطاع  وممثل   االقتصادية  اليقظة  ب�جنة  عضو  وهو

 اإلجراءات   من   مجموعة  اق��اح  إ��   املغر�ية،  املقاوالت  لنمو  م�جعة  اقتصادية  بيئة  ضمان   ع��   والساهر   ومنخرطا،  مباشرا  عضوا

 اجتماع  أول   خالل  CVE  االقتصادية  اليقظة  �جنة  قررت   فقد  الوط�ي،  االقتصاد   ع��  الف��وس  النتشار  السل�ي  التأث��  من  للتخفيف

  والنسيج  السياحة  قطاعا  يظل  الراهنة  املرحلة  ��  أنھ  مؤكدة  عديدة،  قطاعات  ع��  الضوء  �سليط  ،2020  مارس   16بتار�خ   لها

 ب:  األمر و�تعلق يونيو ��اية ح�ى �ستمر خطة  وضع ال�جنة قررت  و�التا�� تأثرا. األك��

 املتوسطة   واملقاوالت  والصغرى   املتوسطة  واملقاوالت  للمقاوالت  بالنسبة  االجتماعية  املساهمات  �عليق 

 االجتما��).  للضمان الوط�ي  الصندوق  (مساهمة ا�حرة  واملهن جدا   والصغ��ة

 ال�ي   للمقاوالت  بالنسبة   2020  يونيو  30  ح�ى  الضر�بية  التصر�حات  وضع  تأجيل   من   االستفادة  إم�انية  

 درهم.  مليون  20 عن  2019 املالية  للسنة معامال��ا رقم يقل

 ا�حائز لغ�� واإلشعار  الضر�بية املراقبة �عليق  ATD 2020 يونيو 30 ح�ى . 

  لغ��   املأجور�ن  لفائدة  اتخاذها  سيتم  ال�ي  اإلجراءات  من  جديدة   سلسلة  لدراسة  وخصص  آخر  اجتماع  عقد  وقد  

  تحليل   فإن  آخر  جانب  املهي�ل.من  غ��  القطاع  ��  �شتغلون   والذين  )CNSS(  االجتما��  للضمان  الوط�ي  الصندوق   ��  املنخرط�ن

  �وفيد   جائحة  مواجهة  ��  الوط�ي  االقتصاد   قطاعات  مختلف  سلوك  أن  ع��  الوقوف  من  مكنت  املتوفرة  األخ��ة  الظرفية  املؤشرات

 متجا�سا.  يكن لم ،19

  من   بقرار  املتوقفة  تلك  وكذلك  ا�خار��  الطلب  ع��   �عتمد   ال�ي  تلك  م��ا  وخاصة  االقتصادية  األ�شطة  فروع  فبعض

  أجل   من  اتخذت  ال�ي  التداب��  من  مستفيدة   حيو���ا  ع��  حافظت  أخرى   فروعا  أن  ح�ن  ��  كذلك،  تأثرت  ا�ح�ومية،  السلطات

 .12ا�خار�� الطلب استمرار من أو الشرائية القدرة  ودعم  الشغل مناصب ع��  ا�حفاظ

  ا�جال  ففي  املقاوالت،  لفائدة  اإلضافية  التداب��  من  مجموعة  االقتصادية  اليقظة   �جنة  قررت  فقد  سبق،  ما  إ��  باإلضافة

  إ��   2020  ابر�ل   آخر  من   ذلك،  ��  يرغبون   الذين  الذاتي�ن  لأل�خاص  بالنسبة  باملداخيل  التصر�ح   تار�خ   تأجيل   تقرر   فقد  الضر��ي،

  بالصندوق   (املنخرط�ن  املأجور�ن  لفائدة  صرف  تكمي��   �عو�ض   �ل  الدخل  ع��   الضر�بة  من   اإلعفاء  ال�جنة   قررت  كما  .2020  يونيو

 املتوسط.  الصا�� الشهري  الراتب من باملائة 50  حدود  �� مشغلهم طرف  من االجتما��) للضمان الوط�ي

  عمومية،  صفقات  ع��  ا�حاصلة  املقاوالت  تجنيب   أجل  من  املتخذة  املرونة  تداب��  ال�جنة  اتخذت  اإلداري،  ا�جال  و��

 .13مسؤوليتھ تتحمل ال  الذي اإلنجاز ��  التأخر غرامات

 املرونة  تداب��  إدراج  أجل   من  األخ��ة  مراحلھ  ��   يوجد  14قانون   مشروع  فإن  االسم،  ا�جهولة  الشر�ات  ح�امة  مجال  و��

 ا�حسابات.  بحصر يتعلق  ما والسيما  الص��، ا�حجر  ظروف  ��  �عد عن التداولية أنجز��ا اجتماع عقد من  لتمكي��ا الضرور�ة

  تجاوز   ع��  املغر�ي  االقتصاد   قدرة  بأن  الرا�ع)،  (االجتماع  االجتماع  نفس  خالل  اليقظة  �جنة  أشارت  فقد  أخرى،   جهة  من

  حقيقي   حس  ع��  ال��هنة  املقاوالت،  قبل  من  تتطلب  الشراكة  هذه  واملقاوالت.  الدولة  ب�ن  وطيدة  شراكة  ع��  حتما  تمر  األزمة  هذه

 
 . 2020 أبر�ل 14 بتار�خ االقتصادية اليقضة ل�جنة الرا�ع اإلجتماع ا�عقاد بالغ - 12
 -�حفي بالغ - 2020 أبر�ل 14 يوم االقتصادية، اليقظة  ل�جنة الرا�ع االجتماع  ا�عقاد خالصات -13
  حالة   سر�ان  مدة  خالل  العامة  جمعيا��ا   ا�عقاد  وكيفيات  املساهمة  شر�ات  إدارة  أجهزة   أشغال  �س��   تتعلق   خاصة  أح�ام  �سن   27.20  رقم  قانون ب  األمر  يتعلق   -  14

 ال�حية.   الطوارئ 
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 األزمة   عن   امل��تبة   االست�جال  لوضعية   للتصدي   القص��   املدى   ع��   املتخذة   وال��تيبات  اإلجراءات  مع   و�املوازاة   باملسؤولية.

  تنفيذها   املمكن  السينار�وهات  لوضع  الرامي   اإلستبا��  الفكر   لتسي��   من�جية  ع��  االقتصادية  اليقظة  �جنة  توافقت  ال�حية،

  سيمكن   مما  الوط�ي،  لالقتصاد   القوي   واالنطالق  أ�شط��ا  إ��  القطاعات  �ختلف  التدر���  الرجوع  :   القادمت�ن  للمرحلت�ن  بالنسبة

  مز�دا  ع��  التوافق  تم  CVE  االقتصادية  اليقظة  ل�جنة  السادس  االجتماع  وعقبسينار�و.  ل�ل  �عبئ��ا  يجب  ال�ي  الوسائل  تحديد  من

 :15وتم  صعبة  مالية وضعية  �� املقاوالت لفائدة االقتصادية اإلجراءات من

  استثنائية   محاسباتية  بمعا�جة  �سمح  الذي   التوجي�ي  للقرار  للمحاسبة  الوط�ي  ا�جلس   اعتماد  

 سنوات.  5 مدى  ع��  ال�حية الطوارئ  حالة بف��ة املرتبطة والت�اليف الت��عات توزيع بخصوص

 املوجزة  البيانات  افتحاص  مهمة  ع��  ا�جائحة  تأث��  حول   ا�حاسب�ن  ا�خ��اء  هيئة  قرار  �شر  )états de 

synthèse.( 

 العقار.  قطاع �� العاملة املقاوالت لفائدة أك�ج�ن"  "ضمان آلية من  الفعلية االستفادة توسيع 

  الستئناف   املغرب  ملقاوالت  العام  االتحاد   بھ  تقدم   )KIT(  بدليل  علما  االقتصادية  اليقظة  �جنة  أخذت  ذلك،  إ��  باإلضافة

  السالمة   من  قدر  أق�ىى  لضمان  للمقاوالت  وال�حية  الوقائية  اإلجراءات  يوجھ  أن  يجب  الذي  وهو  ال�جنة  بھ  وأشادت  األ�شطة

  أفق   ��  الوزار�ة،  والقطاعات  االقتصادي�ن  الفاعل�ن  طرف   من  املقدمة  املق��حات  تجو�د  ع��  العمل  وسيتواصل  وز�نا��ا،  ألجرا��ا

  ��  ستتيح   حيث   ومت�املة،  شاملة  هذا  املعدل   املالية  بقانون   املرتبطة  اإل�عاش  خطة  وست�ون   املعدل.   املالية  قانون   ملشروع  اإلعداد

  ا�حجر   رفع   خطة  مع  تام  بتناسق  الوطنية،  االقتصادية  القطاعات  مختلف  أل�شطة  التدر���   التشغيل  إعادة   مواكبة  الوقت  نفس

 . Covid-19 أزمة �عد من ا�خروج عند قوي  اقتصادي  انتعاش لتحقيق  املالئمة الظروف ��يئة و لها ا�خطط  الص��

  ا�جاالت  �عض  ��  ومهمة  نوعية  قفزة   تحقيق   من  بالدنا  تمكن  أن  هذه،  اإلقالع  �خطة  اإلس��اتيجية  ا�حمولة  شأن  ومن

  الصدمات   تجاه   وصمودها  السيادية  مرتكزا��ا  �عز�ز  ع��   فضال  والرقمنة..)،   ا�خضراء  والطاقة  والتعليم   (�ال�حة  املهي�لة

 يتقاسمھ  مش��ك   طموح  عن  �عب�ً�ا  والتشغيل"،   االقتصادي  اإلقالع  "ميثاق  أساس  �عت��  ال�ي  ا�خطة،  هذه  وستش�ل  ا�خارجية.

 ا�جميع.  يتحملها وا�حة، ال��امات �� يتجسد االجتماعي�ن...)  والفرقاء البن�ي والقطاع واملقاوالت (الدولة املتدخل�ن  جميع

  كورونا أزمة  خالل  البن�ي القطاع تدخالت  :  الثالثة الفقرة

  جعلتھ   بقوة  املغر�ي  البن�ي  القطاع  يتمتع  .16رئيسية  أبناك  9  م��ا  �شاركية،  ابناك   5و   بنكية  مؤسسة  19  ع��  املغرب  يتوفر

  إفر�قيا   ��   خارجية  أسواق  اكتساح  ع��  قادًرا  جعلتھ  بل  املتخصصة.  التنقيط  وو�االت  الدولية  الهيئات  طرف   من  اعتبار   محط

  عبور   كقنطرة   محور�ا  دورا   يلعب  كما  الدولية.  األبناك  ك��يات  مع   تام  تنافس  وِ��   أفر�قيا،   وشمال  األوسط   والشرق   وأورو�ا

 والصناعة  الك��ى   العمومية  واألشغال  �االتصاالت  إس��اتيجية  ميادين  و��  ا�خصوص  ع��   إفر�قيا  إ��  مر�حة  مغر�ية  لالستثمارات

 ال�ي  العصيبة  األوقات  ببعض  من   مر  القطاع  أن  نن�ىى  فال  ثمن،  بدون   تكن  لم  النجاحات  وهذه  وغ��ها.  االستشار�ة  وا�خدمات

  إلفر�قيا   املغر�ي  والبنك  والسيا��   العقاري   والصندوق   الفال��   للقرض  الوط�ي   الصندوق   بي��ا  من   البنكية  املؤسسات  �عض  عرف��ا

 هي�ل��ا. و�عادة اإلفالس من إلنقاذها الدولة من قو�ا دعما  عرفت وال�ي االقتصادية للتنمية الوط�ي  والبنك  والشرق 

 
 04/2020/ 29 بتار�خ  االقتصادية اليقظة ل�جنة السادس  االجتماع ا�عقاد  بالغ -15

 . 19h50 الساعة ع�� 12/06/2020 يوم تصفح /https://www.istiqlal.infoاالستقالل حزب بموقع "،منشور  �ورونا  محار�ة �� األبناك "دور   التومي: أحمد -16

https://www.istiqlal.info/
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  امل��انية   وفر��ا  ال�ي  االعتمادات  �عادل  ما  أي  درهم،  مالي��  3  بـ  ساهمت  األبناك  أن  ��جيل  تم  �ورونا،  جائحة  وقبل  أنھ،  كما

 املشاريع  حام��  والشباب  واملتوسطة  والصغرى   جدا  الصغ��ة   املقاوالت  تمو�ل  ا��  ��دف  الذي  "انطالقة"  صندوق   ��  للدولة،  العامة

  ��  عضو�ة  من   أدوارها  فتعددت   �ورونا،  زمن  ��  أما  %.2  من  أقل  فائدة   و�سعر  أفر�قيا  إ��  املصدرة   والشر�ات  القروي  العالم  ��

 انقطاع   دون   البنكية  ا�خدمات  استمرار�ة  ع��  اإلبقاء  إ��  "19�وفيد   "  صندوق   ��  املباشرة  املساهمة  إ��  االقتصادية"  اليقظة  "�جنة

 . وح�ن وقت �ل �� ال�افية بالسيولة األوتوماتيكية الشبابيك  تزو�د واستمرار

  قامت  واملتنقلة،  الثابتة  وشبابيكها  و�اال��ا  ع��  األبناك،  أن  ا�حديث   املغرب   تار�خ   ��  سابقة  ويعت��   االنتباه  �ستد��   ومما

  جعل   مما  ال�حية،  االستثنائية  الظروف  وِ��  الوط�ي  ال��اب  أنحاء  جميع   ��  أسرة  مليون   5  من  أز�د  إ��  املرصودة،  اإلعانات  بتوزيع

 مجموعة   طرح  �ستث�ي  ال  هذا  لكن  .17االجتما��  الطا�ع  ذات  العمومية  والسياسات  ا�ح�ومية  للقرارات  التوصيل  "ذراع  بحق  م��ا

 البحث).  هذا من  الثا�ي ا�حور  �� ع��ا سنتحدث (وال�ي األزمة هذه ظل  �� واسعا نقاشا أثارت وال�ي النواقص املالحظات من

  البن�ي   القطاع  اتخذ  األسطر  هذه  كتابة  حدود  و���  االقتصادية  اليقظة  �جنة  عقد��ا  ال�ي  الثمانية  االجتماعات  عقب

 :18التالية النقط �� إجمالها يمكن وال�ي  البنكية املؤسسات ز�ناء خاصة  واألفراد، املقاوالت لفائدة التداب�� من  مجموعة

 يوليوز   30  غاية  إ��  والسكن)  االس��الك  (قروض  البنكية  القروض   سداد   تأجيل  من  االستفادة  إم�انية  

2020 . 

 اإليجار   بقروض   املتعلقة  وتلك   البنكية   القروض   سداد  تأجيل  )leasings (  أداء   بدون   يونيو  30  ح�ى  

 غرامات؛ أو رسوم

 للضمان املركزي  الصندوق  و�ضم��ا البنوك تمنحها للقروض  إضا�� خط تفعيل CCG. 

  يصل   أن  يمكن  "19  "�وفييد  أزمة  من  املتضرر�ن  الذاتي�ن  املقاول�ن  إشارة  رهن  فائدة  بدون   قرض  وضع  

  مع   سنوات  3  مدى  ع��  ،2020  أبر�ل  27  من  ابتداء  تفعيلھ  سيتم  الذي  القرض،  هذا  �سديد  و�مكن  درهم.  ألف  15  إ��

 بمبلغ  القطاع  هذا  سيساهم  كما  بال�امل.  الصلة  ذات  الفوائد  التأمينات  قطاع  وسيتحمل  واحدة.  سنة  مد��ا  سماح  ف��ة

 املركزي.  الضمان صندوق   خالل  من الدولة وضع��ا  ال�ي الضمان آلية �� درهم  مليون  100

 تدهورت  ال�ي  العقار  قطاع  ��  العاملة  املقاوالت   لفائدة  أك�ج�ن"  "ضمان  آلية  من  االستفادة  توسيع  

 �شاطها. تراجع �سبب خز�ن��ا

 تتحمل   أن   تقرر   فقد   املقررة،  ال�حية  الطوارئ   حالة  �سبب   دخلهم  تقلص  الذين  لألفراد   بالنسبة  

  السكن   قروض  سداد   تأجيل  عن  الناتجة  )intercalaires(  العرضية  للفوائد  ال�املة  الت�لفة  البن�ي  والقطاع  الدولة

  إ��  تصل  قد  شهر�ة  أقساط  لد��م  الذين  األ�خاص   اإلجراء  هذا  و��م  .2020  و�ونيو  مارس  ب�ن  املمتدة  للف��ة  واالس��الك

 شر�ات  قدم��ا  ال�ي  القروض  ف��ا  بما  االس��الك،  لقروض   بالنسبة  درهم   1.500و  السكن  لقروض  بالنسبة   درهم   3.000

 �خص؛  ألف  400  القروض سداد  تأجيل من  �ستفيد أن املتوقع من ولإلشارة، التمو�ل.

 
 ��   األبناك  "دور   عنوان  تحت  ��   https://www.istiqlal.infoاالستقالل  حزب  بموقع  منشور   مقال  بال��ملان،  االقتصادية  والتنمية  املالية  �جنة  عضو  التومي،  أحمد  -  17

 . 19h50 الساعة ع�� 12/06/2020 يوم تصفح "، �ورونا  محار�ة
 �حفي)  (بالغ  2020/ 05/ 21 يوم عقد والذي االقتصادية، اليقظة ل�جنة الثامن االجتماع  خالصات  -18

https://www.istiqlal.info/
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 االقتصادية  اليقظة  �جنة  )CVE(  عد   ما  املقاوالت  إقالع  مرحلة  لتمو�ل  الدولة  طرف   من   للضمان   آلية�  

 تمو�ل  من  اآللية  هذه  وستمكن  بالو�اء.  سلبا   تأثرت  وال�ي  وا�خاصة،  العمومية  املقاوالت،  أصناف  مجمل  و��م  األزمة.

  يمثل   والذي  ٪،   4  قدره   أق�ىى  فائدة  معدل   تطبيق   مع   املقاوالت  )besoins en fonds de roulement(  اشتغال  متطلبات

 سماح   ف��ة  مع   سنوات  سبع  مدى   ع��  القروض  هذه   سداد   يمكن  كما  أساس.  نقطة  200  +  املغرب  لبنك  الرئي�ىي  املعدل

 سنت�ن.  ملدة

  2020  سنة  من   الثا�ي  النصف  خالل  االقتصادية  الدينامية  لتعز�ز   الالزم  التمو�ل  �عبئة  من   هذه  الضمان  آليات  و��دف 

  إطالق   وتم  االقتصادي�ن.  الشر�اء  ب�ن  الثقة  استعادة  ع��   وكذا   األداء  آجال  وع��  التشغيل   ع��  إيجا�ي  تأث��  لها  سي�ون   وال�ي

 للضمان:  جديدين منتج�ن

 النشاط  إقالع   قروض  من  ٪95  الدولة  ضمان  ��   و�تمثل  : »Relance TPE«  -  جًدا"  الصغ��ة   املقاوالت  "إقالع  •

  درهم.   مالي�ن  10  عن  معامال��م  حجم  يقل  الذين  وا�حرفي�ن  والتجار  جًدا  الصغ��ة  للمقاوالت  املمنوحة  االقتصادي

 السنو�ة. املعامالت رقم من  ٪ 10  القروض هذه   تمثل  أن  و�مكن

 حجم   حسب  ٪90  و  ٪80  ب�ن  ي��اوح  الدولة  طرف  من  ضمان  آلية  و��  :  »Damane Relance«  -  إقالع"  ضمان"  •

  درهم.   مالي�ن  10  عن   معامال��ا  رقم  يز�د  ال�ي  املقاوالت  �شاط  الستئناف  املمنوحة  القروض   الضمان  هذا  ويغطي  املقاولة.

  معامالت   رقم  من   وشهر   الصناعية  املقاوالت  معامالت   رقم  من  الشهر   ونصف  شهر   إ��  القروض  هذه   تصل  أن  و�مكن

  تجاه   الوضعية  لتسو�ة  القرض  من   ٪  50  توظيف  يتوجب  األداء،  آجال  تقليص  ع��  املساعدة  أجل  ومن  األخرى.  املقاوالت

 درهم.  مليون  500 معامال��ا رقم يتجاوز  ال�ي الك��ى  املقاوالت أيًضا  املنتوج  هذا �غطي كما  املزودين.
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اقع  ا�جائحة، ف��ة  خالل املتخذة  التداب��  �شان  تحليلية مالحظات   الثا�ي:  ا�حور   واملأمول. الو

  ��   الدولة  مجهودات  مستوى   ع��   متعددة  ا�ع�اسات  املواطن�ن  ع��  املن���   ا�حجر   وفرض   ال�حية  الطوارئ   �حالة  �انت  لقد  

  عن   الناتجة  األفراد   عالقات  مستوى   وع��  جهة،  من  وال�حية  واالقتصادية  واألمنية  التشريعية  الناحية  من  الوضعية  تأط��

  ينب��  وما  القائم  الوضع  حول   مهما  نقاشا  خلق  مما  أخرى،  جهة  من  �شغيلية  أم  تجار�ة  أم  مدنية  �انت   سواء  التعاقدية  ال��اما��م

  وتحليل   ملناقشة  البحث   هذا   من   الثا�ي  ا�حور   نخصص   أن   ارتأينا  لذلك  الو�اء،  لهذا  فعالة  مواجهة  أجل  من  وذلك  ي�ون،  أن

   الف��ة. هذه   خالل اتخذت ال�ي االقتصادية القرارات  �عض  شرعية مدى ودراسة املطروحة اإلش�االت

  بالقطاع  املرتبطة  القرارات  �عض  وجدوائية  شرعية  مدى  لدراسة  ا�حور   هذا  من  األو��  الفقرة  سنخصص   الغرض   لهذا

 لدارسة  الثانية  الفقرة   سنخصص   بينما  الدخل،  فقدان   �سبب   واالس��الك   السكن  قروض  أقساط  تأجيل   سبيل   ع��  املصر��

  الوضع  واقع  ع��  الثالثة  الفقرة  ��  سنتحدث  فيما  واملقاوالت،  األجراء  ب�ن  الشغل  عقد  ع��  �ورونا  لف��وس   االقتصادية  التداعيات

 ا�جائحة. ظل ��  للمقاولة املا��

 �عاقدي؟ فرض أم بن�ي  إكرام  والسكن، االس��الك  قروض أقساط  تأجيل األو��: الفقرة

 إجراءات  مجملها  ��  �عت��   �ورونا  أزمة  تداعيات  �سب  املغر�ي،  البن�ي  القطاع  أعل��ا  ال�ي  املبادرات    مجموعة  أن   الر�ب 

  عميقا،  وفقهيا  قانونيا  نقاشا  أفرزت  القرارات  هذه  �عض  أن  إال  واملساهمة،  املواطنة  للشر�ات  ا�حقيقي  املفهوم  وكرست  إيجابية

  أي  ذلك  عن   ي��تب  أن  دون   كتا�ي،  طلب  تقديم  �عد   املستحقة  واالس��الك  السكن  قروض  أقساط  تأجيل  إجراء  عن  مثال  فا�حديث

  األمر،   اعتبار  إ��  ذهب  من  فهناك  املهتم�ن   ب�ن  نقاش  خلق  واحدة   مرة  للتجديد  قابلة  أشهر  لثالثة  التأخ��  غرامات  أو  مصار�ف

  يتحلل   أن  أو  العقد  بنود   �عديل  أو  بإلغاء  �ستقل  أن  طرف  ألي  وليس  املتعاقدين"  شريعة  "العقد  و�أن   مسبوق   غ��  �عاقديا  إجراءً 

 منفردة.  بطر�قة ال��اماتھ من

  من   الرغم  ع��  �ورنا  جائحة  �سبب  ال�حية  الطوارئ   حالة  ظل  ��  األبناك  اتخذ��ا   ال�ي  التداب��  اعت��  من  هناك   املقابل  ��

ة   أو   املغر�ي  القانون   ��  مسبوقة  غ��  �عاقدية  بدعة  ليست  أ��ا  إال  أهمي��ا   هذه   تقر�ر  يمكن   بل  وتفضال،   إكراما  م��ا   صدرت  ِمنَّ

  �حماية   تداب��  بتحديد  القا�ىي  31 - 08  قانون   كرسھ  الذي  القضائي  اإلمهال  ع��  باالعتماد   أفضل  مزايا  تحقق  و�شروط  التداب��

  �سبب   ال��اماتھ  تنفيذ  عن  توقف  الذي  النية"  "حسن  صفة   املق��ض  بمنح  تتعلق  مهمة  حمائية  بصيغة   جاء  ،والذي19  املس��لك

  أو  ال�جز   أن  ذلك  بال��اماتھ  الوفاء  �ستطيع  ح�ى  عليھ   والتنفيس  للتوسعة  قضائية  مهلة  طر�ق  عن   وذلك  متوقعة  غ��  ظروف

  ��دف   ال�ي  تلك   عن   مختلفة   ومعا�جة  خاصة  معاملة  �ستد��   مفا��،   أو   عر�ىي   �ش�ل  املق��ض   يصيب  الذي   التنفيذ   عن   التوقف

 األخ��   لهذا  االقتصادية  ا�حياة  إنقاذ   ع��  ا�حرص  املهم  فمن  املق��ض،  ع��  التنفيذ  من  وتمكي��ا  البنكية  املؤسسة  حماية  إ��  فقط

 .20التنفيذ مواصلة يمكنھ ح�ى عليھ التوسعة خالل  من ال�جز  هذا  مصدر إ�� والنظر 

  مدة   وتمديد   االستحقاق   مبلغ  بنفس  باالحتفاظ  إما  املتع��ة؛  األقساط  سداد  لتأجيل   وسيلت�ن   البنوك  اعتمدت  لقد

  جدول   �غي��  حول   مطروحا  اإلش�ال  يبقى  ا�حالت�ن،  �لتا  و��.  االستحقاق  مبلغ  من  والرفع  املدة  بنفس  باالحتفاظ  أو  القرض،

 إال   للمصار�ف،  يخضع  ال   التأجيل  طلب  أن   إ��   بنك  �ال��يد  البنوك  �عض  أشارت  حيث  ،(Tableau   d’amortissement)اإلستخماد 

  نجد  ذلك،  من  العكس  وع��   ال،  أم  لفوائد  ستخضع  أشهر  ثالثة  ملدة   املؤجلة  واالس��الك  السكن  قروض  �انت  إذا  ما  تو�ح  لم  أ��ا

  مسطرة   غياب  إ��   راجع  التباين  وهذا  التأخ��،  لغرامات  التعرض  بدون   االستحقاقات  تأجيل   اعتمدت  الشع�ي   البنك  مجموعة  أن

 
 . 2011 أبر�ل 7 بتار�خ ،5932 عدد الرسمية با�جر�دة منشور  املس��لك، �حماية تداب�� �سن املتعلق  31.08 رقم القانون  - 19
 والقانون   الدولة   "   ا�جما��  باملؤلف  منشور   مقال  �ورونا"،  جائحة  إثر  ع��  الدخل  فقدان  �سبب  واالس��الك  السكن  قروض  أقساط  "تأجيل  حمزة،  املهيمن  عبد  د.  -20

 347  ص 2020 ماي عدد القانون، علوم  إحياء مؤلفات �ورونا"، جائحة زمن ��
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  مما  مفهوم،   غ��   غموض  وسط   العملية  لتنطلق   ا�جائحة،  هذه   ظل  ��   البنكية   الديون   أقساط   سداد  تأجيل   من   لالستفادة   موحدة 

  لصا�ح   فوائد  اقتطاع  املؤجلة  القروض  ع��   ي��تب  أن  ليجب  أنھ  واعت��وا  واملهتم�ن،  املستفيدين   أوساط  ��  واسعا  جدال  خلق

  يمكن  ال�ي  بالتغي��ات   املدين  قبول   أن   كما  .�ورونا  جائحة  بانتشار  مرتبطة   استثنائية  أزمة  عن  ناتج   التأخ��  أن   اعتبار  ع��   البنك، 

  قد  البنوك أن  إ�� باإلضافة  القضائي. اإلمهال لطلب القضاء إ�� ال�جوء حق ذلك  �عد لھ تتيح  ال قد  اإلستخماد، جدول  ع�� تطرأ أن

  هذه   ملواجهة  عنھ  التخفيف  بدل  املدين  املس��لك  �اهل  سيثقل  الذي  األمر  ��ا،  علم  ع��  ي�ون   قد  أخرى   فوائد  املدين  ع��  ترتب

 . 21الظرفية

  الشر�ف  الظه��  من  243  الفصل  من  2  الفقرة  أح�ام   من  بالرغم  "أنھ:  ع��  31-08  قانون   من  149  املادة  تنص   ولذلك

  متوقعة  غ��  اجتماعية  حالة  أو  العمل  عن   الفصل  حالة  ��  والسيما  يمكن  والعقود،  االل��امات  قانون   بمثابة  رمضان  9  ��  الصادر

  .ا�ختصة ا�حكمة رئيس من بأمر  املدين ال��امات تنفيذ  يوقف أن

  ع��  عالوة  للقا�ىي،   يجوز   .القضائية  املهلة  مدة   طيلة  فائدة  عل��ا  ت��تب  ال  املستحقة  املبالغ  أن   ع��  األمر  ��  يقرر   أن  و�مكن

 األخ��ة   الدفعة   تتجاوز   أن  دون   التنفيذ،  وقف  أجل   ان��اء  عند   املستحقة  املبالغ  أداء  كيفيات  عنھ  الصادر  األمر  ��  يحدد  أن  ذلك

  وقف   أجل   ان��اء  ح�ن   إ��   املذ�ورة   التسديد   كيفيات   البث  يؤجل  أن   لھ  أن   غ��   سنت�ن.   من   بأك��   القرض  لتسديد   املقرر   األص��  األجل 

 التنفيذ. 

  املسار   سلوك  إ��   ا�حاجة  دون   الودية  التسو�ة  ع��   املهلة  من  املق��ض�ن   تمك�ن  ع��  عملت  األبناك  أن   إ��   اإلشارة  وتجذر 

  الواجب   يفرضھ  الذي  التضامن  منطق  ��  االنخراط  عن  م��ا  كتعب��  مسطر�ة  و�جراءات  مالية  ت�اليف  من  يتطلبھ  وما  القضائي

  أو   مصار�ف  أي  ذلك  عن  ي��تب  أن  ودون   القرض  ��  السابقة  الشروط  تجديد  �عدم  االل��ام  شر�طة  وذلك  الو�اء،   ملواجهة  الوط�ي

 ال�ي   التأمينات   �ل   يد   معتمد  األول،  االستخماد  جدول   ��   محدد  هو  كما  للقرض   اإلجما��   املبلغ  �غي��  وعدم  التأخ��،  عن  غرامات

 .التأجيل ف��ة طيلة القرض �غطي

 واملقاوالت األجراء  ب�ن الشغل عقد ع��  للو�اء االقتصادية التداعيات  الثانية: الفقرة

  الدولة   اتخذت  املقاوالت،  واستمرار�ة  الشغل   عقود   ع��  ا�جائحة  لهذه   ا�خط��ة  االجتماعية  اآلثار  لتفادي  أنھ  حقيقة

  وتقييم   تتبع  أجل   من  االقتصادية  اليقظة  �جنة  إحداث  خالل  من  االجتماعية،  ا�حمولة  ذات  واإلجراءات  التداب��  من  مجموعة

 .األزمة حدة   من  التخفيف نحو تصبو ال�ي  املناسبة التداب�� واتخاذ  االقتصاد، وضعية

 منح  أخرى   جهة  ومن  جهة،  من  االجتما��  للضمان  الوط�ي  الصندوق   طرف  من  الشغل  فقدان  عن  �عو�ضات  منح   فتم

 اتخذتھ  ما  وهو  .املواطن�ن  جميع  �شمل   أن   ينب��   القانونية  ا�حماية  أن  أساس  ع��   املهي�ل  غ��   القطاع  ��   للعامل�ن  مالية  مساعدات 

  من   الثالثة  النقطة  �شأن  ال�حفي  البالغ  ��   أعلنتھ  ما  خالل   م  ، 2020  أبر�ل  09  ا�خميس  يوم  املنعقد   ا�ح�ومي  مجلسها  ��  ا�ح�ومة

  الوط�ي  بالصندوق   املنخرط�ن  املشغل�ن   لفائدة  استثنائية  تداب��  �سن  25.20  رقم  قانون   مشروع  ع��  املصادقة،  ع��  أعمالها،  جدول 

 املشروع  ،هذا  19  ل�وفيد  �ورونا  ف��وس  جائحة  تف�ىي  تداعيات  من  ��م،واملتضرر�ن   املصرح  لد��م  والعامل�ن  االجتما��  للضمان

  إ��   2020  مارس15    من  (أي  األو��   املادة  ��   عل��ا  املنصوص  الف��ة،  �عت��  تدب��ا   منھ،  الرا�عة  املادة  من  األو��  الفقرة   ��  تضمن  الذي

  الصندوق   لدى    2020ف��اير   شهر  برسم  ��م  املصرح  أي(  املذ�ورة   املادة  ��   إل��م  املشار  للعامل�ن  بالنسبة  )،2020يونيو    30  غاية

  اعتبار   �ع�ي   مما  الشغل،   مدونة  من   32  املادة   أح�ام  وفق   الشغل   لعقد   مؤقت   توقف  ف��ة  فيحكم  ، )االجتما��  للضمان   الوط�ي

 
  التدخالت   فعالية  املغر�ي"  وا�جتمع  �ورونا   "جائحة    ا�جما��  باملؤلف  منشور   مقال  �ورونا"،  جائحة  ظل  ��  للمس��لك  والواقعية  القانونية  "ا�حماية  هروس،  هاجر  -21

 . 2020 يونيو .80ص السياسات وتحليل لألبحاث املغر�ي املركز الرحا��،  ميلود د. تنسيق املآالت"، وسؤال
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 العالقة   أن  ع��  يدل  ايجا�ي.  أمر   وهو  القانون،  ��ذا  للمشمول�ن  بالنسبة  العمل   عن   مؤقت  توقف  ف��ة  حكم  ��  املذ�ورة   الف��ة

 للضمان   الوط�ي   الصندوق   لدى   2020  ف��اير   شهر   خالل   ��م  املصرح  غ��   العامل�ن   أيضا  �شمل  أن   و�نب�� .  قائم.  مازالت  التعاقدية

  تأو�ال   النص  هذا   تأو�ل  يتم  ال   ح�ى   املهي�ل،   وغ��  املهي�ل  القطاع�ن  �س��دف   أن   أي  بھ،  املنخرط�ن  غ��  األجراء   ،وجميع   االجتما�� 

 . الشغل عقد   توقف �� حقها من  األجراء من األخ��ة الفئة حرمان فيتم خاطئا

  أو  املعنية للسلطات إداري، قرار بموجب  مؤقتا تطبق  املقاولة  إغالق  �سبب  الشغل عقد توقف مدة   فإن سابقا، أشرنا وكما

 السنو�ة   العطلة  مدة  احتساب  عند  حقيقي  فع��   شغل  ف��ات  بمثابة  �عت��   و�التا��  الفع��،   الشغل   مدد   ضمن   قاهرة  قوة  بفعل 

 املشغل�ن.  طرف من  فيھ لالج��اد  مجال وال لألجراء القانون  خولھ  حق فهذا العطلة، هذه  من إسقاطها يمكن وال ع��ا، املؤدى

  الشغل  فقدان  عن  التعو�ض  صندوق   إحداث  إطار  ��  الدولة  ��ا  قامت  ال�ي  االجتماعية  املبادرة  هذه  ان  ع��  القول   و�مكن

  �سبب   رزقهم  مصدر  فقد  إثر  ع��  األجراء  يواجهها  ال�ي  الصعبة  الظروف   ملواجهة  األمان  صمام   ��  االجتما��،  الضمان  وصندوق 

  مما   .الشغل  عقود   فقدوا  من  أمام  األيدي  مكتوفة  وقفت  ال�ي   الدول   ببعض  مقارنة  رائدة  تجر�ة  و��  .للمقاوالت  االضطراري   التوقف

  من  مادية  �عو�ضات  من  األجراء  ليستفيد  القانو�ي  التكييف   ع��   فاالعتماد   للدخل.  مدرة   أخرى   أ�شطة  عن  البحث  إ��   هؤالء  اضطر

 واملؤقت   االضطراري   التوقف  ع��ا  نتج   قاهرة  قوة  ��  19  �وفيد  جائحة  واقعة  أن  أساس  ع��  االجتما��،  الضمان  صندوق   طرف

 .22للمقاولة

 ا�جائحة  ظل  �� للمقاولة املا�� الوضع تحس�ن   :  الثالثة الفقرة

  منظوما��ا  من  يتجزأ  ال  وجزًءا  للدولة  أساسيا  شر��ا  �عت��  العمومية  أو  ا�خاصة  سواء  والشر�ات   املقاوالت  أن   الشك

 ��  التنمية  دواليب  وتحر�ك   الشغل  مناصب  خلق  ��  �ساهم  عنھ  محيد   ال  اجتماعيا  شر��ا  كذلك  و�عت��  واملالية،  االقتصادية

  هذه   لفائدة   املسطر�ة  والتداب��   اإلجراءات  من   مجموعة  اتخاذ  ع��  الدولة  عملت  فقد   وغ��ها  االعتبارات   تلك  ل�ل  شمولي��ا،

  بمسطرة   العمل  ووقف  ا�جبائية،  باملراقبة  العمل  وقف  بالقروض،  املقاوالت  ودعم  والتنظيمية  القانونية  اآلجال  وقف  م��ا  األخ��ة،

  هذه  تقدمھ   ما  �ل  و�حكم  املقاوالت.  لفائدة   تداب��ال  من   وغ��ه  العمومية  للديون   ا�ج��ي   التحصيل  مادة  ��  ا�حائز  للغ��  اإلشعار

 اإلجراءات   من   بمز�د  يتأ�ى  أن   يمكن  االستغالل  واستمرار�ة  املا��  لوضع   تحسينا  فإن  استثنائي،  ظرف   ��  وضعها  و�ون   املقاوالت

  :23ي�� ما �� ت�خيصها يمكن  وال�ي الضرور�ة

 املادة   ومراجعـة  العموميـة،  الطلبيـات  بخصـوص  املغر�يـة  للمقـاوالت  تفضيليـة  انتقاليـة  مقتضيـات  سـن  

  صفقـات   علـى  املطبقة  اإلدار�ة  الشـروط  دفتـر  علـى  باملصادقة  242016  مـاي   13  بتار�ـخ   2.14.394  رقـم  املرسوم   مـن   52

  العموميـة   الصفقـات  نائلـة  املقاوالت  مصالـح   علـى  ا�حفـاظ  اتجـاه  فـي  العـام  القانـون   أشـخاص  لفائـدة   املنجزة   األشغال

  لنيل   للتباري   الصعو�ة  ذات  للمقاولة  الفرصة  و�تاحة  النشاط،  ��   االستمرار  عل��ـا  املعول   الصفقـات  عقـود   فسـخ   بتجنـب

 العمومية.  الصفقات

 
 عالقة   "إ��اء  موضوع  ��  الشعي�ي،  الغشام  املصطفى  واشراف  تنسيق  والقانونية،  القضائية   للدراسات  عدالة  بمجلة  منشور   مقال  ��  وآخرون،  اليسسفي   د.حميد  -  22

 2020 يونيو عدد ،50  ص واجتماعية" قانونية مقار�ة ا�جائحة، زمن ظل �� الشغل
 ا�خاطر   رصد  ��  محاولة  19-�وفيد  -  �ورونا   زمن  ��  املقاولة  "صعو�ات  موضوع:  ��  القانون"،  "مغرب  االلك��ونية  با�جلة  منشور   مقال  ��  سعيد،  أولعر�ي  أورده،   -   23

 .16h00 الساعة  ع�� 12/06/2020 يوم املوقع تصفح والفرص"،
 العمومية.   األشغال صفقات  ع�� املطبقة العامة  اإلدار�ة الشروط دف�� ع��  باملصادقة املتعلق ،2016 ماي 13 بتار�خ صادر 2.14.394 رقم املرسوم  -24
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 العمومية   اإلدارات   مع  املتعاقدة   للمقاوالت  املالية  املستحقات  أداء  ��  وسريعة  موحدة   مساطر   تب�ي  

  العقود  منازعات  فض  ��  التجـاري   التحكيـم  طر�ـق  واعتمـاد   العموميـة،  واملقاوالت  واملؤسسات  ا�حلية  وا�جماعـات

  الهيئة  أو  ا�حكم   أمام  الن�اع  إثارة  تار�خ   من   محدد   زم�ي  سقف  داخل  القضايا  ��  تحكيما  البث  تو��  مع  اإلدار�ة،

 املقاولة.  طلب ع�� بناء التأخ�� يكن لم ما  امل��رة، القصوى  ا�حاالت �� واحدة  مرة  للتمديد األجل قابلية  مع  التحكيمية،

 فـي   أو  ف��ـا  طرفـا  املقاولة  تكـون   التـي  اإلدار�ة،  بالعقـود   متعلقـة  دعـاوى   فـي   للبـث  قصـوى   آجـال  تحديـد  

  عـرض   �شـأن  الطرفـان  ف��ـا  يتوافـق  لـم  أو  رائجـة  (ملفـات  العـام  القانـون   أشـخاص  بمديونيـة  التصر�ـح  تـروم  التـي  القضايـا

 .العمومييـن املدين�ن بحـوزة املوجودة أصولهـا مـن املقاولة لتمكيـن وذلـك  للتنفيـذ،  آجـال  وتحديـد التحكيـم) علـى املنازعة

  و�زالـة  الذاتـي   تمو�لهـا  مـن   اسـتفاد��ا  منـاخ   توفيـر  عبـر  املقاولة  �حاجيـات  املناسب  التمو�ـل  اعتمـاد 

 عموميـة؛ ضمانـات بتأسـيس معـزز  تمو�ـل أو عمومـي بتمو�ـل مقـرون بنكـي بتمو�ـل و�عضيـده وتحفيـزه، عوائقـھ
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 خاتمة

  والدورة   واإلنتاج  املقاوالت  ع��   19  �وفيد  �جائحة   االقتصادية  اآلثار  لدراسة  املتواضعة  البحثية   ا�حاولة  هذه  ختام  ��

  السطح  إ��   طفت   األزمة،  هذه  حدة  من   للتخفيف  مؤسسا��ا   ع��  الدولة  اتخذ��ا   ال�ي  التداب��   وكذا   األفراد  وح�ى  االقتصادية

  املستقبل   واستشراف  للتجنيد  �حاولة  كذلك   فرصة  اعتبارها  يمكن  وال�ي  املتوقعة،  وغ��  العميقة  الفعلية  اإلش�االت  من   مجموعة

 �التا��:  عل��ا ال��ك�� يجيب ال�ي  النقط أهم ولعل  التدب��ية، أو  التنظيمية أو املعيار�ة سواء ا�حالية النواقص  تدارك ومحاولة

 الوطنية   الو�الة  بإحداث  املتعلق  72.18  بقانون   والتسريع  الفئات،  �جميع  وشامل  مت�امل  قوي   اجتما��  حماية  نظام  وضع 

 البطالة.  ومحار�ة  واإلنفاق الدعم ب��امج  ومواكب��ا والفقر  الهشاشة �عيش ال�ي  الساكنة تقييد  قصد  لل�جالت

 واملستقل�ن.   ا�حرة  املهن وأ�حاب األجراء غ�� العامل�ن أو األجراء، سواء الفئات �جميع االجتماعية ال�حية  التغطية �عميم 

 م��انيات   ورصد  واالستثنائية،  الفجائية  الظروف  هذه  مثل  إ��   لالستعداد   عامة،  بصفة  املالية  القانونية  املنظومة  تكييف  

 األزمات. لتدب�� مخصصة احتياطية جانبية

  والنقل   بالسياحة  املتعلقة   تلك  خاصة  ا�جائحة  هذه  من   تضررا   األك��  القطاعات  نبض  إعادة  �حاولة  إس��اتيجية  خطط   وضع  

 والتصدير.  واالست��اد  ا�جوي 

 خص   ال�ي  فر�سا  ��  ا�حال  هو  كما  صعبة،  وضعية  ��  ��  ال�ي  املقاولة  بأجراء  خاص  اجتما��   قانون   إخراج  سبل  ��   البحث  

  نظام   وهو   "AGS  األجور   ضمان  تأم�ن  "  اقتصادية،  ألسباب  التسر�ح   حال  ��   األجراء  بتأم�ن  خاص   بنظام  األجراء  مشرعها

 واقتصادية. واجتماعية مالية صعو�ات �عرف املقاولة أن حالة �� يتدخل ضمان

 وجعلھ  البن�ي"   و"القانون   والعقود"   االل��امات  "قانون   واألبناك،  الز�ناء  ب�ن  التعاقدية  للعالقة  املنظم   القانون   ��  النظر  إعادة 

 أداء   تنظيم  أو  للوفاء،  الشي�ات  تقديم  آجال  مثل  محك  ��  الز�ون   تجعل  وال�ي  الفجائية  الظروف  ظل  ��  خاصة  مرونة  أك��

 للز�ون. االقتصادية الظروف وترا��  ليونة أك�� وجعلها القروض مستحقات
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 املعتمدة: املرجع

 حمزة،   املهيمن  وعبد   بوحميدي   محمد  نبيل   تنسيق  �ورونا"،  جائحة  زمن   ��   والقانون   "الدولة  جما��،  مؤلف  

 . 2020 ماي والنشر، للطباعة السالم  دار  منشورات

 الرحا��،   ميلود   تنسيق  املآالت"،  وسؤال   التدخالت   فعالية  املغر�ي،  وا�جتمع  �ورونا  "جائحة  جما��،   مؤلف  

 . 2020 يونيو السياسات، وتحليل  لألبحاث املغر�ي املركز  منشورات

 والقانونية،  القضائية  للدراسات  عدالة  مجلة  القانونية"،  املنظومة  ع��  19  �وفيد  جائحة  "آثار  جما��،  مؤلف 

   2020 يونيو  عدد  الشع�ي، الغشام املصطفى و�شراف، تنسيق 

  أبر�ل   7  بتار�خ   ،5932  عدد   الرسمية  با�جر�دة  منشور   املس��لك،  �حماية  تداب��  �سن  املتعلق   31.08  رقم  القانون  

2011 . 

 االقتصادية اليقظة ل�جنة الثمانية لالجتماعات ال�حفية البالغات CVE ��06/2020/ 18 يوم  حدود   إ   . 

 باملوقع   منشور   مقال  �ورونا"،  جائحة  مع  التعامل  ��  االجتما��   للضمان  الوط�ي  الصندوق   "دور   رضوان،  أمينة  

 www.marocdroit.com االلك��و�ي

 "  السياسات   لتحليل   املغر�ي   املعهد   بموقع  منشور   مقال  هاوس"،   �شاتام 

https://mipa.institute/author/mipa، ؟".  فعال �ش�ل 19 �وفيد  أزمة يدبر أن املغرب بوسع "هل �عنوان 

 منشور   مقال  والفرص"،  ا�خاطر  رصد  ��  محاولة  19-�وفيد  -  �ورونا  زمن  ��  املقاولة  "صعو�ات  سعيد:  اولعر�ي  

   www.marocdroit.com القانون" "مغرب االلك��ونية با�جلة
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