
 1 

  

FCMICSNews 

N° 17 / 2020 2020  / 17 العدد   

6, rue Erfoud, Hassan - Rabat 

Tél : +212 5 37 76 66 21 / Fax : +212 5 37 76 78 96 

Email : fcmcis@menara.ma/fcmcisdirecteur@gmail.com 

www.fcmcis.ma 

والخدمــــات للتجــارة والصنـــاعةالغــرف المغربية جـامعة   

 الغرف المغربية تواكب التطورات االقتصادية  جامعة
 في ظروف حالة الطوارئ الصحية

في إطار التعبئة الشاملة التي انخرطت فيها بالدنا بقيادة جاللة الملك محمد السادس نصره هللا 
وبعد اإلعالن عن حالة الطوارئ الصحية  لمواجهة الجائحة العالمية لفيروس كورونا المستجد،

جامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات  تابعت ،2020مارس  20ابتداء من يوم 
 ...مواكبتها لمختلف التطورات، السيما من خالل دورها في لجنة اليقظة االقتصادية

 

 بمبالغ ماليةتساهم غرف التجارة والصناعة والخدمات وجامعتها 
 كورونا صندوق الخاص بتدبير جائحة فيروسدعما لل 

 

 
 

 

تماشيا مع تعليمات صاحب الجاللة الملك 
محمد السادس الداعية إلى توفير شروط 
تمويل اإلجراءات الوقائية لمواجهة وباء 

، ساهمت غرف والحد من آثارهكورونا 
التجارة والصناعة والخدمات وجامعتها بمبالغ 

هذه صندوق الخاص بتدبير لل مالية دعما
في ها نخراطال اديتجسوذلك ، جائحةال

الدينامية الوطنية للتضامن والتآزر المنبثقة 
 مجتمع المغربي وتقاليده األصيلة،من روح ال

ومساهمة في التخفيف من اآلثار االقتصادية 
واالجتماعية لحالة الطوارئ الصحية التي 
انعكست على بعض القطاعات واألنشطة 

 ..االقتصادية.
 

 

 

  

    

 

 
 

 
 

 

مكتب جامعة الغرف المغربية 
يجتمع  للتجارة والصناعة والخدمات

 دوريا عبر تقنيات التواصل عن بعد،
دية للبالد يتابع الحالة االقتصاو

ويبلور مقترحات غرف التجارة 
إلى  والصناعة والخدمات الجهوية

ملتمسات للحكومة ولجنة اليقظة 
االقتصادية وتدابير إجرائية 
للتخفيف من تأثير توقف األنشطة 

 ...التجارية والصناعية
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 للتجارة والصناعة والخدمات تواكبجامعة الغرف المغربية 
 لتطورات االقتصادية في ظروف حالة الطوارئ الصحيةا

 

في إطار التعبئة الشاملة التي انخرطت فيها بالدنا بقيادة 
جاللة الملك محمد السادس نصره هللا لمواجهة الجائحة 
العالمية لفيروس كورونا المستجد، وبعد اإلعالن عن حالة 

تواصل  ،2020مارس  20الطوارئ الصحية ابتداء من يوم 
جامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات 

اكبتها لمختلف التطورات، السيما من خالل دورها في مو
 .لجنة اليقظة االقتصادية

 

 
 

في هذا اإلطار، تؤكد الجامعة على مواقفها بخصوص مداخل 
 :األزمة، وذلك من خالل هذه التعاطي مع 

  إعطاء األولوية المطلقة لصحة وسالمة المواطنين في كل
 التدابير المزمع اتخاذها؛

 تأكيد على أهمية التضامن االقتصادي في هذه الظروف، ال
 خاصة بالنسبة للقطاعات االقتصادية األكثر تضررا؛

 رورة ضمان استمرار الدورة االقتصادية وتأمين تزويد ض 

 السوق الوطنية بالحاجيات األساسية والمواد الغذائي؛
 

هذه المداخل من خالل  ةوقد حرصت الجامعة على ترجم
العمل ضمن لجنة اليقظة االقتصادية، والتي أسفرت 

 :اجتماعاتها الثالث السابقة عن تدابير استعجالية، أبرزها 

تمكين المقاوالت في وضعية صعبة من تأمين أجور ▪ 
مستخدميها المتوقفين عن العمل خالل الثالث األشهر 

 المقبلة؛

ن في وضعية صعبة تأجيل استخالص ديون المستأجري ▪
 ؛2020إلى غاية نهاية يونيو 

 

 
 

تأجيل أداء المستحقات االجتماعية للمقاوالت إلى غاية ▪ 
 ؛2020نهاية يونيو 

تأجيل وضع التصريحات الضريبية إلى نفس التاريخ ▪ 
مليون  20للمقاوالت التي يقل رقم معامالتها عن  بالنسبة

 درهم، والتي قدمت طلبا في الموضوع؛

يونيو  30تأجيل المراقبات الضريبية إلى ما بعد ▪ 
 ؛2020

مواصلة النقاش بخصوص آليات التعامل مع األجراء ▪ 
الغير مسجلين بالصندوق الوطني للضمان االجتماعي ومع 

 .القطاع الغير المنظم

كما تواصل الجامعة بتعاون مع شركائها وعبر تواصلها مع 
الغرف الجهوية المغربية على تتبع الحالة االقتصادية 
والوقوف على تطورات األوضاع بمختلف جهات المملكة، 
حيث أصبحت بعض القطاعات االقتصادية في الميادين 
التجارية والصناعية والخدماتية في حالة صعبة، كما أن 

المهنيين أصبحوا في وضعية حرجة للغاية تجاه  مجموعة من
 .مموليهم وأبناكهم

 وفي هذا الصدد، تؤكد الجامعة على ضرورة إيجاد الحلول
 اهتمام من   يلزم   ما ء إيال  مع  القطاعات  لجميع  المناسبة

 

 
 

الفئات األكثر تضررا والتي ال تتوفر على أي إمكانية  إلى
 .لالدخار أو التصرف

إن جامعة الغرف إذ تذكر بهذه الملفات المستعجلة، تجدد 
إشادتها بالمجهودات الحثيثة للسلطات الحكومية وللجنة 
اليقظة االقتصادية وعموم الفاعلين ومجموع غرف التجارة 
والصناعة والخدمات وكافة جمعيات التجار والمهنيين 
بمختلف جهات المملكة، كما تنوه بالحس الوطني العالي 

رف المغربية التي لبت نداء الواجب وسارعت بكل للغ
مسؤولية ووطنية للمساهمة المالية في حساب الصندوق 

، "بتدبير جائحة فيروس كورونا المستجد"الوطني الخاص 
وذلك تجسيدا لقيم المواطنة الحقة وشيم المغاربة عبر 

 .تاريخهم العريق
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تمكنها  (درهم  1200إلى   800حسب عدد أفراد العائلة من ) 
من المعيش والتي سيتم منحها من موارد صندوق محاربة جائحة 

 .تبعا لتعليمات الملك محمد السادس أنشئكورونا الذي 

بالنسبة لألسر التي ال تستفيد من خدمة راميد   : المرحلة الثانية
والتي تعمل في القطاع غير المهيكل والتي توقفت عن العمل بسبب 

ويمكن للمستفيدين أن ، الحجر الصحي، سيتم منحها نفس المبالغ
الهاتف يدلوا بتصريحاتهم عن طريق الحاسوب أو عن طريق 

 : عبر المنصة اإللكترونية لالمحمو
www.tadamoncovid19.ma  

 
تدابير لفائدة المقاوالت والمقاوالت المتوسطة والصغرى 

 : والمقاوالت الصغيرة جدا والمهن الحرة التي تواجه صعوبات

 ؛ 2020يونيو  30تعليق أداء المساهمات االجتماعية إلى غاية • 
تأجيل سداد القروض البنكية وتلك المتعلقة بقروض اإليجار • 

(leasing)  يونيو بدون أداء رسوم أو غرامات؛ 30حتى 
تفعيل خط إضافي للقروض تمنحها البنوك ويضمنها الصندوق • 

 .CCGالمركزي للضمان 

 
 : ضريبيةتدابير 

 2019يمكن للمقاوالت التي يقل رقم معامالتها للسنة المالية • 
من تأجيل  ،إذا رغبت في ذلك، مليون درهم، االستفادة 20عن 

 ؛  2020يونيو  30وضع التصريحات الضريبية حتى 
حتى  ATD)تعليق المراقبة الضريبية واالشعار لغير الحائز • 

 ،(2020يونيو  30
 

تدبير يسمح بصفة استثنائية لألشخاص الذاتيين الراغبين في  •
تأجيل أجل اإلدالء باإلقرارات المتعلقة بمجموع الدخل، الخاضع 

من المدونة العامة  82للضريبة المنصوص عليها في المادة  
يونيو، بالنسبة  30للضرائب، وأداء المبالغ المرتبطة بها إلى غاية 

اضعة لنظام النتيجة الصافية الحقيقية ألصحاب الدخول المهنية الخ
أو نظام النتيجة الصافية المبسطة وبالنسبة ألصحاب الدخول 

 .الفالحية
 

رئيس جامعة الغرف المغربية للتجارة  ،شارك السيد عمر مورو
والصناعة والخدمات في أربع اجتماعات للجنة اليقظة 
االقتصادية، في الفترة الممتدة بين شهري مارس وأبريل 

من أجل التصدي لألضرار االقتصادية واالجتماعية , 2020
وقد المترتبة عن تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد، 

جملة من  التخاذ  االجتماعات، هعطيت األولوية في هذأ
على المستوى االجتماعي لفائدة األجراء الذين  اإلجراءات

ة المقاوالت األكثر تضررا و، من جهة توقفوا عن العمل لفائد
، وأخيرا لتحديد حزمة تدابير على من جهة ثانية من األزمة

 .المستوى الجبائي
قرر أعضاء اللجنة اتخاذ سلسلة من اإلجراءات لفائدة  وهكذا،

وستظل هذه اإلجراءات سارية . المستخدمين والمقاوالت
 .2020المفعول حتى نهاية يونيو 

 

 : تدابير لفائدة المأجورين

سيستفيد جميع المأجورين المصرح بهم لدى الصندوق • 
المتوقفون عن  ،2020الوطني للضمان االجتماعي في فبراير 

العمل من طرف مقاولة في وضعية صعبة، من تعويض شهري 
درهم، باإلضافة إلى التعويضات  2000ثابت وصافي قدره 

 ؛ (AMO) عن المرض اإلجباريالتأمين تعويضات العائلية و

سيتمكن هؤالء األجراء أيًضا من االستفادة من تأجيل • 
إلى ( وقروض السكنقروض االستهالك )سداد القروض البنكية 

 .2020يونيو  30غاية 
 
دعم القطاع غير المهيكل المتأثر مباشرة بالحجر  تدابير

 : الصحي

تم اتخاذ هذا ا التدبير، نه نظرا لتعقيد هذأوأوضحت اللجنة 
 :القرار لمعالجتها على مرحلتين

وتعمل  تهم األسر التي تستفيد من خدمة راميد : لمرحلة األولىا
إثر  دخل ماليفي القطاع غير المهيكل وأصبحت ال تتوفر على 

 الحجر الصحي، وهذه األسر يمكنها االستفادة من مساعدة مالية 

 

 الصناعة جامعة الغرف المغربية للتجارة و يمثل السيد عمر مورو 
 ةجنة اليقظة االقتصاديلات جتماعاي والخدمات ف

 

 

http://www.tadamoncovid19.ma/


 4 

  
مشاركتها في حول  تصدر مجموعة من البالغات تنويرا للرأي العامجامعة الغرف 

  لمجهودات الوطنية لمواجهة وباء فيروس كورونالجنة اليقظة االقتصادية ومتابعتها ل

بية للتجارة والصناعة والخدمات مجموعة من البالغات مباشرة بعد انعقاد لجنة اليقظة االقتصادية أصدرت جامعة الغرف المغر
وتحسيسا للمنتسبين والقطاعات التابعة  تنويرا للرأي العام ، وذلكالتي  تشارك فيها إلى جانب مجموعة من الفعاليات والهيئات الوطنية

 . وكنموذج لهذه البالغات :وس كوروناحول المجهودات الوطنية لمواجهة وباء فيرلها 

 

 الوطنية جامعة حول متابعة المجهوداتال الغـب
 لمواجهة وباء فيروس كورونا

 

تتابع جامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات عن كثب مستجدات تطور آثار انتشار فيروس كورونا 
 .المستجد، وتداعياته المحتملة على صحة المواطنين واقتصادنا الوطني

تسجل جامعة الغرف بكثير من االعتزاز العناية الملكية السامية التي يوليها صاحب الجاللة الملك  طار،وفي هذا اإل
جراءات محمد السادس نصره هللا لضمان صحة المغاربة والتخفيف من تداعيات هذه الجائحة، كما تعبر عن ارتياحها لإل

لجنة اليقظة  ثإحدامية المختصة، السيما من خالل والتدابير االحترازية واالستباقية التي اتخذتها القطاعات الحكو
ا" إحداثاالقتصادية أو من خالل  ،  وذلك لبلورة حزمة من " الصندوق الخاص لتدبير ومواجهة وباء فيروس كورون

 التدابير للحد من انتشار الوباء ومواجهة تداعياته الصحية واالقتصادية واالجتماعية

 :لى ما يليفي هذا الصدد تؤكد جامعة الغرف ع

  اعتبار صحة وسالمة المواطنات والمواطنين هي أولى األولويات، وبذلك فهي تدعو عموم المهنيين من صناع وتجار
 ؛ة وااللتزام الكامل باإلجراءات االحترازية المعتمدة في هذا الشأنيوخدماتيين إلى التقيد الصارم بتعليمات الوقا

 

  التأكيد على أهمية التضامن االقتصادي في هذه الظروف السيما مع القطاعات االقتصادية األكثر تضررا ، وبشكل
خاص مع صغار المهنيين والتجار ، والعمل على مواكبتهم بما يسهم في  الحفاظ على مناصب الشغل والتخفيف من 

 .التداعيات االجتماعية لهذه األزمة

تجندها لمواكبة هذا المجهود الوطني ، سواء من  للتجارة والصناعة والخدمات ف المغربيةوعليه، تؤكد جامعة الغر
،  راالثنا عشخالل عضويتها في اللجنة الوطنية لليقظة االقتصادية أو من خالل التعبئة االستثنائية للغرف المهنية الجهوية 

اع ومواكبة المهنيين وتحري أجواء وظروف تمويل والتي يعمل رؤساؤها وبتنسيق مع السلطات المختصة على تتبع األوض
األسواق الوطنية والتصدي لمحاوالت االحتكار والزيادة في األسعار ، وكذا تحسيس الفاعلين االقتصاديين والمهنيين 

 . والتجار بضرورة التحلي بقيم المواطنة وتغليب المصلحة العليا للوطن

 :غرف التجارة والصناعة والخدمات عن ما يليوفي هذا اإلطار ، تعبر الجامعة المغربية ل

  إشادتها باالستجابة الوازنة والمهمة لنداء المساهمة في تمويل الصندوق الخاص لتدبير ومواجهة وباء فيروس
 كورونا، حيث سارعت العديد من المؤسسات والهيئات والفاعلين االقتصاديين إلى تلبية نداء الواجب، في نموذج 

  للمجهودات المحمودة التي تقوم بها السلطات المحلية واألجهزة األمنية واألطقم الطبية على امتداد ربوع تقديرها
 ؛الوطن لمحاصرة تفشي هذا الوباء واتخاذ خطوات استباقية ووقائية عاجلة ومتواصلة

 

 ة لحماية صحة الدعوة إلى تعميم التضامن ليشمل أوسع شريحة ممكنة من المهنيين، وذلك عبر  تدابير عاجل
المواطنين من جهة، ومن جهة أخرى عبر اتخاذ إجراءات مالية وقانونية  قصد التخفيف من تداعيات انتشار 

 ؛الفيروس
 

  عموم التجار كبارا وصغارا لمواصلة دورهم في تزويد السوق الوطنية بالمواد الغذائية والحاجيات األساسية  دعوة
 .بكل تفان ووطنية وبعيدا عن كل شكل من أشكال المضاربة واالحتكار

مغاربة عموما التعبير عن يقينها التام بقدرة ال المغربية للتجارة والصناعة والخدمات وفي األخير تجدد جامعة الغرف
على إعطاء النموذج مرة أخرى في قدرة هذا الشعب على تسطير صفحة  جديدة مشرفة في تاريخه، عنوانها مواجهة 

 .الشدائد بإيمان  وعزيمة وبروح ملؤها التضامن والتآزر والثقة في لطف هللا ورحمته
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يواصل رؤساء غرف التجارة والصناعة والخدمات عقد 
لقاءات دورية أسبوعية في ظروف انتشار وباء كورونا 
المستجد، مواكبة منهم للقطاعات االقتصادية والمهنية وسعيا 

ها على شكل مذكرات إليجاد حلول ومقترحات، يتم بلورت
للجنة اليقظة االقتصادية ورئاسة الحكومة أو الوزارات المعنية 
للخروج من األزمة الحالية واستشراف الواقع االقتصادي 

 بعدها.
 2020أبريل   16 اجتماع يوم

 16ترأس السيد عمر مورو، رئيس الجامعة يوم الخميس 
اجتماعا لرؤساء  عبر تقنية التواصل عن بعد، 2020 أبريل

الغرف، تم خالله تقييم األوضاع االقتصادية على المستوى 
الوطني وعلى مستوى الجهات، وتمت اإلشادة بالتدابير 
واإلجراءات التي تم اتخاذها بفضل القيادة المستنيرة لصاحب 
الجاللة الملك محمد السادس نصره هللا، لمحاربة تفشي هذا 

اص لتدبير جائحة كورونا الفيروس، ومنها إنشاء صندوق خ
وإعفاء مكتري المحالت الحبسية المخصصة للتجار والحرف 

 . والمهن من أداء واجبات الكراء طيلة مدة الحجر الصحي
 

كما تمت اإلشادة بالمجهودات التي تقوم بها المؤسسات 
والمصالح الحكومية واألطر الطبية والمصالح األمنية، وبدور 

يين في ضمان تزويد السوق الوطنية المهنيين من تجار وخدمات
 .بالحاجيات األساسية واستقرار األسعار

 

وقد تطرق المجتمعون للمشاكل التي تعاني منها القطاعات 
االقتصادية خالل هذه المرحلة وضرورة التفكير في المعركة 

بعد الحجر الصحي وما يتطلبه ذلك من إجراءات  الحقيقية
 .لمواكبة القطاعات االقتصادية المتضررة

 

كما أوصى المجتمعون بضرورة إيجاد حلول مالية لمواجهة 
األزمة التي تواجهها الشركات المغربية، وحث األبناك على 
مزيد من االنخراط في توفير التمويالت الموجهة للمقاوالت 

 .خطي حالة الركودومساعدتها على ت
 
 

 2020أبريل    24 اجتماع يوم
كما عقد رؤساء غرف التجارة والصناعة والخدمات اجتماعا 

، لمتابعة الحالة العامة للبالد 2020أبريل  24يوم الجمعة 
والوقوف  وتقييم األوضاع االجتماعية واالقتصادية للمهنيين،

على آثار تنفيذ مختلف القرارات واإلجراءات التي تم اتخاذها 
 .في سياق مواجهة تفشي وباء كورونا المستجد

 

وقد جدد السادة الرؤساء تجندهم الدائم من أجل المصلحة 
الوطنية وإشادتهم بمختلف التدابير واإلجراءات التي اتخذتها 

جاللة الملك السلطات الحكومية بتوجيه سامي من صاحب ال
محمد السادس نصره هللا. مستحضرين اآلثار االقتصادية 

ألزمة خصوصا بقطاع السياحة والخدمات وقطاعي التجارة ل
 والصناعة. 

 

في نفس اإلطار، وقف السادة الرؤساء على عدد من المذكرات 
 التي تم التوصل بها من جمعيات مهنية وفدراليات التجار 

 رؤساء غرف التجارة والصناعة والخدمات يعقدون لقاءات أسبوعية
 لمتابعة الحالة االقتصادية للقطاعات المهنية في ظروف حالة الطوارئ الصحية 

والمهن الحرة التي قدمت للجامعة أو الغرف الجهوية، حيث 
تسجيل أهمية ورجاحة ما تضمنته من إكراهات حيث تم 

واقتراحات. وقد تقرر الحرص على استمرار التواصل مع 
المهنيين وتلقي مختلف المذكرات واالقتراحات عبر الجامعة 
والغرف الجهوية بما يسمح ببسط أهم اإلجراءات التي تقترحها 

التاجر والصانع  من أجل الحفاظ على المقاولة المغربية وعلى
 .والمهني بما يسهم في استئناف عجلة اإلنتاج والتنمية في بالدنا

 

 2020اجتماع يوم فاتح ماي 
وفي نفس السياق، عقد المكتب المسير للجامعة اجتماعا يوم 

 عبر تقنية التواصل عن بعد. 2020الجمعة  فاتح ماي 
 وقد كان هذا االجتماع فرصة لإلشادة بالجهود التي تقوم بها

الجامعة في شخص رئيسها السيد عمر مورو في إطار لجنة 
اليقظة االقتصادية للدفاع عن مصالح المنتسبين، وتطرق السادة 
رؤساء الغرف إلى المعاناة واإلكراهات التي تواجهها القطاعات 
االقتصادية في هذه الظرفية الخاصة، وعلى رأسها قطاع 

حي ومطاعم ومقاهي السياحة واألنشطة المرتبطة به من نقل سيا
وقطاع كراء السيارات ووكاالت األسفار، التي تحتاج إلى تدابير 

 ناجعة وفعالة لدعمه ومساعدته على تجاوز هذه األزمة.

واستعرض رؤساء الغرف عدة أنشطة اقتصادية تتواجد في 
وضعية صعبة، تستوجب حلوال فعلية وتدابير مستعجلة خالل 

دد من األنشطة وإغالق هذه المرحلة، خصوصا بعد توقف ع
 مجموعة من المحالت خالل حالة الطوارئ الصحية.

كما تم تداول المذكرات التي رفعتها مختلف الغرف الجهوية إلى 
الجامعة، حيث تم االتفاق على إصدار مذكرة وطنية تضم 
مختلف المقترحات والحلول العملية لمساعدة المقاوالت 

لقطاعات المتضررة على المتوسطة والصغيرة والصغيرة جدا وا
مواجهة آثار هذه األزمة ، قصد تقديمها خالل اجتماع لجنة 

 اليقظة االقتصادية من طرف رئيس الجامعة.
وفي األخير، أكد الرؤساء على تجندهم التام والدائم لمواكبة 
أعضاء الغرف ومنتسبيها والسهر على مواصلة العمل الجاد 

د على احتواء الوضع والدؤوب القتراح تدابير وحلول تساع
وضمان انطالقة جديدة لالقتصاد الوطني للمملكة في ظل القيادة 
 الرشيدة لصاحب الجاللة الملك محمد السادس أعزه هللا ونصره.

 
 2020ماي  6اجتماع يوم 

تم  ماي 6وخالل االجتماع األخير لرؤساء الجامعة المنعقد يوم 
إعداد مذكرة  موجهة للسيدة  وزيرة السياحة تهم القضايا المتعلقة 
بالقطاع السياحي واألنشطة المرتبطة به، كما تم إعداد مذكرة 
موجهة إلى السيد رئيس الحكومة والسيد وزير االقتصاد 
والمالية، رئيس لجنة اليقظة االقتصادية والسيد وزير الصناعة 

والرقمي تتطرق للواقع الميداني  والتجارة واالقتصاد األخضر
للقطاعات االقتصادية في ظل جائحة كورونا وتضم حلوال 
ومقترحات لمواكبة القطاعات االقتصادية قصد مواجهة آثار هذه 

 .األزمة
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 حول اجتماع السيد وزير الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي مشترك بالغ 
 بمكتب جامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات

 

االقتصاد و السيد وزير الصناعة والتجارة عبر طريقة التواصل عن بعد بين  اجتماع 2020ماي  14عقد يوم الخميس 
ات، شارك فيه السيد رئيس مكتب جامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدم، موالي حفيظ العلمي، و الرقميو  األخضر

الجامعة والسادة رؤساء الغرف الجهوية المغربية. وجاء هذا اللقاء في إطار التواصل المستمر بين السيد الوزير والسادة رؤساء 
ت االقتصادية لتجاوز اآلثار المترتبة عن أزمة وتبعا لمذكرة الجامعة بخصوص المقترحات الخاصة بمواكبة القطاعا الغرف،
 .19كوفيد 

جاللة الملك محمد السادس نصره الرشيدة لقيادة ذكر السيد الوزير باالختيارات السديدة لبالدنا تحت الفي بداية االجتماع، 
وحرصهم  ستمرة لقضايا المهنيين، لمواجهة الجائحة والحد من تداعياتها، كما تقدم بشكره للسادة الرؤساء على مواكبتهم المهللا

على نقل إكراهاتهم وتصوراتهم، مثمنا في ذات السياق جودة المذكرة المقدمة والتي تشمل مطالب مختلف فئات المهنيين من 
بقيادة لما تقوم بها المؤسسات والهيئات الوطنية،  تجار وصناع وخدماتيين. ومن جهتهم عبر السادة رؤساء الغرف عن تقديرهم

،واجتهادها في إيجاد حلول سواء على مستوى فيروس كورونا المستجدتفشي لمواجهة  ،ة الملك محمد السادس نصره هللاجالل
تشجيع التصنيع المحلي في المجال الطبي والوقائي أو من خالل تقديم الدعم والمساندة للمقاولة المغربية على مختلف 

 األصعدة.

اكل التي تعاني منها أغلب القطاعات االقتصادية خالل هذه المشبخصوص مضمون المذكرة، تم استحضار 
انصب النقاش على بعض  . وقدحيث أن جميع المقاوالت المغربية تأثرت بشكل أو بآخر من تداعيات األزمة،المرحلة

فئة عريضة من مزيد من المواكبة. حيث استأثر قطاع التجارة بحيز هام من النقاش خاصة وأن  إلىالقطاعات التي تحتاج 
،سواء تجار الجملة أو ها في ظل حالة الطوارئ الصحيةحالتماإلغالق التام أو الجزئي لتضررت بشكل كبير من قد التجار 
 وكذا القطاعات الخدماتية المرتبطة بالسياحة والنقل. التقسيط،

التأكيد على مجموعة من المداخيل  في هذا اإلطار، وبعد الوقوف على مختلف النقاط الواردة في مذكرة جامعة الغرف، تم
 األساسية لدعم القطاعات االقتصادية قاطبة، وعلى رأسها القطاعات الهشة وذلك من خالل:

 الوطني حول  الوطنية لقطاع التجارة وفقا لمخرجات توصيات المنتدى ةاستكمال بلورة التصور بخصوص االستراتيجي
 .2019التجارة المنعقد بمراكش خالل شهر أبريل 

 يالء أهمية خاصة للتجار الصغار الذين تضررت أعمالهم بشكل كبير جراء الجائحة، واستحضار إشكاالتهم في ضرورة إ
 أي تدابير مستقبلية لمواكبة المهنيين.

 المقاوالت في إعادة إطالق أنشطتهاالتجار والمهنيين وعموم لجان جهوية لدعم ومواكبة  تشكيل.  

  تدابير اجتماعية لصالح المهنيين السيما الشق المرتبط بالتقاعد والتأمين عن المرض.ضرورة التسريع بإخراج 

 مواكبة المهنيين في مجال التحول الرقمي وتسهيل استفادتهم من الخدمات االلكترونية التي توفرها  التأكيد على أهمية
 .المؤسسات العمومية

  في المغرب" ومواصلة دعم القدرة التنافسية للمنتوج المحليدعم عالمة "صنع تعزيز تدابير تشجيع المنتوج الوطني و. 

ضرورة مواصلة التنسيق والتشاور حول الخطط المالئمة لمواكبة كل قطاع، وذلك بدقة  إلىوفي األخير خلص االجتماع 
 وموضوعية، وبمنطق يراعي المصلحة العليا للوطن ويضع صحة المواطن وسالمته على رأس األولويات، ويجعل من

نعاش المقاولة المغربية ضمانا ال نطالقة جديدة لالقتصاد الوطني في ظل القيادة الرشيدة استنهاض النشاط االقتصادي وا 
 لصاحب الجاللة الملك محمد السادس أعزه هللا ونصره.
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 بالغ جامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات

 2020فاتح ماي 
 
 

مختلف المؤسسات والقوى الحية ببالدنا، بقيادة جاللة الملك محمد السادس نصره هللا،  الشاملة التي انخرطت فيهافي إطار التعبئة 
الفترة  هذه خالل لمختلف جهات المملكة االقتصادية الوضعية ومواكبة فيروس كورونا المستجد، ومن أجل تتبع تفشي لمواجهة

يوم الجمعة  فاتح ماي  اجتماعه األسبوعي لمغربية للتجارة والصناعة والخدماتالمكتب المسير لجامعة الغرف ا العصيبة، عقد
 .عبر تقنية التواصل عن بعد 2020

رئيسها السيد عمر مورو في إطار لجنة اليقظة  لجهود التي تقوم بها الجامعة في شخصاإلشادة با هذا االجتماع في بداية وقد تم
 كراهات التيالمعاناة واإل أشكال مختلف إلىبعد ذلك  رؤساء الغرف الجهويةالسادة  قتطرو، على المنتسبين االقتصادية للدفاع

قطاع السياحة واألنشطة المرتبطة به  وعلى رأس هذه القطاعات، .في هذه الظرفية الخاصة أغلبية القطاعات االقتصادية تواجهها
تدابير ناجعة وفعالة لدعمه  إلى ووكاالت األسفار، والذي يحتاج و قطاع كراء السياراتوالمطاعم والمقاهي  النقل السياحي من

 .  فيما قبل هذه الجائحة المكانة التي كان عليها ومساعدته على تجاوز هذه األزمة وضمان عودته تدريجيا إلى

غالق التام أو اإل تضررت بشكل كبير من قد عريضة من التجار خاصة وأن فئة هام من النقاش التجارة بحيز استأثر قطاع كما
الجزئي لمحالتها في ظل حالة الطوارئ الصحية، الشيء الذي سيؤثر سلبا على هذه الشريحة وسيجعلها عاجزة على تسديد 

عدة أنشطة أخرى ذات  واستعرض رؤساء الغرف، أعضاء مكتب الجامعة. اإليفاء بالتزاماتها المالية مستحقاتها وغير قادرة على
وضعية صعبة ال تقل عن وضعية القطاعات األخرى،  رة والصناعة والخدمات والتي تتواجد بدورها فيالتجا االرتباط بقطاعات

 . حلوال فعلية وتدابير هامة خالل هذه المرحلة والتي تستوجب
 تم االتفاق لى الجامعة، حيثإ كما عرف االجتماع الوقوف على الخطوط العريضة للمذكرات التي رفعتها مختلف الغرف الجهوية

العملية لمساعدة المقاوالت المتوسطة والصغيرة والصغيرة جدا  المقترحات والحلول مذكرة وطنية تضم مختلف صدارإ على
قصد تقديمها خالل اجتماع لجنة  خالل الوقت الحالي والمستقبلي، وذلك هذه األزمة ثارآومختلف القطاعات المتضررة على مواجهة 

 .الجامعة باعتباره عضوا في هذه اللجنةاليقظة االقتصادية من طرف رئيس 

مواصلة العمل الجاد والدؤوب  والدائم لمواكبة أعضاء الغرف ومنتسبيها والسهر على على تجندهم التام الرؤساء وفي األخير، أكد
الرشيدة لصاحب في ظل القيادة  للمملكة تساعد على احتواء الوضع وضمان انطالقة جديدة لالقتصاد الوطني القتراح تدابير وحلول

 .الجاللة الملك محمد السادس أعزه هللا ونصره

 
 بالغ جامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات

 2020ماي  6
 

في إطار التعبئة الشاملة التي انخرطت فيها بالدنا بقيادة جاللة الملك محمد السادس نصره هللا لمواجهة فيروس كورونا 
المستجد ومن أجل تتبع الحالة االقتصادية التي تمر بها بالدنا في هذه الظرفية الخاصة، حرصت جامعة  الغرف المغربية للتجارة 

عبر الجامعة والغرف الجهوية من  همواقتراحات همالتواصل الوثيق مع المهنيين وتلقي مذكرات والصناعة والخدمات على استمرار
 اإلجراءاتمقاربة و تصور شمولي بخصوص كيفية التعاطي مع األوضاع الحالية والمستقبلية، بما يسمح ببسط أهم  إبرازأجل 

والتنمية  اإلنتاجو الصانع والمهني بما يسهم في استئناف عجلة  التي تقترحها من أجل الحفاظ على المقاولة المغربية و على التاجر
 . بالدنا ي ف

                             
كورونا  جائحةمذكرة تعطي لمحة حول الواقع الميداني للقطاعات االقتصادية في ظل  إعدادوبعد تقييم شامل للوضع فقد تم 

 .األزمةادية قصد مواجهة آثار هذه لمواكبة القطاعات االقتص ومقترحاتحلوال  وتشمل
 

لى معالي رئيس الحكومة والسادة وزير االقتصاد والمالية رئيس لجنة اليقظة والسيد وزير إرسال هذه المذكرة إ و قد تم
 .الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر و الرقمي

 

والدائم لمواكبة أعضاء الغرف  ا التامهتجند لتأكدكما تغتنم جامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات هذه الفرصة 
السهر على مواصلة العمل الجاد والدؤوب القتراح تدابير وحلول و كذا الجمعيات المهنية المنخرطين تحت لواءها و  ومنتسبيها

الجاللة الملك محمد تساعد على احتواء الوضع وضمان انطالقة جديدة لالقتصاد الوطني للمملكة في ظل القيادة الرشيدة لصاحب 
 السادس أعزه هللا ونصره.
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طار تتبع األوضاع العامة التي تمر بها بالدنا في ظل إفي 
حالة الطوارئ الصحية ال سيما في شقها االقتصادي، عقد 
المكتب المسير لجامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة 

اجتماعا عبر تقنية  2020أبريل  24والخدمات يوم الجمعة 
التواصل عن بعد. حيث انكب السادة رؤساء الغرف على 

ييم األوضاع مواصلة تتبع الحالة العامة للبالد وتق
االجتماعية واالقتصادية للمهنيين، والوقوف على آثار تنفيذ 

التي تم اتخاذها في سياق  واإلجراءاتمختلف القرارات 
 .مواجهة تفشي وباء كورونا المستجد

هذا الصدد، جدد السادة رؤساء الغرف تجندهم الدائم  في
بمختلف التدابير  وإشادتهممن أجل المصلحة الوطنية 

واإلجراءات التي اتخذتها السلطات الحكومية بتوجيه سامي 
  ،هللا   نصره السادس   محمد   الملك   الجاللة  من صاحب

 

ما أفرزه هذا الوضع االستثنائي من أثار  مستحضرين
ال سيما  ،اقتصادية مست مختلف مناحي االقتصاد الوطني

قطاع السياحة والخدمات و قطاع التجارة بجل فروعها 
وقطاع الصناعة وغيرها. حيث بات الوضع الحالي 

تضامنية تراعي حجم  إجرائيةيستوجب التوفر على مقاربة 
 على قادرة   تكون  وأن  قطاع،  كل  مست األضرار التي 

 

واكبة وتتبع مل امكتب جامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات يعقد اجتماع
 الحالية ويقدم تصورا بهذا الخصوصأوضاع المهنيين في ظل الظروف االقتصادية 

   
ما بعد  تقديم الحلول خالل المرحلة الحالية وخالل مرحلة

طار، وقف السادة الرؤساء على عدد من في نفس اإل كورونا
من جمعيات مهنية و فدراليات  المذكرات التي تم التوصل بها

الجامعة أو  إلىالتجار و المهن الحرة سواء تلك التي قدمت 
همية ورجاحة التي قدمت للغرف الجهوية. حيث تم تسجيل أ

راهات واقتراحات. وقد تقرر في هذا إكما تضمنته من 
الصدد، الحرص على استمرار التواصل الوثيق مع المهنيين 

االقتراحات عبر الجامعة والغرف وتلقي مختلف المذكرات و
مقاربة و تصور جامعة  إبرازالجهوية من أجل مواصلة 

الغرف بخصوص كيفية التعاطي مع األوضاع الحالية 
التي تقترحها من  اإلجراءاتوالمستقبلية، بما يسمح ببسط أهم 

أجل الحفاظ على المقاولة المغربية و على التاجر و الصانع 
والتنمية في  اإلنتاجستئناف عجلة والمهني بما يسهم في ا

 .بالدنا
 

رؤساء على أهمية التحلي خالل هذه الوفي األخير، أكد السادة 
يع اللحظة الدقيقة بكثير من المسؤولية و اليقظة، داعين جم

ضرورة مواصلة االلتزام  إلىالمهنيين و عموم المواطنين 
باء التام باإلجراءات والتدابير المتخذة لمحاصرة انتشار و

كورونا. سائلين المولى عز وجل أن يجعل شهر رمضان 
المبارك شهرا للرحمة و رفع الوباء، وأن يدخله على الجميع 

 .بالخير و اليمن والبركة
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عقد المكتب المسير لجامعة الغرف المغربية للتجارة 
 2020أبريل  16لخميس والصناعة والخدمات يوم ا

اجتماعا عبر تقنية التواصل عن بعد، من أجل تتبع 
تقييم األوضاع االجتماعية و الحالة العامة للبالد

واالقتصادية للمهنيين، وذلك في ظل الظروف الحالية 
المرتبطة بحالة الطوارئ الصحية التي اتخذتها بالدنا 

ومتابعة  في سياق مواجهة تفشي وباء كورونا المستجد،
للعمل الموصول الذي تقوم به لمواكبة هذه الظرفية 

رئيس  ،الخاصة. وقد ترأس االجتماع السيد عمر مورو
بحضور السادة رؤساء غرف التجارة  ،الجامعة

 .والصناعة والخدمات

في مستهل االجتماع انكب السادة رؤساء الغرف 
الجهوية على تقييم األوضاع االقتصادية على مستوى 

على المستوى الوطني، حيث أشادوا بمختلف و تالجها
بفضل القيادة  اتخاذهاتدابير واإلجراءات التي تم ال

لة الملك محمد المستنيرة والمتبصرة لصاحب الجال
لمحاربة تفشي هذا الفيروس منذ  السادس نصره هللا

بداية انتشاره. حيث أعطى جاللته تعليماته السامية 
 حة كورونا، وأمرتدبير جائإلنشاء صندوق خاص ل

بإعفاء مكتري المحالت الحبسية المخصصة للتجار 
والحرف والمهن من أداء واجبات الكراء طيلة مدة 

ليقظة االحجر الصحي. كما أمر جاللته بإنشاء لجنة 
ث مثل تشكيلها خطوة مهمة لضمان االقتصادية، حي

لوبة في افر الجهود وتحقيق النجاعة والسرعة المطضت
ساهمت الجامعة من  كمااألحداث، مواكبة تطور 

موقعها داخل اللجنة في تقديم اقتراحات وتصورات 
الحلول المناسبة  إيجادتمثل وجهة نظر المهنيين في أفق 

للفئات والقطاعات االقتصادية السيما األكثر تضررا من 
 .الظرفية الحالية

كما أشاد السادة الرؤساء بالمجهودات التي تقوم بها 
مصالح الحكومية وأطرها، وعلى رأسها الو المؤسسات

األطر الصحية والسلطات المحلية واألمنية والعسكرية، 
وأطر اإلدارات العمومية والمقاوالت الخاصة، وكل من 

تأمين و يساهم في ضمان أمن وسالمة المواطنين
أشاد المجتمعون وار الدورة االقتصادية للبالد. استمر

 من تجار وخدماتيين بشكل خاص بالدور المهم للمهنيين 

 

لضمان تزيد السوق الوطنية بالحاجيات األساسية  وصناع
 .واستقرار األسعار

وعلى صعيد آخر، وبناء على القراءة الدقيقة للواقع 
ما تبذله  إطارفي و االقتصادي لمختلف جهات المملكة

 الغرف الجهوية من مجهودات بجانب السلطات العمومية
وقف  للوباء،  واالقتصادية  االجتماعية  اآلثار  الحتواء

المجتمعون على المشاكل التي تعاني منها أغلبية 
القطاعات االقتصادية خالل هذه المرحلة. وبعد تقييم 

أنه إذا كانت  إلىشامل للوضع خلص السادة الرؤساء 
بالدنا تخوض هذه األيام معركة ضروسا لمحاربة تفشي 
الوباء والتخفيف من آثاره االجتماعية واالقتصادية، فإن 

لحقيقية ستأتي خالل فترة ما بعد الحجر الصحي المعركة ا
لمواكبة القطاعات  إجراءاتلما يتطلبه األمر من 

االقتصادية المتضررة السيما تلك التي توفر فرص شغل 
كثيرة كالسياحة والصناعة واألشغال العمومية واإلنعاش 

المقاوالت الصغيرة وغيرها و القطاع التجاريو العقاري
 .قتصاديةمن فروع األنشطة اال

وفي هذا اإلطار، اعتبر الحاضرون أن احتواء األوضاع 
 إلىوضمان انطالقة مناسبة لالقتصاد الوطني تحتاج 

والتدابير المواكبة للمقاولة المغربية  اإلجراءاتالعديد من 
مرتبطة و على المستويات القانونية والمالية والضريبية،

مارين العام االستثو أشد االرتباط بإنعاش الطلب الداخلي
والخاص. حيث تم التأكيد بهذا الخصوص أن دورية السيد 

الحد من نفقات و رئيس الحكومة بشأن سياسة التقشف
االستثمار في المؤسسات العمومية غير مالئمة إلنعاش 
االستثمار وال يمكنها إال أن تزيد من تفاقم الوضع اتجاه 
فئة من المقاوالت الصغرى والمتوسطة التي تحتاج 

مصاحبة لضمان استمراريتها والمحافظة عليها، وفي ل
تعجيل للهذا السياق عبر السادة الرؤساء عن تطلعهم 

باتخاذ تدابير خاصة لدعم المقاولة المغربية وضمان 
البحث عن حلول مالية بديلة لتجاوز و االقتصادي اإلقالع
حلول  إيجادكما أوصى المجتمعون بضرورة .األزمة

مالية لمواجهة األزمة التي تواجهها حاليا ومستقبال 
الشركات المغربية، وحث األبناك على مزيد من 
االنخراط في توفير التمويالت الموجه للمقاوالت 

 .ومساعدتها على تخطي حالة الركود الحالية

اجتماعا عبر تقنية التواصل  يعقدجامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات مكتب 
 عن بعد، من أجل تتبع الحالة العامة للبالد و تقييم األوضاع االجتماعية واالقتصادية للمهنيين
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 ماليين درهم 5  تساهم بمبلغ الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدماتجامعة 
 (.19-كوفيد)المستجد  لفائدة الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا 

جامعة  على غرار مجموعة من الهيئات الوطنية، ساهمت
في دعم لتجارة والصناعة والخدمات المغربية لغرف ال

المستجد كورونا الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس 
 .ماليين درهم 5 بما قدره

في إطار التعبئة الشاملة التي انخرطت هذه المبادرة تأتي و
فيها المملكة ، بقيادة جاللة الملك محمد السادس ، لمواجهة 
الجائحة العالمية لفيروس كورونا المستجد، وفي إطار 

المسؤولية الوطنية للجامعة التي تواكب، بكل جد "
تداعيات الصحية واالقتصادية ومسؤولية، مختلف ال

 .عن هذا الوباء" واالجتماعية المترتبة

تجارة والصناعة والخدمات جامعة غرف البالغ لوجاء في 
من خالل عملها ضمن لجنة اليقظة أنها ، بالمغرب

االقتصادية واالجتماعية وكذا من خالل متابعتها وتفاعلها 
اليومي مع مستجدات األوضاع الصحية واالقتصادية 
ا  واالجتماعية ، تسجل باهتمام مختلف المجهودات وطني
وجهويا ومحليا، وتشيد بعمل السلطات المحلية واألجهزة 

قاية المدنية وعموم الفاعلين األمنية واألطقم الطبية والو
االقتصاديين والمهنيين من تجار وصناع وخدماتيين على 
امتداد ربوع المملكة، الحتواء تفشي هذا الوباء 

 .ومحاصرته
 يقوم بها رؤساء التي  المبادرات  بكل  تنوه الجامعة  كما 

أعضاء الغرف المهنية بجميع جهات المملكة من أجل و
مواجهة ما يستجد من أوضاع، ومواكبة القطاعات المتضررة 

مجددة إشادتها بعمل الجمعيات والمنظمات  على وجد التحديد،
المهنية وعموم التجار وأرباب المخابز والممونين وأرباب نقل 

والذين "البضائع وجميع المشتغلين بهذه القطاعات الحيوية 
يواصلون أداء مهامهم بمنتهى الوعي والروح الوطنية 

 ".العالية
تزام التام الجامعة عموم المواطنات والمواطنين إلى االل تدعوو

بالتدابير واإلجراءات االحترازية التي اتخذتها السلطات المختصة، 
 .وذلك حماية لصحتهم وضمانا ألمنهم وسالمتهم
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 أنشطة الغرف
الحسيمة لتتبع مستجدات  -تطوان  - اجتماع بمقر والية طنجة

 الوضع الصحي و االقتصادي بالجهة

متابعة المستجدات المرتبطة بتفشي فيروس كورونا  إطارفي 
انعكاسات ذلك و على المستوى العالمي،" 19كوفيد "المستجد 

مارس  14عقد يوم السبت انعلى الصعيدين الوطني والجهوي، 
طنجة اجتماع ترأسه السيد موالي حفيظ  واليةبمقر  2020
 األخضرو االقتصاد الرقميو التجارةو وزير الصناعة ،العلمي

والي الجهة، وحضره السيد عمر مورو  ،السيد محمد المهيديةو
 تطوان الخدمات لجهة طنجةو الصناعةو رئيس غرفة التجارة

 .المهنيةالجمعيات  ووممثل اإلداريةالمصالح  ووممثل الحسيمة

 وقد خصص هذا االجتماع لتدارس سبل مواجهة هذا الوضع
 اإلجراءاتالذي يظل لحد اآلن تحت السيطرة بفضل و الطارئ

 سريع  بشكل  المغربية السلطات  اتخذتها   التي االحترازية 

التي جعلت و استرشادا بالتوجهات الملكية السامية ،مضطردو
 .أولوياتهاسالمة المواطنين أولى و من أمن

التي  اإلجراءاتو و في هذا الصدد تناول المجتمعون الخطوات
تأمين الظروف و من شأنها الحفاظ على صحة المواطنين

التداعيات و المعاشية المالئمة، مع العمل على الحد من اآلثار
القطاعات االقتصادية ، والوقوف على و على مختلف األصعدة

مواكبة المقاوالت المتأثرة بهذه الظرفية،   وإجراءاتآليات 
 . خاصة تلك المرتبطة بالسوق الدولية

 اإلداريةية مختلف المصالح اهزكما تقرر رفع مستوى ج
 اليقظةالتطلع الى ما سينبثق عن اجتماع لجنة و والمؤسسات

ذلك و االقتصادية التي ستعقد اجتماعها يوم االثنين المقبل،
تنفيذها على و التدابير المتفق عليهاو كافة المقتضيات ألجرأة

 .المستوى الجهوي

ثمن المجتمعون مستوى انخراط كافة  في األخير،و
 جمعياتو سلطات محلية وهيئاتو الفاعلين من مؤسسات

نة لمواجهة تداعيات هذا عموم الساكو اإلعالموسائل و
عدم  إلىعموم المواطنات والمواطنين  مع دعوةالفيروس، 

االلتزام بتتبع و المضللة،و الزائفة األخباراالنسياق وراء 
 اليقظةمع التأكيد على مواصلة  ،المعلومة من المصادر الرسمية

 االلتزام بقواعد الوقاية التي اعتمدتها السلطات الحكومية و
 .سالمة الجميعو التي من شأنها ضمان أمنو
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 مليونبمبلغ واد نون تساهم - غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة كلميم 

درهم في صندوق تدبير جائحة كورونا   

 
ة قررت غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجه

مليون درهم لفائدة بواد نون المساهمة  - كلميم
كوفيد “الصندوق الخاص بتدبير جائجة كورونا، 

19.” 

ووفق بالغ للغرفة، فإن هذه المبادرة تأتي في 
إطار تنفيذ التعليمات السامية لصاحب الجاللة 

توفير شروط  إلىالملك محمد السادس الداعية 
الوقائية لمواجهة فيروس  اإلجراءاتتمويل 
 .المستجد والحد من آثارهكورونا 

في إطار تكريس مبادئ  ا تدخل هذه المبادرةكم
 التي الراسخة   والتضامن  التآزر المواطنة وقيم 

 

تافياللت تساهم بمليون  -ةدرعلجهة  والخدمات غرفة التجارة والصناعة
 صندوق كوروناإطار دعم في  درهم

 

المساهمة بمبلغ مليون درهم في الصندوق الخاص بتدبير  تافياللت -رعة ارة والصناعة والخدمات لجهة دأعلنت غرفة التج
موازاة مع التعبئة الوطنية الشاملة للتصدي لوباء كورونا المستجد   أنه ،غرفةللوجاء في بالغ . ومواجهة وباء فيروس كورونا

كانخراط منها في المجهود الوطني القائم لكافة مكونات البالد ولجميع  مالي غنتشاره، قررت الغرفة التبرع بمبلوالحد من ا
بالجهة، المبادرات الملكية لضمان صحة وسالمة وثمنت الغرفة باسم أعضائها وجميع منتسبيها . المواطنين والمواطنات

 .المغاربة والتخفيف من تداعيات هذه الجائحة، وكذا اإلجراءات االحترازية التي اتخذتها جميع القطاعات الحكومية

 

وفي إطار التعبئة الوطنية الشاملة التي تقوم بها المملكة لتدبير تداعيات وآثار وباء كورونا  يتحلى بها المجتمع المغربي ،
 .المستجد
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جهة لغرفة التجارة والصناعة والخدمات أعلنت 
مليون  10سطات عن مساهمتها بمبلغ  - الدارالبيضاء

يقارب من النصف من ميزانياتها السنوية ما أي درهم ، 
العمومية في الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس 

 .كورونا

وتأتي هذه المبادرة، حسب بالغ للغرفة، تعبيرا عن 
انخراطها في كل المبادرات الوطنية التي يقودها صاحب 
الجاللة الملك محمد السادس وتجندها وراءه لدعم 

ه  االقتصاد الوطني والتخفيف من آثار وتداعيات هذ
 .الجائحة

 10سطات تساهم بمبلغ -غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الدار البيضاء
 في الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونادرهم  مليون

ماليين درهم  8ساهم بمبلغ تآسفي،  -غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة مراكش
 "19كوفيد " كورونا المستجد  لفائدة الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس

 

التعليمات السامية بناء على ، جاء في بالغ للغرفة أنه
إلحداث الفوري لب الجاللة الملك محمد السادس، لصاح

ومواجهة مخاطر فيروس كورونا، لصندوق خاص لتدبير 
رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة  أعلن

 8آسفي، السيد محمد فضالم، أنه تم تحويل مبلغ  -مراكش 
 ”.ماليين درهم للصندوق

دعم جهود المملكة المغربية طار في إساهمة وتندرج هذه الم
 .القتصاد الوطني والتخفيف من آثار وتداعيات هذه الجائحةل

 الدينامية الوطنية هذه المبادرة انخراطا في كما تأتي

 

التي يعرفها المغرب للحد من مخاطر انتشار هذا الوباء، 
واستحضارا لقيم التضامن والتكافل والتآزر المتأصلة في 
المجتمع المغربي، وتفاعال مع مقتضيات الدستور ذات الصلة 
الذي ينص على ضرورة أن يتحمل الجميع بصفة تضامنية، 

 .الناجمة عن اآلفات والكوارث المختلفة واألعباءالتكاليف 

وكانت عدد من المقاوالت والمؤسسات الوطنية والهيئات 
في الصندوق الخاص بتدبير  مساهمتهاالمهنية أعلنت عن 

جائحة كورونا بهدف مواجهة اآلثار االقتصادية واالجتماعية 
 .النتشار الوباء
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 10هبة قدرها بتساهم  الحسيمة -تطوان  - جهة طنجةوالصناعة والخدمات لغرفة التجارة 
(.19كوفيد " )فيروس كورونا"ماليين درهم لفائدة الصندوق الخاص بتدبير جائحة   

غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة  أعلنت
مساهمة مالية عن الحسيمة،  -تطوان  -طنجة 

ماليين درهم لفائدة  10على شكل هبة قدرها 
فيروس "الصندوق الخاص بتدبير جائحة 

 (.19كوفيد " )كورونا
وتندرج هذه الهبة، حسب بالغ للغرفة، في إطار 
المرسوم المتعلق بإحداث صندوق خاص يهدف 
إلى تغطية التكاليف الصحية االستثنائية، ودعم 
القطاعات المتأثرة باألزمة المرتبطة بفيروس 

ا" ، والذي أحدث بتعليمات من الملك "كورون
 نصره هللا محمد السادس

هذه المبادرة تأتي في  أن   إلى  البالغ  وأشار
 إطار تجند غرفة التجارة والصناعة والخدمات 

 

ة ة ماليس تعلن عن مساهمغرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة فاس مكنا
"كوروناجائحة "لصندوق مواجهة  ماليين درهم 5بمبلغ   

في إطار التعبئة الوطنية الشاملة للتصدي لوباء كورونا المستجد 
والحد من تداعياته الخطيرة على صحة المواطنين ومن انعكاساته 

التي تبذلها الدولة لدعم االقتصاد  السلبية ودعما للمجهودات
الوطني والحفاظ على مناصب الشغل وتمكين بالتالي الفاعلين 
االقتصاديين من اجتياز هذه الفترة العصيبة ، وبعد استيفاء 

 والصناعـة   التجـارة   غرفـة رئيس  أعلن    الالزمة،  المساطر

 

 

وتجسيدا   البالد،  منه تمر   الذي  بالظرف االستثنائي منها ووعيا   في القضايا الوطنية،   الحسيمة - تطوان - لجهة طنجة
وجددت الغرفة اإلشادة  .المستجد" كورونا"حد من آثار وباء النخراط الغرفة، رئيسا ومكتبا وأعضاء، في جهود التصدي وال

بمختلف اإلجراءات التي اتخذتها السلطات الحكومية، منوهة بالدور المهم للرابطات والجمعيات المهنية وعموم التجار والصناع 
رتها السلطات الصحية والخدماتيين، داعية المواطنين والمواطنات للمضي قدما في تطبيق الخطوات االحترازية التي سط

 .واألمنية، ومواصلة مختلف أشكال التضامن والتآزر المعبرة عن قيم المغاربة وشيمهم األصيلة

 

مكنــاس عن تعبئة الغرفة  والخدمـات لجهـة فــــاس
لمبلـغ خمسـة مليـون درهـم مساهمة في الصندوق 
الخاص المحدث بأمر من صاحب الجاللة الملك محمد 

 .السادس نصره هللا وأيده

ثمن رئيس الغرفة باسمه ونيابة حسب بالغ الغرفة، و
المبادرات  عن أعضاء وموظفي ومنتسبي الغرفة،

الملكية السامية والعناية الكبيرة التي يوليها جاللته 
لكافة مكونات المجتمع من أجل التصدي والقضاء على 

نوه بالتدابير االستباقية  كما. هذا الوباء الخبيث
. والوقائية التي اتخذتها مختلف القطاعات الحكومية

د باإلجراءات المعتمدة من طرف لجنة اليقظة أشا
ادية والتي ستمكن ال محالة من التخفيف من االقتص

 .التداعيات االقتصادية والسوسيو اقتصادية لهذا الوباء

المساهمة المالية للغرفة تأتي في إطار تكريس وأكد أن 
قيم التآزر والتكافل مع جل مكونات المجتمع وخاصة 
منها المهنيين من تجار وصناع وخدماتيين الذين أبلوا 

خراطهم الفعلي والفعال في تنزيل كل البالء الحسن بان
 .القرارات الرامية إلى الحد من انتشار هذا الوباء
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وادي الذهب تساهم - لجهة الداخلةغرفة التجارة والصناعة والخدمات   

في صندوق تدبير جائحة كورونا بمبلغ مليون درهم  

قررت غرفة التجارة والصناعة 
وادي الذهب  –والخدمات لجهة الداخلة 

تخصيص مبلغ مليون درهم كمساهمة منها 
لفائدة الصندوق الخاص بتدبير جائحة 

وذلك في إطار التعبئة الوطنية  كورونا،
الشاملة التي تعيشها المملكة لمواجهة تداعيات 

 .هذا الوباء

وأفاد بالغ للهيئة بأن مساهمة رئيس 
الغرفة وأعضائها وموظفيها وكافة منتسبيها 
في تمويل هذا الصندوق، الذي أمر صاحب 
الجاللة الملك محمد السادس بإحداثه لتدبير 

 بما الوعي تعكس ونا، كور  فيروس  تداعيات

 
 

البالغ أن هذه المساهمة تأتي كذلك تكريسا لقيم التكافل والتضامن  وأضاف .يفرضه الواجب الوطني لمواجهة هذا الوباء
كما تندرج هذه المبادرة في إطار انخراط  .ولمبادئ المواطنة والتآزر العريقة والراسخة التي يتحلى بها المجتمع المغربي

خاص بتدبير جائحة المحدث للصندوق ال 2.20.269الهيئات والمؤسسات الوطنية في تفعيل مقتضيات المرسوم رقم 
 .فيروس كورونا، ودعما لجهود التضامن الوطني

 

صاحب الجاللة الملك محمد السادس الداعية 
إلى توفير شروط تمويل اإلجراءات الوقائية 

 .آثاره لمواجهة هذا الوباء والحد من

وأضافت الغرفة أن المبادرة تجسد أيضا 
انخراطها في الدينامية الوطنية للتضامن 
والتآزر المنبثقة من روح المجتمع المغربي 
وتقاليده األصيلة، كما تأتي تفاعال مع مقتضيات 
الدستور ذات الصلة، والذي ينص على 
ضرورة تحمل الجميع بصفة تضامنية التكاليف 

عن اآلفات والكوارث  واألعباء الناجمة
 .المختلفة

وكانت عدد من المقاوالت والمؤسسات 
الوطني والهيئات المهنية أعلنت عن المساهمة 
في الصندوق الخاص بتدبير جائحة كورونا 
بهدف مواجهة اآلثار االقتصادية واالجتماعية 

 .النتشار الوباء

 

م ساهم بمبلغ مليون درهتغرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الشرق  
(19كوفيد )في الصندوق الخاص بتدبير جائحة كورونا فيروس   

 

بأن هذه  أفاد بالغ لغرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الشرق
 الشاملة التي تعيشها المملكة للحد من  المساهمة تندرج في إطار التعبئة الوطنية

 تعليمات   مع   وتماشيا   المستجد،  كورونا   فيروس   جائحة   وتبعات  آثار
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بمبلغ خمسة  تساهم ماسة  -غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة سوس 

 دعم الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا المستجد في  ماليين درهم
 

 

بمبلغتساهم الساقية الحمراء  - العيونلجهة غرفة التجارة والصناعة والخدمات   

 مليون درهم في صندوق تدبير جائحة كورونا

تأتي في  أن هذه المساهمة  ،2020مارس  27 بتاريخماسة في بالغ لها  - والصناعة والخدمات لجهة سوسأكدت غرفة التجارة 
إطار التعبئة الوطنية التي تعرفها المملكة للحد من آثار وتداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد، وتكريسا لقيم التكافل والتضامن 

 .البالغ نصغربي، وفق والتآزر التي يتحلى بها الشعب الم

وثمنت الغرفة باسم أعضائها وموظفيها ومنتسبيها بالجهة المبادرات الملكية السامية، وكذا اإلجراءات والتدابير االحترازية 
 .19االستباقية، التي اتخذتها القطاعات الحكومية للتخفيف من تداعيات فيروس كورونا المستجد كوفيد 

 

قررت غرفة التجارة والصناعة 
الساقية -والخدمات لجهة العيون

الحمراء المساهمة بمليون درهم 
صندوق الخاص بتدبير لفائدة ال

هذه وتندرج . جائجة كورونا
المبادرة في إطار تنفيذ التعليمات 
السامية لصاحب الجاللة الملك 

الداعية نصره هللا محمد السادس 
إلى توفير شروط تمويل 
اإلجراءات الوقائية لمواجهة 
فيروس كورونا المستجد والحد من 

   سياق  في  كذلك  تأتيو .آثاره
المواطنة وقيم  مبادئ  تكريس 

التي التآزر والتضامن الراسخة 
 كما   المغربي،  بها المجتمع  يتحلى

 .تأتي انسجاما مع التعبئة الوطنية الشاملة التي تقوم بها المملكة لتدبير تداعيات وباء كورونا المستجد 
قررت المساهمة في  يشار إلى أن المجالس المنتخبة في جهات عديدة من المملكة، إضافة إلى مقاوالت وشركات عمومية وخاصة،

 .هذا الصندوق ودعم جهود السلطات العمومية الرامية إلى محاربة تفشي الوباء
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القنيطرة  - سال -غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط 
 اتساهم بخمسة ماليين درهم في صندوق تدبير جائحة كورن

 

 - سال – ة والصناعة والخدمات لجهة الرباطقررت غرفة التجار
القنيطرة المساهمة بخمسة ماليين درهم لفائدة الصندوق الخاص 

 ".19كوفيد "بتدبير جائجة كورونا، 

لغرفة، تأتي هذه المبادرة استجابة للقرار الملكي بالغ لوحسب 
صندوق خاص لمكافحة األزمة  بإحداثالقاضي السامي 

 .اقتصادية-المرتبطة بجائحة كورونا وانعكاساته السوسيو

 مختلف فيها شكرتوجه بكلمة  قد وكان السيد عباد رئيس الغرفة
التجار والخدماتيين وجميع منتسبي الغرفة على امتثالهم 
لتعليمات الحكومة المغربية الرامية إلى التصدي لخطر تفشي 
وباء كورونا المستجد ببالدنا، عبر إغالق المقاهي، والمطاعم، 

 .والحمامات، وقاعات األلعابفالت، وقاعات الح
 

بصفتهم  باطهمضالنكما تقدم باالمتنان والتقدير لكل التجار 
ومساهمتهم في الحفاظ على   شركاء رسميين في هذا المسلسل

استقرار تموين السوق الوطنية مع الحرص على االمتثال 
 باألسعارللقوانين الجاري بها العمل خصوصا فيما يتعلق 

مع  ،ضمانا للسير العادي للحركة التجارية ووفرة المنتوجات
 اإلعالناحترام مبادئ الوقاية والسالمة الصحية كما جاء في 

 الصادر عن الغرفة.

 

ماليين درهم في  4بمبلغ  تساهمخنيفرة  -والخدمات لجهة بني مالل غرفة التجارة والصناعة 
 "كورونا"ئحة فيروس جاالصندوق الخاص بتدبير 

لصندوق الخاص أوضح بالغ للغرفة أن هذه المساهمة في ا
لغرفة على تندرج في إطار حرص ا بتدبير هذه الجائحة

التدابير والقرارات التي تتخذها  التفاعل اإليجابي مع
السلطات الحكومية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجاللة 

خاصة قرار جاللته بإحداث صندوق  الملك محمد السادس،
 .19خاص لمواجهة وباء كوفيد 

لمبادئ   وأضاف البالغ أن هذه البادرة جاءت أيضا تكريسا
المجتمع   وقيم التضامن والتآزر العريقة والراسخة في

 خالل األزمات، واستجابة للتعبئة الوطنية  خاصة  المغربي

الشاملة لتفادي تفاقم وانتشار هذا الوباء، والهادفة إلى الحد من 
آثاره االجتماعية واالقتصادية والمالية والنفسية على كافة 

 .المواطنين

شهدت منذ بداية أزمة  خنيفرة - يشار إلى أن جهة بني مالل
العديد من المبادرات التضامنية على المستوى  "كورونا"

الرسمي والمدني، شملت عددا من التدابير واإلجراءات 
االحترازية والوقائية الصحية والتعبوية والتحسيسية إضافة 
إلى الدعم والمساعدة المادية والتموينية لعدد من الفئات 

 .ااالجتماعية، خاصة الهشة منه
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