
  مجلس النواب
ا  موعة النيابية للتقدم واالش  اكية

الر اط    : 28/5/2020

إ   السيد وز ر االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة
     تحت إشراف السيد رئ س مجلس النواب ا    م

السيد الوز ر،

تحية تقدير واح  ام،

توصلنا بمذكرة من الفدرالية الوطنية لنقابات أطباء األسنان بالقطاع ا  ر باملغرب،  ستعرض 

من خالل ا تداعيات جائحة  وفيد 19 ع   القطاع، وال   أدت إ   توقفه منذ أك   من ش ر ن، 

ونتجت عنه خسائر مالية فادحة،  ستوجب اليوم صياغة خطة است  اليه إلنقاذه من اال  يار، 

ا   اما مع ا   ود ال   تقومون   ا مش ور ن لتحديد أولو ات املرحلة املقبلة  عد رفع حالة 

الطوارئ ال  ية.

وحسب املذكرة ذا  ا، فإن 90% من العيادات  عا ي اليوم   زا ماليا  س ب تراكم مصار ف ا 

القارة وعدم قدر  ا ع   سداد ديو  ا امل  اكمة،    غياب أي مدخول آخر   وا   92% من أطباء 

األسنان الذين  ش ل العيادات مصدر دخل م الوحيد.

ومن املنتظر أن ينعكس  ذا الـوضع ع   الس   الطبي   للعيادات  عد رفع حالة الطوارئ 

ال  ية، حيث يتوقع امل نيون، وفق مذكر  م أعاله، بداية متع  ة    ظل غياب ما يكفي من 

االعتمادات املالية لسداد الكمبياالت املستحقة الدفع لدى الشر ات و ا  ت  ات، وشراء 

املستلزمات الوقائية واملواد املعقمة، ومالءمة بروتو والت املمارسة مع واقع ا  ائحة،    الوقت 

الذي يتوقع فيه ارتفاع ت لفة العالجات وانخفاض املداخيل الراجع باألساس العتماد نظام 

املواعيد املتباعدة ب ن املر   ، لتطبيق بروتو والت الوقاية والسالمة.

وتتخوف الفدرالية الوطنية لنقابات أطباء األسنان بالقطاع ا  ر باملغرب أن يؤثر  ذا الوضع ع   

استمرار ة أغلب العيادات وإفالس ا، و و ما يفرض إعادة االس ثمار    إعادة   يئة أغل  ا ع   

مستوى  ندس  ا أو من حيث اقتناء معدات جديدة، لضمان شروط السالمة للمواطن ن واألطقم 

العاملة   ا، وتطالب ا   ومة،     ذا السياق، بوضع إس  اتجية وا  ة ملواكبة أزمة القطاع 

ل  يلولة دون ا  ياره.

ول ذه الغاية، أنقل إليكم اق  احات "الفدرالية الوطنية لنقابات أطباء األسنان بالقطاع ا  ر 

الرقم :19021

كتا ي املوضوع : سؤال

ع   قطاع طب األسنان بالقطاع ا  ر باملغرب تداعيات جائحة كوفيد 19

السالم عليكم ورحمة هللا و ر اته، و عد،

باملغرب" التالية:

استفادة قطاع طب األسنان من  افة التداب   املقررة من طرف   نة اليقظة االقتصادية  . 1
للمقاوالت الصغرى املتوقفة عن العمل، وال    توجد    وضعية صعب؛

ال  ام الدولة بدور ا    توف   مستلزمات الوقاية (واقيات الرأس، الوزرات الواقية، واقيات  . 2
األرجل، الكمامات الطبية، الواقيات الشفافة ضد الرذاذ...)، وكذلك املواد املط رة واملعقمة 

بأثمنة مناسبة ومعقولة، وإعفا  ا من الرسوم ا  مركية}؛ 

اإلعفاء من  أداء الضر بة عن القيمة املضافة املفروضة ع   اقتناء اآلليات واملستلزمات  . 3
الوقائية  ومواد األسنان، ل س يل است ناف العمل بت اليف منخفضة واالس ثمار    عملية إعادة 

تأ يل العيادات  عد ا   ر الص  ؛

اإلعفاء من أداء الضر بة امل نية لسنة 2020، واالكتفاء بمسا مة ا  د األد ى من الضر بة  . 4
، واإلعفاء من املسا مة التكميلية؛ ع   الدخل لسنة 2019

إعادة جدولة الديون البنكية، مع الشروع     سداد األقساط عند    اية  ش ر دجن   2020،  . 5
و دون فوائد؛

منح قروض بنكية متوسطة املدى بفائدة ال تتجاوز 2%، لتغطية املصار ف القارة للعيادات  . 6
لألش ر الستة ال   ست   رفع ا   ر الص  ، ع   أن ي ون ال سديد سنة  عد منح القرض؛

منح قروض بنكية بفائدة ال تتجاوز 2%، تخصص إلعادة تأ يل العيادات واقتناء اآلليات، ع    . 7
 ع   مدى عشر سنوات، مع إعفاء  ذه القروض  أن تتم جدولة  سديد ا ابتداء من يناير 2022

من الضر بة ع   القيمة املضافة؛

إعفاء عيادات أطباء األسنان  من اش  ا ات الصندوق الوط   للضمان االجتما   ا  اص  . 8
باألجراء  لغاية  ش ر دجن   2020 مع استفاد  م من التغطية ال  ية والتعو ضات العائلية.

وتبعا لذلك،  سائلكم، السيد الوز ر ا    م، عما تنوون اتخاذه من إجراءات ملعا  ة تداعيات 

 ع   قطاع طب األسنان بالقطاع ا  ر باملغرب، وأجرأة االق  احات ال   تقدمت   وفيد 19

"الفدرالية الوطنية لنقابات أطباء األسنان بالقطاع ا  ر باملغرب"     ذا الصدد، وال    سطنا ا 

أمامكم أعاله؟

وتفضلوا بقبول اس   عبارات التقدير واالح  ام.

و تفضلوا بقبول فائق التقدير و االح  ام.

إمضاء:

لبلق عا شة
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