
  مجلس النواب
الفر ق االش  ا ي

الر اط    : 27/5/2020

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

كما  علمون السيد الوز ر ا    م، أن ثنائية القطاع امل ي ل وغ   امل ي ل    املنطلق األسا    

الوحيد، لالستفادة من الدعم الذي يخوله الصندوق ا  اص بتدب   جائحة  ورنا ـ  وفيد 19، أما 

ا  ديث عن تحديد الفئات الفق  ة وال شة انطالقا من ال   يل    نظام التغطية ال  ية 

"راميد"، ف   مجرد خطوة لتقسيم املستفيدين إ   أشطر من أجل  س يل عملية التوصل بالدعم.

وحيث أن القطاع امل ي ل ال إش ال فيه، ل ونه منظما بالقانون رقم 25.20 الصادر    23 أبر ل 
2020  سن التداب   االست نائية املتعلقة لفائدة املشغل ن املنخرط ن بالصندوق الوط   للضمان 
االجتما   والعامل ن لد  م املصرح   م، املتضرر ن من تداعيات تف    جائحة ف  وس  ورونا 

 الصادر    24 أبر ل 2020 بتطبيقه، ثم القرارات الوزار ة  "، واملرسوم رقم 2.20.331 " وفيد - 19
الصادرة بتحديد القطاعات والقطاعات الفرعية ال   ال  عت   املشغل املمارس ل شاطه ف  ا    

"، و سري ع   املصرح   م خالل ش ر ف  اير  وضعية صعبة جراء تف    ا  ائحة " وفيد – 19

2020 لدى الصندوق الوط   للضمان االجتما  ، أما دون ذلك، ف و قطاع غ   م ي ل سواء  ان 
من ب ن املستفيدين من خدمة "راميد" أم ال.

 مارس 2020 ملا أعلنت   نة اليقظة االقتصادية  وحيث أنه، منذ البداية، وتحديدا يوم اإلثن ن 23
عن دعم القطاع غ   امل ي ل، أوردت    بالغ ا ا  دمت ن معا، تحت عنوان واحد، "تداب   دعم 

القطاع غ   امل ي ل املتأثر مباشرة با   ر الص  "، والفرق الوحيد ب ن املس  دف ن بالدعم    

 ذا ا  ور يتعلق بال  مجة الزمنية فقط، وس به الرئ    ، يكمن    تجاوز التعقيد امل  تب عن 

 ذه اإلش الية، لذلك تقرر معا    ا ع   مرحلت ن، األو     م األسر ال    ستفيد من خدمة 

"راميد" و عمل    القطاع غ   امل ي ل وأصبحت ال تتوفر ع   مدخول يومي إثر ا   ر الص  ، 

والثانية   م األسر ال   ال  ستفيد من خدمة "راميد" وال    عمل    القطاع غ   امل ي ل وال   

توقفت عن العمل  س ب ا   ر الص  ، أي كال ما تخصان العمل    القطاع غ   امل ي ل، 

و التا   فاالستفادة من خدمة "راميد"    مجرد عملية للتفيئة تندرج    سياق التداب   واإلجراءات 

. الوقائية املتخذة من أجل ا  د من تف    جائحة  ورونا ـ  وفيد 19

الرقم :13688

شفوي - آ ي املوضوع : سؤال

اس بعاد راميد واالقتصار ع   ثنائية القطاع امل ي ل وغ   امل ي ل    عملية دعم تضامن

السالم عليكم ورحمة هللا و ر اته، و عد،

وحيث أكدت   نة اليقظة االقتصادية من جديد    بالغ ا بمناسبة ا عقاد اجتماع ا الثامن يوم 

ا  م س 21 ماي 2020، ملا أكدت أن أسر القطاع غ   امل ي ل، ال   استفادت من الدفعة األو   

 مليون أسرة، وال يزال  ناك ما يقارب من 150.000 من عملية صرف الدعم "تضامن" تقدر بـ 4.1

 مليون  أسرة س تم صرف الدعم ل ا خالل اليوم ن املوالي ن لتار خ االجتماع،  عدما تم قبول 4,3

من التصر حات ال   تم    يل ا من طرف أر اب أسر القطاع غ   امل ي ل، سواء تلك املستفيدة 

من خدمة "راميد" أو غ   املعنية   ا، وال   فقدت مداخيل ا جراء حالة الطوارئ ال  ية.

وحيث أنه ح   موقع األن  ن ت ا  دث لالستفسار عن مآل الطلب، وتقديم الش ايات، فتح    

وجه األسر املعنية بالقطاع غ   امل ي ل، وأعلنت ا   ومة من خالل ذات البوابة، أنه  عد عملية 

إيداع طلبات االستفادة من عملية الدعم املؤقت لألسر العاملة    القطاع غ   امل ي ل املتضررة 

من ا   ر الص    س ب جائحة  ورونا، سواء املرحلة األو   ا  اصة باألسر املستفيدة من نظام 

راميد أو الثانية بال سبة لألسر غ   املستفيدة من  ذا النظام، تقدم  ذه البوابة خدمة إيداع 

 إ   غاية منتصف  ش ايات األسر ال   لم تتوصل بالدعم، ابتداء من يوم ا  م س 21 ماي 2020

الليلة املاضية ليوم اإلثن ن 25 ماي 2020 ح   ي س   ل   ومة معا    ا.

وحيث أن  ذا  ع   أنه ال فرق ب ن املستفيدين من خدمة "راميد"، و  ن العامل ن    القطاع غ   

امل ي ل، فاألمر  ع    له القطاع غ   امل ي ل و ش  ط أن ي ون لديه دخل ولم  عد يتوفر عليه 

خالل حالة الطوارئ ال  ية.

وحيث بصيغة أخرى ال مجال ل  ديث    الدعم "تضامن" خارج ا  دولة الزمنية إليداع الطلبات 

وصرفه، عن    ء  س   األسر املستفيدة من خدمة "راميد"، و نا يمكن الوقوف ع   ت  ير رفض 

مئات الطلبات، فم نة "بدون" غ   معنية بالقطاع غ   امل ي ل وال دخل لصاح  ا    األصل، وم نة 

"مياوم أو أج  " دون تحديد القطاع املع   بدقة، تجعل صاح  ا خارج االستفادة  س ب وجود 

عدة قطاعات مست ناة، وم نة "فالح أو نحال" مست ناة بقرار وز ري.... إ  .

ألجله  سائلكم السيد الوز ر ا    م عما ي  :

ـ ما    أسباب وحي يات اس بعاد "راميد" واالقتصار ع   ثنائية القطاع امل ي ل وغ   امل ي ل    

عملية دعم "تضامن"؟

ـ وما    اإلجراءات ال    س تخذ ا ا   ومة من أجل  عميم دعم "تضامن" ع   الفئات املستفيدة 

من خدمة "راميد" دون حيف أو تمي  ، ودون ال  وء إ   البحث    اشتغال ا بالقطاع غ   امل ي ل 

من عدمه؟

ـ وما    اآلجال الزمنية لذلك؟

و تفضلوا بقبول فائق التقدير و االح  ام.

إمضاء:

 عز ز سعيد,سداس فتيحة,ص  ي ن يل
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