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خبير بيروفي :اخلطاب امللكي «واقعي ويبعث على األمل«
أكد اخلبير البيروفي في العالقات الدولية ،ريكاردو سانتشيز سيرا ،أن اخلطاب
الذي وجهه صاحب اجلاللة امللك محمد السادس إلى األمة مبناسبة عيد العرش
املجيد يتسم بالواقعية ويبعث على األمل.
وقال سانتشيز سيرا ،في حديث صحفي إن خطاب العرش «واقعي حيث يقدم
تشخيصا حقيقيا للظرفية التي تعيشها اململكة اليوم في ظل وباء كورونا شأنها
شأن بلدان العالم ،ويبعث على األمل من خالل حزمة التدابير التي أعلن عنها جاللة
امللك لتجاوز األزمة املترتبة عن اجلائحة».
وذكر اخلبير البيروفي بأن صاحب اجلاللة امللك محمد السادس أشار في خطاب
العرش إلى تعبئة  33مليارا و 700مليون درهم لتمويل تدابير الدعم االجتماعي
وشراء املعدات الطبية الضرورية ،ورصد خمسة ماليير لصندوق الضمان املركزي،
باإلضافة إلى حوالي  120مليار درهم سيتم ضخها في االقتصاد الوطني.
وأضاف أن حزمة التدابير االقتصادية التي اتخذها املغرب وكذا تلك التي أعلن
عنها جاللة امللك تؤكد أن اململكة قادرة على جتاوز تداعيات الوباء ،مشيرا إلى أن
اخلطاب امللكي واقعي ويقدم حلوال إلنعاش االقتصاد.
ولفت سانتشيز سيرا االنتباه إلى أن املغرب تبنى منذ تسجيل حاالت اإلصابة
األولى بفيروس كورونا بالبالد «مقاربة استباقية» ،مشيرا إلى أن تدبير اململكة
لألزمة الصحية الناجمة عن الوباء شكل «منوذجا» بالنسبة للعديد من البلدان.
وفي هذا الصدد ،ذكر أيضا بإرسال املغرب مساعدات طبية ،بناء على تعليمات
ملكية سامية ،إلى العديد من البلدان اإلفريقية ملواكبة جهودها في مكافحة اجلائحة،
قائال« :إن اململكة أبدت تضامنها مع بلدان القارة من خالل مدها مبعدات طبية في
وقت كان فيه العالم يعاني نقصا في هذه املواد».
وخلص إلى أن املغرب ،الذي يعمل على تعزيز وصون السلم على مستوى إفريقيا
والعالم ،يشكل «منوذجا» يقتدى به بفضل اإلصالحات التي قام بها في كل املجاالت
حتت القيادة الرشيدة جلاللة امللك محمد السادس.

األخ أمزازي 79، 62 :في املائة كنسبة جناح في امتحانات الباكالوريا « 2020إجناز هام» في ظل الظرفية االستثنائية التي متر منها اململكة

اعتبر األخ سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتكوين املهني والتعليم العالي والبحث العلمي،
الناطق الرسمي باسم احلكومة  ،أن  79.62في املائة كنسبة جناح في امتحانات الباكالوريا 2020
«إجناز هام» في ظل الظرفية االستثنائية التي متر منها اململكة.
وجاء في رسالة شكر من األخ أمزازي إلى كل املساهمني في مختلف محطات املوسم الدراسي
 ،2020 - 2019أن نسبة النجاح هاته بزيادة بلغت  1.66نقطة مائوية مقارنة مع دورة ،2019
«يعتبر إجنازا هاما أخذا بعني االعتبار الظرفية االستثنائية التي متر بها بالدنا جراء تداعيات
جائحة كورونا».
وباملناسية ،أشاد الوزير باجلهود اجلبارة التي بذلتها أسرة التربية والتكوين والبحث العلمي
بكافة مكوناتها التربوية واإلدارية مبؤازرة من كافة الشركاء واملتدخلني.
وق��ال إن جميع الهيئات املتدخلة أبانت عن «مسؤولية والتزام ( )...وتشبث ب��روح املواطنة
والتضامن في إطار من التعبئة واالنخراط ونكران الذات».
وأضاف إن هؤالء بذلوا مجهودات كبيرة ونوعية «أكدوها هذه السنة في مبادرات تربوية هادفة
وتضحيات مشرفة هانت بفضلها كل الرهانات والتحديات االستثنائية وغير املسبوقة التي واجهت
منظومتنا في سياق الوضعية التي عاشها املغرب كباقي بلدان العالم نتيجة هذه اجلائحة» ،مشيرا
إلى أن هذه املجهودات كان لها األثر «في كسب رهان ضمان مصداقية شهادة الباكالوريا واحلفاظ
على قيمتها».
ودعا األخ أمزازي  ،في هذا الصدد  ،اجلميع إلى احلفاظ على نفس التعبئة واالنخراط «حتى
نكون على أمت األهبة واالستعداد للدخول املدرسي املقبل الذي نتمنى أن يحمل معه تباشير سنة
دراسية حافلة باجلد واالجتهاد ومكللة بالنجاح».

سفير :إقتصاد املغرب صاعد وفاعل دولي
أك��د سفير امل �غ��رب ل��دى ال �ب��رازي��ل ،نبيل
الدغوغي ،أن اململكة ،التي حتتفل بالذكرى
احلادية والعشرين لتربع صاحب اجلاللة امللك
محمد ال�س��ادس على ع��رش أسالفه امليامني،
جعلت م��ن التنمية االق�ت�ص��ادي��ة املستدامة
خيارا استراتيجيا وحققت حتوال مؤسساتيا
واقتصاديا كبيرا.
وأض � ��اف ال��دغ��وغ��ي ،ف��ي م �ق��ال بعنوان
«اململكة املغربية :اقتصاد صاعد وفاعل دولي»
نشر ب��امل��وق��ع اإلخ �ب��اري «إم�ب��اس��ي برازيل»،
أن امل�غ��رب ب��ات وج�ه��ة ج��ذاب��ة لالستثمارات
األجنبية ومركزا لوجستيا بني إفريقيا وأوروبا
واحمليط األطلسي ،مشيرا إلى أن الناجت احمللي

و«استراتيجية الطاقة املتجددة  »2030و»رؤية
 2020للسياحة» و»املغرب الرقمي .»2020
وتابع أن هذه اجلهود تكللت بالنجاح إذ
واصل املغرب حتسني تصنيفه في تقرير البنك
الدولي ل»ممارسة األعمال  »2020وانتقل خالل
عشر سنوات من الرتبة ال  128إلى املركز ال
.53
من جهة أخرى ،تطرق السيد الدغوغي إلى
تدبير املغرب لألزمة الصحية الناجمة عن وباء
كورونا ،مشيرا إلى أن استجابة املغرب لهذه
األزمة كانت حاسمة الحتواء تأثير اجلائحة.
وف��ي ه��ذا ال �ص��دد ،أش ��ار إل��ى أن صاحب
اجل�لال��ة امل�ل��ك محمد ال �س��ادس أم��ر بإحداث

صندوق للتضامن لتدبير األزمة الصحية من
خالل شراء املعدات الطبية واتخاذ تدابير مالية
لفائدة الطبقات املتضررة ،مذكرا بأن جاللة
امللك أعطى أيضا تعليماته السامية إلرسال
مساعدات إلى العديد من البلدان اإلفريقية.
وأك� ��د ال��دب �ل��وم��اس��ي امل �غ��رب��ي أي �ض��ا أن
اململكة تواصل تعزيز تعددية أطراف مبتكرة
وب��راغ�م��ات�ي��ة وش��ام�ل��ة ،مسلطا ال �ض��وء على
احتضان املغرب للعديد من التظاهرات الدولية
الكبرى مثل مؤمتر املناخ (كوب  )22ومؤمتر
األمم املتحدة ال��دول��ي ح��ول الهجرة وزيارة
البابا فرنسيس للمملكة في سنة .2019
وتابع أن جاللة امللك أطلق ،منذ اعتالئه

اإلج �م��ال��ي ارت �ف��ع بأكثر م��ن الضعف بفضل
املشاريع الكبرى التي أطلقتها اململكة خالل
العقدين املاضيني.
وف�� ��ي ه�� ��ذا ال� � �ص � ��دد ،ذك�� ��ر باملشاريع
االستراتيجية الكبرى التي أطلقها املغرب مثل
ميناء طنجة املتوسط ،أكبر مركز لوجستي
وص �ن��اع��ي ف��ي ح ��وض امل �ت��وس��ط  ،ومحطة
ورزازات للطاقة الشمسية ،وال�ق�ط��ار فائق
السرعة األول من نوعه والوحيد في إفريقيا
والعالم العربي.
وأض��اف الدبلوماسي املغربي أن اململكة
أط�ل�ق��ت أي �ض��ا ال �ع��دي��د م��ن االستراتيجيات
ال�ق�ط��اع�ي��ة م �ث��ل «م �خ �ط��ط امل��غ��رب األخضر»

في املائة ،وق��روض التجهيز بنسبة  6في املائة
وتلك املوجهة لإلنعاش العقاري بنسبة  7,5في
املائة.
وب��امل��ق��اب��ل ،ان��خ��ف��ض��ت ال���ق���روض املمنوحة
للمقاوالت العمومية بنسبة  0,8في املائة ،مع
تراجع ق��روض التجهيز بنسبة  0,5في املائة،
وتسهيالت الصندوق بنسبة  0,2في املائة.
وب��خ��ص��وص ال��ق��روض املمنوحة للمقاولني
األف����راد ،فقد سجل امل��ص��در ذات��ه أنها تراجعت
بنسبة  2,1في املائة بعد منوها بنسبة  3,4في
املائة نتيجة النخفاض قروض اإلنعاش العقاري
وتسهيالت الصندوق بنسبة  25,3في املائة و5,4
ف��ي امل��ائ��ة بعد تزايدها بنسبة  15,9ف��ي املائة
و 18,6في املائة على التوالي ،مضيفا أن قروض
التجهيز ارتفعت بنسبة  4,6في املائة.
وفيما يخص الديون معلقة األداء ،فقد عرفت
أما القروض املمنوحة لألفراد ،فقد ارتفعت
بنسبة  5,1في املائة بعد  6في املائة مع تباطؤ  6,3نسبتها ضمن ال��ق��روض البنكية شبه استقرار
في املائة إلى  4,2في املائة ،وقروض االستهالك للسنة الثالثة على التوالي ف��ي  7,6ف��ي املائة
مع تراجع تلك املتعلقة باملقاوالت اخلاصة إلى
من  6,4في املائة إلى  4,9في املائة.

 10,9في املائة ،وارتفاع تلك اخلاصة باألسر إلى
 8,5ف��ي امل��ائ��ة .وحسب ف��روع النشاط ،ارتفعت
ال��ق��روض امل��م��ن��وح��ة مل��ق��اوالت ق��ط��اع��ات «النقل
واالت���ص���االت» و«ال��ت��ج��ارة ،وإص��ال��ح السيارات

ال � �ع� ��رش ،ب��رن��ام �ج��ا ط �م��وح��ا لإلصالحات
السياسية واملؤسساتية متيز باعتماد دستور
جديد في سنة  2011ع��زز مبادئ املسؤولية
واستقاللية السلطة القضائية وصالحيات
السلطة التشريعية ورئيس احلكومة.
وكتبت وسيلة اإلع�لام البرازيلية أن عيد
ال�ع��رش يشكل مناسبة لتجديد والء الشعب
املغربي للملكية ،مشيرة إلى أن املغرب يسعى
إلى بناء مستقبل مزدهر وصون تاريخ اململكة
الغني والتوفيق بني قيم احلداثة واألصالة
وم��واص�ل��ة اإلس �ه��ام ف��ي حفظ السلم واألمن
ال��دول �ي�ين وحت �ق �ي��ق ال�ت�ن�م�ي��ة ع �ل��ى مستوى
العالم.

بنك املغرب :ارتفاع القروض البنكية إلى  5,3باملائة خالل سنة 2019

أفاد بنك املغرب بأن القروض البنكية سجلت
تسارعا ملموس بنسبة  5,3في املائة خالل سنة
 ،2019حيث ارتفعت نسبتها إلى الناجت الداخلي
اإلجمالي من  78,5في املائة قبل سنة إلى 79,7
في املائة.
وأوض��ح البنك املركزي ،في تقريره السنوي
ح��ول الوضعية االقتصادية والنقدية واملالية
برسم سنة  ،2019أن هذا االرتفاع يعكس حتسنا
في منو القروض املقدمة للقطاع غير املالي من
 3,1في املائة إل��ى  5,5في امل��ائ��ة ،وب��درج��ة أقل،
حتسن القروض املقدمة للشركات املالية من  4في
املائة إلى  4,4في املائة.
من جهة أخ��رى ،أوض��ح بنك املغرب أن منو
ال��ق��روض البنكية املمنوحة للقطاع غير املالي
خ�لال سنة  2019يعزى باألساس إل��ى االرتفاع
امللموس للقروض املخصصة للمقاوالت اخلاصة،
مسجال أن هذه األخيرة تعززت بنسبة  7,3في
املائة بعد  0,5في املائة سنة من قبل ،مع ارتفاع
تسهيالت الصندوق بنسبة  9,7في املائة بعد 2,4
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واألدوات املنزلية» بنسبة  9,8في املائة و 7,3في
املائة على التوالي.
ك��م��ا ت��س��ارع��ت ال���ق���روض ف���ي «الصناعات
االس��ت��خ��راج��ي��ة» م��ن  8,8ف��ي امل��ائ��ة إل���ى 25,8
ف��ي امل��ائ��ة ،وب��درج��ة أق��ل ف��ي «ال��ب��ن��اء واألشغال
العمومية» من  1,2في املائة إلى  1,3في املائة،
في حني تراجع انخفاضها في «الكهرباء ،والغاز
واملاء» من  6في املائة إلى  3,3في املائة.
وب��خ��ص��وص ال��ق��روض امل��ق��دم��ة للقطاع غير
املالي من طرف الشركات املالية دون البنوك ،فقد
أبرز بنك املغرب أنها منت بنسبة  4في املائة إلى
 151,9مليار درهم ،مسجال أن القروض املمنوحة
من قبل شركات التمويل ارتفعت بنسبة  5,7في
املائة إلى  119,2مليار درهم.
ومب��وازاة ذل��ك ،تزايدت القروض املقدمة من
طرف جمعيات القروض الصغرى بنسبة  9في
املائة إلى  7,4مليار درهم ،في حني تدنت تلك التي
تقدمها البنوك احلرة بنسبة  13,4في املائة إلى
 12مليار درهم.
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