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 الرحيــم الرحمــن هللا بســم

 

ن، السيدات والسيدات والسادة النواب المحترم السيد الرئيس،

 والسادة الوزراء،

  
 

صاحب الجاللة الملك محمد السادس نصره حدد فقد ، علمونكما ت
، الموجه إلى األمة 8282يوليوز  82، في خطابه السامي بتاريخ هللا

بمناسبة الذكرى الحادية والعشرين لتربع جاللته على عرش أسالفه 
التوجهات االستراتيجية الكبرى التي ينبغي العمل على تنزيلها  المنعمين،

دمتها وفي مقلتدبير األزمة التي يعرفها المغرب بسبب جائحة كورونا، 
خطة طموحة لإلنعاش االقتصادي تمكن القطاعات اإلنتاجية من إطالق 

استعادة عافيتها، والرفع من قدرتها على توفير مناصب الشغل، والحفاظ 
 .على مصادر الدخل

 
رقم  القانونأتقدم أمامكم بمشروع ني أن سعديهذا اإلطار، في 

"صندوق محمد الذي يقضي بإحداث شركة المساهمة المسماة  02.82
، كما تمت ةالمذكور ةالخطالذي يندرج في إطار و السادس لالستثمار"

ومه ي لجنة المالية والتنمية االقتصاديةالمصادقة عليه باإلجماع من طرف 
 .8282دجنبر  84اإلثنين 

 
جنة لبجزيل الشكر للسيدات والسادة أعضاء  أتقدموبهذه المناسبة، 

سهامهم إعلى على المناقشات المستفيضة و المالية والتنمية االقتصادية
ودعم شروط حسن  القانونمشروع في تجويد مضمون وصياغة القيم 
 .تنفيذه

 
أود التذكير ، مشروعال هذاوقبل التطرق ألهداف ومضامين 

في  هاتم اتخاذالتي  اإلجراءات ذات الطابع االستعجاليمجموعة من ب
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تهم على والتي  ،ةالمذكورإلنعاش االقتصادي ا ةخطزيل إطار تن
 الخصوص:

 

 من خالل  اإلصالح المؤسساتي لصندوق الضمان المركزي
 مع الضمان عروضتكييف تحويله إلى شركة المساهمة و

 وذات الطبيعة البنيوية؛ الهامة القطاعات بعض خصوصيات

 " دولة " بين الميثاق اإلقالع االقتصادي والتشغيلالتوقيع على
وزارة االقتصاد والمالية وإصالح اإلدارة من جهة،  فيممثلة 

لمقاوالت المغرب  االتحاد العاموالقطاع الخاص ممثال في 
المغرب، من جهة أخرى، من أجل تفعيل المهنية لبنوك  مجموعةوال

التزام الطرفين فيما يخص إنعاش دينامية االقتصاد والحفاظ على 
وتسريع تطوير  مناصب الشغل وتقويتها وحماية صحة العمال

 االقتصاد وتعزيز الحكامة الجيدة؛

 في إطار تنفيذ اإلجراءات القطاعية المتعلقة  توقيع عقود برامج
خصوصا بالقطاعات األكثر تأثرا كالقطاع السياحي وقطاع متعهدي 

 بات والملتقيات ومموني الحفالت.المناس
 

مليار  282 يناهزوفي هذا الصدد، فقد تقرر رصد مبلغ إجمالي 
 من الناتج الداخلي الخام، منها: %22 قاربدرهم، أي ما ي

 

 07  ،مليار درهم على شكل قروض مضمونة من طرف الدولة
لفائدة جميع شرائح المقاوالت بما فيها المؤسسات والمقاوالت 

 العمومية؛ 

  إحداث صندوق االستثمار االستراتيجي الذي يمكن من تعبئة ما
مليار  54م تم تخصيص غالف مالي يبلغ مليار دره 54قيمته 

درهم منها من الميزانية العامة للدولة في إطار الحساب المرصد 
 0.02.402ألمور خصوصية المحدث بموجب المرسوم رقم 

 0202أغسطس  50بتاريخ 



 
4 

 
 20بتاريخ الموجه  هفي خطابجاللة الملك نصره هللا وقد عبر 

إلى البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة األولى من السنة  0202أكتوبر 
يقوم ن أل هطلععن تالتشريعية الخامسة من الوالية التشريعية العاشرة، 

والرفع من  باالستثمارفي النهوض  الصندوق المذكور بدور ريادي
مية الساتوجيهاته جاللة صاحب الحيث أعطى  قدرات االقتصاد الوطني،

الشخصية المعنوية، وتمكينه من هيآت  لصندوقذا اه بأن يتم تخويل
التدبير المالئمة، وأن يكون نموذجا من حيث الحكامة والنجاعة 

 .والشفافية
 

مساهمة تحت الإلى شركة تحويل الصندوق المذكور لذا يتعين 
مليار  54، قدره اسم "صندوق محمد السادس لالستثمار"، برأسمال

مع إمكانية فتح  يكتتب في مجموعه من قبل الدولة عند اإلحداث درهم،
 .%50رأسماله في حدود 

 
وضمانا الستمرار الطبيعة العمومية للصندوق، فقد تم 

على أال تبلغ حصة أي هيئة غير تابعة للدولة في رأسماله  التنصيص
 .%33نسبة 

 
 تمويلفي  اإلسهامفي  للصندوق األساسي الغرضويتمثل 

 طةاألنش دعمو الشركات رأسمال تعزيزو الكبرى االستثمارية المشاريع
، وذلك في انسجام وتكامل مع االستراتيجيات القطاعية المنتجة

 . سات العموميةياسوال
 
 القيام، الخصوص وجه، على الصندوق سيتولى، الغاية لهذهو
 : التالية باألنشطة

 

  ى الكبرى ومواكبتها، علاإلسهام في تمويل المشاريع االستثمارية
 الصعيدين الوطني والترابي، في إطار شراكات مع القطاع الخاص؛
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  المساهمة، من خالل الصناديق القطاعية أو الموضوعاتية
، في رأسمال المقاوالت من القانون 4المنصوص عليها في المادة 

 الصغرى والمتوسطة؛

 مية المساهمة، بصورة مباشرة، في رأسمال المقاوالت العمو
الصندوق  هاوالخاصة الكبرى العاملة في المجاالت التي يعتبر

 ؛ةأولوي

  اإلسهام في تمويل المقاوالت العاملة في المجاالت التي يعتبر
الصندوق أنها تكتسي طابعا أولويا، وذلك عن طريق وضع أدوات 
مالية مناسبة من قبيل تسبيقات أو قروض قابلة لإلرجاع أو تمويالت 

 اتية؛بأموال شبه ذ

  إعداد ووضع كل آلية تمويل مهيكلة تخصص إليجاد حلول تمويل
 ؛ةالصندوق أولوي هاللمقاوالت العاملة في المجاالت التي يعتبر

  اإلسهام في إعداد مشاريع استثمارية والقيام بهيكلتها المالية، على
الصعيدين الوطني والترابي، وذلك من أجل تسهيل وتحسين شروط 

 ؛تمويلها وتنفيذها

  إنجاز كل عملية لها ارتباط، مباشر أو غير مباشر، باألنشطة
 التي تدخل في غرض الصندوق.
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 ،رئيسالالسيد 
 ،النواب المحترمونوالسادة  السيدات

 السيدات والسادة الوزراء،
 

 إخضاعهإلى  المساهمة شركة شكل الصندوق خيار إعطاء يهدف
من  المساهمة بشركات المتعلق 20.27 رقم القانون أحكام تفرضه لما

 لبشك النزاهةو الشفافية بمبادئ التزامومن  المراقبة آلليات إرساء
 تعزيزو الخواص الشركاءو المستثمرينوضوح الرؤية لدى  يتيح

 متصرفين بتعيين الصندوق حكامةتدعيم  هذا، فضال على. تهمثق
  .راألخيهذا  تدخل بنطاق المرتبطة المجاالتفي  خبرة ذوي مستقلين

 
 ،للصندوق يمنحالنموذج المؤسساتي أن  هذاوهكذا، فإنه من شأن 

 حديدتمن حيث  المعالم واضحة استثمارية استراتيجية، الدولةوبالتالي 
دون أي  االقتصادية المنظومةفي  الدولة تدخل خياراتو األولويات

 . تأثير على التوازنات الكبرى للمالية العمومية
 

 شركة شكلعلى  الصندوق إحداثمن جهة أخرى، يشكل 
ن م ستمكن مبتكرةو إضافية تمويل وسائل لتعبئة رافعة المساهمة

 اهماتمس بأخذ القياممن خالل  مباشرة بصورة، سواء االستثمار تشجيع
لى ع استثمارية مشاريع إنجاز ستتولى الخاص القطاعمن  شركاتفي 

 مجاالتال بعضفي  الخبرة نقل تسهيلو الترابيو الوطني المستويين
 عمدمن خالل  مباشرة غير بصورةأو  ،التكنولوجية خصوصا التقنية

 .أخرى مقاوالت
 

كما سيمكن إحداث هذا الصندوق من وضع آليات ووسائل للتدخل 
تالئم طبيعة الغرض المحدد له ومن تعبئة أفضل للموارد الضرورية 

لية اومن الولوج إلى سوق الرساميل حسب هيكلة قانونية ومؤسساتية وم
 وذلك وفق التكامل بين القطاعين العام والخاصمبتكرة تعتمد على 
 . المالي واالستثماري ينفي المجال الفضلىالممارسات الدولية 
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الصندوق في  سيعتمد، وضمانا للمهنية والفعالية والشفافية

القطاعات ، حسب صناديق قطاعية أو موضوعاتيةتدخالته على 
إعادة هيكلة الصناعة، المجاالت ذات األولوية، والسيما في مجاالت و

واالبتكار واألنشطة ذات النمو الواعد والنهوض بالمقاوالت الصغرى 
ستحدث هذه و والمتوسطة والبنيات التحتية والفالحة والسياحة.

هيئات توظيف جماعي الصناديق على وجه الخصوص، في شكل 
المتعلق بهيئات التوظيف  42.27ون رقم كما ينظمها القان للرأسمال

دن الصناديق من لهذه  يردبالجماعي للرأسمال. فضال على ذلك، سيتم ت
كما يعرفها القانون السالف الذكر رقم  متخصصة ركات تسييرش

هر يس دفاتر تحمالت وطلبات عروض، يتم انتقاؤها على أساس 42.27
 .عليها الصندوق

 
الصندوق تم استثناؤه من بعض القوانين وتجدر اإلشارة إلى أن 

مثل القانون المنظم للخوصصة من أجل تمكينه من المرونة الالزمة 
 لتدبير محفظته المالية وسالسة عالقاته مع المستثمرين.

  
 مجلس يعتمد مشروع القانون، فيما يتعلق بحكامة الصندوق

ن لرئيس، مإدارة يرأسه الوزير المكلف بالمالية ويتألف، عالوة على ا
أعضاء عن الحكومة  (22)ستة  من ضمنهم ( متصرفين22عشرة )

( 24أربعة )و طاعات المعنية بتدخل الصندوقيشرفون على الق
لية يتم تعيينهم وفق معايير الكفاءة والمهنية واالستقال متصرفين مستقلين

  .المنصوص عليها في قانون شركات المساهمة
 

تم ي المالية للدولة في إطار اتفاقيةسيخضع الصندوق للمراقبة و
 إبرامها بين السيد رئيس الحكومة والمدير العام.

 
 .على أنظاركم المعروض قانونالغاية من مشروع الهي تلكم 
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 والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.
 


