مـــــذكرة تقــــــديـــم
مشروع قانون رقم  76.20يقضي بإحداث " صندوق محمد السادس لالستثمار"
 .Iالسياق:
تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجاللة الملك محمد السادس نصره هللا ،الواردة في خطابه
السامي بتاريخ  29يوليوز  ،2020الموجه إلى األمة بمناسبة الذكرى الحادية والعشرين
لتربع جاللته على عرش أسالفه المنعمين ،والذي حدد التوجهات االستراتيجية الكبرى التي
ينبغي العمل على تنزيلها لتدبير األزمة التي يعرفها المغرب بسبب جائحة كورونا ،تقرر
إطالق خطة اإلنعاش االقتصادي.
وتأتي هذه الخطة للتخفيف من التداعيات السلبية لألزمة االقتصادية التي يعيشها المغرب
على غرار باقي دول العالم نتيجة لألزمة الصحية واالقتصادية المرتبطة بجائحة كوفيد ،19
والتي أدت إلى تباطأ إنجاز المشاريع االستثمارية في القطاعين العام والخاص وتوقف
إنتاج المقاوالت التي عرفت صعوبات مالية وحذف مناصب الشغل وانخفاض حاد في
أنشطة بعض المؤسسات والمقاوالت العمومية.
وفي هذا الصدد ،فقد تقرر رصد مبلغ إجمالي قدر بحوالي  120مليار درهم ،أي ما يعادل
 %11من الناتج الداخلي الخام ،منها  75مليار درهم على شكل قروض مضمونة من طرف
الدولة ،لفائدة جميع شرائح المقاوالت بما فيها المؤسسات والمقاوالت العمومية.
هذا ،وفي إطار تنفيذ المخطط المذكور ،فقد تم اتخاذ مجموعة من اإلجراءات ذات الطابع
االستعجالي تهم على الخصوص:
 اإلصالح المؤسساتي لصندوق الضمان المركزي من خالل تحويله إلى شركةمساهمة؛
 التوقيع على "ميثاق اإلقالع االقتصادي والتشغيل" بين الدولة ممثلة من طرف وزارةاالقتصاد والمالية وإصالح اإلدارة والقطاع الخاص ممثال في الكونفدرالية العامة
لمقاوالت المغرب والتجمع المهني ألبناك المغرب ،من أجل تفعيل التزام الطرفين
فيما يخص إنعاش دينامية االقتصاد والحفاظ على مناصب الشغل وتقويتها وحماية
صحة العمال وتسريع تطوير االقتصاد وتعزيز الحكامة الجيدة؛
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 تفعيل أول عقد برنامج  2022-2020المتعلقة بإنعاش القطاع السياحي في مرحلة مابعد كوفيد  19في إطار تنفيذ اإلجراءات القطاعية المتعلقة خصوصا بالقطاعات
األكثر تأثرا.
من جهة أخرى ،أحدث حساب مرصد ألمور خصوصية يحمل اسم "صندوق االستثمار
االستراتيجي" بموجب المرسوم رقم  2.20.528بتاريخ  12أغسطس .2020
ويتمثل الغرض األساسي للصندوق ،الذي خصص له غالف مالي يبلغ  15مليار درهم من
الميزانية العامة للدولة ،في النهوض باالستثمار والرفع من قدرات االقتصاد الوطني ،من
خالل دعم القطاعات اإل نتاجية وتمويل ومواكبة المشاريع الكبرى في إطار شراكات بين
القطاعين العام والخاص ،وذلك في مختلف المجاالت.
 .IIإحداث شركة المساهمة تحت إسم "صندوق محمد السادس لالستثمار"
ولتمكين هذا الصندوق من االضطالع بمهامه على الوجه األمثل ،فقد تقرر تخويله الشخصية
االعتبارية وتمكينه من هيئات التدبير المالئمة ،بحيث يكون نموذجا للحكامة الجيدة والنجاعة
والشفافية.
وفي هذا اإلطار ،وتبعا للتوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب جاللة الملك نصره هللا
بتاريخ  09أكتوبر  2020الموجه إلى البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة األولى من السنة
التشريعية الخامسة من الوالية التشريعية العاشرة ،يتعين تحويل الصندوق المذكور إلى
شركة مساهمة تحت اسم "صندوق محمد السادس لالستثمار" ،برأسمال يكتتب في مجموعه
من قبل الدولة عند اإلحداث.
وسيرتكز الصندوق في تدخالته على صناديق قطاعية أو موضوعاتية ،حسب المجاالت ذات
األولوية ووفق آليات مالئمة لطبيعة ونطاق تدخله (إعادة هيكلة الصناعة ،واالبتكار
القطاعات ذات النمو الواعدة ،والنهوض بالمقاوالت الصغرى والمتوسطة ،والبنيات التحتية
والفالحة والسياحة).
 )1الجدوى من إحداث الصندوق على شكل شركة المساهمة:
يهدف خيار إعطاء الصندوق شكل شركة المساهمة إلى إخضاعه لما تفرضه أحكام القانون
رقم  17.95المتعلق بشركات المساهمة من إرساء آلليات المراقبة ومن التزام بمبادئ
الشفافية والنزاهة بشكل من شأنه تمتين ثقة المستثمرين والشركاء الخواص .هذا ،فضال
على تعزيز حكامة الصندوق بتعيين متصرفين مستقلين ذوي خبرة في المجاالت المرتبطة
بنطاق تدخل هذا األخير.
وهكذا ،فإنه من شأن هذا النموذج المؤسساتي أن يمنح للصندوق ،وبالتالي الدولة،
استراتيجية استثمارية واضحة من حيث تحديد األولويات وخيارات تدخل الدولة في
المنظومة االقتصادية.
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من جهة أخرى ،يشكل إحداث الصندوق على شكل شركة المساهمة رافعة لتعبئة وسائل
تمويل إضافية ومبتكرة ستمكن من تشجيع االستثمار ،سواء بصورة مباشرة من خالل القيام
بأخذ مساهمات في شركات من القطاع الخاص ستتولى إنجاز مشاريع استثمارية على
المستويين الوطني والترابي وتسهيل نقل الخبرة في بعض المجاالت التقنية خصوصا
التكنولوجية أو بصورة غير مباشرة من خالل دعم مقاوالت أخرى.
كما سيمكن إحداث هذا الصندوق من وضع آليات ووسائل للتدخل تالئم طبيعة الغرض
المحدد له ومن تعبئة أفضل للموارد الضرورية ومن الولوج إلى سوق الرساميل حسب
هيكلة قانونية ومؤسساتية ومالية مبتكرة تعتمد على التكامل بين القطاعين العام والخاص.
 )2الغرض األساسي للصندوق:
في إطار تنفيذ استراتيجية الدولة في مجال النهوض باالستثمار والرفع من قدرات االقتصاد
الوطني ،يتمثل الغرض األساسي للصندوق في اإلسهام في تمويل المشاريع االستثمارية
الكبرى ،وتعزيز رأسمال الشركات ،ودعم األنشطة المنتجة .ولهذه الغاية ،سيتولى
الصندوق ،على وجه الخصوص ،القيام باألنشطة التالية:
-

اإلسهام في تمويل المشاريع االستثمارية الكبرى ومواكبتها ،على الصعيدين الوطني
والترابي ،في إطار شراكات مع القطاع الخاص؛

-

المساهمة ،من خالل الصناديق القطاعية أو الموضوعاتية ،في رأسمال مقاوالت صغيرة
أو متوسطة؛

-

المساهمة ،بصورة مباشرة ،في رأسمال المقاوالت العمومية والخاصة الكبرى الناشطة
في المجاالت التي يرى الصندوق ذات أولوية ،وذلك عن طريق وضع أدوات مالية
مناسبة من قبيل منحها تسبيقات وقروض قابلة لإلرجاع ،وتمويلها بأموال شبه ذاتية؛

-

إعداد ووضع آليات تمويل مهيكلة تخصص إليجاد حلول تمويل للمقاوالت العاملة في
المجاالت التي يرى الصندوق أنها تكتسي األولوية؛

-

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.

هذا وسيعتمد الصندوق في تدخالته على صناديق قطاعية أو موضوعاتية ،حسب المجاالت
ذات األولوية وحاجيات كل قطاع ،والسيما في مجاالت إعادة هيكلة الصناعة ،واالبتكار
واألنشطة ذات النمو الواعد ،والنهوض بالمقاوالت الصغرى والمتوسطة ،والبنيات التحتية،
والفالحة والسياحة.
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كما سيتم إحداث هذه الصناديق على وجه الخصوص ،في شكل هيئات توظيف جماعي
للرأسمال كما ينظمها القانون رقم  41.05المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للرأسمال.
فضال على ذلك ،سيتم تسير الصناديق من لدن شركات تسيير كما يعرفها بموجب القانون
السالف الذكر رقم  .41.05وسيتم انتقاء هذه الشركات ،بعد الدعوة إلى المنافسة ،وفق بنود
دفاتر تحمالت تعد لهذا الغرض.
 )3الحكامة
استثناء من أحكام القانون السالف الذكر رقم  ،17.95يرأس الوزير المكلف بالمالية مجلس
إدارة الصندوق .و يتألف مجلس إدارة الصندوق ،عالوة على الرئيس ،من عشرة ()10
متصرفين ،من ضمنهم أربعة ( )4متصرفين مستقلين .كما تحدد األنظمة األساسية للصندوق
بموجب نص تنظيمي.
 )4المراقبة المالية للصندوق
سيخضع الصندوق للمراقبة المالية للدولة في إطار اتفاقية.
 )5االستثناءات
توخيا للمرونة والفعالية ،تم استثناء هذا األخير خصوصا من األحكام التالية:
-

القانون رقم  103.12المتعلق بمؤسسات االئتمان والهيئات المعتبرة في حكمها ،الصادر
بتنفيذ الظهير الشريف رقم  1.14.193بتاريخ فاتح ربيع األول 24( 1436
ديسمبر)2014؛ و

-

مقتضيات المادتين  8و 9من القانون رقم  39.89المأذون بموجبه في تحويل منشآت
عامة إلى القطاع الخاص ،الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.90.01بتاريخ  15من
رمضان  11( 1410أبريل .)1990

ذلك هو موضوع مشروع القانون المرفق طيه.
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