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  بسم اهللا الرحمان الرحيم والصالة والسالم على أشرف المرسلين،

  سيدي الرئيس،

  المحترمين، لمستشارينت والسادة ارات السيداحض

أود في البداية أن أتقدم بالشكر لمجلسكم الموقر للدعم المستمر 
الذي تولونه لمبادرات الحكومة الرامية إلى تطوير وتعزيز اإلطار القانوني 

أود أن أشيد بالنقاش البناء الذي عرفته كما ،  المالي المغربيسوق لالمنظم ل
لجنة المالية والتجهيزات ون من طرف مقتضيات مشروع هذا القان

  . الموقرةوالتخطيط والتنمية الجهوية 

 اآلجلةالسوق بالمتعلق  42.12القانون رقم مشروع  يهدف
. منظمة جلةآسوق  ةومراقب سيرسن قواعد تنظيم و إلى  ألدوات الماليةل

  :ما يلي القانونهذا ويحدد مشروع 

  سوق اآلجلة ؛األدوات المالية التي يمكن تداولها في ال .1

  ؛اآلجلةالسوق  السوق التي يعهد إليها بتسييرمؤسسات  .2

  سوق اآلجلة؛ال المتعاملون في .3

عاملين في متالمؤسسات وال السوق التي تتولى مراقبةسلطات  .4
  آلجلة؛اسوق ال

 السوق اآلجلة.سير قواعد  .5

  



  

ت أدواالقانون ثالث هذا مشروع  يعرف :اآلجلةاألدوات المالية . 1
  اآلجلة: السوقها في يمكن تداول

في  ألجل نهائي ألصل مالشراء أو بيع  عقودهي و  :العقود المستقبلية -
 الفائدة أوأسعار إما  هذه العقود وقد تهموبسعر محدد مسبقا.  الحقتاريخ 

  .السلعالعمالت أو  أو األدوات المالية

راء في ش قلمقتنيها الحهي عقود تعطي و  :أو الخيارات ةختياريالعقود اال -
دفع مكافأة.  مقابلأو بيع كمية محددة من أحد األصول بسعر ثابت 

ألصول مع ألسعار التطورات السلبية الوقاية من ا منالخيارات  وتمكن هذه
  .لهذه األسعار يجابيةااللتطورات ااالستفادة من  بإمكانيةاالحتفاظ 

 ر(سع الفائدةأسعار  في مقايضةبالعقود تسمح وهي  :مقايضةعقود ال -
حيث يقوم من خاللها  تثابت) أو في العمال فائدة سعر مقابلمتغير  فائدة

 الحتماء منابهدف ديونهم  طرفان بمقايضة عناصر من مستحقاتهم أو
الحصول على شروط مالية من أجل مخاطر تقلبات أسعار األصول أو 

 أفضل.

 للسوق المسيرةالشركة من طرف هذه األدوات المالية وسيتم إحداث 
  السوق.المتعاملين في احتياجات  أخذا بعين اإلعتبار جلةاآل

  

  



  

تين مؤسس إنشاء ينص مشروع القانون على: اآلجلة. مؤسسات السوق 2
  للسوق اآلجلة:

وهي شركة مساهمة يفوض لها بتسيير  :اآلجلة للسوق المسيرةالشركة  -
  . عليه الوزير المكلف بالمالية صادقي تحمالتدفتر  بمقتضىعامة مصلحة 

ت لتداوالاالمتعلقة بقواعد ال اآلجلة للسوق المسيرةالشركة تحدد 
سير قواعد . هي المكلفة بإعداد نظام عام يسن المعامالت تسجيلبو 

  عليه الوزير المكلف بالمالية. الذي يصادق السوق اآلجلة

 عامةوهي شركة مساهمة يفوض لها بتسيير مصلحة  غرفة المقاصة: - 
حيث تقوم ق عليه الوزير المكلف بالمالية، صادي تحمالتدفتر  بمقتضى

 كما أنها تضمنفي كل المعامالت في السوق اآلجلة.  بدور الوسيط 
لعمليات ا حسن مآلوضمان  وضعياتهم في السوق ألعضائها مراقبة تغطية
  اآلجلة. لسوقالمنجزة والمسجلة في ا

  

عام يسن وباإلضافة إلى ذلك، فإن غرفة المقاصة مكلفة بإعداد نظام 
  ق عليه الوزير المكلف بالمالية. صاديالمقاصة و  سير قواعد

  

  



قانون على فئتين ال هذا ينص مشروع :اآلجلةفي السوق  المتعاملون. 3
األعضاء المكلفون بالتداول  وهماسوق اآلجلة الفي  متدخلينمن ال

   .المقاصةب األعضاء المكلفونو 

من البنوك وشركات كل في السوق اآلجلة   تداولشاط الويمارس ن
 تداولالرئيسي هو الالبورصة واألشخاص المعنويون الذين يكون نشاطهم 

  في السوق اآلجلة.

فتمارسه كل من البنوك واألشخاص المعنويون  شاط المقاصةأما ن
  الرئيسي هو المقاصة في السوق اآلجلة.الذين يكون نشاطهم 

رخصة على للحصول و/أو المقاصة  تداولممارسة أنشطة الوتخضع 
هيأة تنسيق الوزير المكلف بالمالية بعد استطالع رأي  هااعتماد يسلم

  .اآلجلةلسوق ا

المقاصة ب األعضاء المكلفونو األعضاء المكلفون بالتداول  خضعوي
  الحد األدنى لرأس المال ونسب الحيطة. تخص احترازيةلقواعد 

  اآلجلة:السوق  مراقبة. سلطات 4

 للسوق المسيرةالشركة  رام كل منواحتلضمان حسن سير السوق 
وغرفة المقاصة واألعضاء المكونون لهذه السوق للمقتضيات  اآلجلة

هذا  مشروع ينص ،سوق اآلجلةال خضع لهاالتي تالتنظيمية و  ةيونلقانا
بنك المغرب من طرف  تتم اآلجلةالسوق  مراقبة هذهالقانون على أن 

  .ومجلس القيم المنقولة



  

كما هي مهامها   بالنظر إلى اآلجلةالسوق  قبةبمراكل سلطة وتقوم  
 التنظيمية التي تخضع لها، حيث سيكونو  ةيونلقانالنصوص افي  ةمحدد

ة نظمأن يأمتب بالخصوص الجوانب المتعلقة مكلفا بمراقبةبنك المغرب 
تولى يسف مجلس القيم المنقولة الحيطة، أما المقاصة واألداء واحترام قواعد

  .اآلجلةفي السوق  بالمتعاملينالمتعلقة  لعمليةانب االجو  مراقبةمسؤولية 

ينص اآلجلة، في السوق  في مراقبة المتعاملينزدواجية االلتجنب و 
ومجلس  تمارس المراقبة المشتركة لبنك المغربأن  علىالقانون مشروع 

التي يحدثها مشروع هذا  اآلجلةلسوق هيأة تنسيق ا إطار في القيم المنقولة
  . القانون

في حال عقوبات ال مجموعة من مشروع القانون على ينص را،وأخي
 المنظمةالقانونية  للمقتضيات اآلجلةفي السوق  المتعاملين حترامعدم ا

  .اآلجلةلسوق ل

مجلسكم القانون المعروض على تلكم هي الخطوط العريضة لمشروع 
  الموقر.

  . والسالم عليكم ورحمة اهللا تعالى وبركاته


