
 

 

 

 

  وزير االقتصاد والمالية وإصالح اإلدارة كلمة السيد  
  بخصوص   أمام مجلس النواب في جلسته العمومية 

المتمم والمغير للق انون  83.20 مشروع ق انون رقم  
 المتعلق بإقراض السندات 
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 على أشرف املرسلني، والصالة والسالمالرمحن الرحيم  بسم هللا

 السيد رئيس، 

 حضرات السيدات والسادة النواب احملرتمني، 
أتقدم ابلشكرامسحوا يل   تولونه   اجلزيل   يف البداية أن  الذي  املستمر  املوقر للدعم  جمللسكم 

 .املنظومة القانونية للقطاع املايل  ملبادرات احلكومة الرامية إىل تطوير وتعزيز
اليت  ف املقتضيات  املوقر  جملسكم  أنظار  على  أعرض  أن    رقم قانون    مشروع يتضمنهاقبل 

املالية والتنمية   أن أتقدم ابلشكر للجنة  أود ،بسن أحكام تتعلق إبقراض السندات  83.20
تقدمه    االقتصادية الذي  الرتسانلللدعم  وعصرنة  تدعيم  إىل  الرامية  القانونية    ةإلصالحات 

املايل. اللذين  كما    املنظمة لسوقنا  أنوه ابجملهود واجلدية  هذه  طبعا أعمال  أود ابملناسبة أن 
التقنية  ياللجكذا  و لجنة  ال عنهانة  مستوى  أكما    .املنبثقة  على  االجتماع  األخرية ن    هذه 

من تقدمي توضيحات حول خمتلف أحكام هذا    مكنت   معمقةو هامة  فرصة ملناقشات   شكل
   املشروع وخاصة التقنية منها.
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املؤطر   القانوين  النظام  به  الذي حيظى  االهتمام  على  يدل  فإمنا  على شيء،  هذا  وإن دل 
 .جملسكم املوقرمن طرف أعضاء للقطاع املايل 

  اجتاه  هامة يف  أشواطا  خالل السنوات األخرية بالدان قطعت ، ال خيفى على حضراتكمفكما 
الوطين  منظومة  إصالح املايل  هذه    .السوق  مكنت  من  اوقد  نظامإلصالحات    مايل   بناء 
  ، بعد جهوي، ومن جهة أخرى  يمن جهة، يتموقع كقطب مايل انشئ ذ  جعلته ومتني  حمصن  

، كما يتضح ذلك من خالل مستوى  العامليةأن يواجه الظرفية االستثنائية النامجة عن اجلائحة  
   .ناشطة يف هذا القطاعالمؤشراته ونسب سيولة السوق وكذا الوضعية املالية للمؤسسات املالية  

 ،2013  سنةالذي دخل حيز التطبيق  و املتعلق إبقراض السندات    45-12قانون رقم  اليعد  و 
ألدوات املالية املتداولة ودعم تعزيز نوعية امن خالل    دعيم وعصرنة منظومتنا املاليةلت  مهمةلبنة  

تدبري أفضل  ب  ني مقرضلسمح لحيث أن إقراض السندات ي  الرساميل.سوق    سالمةو   سيولة
الستفادة من الفرص االستثمارية اليت  اب  ني للمقرتضسمح  ي و   ،من جهة  م االستثماريةحملفظته

  اإلشارة   وجتدر  .من جهة أخرى  يف هذه السوق  ميوفرها سوق الرساميل وكذا تغطية التزاماهت
.  2020 سنة درهم مليار 254 بلغ ببالدان السندات إقراض عمليات حجم جمموع أن إىل

 .    2020  دجنرب  هناية  عند   درهم  مليار  24  يف  السندات  إقراض  عمليات  جاري  استقر  كما
  حجم   من  20%و  60%  بنسب   املقرتضني  أهم   املالية  الغري   والشركات  األبناك  وتعترب  

  87%    بنسبة  املقرضني  أهم  املنقولة  للقيم  اجلماعي  التوظيف   هيئات   متثل   حني   يف   التداوالت،
  خيص   فيما  تداوال   األكثر   املالية  األداة  اخلزينة   سندات  تشكل  كما.  التداوالت  حجم  من

  هلذه   اإلمجايل  احلجم  من  90%  بنسبة  2020  سنة  املنجزة  السندات   إقراض  عمليات
 .العمليات

هذا  أصبح من الضروري تعديل   لتقوية سيولة سوق الرساميل وتنويع فرص االستثمار،وسعيا 
مشروع   مستجدات  أهم  وهتدف  حضراتكم    على  املعروض  83.20  رقم  قانونالقانون. 

 ا يلي: كم  السندات  إبقراض تتعلق أحكام بسن املتعلقو 
ليشمل • السندات  إقراض  نشاط  املقيمني    توسيع  غري  مع  املنجزة  إقراض  و العمليات 

بغرض    وكذا   األجنبية   السندات الدولية  النماذج  لتشمل  اإلطار  االتفاقيات  توسيع 
 ؛ وتدعيم جاذبية القطب املايل جذب املستثمرين األجانب
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ضماانت مالية    إللزامية تكوين  هاأتمني عمليات إقراض السندات من خالل إخضاع  •
يقوم هبا  بعض  مع إعفاء   اليت  املعامالت  البينية داخل نفس اجملموعة أو  املعامالت 

   حسب شروط حتددها اإلدارة؛وذلك  النشاط هذا بعض مهنيي
السماح لألشخاص الذاتيني ابقرتاض السندات شريطة أن يتوفروا على حمفظة سندات  •

السندات إقراض  بعمليات  دراية  على  يكونوا  الشروط  و .  وأن  هذه  من طرف  حتدد 
  ؛اإلدارة ابقرتاح من اهليئة املغربية لسوق الرساميل

  السندات قراض إل األطرافمتعددة  من خالل منصةالسندات  إقراض  عملياتجناز إ •
 ؛ الرساميلمن طرف اهليئة املغربية لسوق  مبمارسة نشاطه سريها ملواليت سريخص 

قراض تشمل اتريخ أداء الدخول اإل إذا كانت مدة  حىت  السماح إبقراض السندات   •
ابلسندات   أواملرتبطة  املسلمة كضمانة  املقرضة  املقتضيات    مع   السندات  احرتام 

 ؛  الضريبية اجلاري هبا العمل
أحد   إخاللحالة  كذا حسن إمتامها حىت يف  هذه املعامالت و وسالمة    ضمان سيولة •

أل وخضوعه  التجارةالطرفني  مدونة  من  اخلامس  الكتاب  مبساطر    حكام  املتعلق 
 ؛صعوابت املقاولة

بيع األدوات    منع  أع إقرار مبدم(market maker)   تشجيع نشاط صانع السوق •
البائع يف حسابه   عليها  يتوفر  اليت ال  البيعاملالية  اتفاق  إبرام  إال يف حاالت    وقت 

 ؛هذا القانون  طرهاؤ استثنائية ينص عليها وي
تصدرها اهليئة املغربية لسوق الرساميل يف حق    اليت  نائيةاجلتأديبية و العقوابت  تشديد ال •

ضمان حسن سري السوق   لفة ألحكام هذا القانون هبدفاالطرف أو األطراف املخ
 .االستقرار املايل محاية املستثمرين وضمانو 

مال املستجدات  مة  ءوهبدف  الصلة،  هذه  ذات  القوانني  أيضا  مع ابقي  الضروري  من  كان 
  املتعلق ابهليئة املغربية لسوق الرساميل   43.12القانون رقم  من  بكل  املواد    بعض  تعديل وتتميم

قانون رقمو  املعترب مبثابة  الشريف    1993سبتمرب    21الصادر يف    1-93-213  الظهري 



 4 

املنقولة للقيم  اجلماعي  ابلتوظيف  املكلفة  ابهليئات  رقم  و   املتعلق  املتعلق    35.96القانون 
   .وأتسيس نظام عام لقيد بعض القيمإبحداث وديع مركزي 

 
   . بسن أحكام تتعلق إبقراض السندات  83.20هي اخلطوط العريضة ملشروع قانون رقم    تلكم

 .والسالم عليكم ورمحة هللا تعاىل وبركاته

 


