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أهمية إحداث السوق اآلجلة لألدوات املالية . 1

q    حيث يعترب     1993 الذي انطلق سنة      الرساميل استكمال إصالح سوق ،
الرساميل  لسوق  املتوخاة  إحداث سوق آجلة لبنة أساسية إلمتام اهليكلة            

q          من االحتماء       املستثمرين  ني مك لتتوفري جمموعة متكاملة من األدوات املالية 
اسعار الفائدة، العمالت،      (من خماطر تقلبات أسعار أصول أخرى     

...)السلع
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نظرة عامة حول السوق اآلجلة. 2

السوق اآلجلة  

سوق منظمة    سوق بالتراضي 

 تعد السوق اآلجلة سوقا يتم فيها تداول  األدوات املالية اآلجلـة الـيت             
خماطر تقلبات أسعار أصول أخرىحلماية املستثمرين من دف 

q   األسواق املنظمة
q    عقود موحدة األمناط

qاألسواق احلرة
q عقود بالتراضي

يهدف مشروع القانون اىل إحداث سوق آجلة منظمة             
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متطلبات إحداث السوق اآلجلة املنظمة. 3

حتديد األدوات املالية اليت ميكن تداوهلا يف السوق اآلجلة        •
إحداث مؤسسات السوق اليت يعهد إليها بتسيري السوق اآلجلة          •
حتديد سلطات السوق اليت تتوىل مراقبة املؤسسات واملتعاملني             •
 اعتماد األعضاء املتدخلون يف السوق اآلجلة           كيفيات    •
حتديد قواعد سري السوق اآلجلة      •
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أهم خاصيات السوق اآلجلة املنظمة كما مت حتديدها . 4
42.12في مشروع القانون رقم 

اآلجلة  األدوات املالية   1.4

العقود املستقبلية الباتة

العقود االختيارية أو اخليارات

عقود املقايضة أو املبادلة
 فترة   هو اتفاق بني طرفني أو أكثر لتبادل سلسلة من التدفقات النقدية خالل        

. مستقبلية  
حد  أيوافق ُ اليت من خالهلا   نذكر مبادالت أسعار الفائدة  وعلى سبيل املثال  

  .فائدة متغري ل عدمبفائدة ثابت ل معدلاستبدال   األطراف على 

ة من أصل عقود تعطي ملقتنييها احلق وليس االلتزام، يف بيع أو شراء كمية حمدد     
ابل أساسي بسعر حمدد سلفا داخل مدة معينة أو ألجل استحقاق متفق عليه مق         

.  دفع مكافأة
مع   ومتكن هذه اخليارات من الوقاية من التطورات السلبية ألسعار األصول      

.االحتفاظ بإمكانية االستفادة من التطورات اإلجيابية لألسعار     

.بقاعقود لشراء او بيع ألجل ائي ألصل ما يف تاريخ الحق وبسعر حمدد مس  
 حتديد ومتكن هذه العقود من الوقاية من التطورات السلبية ألسعار األصول عرب   

. السعر املستقبلي لألصول  
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الشركة املسرية للسوق اآلجلة

غرفة املقاصة

q    شركة جمهولة ذات امتياز يف مرفق عام  .
q        التدبري العمليايت والتقين للسوق اآلجلة  .
q املالية اآلجلة   وإدراج األدوات     إحداث  .
q قواعد التداول واملراقبة العملية لألعضاء املكلفني بالتداول          حتديد .

q    شركة جمهولة ذات امتياز يف مرفق عام  .
q      مقاصة املعامالت اخلاصة باألدوات املالية اآلجلة وذلك عرب لعب دور   

. وسيط مركزي بني املتدخلني لضمان حسن اية املعامالت        
q    مراقبة وتتبع وضعيات وخماطر املتدخلني  .
q     حتديد قواعد املقاصة واملراقبة العملية لألعضاء املكلفني باملقاصة  .

   مؤسسات السوق  2.4

أهم خاصيات السوق اآلجلة املنظمة كما مت حتديدها في .  4
42.12مشروع القانون رقم 



مديرية اخلزينة واملالية اخلارجية  

 للسوق اآلجلة لألدوات املاليةاملؤطرالقانون 

نظام عام الشركة املسرية للسوق اآلجلة

 غرفة املقاصةحتمالتدفتر  الشركة املسريةحتمالتدفتر 

نظام عام غرفة املقاصة

   مؤسسات السوق  2.4

أهم خاصيات السوق اآلجلة املنظمة كما مت حتديدها في . 4
42.12مشروع القانون رقم 
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األعضاء املكلفون بالتداول

األعضاء املكلفون باملقاصة

q        ئة   هيئات معتمدة من طرف الوزير املكلف باملالية بعد استطالع رأي اهلي
الرساميل  املغربية لسوق  

q     تداول األدوات املالية اآلجلة  .
q          شـركات   و ال ميكن الترخيص ملمارسة نشاط التـداول إال للبنـوك

ألدوات ا الرئيسي هو التـداول يف       ا يكون نشاطه  اليت  واهليئات البورصة
.املالية اآلجلة

q           هيئات معتمدة من طرف الوزير املكلف باملالية بعد استطالع رأي بنك 
. املغرب

q   مقاصة األدوات املالية اآلجلة .
q      الـيت   واهليئـات  إال للبنوك قاصة  ال ميكن الترخيص ملمارسة نشاط امل 

.ألدوات املالية اآلجلةا يف قاصة الرئيسي هو املايكون نشاطه

 املتدخلون يف السوق      3.4

أهم خاصيات السوق اآلجلة املنظمة كما مت حتديدها في . 4
42.12مشروع القانون رقم 
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ومؤسسات السوق اآلجلة      مراقبة املتدخلني يف السوق     4.4 

الرساميل  اهليئة املغربية لسوق  qالشركة املسرية للسوق اآلجلة

q  و بنك املغرب، كل حبسب  الرساميل  اهليئة املغربية لسوق 
صالحياته أو مها معا، يف إطار هيئة تنسيق السوق اآلجلة    

األعضاء املكلفون بالتداول 
واألعضاء املكلفون باملقاصة 

 بنك املغربqغرفة املقاصة

أهم خاصيات السوق اآلجلة املنظمة كما مت حتديدها في . 4
42.12مشروع القانون رقم 
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توضيحي ملعاجلة أمر في السوق اآلجلةرسم . 5

التداول  
األمر  

بالشراء

العمالء    ونكلفاألعضاء امل 
بالتداول  

الشركة املسرية     الشركة املسرية     
للسوق اآلجلة  للسوق اآلجلة  

التداول  

مواجهة األوامر وحتديد   
السعر املرجعي  

العمالء 

األمر بالبيع  

  ونكلفاألعضاء امل 
بالتداول  
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توضيحي ملعاجلة أمر في السوق اآلجلةرسم . 5

األمر  التداول  
بالشراء

العمال 
ء

  ونكلفاألعضاء امل 
بالتداول  

الشركة  
املسرية 

للسوق اآلجلة  

التداول  

مواجهة األوامر وحتديد   
السعر املرجعي  

العمال 
ء

 ونكلف األعضاء امل
بالتداول 

األمر  
بالبيع 

اتفاقية املقاصة

مقاصة املعامالت

غرفة املقاصة

ون  كلفاألعضاء امل 
باملقاصة

املقاصة
ون  كلفاألعضاء امل 

باملقاصة

اتفاقية املقاصة

املقاصة

لعب دور وسيط مركزي بني املتدخلني       
لضمان حسن اية املعامالت
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توضيحي ملعاجلة أمر في السوق اآلجلةرسم . 5

التداول  
األمر  

بالشراء

العمالء    ونكلفاألعضاء امل 
بالتداول  

الشركة  
املسرية 

للسوق اآلجلة  

التداول  

مواجهة األوامر وحتديد   
السعر املرجعي  

 ونكلف األعضاء املالعمالء 
بالتداول 

األمر  
بالبيع 

اتفاقية املقاصة

مقاصة املعامالت

غرفة املقاصة
ون  كلفاألعضاء امل 

باملقاصة

املقاصة

ون  كلفاألعضاء امل 
باملقاصة

اتفاقية املقاصة

املقاصة

لعب دور وسيط مركزي بني املتدخلني       
لضمان حسن اية املعامالت

مراقبة السوق واألعضاء    الرساميل  اهليئة املغربية لسوق   


