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التدابري ذات
الأولوية
من �أبرز ما �شهدته ال�سنة املنتهية هو جائحة كوفيد ،19-التي كانت لها تداعيات مل نعرف لها مثيل يف تاريخنا
احلدي��ث �س��واء عل��ى امل�س��توى ال�صح��ي او االقت�ص��ادي .وعل��ى الرغ��م م��ن ال�س��ياق ال�صع��ب للأزم��ة ،ا�س��تطاعت
الهيئة املغربية ل�س��وق الر�س��اميل املحافظة على ح�س��ن �س�ير ال�س��وق من خالل ال�سهر على حماية االدخار امل�ستثمر
يف الأدوات املالي��ة .يف ه��ذا الإط��ار ،قام��ت الهيئ��ة املغربي��ة ل�س��وق الر�س��اميل مبواكب��ة خمتل��ف الفاعل�ين يف ال�س��وق
ع��ن ق��رب ،والذي��ن امتثل��وا للمقت�ضي��ات القانوني��ة والتنظيمي��ة �س��ارية املفع��ول فيم��ا يخ���ص خمططاته��م املحدث��ة
ل�ضمان ا�س��تمرارية الن�شاط.
يف �سنة  ،2021ويف �سياق ال زال يعرف ا�ستمرار جائحة كورونا ،يت�صدر االنتعا�ش االقت�صادي قائمة الأولويات.
وبه��ذا ال�ص��دد ،تعت��زم الهيئ��ة املغربي��ة ل�س��وق الر�س��اميل تركي��ز جمهوداته��ا عل��ى تعزيز جاذبية �س��وق الر�س��اميل،
وعلى اخل�صو�ص التدابري الكفيلة بت�شجيع متويل املقاوالت من خالل ال�سوق .لقد ترتب عن الأزمة التي جنتازها
ظهور خماطر جديدة ،والتي تتطلب من الهيئة املغربية ل�س��وق الر�س��اميل الت�أقلم معها واال�س��تجابة لها عن طريق
تقوية �آليات الإ�شراف واملراقبة من �أجل اال�ستمرار يف توفري احلماية للمدخرين واحلفاظ على ا�ستقرار ال�سوق.
بناء عليه ،حددت الهيئة املغربية ل�سوق الر�ساميل  5جماالت تدخل ذات �أولوية:

 .1ت�شجيع اللجوء �إىل خمتلف الأدوات املالية املتوفرة يف ال�سوق
ميك��ن للت�س��نيد ( ، )Titrisationبف�ض��ل �إط��اره القان��وين امل��رن ال��ذي ميك��ن م��ن تنويع الرتكيبات املالية� ،أن ي�ش��كل
بالن�س��بة للمق��اوالت م��ن خمتل��ف الأحج��ام بدي�لا حقيقي��ا للتموي��ل .وبه��ذا ال�ص��دد تعت��زم الهيئ��ة املغربي��ة ل�س��وق
الر�ساميل:
• مواكبــة جمعيــة مســري صناديــق التســنيد ( )AGTFيف صياغــة دليــل موجــه للمبادريــن املحتملني
مــن أجــل تقديــم رشوحــات حــول التســنيد وطريقــة عملــه وتشــجيع اللجــوء إىل التســنيد كوســيلة
للتمويــل.

2

التدابري ذات الأولوية ل�سنة2021

وســيتضمن هــذا الدليــل أمثلــة ســهلة ومعياريــة للعمليــات مســتوحاة مــن املامرســات املحليــة
والدوليــة التــي ميكــن للفاعلــن االقتصاديــن العمــل بهــا مــن أجــل إعــادة متويــل أنفســهم عــن
طريــق الســوق.
• وضع إجراءات رسيعة ملنح الرتاخيص من طرف الهيئة املغربية لســوق الرســاميل بفضل توحيد املعايري
التي تخضع لهــا العمليات والوثائق القانونية.
وجت��در الإ�ش��ارة �إىل �أن الفاعل�ين يف جم��ال ر�أ�س��مال اال�س��تثمار مدع��وون �أي�ض��ا �إىل لع��ب دور مه��م يف مواكب��ة
خمط��ط االنتعا���ش االقت�ص��ادي لتي�س�ير عملي��ة امل�صادق��ة عل��ى طلب��ات الرتخي���ص لهيئ��ات التوظي��ف اجلماع��ي
للر�أ�س��مال ( ،)OPCCوله��ذه الغاي��ة� ،ست�س��هر الهيئ��ة املغربي��ة ل�س��وق الر�س��اميل عل��ى:
• أن تضع رهن إشارة مؤسسات تسيري هيئات التوظيف الجامعي للرأسامل مناذج خاصة لضبط التسيري؛
• مواكبة مؤسسات اإليداع عرب إعداد دليل ألفضل املامرسات لتمكينهم من فهم مهامهم بشكل أفضل.
وستســتمر الهيئــة املغربيــة لســوق الرســاميل ،من جانــب آخــر ،يف مواكبة النشــاط الجديد لهيئــات التوظيف
الجامعــي العقــاري ،عرب توفري التأطري الالزم من أجل تنمية آمنة ،وضبط الفاعلني لإلطار التنظيمي ونرش أفضل
املامرســات وســط املنظومــة املهنية لهيئات التوظيــف الجامعي العقاري .وبذلك فإن تدخــات الهيئة املغربية
لســوق الرساميل ستغطي مؤسســات التسيري ومؤسســات اإليداع واملقيمني العقاريني.
غــر أن هــذه األدوات الثالثــة املبتكــرة ،التســنيد والهيئــات التوظيــف الجامعي للرأســال وهيئــات التوظيف
الجامعي العقاري ،لن تستطيع املساهمة بشكل فعال يف متويل االقتصاد من دون تعبئة قوية لالدخار الوطني.
لهــذا الغــرض ،تعتــزم الهيئة املغربية لســوق الرســاميل ،خــال  ،2021مواصلة مســاهمتها يف األشــغال الجارية
بهــدف تعديــل اإلطــار القانوين لهيئات التوظيف الجامعــي للقيم املنقولة .وأطلقت بهــذا الصدد النقاش حول
طريقــة تنفيــذ القانون الجديد ،والــذي يوجد يف مرحلة متقدمــة من اإلعداد.
ســيمكن اإلطــار القانــوين الجديــد مــن تعزيز مســاهمة هيئــات التوظيــف الجامعي للقيــم املنقولــة يف متويل
االقتصــاد عــر تنويــع املنتجات التــي ميكن أن تطرح يف الســوق .وســيمكن أيضا من إحداث أدوات اســتثامرية
مالمئة للمســتثمرين األكفاء ،والذين ســيتم تبســيط قواعد عملهم واســتثامراتهم من أجل توجيه أكرب للموارد
املاليــة املجمعة من الســوق لصالــح املنتجات التمويليــة غري املصنفة.
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 .2امل�ساهمة يف تنمية �سوق املديونية اخلا�صة
بهــدف تســهيل وصول املقاوالت إىل ســوق املديونية الخاصــة ،وجعله أكرث أمنا ،تواكب الهيئة املغربية لســوق
الرســاميل تطبيق التوصيات الصادرة عن لجنة ســوق الرســاميل املنعقدة يوم  13يناير  ،2021وعىل الخصوص
ما يتعلق منها ب:
• تحســن حاميــة املســتثمرين مــن خــال تعزيــز صالحيــات ومســؤوليات ممثــل كتلــة حامــي
الســندات ووضــع اليــات أمــان جديــدة؛
• التخفيــف مــن تدابــر اإلصــدار والتوظيــف (الشــكليات القانونيــة القبليــة ،صفــة املســتثمر
املؤهــل…)؛
• تحسني نجاعة السوق ،خاصة عرب تشجيع اللجوء إىل تصنيف املُصدرين وتعزيز شفافية السوق

 .3ت�شجيع وتب�سيط ولوج املقاوالت ال�صغرى واملتو�سطة �إىل �سوق الر�ساميل
يرتقــب مــن إطــاق «عــرض خــاص باملقــاوالت الصغــرى واملتوســطة» مــن طــرف الهيئــات الفاعلــة يف
الســوق (الهيئــة املغربيــة لســوق الرســاميل ،بورصــة الــدار البيضــاء ،ماروكلــر ،الجمعيــة املهنيــة لــركات
البورصــة…) أن يــؤدي إىل تحســن وتبســيط ولــوج املقــاوالت الصغــرى واملتوســطة إىل ســوق الرســاميل
بفضــل التدابــر الثالثــة التاليــة:
• تعريفة مشجعة ومالمئة لهذا النوع من املؤسسات؛
تبســيط املســاطر وتحســن آجــال املعالجــة (شــباك وحيــد عــى مســتوى الهيئــة املغربيــة لســوق
•
الرســاميل ،املســار الرسيــع (()… Fast track
• وضع آلية لالستشارة والتكوين ومواكبة املقاوالت الصغرى واملتوسطة

 .4تفعيل �آلية ت�أطري املر�شدين يف اال�ستثمار املايل
يعتــر املرشــدون يف االســتثامر املــايل فاعلــون مهمــون يف ترويــج الحلــول املاليــة واالســتثامرية املعروضــة يف
الســوق .ويف هــذا الســياق ســيمكن اعتــاد الدوريــة املتعلقــة باملرشــدين يف االســتثامر املــايل مــن تفعيــل
آليــة تأطــر هــؤالء املرشــدين يف  ،وعــى الخصــوص عــر الــروع يف أوىل عمليــات تســجيلهم .
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 .5موا�صلة تعزيز الإ�شراف ومراقبة الفاعلني يف ال�سوق
يف إطار املخطط االسـراتيجي  ،2020-2017التزمت الهيئة املغربية لســوق الرســاميل باعتامد نظام إرشاف
ومراقبــة قائــم عىل أســاس املخاطر .ويف هذا اإلطار تم تكثيف عمليات املراقبة مــع مراجعة املقاربة املعتمدة،
القامئة عىل مزج بني املهامت العامة الطويلة التي متكن من تغطية نطاق موسع ( ،)SCANواملهامت القصرية
املســتهدفة املركــزة حــول التعــرض للمخاطــر ( ،)SCRINومهــات موضوعاتية لــدى املتدخلــن ملراقبة بعض
املامرســات يف الســوق ( .)SCOPوبغــض النظــر عن الســياق الخاص لهذه الســنة ،فإن الهيئة املغربية لســوق
الرســاميل تعتزم القيام أيضا ب:
• إعطــاء األولويــة للقطاعــات التاليــة :تســيري هيئــات التوظيــف الجامعــي للقيــم املنقولــة ،وهيئــات
التوظيــف الجامعــي للرأســال ،والبنيــات التحتيــة للســوق؛
• إدمــاج مرونــة وتأقلــم البنيــات التحتيــة للســوق واســتمرار النشــاط ضمــن املوضوعــات التــي
تشــملها الرقابــة؛
• تعزيــز أدوات مراقبــة الســوق وذلــك مــن خــال تفعيــل أدوات تبــادل املعلومــات ألغـراض التجــارة
( )Business Intelligenceالهادفــة إىل تدبــر قواعــد البيانــات ،وتحســن تحليــل البيانــات ،وإثــراء
مختلــف التقاريــر وتحســن بعــض التحذي ـرات.
كانــت ســنة  2020أيضــا ســنة االنتهــاء مــن تنفيــذ املخطــط االسـراتيجي األول للهيئــة املغربيــة لســوق
الرســاميل الــذي يليــه املخطــط االس ـراتيجي الثــاين للهيئــة املغربيــة لســوق الرســاميل للفــرة -2021
.2024
ســيأخذ هــذا املخطــط بعــن االعتبــار الــدروس املســتخلصة مــن األزمــة املرتبطــة بجائحــة كوفيــد19-

وســيهدف إىل تأمــن وتنشــيط ســوق الرســاميل .ويعــد هــذا املخطــط مثــرة مقاربــة تشــاركية جمعــت
بــن العمــل الداخــي ملهنــي الهيئــة املغربيــة لســوق الرســاميل ومســاهمة الفاعلــن يف املنظومــة املهنيــة
املدعويــن إىل املســاهمة يف ورشــات التفكــر .وســينرش املخطــط االســراتيجي الجديــد للعمــوم خــال
األشــهر القادمــة.
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