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تنظــم وزارة االقتصــاد واملاليــة برشاكــة مــع الهيئــة املغربيــة لســوق الرســاميل نــدوة إطــاق «هيئــات التوظيــف الجامعــي
العقــاري»  OPCI -باملغــرب.
نظمــت وزارة االقتصــاد واملاليــة (مديريــة الخزينــة واملاليــة الخارجيــة) ،يــوم  11يونيــو  2019بالربــاط ،برشاكــة مــع الهيئــة املغربيــة
لســوق الرســاميل ،نــدوة إلطــاق نشــاط «هيئــات التوظيــف الجامعــي العقــاري»  OPCI -باملغــرب.
ومتيــزت هــذه النــدوة بالكلمــة االفتتاحيــة التــي ألقاهــا الســيد محمــد بنشــعبون ،وزيــر االقتصــاد واملاليــة ،والتــي تلتهــا كلمة الســيدة
نزهــة حيــات ،رئيســة الهيئــة املغربية لســوق الرســاميل.
وشــارك يف النــدوة ممثلــو القطاعــات الحكوميــة ،وهيئــات الرقابــة ،وقطاعــي البنــوك والتأمينــات ،واملؤسســات العموميــة .كــا دعــي
للمشــاركة يف هــذه النــدوة ممثلــو مجموعــة البنــك الــدويل ،واملؤسســات املاليــة الدوليــة ،إضافــة إىل ممثــي الهيئــة اإلســبانية لســوق
القيــم املنقولــة.
ومتحــورت أشــغال هــذه النــدوة حــول تقديــم اإلطــار القانــوين والتنظيمــي ل « هيئــات التوظيــف الجامعــي العقــاري» باملغــرب
ومناقشــة فــرص التمويــل وتوظيــف األمــوال التــي تتيحهــا هــذه األدوات املاليــة الجديــدة يف الســوق املغربيــة للرســاميل.
وقــد أحــدث النظــام القانــوين لهــذه الهيئــات الجديــدة يف غشــت  ،2016عــر املصادقــة عــى القانــون رقــم  ،70-14كــا تــم تأطــره
بنصــوص تنظيميــة وجبائيــة ومحاســبية .وتشــكل «هيئــات التوظيــف الجامعــي العقــاري»  OPCI -باملغــرب أدوات اســتثامر مقننــة،
والتــي تهــدف أساســا إىل بنــاء أو اقتنــاء مبــاين موجهــة حرصيــا لالســتعامل عــن طريــق اإليجــار.
وذكــر الســيد محمــد بنشــعبون ،وزيــر االقتصــاد واملاليــة ،يف كلمتــه االفتتاحيــة ،باملجهــودات التــي بدلتهــا الحكومــة خــال الســنوات
األخــرة يف اتجــاه تطويــر وتعميــق ســوق الرســاميل .وأبــرز الســيد الوزيــر يف هــذا الســياق األهــداف الكامنــة وراء وضع اإلطــار القانوين
والتنظيمــي املؤطــر لنشــاط التوظيــف الجامعــي العقــاري باملغرب.
واســتعرض الســيد بنشــعبون خصائــص هيئــات التوظيــف الجامعــي العقــاري والقواعــد التــي تضبــط نشــاطها ،والتــي تجعــل منهــا
أدوات توظيــف اســتثامر عرصيــة ورفيعــة وذات قــدرات عاليــة.
وشــكلت هــذه النــدوة ،حســب الســيد الوزيــر ،مناســبة للتفعيــل العمــي لهــذه األدوات الجديــدة ،والتــي توفــر إطــارا مالمئا لالســتثامر
الجامعــي العقــاري املهنــي إضافــة إىل كونهــا تفتــح آفــاق تنمويــة واعــدة ومهمة.
ويف كلمتهــا ،أكــدت الســيدة نزهــة حيــات ،رئيســة الهيئــة املغربيــة لســوق الرســاميل ،عــى أن إطــاق هــذه األدوات االســتثامرية
الجديــدة ينــدرج يف إطــار اس ـراتيجية تنويــع األدوات املاليــة التــي تســتجيب للحاجيــات املاليــة للفاعلــن االقتصاديــن ،إضافــة إىل
توفريهــا ملنتــوج مــايل جديــد يف مجــال توظيــف األمــوال بالنســبة للمســتثمرين واملدخريــن.
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وأضافــت الســيدة حيــات أن الهيئــة املغربيــة لســوق الرســاميل اتخــذت كل اإلجـراءات مــن أجــل مواكبــة الفاعلــن يف هــذه الســوق
بهــدف ضــان انطــاق هــذا النشــاط الجديــد يف أحســن الظــروف ،وذلــك عــى الخصــوص مــن خــال اعتــاد دوريــة مبعايــر دوليــة،
وإعــداد برنامــج تكويــن ،وصياغــة عــدة دالئــل .وقــد نــر أول هــذه الدالئــل مبناســبة هــذه النــدوة ،وهــو دليــل موجــه للمهنيــن.
وأشــارت الســيدة حيــات إىل أن الســوق املاليــة املغربيــة برهنــت مــن جديــد عــى ديناميتهــا ،لكونهــا أول بلــد يف املنطقــة يطلــق
«هيئــات التوظيــف الجامعــي العقــاري» .OPCI -
وخــال النــدوة ،متحــورت نقاشــات الخ ـراء حــول املزايــا التــي توفرهــا املنظومــة القانونيــة املتعلقــة بهيئــات التوظيــف الجامعــي
العقــاري ،وحــول إمكانياتهــا وقدراتهــا يف مجــال تعبئــة مــوارد ماليــة جديــدة واملســاهمة يف هيكلــة ســوق العقــار املهنــي باملغــرب.
كــا نظمــت عــى هامــش هــذه النــدوة ورشــة عمــل خصصــت لتقييــم األصــول العقاريــة لهيئــات التوظيــف الجامعــي العقــاري.
ومكنــت هــذه الورشــة ،التــي قــام بتنشــيطها خـراء يف التقييــم العقــاري ،مــن تســليط الضــوء عــى رهانــات التقييــم العقاري بالنســبة
لهيئــات التوظيــف الجامعــي العقــاري ،إضافــة إىل إب ـراز أســاليب وقواعــد التقييــم العقــاري ألصــول هيئــات التوظيــف الجامعــي
العقــاري.
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