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قرر ما يلي :

املادة األولى

تغير وتتمم على النحو التالي مقتضيات املادتين األولى والثانية من 
القرار املشار إليه أعاله رقم 966.93 :

»املادة األولى. - يخضع استيراد ..........................................التالية :

أن  البذور  وتسويق  باستيراد  تقوم  التي  املؤسسات  على  يجب   -«
العمل. غير  بهما  الجاري  للتشريع والتنظيم  »تكون معتمدة طبقا 
»أنه، بالنسبة للبذور املستوردة وفق نظام القبول املؤقت، يعفى 
»املستوردون املعنيون من االعتماد السالف الذكر. وال يجوز بأي 
»حال من األحوال بيع البذور املذكورة في السوق الوطني أو تفويتها 

»بدون عوض ؛

»- يشترط........................................................................املوقتة ؛

البيولوجي  اإلنتاج  نمط  وفق  عليها  املحصل  البذور  إرفاق  يجب   -«
 »بشهادة مسلمة من طرف هيئة املراقبة واالعتماد املعترف بها في

البذور  هذه  تكون  أن  يجب  كما  املذكورة،  البذور  إنتاج  »بلد 
»معنونة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل 

»في البلد املذكور ؛

 »- يجب أن تكون البذور غير تلك املحصل عليها وفق نمط اإلنتاج
نظام  وفق  معتمدة  البطاط4،  بذور  وباستثناء  »البيولوجي، 
جمعية  أو   )OCDE( االقتصادية   والتنمية  التعاون  »منظمة 
من  تكون  أن  أو   )AOSCA( البذور  العتماد  الرسمية  »الوكاالت 
 »»الصنف العادي« إذا تعلق األمر ببذور الخضروات. ويجب اعتماد

»بذور البطاط4 وفق معيار »CEE-ONU« الجاري به العمل ؛

»- يجب إرفاق البذور، باستثناء بذور البطاط4، بالشهادة الدولية 
بوثيقة  أو   )ISTA( البذور  لتجارب  الدولية  للجمعية  »البرتقالية 

«.)AOSA( التحليل لجمعية  محللي البذور الرسميين«

 »املادة الثانية. - فيما يتعلق باألصناف الجديدة ............................
»يجب إيداع عينة منها لدى املصلحة املختصة باملكتب الوطني للسالمة 
 »الصحية للمنتجات الغذائية وإجراء تجارب عليها ............................. 
 »ممثله. ويجب إرسال نتائج هذه التجارب إلى املصلحة املذكورة قصد 

».......................... املؤقتة، إن اقت�سى الحال.‹‹

املادة الثانية

 966.93 3 من القرار السالف الذكر رقم  تنسخ مقتضيات املادة 
وتعوض بما يلي :

للسالمة  الوطني  باملكتب  املختصة  للمصلحة  يمكن   -  .3 »املادة 

»الصحية للمنتجات الغذائية أن ترخص باستيراد كميات محددة من 

»البذور املتأتية من أصناف غير تلك املسجلة بالسجل الرسمي، قصد 

»القيام بالتجارب األولية أو تجارب السجل أو تجارب البحث.

»تحدد كميات البذور املذكورة املرخص باستيرادها بمقرر للمدير 
»العام للمكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية ينشر في 

»املوقع اإللكتروني للمكتب.

املستنبط،  طرف  من  مسلمة  بشهادة  البذور  هذه  إرفاق  »يجب 

»تثبت أن األصناف املتأتية منها غير معدلة وراثيا.

»ال يجوز بأي حال من األحوال بيع البذور املرخصة لهذا الغرض 

»في السوق الوطني أو تفويتها بدون عوض.«

املادة الثالثة

ينسخ امللحق بالقرار السالف الذكر رقم 966.93.

املادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 10 رمضان 1443 )12 أبريل 2022(. 

اإلمضاء : محمد صديقي.

رن (6( في) صادر) (6664.(( رقم) واملالية) االقتصاد) لوزيمة)  قمار)

املضارين) بتحديد) ()(4(( يونيو) (6((  6((3 القعدة) ذي)

والخصائص)التقنية)املتعلقة)بشهادات)صكوك)املمابحة)التي)

توظف)لدى)املأتثممين)املقيمين.

وزيرة االقتصاد واملالية،

الصادر  األصول،  بتسنيد  املتعلق   33.06 رقم  القانون  على  بناء 

 1429 شوال  من   20 بتاريخ   1.08.95 رقم  الشريف  الظهير   بتنفيذه 

)20 أكتوبر 2008(، كما تم تغييره وتتميمه وال سيما املادة 7-2 منه ؛

االكتتاب  إلى  الجمهور  بدعوة  املتعلق   44.12 رقم  القانون  وعلى 

تدعو  التي  والهيئات  املعنوية  األشخاص  إلى  املطلوبة  وباملعلومات 

الجمهور إلى االكتتاب في أسهمها أو سنداتها كما تم تغييره وتتميمه ؛

 1431 رجب  من   17 في  الصادر   2.08.530 رقم  املرسوم   وعلى 

بتسنيد  املتعلق   33.06 رقم  القانون  بتطبيق   )2010 يونيو   30(

األصول، كما تم تغييره وتتميمه وال سيما املادة 5-12 منه ؛

وبعد االطالع على الرأي باملطابقة الصادر عن اللجنة الشرعية للمالية 

 )2022 أبريل   21( 1443 19 من رمضان  في  69 الصادر  التشاركية رقم 

املضامين  بتحديد  رقم 1610.22  واملالية  االقتصاد  لوزيرة  قرار  بشأن 

والخصائص التقنية املتعلقة بشهادات صكوك املرابحة التي توظف لدى 

املستثمرين املقيمين،
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قررت ما يلي :

الباب األول

رقتضيات)عارة)لشهادات)صكوك)املمابحة

املادة األولى 

تطبيقا ألحكام املادة 7-2 من القانون رقم 33.06 املشار إليه أعاله، 

يهدف هذا القرار إلى تحديد املضامين والخصائص التقنية لشهادات 

صكوك املرابحة التي توظف لدى املستثمرين املقيمين، كما هي معرفة 

في البند 1 من املادة 7-2 من القانون رقم 33.06 السالف الذكر.

املادة 2

تطبيقا ألحكام املادة 11 من القانون رقم 33.06، السالف الذكر، 

ويحدد  لحاملها.  أو  اسميا  إما  املرابحة  صكوك  شهادات  إصدار  يتم 

شكل هذا اإلصدار في نظام تسيير الصندوق املصدر لشهادات صكوك 

املرابحة واتفاقية االكتتاب في شهادات صكوك املرابحة.

صندوق  املرابحة،  صكوك  لشهادات  املصدر  بالصندوق  يراد 

السالف   33.06 القانون رقم  4 من  املادة  في  التسنيد كما هو معرف 

الذكر، والذي يشار إليه أدناه بالصندوق.

املادة 3

يشترط في األصول التي يتم اقتناؤها عن طريق شهادات صكوك 

نظام  في  محددة  هي  كما  التأهيل  لشروط  تستجيب  أن  املرابحة، 

قانوني  قيد  أي  دون  للتفويت  قابلة  تكون  أن  سيما  وال  التسيير، 

قضية  أو  نزاع  أي  موضوع  تكون  وأال  ذلك،  دون  يحول  تعاقدي  أو 

معروضة على القضاء لم يصدر فيها حكم بعد، وأن تكون خالية من 

أي ضمانات أو حقوق لصالح الغير من شأنها أن تحول دون تفويتها.

بعد  تبين،  إذا  إليها  اللجوء  املزمع  التدابير  التسيير  نظام  ويحدد 

اقتناء األصول املذكورة من طرف الصندوق، أنها ال تستوفي شروط 

التأهيل املنصوص عليها في نظام التسيير في تاريخ التفويت أو أنها لم 

تعد مطابقة لشروط التأهيل املذكورة بعد التفويت.

املادة 4

طبقا لألحكام املنصوص عليها في املادة 10 من القانون رقم 33.06، 

السالف الذكر، يعتبر حاملو شهادات صكوك املرابحة مستثمرين في 

بها بمجرد تملك هذه الشهادات عند إصدارها  القيام   العملية املزمع 

وفق  الشهادات  هذه  تخولها  التي  بالحقوق  ويتمتعون  تداولها  أو 

واإلجراءات  للشروط  وطبقا  الذكر،  السالف   33.06 رقم  القانون 

املحددة في نظام تسيير الصندوق كما يتحملون مخاطر هذه العملية 

االستثمارية.

الباب الثاني

الخصائص)التقنية)لشهادات)صكوك)املمابحة

املادة 5

تطبيقا ألحكام املادة 1-7 من القانون رقم 33.06 السالف الذكر، 
شكل  في  الصندوق  طرف  من  املرابحة  صكوك  شهادات  إصدار  يتم 
حصص متساوية القيمة تمثل حقوقا شائعة في ملكية أصول، عقارات 
الصندوق  قبل  من  اقتناؤها  يتم  خدمات،  أو  منافع  أو  منقوالت  أو 
بيعها  بغرض  الصكوك،  إصدار  حصيلة  من  لصاحبها  ثمنها  وتسديد 
ملؤسسة أو لعدة مؤسسات مبادرة بتكلفة اقتنائها مضافا إليها هامش 

ربح متفق عليه.

ويشترط في األصول موضوع شهادات الصكوك أن تكون مطابقة 
العلمي  املجل4  عن  الصادرة  ولآلراء  اإلسالمية  الشريعة  ألحكام 

األعلى.

املادة 6

ثمن  أعاله،   5 املادة  في  إليها  املشار  األصول  اقتناء  تكاليف  تشمل 
اقتناء تلك األصول من قبل الصندوق مضافا إليه مجموع املصاريف 
املؤداة من قبله في إطار عملية االقتناء تلك من نقل، وشحن، وتغليف، 

وتخزين، وتأمين، وغيرها.

املادة 7

املرابحة  صكوك  لشهادات  بالنسبة  اإلصدار  حصيلة  تخصص 
نظام  في  عليه  منصوص  هو  ملا  طبقا  وذلك  املعنية  األصول  القتناء 

تسيير الصندوق.

املادة 8

لفائدة  أعاله،   5 املادة  في  إليها  املشار  األصول  اقتناء  على  يترتب 
بيعها  قبل  الصندوق  لفائدة  املعنية  األصول  ملكية  نقل  الصندوق، 
العمل  بهما  التشريع والتنظيم الجاري  املبادرة وفق  لفائدة املؤسسة 
املبادرة  املؤسسة  بين  عليها  املتفق  والشروط  للكيفيات  وطبقا 

والصندوق واملبينة في نظام تسيير الصندوق.

املادة 9

صكوك  شهادات  موضوع  األصول  اقتناء  الصندوق  على  يجب 
املرابحة من طرف ثالث غير املؤسسة املبادرة أو وكيلها.

املادة 10

يمكن أن تقدم املؤسسة املبادرة وعدا ملزما أحادي الجانب بشراء 
امتالك  بمجرد  لها  ملزم  املرابحة،  صكوك  شهادات  محل  األصول 
وثمن  األصول،  مواصفات  الوعد  ويحدد  األصول.  لهاته  الصندوق 

إعادة البيع وكيفيات األداء وأجل تسليمها للمؤسسة املبادرة.
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املادة 11

ال يجوز أن يقترن الوعد األحادي بالشراء الصادر عن املؤسسة 
املؤسسة  لفائدة  الصندوق  عن  صادر  بالبيع  ملزم  بوعد  املبادرة 

املبادرة.

املادة 12

تطبيقا ألحكام املادة 32 من القانون رقم 33.06 السالف الذكر، 
يتضمن  أن  يجب  املادة،  هذه  في  الواردة  بالبيانات  اإلخالل  ودون 

مشروع نظام تسيير الصندوق على األقل البيانات التالية :

واكتتابها،  الصكوك،  شهادات  بإصدار  الخاصة  الشكليات   -
وتداولها، واستردادها ؛

القيام  املزمع  العمليات  ووصف  قيامه،  ومدة  الصندوق،  غرض   -
بها، والعقود املرتبطة بها ؛

- مواصفات األصول ؛

- كيفيات تسليم األصول ؛

تكلفة  تحديد  مع  املبادرة  املؤسسة  لفائدة  األصول  تفويت  ثمن   -
االقتناء وهامش الربح الذي يحققه الصندوق ؛

- كيفيات أداء ثمن بيع األصول محل شهادات صكوك املرابحة من 
قبل املؤسسة املبادرة ؛

- كيفيات السداد املبكر الجزئي أو الكلي من قبل املؤسسة املبادرة ؛

- في حالة التسديد املبكر ال يكون الصندوق ملزما بالتنازل عن جزء 
من هامش الربح. ويمكن للصندوق وفق إرادته املحضة أن يتنازل 

عن جزء من هامش الربح لصالح املؤسسة املبادرة  ؛

- حالة توقف املؤسسة املبادرة أو الكفيل املتضامن عن االقتضاء 
عن التسديد، من دون عذر معتبر شرعا ؛

- انطفاء شهادات الصكوك.

املادة 13

يمكن أن تقترن عملية إصدار شهادات صكوك املرابحة بضمانات 
لفائدة الصندوق مع مراعاة مقتضيات املادتين 19 و 20 أدناه، ال سيما 

الرهون التي أنشأتها املؤسسة املبادرة لصالح الصندوق.

املادة 14

عند  املتضامن،  الكفيل  أو  املبادرة  املؤسسة  توقف  حالة  في 
معتبر  عذر  دون  من  متتالية  استحقاقات  ثالث  أداء  عن  االقتضاء، 
شرعا، يمكن أن ينص نظام تسيير الصندوق على دفع جزء أو كل ما 
تبقى من أقساط الثمن في ذمة املؤسسة املبادرة بعد توصلها بإشعار 
فور  تلقائيا  أو  محددة  مدة  انقضاء  بعد  أو  الصندوق  من  مضمون 
التوقف عن التسديد. ويحتفظ الصندوق بحقه في املطالبة بالتعويض 

عن األضرار الفعلية املثبتة التي لحقت به.

املادة 15

على  حسابه  يتم  لحاملها  دخال  املرابحة  صكوك  شهادات  تدر 

أساس عائد العملية االستثمارية املنجزة، ووفق قواعد رصد املبالغ 

املحصلة، وحسب كيفيات أداء املبالغ املحصلة، وحسب كيفيات أداء 

املبالغ املستحقة له، كما هي محددة في نظام تسيير الصندوق.

وال تخول هذه العملية االستثمارية الحصول على عائد مضمون 

لحاملي شهادات الصكوك.

الباب الثالث

تداول)شهادات)صكوك)املمابحة

املادة 16

الذكر،  السالف   33.06 رقم  القانون  من   6 املادة  ألحكام  تطبيقا 

إقفال  بعد  للتداول  قابلة  شهادات  املرابحة  صكوك  شهادات  تعتبر 

تحديد  خالل  من  تخصيصها  وبعد  بها  املتعلقة  االكتتاب  عملية 

مواصفات األصول موضوع الصكوك بكيفية واضحة ودقيقة وبعد 

للكيفيات  وفقا  الصندوق،  تسيير  نظام  في  يحدد  الذي  النشاط  بدء 

املحددة في املادة 17 بعده.

املادة 17

يمكن تفويت شهادات صكوك املرابحة في الحاالت املشار إليها في 

املادة 16 أعاله سواء :

الصكوك  شهادات  موضوع  لألصول  الصندوق  تملك  بمجرد  أ( 

بين  عليه  املتفق  بالثمن  وذلك  املبادرة،  للمؤسسة  كليا  بيعها  وقبل 

الطرفين ؛

الصندوق لألصول موضوع شهادات صكوك  تفويت  بعد  أو  ب( 

وبالقيمة  معجل  نقدي  بثمن  وذلك  املبادرة،  للمؤسسة  املرابحة 

اإلسمية لشهادات الصكوك املذكورة، أو مقابل أصول غير نقدية يتم 

تسليمها مباشرة عند تاريخ تفويت تلك الشهادات.

املادة 18

صكوك  شهادات  كل  أو  جزء  شراء  املبادرة  للمؤسسة  يمكن 

املرابحة التي تم إصدارها سواء :

الصكوك  شهادات  موضوع  لألصول  الصندوق  تفويت  قبل  أ( 

للمؤسسة املبادرة، وذلك بالثمن املتفق عليه بين الطرفين ؛

ب( أو بعد تفويت الصندوق لألصول موضوع شهادات الصكوك 

اإلسمية،  وبقيمتها  معجل  نقدي  بثمن  وذلك  املبادرة،  للمؤسسة 

شراء  تاريخ  عند  مباشرة  تسليمها  يتم  نقدية  غير  أصول  أو مقابل 

شهادات الصكوك.



5495الجريدة الرسمية عدد 7114 -)6 محرم 1444 )4 أغسط4 2022(  

الباب الرابع

ضمان)شهادات)صكوك)املمابحة

املادة 19

لفائدة  بضمانات  املرابحة  صكوك  شهادات  تقترن  أن  يمكن 
لصالح  املبادرة  املؤسسة  أنشأتها  التي  الرهون  ال سيما  الصندوق، 
بها  الجاري  الضمانات  أو غيرها من  ثالث  أو كفالة طرف  الصندوق، 

العمل.

املادة 20

لصالح  الضمانات  بإنشاء  املتعلقة  املباشرة  املصاريف  باستثناء 
حاملي شهادات صكوك املرابحة، ال يمكن للطرف الضامن أو الكفيل 

تلقي أي تعويض بموجب تقديمه للضمان.

املادة 21

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 14 من ذي القعدة 1443 )14 يونيو 2022(.

اإلمضاء : نادية فتاح.

رن (6( في) صادر) (6666.(( رقم) واملالية) االقتصاد) لوزيمة)  قمار)
املضارين) بتحديد) ()(4(( يونيو) (6((  6((3 القعدة) ذي)
التي) الألم) بشهادات)صكوك) املتعلقة) التقنية) والخصائص)

توظف)لدى)املأتثممين)املقيمين.

وزيرة االقتصاد واملالية،

الصادر  األصول،  بتسنيد  املتعلق   33.06 رقم  القانون  على  بناء 

 1429 شوال  من   20 بتاريخ   1.08.95 رقم  الشريف  الظهير   بتنفيذه 

)20 أكتوبر 2008(، كما تم تغييره وتتميمه وال سيما املادة 7-2 منه ؛

االكتتاب  إلى  الجمهور  بدعوة  املتعلق   44.12 رقم  القانون  وعلى 

تدعو  التي  والهيئات  املعنوية  األشخاص  إلى  املطلوبة  وباملعلومات 

الجمهور إلى االكتتاب في أسهمها أو سنداتها كما تم تغييره وتتميمه ؛

 1431 رجب  من   17 في  الصادر   2.08.530 رقم  املرسوم   وعلى 

بتسنيد  املتعلق   33.06 رقم  القانون  بتطبيق   )2010 يونيو   30(

األصول، كما تم تغييره وتتميمه، وال سيما املادة 5-12 منه ؛

وبعد االطالع على الرأي باملطابقة الصادر عن اللجنة الشرعية للمالية 

 )2022 أبريل   21( 1443 19 من رمضان  في  71 الصادر  التشاركية رقم 

املضامين  بتحديد  رقم 1611.22  واملالية  االقتصاد  لوزيرة  قرار  بشأن 

التي توظف لدى  التقنية املتعلقة بشهادات صكوك السلم  والخصائص 

املستثمرين املقيمين،

قررت ما يلي :

الباب األول

رقتضيات)عارة)لشهادات)صكوك)الألم

املادة األولى 

تطبيقا ألحكام املادة 7-2 من القانون رقم 33.06 املشار إليه أعاله، 
يهدف هذا القرار إلى تحديد املضامين والخصائص التقنية لشهادات 
صكوك السلم التي توظف لدى املستثمرين املقيمين، كما هي معرفة 

في البند 1 من املادة 7-2 من القانون رقم 33.06 السالف الذكر.

املادة 2

تطبيقا ألحكام املادة 11 من القانون رقم 33.06 السالف الذكر، 
يتم إصدار شهادات صكوك السلم إما اسميا أو لحاملها. ويحدد شكل 
صكوك  لشهادات  املصدر  الصندوق  تسيير  نظام  في  اإلصدار  هذا 

السلم واتفاقية االكتتاب في شهادات صكوك السلم.

صندوق  السلم،  صكوك  لشهادات  املصدر  بالصندوق  يراد 
السالف   33.06 القانون رقم  4 من  املادة  في  التسنيد كما هو معرف 

الذكر، والذي يشار إليه فيما بعد بالصندوق.

املادة 3

صكوك  شهادات  طريق  عن  اقتناؤها  يتم  التي  السلع  في  يشترط 
السلم، أن تستجيب لشروط التأهيل كما هي محددة في نظام التسيير، 

وال سيما منها الشروط التالية :

- أن تكون قابلة للتفويت دون أي قيد قانوني أو تعاقدي يحول دون 
ذلك ؛

- أال تكون موضوع أي نزاع أو موضوع قضية معروضة على القضاء 
لم يصدر فيها حكم نهائي حائز لقوة ال�سيء املق�سي به ؛

- أال تكون مثقلة أو موضوع أي ضمانات أو حقوق لصالح الغير من 
شأنها أن تحول دون تفويتها.

السلع  اقتناء  بعد  اتخاذها،  املمكن  التدابير  التسيير  نظام  ويحدد 
تكن  لم  األصول  هذه  أن  تبين  إذا  الصندوق،  طرف  من  املذكورة 
تاريخ  التسيير عند  نظام  في  عليها  املنصوص  التأهيل  تستوفي شروط 
هذا  بعد  املذكورة  التأهيل  لشروط  مطابقة  تعد  لم  أو أنها  االقتناء، 

التاريخ.

املادة 4

طبقا لألحكام املنصوص عليها في املادة 10 من القانون رقم 33.06، 
في  مستثمرين  السلم  صكوك  شهادات  حاملو  يعتبر  الذكر،  السالف 
بها بمجرد تملك هذه الشهادات عند إصدارها  القيام   العملية املزمع 
وفق  الشهادات  هذه  تخولها  التي  بالحقوق  ويتمتعون  تداولها  أو 
واإلجراءات  للشروط  وطبقا  الذكر،  السالف   33.06 رقم  القانون 
املحددة في نظام تسيير الصندوق، كما يتحملون مخاطر هذه العملية 

االستثمارية.
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الباب الثاني

الخصائص)التقنية)لشهادات)صكوك)الألم

املادة 5

تطبيقا ألحكام املادة 7-1 من القانون رقم 33.06 السالف الذكر، 
يتم إصدار شهادات صكوك السلم في شكل حصص متساوية القيمة 
مضبوطة  الذمة  في  موصوفة  سلع  ملكية  في  شائعة  حقوقا  تمثل 
الصندوق  طرف  من  اقتناؤها  يتم  محددة،  ومواصفات  بخصائص 
مؤسسة  لدى  الصكوك،  شهادات  إصدار  حصيلة  من  ثمنها   وتسديد 

أو عدة مؤسسات مبادرة، بغرض تفويتها لطرف ثالث.

هذه  وتلتزم  املبادرة  للمؤسسة  السلع  تلك  ثمن  الصندوق  يعجل 
األخيرة بتسليمها له أو لوكيله وفقا لآلجال املتفق عليها بين الطرفين.

املادة 6

يجب أن تحقق السلع موضوع شهادات صكوك السلم الشروط 
التالية :

أ( أن تكون مطابقة ألحكام الشريعة اإلسالمية، ولآلراء الصادرة 
عن املجل4 العلمي األعلى ؛

الوجود  وعامة  األسواق،  في  ومتداولة  متوفرة  تكون  أن  ب( 
عند حلول أجل التسليم، حتى تتمكن املؤسسة املبادرة من تسليمها 

للصندوق في األجل املحدد ؛

محددة  غير  أو  نظير  لها  لي4  أو  بذاتها  معينة  سلعة  تكون  أال  ج( 
الخصائص واملواصفات أو مما ال يثبت في الذمة.

املادة 7

تطبيقا ألحكام املادة 32 من القانون رقم 33.06 السالف الذكر، 
يتضمن  أن  يجب  املادة،  هذه  في  الواردة  بالبيانات  اإلخالل  ودون 

مشروع نظام تسيير الصندوق على األقل البيانات التالية :

واكتتابها،  الصكوك،  شهادات  بإصدار  الخاصة  الشكليات   -
وتداولها، واستردادها ؛

القيام  املزمع  العمليات  ووصف  قيامه،  ومدة  الصندوق،  غرض   -
بها، والعقود املرتبطة بها ؛

السلم، وال سيما من  السلع موضوع شهادات صكوك  - خصائص 
حيث جنسها ونوعها ومقدارها وجودتها ؛

- كيفيات وتاريخ ومكان تسليم السلع موضوع شهادات الصكوك ؛

- ثمن السلع ؛

تسليم  عن  املبادرة  املؤسسة  تخلف  حالة  في  املتخذة  اإلجراءات   -
مخالفة  سلع  تسليم  أو  املحددين،  واملكان  األجل  في  السلع 
بعد  خفي  عيب  ظهور  أو  عليها،  املتفق  واملواصفات  للخصائص 

تسلمها ؛

- حاالت وكيفيات استبدال السلع موضوع شهادات صكوك السلم 
عند االقتضاء ؛

- انطفاء شهادات الصكوك.

املادة 8

على  حسابه  يتم  لحاملها  دخال  السلم  صكوك  شهادات  تدر 
أساس عائد العملية االستثمارية املنجزة، ووفق قواعد رصد املبالغ 
املحصلة، وحسب كيفيات أداء املبالغ املستحقة له، كما هي محددة في 

نظام تسيير الصندوق.

وال تخول هذه العملية االستثمارية الحصول على عائد مضمون 
لحاملي شهادات الصكوك.

املادة 9

يمكن للمؤسسة املبادرة، في حالة تعذر تسليم السلع داخل اآلجال 
التسليم بعد موافقة الصندوق، ودون مراجعة  املتفق عليها، تأجيل 

الثمن أو الزيادة في مقدار السلع أو في جودتها.

املادة 10

يمكن للصندوق إعادة بيع السلع موضوع شهادات صكوك السلم 
لطرف ثالث قبل قبضها ما لم تكن طعاما.

املادة 11

السلم  صكوك  شهادات  موضوع  السلع  بيع  للصندوق  يجوز  ال 
للمؤسسة املبادرة أو لوكيلها.

املادة 12

يمكن للصندوق، بصفته مشتريا، توكيل املؤسسة املبادرة مقابل 
السلم،  صكوك  شهادات  موضوع  السلع  لتخزين  بدونه،  أو  أجر 
وحفظها، ومعالجتها، واتخاذ جميع اإلجراءات اإلدارية الالزمة لدى 
الجهات املختصة بخصوصها، أو من أجل إعادة بيعها عند حلول أجل 
التسليم لطرف ثالث، غير املؤسسة املبادرة أو وكيلها أو هما معا، دون 

أن يكون ذلك شرطا ملزما للصندوق.

الباب الثالث

تداول)شهادات)صكوك)الألم

املادة 13

33.06، السالف الذكر،  6 من القانون رقم  تطبيقا ألحكام املادة 
تعتبر شهادات صكوك السلم شهادات قابلة للتداول بعد إقفال عملية 
خصائص  تحديد  خالل  من  تخصيصها  وبعد  بها  املتعلقة  االكتتاب 
وبعد  بكيفية واضحة ودقيقة  الصكوك  السلع موضوع  ومواصفات 
للكيفيات  وفقا  الصندوق،  تسيير  نظام  في  يحدد  الذي  النشاط،  بدء 

املحددة في املادة 14 بعده. 

املادة 14

في  إليها  املشار  الحاالت  في  السلم  صكوك  شهادات  تفويت  يمكن 
املادة 13 أعاله، سواء :
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أ( بعد بدء النشاط وقبل تسليم السلع موضوع شهادات صكوك 

الطرفين  بين  عليه  ومتفق  معجل  بثمن  وذلك  للصندوق،   السلم 

ما لم تكن السلع طعاما ؛

ألطراف  لها  الكلي  البيع  وقبل  للسلع  الجزئي  التسليم  بعد  أو  ب( 

أخرى، وذلك بثمن متفق عليه بين الطرفين ؛

شهادات  موضوع  السلع  لجميع  الصندوق  تفويت  بعد  أو  ج( 

صكوك السلم ألطراف أخرى وقبل تسلمه لثمنها من تلك األطراف :

- بثمن نقدي معجل وبالقيمة االسمية لشهادات الصكوك املذكورة ؛

- أو مقابل أصول غير نقدية يتم تسليمها مباشرة عند تاريخ تفويت 

شهادات الصكوك.

شهادات  موضوع  السلع  لجميع  الصندوق  تفويت  بعد  أو  د( 

صكوك السلم ألطراف أخرى وبعد تسلمه لثمنها من تلك األطراف، 

وذلك بالقيمة االسمية لشهادات الصكوك املذكورة معجلة أو مقابل 

أصول غير نقدية.

املادة 15

يمكن للمؤسسة املبادرة شراء جزء أو كل شهادات صكوك السلم 

التي تم إصدارها سواء :

أ( قبل تسليمها للصندوق كل السلع موضوع شهادات الصكوك، 

وذلك بثمن معجل، ال يزيد عن قيمتها اإلسمية ؛

ب( أو بعد تسليمها للصندوق السلع، مع مراعاة الشروط الواردة 

في البنود )ب( و)ج( و)د( من املادة 14 أعاله.

الباب الرابع

ضمان)شهادات)صكوك)الألم

املادة 16

السلم بضمانات  تقترن عملية إصدار شهادات صكوك  أن  يمكن 
لفائدة الصندوق كالرهون املنشأة من طرف املؤسسة املبادرة لفائدة  
الصندوق، أو كفالة طرف ثالث، وذلك لضمان تسليم السلع موضوع 

شهادات صكوك السلم.

املادة 17

مع مراعاة الضمانات والخدمات العادية الخاصة بالسلع موضوع 
تقدمها  والتي  للصندوق،  تسليمها  تم  التي  السلم  صكوك  شهادات 
املؤسسة املبادرة لفائدة الصندوق بصفته مشتريا، ال سيما الضمانات 
املبادرة  املؤسسة  فإن  البيع،  بعد  ما  وخدمات  الخفية  العيوب   ضد 
ال تضمن السلع التي تم تفويتها وتسليمها إلى الصندوق في حالة نقص 

قيمتها أو تلفها أو هالكها.

املادة 18

لصالح  الضمانات  بإنشاء  املتعلقة  املباشرة  املصاريف  باستثناء 
الكفيل  أو  الضامن  للطرف  يمكن  السلم، ال  حاملي شهادات صكوك 

تلقي أي تعويض بموجب تقديمه للضمان.

املادة 19

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 14 من ذي القعدة 1443 )14 يونيو 2022(.

اإلمضاء : نادية فتاح.

رن (6( في) صادر) (666(.(( رقم) واملالية) االقتصاد) لوزيمة)  قمار)
املضارين) بتحديد) ()(4(( يونيو) (6((  6((3 القعدة) ذي)
بشهادات)صكوك)االستصناع) املتعلقة) التقنية) والخصائص)

التي)توظف)لدى)املأتثممين)املقيمين.

وزيرة االقتصاد واملالية،

الصادر  األصول،  بتسنيد  املتعلق   33.06 رقم  القانون  على  بناء 
 1429 شوال  من   20 بتاريخ   1.08.95 رقم  الشريف  الظهير   بتنفيذه 

)20 أكتوبر 2008(، كما تم تغييره وتتميمه وال سيما املادة 7-2 منه ؛

االكتتاب  إلى  الجمهور  بدعوة  املتعلق   44.12 رقم  القانون  وعلى 
تدعو  التي  والهيئات  املعنوية  األشخاص  إلى  املطلوبة  وباملعلومات 

الجمهور إلى االكتتاب في أسهمها أو سنداتها كما تم تغييره وتتميمه ؛

 1431 رجب  من   17 في  الصادر   2.08.530 رقم  املرسوم   وعلى 
بتسنيد  املتعلق   33.06 رقم  القانون  بتطبيق   )2010 يونيو   30(

األصول، كما تم تغييره وتتميمه، وال سيما املادة 5-12 منه ؛

وبعد االطالع على الرأي باملطابقة الصادر عن اللجنة الشرعية للمالية 
 )2022 أبريل   21(  1443 رمضان  من   19 في  الصادر   68 رقم  التشاركية 
املضامين  بتحديد  رقم 1612.22  واملالية  االقتصاد  لوزيرة  قرار  بشأن 
توظف  التي  االستصناع  صكوك  بشهادات  املتعلقة  التقنية  والخصائص 

لدى املستثمرين املقيمين،

قررت ما يلي :

الباب األول

رقتضيات)عارة)لشهادات)صكوك)االستصناع

املادة األولى 

إليه  املشار   33.06 رقم  القانون  من   2-7 املادة  ألحكام  تطبيقا 
التقنية  والخصائص  املضامين  تحديد  إلى  القرار  هذا  يهدف  أعاله، 
لشهادات صكوك االستصناع التي توظف لدى املستثمرين املقيمين، 
 33.06 رقم  القانون  من   2-7 املادة  من   1 البند  في  معرفة  هي  كما 

السالف الذكر.
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املادة 2

تطبيقا ألحكام املادة 11 من القانون رقم 33.06، السالف الذكر، 
يتم إصدار شهادات صكوك االستصناع إما اسميا أو لحاملها. ويحدد 
شكل هذا اإلصدار في نظام تسيير الصندوق املصدر لشهادات صكوك 

االستصناع واتفاقية االكتتاب في شهادات صكوك االستصناع.

صندوق  االستصناع،  صكوك  لشهادات  املصدر  بالصندوق  يراد 
التسنيد كما هو معرف في املادة 4 من القانون رقم 33.06، السالف 

الذكر، والذي يشار إليه فيما بعد بالصندوق.

املادة 3

يشترط في األصول التي يتم اقتناؤها عن طريق شهادات صكوك 
نظام  في  محددة  هي  كما  التأهيل  لشروط  تستجيب  أن  االستصناع، 

التسيير، وال سيما منها الشروط التالية :

- أن تكون قابلة للتفويت دون أي قيد قانوني أو تعاقدي يحول دون 
ذلك ؛

- أال تكون موضوع أي نزاع أو موضوع قضية معروضة على القضاء 
لم يصدر فيها حكم نهائي حائز لقوة ال�سيء املق�سي به ؛

- أال تكون مثقلة أو موضوع أي ضمانات أو حقوق لصالح الغير من 
شأنها أن تحول دون تفويتها.

ويحدد نظام التسيير التدابير املمكن اتخاذها، بعد اقتناء األصول 
املذكورة من طرف الصندوق، إذا تبين أن هذه األصول لم تكن تستوفي 
شروط التأهيل املنصوص عليها في نظام التسيير عند تاريخ االقتناء، 

أو أنها لم تعد مطابقة لشروط التأهيل املذكورة بعد هذا التاريخ.

املادة 4

السالف  القانون  من   10 املادة  في  عليها  املنصوص  لألحكام  طبقا 
الذكر رقم 33.06 يعتبر حاملو شهادات صكوك االستصناع مستثمرين 
 في العملية املزمع القيام بها بمجرد تملك هذه الشهادات عند إصدارها 
وفق  الشهادات  هذه  تخولها  التي  بالحقوق  ويتمتعون  تداولها.  أو 
واإلجراءات  للشروط  وطبقا   33.06 رقم  الذكر  السالف  القانون 
املحددة في نظام تسيير الصندوق، كما يتحملون مخاطر هذه العملية 

االستثمارية.

الباب الثاني

الخصائص)التقنية)لشهادات)صكوك)االستصناع

املادة 5

تطبيقا ألحكام املادة 7-1 من القانون رقم 33.06 السالف الذكر، 
متساوية  حصص  شكل  في  االستصناع  صكوك  شهادات  إصدار  يتم 
كانت  يصنع، سواء  مما  ملكية أصول  في  شائعة  حقوقا  تمثل  القيمة 

منقوالت أو عقارات أو هما معا، موصوفة في الذمة مضبوطة بخصائص 

ومواصفات محددة، يتم اقتناؤها من طرف الصندوق أو وكيله ويسدد 

 ثمنها من حصيلة إصدار شهادات الصكوك، بغرض تفويتها ملؤسسة 

وآجال  التسديد  وكيفيات  للثمن  طبقا  أخرى  مبادرة  مؤسسات  أو 

التسليم املتفق عليها.

ويشترط في األصول موضوع شهادات الصكوك أن تكون مطابقة 

ألحكام الشريعة اإلسالمية طبقا لآلراء الصادرة عن املجل4 العلمي 

األعلى.

املادة 6

تطبيقا ألحكام املادة 32 من القانون رقم 33.06 السالف الذكر، 

يتضمن  أن  يجب  املادة،  هذه  في  الواردة  بالبيانات  اإلخالل  ودون 

مشروع نظام تسيير الصندوق على األقل البيانات التالية :

واكتتابها،  الصكوك،  شهادات  بإصدار  الخاصة  الشكليات   -

وتداولها، واستردادها ؛

 - غرض الصندوق، ومدة قيامه، ووصف العمليات املزمع القيام بها، 

والعقود املرتبطة بها ؛

- الخصائص التقنية لألصول موضوع شهادات صكوك االستصناع، 

من  وغيرها  والنوع  والكمية  والجودة  بالجن4  يتعلق  فيما  خاصة 

املواصفات الضرورية التي تمكن من معرفة األصول معرفة تامة ؛

- كيفيات وآجال تسليم األصول املصنوعة للمؤسسة أو املؤسسات 

األصول،  هذه  تسليم  شروط  مراجعة  وكيفيات  وحاالت  املبادرة 

وكذا استبدالها عند االقتضاء ؛

املؤسسة  قبل  من  ثمنها  تسديد  وآجال  وكيفية  األصول،  ثمن   -

املبادرة ؛

- حاالت تعذر أو حاالت تسليم األصول من طرف الصندوق خالل 

الفترة املحددة، أو تسليم أصول مخالفة للخصائص واملواصفات 

املتفق عليها، أو ظهور عيب خفي بعد تسلمها ؛

- حالة توقف املؤسسة املبادرة عن التسديد، دون عذر معتبر شرعا، 

بعد تسلمها لكل األصول موضوع شهادات صكوك االستصناع ؛

- انطفاء شهادات الصكوك.

املادة 7

ال يجوز أن تكون األصول موضوع شهادات صكوك االستصناع 

التقنية  للخصائص  طبقا  أوصافها  تحدد  أن  ويشترط  بذاتها،  معينة 

لألصول املشار إليها في املادة 6 أعاله، وأن يكون تسليمها مما يمكن أن 

يكون محل التزام.
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املادة 8

صكوك  شهادات  موضوع  األصول  بيع  ثمن  يراعي  أن  يجب 
االستصناع األحكام التالية :

أو  األصول  تلك  تسليم  موعد  إلى  كليا  أو  جزئيا  تأجيله  يمكن  أ( 
بعده، حسب اتفاق األطراف ؛

ب( ال يجوز أن يتكون من ديون الصندوق على املؤسسة املبادرة 
أو طرف ثالث جزئيا أو كليا ؛

ج( يمكن أن يكون نقدا أو عينا أو عبارة عن منفعة أو استغالل 
جزء أو كل األصول موضوع شهادات صكوك االستصناع من طرف 
الصندوق. كما يمكن أن يكون مركبا من بعض أو جميع هذه األشكال. 
وفي حالة ما إذا كان الثمن جزئيا أو كليا من حق استعمال أو استغالل 
تلك األصول أو جزء منها، يتعين تحديد شروط وكيفيات االستفادة 

من ذلك الحق وشروط صيانة تلك األصول املستفاد منها ؛

د( يجب أن يكون ثابتا ومعلوما ؛

ه( ال يمكن الزيادة فيه مقابل تمديد أجل التسليم ؛

و( ال يلزم الصندوق بالتنازل عن جزء من ثمن بيع األصول لفائدة 
املؤسسة املبادرة في حالة التسديد املبكر الجزئي أو الكلي ؛

ز( يمكن مراجعة الثمن زيادة أو نقصانا، حسب الحالة، في حالة 
ارتفعت أو انخفضت التكاليف املتعلقة باملتطلبات القانونية بموجب 

القوانين واألنظمة الجاري بها العمل والتي تم فرضها، حسب الحالة.

املادة 9

على  حسابه  يتم  لحاملها  دخال  االستصناع  صكوك  شهادات  تدر 
أساس عائد العملية االستثمارية املنجزة، ووفق قواعد رصد املبالغ 
املحصلة، وحسب كيفيات أداء املبالغ املستحقة له، كما هي محددة في 

نظام تسيير الصندوق.

وال تخول هذه العملية االستثمارية الحصول على عائد مضمون 
لحاملي شهادات الصكوك.

املادة 10

الصندوق  على  يجب  املبادرة  املؤسسة  إلى  األصول  تسليم  بعد 
التصنيع، وبشكل أعم،  الخفية وعيوب  العيوب  تقديم الضمان على 
على أي مخالفة للخصائص واملواصفات املتفق عليها واملبينة في نظام 

تسيير الصندوق.

املادة 11

ملكية أصل من  برسم  أية مسؤولية  املبادرة  املؤسسة  تتحمل  ال 
األصول موضوع شهادات صكوك االستصناع إال بعد تسلمها له من 

لدن الصندوق.

املادة 12

التشييد  أشغال  لتتبع  املبادرة  املؤسسة  توكيل  للصندوق  يمكن 

والتصنيع والتنفيذ في كل ما يتعلق بصناعة وإنجاز األصول موضوع 

أن  دون  بدونه،  أو  أجر  مقابل  وذلك  االستصناع،  صكوك  شهادات 

يكون ذلك شرطا ملزما للصندوق.

املادة 13

شهادات  موضوع  األصول  بصيانة  الصندوق  يلتزم  أن  يجوز 

صكوك االستصناع لصالح املؤسسة املبادرة خالل مدة معينة يتفق 

عليها الطرفان.

الباب الثالث

تداول)شهادات)صكوك)االستصناع

املادة 14

33.06، السالف الذكر،  6 من القانون رقم  تطبيقا ألحكام املادة 
بعد  للتداول  قابلة  شهادات  االستصناع  صكوك  شهادات  تعتبر 
إقفال عملية االكتتاب املتعلقة بها وبعد تخصيصها من خالل تحديد 
بكيفية  الصكوك  شهادات  موضوع  األصول  ومواصفات  خصائص 
تسيير  نظام  في  يحدد  الذي  النشاط،  بدء  وبعد  ودقيقة  واضحة 

الصندوق، وفقا للكيفيات املحددة في املادة 15 بعده. 

املادة 15

يمكن تفويت شهادات صكوك االستصناع في الحاالت املشار إليها 

في املادة 14 أعاله، سواء :

كليا  األصول  تلك  الصندوق  تسليم  وقبل  النشاط  بدء  بعد  أ( 

للمؤسسة املبادرة، وذلك بالثمن املعجل املتفق عليه بين الطرفين؛

شهادات  موضوع  األصول  لجميع  الصندوق  تسليم  بعد  ب( 

صكوك االستصناع للمؤسسة املبادرة : 

- بثمن نقدي معجل وبالقيمة االسمية لشهادات الصكوك املذكورة ؛

- أو مقابل أصول غير نقدية يتم تسليمها مباشرة عند تاريخ تفويت 

شهادات الصكوك.

املادة 16

صكوك  شهادات  كل  أو  جزء  شراء  املبادرة  للمؤسسة  يمكن 

االستصناع التي تم إصدارها وذلك :

- بثمن نقدي معجل وبما ال يزيد عن قيمتها اإلسمية ؛

 - أو مقابل أصول غير نقدية يتم تسليمها مباشرة عند تاريخ الشراء.
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الباب الرابع

ضمان)شهادات)صكوك)االستصناع

املادة 17

بضمانات  االستصناع  صكوك  شهادات  إصدار  يقترن  أن  يمكن 
املبادرة  املؤسسة  طرف  من  املنشأة  كالرهون  الصندوق،  لفائدة 
ثالث، وذلك لضمان تسديد ثمن  لفائدة  الصندوق، أو كفالة طرف 

األصول موضوع شهادات صكوك االستصناع.

املادة 18

ال يضمن الصندوق األصول التي تم تفويتها وتسليمها إلى املؤسسة 
املبادرة في حالة نقص قيمتها أو تلفها أو هالكها، مع مراعاة الضمانات 
والخدمات الخاصة باألصول موضوع شهادات صكوك االستصناع، 
بصفتها  املبادرة  املؤسسة  لفائدة  الصندوق  طرف  من   املقدمة 
مشترية لها، ال سيما الضمانات ضد العيوب الخفية وعيوب التصنيع 

وخدمات الصيانة.

املادة 19

بموجب  تعويض  أي  تلقي  الكفيل  أو  الضامن  للطرف  يمكن  ال 
تقديمه للضمان، ما عدا املصاريف املباشرة املتعلقة بإنشاء الضمانات 

لصالح حاملي شهادات صكوك االستصناع.

املادة 20

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 14 من ذي القعدة 1443 )14 يونيو 2022(.

اإلمضاء : نادية فتاح.

رن (6( في) صادر) (6663.(( رقم) واملالية) االقتصاد) لوزيمة)  قمار)
املضارين) بتحديد) ()(4(( يونيو) (6((  6((3 القعدة) ذي)
والخصائص)التقنية)املتعلقة)بشهادات)صكوك)املضاربة)التي)

توظف)لدى)املأتثممين)املقيمين.

وزيرة االقتصاد واملالية،

الصادر  األصول،  بتسنيد  املتعلق   33.06 رقم  القانون  على  بناء 
 1429 شوال  من   20 بتاريخ   1.08.95 رقم  الشريف  الظهير   بتنفيذه 

)20 أكتوبر 2008(، كما تم تغييره وتتميمه وال سيما املادة 7-2 منه ؛

االكتتاب  إلى  الجمهور  بدعوة  املتعلق   44.12 رقم  القانون  وعلى 
تدعو  التي  والهيئات  املعنوية  األشخاص  إلى  املطلوبة  وباملعلومات 

الجمهور إلى االكتتاب في أسهمها أو سنداتها كما تم تغييره وتتميمه ؛

 1431 رجب  من   17 في  الصادر   2.08.530 رقم  املرسوم   وعلى 
بتسنيد  املتعلق   33.06 رقم  القانون  بتطبيق   )2010 يونيو   30(

األصول، كما تم تغييره وتتميمه، وال سيما املادة 5-12 منه ؛

الشرعية  اللجنة  عن  الصادر  باملطابقة  الرأي  على  االطالع  وبعد 
 1443 رمضان  من   19 في  الصادر   67 رقم  التشاركية  للمالية 
)21 أبريل 2022( بشأن قرار لوزيرة االقتصاد واملالية رقم 1613.22 
صكوك  بشهادات  املتعلقة  التقنية  والخصائص  املضامين  بتحديد 

املضاربة التي توظف لدى املستثمرين املقيمين،

قررت ما يلي :

الباب األول

رقتضيات)عارة)لشهادات)صكوك)املضاربة

املادة األولى 

إليه  املشار   33.06 رقم  القانون  من   2-7 املادة  ألحكام  تطبيقا 
التقنية  والخصائص  املضامين  تحديد  إلى  القرار  هذا  يهدف  أعاله، 
لشهادات صكوك املضاربة كما هي معرفة في البند 3 من املادة 7-2 من 

القانون املذكور.

املادة 2

تطبيقا ألحكام املادة 11 من القانون 33.06، السالف الذكر، يتم 
إصدار شهادات صكوك املضاربة إما اسميا أو لحاملها. ويحدد شكل 
صكوك  لشهادات  املصدر  الصندوق  تسيير  نظام  في  اإلصدار  هذا 

املضاربة واتفاقية االكتتاب في شهادات صكوك املضاربة.

يراد في مدلول هذا القرار :

- بالصندوق املصدر لشهادات صكوك املضاربة، صندوق التسنيد 
كما هو معرف في املادة 4 من القانون رقم 33.06 السالف الذكر، 

والذي يشار إليه فيما بعد بالصندوق.

- بشهادات صكوك املضاربة، شهادات الصكوك املتعلقة بالعمليات  
االستثمارية التي يتم إنجازها عن طريق املضاربة.

املادة 3

طبقا لألحكام املنصوص عليها في املادة 10 من القانون رقم 33.06، 
السالف الذكر، يعتبر حاملو شهادات صكوك املضاربة مستثمرين في 
بها بمجرد تملك هذه الشهادات عند إصدارها  القيام   العملية املزمع 
وفق  الشهادات  هذه  تخولها  التي  بالحقوق  ويتمتعون  تداولها  أو 
واإلجراءات  للشروط  وطبقا  الذكر،  السالف   33.06 رقم  القانون 
املحددة في نظام تسيير الصندوق، كما يتحملون مخاطر هذه العملية 

االستثمارية.

الباب الثاني

الخصائص)التقنية)لشهادات)صكوك)املضاربة

املادة 4

تطبيقا ألحكام املادة 7-1 من القانون رقم 33.06 السالف الذكر، 
متساوية  حصص  شكل  في  املضاربة  صكوك  شهادات  إصدار  يتم 
طور  في  أو  منجزة  استثمارات  ملكية  في  شائعة  حقوقا  تمثل  القيمة 



5646الجريدة الرسمية عدد 7114 -)6 محرم 1444 )4 أغسط4 2022(  

الغاية  ولهذه  »االستثمارات«،  ب  بعد   فيما  إليها  واملشار  اإلنجاز 
إصدار  حصيلة  يعتبر  الذي  املضاربة،  رأسمال  الصندوق  يقدم 
من  عملها  املبادرة  املؤسسة  وتقدم  املضاربة،  صكوك  شهادات 
شهادات  موضوع  االستثمارات  تكون  أن  ويجب  االستثمارات.  أجل 

الصكوك، وكذا األنشطة املتعلقة بها، جائزة شرعا.

املادة 5

وتسيير  إنجاز  عن  الوحيدة  املسؤولة  املبادرة،  املؤسسة  تعتبر 
االستثمارات.

املادة 6

التي  تلك  وال سيما  لالستثمار،  قيودا  الصندوق  يحدد  أن  يمكن 
تخص كيفيات وشروط استثمار رأسمال املضاربة من قبل املؤسسة 
رأسمال  باستثمار  املبادرة  للمؤسسة  يسمح  أن  يمكنه  كما  املبادرة، 

املضاربة دون أي قيود معينة.

املادة 7

تطبيقا ألحكام املادة 32 من القانون رقم 33.06 السالف الذكر، 
يتضمن  أن  يجب  املادة،  هذه  في  الواردة  بالبيانات  اإلخالل  ودون 

مشروع نظام تسيير الصندوق على األقل البيانات التالية :

- الشكليات الخاصة بإصدار شهادات الصكوك واكتتابها وتداولها 
واستردادها ؛

القيام  املزمع  العمليات  ووصف  قيامه،  ومدة  الصندوق،  غرض   -
بها، والعقود املرتبطة بها ؛

- مبلغ وخصائص االستثمارات التي قامت بها أو ستقوم بها املؤسسة 
املبادرة ؛

باتفاق الطرفين، عند  العملية االستثمارية وشروط تعديلها  - مدة 
االقتضاء ؛

- مبلغ رأسمال شهادات صكوك املضاربة أو قيمة الحصص العينية 
املقدمة جزئيا أو كليا، وكذا كيفيات دفعه ؛

- الشكل التعاقدي )مضاربة مقيدة أو مضاربة غير مقيدة( واألحكام 
املتعلقة بالتقييد عند االقتضاء ؛

- التكاليف واملصاريف املباشرة املتعلقة بإنجاز وتسيير االستثمارات ؛

)جميع  االستثمارية  العملية  مداخيل  حساب  وتواريخ  كيفيات   -
إلى  دفعها  وشروط  واألرباح  االستثمارات(  عن  الناتجة  اإليرادات 

الصندوق واملؤسسة املبادرة ؛

بين املؤسسة املبادرة والصندوق،  - نسبة توزيع األرباح املتفق عليها 
ونسبة العائد املتوقع لالستثمارات ؛

- كيفيات حساب ودفع الرصيد النهائي لعمليات االستثمار ؛

- انطفاء شهادات الصكوك.

املادة 8

ال يجوز أن يكون رأسمال املضاربة املقدم من قبل الصندوق دينا 
على املؤسسة املبادرة أو أي شخص آخر.

املادة 9

تحدد كيفيات توزيع األرباح بين الصندوق واملؤسسة املبادرة على 
أساس عائد العملية االستثمارية املنجزة، ولي4 في شكل مبلغ محدد 
تحصيل  للطرفين  يجوز  وال  املضاربة.  رأسمال  من  نسبة  أو  مسبقا 

أي عوائد مضمونة تعاقديا.

وإذا حصلت خسائر فإن الصندوق هو من يتحملها لوحده، إال في 
عليها من قبل  املتفق  الشروط  أو مخالفة  التقصير،  أو  التعدي  حالة 

املؤسسة املبادرة.

املادة 10

محدد  سقف  عن  ما زاد  تخصيص  على  االتفاق  للطرفين  يجوز 
العملية  في  أطراف  أو عدة  املتوقع لالستثمارات لطرف معين  للعائد 

االستثمارية.

املادة 11

يجوز للمؤسسة املبادرة أن تمنح للصندوق وعدا أحادي الجانب 
واألحكام  للشروط  وفقا  إنجازها  تم  التي  االستثمارات  بشراء  ملزما 
ثمن  تحديد  يمكن  وال  الصندوق.  تسيير  نظام  في  عليها  املنصوص 
تفويت تلك االستثمارات في الوعد األحادي الجانب. ويمكن أن يكون 
الثمن متفقا عليه عند التفويت، أو مقدرا بالقيمة السوقية، أو بخبرة 

مستقلة.

املادة 12

عمليات  إجراء  الصندوق،  مع  باالتفاق  املبادرة  للمؤسسة  يجوز 
ال تندرج ضمن أعمال املضاربة املحددة في نظام التسيير، مقابل أجر 

محدد، شريطة أن يكون االتفاق السالف الذكر بعقد منفصل.

املادة 13

على  حسابه  يتم  لحاملها  دخال  املضاربة  صكوك  شهادات  تدر 
أساس عائد العملية االستثمارية املنجزة، ووفق قواعد رصد املبالغ 
املحصلة، وحسب كيفيات أداء املبالغ املستحقة له، كما هي محددة في 

نظام تسيير الصندوق.

وال تخول هذه العملية االستثمارية الحصول على عائد مضمون 
لحاملي شهادات الصكوك.

الباب الثالث

تداول)شهادات)صكوك)املضاربة

املادة 14

الذكر،  السالف   33.06 رقم  القانون  من   6 املادة  ألحكام  تطبيقا 
إقفال  بعد  للتداول  قابلة  شهادات  املضاربة  صكوك  شهادات  تعتبر 
تحديد  خالل  من  تخصيصها  وبعد  بها  املتعلقة  االكتتاب  عملية 
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واضحة  بكيفية  الصكوك  موضوع  األصول  ومواصفات  خصائص 

تسيير  نظام  في  كيفياته  تحدد  الذي  النشاط  بدء  وبعد  ودقيقة 

الصندوق، ويمكن تفويت شهادات صكوك املضاربة بعد بدء النشاط 

بالثمن املتفق عليه بين الطرفين.

املادة 15

صكوك  شهادات  كل  أو  جزء  شراء  املبادرة  للمؤسسة  يمكن 

املضاربة بالثمن املتفق عليه بين الطرفين.

شهادات  كل  أو  جزء  بشراء  التعهد  املبادرة  للمؤسسة  يجوز  وال 

صكوك املضاربة بثمن محدد عند إصدار شهادات الصكوك.

ويمكن للمؤسسة املبادرة التعهد بشراء شهادات صكوك املضاربة 

أو أصول هاته الشهادات بالقيمة السوقية أو قيمة صافي األصول أو 

بأي قيمة يتم االتفاق عليها عند الشراء.

الباب الرابع

ضمان)شهادات)صكوك)املضاربة

املادة 16

تضمن املؤسسة املبادرة استرداد كل أو جزء من رأس املال، حسب 

التعدي  حالة  في  املضاربة  صكوك  شهادات  حاملي  لصالح  الحالة، 

أو التقصير، أو مخالفة الشروط املتفق عليها.

املادة 17

لصالح  املال  رأس  من  جزء  أو  كل  يضمن  أن  ثالث  لطرف  يجوز 

حاملي شهادات صكوك املضاربة شريطة أن يكون هذا الطرف الثالث 

يكون هذا  وأن  مالية مستقلة،  وبذمة  املبادرة  املؤسسة  مستقال عن 

منه على  أو جزء  الضمان  بمبلغ  الثالث  الطرف  رجوع  دون  الضمان 

املؤسسة املبادرة.

املادة 18

بموجب  تعويض  أي  تلقي  الكفيل  أو  الضامن  للطرف  يمكن  ال 

بإنشاء  املتعلقة  املباشرة  املصاريف  باستثناء  للضمان  تقديمه 

الضمانات لصالح حاملي شهادات صكوك املضاربة.

املادة 19

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 14 من ذي القعدة 1443 )14 يونيو 2022(.

اإلمضاء : نادية فتاح.

رن (6( في) صادر) (666(.(( رقم) واملالية) االقتصاد) لوزيمة)  قمار)
املضارين) بتحديد) ()(4(( يونيو) (6((  6((3 القعدة) ذي)
التي) التقنية)املتعلقة)بشهادات)صكوك)الوكالة) والخصائص)

توظف)لدى)املأتثممين)املقيمين.

وزيرة االقتصاد واملالية،

الصادر  األصول،  بتسنيد  املتعلق   33.06 رقم  القانون  على  بناء 
 1429 شوال  من   20 بتاريخ   1.08.95 رقم  الشريف  الظهير   بتنفيذه 

)20 أكتوبر 2008(، كما تم تغييره وتتميمه وال سيما املادة 7-2 منه ؛

االكتتاب  إلى  الجمهور  بدعوة  املتعلق   44.12 رقم  القانون  وعلى 
تدعو  التي  والهيئات  املعنوية  األشخاص  إلى  املطلوبة  وباملعلومات 

الجمهور إلى االكتتاب في أسهمها أو سنداتها كما تم تغييره وتتميمه ؛

 1431 رجب  من   17 في  الصادر   2.08.530 رقم  املرسوم   وعلى 
بتسنيد  املتعلق   33.06 رقم  القانون  بتطبيق   )2010 يونيو   30(

األصول، كما تم تغييره وتتميمه، وال سيما املادة 5-12 منه ؛

وبعد االطالع على الرأي باملطابقة الصادر عن اللجنة الشرعية للمالية 
 )2022 1443 )21 أبريل  19 من رمضان  في  الصادر   72 التشاركية رقم 
بتحديد املضامين  رقم 1614.22  واملالية  االقتصاد  لوزيرة  قرار  بشأن 
والخصائص التقنية املتعلقة بشهادات صكوك الوكالة التي توظف لدى 

املستثمرين املقيمين،

قررت ما يلي :

الباب األول

رقتضيات)عارة)لشهادات)صكوك)الوكالة

املادة األولى 

إليه  املشار   33.06 رقم  القانون  من   2-7 املادة  ألحكام  تطبيقا 
التقنية  والخصائص  املضامين  تحديد  إلى  القرار  هذا  يهدف  أعاله، 
لشهادات صكوك الوكالة كما هي معرفة في البند 3 من املادة 7-2 من 

القانون رقم 33.06 املذكور.

املادة 2

تطبيقا ألحكام املادة 11 من القانون رقم 33.06 السالف الذكر، 
ويحدد  لحاملها.  أو  اسميا  إما  الوكالة  صكوك  شهادات  إصدار  يتم 
شكل هذا اإلصدار في نظام تسيير الصندوق املصدر لشهادات صكوك 

الوكالة واتفاقية االكتتاب في شهادات صكوك الوكالة.

يراد في مدلول هذا القرار :

التسنيد  صندوق  الوكالة،  صكوك  لشهادات  املصدر  بالصندوق   -
كما هو معرف في املادة 4 من القانون رقم 33.06 السالف الذكر، 

والذي يشار إليه أدناه بالصندوق ؛

- بشهادات صكوك الوكالة، شهادات الصكوك املتعلقة بالعمليات  
االستثمارية التي يتم إنجازها عن طريق الوكالة.
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املادة 3

طبقا لألحكام املنصوص عليها في املادة 10 من القانون رقم 33.06، 
السالف الذكر، يعتبر حاملو شهادات صكوك الوكالة مستثمرين في 
بها بمجرد تملك هذه الشهادات عند إصدارها  القيام   العملية املزمع 
وفق  الشهادات  هذه  تخولها  التي  بالحقوق  ويتمتعون  تداولها  أو 
واإلجراءات  للشروط  وطبقا  الذكر،  السالف   ،33.06 رقم  القانون 
املحددة في نظام تسيير الصندوق. كما يتحملون مخاطر هذه العملية 

االستثمارية.

الباب الثاني

الخصائص)التقنية)لشهادات)صكوك)الوكالة

املادة 4

تطبيقا ألحكام املادة 1-7 من القانون رقم 33.06 السالف الذكر، 
متساوية  حصص  شكل  في  الوكالة  صكوك  شهادات  إصدار  يتم 
طور  في  أو  منجزة  استثمارات  ملكية  في  شائعة  حقوقا  تمثل  القيمة 
اإلنجاز واملشار إليها فيما بعد  ب »االستثمارات«، ولهذه الغاية يقدم 
الصندوق حصيلة إصدار شهادات صكوك الوكالة للمؤسسة املبادرة 
التي تكون مسؤولة عن إنجاز أو تسيير هذه االستثمارات بالوكالة أو 
الصكوك،  االستثمارات موضوع شهادات  تكون  أن  معا. ويجب  هما 

وكذا األنشطة املتعلقة بها، جائزة شرعا.

املادة 5

املؤسسة  عاتق  على  االستثمارات  وتسيير  إنجاز  مسؤولية  تقع 
املبادرة.

املادة 6

ملزما  الجانب  أحادي  وعدا  تقدم  أن  املبادرة  للمؤسسة  يجوز 
واألحكام  للشروط  وفقا  إنجازها  تم  التي  االستثمارات  بشراء 
ثمن  تحديد  واليمكن  الصندوق.  تسيير  نظام  في  عليها  املنصوص 
تفويت تلك االستثمارات في الوعد األحادي الجانب، ويمكن أن يكون 
الثمن متفقا عليه عند التفويت، أو مقدرا بالقيمة السوقية أو بخبرة 

مستقلة.

املادة 7

تطبيقا ألحكام املادة 32 من القانون رقم 33.06، السالف الذكر، 
يتضمن  أن  يجب  املادة،  هذه  في  الواردة  بالبيانات  اإلخالل  ودون 

مشروع نظام تسيير الصندوق على األقل البيانات التالية :

واكتتابها،  الصكوك،  شهادات  بإصدار  الخاصة  الشكليات   -
وتداولها، واستردادها ؛

القيام  املزمع  العمليات  ووصف  قيامه،  ومدة  الصندوق،  غرض   -
بها، والعقود املرتبطة بها ؛

- مبلغ وخصائص االستثمارات التي أنجزتها أو ستنجزها املؤسسة 
املبادرة ؛

- شروط تسليم رأس املال من طرف الصندوق ؛

- التكاليف واملصاريف املباشرة املتعلقة بإنجاز وتسيير االستثمارات ؛

عن  الناتجة  اإليرادات  )جميع  املداخيل  حساب  وتواريخ  كيفيات   -
واملصاريف(  التكاليف  ناقص  )املداخيل  واألرباح  االستثمارات( 
وشروط دفعها لصالح الصندوق ونسبة العائد املتوقع لالستثمارات ؛

- أجرة املؤسسة املبادرة وكيفيات دفعها من قبل الصندوق ؛

- شروط إعادة رأس املال للصندوق املقدم من قبل هذا األخير ؛

- انطفاء شهادات الصكوك.

املادة 8

تم  التي  االستثمارات  عن  الناتجة  الخسائر  الصندوق  يتحمل 
إنجازها، إال في حالة التعدي أو التقصير، أو مخالفة الشروط املتفق 

عليها من قبل املؤسسة املبادرة.

املادة 9

تتقا�سى املؤسسة املبادرة مقابل الخدمات التي تقدمها للصندوق، 
في إطار الوكالة من أجل االستثمار، أجرة يتم االتفاق عليها إما في شكل 

مبلغ محدد أو في شكل مبلغ متغير أو هما معا يدفعه لها الصندوق.

املادة 10

على  حسابه  يتم  لحاملها،  دخال  الوكالة  صكوك  شهادات  تدر 
أساس عائد العملية االستثمارية املنجزة، ووفق قواعد رصد املبالغ 
املحصلة، وحسب كيفيات أداء املبالغ املستحقة له، كما هي محددة في 

نظام تسيير الصندوق.

وال تخول هذه العملية االستثمارية الحصول على عائد مضمون 
لحاملي شهادات الصكوك.

املادة 11

محدد  سقف  عن  ما زاد  تخصيص  على  االتفاق  للطرفين  يجوز 
للعملية  أطراف  عدة  أو  معين  لطرف  لالستثمارات  املتوقع  للعائد 

االستثمارية.

الباب الثالث

تداول)شهادات)صكوك)الوكالة

املادة 12

33.06، السالف الذكر،  6 من القانون رقم  تطبيقا ألحكام املادة 
تعتبر شهادات صكوك الوكالة شهادات قابلة للتداول بعد إقفال عملية 
مواصفات  تحديد  خالل  من  تخصيصها  وبعد  بها  املتعلقة  االكتتاب 
األصول موضوع شهادات الصكوك بكيفية واضحة ودقيقة وبعد بدء 

النشاط، الذي تحدد كيفياته في نظام تسيير الصندوق.
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بالثمن  النشاط  بدء  بعد  الوكالة  ويمكن تفويت شهادات صكوك 

املتفق عليه بين الطرفين عند التفويت.

املادة 13

يمكن للمؤسسة املبادرة شراء جزء أو كل شهادات صكوك الوكالة 

بالثمن املتفق عليه بين الطرفين.

شهادات  كل  أو  جزء  بشراء  التعهد  املبادرة  للمؤسسة  يجوز  وال 

صكوك الوكالة بثمن محدد عند إصدار شهادات الصكوك، ويمكنها 

صكوك  شهادات  أصول  أو  الوكالة  صكوك  شهادات  بشراء  التعهد 

يتم  قيمة  بأي  أو  األصول  صافي  قيمة  أو  السوقية  بالقيمة  الوكالة 

االتفاق عليها عند الشراء.

الباب الرابع

ضمان)شهادات)صكوك)الوكالة

املادة 14

حاملي  لصالح  االستثمارات،  رأسمال  املبادرة  املؤسسة  تضمن 

مخالفة  أو  التقصير،  أو  التعدي  حالة  في  الوكالة  صكوك  شهادات 

الشروط املتفق عليها، حسب الحالة.

املادة 15

يجوز لطرف ثالث أن يضمن كل جزء من رأس املال لصالح حاملي 

الثالث  الطرف  هذا  يكون  أن  شريطة  الوكالة،  صكوك  شهادات 

يكون هذا  وأن  مالية مستقلة،  وبذمة  املبادرة  املؤسسة  مستقال عن 

منه على  أو جزء  الضمان  بمبلغ  الثالث  الطرف  رجوع  دون  الضمان 

املؤسسة املبادرة.

املادة 16

بموجب  تعويض  أي  تلقي  الكفيل  أو  الضامن  للطرف  يمكن  ال 

بإنشاء  املتعلقة  املباشرة  املصاريف  باستثناء  للضمان  تقديمه 

الضمانات لصالح حاملي شهادات صكوك الوكالة.

املادة 17

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 14 من ذي القعدة 1443 )14 يونيو 2022(.

اإلمضاء : نادية فتاح.

رن (6( في) صادر) (6665.(( رقم) واملالية) االقتصاد) لوزيمة)  قمار)
املضارين) بتحديد) ()(4(( يونيو) (6((  6((3 القعدة) ذي)
والخصائص)التقنية)املتعلقة)بشهادات)صكوك)املشاركة)التي)

توظف)لدى)املأتثممين)املقيمين.

وزيرة االقتصاد واملالية،

الصادر  األصول،  بتسنيد  املتعلق   33.06 رقم  القانون  على  بناء 
 1429 شوال  من   20 بتاريخ   1.08.95 رقم  الشريف  الظهير   بتنفيذه 

)20 أكتوبر 2008(، كما تم تغييره وتتميمه وال سيما املادة 7-2 منه ؛

االكتتاب  إلى  الجمهور  بدعوة  املتعلق   44.12 رقم  القانون  وعلى 
تدعو  التي  والهيئات  املعنوية  األشخاص  إلى  املطلوبة  وباملعلومات 

الجمهور إلى االكتتاب في أسهمها أو سنداتها كما تم تغييره وتتميمه ؛

 1431 رجب  من   17 في  الصادر   2.08.530 رقم  املرسوم   وعلى 
بتسنيد  املتعلق   33.06 رقم  القانون  بتطبيق   )2010 يونيو   30(

األصول، كما تم تغييره وتتميمه، وال سيما املادة 5-12 منه ؛

وبعد االطالع على الرأي باملطابقة الصادر عن اللجنة الشرعية للمالية 
)21 أبريل 2022(   1443 19 من رمضان  في  الصادر   70 رقم  التشاركية 
املضامين  بتحديد  رقم 1615.22  واملالية  االقتصاد  لوزيرة  قرار  بشأن 
توظف  التي  املشاركة  صكوك  بشهادات  املتعلقة  التقنية  والخصائص 

لدى املستثمرين املقيمين،

قررت ما يلي :

الباب األول

رقتضيات)عارة)لشهادات)صكوك)املشاركة

املادة األولى 

تطبيقا ألحكام املادة 7-2 من القانون رقم 33.06 املشار إليه أعاله، 
يهدف هذا القرار إلى تحديد املضامين والخصائص التقنية لشهادات 
صكوك املشاركة كما هي معرفة في البند 3 من املادة 7-2 من القانون 

رقم 33.06 املذكور.

املادة 2

تطبيقا ألحكام املادة 11 من القانون رقم 33.06 السالف الذكر، 
ويحدد  لحاملها.  أو  اسميا  إما  املشاركة  صكوك  شهادات  إصدار  يتم 
شكل هذا اإلصدار في نظام تسيير الصندوق املصدر لشهادات صكوك 

املشاركة واتفاقية االكتتاب في شهادات صكوك املشاركة.

يراد في مدلول هذا القرار :

- بالصندوق املصدر لشهادات املشاركة، صندوق التسنيد كما هو 
معرف في املادة 4 من القانون رقم 33.06 السالف الذكر، والذي 

يشار إليه أدناه بالصندوق ؛

- بشهادات صكوك املشاركة، شهادات الصكوك املتعلقة بالعمليات  
االستثمارية التي يتم إنجازها عن طريق املشاركة.
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املادة 3

طبقا لألحكام املنصوص عليها في املادة 10 من القانون رقم 33.06 
السالف الذكر، يعتبر حاملو شهادات صكوك املشاركة مستثمرين في 
بها بمجرد تملك هذه الشهادات عند إصدارها  القيام   العملية املزمع 
وفق  الشهادات  هذه  تخولها  التي  بالحقوق  ويتمتعون  تداولها  أو 
واإلجراءات  للشروط  وطبقا  الذكر،  السالف   33.06 رقم  القانون 
املحددة في نظام تسيير الصندوق. كما يتحملون مخاطر هذه العملية 

االستثمارية.

الباب الثاني

الخصائص)التقنية)لشهادات)صكوك)املشاركة

املادة 4

تطبيقا ألحكام املادة 1-7 من القانون رقم 33.06 السالف الذكر، 
متساوية  حصص  شكل  في  املشاركة  صكوك  شهادات  إصدار  يتم 
طور  في  أو  منجزة  استثمارات  ملكية  في  شائعة  حقوقا  تمثل  القيمة 
اإلنجاز واملشار إليها فيما بعد  ب »االستثمارات«، ولهذه الغاية يقدم 
الصندوق حصته املتمثلة في حصيلة إصدار صكوك املشاركة، وتقدم 
املبادرة حصتها، وتكون هذه األخيرة شريكا مسيرا. ويجب  املؤسسة 
األنشطة  وكذا  الصكوك،  شهادات  موضوع  االستثمارات  تكون  أن 

املتعلقة بها، جائزة شرعا.

عن  الناتجة  األرباح  املبادرة  واملؤسسة  الصندوق  يقتسم 
الطرفين،  بين  عليها  املتفق  النسب  حسب  املنجزة  االستثمارات 
ويتحمالن الخسائر الناجمة عنها حسب حصصهم في رأسمال الشركة.

املادة 5

إنجاز  أو  القتناء  الالزم  املال  رأس  حصص  تكون  أن  يمكن 
تقدمها  التي  املشاركة،  صكوك  شهادات  موضوع  االستثمارات 
بالنسبة  نقدا  وتكون  معا،  هما  أو  عينا  أو  نقدا  املبادرة  املؤسسة 
للمستثمرين اآلخرين في الصندوق الذين يكتتبون في شهادات صكوك 

املشاركة.

املادة 6

يجوز للمؤسسة املبادرة أن تمنح للصندوق وعدا أحادي الجانب 
واألحكام  للشروط  وفقا  إنجازها  تم  التي  االستثمارات  بشراء  ملزما 
ثمن  تحديد  واليمكن  الصندوق.  تسيير  نظام  في  عليها  املنصوص 
تفويت تلك االستثمارات في الوعد األحادي الجانب، ويمكن أن يكون 
الثمن متفقا عليه عند التفويت، أو مقدرا بالقيمة السوقية أو بخبرة 

مستقلة.

املادة 7

تطبيقا ألحكام املادة 32 من القانون رقم 33.06 السالف الذكر، 
يتضمن  أن  يجب  املادة،  هذه  في  الواردة  بالبيانات  اإلخالل  ودون 

مشروع نظام تسيير الصندوق على األقل البيانات التالية :

- الشكليات الخاصة بإصدار شهادات الصكوك واكتتابها وتداولها 

واستردادها ؛

القيام  املزمع  العمليات  ووصف  قيامه،  ومدة  الصندوق،  غرض   -
بها، والعقود املرتبطة بها ؛

- مبلغ وخصائص االستثمارات املنجزة أو في طور اإلنجاز من قبل 
املؤسسة املبادرة ؛

 : الطرفين  من  املقدمة  املال  رأس  بحصص  املتعلقة  املعلومات   -
طبيعتها وقيمتها ونسبتها من رأس املال وكذا كيفيات تقديمه ؛

- التكاليف واملصاريف املباشرة املتعلقة بإنجاز وتسيير االستثمارات ؛

عن  الناتجة  اإليرادات  )جميع  املداخيل  حساب  وتواريخ  كيفيات   -
االستثمارات( واألرباح وشروط دفعها لصالح الصندوق ؛

- كيفيات توزيع األرباح بين املؤسسة املبادرة والصندوق ونسبة العائد 
املتوقع لالستثمارات ؛

رأس  من  لحصصهما  املبادرة  واملؤسسة  الصندوق  استرداد  كيفيات   -
املال ؛

- كيفيات حساب ودفع الرصيد النهائي لشهادات صكوك املشاركة ؛

- انطفاء شهادات الصكوك.

املادة 8

يتحمل كل من املؤسسة املبادرة والصندوق التكاليف واملصاريف 
شهادات  موضوع  االستثمارات  وتسيير  بإنجاز  مباشرة  املرتبطة 
وفقا  وذلك  املال  رأس  في  مشاركته  نسبة  حسب  املشاركة  صكوك 

للكيفيات املحددة في نظام تسيير الصندوق.

املادة 9

أي  أو  املبادرة  املؤسسة  على  الصندوق  ديون  تكون  أن  يجوز  ال 
طرف آخر حصة في رأسمال شهادات صكوك املشاركة.

املادة 10

محدد  سقف  عن  ما زاد  تخصيص  على  االتفاق  للطرفين  يجوز 
العملية  في  أطراف  أو عدة  املتوقع لالستثمارات لطرف معين  للعائد 

االستثمارية.

املادة 11

على  حسابه  يتم  لحاملها  دخال  املشاركة  صكوك  شهادات  تدر 
أساس عائد العملية االستثمارية املنجزة، ووفق قواعد رصد املبالغ 
املحصلة، وحسب كيفيات أداء املبالغ املستحقة له، كما هي محددة في 

نظام تسيير الصندوق.

لحاملي  مضمون  عائد  على  الحصول  العملية  هذه  تخول  وال 
شهادات الصكوك.
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الباب الثالث

تداول)شهادات)صكوك)املشاركة

املادة 12

33.06، السالف الذكر،  6 من القانون رقم  تطبيقا ألحكام املادة 
إقفال  بعد  للتداول  قابلة  شهادات  املشاركة  صكوك  شهادات  تعتبر 
تحديد  خالل  من  تخصيصها  وبعد  بها  املتعلقة  االكتتاب  عملية 
واضحة  بكيفية  الصكوك  موضوع  األصول  ومواصفات  خصائص 
تسيير  نظام  في  كيفياته  تحدد  الذي  النشاط،  بدء  وبعد  ودقيقة 
بالثمن  النشاط  بدء  بعد  الشهادات  هذه  تفويت  ويمكن  الصندوق، 

املتفق عليه بين الطرفين.

املادة 13

صكوك  شهادات  كل  أو  جزء  شراء  املبادرة  للمؤسسة  يمكن 
املشاركة بالثمن املتفق عليه بين الطرفين.

شهادات  كل  أو  جزء  بشراء  التعهد  املبادرة  للمؤسسة  يجوز  وال 
صكوك املشاركة بثمن محدد عند إصدار شهادات الصكوك.

ويمكن للمؤسسة املبادرة التعهد بشراء شهادات صكوك املشاركة 
األصول  صافي  قيمة  أو  السوقية  بالقيمة  الشهادات  هاته  أصول  أو 

أو بأي قيمة يتم االتفاق عليها عند الشراء.

الباب الرابع

ضمان)شهادات)صكوك)املشاركة

املادة 14

تضمن املؤسسة املبادرة استرداد كل أو جزء من حصة الصندوق 
في رأس املال، حسب الحالة، لصالح حاملي شهادات صكوك املشاركة 

في حالة التعدي أو التقصير، أو مخالفة الشروط املتفق عليها.

املادة 15

لصالح  املال  رأس  من  جزء  أو  كل  يضمن  أن  ثالث  لطرف  يجوز 
الطرف  هذا  يكون  أن  شريطة  املشاركة،  صكوك  شهادات  حاملي 
الثالث مستقال عن املؤسسة املبادرة وبذمة مالية مستقلة، وأن يكون 
منه  أو جزء  الضمان  بمبلغ  الثالث  الطرف  الضمان دون رجوع  هذا 

على املؤسسة املبادرة.

املادة 16

بموجب  تعويض  أي  تلقي  الكفيل  أو  الضامن  للطرف  يمكن  ال 
بإنشاء  املتعلقة  املباشرة  املصاريف  باستثناء  للضمان  تقديمه 

الضمانات لصالح حاملي شهادات صكوك املشاركة.

املادة 17

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 14 من ذي القعدة 1443 )14 يونيو 2022(.

اإلمضاء : نادية فتاح.

ذي) رن) (6( في) صادر) (694(.(( رقم) والتجارة) الصناعة) لوزيم) قمار)
رواصفة) ت بيق) بإجبارية) (((4(( يوليو) (6(( الحجة)3))6 

قياسية)رغمبية.

وزير الصناعة والتجارة،

بناء على القانون رقم 12.06 املتعلق بالتقيي4 والشهادة باملطابقة 
بتاريخ   1.10.15 رقم  الشريف  الظهير  بتنفيذه  الصادر  واالعتماد 

26 من صفر 1431 )11 فبراير 2010( وال سيما املادة 33 منه ؛

وعلى مقرر مدير املعهد املغربي للتقيي4 رقم 743.21 الصادر في 
2 شعبان 1442 )16 مارس 2021( القا�سي باملصادقة على مواصفات 

قياسية مغربية،

قرر ما يلي :

املادة األولى

املرجع  ذات  املغربية  القياسية  املواصفة  التطبيق  إجبارية  تعتبر 
NM 11.4.020 املتعلقة باألكياس غير املنسوجة املصنوعة من مادة 
املنتوجات  لنقل  واملعدة  االستخدام  إلعادة  القابلة  البوليبروبلين 

واملواد التجارية : املميزات، واملتطلبات واالختبارات.

املادة الثانية

توضع املواصفة القياسية املغربية املشار إليها في املادة األولى أعاله 
رهن تصرف املعنيين باألمر باملعهد املغربي للتقيي4.

املادة الثالثة

يدخل هذا القرار حيز التنفيذ بعد ثالثة )3( أشهر من تاريخ نشره 
بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 12 من ذي الحجة 1443 )12 يوليو 2022(.

اإلمضاء : رياض مزور.

ذي رن) (6( في) صادر) (6948.(( رقم) والتجارة) الصناعة) لوزيم)  قمار)
التجارة) وزيم) قمار) بتتميم) ()(4(( يوليو) (6((  6((3 الحجة)
التقليدية) والصناعة) الخارجية) واالستثمارات) الخارجية)
رقم))6348.9)الصادر)في)7)ذي)القعدة))6)6 )69)سبميل))699) 
بتحديد)قائمة)الألع)التي)تتخذ)في)شأنها)تدابير)تهدف)إلى)وضع)

قيود)كمية)على)استيرادها)وتصديمها.

وزير الصناعة والتجارة،

بعد االطالع على قرار وزير التجارة الخارجية واالستثمارات الخارجية 
 1414 القعدة  ذي   7 في  الصادر   1308.94 رقم  التقليدية  والصناعة 
)19 أبريل 1994( بتحديد قائمة السلع التي تتخذ في شأنها تدابير تهدف 
إلى وضع قيود كمية على استيراها وتصديرها، كما تم تغييره وتتميمه ؛


