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  68.12القانون رقم شروع بخصوص مطرف لجنة المالية   المقبولة منتعديالتال
  "القطب المالي للدار البيضاء"  المتعلق بصفة44.10 رقم يقضي بتغيير وتتميم القانون

  

   بولالتعديل المق  مقتضيات المادة المعنية بالتعديل
  األولىالمادة  

 
 6 و)الفقرة األولى( 5 و4 دتغير و تتمم على النحو التالي أحكام الموا

 المتعلق 44.10 من القانون رقم 15 و13 و11 و10 و9 و8 و7و
الصادر بتنفيذه الظهير الشريف " ءللدار البيضاالقطب المالي "بصفة 

   :  )2010 ديسمبر 13 (1432 محرم 7 بتاريخ 1.10.196رقم 
  

  األولىالمادة  
 

 9 و8 و7 و6 و5 و4  و1 تغير و تتمم على النحو التالي أحكام المواد
 المتعلق بصفة 44.10 من القانون رقم 15و 14و  13  و11 و10و
الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم " ءللدار البيضاالقطب المالي "

 : )2010 ديسمبر 13 (1432 محرم 7 بتاريخ 1.10.196

  1المادة  
  

طب الق"تحدث بحكم هذا القانون، منطقة مالية بالدار البيضاء تسمى 
يتم تحديد مجالها بنص تنظيمي يسمح فيها " المالي للدارالبيضاء

للمقاوالت المالية وغير المالية بمزاولة أنشطتها اإلقليمية أو الدولية 
  . أدناه10 إلى 6كما هي مبينة في المواد 

  1المادة  
  

القطب المالي "هذا القانون، منطقة مالية بالدار البيضاء تسمى  تحدث بحكم
يتم تحديد مجالها بنص تنظيمي يسمح فيها للمقاوالت المالية  "بيضاءللدارال

وغير المالية بمزاولة أنشطتها اإلقليمية أو الدولية كما هي مبينة في المواد 
  . أدناهالمكررة 10 إلى 6
  
  

  5المادة  
  

مؤسسات االئتمان " بالمقاوالت المالية"يراد في مدلول هذا القانون 
عادة التأمين وشركات السمسرة في التأمين ومقاوالت التأمين وإ

وإعادة التأمين والمؤسسات المالية التي تزاول عملها في قطاع تدبير 
 6األصول ومقدمي الخدمات في االستثمار، كما هي محددة في المواد 

 .المكررة بعده 8 و8 و7و

  5المادة  
  

مؤسسات االئتمان " بالمقاوالت المالية"يراد في مدلول هذا القانون 
ومقاوالت التأمين وإعادة التأمين وشركات السمسرة في التأمين وإعادة 

 التي تزاول عملها في قطاع تدبير األصول التأمين والمؤسسات المالية
 8 و8 و7 و6ومقدمي الخدمات في االستثمار، كما هي محددة في المواد 

 .المكررة بعده
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ويراد بالمقاوالت غير المالية في مدلول هذا القانون المقاوالت التي 
 الخدمات المهنية والمقار اإلقليمية والدولية كما هي محددة تقدم

  . أدناه10 و9بالتوالي في المادتين 
  

ويراد بالمقاوالت غير المالية في مدلول هذا القانون المقاوالت التي تقدم 
 كما هي والشركات القابضة الخدمات المهنية والمقار اإلقليمية والدولية

  . أدناهالمكررة 10 و 10 و9 المواددة بالتوالي في محد

  9المادة 
  

كل مقاولة لها " بمقدم الخدمات المهنية"يراد في مدلول هذا القانون 
  :صفة شخص معنوي تزاول واحدا أو أكثر من األنشطة التالية

 أنشطة الخدمات المالية المتخصصة، والسيما البحث المالي -
  واإلعالم المالي؛

حاص وخدمات اإلرشاد القانوني والضريبي و االستراتيجي  االفت-
  والموارد البشرية ؛" االكتواريا"و
 أي نشاط آخر من األنشطة التي تدخل في نطاق الخدمات المهنية -

  . من هذا القانون5ذات الصلة بالمقاوالت المشار إليها في المادة 

  9المادة 
  

كل مقاولة لها صفة " المهنيةبمقدم الخدمات "يراد في مدلول هذا القانون 
  :شخص معنوي تزاول واحدا أو أكثر من األنشطة التالية

 البحث التنقيط المالي و  أنشطة الخدمات المالية المتخصصة، والسيما-
  المالي واإلعالم المالي؛

 و المالي  و االفتحاص وخدمات اإلرشاد القانوني والضريبي-
  البشرية ؛والموارد " االكتواريا"االستراتيجي و

 أي نشاط آخر من األنشطة التي تدخل في نطاق الخدمات المهنية ذات -
  . من هذا القانون5الصلة بالمقاوالت المشار إليها في المادة 

  10المادة 
  

" ............. بالمقر اإلقليمي أو الدولي"يراد في مدلول هذا القانون 
  .البلدان األجنبية"بواحد أو أكثر من 

ضا للمقر اإلقليمي أو الدولي أن يقدم خدمات لحساب و يمكن أي
  .مؤسسات أخرى تنتمي إلى المجموعة التي ينتمي إليها

  :يراد في مدلول هذا القانون 
مهام اإلدارة والتدبير والتنسيق : بنشاط اإلشراف والتنسيق - 

 والمراقبة؛
بالخدمات المقدمة لحساب مؤسسات أخرى تنتمي إلى المجموعة  - 

الخدمات المتعلقة : إليها المقر اإلقليمي أو الدولي التي ينتمي 
بالبحث والتنمية أو بتدبير الموارد البشرية و المعلومياتية أو 

 .بالتواصل أو بالعالقات العامة

  10المادة 
  

" ............. بالمقر اإلقليمي أو الدولي"يراد في مدلول هذا القانون 
  .البلدان األجنبية"بواحد أو أكثر من 

و يمكن أيضا للمقر اإلقليمي أو الدولي أن يقدم خدمات لحساب مؤسسات 
  . المجموعة التي ينتمي إليها منأخرى

  :يراد في مدلول هذا القانون 
 مهام اإلدارة والتدبير والتنسيق والمراقبة؛: بنشاط اإلشراف والتنسيق - 
 المجموعة التي ينتمي منبالخدمات المقدمة لحساب مؤسسات أخرى  - 

الخدمات المتعلقة بالبحث والتنمية أو : ها المقر اإلقليمي أو الدولي إلي
بتدبير الموارد البشرية و المعلومياتية أو بالتواصل أو بالعالقات 

  .العامة
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  11المادة 
 

بقرار من اللجنة المشار إليها "  القطب المالي للدارالبيضاء"تمنح صفة 
 المشار إليها في ير الماليةالمالية و غ أدناه للمقاوالت 15في المادة 

  :  أعاله عندما تتوفر على الشروط التالية5المادة 
 أن تتقيد بالتشريع المطبق عليها ؛ - 
أن تلتزم بمزاولة أنشطة مع غير المقيمين وفق نسب تحدد بنص  - 

 ال تخضع لهذا االلتزام؛"غير أن المكاتب التمثيلية . تنظيمي
ية المعمول بها فيما يتعلق أن تتقيد بالنصوص التشريعية والتنظيم - 

 بالتجارة الخارجية وبالصرف؛
 16أن تلتزم باحترام مدونة األخالقيات المشار إليها في المادة  - 

 .المكررة أدناه
  

  11المادة 
 

بقرار من اللجنة المشار إليها في "  القطب المالي للدارالبيضاء"تمنح صفة 
  أعاله عندما تتوفر 5دة  أدناه للمقاوالت المشار إليها في الما15المادة 

  :على الشروط التالية
أن تضع  طلبا مشفوعا بملف يشتمل على العناصر المحددة من  - 

 .15طرف اللجنة المشار إليها في المادة 
 أن تتقيد بالتشريع المطبق عليها ؛ - 
أن تلتزم بمزاولة أنشطة مع غير المقيمين وفق نسب تحدد بنص  - 

 ال تخضع لهذا االلتزام؛"ة غير أن المكاتب التمثيلي. تنظيمي
أن تتقيد بالنصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها فيما يتعلق  - 

 بالتجارة الخارجية وبالصرف؛
 16أن تلتزم باحترام مدونة األخالقيات المشار إليها في المادة  - 

  .المكررة أدناه

  14المادة 

 
لى  النظام الضريبي المطبق ع،يحدد في المدونة العامة للضرائب

 10 إلى 6واد المشار إليها في الم و غير الماليةأالمقاوالت المالية 
، وكذا على "القطب المالي للدار البيضاء"أعاله والمكتسبة لصفة 

  .األجراء العاملين بهذه المقاوالت
 
 
 
 

  14المادة 

 
 النظام الضريبي المطبق على ،يحدد في المدونة العامة للضرائب

 مكررة 10 إلى 6واد المشار إليها في الم و غير الماليةأالمقاوالت المالية 
، وكذا على األجراء "القطب المالي للدار البيضاء"أعاله والمكتسبة لصفة 
  .العاملين بهذه المقاوالت
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  15المادة 
 

هيئة القطب " باقتراح من" القطب المالي للدارالبيضاء"تمنح صفة 
ترأسها  بنص تنظيمي من لدن لجنة تحدث » المالي للدارالبيضاء

  . اإلدارة
 المعنية من طرف اللجنة المقاوالتوتسحب الصفة المذكورة من 
  :السالفة الذكر في الحاالت التالية

 بطلب من المقاوالت المعنية ؛) 1  
إذا لم تعد المقاوالت المعنية متوفرة على الشروط التي منحت ) 2  

  . بالتزاماتهاإليها هذه الصفة على أساسها أو إذا لم تتقيد
القطب المالي للدار "ال يمكن للجنة المذكورة إصدار قرار سحب صفة 

دون أن يتم مسبقا استدعاء المقاولة المعنية بطريقة قانونية و " البيضاء
ولهذه الغاية، توجه اللجنة المذكورة إلى المقاولة . االستماع إليها

 أجل عشرة المعنية رسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم، وذلك داخل
  .أيام عمل على األقل قبل التاريخ المحدد لجلسة االستماع) 10(

يشير االستدعاء الموجه إلى المقاولة المعنية إلى مكان و يوم و ساعة 
جلسة االستماع و يدعوها أن تتقدم مصحوبة بجميع الوثائق و 

  .التبريرات المفيدة
ن يشير أعاله، وجب أ-2وإذا كان السحب يدخل في إطار البند 

  .االستدعاء عالوة على ذلك إلى الوقائع المعاينة في حق المقاولة
  .يمكن للمقاولة المعنية أن تستعين بمحام من اختيارها

وفي حالة ما إذا كانت الوقائع المعاينة ال تشكل إخالال جسيما بشروط 
أو بااللتزامات التي تقيدت بها " القطب المالي للدارالبيضاء"منح صفة 

لة المعنية، توجه اللجنة إنذارا في حقها تأمرها به بتسوية المقاو

  15المادة 
 

هيئة القطب المالي " باقتراح من" القطب المالي للدارالبيضاء"تمنح صفة 
نص يحدد  .يرأسها الوزير المكلف بالماليةمن لدن لجنة  » ضاءللدارالبي
  .  هذه اللجنة وكيفية سير عملةتركيبتنظيمي 

السالفة  المعنية من طرف اللجنة المقاوالتوتسحب الصفة المذكورة من 
  :الذكر في الحاالت التالية

 بطلب من المقاوالت المعنية ؛) 1  
متوفرة على الشروط التي منحت إليها إذا لم تعد المقاوالت المعنية ) 2  

 أو إذا لم  أعاله11والمنصوص عليها في المادة  هذه الصفة على أساسها
  .وتحدد بنص تنظيمي كيفية تطبيق هذا المقتضى .تتقيد بالتزاماتها

  
القطب المالي للدار "ال يمكن للجنة المذكورة إصدار قرار سحب صفة 

 المقاولة المعنية بطريقة قانونية و دون أن يتم مسبقا استدعاء" البيضاء
ولهذه الغاية، توجه اللجنة المذكورة إلى المقاولة المعنية . االستماع إليها

أيام عمل ) 10(رسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم، وذلك داخل أجل عشرة 
  .على األقل قبل التاريخ المحدد لجلسة االستماع

 ية إلى مكان و يوم و ساعةيشير االستدعاء الموجه إلى المقاولة المعن
 جلسة االستماع و يدعوها أن تتقدم مصحوبة بجميع الوثائق و وموضوع

  .التبريرات المفيدة
أعاله، وجب أن يشير االستدعاء -2وإذا كان السحب يدخل في إطار البند 

  .عالوة على ذلك إلى الوقائع المعاينة في حق المقاولة
  .حام من اختيارهايمكن للمقاولة المعنية أن تستعين بم

وفي حالة ما إذا كانت الوقائع المعاينة ال تشكل إخالال جسيما بشروط منح 
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وفي حالة عدم االمتثال ألمر . الوضعية وذلك داخل اآلجل الذي تحدده
القطب المالي للدار "التسوية داخل األجل المحدد، يتم سحب صفة 

  .وفق الشروط المنصوص عليها في هذه المادة" البيضاء
من المقاولة " القطب المالي للدار البيضاء"و يجوز كذلك سحب صفة 

التي ترتكب واقعة مماثلة لتلك التي أدت إلى إصدار إنذار في حقها 
  .خالل الخمس سنوات الموالية إلصدار هذا اإلنذار

أو بااللتزامات التي تقيدت بها المقاولة " القطب المالي للدارالبيضاء"صفة 
المعنية، توجه اللجنة إنذارا في حقها تأمرها به بتسوية الوضعية وذلك 

دم االمتثال ألمر التسوية داخل وفي حالة ع. داخل اآلجل الذي تحدده
وفق الشروط " القطب المالي للدار البيضاء"األجل المحدد، يتم سحب صفة 
  .المنصوص عليها في هذه المادة

من المقاولة التي " القطب المالي للدار البيضاء"و يجوز كذلك سحب صفة 
ترتكب واقعة مماثلة لتلك التي أدت إلى إصدار إنذار في حقها خالل 

  .مس سنوات الموالية إلصدار هذا اإلنذارالخ
  الثانيةالمادة  

 
 المشار إليه أعاله بالمواد 44.10يتمم على النحو التالي القانون رقم 

 المكررة 16 المكررة و16 و المكررة15و المكررة 10 المكررة و8
   :  المكررة ثالث مرات16مرتين و

  الثانيةالمادة  
 

 8  المشار إليه أعاله بالمواد44.10ن رقم يتمم على النحو التالي القانو
 المكررة 16 المكررة و16و مرتين المكررة 10 و المكررة 10المكررة و

 :  المكررة ثالث مرات16مرتين و
   المكررة10المادة 

  
 5يمكن أيضا للمقاوالت المالية أو غير المالية المشار إليها في المادة  

  .ا وذلك وفق التشريع المطبق عليهامكتبا تمثيليا أو فرع أعاله أن تفتح
  

   المكررة مرتين10المادة 
  

،  أعاله5يمكن أيضا للمقاوالت المالية وغير المالية المشار إليها في المادة 
مكتبا تمثيليا أو فرعا وذلك وفق   أن تفتحباستثناء الشركات القابضة،

  .التشريع المطبق عليها
  
  
 النظام الضريبي ،مة للضرائبيحدد في المدونة العا  . 14المادة "

أو الشركات المطبق على المقاوالت المالية و غير المالية 
أعاله والمكتسبة  10    إلى 6واد المشار إليها في المالقابضة 

، وكذا على األجراء العاملين "القطب المالي للدار البيضاء"لصفة 
  ."بهذه المقاوالت

  
 النظام الضريبي ،للضرائبيحدد في المدونة العامة   . 14المادة "

أو الشركات القابضة المطبق على المقاوالت المالية و غير المالية 
أعاله والمكتسبة لصفة  المكررة 10  إلى6واد المشار إليها في الم

، وكذا على األجراء العاملين بهذه "القطب المالي للدار البيضاء"
  ."المقاوالت

  

   المكررة15المادة 
  

     المكررة15المادة 
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 كيفيات سير اللجنة المشار إليها في الفقرة األولى تحدد بنص تنظيمي
 . أعاله15"من المادة 

 
 
  

  تحذف
  

 16المادة 

القطب " أعاله أن تمنح صفة 15يجوز للجنة المشار إليها في المادة 
 10 إلى 6للمقاوالت المشار إليها في المواد " المالي للدار البيضاء
ن شريطة أن تتخذ من المنطقة المالية للدار أدناه من هذا القانو

البيضاء المشار إليها في المادة األولى أعاله مقرا لها داخل أجل 
  .تحدده هذه اللجنة

ويجوز للمقاوالت المذكورة أعاله أن تمارس أنشطتها داخل نفس 
 .األجل فوق مجموع تراب عمالة الدار البيضاء

  

 16المادة 

القطب المالي " أعاله أن تمنح صفة 15ي المادة يجوز للجنة المشار إليها ف
 أدناه المكررة 10 إلى 6للمقاوالت المشار إليها في المواد " للدار البيضاء

من هذا القانون شريطة أن تتخذ من المنطقة المالية للدار البيضاء المشار 
  .إليها في المادة األولى أعاله مقرا لها داخل أجل تحدده هذه اللجنة

لمقاوالت المذكورة أعاله أن تمارس أنشطتها داخل نفس األجل ويجوز ل
  .فوق مجموع تراب عمالة الدار البيضاء

   المكررة16المادة 
  

أن " القطب المالي للدار البيضاء"يجب على المقاوالت المكتسبة لصفة 
تحترم مدونة األخالقيات من أجل ضمان خدمة مصالح عمالئها على 

 معة المنطقة المالية للدار البيضاء، أحسن وجه والحفاظ على س
تضع هيئة القطب المالي للدار البيضاء مدونة األخالقيات المذكورة 

 15وتصادق عليها اللجنة المشار إليها في الفقرة األولى من المادة 
    .أعاله

  

   المكررة16المادة 
  

ألخالقيات وتصادق عليها اتضع هيئة القطب المالي للدار البيضاء مدونة 
  . أعاله15اللجنة المشار إليها في الفقرة األولى من المادة 

   
 أن "القطب المالي للدار البيضاء"لصفة  المكتسبةيجب على المقاوالت 

من أجل ضمان خدمة مصالح  حترام مدونة األخالقيات المذكورةتلتزم با
عمالئها على أحسن وجه والحفاظ على سمعة المنطقة المالية للدار 

  .البيضاء
  

   المكررة مرتين16المادة    المكررة مرتين16المادة 
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  :"هيئة القطب المالي للدارالبيضاء"تخضع لدفع عمولة لفائدة 

" القطب المالي للدار البيضاء"المقاوالت التي تطلب اكتساب صفة  -
  عند إيداع طلب هذه الصفة؛

برسم " القطب المالي للدار البيضاء"المقاوالت المكتسبة لصفة  -
قصد " القطب المالي للدارالبيضاء"هيئة "ا الخدمات األخرى التي تقدمه

  .تنمية المنطقة المالية للدار البيضاء
يؤدي عدم دفع العموالت المستحقة في اآلجال المحددة إلى تطبيق 

العموالت المنصوص عليها أعاله، "تحدد كيفيات حساب ودفع . زيادة
وال . و كذا  نسبة الزيادة المطبقة في حالة التأخير من طرف اإلدارة

عن كل شهر أو جزء من الشهر  % 2أن تفوق نسبة الزيادة "يمكن 
  .المستحقة"من التأخير محسوبة على أساس مبلغ العمولة 

  
  :"هيئة القطب المالي للدارالبيضاء"تخضع لدفع عمولة لفائدة 

عند " القطب المالي للدار البيضاء"المقاوالت التي تطلب اكتساب صفة  -
  إيداع طلب هذه الصفة؛

كل سنة  برسم" القطب المالي للدار البيضاء"المقاوالت المكتسبة لصفة  -
قصد " القطب المالي للدارالبيضاء"هيئة " الخدمات األخرى التي تقدمها على

  .تنمية المنطقة المالية للدار البيضاء
.  زيادةيؤدي عدم دفع العموالت المستحقة في اآلجال المحددة إلى تطبيق

العموالت المنصوص عليها أعاله، و كذا  نسبة "تحدد كيفيات حساب ودفع 
أن تفوق "وال يمكن . الزيادة المطبقة في حالة التأخير من طرف اإلدارة

عن كل شهر أو جزء من الشهر من التأخير محسوبة  % 2نسبة الزيادة 
  .المستحقة"على أساس مبلغ العمولة 

   مرات المكررة ثالث16المادة 
  

يخضع لواجب كتمان السر المهني تحت طائلة العقوبات الواردة في 
هيئة القطب المالي " من القانون الجنائي جميع مستخدمي 446الفصل "

وأعضاء مجلس إدارتها وبصفة عامة كل شخص من " للدارالبيضاء
شأنه أن يطلع، بأي وجه من الوجوه، على معلومات تتعلق بطلب 

 .أو أن يستغلها" ي للدار البيضاءالمال"القطب "صفة 
  
  

   المكررة ثالث مرات16المادة 
  

يخضع لواجب كتمان السر المهني تحت طائلة العقوبات الواردة في 
هيئة القطب المالي " من القانون الجنائي جميع مستخدمي 446الفصل "

و أعضاء اللجنة المشار إليها في وأعضاء مجلس إدارتها " للدارالبيضاء
وبصفة عامة كل شخص من شأنه أن  أعاله، 15األولى من المادة الفقرة 

القطب "يطلع، بأي وجه من الوجوه، على معلومات تتعلق بطلب صفة 
  .أو أن يستغلها" المالي للدار البيضاء"

 


