
 
  
  

 مذكرة تقديمية بخصوص 
لقانونيقضي بتغيير وتتميم ا 68.12 رقم مشروع قانون  

"القطب المالي للدار بالبيضاء" المتعلق بصفة 44 -10 رقم   
  

 تزويدل  ةالالزم األسس القانونية إرساء  مكن من 2010 حيز التطبيق في دجنبر44-10إن دخول القانون رقم 
 تمكنه من ضمان الجاذبية المرجوة للمستثمرين المحليين واألجانب ةدابير خاصالقطب المالي للدارالبيضاء بت

  . على المستويين اإلقليمي والدوليء تنافسية الدار البيضاتعزيز ىوآليات تنظيمية محفزة قادرة عل

 القطب"صفة  الكتساب المؤهلة  المؤسساتأصناف للقطب المالي للدارالبيضاء المحدثا القانون ذ هحددقد و
أو رفض أو سحب  منحالمكلفة بلجنة  كما أحدث الوشروط االستفادة من هذه الصفة "المالي للدارالبيضاء
  .الصفة السالفة الذكر

إدخال ضرورة أجرتها الهيئة المالية المغربية مع المستثمرين األجانب المحتملين التي مقابالت الوقد أظهرت 
 وبالمقاوالت  للهيئة المالية المغربيةة االجتماعيبالتسمية علق على القانون السالف الذكر تتبعض التعديالت

   .وشروط االستفادة من هذه الصفة" القطب المالي للدارالبيضاء"المؤهلة للحصول على صفة 

  :يليما   هذا القانون إلى وتتميم التي جاء بها مشروع تعديلتوتهدف أهم المقتضيا

ويهدف . "القطب المالي للدارالبيضاءهيئة "صبح تل" ية المغربيةالهيئة المال" ةاالجتماعي التسميةتغيير  .1
 ؛تسمية مرتبطة بمجال تدخل الهيئةتبني إلى هذا التغيير 

   :ليشمل" القطب المالي للدارالبيضاء" األنشطة المؤهلة للحصول على صفة  مجالتوسيع .2

خدمات ) 2، ستثماراالت بنوك خدما) 1 المالية التي تقدم المقاوالت االستثمار، أي  فيخدماتالمقدمي  -
 ؛خدمات الوساطة في البورصة) 3و ) تنقيط، بحث، معلومات(مالية متخصصة 

بصفة عامة الخدمات ذات الصلة ولمحافظ  لالجماعي أو الفردي تدبيرالأنشطة التي تزاول الشركات  -
 .بهذا التدبير

 :  بواسطة "القطب المالي للدارالبيضاء"مراجعة شروط االستفادة من صفة  .3
 المالي للدارالبيضاء ب باالستقرار بالقطة وغير المالي الماليةالمقاوالتوفروع  السماح للمكاتب التمثيلية -

لتشريع ل افقذالك وو ، لالستقرار التدريجي الدوليةة وغير المالي الماليةالمقاوالتكبرى جلب بهدف 
 ؛الجاري به العمل

من  ودائعتلقي ال من" القطب المالي للدارالبيضاء"ة فمؤسسات االئتمان الحاصلة على صتمكين  -
بنص ها سقف اوكذ ودائعتحدد طبيعة هذه ال. بالمغرب ةأو غير المقيم ةالمقيم األشخاص المعنوية

الجاري به العمل "  القطب المالي للدارالبيضاء"وتجدر اإلشارة إلى أن القانون المتعلق بصفة . تنظيمي
 .ودائعن المي شكل  بالولوج ألال يسمح

 
 وذلك من جهة لتلبية "البيضاء القطب المالي للدار" أن تحصل على صفة لشركات القابضةالسماح ل .4

طلب المستثمرين و من جهة أخرى لمسايرة التشريعات المعمول بها في هذا المجال في المراكز 
ل الشركات القابضة وتدخ ...).مركز دبي المالي، المركز المالي لسنغافورة،(المالية للدول االخرى 

مع التركيز على ضرورة توفر ، تعريف الشركات القابضة  وقد تم  .في صنف المقاوالت غير المالية
 .يكون مقرها االجتماعي في بلدان األجنبية شركات فيهذه االخيرة على مساهمات باألساس 

ات جميع تكفل حقوق وواجب" القطب المالي للدارالبيضاء "صفةسحب في حالة  وضع مسطرة .5
 .األطراف

القطب المالي "إحداث عمولة لفائدة الهيئة المالية المغربية تدفعها المقاوالت التي تطلب اكتساب صفة  .6
عن  المستفيدة من هذه الصفة المقاوالتتدفع من قبل عمولة سنوية و عند إيداع طلباتها، "للدارالبيضاء

 .دار البيضاءلللمالية  ا المنطقةلتنميةالهيئة قدمها التي تالخدمات األخرى 
 . بااللتزام بمدونة أخالقية"القطب المالي للدارالبيضاء"من صفة  المستفيدة المقاوالت إلزام .7
 جميع  وكذالك جميع مستخدمي هيئة القطب المالي للدارالبيضاء وأعضاء مجلس إدارتهاإخضاع .8

 .لواجب كتمان السر المهني هاته الهيئة معيتعاونون األشخاص الذين 


