
   يقضي بتغيير وتتميم القانون68.12جدول توضيحي خاص بمشروع القانون رقم 
"القطب المالي للدار بالبيضاء" المتعلق بصفة 10.44رقم   

 10.44 التذكير بمقتضيات القانون رقم  توضيح المواد كما تم تعديلها
القطب المالي للدار "المتعلق بصفة 

 "بالبيضاء

 القاضي 68.12مشروع القانون رقم مقتضيات 
 المتعلق 10.44بتغيير وتتميم القانون رقم 

 "القطب المالي للدار بالبيضاء"بصفة 
  
  
  
  
  
  
  
  
التسمية تغيير نص هذه المادة على ت

لهيئة المالية المغربية االجتماعية ل
القطب المالي هيئة "لتصبح 

بهدف تبني تسمية  "للدارالبيضاء
  .مرتبطة بمجال تدخل الهيئة

  
  
  
لمادة إلى توسيع مجال هدف هذه ات

األنشطة المؤهلة للحصول على 

  
  
  
  
  
  
  
  

يعهد بمهام النهوض   :4 المادة
القطب المالي " بمشروع  المؤسساتي

وإدارته بكامله إلى شركة " للدار البيضاء
 "الهيئة المالية المغربية"المساهمة 

 المتعلق 17.95والخاضعة للقانون رقم 
  .بشركات المساهمة ولنظامها األساسي

  
  

يراد في مدلول هذا القانون  :5 المادة

  : المادة األولى
تغير و تتمم على النحو التالي أحكام 

 9 و8 و7 و6و) الفقرة األولى (5 و4المواد 
 44.10 من القانون رقم 15 و13 و11 و10و

" ءللدار البيضاالقطب المالي "المتعلق بصفة 
 1.10.196الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

  : ) 2010 ديسمبر 13 (1432 محرم 7بتاريخ 
  

يعهد بمهام النهوض  -.4المادة 
" القطب المالي للدار البيضاءب"المؤسساتي 

هيئة "المساهمة "وإدارته بكامله إلى شركة 
لخاضعة  ا"القطب المالي للدارالبيضاء

  ....................للقانون
  )الباقي ال تغيير فيه(
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" القطب المالي للدارالبيضاء"صفة 
 و مقدمي إعادة التأمينليشمل 

  .الخدمات في االستثمار
  
  
  
  
  

  
  
  

األنشطة تشير هذه المادة إلى أن 
مؤسسات التي يمكن أن تزاولها 

 معرفة في نص القانون االئتمان
ة  الئحة األنشطنوبما أ. الخاص به

التي يمكن أن تزاولها مؤسسات 
االئتمان محددة في القانون األصلي 

  .  فقد تم حذفها من هذا القانون
  
  
  
  
  
  

مؤسسات االئتمان " الت الماليةبالمقاو"
 وشركات السمسرة ومقاوالت التأمين

والمؤسسات المالية التي تزاول عملها 
في قطاع تدبير األصول، كما هي محددة 

  . بعده8 و7 و6في المواد 
ويراد بالمقاوالت غير المالية في مدلول 

 المقاوالت التي تقدم الخدمات القانونهذا 
ية والدولية كما المهنية والمقار اإلقليم

 10 و9هي محددة بالتوالي في المادتين 
  .أدناه

  
  

يراد في مدلول هذا القانون  : 6المادة 
المعتمدة بمؤسسات االئتمان المؤسسات 

 و العمل وفق التشريع الجاري بهقانونا 
المزاولة لواحد أو أكثر من األنشطة 

  :التالية
توظيف القيم المنقولة و سندات  -

 للتداول أو أي منتج الديون القابلة
من المنتجات المالية و االكتتاب فيها 

 و شراؤها و تدبيرها و بيعها؛
اإلرشاد و المساعدة فيما يتعلق  -

 بتدبير الممتلكات؛

يراد في  -.)الفقرة األولى( 5المادة 
مؤسسات " المقاوالت الماليةب"مدلول هذا القانون 

 وإعادة التأمين االئتمان ومقاوالت التأمين
 وإعادة التأمين  التأمين فيوشركات السمسرة

والمؤسسات المالية التي تزاول عملها في قطاع 
، ومقدمي الخدمات في االستثمار تدبير األصول

 8 و8 و7 و6كما هي محددة في المواد 
 .المكررة بعده

 
  
  
  
  

يراد في مدلول هذا القانون  -.6المادة 
 المعتمدة قانونا بمؤسسات االئتمان المؤسسات

  .العمل وفق التشريع الجاري به بهذه الصفة
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هدف هذه المادة إلى توسيع مجال ت
 المستهدفة إلى مقاوالت مقاوالتال

 في  وشركات السمسرةإعادة التأمين
  .إعادة التأمين

مقاوالت كما تمكن هذه المادة 
 وشركات دة التأمين وإعاالتأمين

 وإعادة التأمين  التأمين فيالسمسرة
من أن تزاول نشاطها مع المقيمين 
بينما كان النص األصلي يحصر 

  .نشاطها في غير المقيمين
  
هدف هذه المادة إلى توسيع مجال ت

األنشطة المؤهلة للحصول على 
" القطب المالي للدارالبيضاء"صفة 

ليشمل الشركات التي تزاول أنشطة 
التدبير لحساب الغير سواء تعلق 
األمر بالتدبير الجماعي أو الفردي 

 اإلرشاد و المساعدة فيما يتعلق  -
 بالتدبير المالي؛

 ؛الهندسة المالية  -
و بوجه عام جميع الخدمات الرامية  -

و إلى تيسير إحداث المقاوالت 
 .تطويرها

  
 

يراد في مدلول هذا القانون  : 7المادة 
  فيوشركات السمسرة بمقاوالت التأمين

وفق ، المقاوالت المعتمدة قانونا التأمين
 و المزاولة العمل التشريع الجاري به

  :لواحد أو أكثر من األنشطة التالية
 التأمين لفائدة أشخاص غير مقيمين؛ -
 السمسرة في مجال التأمين لفائدة -

  .أشخاص غير مقيمين
  
  
  

يراد في مدلول هذا القانون  : 8المادة 
بالمؤسسات المالية التي تزاول عملها 
بقطاع تدبير األصول، المؤسسات 
المرخص لها قانونا وفق التشريع 

  
  
  
  

  
  
  
  
  

يراد في مدلول هذا القانون  -.7المادة 
 وشركات وإعادة التأمين بمقاوالت التأمين

  المقاوالت،وإعادة التأمين  التأمين فيالسمسرة
وفق التشريع  بهذه الصفةانونا المعتمدة ق
  .العمل الجاري به

  
  
  
  
  
  

يراد في مدلول هذا القانون  -.8المادة 
 ..........................بالمؤسسات المالية 

شكل من أشكال التدبير ألي  والمزاولة
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للمحافظ وبصفة عامة الخدمات ذات 
  .الصلة بهذا التدبير

  
إلى مالئمة مجال   هدف هذه المادةت

  مقدم الخدمات المهنيةأنشطة
بطبيعة مهامه و طبيعة المهن التي 
يرتقب أن تزاول في المنطقة المالية 

  .للدارالبيضاء
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

تحدد هذه المادة مجال أنشطة المقر 
 وكذا مفهوم نشاط اإلقليمي و الدولي

 الخدماتاإلشراف و التنسيق وكذا 
لحساب مؤسسات أخرى المقدمة 

 لواحد أو الجاري به العمل والمزاولة
  :أكثر من األنشطة التالية

 ؛التدبير لحساب الغير  -
 .ةرأس مال المجازف -
  
يراد في مدلول هذا القانون  : 9مادة ال
كل مقاولة لها " بمقدم الخدمات المهنية"

صفة شخص معنوي تزاول واحدا أو 
  :التاليةأكثر من األنشطة 

 ؛األنشطة المالية الحرة  -
 نشطة الخدمات المالية المتخصصةأ -

لبحث والسيما منها التنقيط المالي وا
 المالي ؛المالي واإلعالم 

ت اإلرشاد االفتحاص وخدما -
 المالي القانوني والضريبي و

 والموارد البشرية ؛" االكتواريا"و
جميع األنشطة األخرى المتعلقة 
بالخدمات المهنية ذات الصلة 

 6واد إليها في الم المشاربالمؤسسات 
  . هذا القانون من10إلى 

  
  

يراد في مدلول هذا القانون  : 10المادة 

الجماعي أو الفردي للرساميل أو األدوات 
المالية، و بصفة عامة الخدمات المتعلقة بهذا 

  .رالتدبي
  
  

  
  

يراد في مدلول هذا القانون  -.9المادة 
واحدا أو أكثر من ......................

 :التاليةاألنشطة 
، أنشطة الخدمات المالية المتخصصة -

 المالي؛البحث المالي واإلعالم والسيما 
االفتحاص وخدمات اإلرشاد القانوني  -

" االكتواريا" واالستراتيجيوالضريبي و 
 شرية ؛والموارد الب

 أي نشاط آخر من األنشطة التي تدخل –
الخدمات المهنية ذات الصلة في نطاق 

من  5ة داإليها في الم ت المشاربالمقاوال
  .هذا القانون
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 المجموعة التي ينتمي تنتمي إلى
  .الدولي اإلقليمي أوإليها المقر 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 المقاوالت التي تلزم هذه المادة
لقطب المالي ا "تطلب اكتساب صفة

 بمزاولة أنشطة مع "للدار البيضاء
 بنص  نسب تحدد وفقغير المقيمين

  .تنظيمي
 التمثيلية ال لمكاتبالصفة القانونية ل

هذا االلتزام ألنها ال تزاول تخضع ل
  .أي نشاط

 المقاوالت  هذه المادةكما تلزم
 الراغبة في الحصول على صفة

قاولة كل م" بالمقر اإلقليمي أو الدولي"
لها صفة شخص معنوي تزاول نشاط 
اإلشراف والتنسيق فيما يتعلق بأنشطة 
المقاوالت العاملة بواحد أو أكثر من 

 بما في ذلك المؤسسات البلدان األجنبية
التي تقدم خدمات لحساب مؤسسات 

  .أخرى تنتمي إلى مجموعتها
  
  
  
  
  
  
  
  
  

القطب المالي "منح صفة ت : 11المادة 
 من اللجنة المشار قرارب" للدار البيضاء

 أدناه للمقاوالت 15إليها في المادة 
 في  المشار إليها،المالية أو غير المالية

 أعاله عندما تتوفر 10 إلى 6واد الم
  :التاليةعلى الشروط 

 أن تتقيد بالتشريع المطبق عليها ؛ -

يراد في مدلول هذا القانون  -.10المادة 
 بواحد ............." بالمقر اإلقليمي أو الدولي"

  .البلدان األجنبية"أو أكثر من 
  أنلمقر اإلقليمي أو الدولييضا لو يمكن أ

 أخرى تنتمي قدم خدمات لحساب مؤسساتي
  .المجموعة التي ينتمي إليها إلى

  : في مدلول هذا القانون يراد
مهام اإلدارة : نشاط اإلشراف والتنسيقب -

 والتدبير والتنسيق والمراقبة؛
لحساب مؤسسات  المقدمة الخدماتب -

  المجموعة التي ينتميأخرى تنتمي إلى
 خدماتال:  الدولي اإلقليمي أوإليها المقر 
تدبير ب أوالبحث والتنمية المتعلقة ب

  أويةالمعلوميات الموارد البشرية و
 .العامة العالقاتبأو بالتواصل 

  
 

القطب المالي "تمنح صفة  - .11المادة 
أو غير ......................."  ءللدار البيضا

عندما  أعاله 5 المادةفي إليها "المالية المشار 
  :تتوفر على الشروط التالية

 أن تتقيد بالتشريع المطبق عليها ؛ -
غير المقيمين  أنشطة مع أن تلتزم بمزاولة -
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" للدار البيضاءالقطب المالي "
  .األخالقياتدونة باحترام م

  
  
  
هدف هذه المادة إلى تمكين ت

مؤسسات االئتمان الحاصلة على 
" القطب المالي للدارالبيضاء"صفة 

 من األشخاص ودائعمن تلقي ال
المعنوية المقيمة أو غير المقيمة 

 ودائعتحدد طبيعة هذه ال. بالمغرب
  .وكذا سقفها بنص تنظيمي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

غير  تزاول أنشطة مع مقاوالت أن -
 ة لها صفة الشخص المعنوي؛مقيم

صوص التشريعية أن تتقيد بالن -
والتنظيمية المعمول بها فيما يتعلق 

 .بالتجارة الخارجية وبالصرف
  
  
  

ال تؤهل للحصول على  : 13المادة 
 "القطب المالي للدار البيضاء"صفة 

المقاوالت المالية المشار إليها في المادة 
حسب مدلول   أعاله التي تتلقى الودائع5

ق  المتعل34.03 من القانون رقم 2المادة 
بمؤسسات االئتمان والهيئات المعتبرة في 

 التي تنجز جزءا المقاوالت و كذا حكمها
 6في المواد  ورد بيانها كماأنشطتها من 

 أعاله مع أشخاص ذاتيين 10إلى 
مقيمين بالمغرب، باستثناء التدبير 
الخاص للممتلكات الذي يمكن أن يزاول 
مع أشخاص ذاتيين أجانب مقيمين أو 

  .المغربغير مقيمين ب
  
  

غير أن .  بنص تنظيمي نسب تحددوفق
 ؛هذا االلتزامتخضع لال " التمثيلية المكاتب

أن تتقيد بالنصوص التشريعية والتنظيمية  -
الخارجية المعمول بها فيما يتعلق بالتجارة 

 وبالصرف؛
 المشار األخالقيات باحترام مدونة أن تلتزم -

 . المكررة أدناه16إليها في المادة 
  

 ال تؤهل للحصول على -.13المادة 
 :"القطب المالي للدار البيضاء"صفة 

المقاوالت المالية المشار إليها في المادة    -
 من الجمهور أعاله التي تتلقى الودائع 5

 3 من القانون رقم 2 حسب مدلول المادة
 المتعلق بمؤسسات االئتمان والهيئات 4.03

مؤسسات  استثناء ب،المعتبرة في حكمها
 ، أعاله6ة دااالئتمان المشار إليها في الم

التي يمكن لها أن تتلقى من األشخاص 
 بالمغربالمعنوية المقيمة أو غير المقيمة 

ودائع تحدد طبيعتها و سقفها بنص 
 مؤسسات االئتمانضا لأي ويمكن. تنظيمي

  األشخاص األجانبأن تتلقى ودائع من
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ت و مسطرة تحدد هذه المادة حاال
القطب المالي  "صفةسحب 

و تكفل هذه المسطرة ". للدارالبيضاء
حقوق و واجبات جميع األطراف 
حيث تلزم لجنة القطب المالي 
للدارالبيضاء باستدعاء المقاولة 

 االستماع المعنية بطريقة قانونية و
يها وتزويدها بالوقائع المعاينة في إل

حقها وذلك بهدف تمكين المقاولة 
  .ديم التبريرات الالزمةمن تق

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

القطب المالي "منح صفة ت : 15المادة 
المالية هيئة ال"باقتراح من " ءللدار البيضا

 تحدث بنص من لدن لجنة "المغربية
   . ترأسها اإلدارةتنظيمي

 مؤسساتالوتسحب الصفة المذكورة من 
المشار إليها في المعنية من طرف اللجنة 

بق  إذا لم تالفقرة أعاله من هذه المادة
هذه المؤسسات متوفرة على الشروط 
التي منحت إليها هذه الصفة على 

  .أساسها
  
  
  
  
  

 .مقيمين بالمغرب بعمالت أجنبيةالغير 
 

  المشار إليها في المادة الماليةالمقاوالت -
 أعاله التي تنجز جزءا من أنشطتها مع 5

أشخاص ذاتيين مقيمين بالمغرب، باستثناء 
التدبير الخاص للممتلكات الذي يمكن أن 

اص ذاتيين أجانب مقيمين يزاول مع أشخ
  .أو غير مقيمين بالمغرب

القطب المالي "منح صفة ت -.15المادة 
هيئة القطب المالي " باقتراح من" للدارالبيضاء
 تحدث بنص من لدن لجنة » للدارالبيضاء

   . ترأسها اإلدارةتنظيمي
 المعنية قاوالتالموتسحب الصفة المذكورة من 

ي الحاالت السالفة الذكر فمن طرف اللجنة 
  :التالية

 بطلب من المقاوالت المعنية ؛) 1  
 متوفرة على عد المقاوالت المعنيةإذا لم ت) 2  

الشروط التي منحت إليها هذه الصفة على 
  . أو إذا لم تتقيد بالتزاماتهاأساسها

إصدار قرار سحب المذكورة للجنة ال يمكن 
دون أن " ءللدار البيضاالقطب المالي "صفة 

 استدعاء المقاولة المعنية بطريقة ايتم مسبق
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ولهذه الغاية، توجه . يها االستماع إلقانونية و
ة رسالة  المعنيالمقاولة اللجنة المذكورة إلى

داخل أجل ، وذلك تسلم مع إشعار بالمضمونة
 عمل على األقل قبل التاريخ  أيام)10 (عشرة

  .المحدد لجلسة االستماع
ولة المعنية يشير االستدعاء الموجه إلى المقا

إلى مكان و يوم و ساعة جلسة االستماع و 
يدعوها أن تتقدم مصحوبة بجميع الوثائق و 

  .التبريرات المفيدة
-2وإذا كان السحب يدخل في إطار البند 

ه، وجب أن يشير االستدعاء عالوة على أعال
  .ذلك إلى الوقائع المعاينة في حق المقاولة

بمحام من يمكن للمقاولة المعنية أن تستعين 
  .اختيارها

وفي حالة ما إذا كانت الوقائع المعاينة ال 
القطب " صفة تشكل إخالال جسيما بشروط منح

 أو بااللتزامات التي تقيدت "ءللدارالبيضاالمالي 
في اللجنة إنذارا  بها المقاولة المعنية، توجه

ها تأمرها به بتسوية الوضعية وذلك داخل حق
 عدم االمتثال وفي حالة. اآلجل الذي تحدده

ألمر التسوية داخل األجل المحدد، يتم سحب 
وفق " للدار البيضاءالقطب المالي "صفة 

  .الشروط المنصوص عليها في هذه المادة



 9 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
هدف هذه المادة إلى توسيع مجال ت

األنشطة المؤهلة للحصول على 
" القطب المالي للدارالبيضاء"صفة 

ليشمل مقدمي الخدمات في 
االستثمار، أي المقاوالت المالية 

 خدمات بنوك )1التي تقدم 
ية  خدمات مال)2االستثمار، 

تنقيط، بحث، (متخصصة 
خدمات الوساطة ) 3و ) معلومات

  .في البورصة
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مادة جديدة
  
  
  
  
  

القطب المالي "و يجوز كذلك سحب صفة 
من المقاولة التي ترتكب واقعة " للدار البيضاء

ة لتلك التي أدت إلى إصدار إنذار في مماثل
إلصدار سنوات الموالية  لخمساحقها خالل 

  .هذا اإلنذار

  : الثانيةالمادة 

 44.10يتمم على النحو التالي القانون رقم 
 10 المكررة و8المشار إليه أعاله بالمواد 

 16 المكررة و16 المكررة و15المكررة و
  : المكررة ثالث مرات16المكررة مرتين و

يراد في مدلول هذا  -. المكررة8المادة 
مقدمي الخدمات في االستثمار،  بالقانون 

  أوةواحدالتي تقدم خدمة "األشخاص المعنوية 
  . الخدمات في االستثمار من مجموعة

 بالخدمات في يراد في مدلول هذا القانون
 : التاليةاالستثمار الخدمات

 المالية؛تدبير األدوات  -
تداول األدوات المالية للحساب  -

 الخاص أو لحساب الغير؛



 10 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 صدار األوامر لحساب الغير؛تلقي وإ -
اإلرشاد والمساعدة فيما يتعلق بتدبير  -

 ؛ الممتلكات
اإلرشاد والمساعدة فيما يتعلق  -

 بالتدبير المالي؛
 ؛ الهندسة المالية -
 ؛ التوظيف بكل أشكاله -
 . خدمة تنقيط القرض-

ويجوز لمقدمي الخدمات في االستثمار أن 
مات في يزاولوا كذلك عمليات مرتبطة بالخد

 .االستثمار

عمليات باليراد في مدلول هذا القانون 
  بالخدمات في االستثمار الخدماتمرتبطةال

  :التالية

عمليات منح قروض لمستثمر لتمكينه  -
 من إنجاز صفقة متعلقة بأدوات مالية

 النصوص التنظيمية "ما هي محددة فيك
 العمل؛ االجاري به

 و قاوالتتقديم اإلرشاد والخدمات للم -
في مجال بنية رأس المال ال سيما 

عادة شراء إو واالندماج واإلستراتيجية
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الهدف من هذه المادة هو السماح 
وفروع المقاوالت  للمكاتب التمثيلية

 باالستقرار ةالمالية وغير المالي
 بهدف ء المالي للدار البيضاببالقط

جلب كبرى المقاوالت المالية وغير 
 الدولية لالستقرار التدريجي، ةالمالي

لتشريع الجاري به ل افقذالك وو
  .العمل

  
  

يتعلق األمر باستدراك بالنسبة 
 كيفيات للنص األصلي حيث أن

 حددت بمرسوم رقم سير اللجنة
 بتطبيق القانون رقم 11-2- 323
القطب " المتعلق بصفة 10-44

  ".المالي للدار البيضاء
  
  

لمستفيدة  المقاوالت اتلزم هذه المادة
القطب المالي للدار "من صفة 

بااللتزام بمدونة أخالقية " ءالبيضا
  .لك للحفاظ على سمعة المنطقةذو
  

  
  
  
  

  مادة جديدة
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مادة جديدة
  
  
  
  
  
  

  مادة جديدة
  

 .المقاوالت

يمكن أيضا  - . المكررة10المادة 
غير المالية المشار إليها وللمقاوالت المالية 

مكتبا تمثيليا أو "  أعاله أن تفتح5في المادة 
  .المطبق عليهافق التشريع ذلك ووفرعا 

  

  

  

تحدد بنص تنظيمي  -. المكررة15المادة 
كيفيات سير اللجنة المشار إليها في الفقرة 

  . أعاله15"األولى من المادة 

  

  

يجب على  - . المكررة16المادة 
للدار القطب المالي "المقاوالت المكتسبة لصفة 

 من أجل األخالقيات مدونة"أن تحترم " ءالبيضا
ئها على أحسن وجه عمال مصالح خدمةضمان 

للدار "ة المنطقة المالية  سمعوالحفاظ على
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 المقاوالت التي تلزم هذه المادة
القطب المالي "تطلب اكتساب صفة 

على دفع عمولة " ءللدار البيضا
لفائدة الهيئة المالية المغربية عند 

نوية تدفع إيداع طلباتها، وعمولة س
من قبل المقاوالت المستفيدة من هذه 
الصفة عن الخدمات األخرى التي 
تقدمها الهيئة لتنمية المنطقة المالية 

    . للدار البيضاء
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مادة جديدة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .ءالبيضا

تضع هيئة القطب المالي للدارالبيضاء 
صادق عليها تمدونة األخالقيات المذكورة و

األولى من  في الفقرة"إليها  اللجنة المشار
  . أعاله15المادة 

  

تخضع لدفع  -. المكررة مرتين16المادة 
هيئة القطب المالي "عمولة لفائدة 

  :"للدارالبيضاء

اوالت التي تطلب اكتساب صفة المق -
 عند إيداع "ءللدار البيضاالقطب المالي "

 الصفة؛طلب هذه 
القطب "المقاوالت المكتسبة لصفة  -

برسم الخدمات " ءللدار البيضاالمالي 
القطب المالي "هيئة " التي تقدمهااألخرى 

 تنمية المنطقة المالية قصد" للدارالبيضاء
  .ءللدار البيضا

العموالت المستحقة في يؤدي عدم دفع 
تحدد كيفيات . اآلجال المحددة إلى تطبيق زيادة

العموالت المنصوص عليها "حساب ودفع 
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 جميع مستخدمي تخضع هذه المادة
 ءللدار البيضاهيئة القطب المالي 

  وكذالكوأعضاء مجلس إدارتها
 معن يتعاونوجميع األشخاص الذين 

لواجب كتمان السر هاته الهيئة 
  .المهني

  
  
  
  
  
نص هذه المادة على تغيير التسمية ت

" الهيئة المالية المغربية"االجتماعية 
هيئة القطب المالي "لتصبح 

، في جميع النصوص "للدارالبيضاء
التشريعية و التنظيمية الجاري بها 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ة جديدةماد

أعاله، و كذا  نسبة الزيادة المطبقة في حالة 
أن تفوق  "وال يمكن. التأخير من طرف اإلدارة

عن كل شهر أو جزء من  % 2نسبة الزيادة 
لغ الشهر من التأخير محسوبة على أساس مب

  .المستحقة"العمولة 

  

 يخضع -.تامرثالث  المكررة 16المادة 
تحت طائلة  لواجب كتمان السر المهني

 من القانون 446 الفصل"العقوبات الواردة في 
هيئة القطب المالي "جميع مستخدمي  الجنائي

وبصفة  مجلس إدارتها  وأعضاء"للدارالبيضاء
عامة كل شخص من شأنه أن يطلع، بأي وجه 

وجوه، على معلومات تتعلق بطلب صفة من ال
 . أو أن يستغلها"ءللدار البيضاالمالي "القطب "

  : ةالثالثالمادة 

هيئة القطب المالي للدار "تحل عبارة 
" الهيئة المالية المغربية"محل عبارة " البيضاء

التشريعية والتنظيمية "في جميع النصوص 
  .الجاري بها العمل
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بهدف تبني تسمية مرتبطة  العمل،
  .بمجال تدخل الهيئة

 


