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   الوزير   الس يد   مداخل 

  املتعلق   103.12 رق   القانون   وتمتي   بتغيي  51.20  رق   القانون  مرشوع   خبصوص 

 حمكها   ف   املعتربة   والهيئات   االئامتن   مبؤسسات 

 

 

 
 العمومية   ة لس ال 

 2021  يونيو   15  بتاري   النواب   لس جمل
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 املرسلني،   أ رشف   عل   والسالم  والصالة   الرحي   الرمحن   للا   بسم 

 الرئيس،   س يدي 

 احملرتمني،   النواب   والسادة   الس يدات  حرضات 

 

جمللسمك املوقر لدلمع املس متر اذلي تولونه    الزيل   ف البداية أ ن أ تقدم ابلشكر امسحوا يل  

وتعزيز  تطوير  ىل  ا  الرامية  احلكومة  عامة    ملبادرات  بصفة  املايل  للقطاع  القانونية  املنظومة 

طار القانوين ول  بصفة خاصة.   ؤسسات االئامتن والهيئات املعتربة ف حمكها مل ال 

املوقر ف  جملسمك  أ نظار  عل  أ عرض  أ ن  ال   تالتعديال   قبل  ف  الثالثة  املضمنة  تقنية 

  االئامتن   مبؤسسات   املتعلق   103.12  رق   القانون   ويمتم   يغي   اذلي   القانون   مرشوع 

أ ود أ ن أ ش يد ابلنقاش اذلي عرفته مقتضيات مرشوع هذا  حمكها،    ف   املعتربة   والهيئات 

 مبجلس النواب.   املوقرة   والتمنية الاقتصادية   القانون من طرف لنة املالية 

 

 والسادة،   الس يدات  حرضات 

   : ىل الت الثالثة ملرشوع هذا القانون ا  هتدف التعدي 

  التجمعات   عل   اال رشاف   طرق   حيدد   اذلي   املشرتك   للمنشور   التنظميي  الطابع   منح :  أ وال 

 املالية 

  تصدر   املايل   القطاع   عل   الرقابة   سلطات   أ ن   عل   احلالية   صيغته   ف   البنك   القانون   ينص 

  لنة   رأ ي   اس تطالع   بعد   املالية   التجمعات   عل   اال رشاف   طرق  حيدد   مشرتك   منشورا 

من    مجموعة بأ هنا    املالية   التجمعات رف  وتع.  الشمولية   اخملاطر   عل   والرقابة   التنس يق

  لقطاع   أ و / و   التأ مني   لقطاع   أ و / و   البنك   للقطاع   ينمتيان   كياانن   لها عل ال قل املؤسسات  

أ ن  الرساميل  سوق  .  أ مهية   ذات   اجملموعة   طرف   من   املزاول   املالية   ال نشطة   تكون   عل 
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  جمال   ف  تدخل   ال   لكهنا  املايل   الاس تقرار   عل   تأ ثي   لها   هيئات ك هذه التجمعات    كام تعترب 

رشاف   أ ي من سلطات الرقابة املالية.   ا 

  علهيا،   الارشاف   ولتعزيز   املالية   التجمعات   هذه  تكتس هيا   الت   النظامية   لل مهية   ونظرا 

ضافة   القانون   مرشوع   يقرتح    بقرار   املشرتك   املنشور   هذا   عل   ابملصادقة   يسمح   مقتض   ا 

 .الرمسية   الريدة   ف   وينرش  ابملالية   امللكف   للوزير 

  لتطبيق   التنظميي   الطابع   املشرتك   املنشور   مينح   حيث   ابلغة   أ مهية   التغيي   هذا   ويكتس 

 .املالية   التجمعات  عل   مقتضياته 

 

التعاقدية   بتطبيق   السامح :  اثنيا  للفوائد  أ قىص  من   حد  نوع  للك  معليات    أ نواع   ابلنس بة 

 مجيع العمليات   يطبق حاليا عل واحد    أ قىص   بدل حد   االئامتن

  سواء ،  معليات االئامتن  أ نواع   من   نوع  للك  ابلنس بة  التعاقدية  للفوائد   أ قىص  حد   تطبيقف 

  الفائدة   ملعدالت   أ فضل   اس هتداف   شأ نه   من   املعدات،   أ و   الاس هتالك   أ و   العقار   كن 

  .املايل   الشمول   تعزيز   وكذا   للمس هتلكني  أ كث   حامية   ميكن   مبا  وضبطها 

 

 ال وروب   الاحتاد  بدلان   ف   هبا  املعمول   املهنية   الرسية   احرتام   حتقيق:  اثلثا 

ضافة   القانون   مرشوع   يقرتح    جيوز   ال   أ نه  عل   تنص   112  املادة  مس توى   عل   فقرة   ا 

املغرب   ال جنبية   السلطات   من   علهيا  حصل   الت  املعلومات   عن   الكشف  لبنك 

  للغاية   حرصاي،  الاقتضاء  وعند  السلطات،  هذه   من   رصحية  موافقة   دون   املتخصصة 

  .السلطات   هذه   مس بقا   علهيا  وافقت   الت 

 .القانون   هذا   مرشوع   من   املتوخاة   ال هداف   يه  تل 

  . وبركته   تعاىل   للا  ورمحة   عليمك   والسالم 

 


