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السيد الوزير المنتدب بخصوص الزيارة    كلمة
  المنظمة ءالميدانية للقطب المالي للدار البيضا

لجنة المالية والتجهيزات والتخطيط  لفـائدة أعضاء  
  بمجلس المستشارين  هويةوالتنمية الج

 



  
  ،بسم هللا الرحمان الرحیم

  ،الدار البیضاء الكبرىجھة والي السید 
 السادة المستشارین المحترمین

  ،ءلھیئة القطب المالي للدار البیضا السید المدیر العام
  ،وكالة التعمیر والتنمیة أنفاالسید المدیر العام ل
  السیدات والسادة،

 رة المیدانیة للقطب المالي للدارالزیاشارك في أ أنواالفتخار  سرورال دواعي لمن ھإن
 لجنة المالیة والتجھیزات والتخطیط والتنمیة الجھویةلفائدة أعضاء  المنظمة البیضاء

  .بمجلس المستشارین

 الكبرىالمھیكلة و عالمشاریفي إطار  البیضاء لقطب المالي للدارایندرج وكما تعلمون 
    .الرعایة السامیة لصاحب الجاللةب تحضاو التى  مملكةلل

لمبادرات الحكومة الرامیة إلى  جلسكم الموقرم مواكبة إطارفي  ھذه الزیارة وتدخل 
 مشروعأشغال الوقوف على مستوى تقدم المالي بصفة عامة و ناقطاع تطویر وتعزیز

  بصفة خاصة . لقطب المالي للدار البیضاءا

 والي جھة الدار البیضاء الكبرىأن أتقدم بالشكر الجزیل للسید اسمحوا لي بدایة 
األول لتولیھ  ومیالمنذ  ءللدار البیضاقطب المالي الالنخراطھ الفعلي في مواكبة مشروع 

مجھودات الدؤوبة لل المدیر العام لھیئة القطب المالي للدار البیضاء وللسیدھذا المنصب 
في إطار المھام الموكولة لتعزیز عرض ھذا القطب ، ئةالھیالتي ما فتئ یقدمھا بمعیة أطر 

المبذولة في اطار  للمجھودات المدیر العام لوكالة التعمیر والتنمیة أنفا وكذلك للسید إلیھا
  .تھیئة وانجاز العرض العقاري الخاص بالقطب المالي للدارالبیضاء

أعضاء بصفة خاصة و ،مجلس المستشارین ھیولیدعم المستمر الذي للكما أود أن أنوه 
والذي ا المشروع ذلھ ،كملجنة المالیة والتجھیزات والتخطیط والتنمیة الجھویة بمجلس

   . ھالمتعلق بالقانون مشروع تعدیل على  وافقة مؤخراتفضل بالم

في إطار یندرج  ءللدار البیضاالقطب المالي مشروع أود بھذه المناسبة أن أذكر بأن و
ملكة المغربیة والتي ترمي إلى انفتاح و تحدیث قطاعنا المالي التوجھات االستراتیجیة للم

جعل مدینة الدار و الدوليالجھوي و تطویر مكانة المغرب المالیة على المستوىبھدف 
والھدف  إلى شمال وغرب إفریقیا.خاصة البیضاء مركزا مالیا إقلیمیا ودولیا یمتد إشعاعھ 

 الفاعلون جملة من المعامالت المالیة فضاء یتداول فیھجعل منطقة الدارالبیضاء ھو



وتكون االنشطة المتداولة فیھ اإلقلیمي والدولي،  والخدماتیة مع الفاعلین على الصعید
  .موجھة للداخل والخارج

أن یساھم في الرفع من الناتج الداخلي  ءللدار البیضاویطمح مشروع القطب المالي 
، لیكون آلیة لالندماج ة ذات جودة عالیة تحتیة وموارد بشری ةو توفیر بنی الوطني الخام

المالي، وتوسیع الشبكة البنكیة واإلشعاع االقتصادي للمملكة، وقاعدة الستقبال 
  االستثمارات الوطنیة واألجنبیة، واستقطاب عدد من مراكز الخبرات والمھارات الدولیة.

ملموسا سواء  فقد عرف تقدما 2010في سنة  طب الذي انطلقرغم حداثة انشاء ھذا القو
وستقتصر  على المستوى التشریعي والتنظیمي، أو على المستوى المؤسساتي والعملي.

، علما ان السید تسریع وتیرة إصالحات القطاع الماليمداخلتي على الجانب الخاص ب
السلطات  تسیقدم حصیلة المشروع. وكما ذكرت واكبالمدیر العام سعید اإلبراھیمي 

قانونیة متكاملة، تمنح للمستثمرین و  ةوضع ترسان أساسا عبرالعمومیة ھذا المشروع 
األجانب كل الضمانات المؤسسة لسوق مالي عصري الفاعلین االقتصادیین المحلیین و

 یتمشى مع المعاییر الدولیة.
الالزم لتطویر وقد عملت الحكومة منذ إحداث القطب المالي للدارالبیضاء على تقدیم الدعم 
بتعزیز  2013ھذا المشروع االستراتیجي، حیث قامت من خالل قانون المالیة لسنة 

  :لقطب المالي للدارالبیضاء، وذلك عبرالممنوحة لالتسھیالت الضریبیة 
  الضریبي المتعلق بالضریبة على الدخل؛ تحسین اإلطار −
اء" من رسوم إعفاء الشركات الحاصلة على صفة "القطب المالي للدارالبیضو −

  .2013التسجیل على اإلنشاء وعلى زیادة رأس المال، وذلك ابتداء من فاتح ینایر 
  القطاع المالي نذكر منھا :المتعلقة بصالحات مجموعة من اإل فعیلقامت الحكومة بتكما   

"القطب المالي المتعلق بصفة تشریعي والتنظیمي تعدیل وتتمیم االطار ال )1
بالمقاوالت خاصة  إدخال بعض التعدیالت تتعلقعن طریق للدارالبیضاء" 

المؤھلة للحصول على صفة "القطب المالي للدارالبیضاء" وشروط االستفادة من 
ا القطب و كفل ھذوتنافسیة وذلك استجابة لمتطلبات تحسین عرض  ھذه الصفة

 .المتعاملین داخلھ جمیع حقوق وواجبات

ة االدخار الفردي منھ وضع مجموعة من األدوات المالیة تستھدف تعبئ )2
القوانین   والمؤسساتي وذلك للرفع من إمكانیات تمویل االقتصاد. نذكر منھا

متعلقة  الخاصة بعملیات إقراض السندات وبتسنید الدیون ومشاریع قوانین
 ھیئاتعملیات وتأطیر بالبورصة و إحداث سوق منظم لألدوات المالیة اآلجلة

  والسندات المؤمنة.  (OPCI)العقار في الجماعي التوظیف



تعزیز اإلطار التشریعي الخاص بسلطات الرقابة عبر تعزیز استقاللیتھا وإضفاء  )3
المزید من الفعالیة على مھامھا، حیث تمت المصادقة على مشروع قانون یتعلق 

كما تم یل لتحل محل مجلس القیم المنقولة. بإنشاء الھیئة المغربیة لسوق الرسام
بالمعلومات المطلوبة إلى  ق بدعوة الجمھور إلى االكتتاب وتعدیل القانون المتعل

التي تدعو الجمھور إلى االكتتاب في أسھمھا أو  األشخاص المعنویة والھیئات
  .الجمھور إلى االكتتاب ةدعووذلك بھدف تقویة سالمة ونزاھة عملیات  سنداتھا

بموجبھ سلطة رقابة  أما فیما یتعلق بقطاع التأمین، فقد تمت صیاغة مشروع قانون تحدث
أحسن المعاییر  التأمین وإعادة التأمین تتمتع باالستقاللیة وتتماشى مھامھا وسلطاتھا مع

بمؤسسات وستمكن القوانین ھذه باإلضافة إلى مشروع القانون المتعلق المعتمدة دولیاً. 
  ن خلق ھیكل مندمج ومتكامل لرقابة السوق المالي ببالدنا.االئتمان م

یتماشى مع   للسوق الماليمتطورمن خلق ھیكل ھاتھ  ریع القوانینوستمكن مشا
  النجاح القطب ایأساسوھو ما یعتبر  أحسن المعاییر المعتمدة دولیاً 

وأود في األخیر أن أنوه بالدور الذي یقوم بھ البرلمان بغرفتیھ في التسربع بتبني 
ء الذي تعرفھ ھذه القوانین الخاصة بالقطاع المالي و إغنائھا عبر النقاش البنا

  القوانین.

 ورحمة هللا تعالى وبركاتھ. كمیوالسالم عل

 


