
      

 

 

 

 

 

 تقديم لمشروع القطب المالي للدار البيضاء
 

الرصيد  رتعزيز وتطوييعد مشروع المركز المالي للدار البيضاء مشروعا مهيكال سيفتح اآلفاق أمام 

تعليماته  ،نصره هللا ،صاحب الجاللة أعطىاالقتصادي للمدينة ومكانتها كعاصمة إقليمية ودولية كبرى. وقد 

لمشروع ضمن نظرة شمولية مع األخذ بعين االعتبار جميع مكوناته، من حيث الهندسة بضرورة إدراج هذا ا

المناسبة والتصور الحضري وتحسين البنيات التحتية وإنجاز التجهيزات والمالئمة القانونية وتكوين الموارد 

ن مشروع القطب البشرية واعتماد التقنيات وطرق التدبير الجديرة بمركز مالي دولي من هذا الحجم. ومن شا

الناتج  الرفع من  المالي للدار البيضاء أن تكون له آثار اقتصادية مباشرة و غير مباشرة، من قبيل المساهمة في

فرص الشغل كما أنه سيكون له أثر إيجابي في الدفع قدما باإلصالحات  العديد من  الداخلي الخام و خلق

 ألعمال.االقتصادية و المالية و في تحسين نوعي لمناخ ا

مشروع القطب  إلطالقالتذكير بالسياق االستراتيجي الداخلي و الخارجي  إلىالورقة ه و تهدف هذ

و آثاره المحتملة و كذا التعريف بالهيئة بسط الخطوط العريضة لهدا المشروع  ىإل و ،المالي للدار البيضاء

 شروع في مجمله.و تدبير المالقطب المالي  المالية المغربية التي تشرف على تهيئة 

 

لسياق العام االستراتيجي الداخلي ا ء ضمنموقع مشروع القطب المالي للدار البيضا -1

 الخارجي و

يعد مشروع القطب المالي للدار البيضاء مشروعا وطنيا كبيرا يهدف إلى تثبيت و تدعيم التطور الذي 

تحقيق قفزة نوعية تكفل لبلدنا مزيدا  عرفه االقتصاد الوطني عموما و القطاع المالي على وجه الخصوص، و إلى

 من اإلشعاع و القتصادنا مزيدا من االنفتاح و االستفادة من فرص النمو على الصعيدين اإلقليمي و الدولي.
 

و بالنظر لكون الظرفية االقتصادية العالمية تصب في صالح الدول الصاعدة و لما راكمه المغرب من 

 و دولي.   إقليميلمغرب حظ في اخذ موقعه كمركز مالي انجازات اقتصادية و مالية, فان ل

 

 وضع اقتصادي عالمي في صالح الدول الصاعدة

 

لقد تزايد حجم تأثير الدول الصاعدة في االقتصاد العالمي خالل السنوات األخيرة، كما تكرس هذا 

دة و بفضل معدالت نمو عالية الحضور و هذا التأثير في إطار ما بعد األزمة العالمية. و هكذا فإن الدول الصاع

، كما أن 0222أصبحت تشكل ما يفوق ثلث االقتصاد العالمي بعدما كانت تشكل خمس االقتصاد العالمي سنة 

  .األجنبيةلرؤوس األموال هذه الدول أضحت قبلة 

 

....، جوهانسبورغدبي،  لية الصاعدة كسنغافورة، هونكونغ،و في ظل هذا الوضع، برزت المراكز الما

 فرانكفورت.و وكيوط كأقطاب تنافس بشكل جدي المراكز المتواجدة بالدول المتقدمة، مثل لندن، نيويورك،
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و في سياق ما بعد األزمة العالمية، شهدت المراكز المالية المتواجدة في الدول الصناعية نوعا من الفتور 

الت المالية بما فيها القوانين الضريبية. و على و تشديد القوانين المتعلقة بالمعام ةوديدالمرعلى خلفية تراجع 

خالفها تشهد األسواق الصاعدة استقطابا أكبر لحركة رؤوس األموال و للفاعلين الدوليين في هذا المجال مستفيدة 

من وتيرة نمو مرتفعة و مطردة ومن كلفة تدبير منخفضة بما فيها كلفة الموارد البشرية، وكذا من فرص 

 بكثير مما تتيحه األسواق المتقدمة التي بلغت حدا من اإلشباع.  لالستثمار أكبر
 

و في هذا اإلطار، تجدر اإلشارة بالتحديد إلى القارة اإلفريقية التي أضحت محل االهتمام من قبل 

كالواليات المتحدة، أوروبا و الصين. وهكذا القوى االقتصادية الكبرى المستثمرين األجانب و وجهة للتنافس بين 

إن االستثمارات األجنبية الموجهة إلفريقيا عرفت وتيرة متصاعدة خالل السنوات األخيرة حيث عرفت نموا ف

. 0229 – 0221في المائة خالل الفترة  02و بمعدل  0222و  1992في المائة خالل الفترة ما بين  11بمعدل 

عرفته أسعار المواد األولية و إلى اإلصالحات و مرد هذه الدينامية التي تعرفها القارة اإلفريقية إلى التطور الذي 

الهيكلية التي أنجزتها دول هذه القارة، و كذا المشاريع االستثمارية الكبرى التي أطلقتها هذه الدول استجابة 

 لمتطلبات شعوبها.

 

 وضع استراتيجي متميزو دينامية إصالحات متواترة  :على المستوى الداخلي

 

االستراتيجي للمغرب كهمزة وصل بين أوروبا و إفريقيا و كنقطة تالقي بين  بداية يجب التذكير بالوضع

العالمين العربي و الغربي، كما أن هذا الوضع االستراتيجي يتجلى أيضا في الحضور المتزايد لبلدنا في البلدان 

 اإلفريقية الناطقة باللغة الفرنسية، بفضل الروابط التاريخية و الجيوسياسية.

 

تجدر اإلشارة إلى التطور الملموس الذي شهده النظام المالي المغربي  ،ا الوضع المتميزذه إضافة إلى 

على مدى العقدين الماضيين أهله للعب دور ملحوظ في تعبئة االدخار و تمويل االقتصاد الوطني و جعله بفضل 

أضحى يحتل مكانة متميزة  ا القطاعاإلصالحات الهيكلية المتوالية يتماشى مع النظم و المعايير الدولية. كما أن هذ

 فريقيا ، حيث يحتل قطاع البنوك و التأمينات و كذا سوق الرساميل المرتبة الثالثة  على الصعيد اإلفريقي.إفي 

 

و على المستوى الداخلي، تؤكد مختلف المؤشرات مستوى النضج الذي عرفه قطاعنا المالي، حيث بلغ 

خالل الخمس    11%مسجال نموا قدره  0212مليار درهم في غشت  141حجم القروض المقدمة لالقتصاد 

خالل الخمس سنوات   02%مليار درهم مسجلة نموا بمعدل 641سنوات األخيرة، و بلغت رسملة البورصة 

مقابل  0229سنة  12%يالوطن االدخاراألخيرة كما ساهم هذا القطاع في تعبئة أفضل لالدخار حيث بلغ مستوى 

 .0222سنة %04

 

و باإلضافة إلى تطور القطاع المالي ببالدنا، تجدر اإلشارة إلى تطور االقتصاد المغربي ككل بفضل 

اإلصالحات الهيكلية و دينامية المشاريع الكبرى وكذا بفضل االستقرار السياسي و الماكرواقتصادي و االندماج 

 التدريجي في االقتصاد العالمي.

 

 

 

 

 



 

3/5 

 

 

 

 

 ةشديدسياق دولي يتسم بمنافسة 

 
بين هاته  بالرغم من أن السياق الدولي يتسم بكونه في صالح الدول الصاعدة، إال أنه يتسم كذلك بمنافسة حادة

و بمشاريع التموقع االستراتيجي لجلب أكبر قدر من االستثمارات و لالستفادة من حركية تنقل رؤوس  الدول

 األموال.

 

منطقة مالية بالدار البيضاء، تستفيد من الفرص المتاحة و في هذا المجال، فإن المغرب في سعيه نحو إقامة 

بالمحيط اإلقليمي خصوصا منطقتي شمال و غرب إفريقيا، يوجد في وضع منافسة مع المراكز المالية األوروبية 

و كذا مراكز الدول الصاعدة كجنوب إفريقيا و دبي، و أخيرا مع المشاريع المماثلة التي هي في طور التشكيل 

 تونس.كمصر و 

 

و على هذا األساس، و بغية إعطاء أكبر فرص لنجاح مشروع الدار البيضاء، تمت دراسة مختلف هذه 

المراكز، و الوقوف على نقاط القوة و نقاط الضعف بها، حتى يتسنى لنا تطوير عرض مغربي قادر على 

 المنافسة و كفيل بتحقيق األهداف المسطرة.

 

 مالي للدار البيضاء"الخطوط العريضة لمشروع "القطب ال -0

بداية و قبل عرض الخطوط الكبرى لمشروع القطب المالي للدار البيضاء ال بد من التذكير بماهية المراكز 

المالية الدولية من حيث األنشطة المتداولة و نوعية الفاعلين في هذه المراكز. و في هذا الصدد فإن مفهوم "مركز 

دولي" يشير إلى فضاء تتداول فيه جملة من المعامالت المالية و الخدماتية بين الفاعلين في هذا الفضاء و  مالي

مع فاعلين على الصعيد اإلقليمي و الدولي، مقتسمين بنية تحتية صلبة و موارد بشرية ذات جودة عالية و خدمات 

 دعم في مستوى متطور. 

 ة من األنشطة، أهمها:و تشمل هذه المراكز بنسب متفاوتة جمل

 

 المصاحب له.  تمويلالنشاط بنوك االستثمار من إرشاد فيما يخص تطوير الشركات و -

 .نشاط تـدبـيـــر األصـول -

 نشــاط الـتـأمـيـــن. -

 الخدمات المهنية الداعمة لألنشطة المالية و الفاعلين فيها. -

للداخل و الخارج أو تكون موجهة إلى غير كما أن األنشطة المتداولة داخل هذه المراكز قد تكون موجهة 

 المقيمين فقط.

 

و يتمحور النموذج الذي اختاره المغرب للقطب المالي للدار البيضاء على األنشطة أعاله مع إضافة 

استهداف استقطاب المقار اإلقليمية و الدولية للشركات المتعددة الجنسيات، لما يشكله هذا النوع من 

 عاع و لما قد يوفره من فرص شغل داخل بلدنا.المؤسسات من فرص لإلش

 

, باستثناء التامين و يوجه نشاط المؤسسات داخل القطب المالي للدار البيضاء للمقيمين و غير المقيمين

 ضريبية و غيرها لألنشطة الموجهة لغير المقيمين. تزاتيامامع تخصيص  ،فهو موجه لغير المقيمين فقط
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لى اندماج السوق المالي المغربي في محيطه اإلقليمي و الدولي. و يشكل هذا كما يهدف هذا النموذج إ

البعد نقطة مهمة في توفير اإلشعاع الالزم للقطب المالي للدار البيضاء، حيث يعطي دفعة قوية للتكامل 

لألسهم و  اإلقليمي بين أسواق األسهم المحلية عبر تبادل المعلومات و التكنولوجيا، و تشجيع القيد المتبادل

كذا االستثمار عبر الحدود. وهذه العناصر ذات الفائدة المشتركة تساهم في التغلب على عيوب صغر الحجم 

وعدم السيولة كما تعزز وصول المنشآت اإلقليمية إلى رأس المال السهمي عن طريق زيادة جاذبية األسواق 

 المحلية للمستثمرين اإلقليميين و العالميين.

 

رة هذا النموذج بعد دراسة مختلف النماذج الدولية سواء منها المرجعية )لندن و غيرها( أو و قد تمت بلو

 الصاعدة )سنغافورة، جنوب إفريقيا( أو المنافسة )مصر و تونس على وجه الخصوص(.

 

و على ضوء هذه المقارنة، تم وضع الخطوط العريضة لإلجراءات و اإلصالحات الكفيلة بتحقيق 

نافسية الالزمتين لمشروع القطب المالي للدار البيضاء. وهذا ما يتبلور في ما سمي بـ "العرض الجاذبية و الت

المغربي" الذي يتمحور حول ثمان ملفات كبرى تشتغل عليها مجموعات عمل مكونة من اإلدارات و 

 المؤسسات المعنية باإلضافة إلى "الهيئة المالية المغربية"، وهذه الملفات هي:

 

 مات الماكرواقتصاديةااللتزا -

 اإلجراءات الضريبية -

 أنظمة القطاع المالي و الترخيص للمؤسسات المالية -

 اندماج سوق الرساميل في المحيط اإلقليمي -

 مناخ األعمال بما فيه نظام القضاء، تنفيذ قانون الشغل و مراقبة الصرف -

 سهولة تنقل األشخاص -

 التكوين و الموارد البشرية -

 من و الى الدار البيضاء.  و جودة المواصالت الجوية مستوى -

 

 لقانون المتعلق بالقطب المالي للدار البيضاءلنص ا الخطوط الكبرى  -1

طبقا للتوجيهات السامية لصاحب الجاللة الملك محمد السادس، بمناسبة تعيين المدير العام للشركة المكلفة 

يرمي  المتعلق بالقطب المالي للدار البيضاء ن مشروع القانون، فإءللدار البيضابتهيئة وتدبير القطب المالي 

والوسائل التي تمكنه من ضمان الجاذبية المرجوة  تإلى وضع األسس القانونية لتزويد هذا القطب باإلمكانيا

 على المستويين اإلقليمي والدولي. ءالدار البيضاللمستثمرين و تدعيم تنافسية 

 المغربي الذي تعمل الحكومة على بلورته حاليا سيضم جملة من اعتبارا لكون العرضو هكذا و  

ا ذهالتفضيلية لفائدة الفاعلين داخل القطب المالي للدار البيضاء، فإن مشروع القانون المتعلق ب تزاتياماال

القطب يهدف إلى تأسيس صفة "القطب المالي للدار البيضاء" التي ستمنح للفاعلين المؤهلين، بغية تمكينهم 

و على ضوء  القانونالمذكورة على ضوء الشروط التي ينص عليها هذا  تزاتياماال ن االستفادة منم

 القوانين و األنظمة الجاري بها العمل.
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 و يمكن تلخيص أهداف مقتضيات هذا القانون في العناصر األساسية التالية: 

 .نص تنظيميحدد محيطها بكمنطقة مالية ي ءللدار البيضاإحداث القطب المالي  (1

المعنية من  ةغيرا لماليالمالية و  تللمقاوالتمنح  ءللدار البيضاالتنصيص على أن صفة القطب المالي  (0

 طرف لجنة تترأسها اإلدارة باقتراح من " الهيئة المالية المغربية".

 وهي:التمييز بين ثالثة أنواع من المؤسسات التي يمكنها أن تستفيد من الصفة السالفة الذكر  (1

 لمقاوالت المالية التي تعمل في القطاع البنكي والتأمين وكذا شركات تدبير األصول ؛ا 

  المالية   لألنشطةمقدمي الخدمات المهنية الذين يمارسون ويديرون األنشطة المهنية الداعمة

 كالخدمات المعلوماتية والقانونية و كذا الخدمات المالية المتخصصة ؛

  مقار جهوية أو دولية والتي تقوم بتأمين مهمة المراقبة وتنسيق أنشطة المقاوالت التي تعمل بوصفها

 الخدمات في بلد أو مجموعة من البلدان األجنبية.

منح بعض االمتيازات الضريبية للمؤسسات المستفيدة من صفة القطب المالي للدارالبيضاء وكذا  (4

 ألجرائها.

دارالبيضاء  أن تتخذ من المنطقة المالية للدار إلتزام المقاوالت المستفيدة من  صفة القطب المالي لل (6

البيضاء مقر لها داخل أجل تحدده اللجنة المذكورة أعاله. و قبل انتهاء هذا األجل، يمكن لهاته المقاوالت 

 أن تزاول نشاطها فوق مجموع تراب عمالة الدار البيضاء. 

ستقطابهم إلى "القطب المالي للدار ويحتوي هذا المشروع على التعريف باألنشطة و الفاعلين المراد ا

البيضاء" و على الشروط الواجب توفرها لمنحهم صفة "القطب المالي للدار البيضاء" المذكورة. كما ينص 

هذا المشروع على أن تتولى "الهيئة المالية المغربية" مهمة النهوض المؤسساتي بمشروع القطب المالي 

صول على صفة القطب المالي للدار البيضاء قبل عرضها على للدار البيضاء و مهمة دراسة طلبات الح

 اللجنة الموكل إليها منح هذه الصفة. 

 

مليون درهم  021ذات رأسمال يقدر ب  االسمو للتذكير فإن الهيئة المالية المغربية هي شركة مجهولة 

 و شركاؤها بالتساوي هم: 2101يوليوز  20تأسست بتاريخ 

 بـنك المـغـرب -

 يداع و الـتـدبـيـــــرصندوق اإل -

 التجاري وفــا بنــك -

 ةك الشعبيومجموعة البن -

 البنك المغربي للتجارة الخارجية -

 شركة بورصة القيم بالدار البيضاء -

التشريعي الضروري النطالق مشروع  األساسو أخيرا فان القانون المتعلق بالقطب المالي للدار البيضاء سيوفر 

ة ئبتنسيق مع الهي ،فيما تعمل الحكومة ،تضمن له الجاذبية و التنافسية أنلكفيلة هدا القطب و لتوفير العناصر ا

 . على جرد هاته العناصر و تنزيلها على ارض الواقع ،المالية المغربية


