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L’usage de la calculatrice est interdit. 
 

Dès que le sujet vous est remis, assurez-vous qu’il est complet. 
Le sujet se compose de 4 pages, numérotées de 1/4 à 4/4.
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TEXTE 
 

 ات اإلسبانيةالعقارالمغاربة نحو » ھرولة«السلطات المغربية تعتزم الحد من 
 قررت عدم السماح لھم بشراء عقارات في إسبانيا إال في حاالت استثنائية

 
 الدار البيضاء

خرجت السلطات المغربية عن صمتھا إزاء الحوافز التي توفرھا إسبانيا للمستثمرين األجانب في مجال 

 العقاراتولة المغاربة نحو إسبانيا لشراء عقارات، وھي عملية باتت تھدد بتقلص الطلب على وھر العقار

 .في األسواق المغربية لصالح الجارة اإلسبانية

وھو ھيئة حكومية مكلفة بمراقبة عمليات النقد األجنبي، إن المغرب لن » مكتب الصرف المغربي«وقال 

إال في حاالت استثنائية، وإنه لن يعترف ببطاقات اإلقامة التي يسمح لمواطنيه بشراء عقارات في الخارج 

 .قررت السلطات اإلسبانية منحھا لألجانب الذين يشترون عقارات على أراضيھا

أنه يرد بذلك على تقارير إخبارية أفادت بإقبال المغاربة على » مكتب الصرف«وأوضح بيان أصدره 

ذبية أسعارھا المنخفضة نتيجة األزمة وأيضا بسبب تشجيعات في إسبانيا بسبب جا العقاريةاالستثمارات 

تمنحھا السلطات اإلسبانية للمستثمرين األجانب وخاصة تعھدھا بمنح بطاقة إقامة لكل أجنبي يستثمر في 

 .على أراضيھا العقار

بالخارج  العقاراتأن توجه المغاربة نحو االستثمار في  »مكتب الصرف«انت إحصائيات نشرھا وأب

تجدر اإلشارة إلى أن ھذه اإلحصائيات ال . بداية العام الحالي ذف توسعا قويا بشكل يدعو للقلق منعر

تعكس سوى الصفقات التي تم التصريح بھا بشكل قانوني لدى السلطات المغربية والتي حصلت على 

نھا كما أ. وال تتضمن الصفقات التي جرت بشكل غير قانوني» مكتب الصرف«ترخيص مسبق من طرف 

 .الخارجية للمغاربة المقيمين في المغرب وليس المغاربة المھاجرين العقاريةال تھم سوى االستثمارات 

المغربية في الخارج، عرفت استثمارات األجانب  العقاريةوبالموازاة مع ھذا التوسع القوي لالستثمارات 

من إجمالي % 25نسبة لت خالل نفس الفترة، ومثّ % 17.7بالمغرب تراجعا بنسبة  العقاراتفي 

 .االستثمارات األجنبية التي استقطبھا المغرب خالل ھذه الفترة

 العقارالمغاربة من الوقوع في إغراء العرض اإلسباني، خاصة أن أسعار » مكتب الصرف«ر بيان وحذّ 

أي «وأشار البيان إلى أن . أصبحت منخفضة جدا، مقارنة مع السوق المغربية بسبب األزمةفي إسبانيا 

يجب أن تخضع لترخيص مسبق  لعقارات في الخارج من طرف مغاربة يقيمون في المغربعملية شراء 

 .»ال تمنح إال في حاالت استثنائية«، وأضاف أن مثل ھذه التراخيص »من مكتب الصرف
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تعتبر » مكتب الصرف«أي صفقة لشراء عقار في الخارج تتم دون ترخيص من  وأوضح البيان أن

في بيانه على أن » مكتب الصرف«وشدد . مخالفة للقوانين المغربية، ويعتبر تمويلھا خارج القانون

ل لصاحبھا ال تخوّ  العقاراتبطاقات اإلقامة التي تمنحھا السلطات اإلسبانية لألجانب الذين يستثمرون في 

من وجھة نظر السلطات المغربية، وبالتالي فإن تلك البطاقات ال تمكن حامليھا من » المھاجر«صفة 

 .االستفادة من امتيازات النقد األجنبي المخصصة للمغاربة المھاجرين

خاصة  2007وكانت السلطات المغربية اتخذت إجراءات لتسھيل التعامل بالعمالت األجنبية، في عام 

غير . رض التجاوب مع توسع الشركات المغربية في أفريقيا خالل السنوات األخيرةبالنسبة للشركات، بغ

إلى انتھاج سياسة » مكتب الصرف«أن التدھور المستمر الحتياطيات البالد من العمالت الصعبة دفع 

وفي السنة الماضية اتخذ المكتب عدة قرارات لمكافحة تھريب . متشددة في مجال التعامل بالنقد األجنبي

 .  األموال

 

  2013يناير 19 -  الشرق األوسطعن جريدة  
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TRAVAIL À FAIRE 

 

 

1- Exposez en français les principales informations du texte (12 points). 
 
2- Répondez en arabe aux questions suivantes, en prenant appui sur le texte 
(8 points) : 

 

  وصفقة رابحة للمغاربة ؟ات في إسبانيا فرصة سانحة راقتناء العقا يمثل ھل -
 

  ما ھي تداعيات ھذه العمليات على سوق العقار في المغرب ؟ -
 

 
 


