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 أهداف الدراسة –ثانيا 

فريقيا، بالتعاون ندرج هذه الدراسة في إطار المشروع الذي يقوده مكتب شمال أفريقيا التابع للجنة االقتصادية ألت
التي يقوم بها ي يرمي إلى فهم دينامية تحويالت األموال اعية لغربي آسيا، والذمع اللجنة االقتصادية واالجتم

ن من ثالثة بلدان من المنطقة دون اإلقليمية شمال أفريقيا (الجزائر ون بالخارج المنحدرون المقيموالمواطن
 .على سبيل المقارنة، وذلك والمغرب وتونس)

وتهدف الدراسة القطرية عن المغرب إلى النظر في دينامية تحويالت المغاربة المقيمين بالخارج ومحدداتها، 
مغاربي تساعد على استقاء الدروس على الصعيد الإجراء مقارنة  بُغيةالسيما التحويالت الموجهة لالستثمار، 

 الجيدة بالنسبة للمنطقة.والممارسات 

ن هذه الدراسة (موضوع الشروط المرجعية) في تحليل السياق العام للهجرة المغربية، ويتمثل الهدف الرئيسي م
 ودينامية تحويالت األموال ومحدداتها، السيما تلك الموجهة نحو االستثمار. 

 األهداف التالية:بلوغ ، ستساعد هذه الدراسة على من حيث المنهجيةو

ميتها من حيث أجيال المغاربة المقيمين بالخارج العامة للهجرة المغربية ودينا ص المميزاتاستخال �
 ، وانتشارهم الجغرافي؛هممالمحو

 لمغاربة المقيمين بالخارج، مع التركيز على التحويالت؛خصص لتفحص اإلطار المؤسسي والتحفيزي الم �
 تفسير واإلحاطة بآفاق التحويالت بالنظر للعديد من المعايير الداخلية والخارجية؛ �
لفائدة أنشطة  هامل من أجل تحفيز استدامة التحويالت والمساهمة في إعادة توازناقتراح سبل الع �

 ؛االستثمار
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 األسلوب والمقاربة المنهجية –ثالثا 

 ةاجتماعيذات صبغة ستوجب طبيعة هذه الدراسة، رغم بعدها االقتصادي ظاهريا، اعتماد أدوات تحليل مختلفة ت
 لتحويالت وفهمها.، لإلحاطة بدينامية اةوتشريعي ةومؤسسي

فيما يتصل بالتحويالت.  االمهاجرة ودوافعه األجيالويفسَّر الجانب االجتماعي لهذه الدراسة بالحاجة إلى فهم سلوك 
التساؤل عن فعاليته وحكامته للمحافظة على الروابط مع  من منظورأما بالنسبة للجانب المؤسسي، فيتعين تحليله 

تطلعاتهم المتعددة. وتكتسي الجوانب التشريعية أيضا أهمية كبيرة، السيما لفهم  المغاربة المقيمين بالخارج وفهم
التحفيزات المعتمدة لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج والنظر في وجود  متانةوتقييم مدى جودة مناخ االستثمار 

 ص من أثر هذه التحفيزات.إكراهات ضمنية تقلِّ 

لتحويالت. ويساهم التحليل الزمني دون شك في فهم المستقبلية للهجرة وللى التطورات وتنبني المقاربة أيضا ع
بعض التطورات، إال أن ضرورة صياغة التوصيات ذات الصلة بالسياسات ستستدعي النظر في اآلفاق على 

 المتوسط والطويل.  يينالمد

ة من التحاليل والتقارير الوطنية ية للمقاربة المتعددة األبعاد، استندت هذه الدراسة إلى مجموعومع إعطاء األولو
 موضوع تحويالت المغاربة المقيمين بالخارج. لوالدولية التي تمت صياغتها بشأن المحاور الرئيسية 

واستندت الدراسة إلى بيانات كمية وكيفية، من مصادر رئيسية أو ثانوية (لكنها موثوقة)، السيما أحدث البيانات 
، مع اللجوء في بعض الحاالت إلى البيانات 2013إلى  2002على الفترة من المتاحة. وامتد تجميع البيانات 

القديمة لتقييم التطور الكمي أو الكيفي. وتم إثراء هذه البيانات باللقاءات مع األشخاص ذوي الخبرة المنتمين إلى 
وك المعنية بالدراسة هذه الدراسة. وبالتالي، تم إعداد استمارات وتوجيهها إلى البنمحورية في مؤسسات تُعتبر 
، وإلى بنك 1البريد بنك)وبنك العمل، والبنك المغربي للتجارة الخارجية، والتجاري وفابنك، و(البنك الشعبي، 

المغرب، والمراكز الجهوية لالستثمار، ومكتب الصرف، ومجلس القيم المنقولة، ومؤسسة الحسن الثاني للمغاربة 
بالمغاربة المقيمين بالخارج، ومؤسسة إنشاء المقاوالت التابعة للبنك الشعبي، المقيمين بالخارج، والوزارة المكلفة 

 .وغيرها

من المستحسن استكمال التحليل بدراسة استقصائية لدى جمعيات المغاربة المقيمين بالخارج لالطالع عن  كانوقد 
، ومبادرة االستثمار هوتكاليف حددات التحويالت، ووسائل التحويلوجهة نظرهم عن الدراسة، السيما فيما يتصل بم

إال أن االتصال الوحيد الذي تم ربطه بهذا الصدد والصعوبات ذات الصلة، واالنخراط في عملية التنمية المشتركة. 
 المستثمرين المغاربة في الخارج. كان مع نادي

عام للمغاربة المقيمين للوضع اعن االمحور األول فيتحدث ، ينقسم هذا التقرير إلى ثالثة محاور. بنيةومن حيث ال
لخصائص االجتماعية الديمغرافية الرئيسية. ويتطرق المحور الثاني إلى الخصائص الرئيسية لتحويالت بالخارج وا

المغاربة المقيمين بالخارج. ويشمل هذا المحور بعض عناصر التشخيص لفهم نقط القوة ونقط الضعف إلى جانب 
. وتم تخصيص المحور الثالث للتوصيات المرتبطة بالسياسات من أجل الفرص والمخاطر ذات الصلة بالتحويالت

 تذليل اإلكراهات التي تقيّد التحويالت وتعزيز مساهمة هذه التحويالت في عملية التنمية في المغرب.

                                                           
جاري وفابنك البنكين الوحيدين اللذين أجابا عن االستمارات، مع التحفظ عن بعض األسئلة ذات الصلة بتطور البيانات عن الودائع كان البنك الشعبي والت 1

 وتحويالت المغاربة المقيمين بالخارج، وباستثمارات المغاربة المقيمين بالخارج، وتكاليف التحويالت. 
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 قيود الدراسة  –رابعا 

حويالت، وقفت عدة غم االحتياطات المنهجية والطموح المبدئي لتقديم تحليل شامل قدر اإلمكان لموضوع التر
 عراقيل أمام تنفيذ هذه الدراسة:

واضح عن  ملمح، مما ال يساعد على تحديد المعنيةالبيانات التي قدمتها المؤسسات غياب االنسجام بين  �
 جالية المغاربة المقيمين بالخارج.

ذا المعلومات المجزءة في ما يخص البيانات عن التحويالت، إلى جانب الطابع السري المتصل به �
الموضوع. فمشترط السرية الذي يجمع بين بنك المغرب وباقي البنوك يجعل من الوصول إلى البيانات 
المفصلة مستحيال نوعا ما. وكان اللجوء إلى التقارير السنوية للبنوك موضوع هذه الدراسة الوسيلة 

 الوحيدة لتعويض النقص في المعلومات. 
لتحوالت االقتصادية واالجتماعية في بعض البلدان العربية، اظل  صعوبة اإلحاطة بدينامية الهجرة في �

على دون شك تنعكس سجديدة  طفراتتؤدي هذه التحوالت إلى ة األزمة االقتصادية في أوروبا. ووحدّ 
 .ذات الصلةالجغرافي للهجرة المغربية وعلى دينامية التحويالت  ملمحال

لدعم االجتماعي االقتصادي للمغاربة المقيمين تعدد الفاعلين المنخرطين في مبادرة االستثمار، وا �
 بالخارج، وفي تحويالت األموال.

مراعاة البعد الجنساني عموما في البيانات ذات الصلة باالستثمار وتحويالت المغاربة المقيمين عدم  �
 بالخارج.

هذه بعض دراسات األثر التي أنجزتها بعض المؤسسات. فربما ساهمت مثل عدم تمكين الباحثين من  �
 الدراسات في تعميق التفكير وتوفير إطار لمقارنة النتائج. 
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 جالية المغاربة المقيمين بالخارج : معاينة الوضع الراهن : الجزء األول

أخذا بعين االعتبار ، دعو الضرورة إلى إجراء دراسة دينامية الهجرة المغربية على أساس المقاربة التاريخيةت
ة الستخالص خصائص هذه الهجرة. ويستند هذا اإلجراء المبدئي إلى الحاجة إلى وضع األدوات القانونية المعتمد

ه تطورها المستقبلي.   دينامية الهجرة في سياقها الدولي من أجل اإلحاطة بالعوامل التي تؤثر عليها وتوّجِ

 نظرة تاريخية موجزة على الهجرة المغربية .1-1

سياسات بوتيرة مرتبطة ارتباطا قويا  حسبمنذ مطلع الستينيات، د يتزايلم ينفك عدد المغاربة المقيمين بالخارج 
ت هذه الهجرة في بلدان االستقبال. وتضاعف ثالث مرات في غضون خمس وعشرين سنة الماضية، وتميز

 نحو بلدان أوروبا. الهجرة بتدفق شديد للمهاجرين 

وتكوين األسر)، تميزت سياسات الهجرة في  2وإضافة إلى اللجوء المتزايد إلى الهجرة العائلية (التجمع العائلي
أوروبا باللجوء إلى عمليات تسوية وضعية العمال المهاجرين في وضعية غير قانونية، السيما في إسبانيا وإيطاليا. 

حتى البرتغال نفسها بلدان هجرة واردة، أصبحت بلدان وجهة منذ منتصف ووبعد أن كانت إسبانيا وإيطاليا 
 الثمانينيات. 

، على التوالي، كان يمكن 1991و 1990إيطاليا وإسبانيا شروط الحصول على التأشيرة سنة  فرضأن ت بلقو
بعد انتهاء مدة التأشيرة. ومنذ نهاية الثمانينيات للمهاجرين المغاربة الدخول إلى ترابهما كسياح والمكوث بها 

عديد من عمليات تسوية وضعية مكوث ولمرات عديدة، عملت الحكومات اإليطالية واإلسبانية على إجراء ال
 المغاربة وغيرهم من المهاجرين. 

أنواع من الهجرة كان  أربعةالسياسة الصارمة من تدفقات المغاربة نحو أوروبا وصاحبها هذه وبالتالي، قلصت 
 بعضها موجودا مسبقا وبدرجة ضعيفة:

 الهجرة الموسمية �
 الهجرة النسائية �
 هجرة الكفاءات �
 نونيةالهجرة غير القا �

نوع من حيث تفئات وتال من كلمتعددة ومشتتة وهي  مكثفة وإجماال، تبين الهجرة نحو أوروبا تواجد جالية مغربية
 السن، والجنس، والفئات االجتماعية المهنية، والوضع االجتماعي، ومستوى العيش، والتطلعات واالحتياجات. 

البلدان العربية نذكر منها وجهات جديدة للهجرة. و ي أوروبا، ظهرتستيعاب فقدرات اال تشبعوبالموازاة مع 
 قل، بلدان غرب أفريقيا.وبلدان أمريكا الشمالية، وبدرجة أ

                                                           
يشمل العائالت التي تلتحق بالعمال المقيمين األوائل. والتجمع الثانوي الذي يشمل األشخاص الذين يلتحقون بعد يوجد نوعان من التجمع: التجمع األولي الذي  2

 الزواج بأزواجهم المولودين في بلد االستقبال أو الذين هاجروا إليه في سن صغيرة. 
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 اإلطار القانوني للتعاون الثنائي في مجال الهجرة  .1-2

يتجسد اإلطار القانوني الذي ينظم العالقات الثنائية بين المغرب وبلدان استقبال المغاربة المقيمين بالخارج في 
حماية العمال خصوصا إلى  هدف هذه االتفاقياتتالقوة العاملة واالتفاقيات المعنية بالضمان االجتماعي. و 3اتفاقيات

المغاربة المقيمين بالخارج وتحديد كيفيات توظيفهم، وشروط عملهم وتنقلهم واستقرارهم. وتكتسي هذه االتفاقيات 
مواطنين الذين الن االجتماعي بين البلدين (أو البلدان) لفائدة إلى تنسيق تشريعات الضماسعى أهمية كبيرة ألنها ت

 ينتقلون إلى البلد اآلخر. 

وتمثل هذه االتفاقات الثنائية وسيلة لتدبير تدفقات الهجرة المغربية نحو البلدان الشريكة الرئيسية، وهي فرنسا، 
 ا، وهولندا، وإسبانيا، وإيطاليا.وألمانيا، وبلجيك

من االتفاقية الموقعة مع  8لتوصيات عموما على أساس القواعد المتبادلة. فمثال، تنص المادة وتتم صياغة هذه ا
على ما يلي "يتمتع العمال المغاربة على التراب الفرنسي بنفس المعاملة التي  1963فرنسا في حزيران/يونيه 

، واألجرة، واإلجازة المؤدى ، والسالمة، والسكنالصحية يتلقاها العمال الفرنسيون فيما يخص شروط النظافة
 عنها، ومخصصات البطالة".

نحو الوجهات التقليدية إلى أن يوقع المغرب اتفاقيات من نفس النوع في الثمانينيات مع  المغاربة هجرةوأدى توقف 
اليا وإيط 2001تموز/يوليه  25اتفاقات أخرى مع بلدان الهجرة الحديثة مثل إسبانيا في أيضا وقّع بلدان الخليج. و

 . 2005تشرين الثاني/نوفمبر  21في 

وبهدف للمحافظة  العديد من االتفاقات بهذا الصددمنذ استقالله ع المغرب وقّ وفيما يتصل بالضمان االجتماعي، 
اتفاقية منها ودخلت حيز  15اتفاقية، صودق على  18ويبلغ عددها إلى اليوم . على حقوق المهاجرين المكتسبة

 .4منها دون تصديق 3ذ، وتم توقيع االنف

 وتعتبر هذه االتفاقيات متواضعة بالنظر لآلليات األوروبية، إال أنها تحمل أهمية كبيرة بالنسبة للجالية المغربية. 

  

                                                           
التعويضات اليومية عن المرض أو األمومة، ومخصصات الوفاة والتأمين تشمل الحقوق التي تنص عليها هذه االتفاقيات المعاشات، والمخصصات العائلية، و 3

 على حوادث الشغل واألمراض المهنية. 
قابلة للتنفيذ إال بعد استكمال اإلجراءات الدستورية للتصديق من كال البلدين المتعاقدين وبعد تبادل خطابات التصديق بينهما عبر الموقعة االتفاقية صبح ال ت 4

 لدبلوماسية. المسالك ا
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 : 1 رقم الجدول
 ملخص االتفاقيات المعنية بالقوة العاملة وبالضمان االجتماعي بين المغرب وبلدان االستقبال الرئيسية

 اتفاقية الضمان االجتماعي وة العاملةاتفاقية الق البلد
 تاريخ الدخول حيز النفاذ تاريخ التوقيع تاريخ التوقيع

 19635أيار/مايو  21 ألمانيا
وتم التصديق عليها  1981آذار/مارس  25
 1983كانون الثاني/يناير  18في 

 1986فاتح آب/أغسطس 

 1963فاتح حزيران/يونيه  فرنسا

، وتمت 1965ليه تموز/يو 9تم توقيعها في 
تشرين األول/أكتوبر  22مراجعتها في 

تموز/يوليه  9لتعويض اتفاقية  2007
كانون  3عليها فرنسا في  ت، وصدّق1965

 2011الثاني/يناير 

 2011فاتح حزيران/يونيه 

 19646فبراير  17 بلجيكا
 1968حزيران/يونيه  24تم توقيعها في 

والتصديق عليها في فاتح شباط/فبراير 
1971 

 1971فاتح آب/أغسطس 

 1969أيار/مايو  14 هولندا
 1972شباط/فبراير  14تم توقيعها في 

آب/أغسطس  30والتصديق عليها في 
1975 

؛ 1973فاتح كانون الثاني/يناير 
 30وتمت مراجعتها مرتين في 

 24وفي  1996أيلول/سبتمبر 
 2002حزيران/يونيه 

 إسبانيا

 19647حزيران/يونيه  3

: اتفاق 1996ير شباط/فبرا 6
 رخصة اإلقامة والشغل

: اتفاق 2001حزيران/يونيه  25
 ثنائي معني بالقوة العاملة

والتصديق  1979تشرين الثاني/نوفمبر  8
 1980كانون الثاني/ديسمبر  22عليها في 

 1982فاتح أكتوبر 

 إيطاليا 

: 1993كانون األول/ديسمبر  10
االتفاق المعني بظروف إقامة 

ين المغاربة بإيطاليا وعمل المهاجر
 والمهاجرين اإليطاليين بالمغرب

: 2005تشرين الثاني/نوفمبر  21
 االتفاق التنائي المعني بالشغل

، صدق عليها 1994شباط/فبراير  18
ولم  1998نيسان/أبريل  29المغرب في 

 تصدق عليها إيطاليا
 

 2010آذار/مارس  1 1998تموز/يوليه  1  كندا
 2010كانون األول/ديسمبر  1 2000ايو أيار/م 25  كيالكيب

 1980كانون الثاني/يناير  4   السويد
  1982نيسان/أبريل  26  الدانمارك

  1983تموز/يوليه  27  رومانيا

                                                           
ن مناطق الريف ووجدة. تم توقيع معاهدة توظيف القوة العاملة مع المملكة المغربية في بون للعمل في مناجم الفحم. وينحدر معظم المغاربة المقيمين بألمانيا م 5

 ).2013لكن منذ التسعينيات، بدأت تتنوع مناطق وفود المغاربة إلى ألمانيا (بريان، 
مغربي)، وساهمت هذه االتفاقية في تدفق عدد كبير من العمال المهاجرين. ومنذ  461( 1960مرة األولى في اإلحصاءات البلجيكية سنة ظهر المغاربة لل 6

سبة تشار نالتي تمثل توقف الهجرة الرسمية إلى بلجيكا، تغيرت نبذة الهجرة المغربية إلى بلجيكا بصفة واضحة بسبب التجمع العائلي والتوجه نحو ان 1974
 النساء ضمن الجالية. 

مما كان له أثر على الحركية المغربية العابرة للحدود نحو هذا البلد. وتم الشروع  1991نيسان/أبريل  15تم إلغاؤه بناء على قرار الحكومة اإلسبانية بتاريخ  7
 في عملية تسوية وضعية األجانب. 
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  1998تشرين الثاني/نوفمبر  15  البرتغال
  1987شباط/فبراير  5  تونس

   1983آب/أغسطس  4 ليبيا
   1983نيسان/أبريل  20 األردن
   1981أيار/مايو  20 العراق

   1981أيار/مايو  17 قطر
اإلمارات 
العربية 
 المتحدة

  1981كانون األول/ديسمبر  22 

 المصدر: الصندوق الوطني للضمان االجتماعي وإصدارات مختلفة

 خريطة تواجد الجالية المغربية بالخارج .1-3

في  10مهاجرا، أي  3.736.141المقيمة بالخارج ، بلغت الجالية المغربية 2013بنهاية كانون األول/ديسمبر 
في المائة  100المائة من إجمالي سكان المغرب. وتتطور هذه الجالية بوتيرة ال نظير لها، إذ شهدت ارتفاعا تجاوز 

 في السنوات الخمسة عشر الماضية. 

رية الشؤون القنصلية التي تصرح بها مديإلحصاءات بالنظر لفي المائة  30 الرقم ينبغي أن نضيف وإلى هذا
واالجتماعية الحتساب مزدوجي الجنسية الذين ال يظهرون في إحصاءات بلد اإلقامة بما أنهم يحملون جنسية ذلك 

 البلد، إلى جانب المهاجرين غير الشرعيين. 

قليمية في إضافة إلى ذلك، ال يراعي تطور جالية المغاربة المقيمين بالخارج هجرة العودة الناجمة عن النزاعات اإل
 منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا وعن األزمة االقتصادية والمالية. 

 )2013-1998: تطور جالية المغاربة المقيمين بالخارج (2الجدول رقم 

 1998 2000 2002 2004 2006 2013 
 1.662.8702.098.1872.549.2153.089.0903.300.0003.736.141 جالية المغاربة المقيمين بالخارج

 +436.141 +750.785 +539.875 +451.028 +435.317  الزيادة السنوية بالعدد
 %+13 %+29 %+21 %+21,5 %+26  النسبة المئويةبالزيادة السنوية 

الزيادة السنوية بالنسبة المئوية في 
%+124,68 %+98,45 %+85,7 %+53   الفترة المعنية

 جتماعية، وزارة الشؤون الخارجية والتعاون (حسابات أنجزها كاتب الدراسة)المصدر: مديرية الشؤون القنصلية واال

السلطات العمومية مع العديد من االحتياجات على عدة  أن تتكيفويستلزم هذا التطور البارز في الجالية المغربية 
القطاع  أن يكيفزم أيضا مستويات (االجتماعي، والتعليمي، والثقافي، والديني، واالقتصادي، والمالي، ...). وتستل

 ي على أكمل وجه احتياجات جالية شابة ومتعلمة وتتقن تكنولوجيا المعلومات الجديدة. البنكي خدماته باستمرار ليلبّ 
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 كما يلي: وتتوزع الجالية المغربية المقيمة بالخارج حسب الوجهات الرئيسية

 2013ة : توزيع الجالية المغربية في العالم سن1الرسم البياني رقم 

 

 )31/12/2013المصدر: انطالقا من بيانات مديرية الشؤون القنصلية واالجتماعية، وزارة الشؤون الخارجية والتعاون (

في المائة)، وتمثل البلدان العربية وجهة  91في بلدان االتحاد األوروبي (بكثافة ن بالخارج ولمغاربة المقيمتركز اي
في المائة. وال يزال الجزء األعظم من الجالية المغربية يتركز في  7ربة بنسبة االستقبال الثانية للمهاجرين المغا

بلدان االستقبال التقليدية. "ويحتل المهاجرون المغاربة الرتبة الثانية من بين األجانب غير المنتمين إلى االتحاد 
لمغاربة في الرتبة الثانية بعد ). ويأتي ا279، الصفحة 2013" (م. خالدي، ينرومانيالاألوروبي في إسبانيا، بعد 

من ضالجالية الجزائرية في فرنسا. وفي إيطاليا وهولندا وبلجيكا، تمثل الجالية المغربية فئة كبيرة نوعا ما 
 المهاجرين األجانب المقيمين في هذه البلدان. 

 2013سنة أوروبا : توزيع الجالية المغربية في 2الرسم البياني رقم 

 

 )31/12/2013من بيانات مديرية الشؤون القنصلية واالجتماعية، وزارة الشؤون الخارجية والتعاون (المصدر: انطالقا 
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في المائة من مجموع المغاربة المقيمين بالخارج  37مليون، أي  1,3حوالي  بفرنساتبلغ الجالية المغربية المقيمة 
الي تمثل فرنسا الوجهة الرئيسية للهجرة حسب بيانات مديرية الشؤون القنصلية واالجتماعية، وبالت 2013سنة 

من أجل الدراسة وهجرة الكفاءات. وتعد الهجرة المغربية قديمة وتعود إلى مهاجرين المغربية وال تزال تستقبل ال
تمت تعبئة المغاربة بكثافة لخدمة فرنسا حين الحرب العالمية األولى التي تزامنت مع التوقيع على عقد الحماية، 

ال مدنيين. واستمر هذا التدفق ولو بعد حصول المغرب على استقالله وذلك استجابة للصعوبات كجنود أو عم
لنزوح إلى مجموع التراب ل -نحدرين من المناطق الريفيةالسيما الم–الالحقة لعهد االستعمار، والتي دفعت الشباب 

يوجد تكافؤ الثنائية بين المغرب وفرنسا. " المغربي. ولم ينفك تدفق الهجرة يتطور السيما منذ التوقيع على االتفاقية
ض الشباب حاملو الشواهد شيئا فشيئا العمال المتخصصين الذين هاجروا  بين عدد النساء وعدد الرجال ويعِوّ

 ). 313، الصفحة 2013" (م. شارف، سابقا

من إجمالي المغاربة المقيمين في المائة  23، تتميز الجالية المغربية بشبابها وتأنيثها المتزايد وتمثل إسبانياوفي 
وتعد منطقة كاطالونيا منذ التسعينيات الوجهة بيانات مديرية الشؤون القنصلية واالجتماعية. " بالخارج حسب

في المائة)، ثم منطقة  15,1، تليها منطقة األندلس (2012في المائة من المجموع سنة  32,9 ، إذ استقبلتالرئيسية
في المائة) في هذه المناطق الثالث  58,5يتركز أكثر من نصف الجالية المغربية (في المائة). و 10,5(مدريد 

منطقتا وأصبحت في المائة من األجانب غير المنتمين إلى االتحاد األوروبي.  30المستقلة حيث تمثل أكثر من 
في المائة من  18,7اليوم  فالينسيا مركزي وجهة للهجرة المغربية منذ بداية األلفية الثانية، ويتركز فيهمامورسيا و

). وأثرت األزمة االقتصادية سلبا على الجالية 278، الصفحة 2013" (م. خالدي، إجمالي المهاجرين المغاربة
م من األزمة مستخدمو القطاع العقاري وأيضا العمال المغربية بإسبانيا التي شهدت أزمة بطالة حادة. ولم يسلَ 

 ي الحرف المتواضعة. األجانب المستقلون الذين يعملون ف

، لم تبدأ أهمية الجالية المغربية تبرز إال في مطلع السبعينيات، وأصبحت إيطاليا بلد استقبال المهاجرين إيطالياوفي 
الجالية المغربية في إيطاليا  حجمالثمانينيات. وحسب اإلحصاءات اإليطالية، تضاعف  ذالمغاربة، السيما انطالقا من

مهاجر  501.610إذ أصبح المهاجرون من أصل مغربي بها يبلغون  2010-2001لفترة أكثر من مرتين خالل ا
من إجمالي المهاجرين غير المنتمين إلى االتحاد األوروبي الذين  14,28، أي 2011في بداية كانون الثاني/يناير 

إلى االتحاد األوروبي،  يعيشون على األراضي اإليطالية ويحتلون المرتبة األولى من بين المهاجرين غير المنتمين
في  42في المائة من الرجال و 58وتهيمن عليهم فئة الشباب. وتبدو البيانات ذات الصلة بالنوع الجنساني متوازنة (

 342، الصفحات 2013المائة من النساء) مقارنة مع باقي المهاجرين من أصل أفريقي (كاروسو إ. وغريكو س. 
 اصية متميزة (أصحاب المقاوالت، والحرفيون والتجار). ويحمل ثقل العمل المستقل خ). 345و

مما يعكس دينامية الهجرة التي تعتبر قديمة.  للجالية المغربية غير متجانس الديمغرافي ملمحبدو ال، يبلجيكاوفي 
 فانطالقا من هجرة ذكورية في البداية، ساهم التجمع العائلي منذ السبعينيات في تأنيث هذه الجالية مما أعطى
االنطالقة لدينامية تشبيب الجالية المغربية البلجيكية سواء عبر هجرة األطفال المولودين بالمغرب أو عبر نمو 
حجم العائالت في بلجيكا. ويعني ذلك أن المهاجرين المغاربة الذين وصلوا إلى بلجيكا ما بين الستينيات 

جالية في منطقة بروكسيل، بينما يتوزع الباقي في يتركز حوالي نصف الوالثمانينيات بلغوا سن التقاعد اليوم. "
 ). 232، الصفحة 2013(م. ريلك،  "المنطقة الفالمانية ومنطقة فالون

إلى الستينيات. ومنذ التضييق التدريجي لسياسة الهجرة في منتصف  هولنداوتعود بدايات الهجرة المغربية نحو 
تشبيب الجالية المغربية المقيمة بهولندا. وتحتل هذه الجالية التسعينيات، كان التجمع العائلي عامال في تأنيث و

                                                           
 لشؤون القنصلية واالجتماعية.في المائة حسب إحصاءات مديرية ا 17تمثل هذه الجالية  8
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. وتطورت الهيكلة حسب الجنس من جالية 20129الرتبة الثانية بعد التركيين حسب اإلحصاءات الهولندية لسنة 
سنة  15تعد حصة الشباب األقل من في المائة من النساء)، و 48,5نحو التوازن ( ذكورهيمنة مرتفعة للذات 
في المائة بالنسبة للجنسين) نظرا للنمو الطبيعي الذي يعتبر مرتفعا لدى المغاربة  30عة جدا (أكثر من مرتف

في المائة من النشيطين من أصل مغربي في منصب أجير.  95أكثر من  ويعمل ).384، الصفحة 2013(رفاس، 
سكان النشيطين، ويتمتع حوالي ثلث في المائة من ال 6وال تمثل فئة العمال المستقلين وأصحاب المقاوالت إال 

). وتطورت سياسة هولندا تجاه الجالية 394، الصفحة 2013الجالية النشيطة بمستوى التعليم االبتدائي (رفاس، 
، السيما بعد القرارات األحادية 10المغربية من سياسة محفزة الستقبال المهاجرين إلى سياسة أكثر صرامة وانتقاء

 يد المخصصات االجتماعية للمهاجرين. ذات الصلة بتقيالجانب 

في المائة من الجالية المغربية حسب إحصاءات مديرية الشؤون القنصلية واالجتماعية. وحصل  4 ألمانياوتستقبل 
فيها المغاربة على الجنسية األلمانية بمعدل ثالثة أضعاف أكثر من التركيين مما يعكس رغبتهم القوية في 

وثيق ال همفي التجنيس مما يعبر عن ارتباط الرتبة األولى من بين بلدان شمال أفريقيا ويحتل المغرب. 11االندماج
إلى ارتفاع معدل  2011يشير هرم أعمار المغاربة المستقرين بألمانيا سنة (الجيل الثاني والثالث). " بالمغرب

ون في الخدمات سنة في المائة من المواطنين من أصل مغربي يعمل 75كان ". "سنة 45و 20الشباب ما بين 
في المائة من قطاع  4في المائة في الصناعة التصنيعية و 20، في حين لم يتجاوز عددهم 2011وسنة  2010
 ). 198و 195، الصفحتان 2013أوسمان خ.، -" (بوراسالبناء

ر عدد المغاربة في ، قُ المملكة المتحدةوفي  ية حسب بيانات مديرية الشؤون القنصل 2013سنة  28.274دِّ
أبناء العمال المغاربة المهاجرين  م، وهسنة 44و 30في المائة من الجالية ما بين  51ويتراوح عمر واالجتماعية. "

وحسب الجنس، يهيمن الذكور على األوائل الذين وصلوا في الستينيات وموجة الهجرة العائلية في السبعينيات. 
). ويمكن أن تضطلع 427، الصفحة 2013(م. الشرطي، " في المائة من النساء) 45(هيكلة الجالية المغربية 

في منتصف الثمانينيات والمهاجرون  الهجرة المغربية إلى المملكة المتحدة التي هيمن فيها المقاولون الشباب
 المؤهلون في بداية التسعينيات، بدور مهم في مشروع التنمية في المغرب.

الهجرة المغربية اختالفا واضحا عن الهجرة نحو أوروبا ملمح تلف خ، يكندا، وبالتحديد في القارة األمريكيةوفي 
والبلدان العربية. فأوال، تمثل الجالية المغربية أول جالية مغاربية وثاني بلد، بعد لبنان، من حيث العدد على 

رجال )، وتشهد وتيرة تأنيث تميل نحو التكافؤ بين ال479، الصفحة 2013األراضي الكندية (ي. عبد المولى، 
في المائة على التوالي. وتتوزع هذه الجالية إلى أربع فئات: فئة العمال  46,6في المائة و 53,4والنساء بحوالي 

المؤهلين الذين يتمتعون بمستوى دراسي عال، تليها الفئة المنبثقة عن التجمع العائلي. وتتألف الفئة الثالثة من 
). 478و 477، الصفحتان 2013مرين والمقاولين (ي. عبد المولى، الطلبة بينما تتألف الفئة الرابعة من المستث
اإلدماج بسبب عدم االعتراف بالمؤهالت والشواهد المحصلة عليها في وتعاني الجالية المغربية بكندا من مشاكل 

 ). 2013الخارج، ومشاكل اإلدماج في سوق الشغل (عبد المولى، 

المهاجرة  مع الجالياتفي المائة مقارنة  2,62محدودة تُقدر بحوالي جالية مغربية  توجد، الواليات المتحدةوفي 
. ويبلغ عدد 2011المنحدرة من منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا والتي تعيش في الواليات المتحدة سنة 

ية، حسب بيانات الدراسة االستقصائية للمجتمعات األمريك 66.352المغاربة الذين يعيشون في الواليات المتحدة 

                                                           
 حسب إحصاءات مديرية الشؤون القنصلية واالجتماعية. 2013سنة  280.264، في حين بلغ 2012سنة  362.954يبلغ حجم الجالية المغربية  9

 وتشجيع هجرة الكفاءات. 2004تضييق قوانين التجمع العائلي منذ تشرين الثاني/نوفمبر  10
11 Statistisches Bundesamt ،2012. 
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. وتتركز في 2013مغربي سنة  35.306بينما قدرت مديرية الشؤون القنصلية واالجتماعية هذه الجالية في 
واليات نيويورك وفلوريدا وكاليفورنيا. ويمثل التشبيب الميزة الرئيسية لهذه الجالية مقارنة مع باقي المجموعات 

الوضع المالي والمهني والتعليمي للمغاربة أدنى من يعتبر والمنحدرة من منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا. 
مستوى باقي المجموعات، باستثناء وضع المنحدرين من باقي بلدان أفريقيا. ويختلف هذا الوضع بين المغاربة 

 ).2013المولودين في الواليات المتحدة وأولئك المولودين في الخارج (بيفيريدج وآخرون، 

في المائة من مغاربة  9في المائة في حين ناهزت  6إال  2013سنة  المغربية الجالية تمثل لم، البلدان العربيةوفي 
في بلدان الخليج، السيما وتتركز بشدة حسب بيانات مديرية الشؤون القنصلية واالجتماعية،  2002العالم سنة 

من ليبيا والجزائر وتونس، في كل  ةقويأيضا بصفة تواجد تالعربية السعودية، تليها اإلمارات العربية المتحدة، و
في المائة من الجالية المهاجرة نحو البلدان العربية  43,62نحو تأنيث الجالية بما يمثل  ميال"ونالحظ على التوالي، 

). 581، الصفحة 2013" (أ. الزين، 2012النساء المهاجرات نحو العالم سنة إجمالي في المائة من  6,73مقابل 
ا نسبيا بالنظر للظرفية السياسية ، إال أن العدد والتوزيع تغيرَ 2013و 2002ر بين ورغم أن الترتيب لم يتغي

تي تتيحها سوق العمل العربية. وأدت التوترات بين البلدان والحروب وعدم احترام قوانين واالقتصادية والفرص ال
لملحوظ في الهجرة نحو هجرة العمل إلى تعريض المهاجرين المغاربة للهشاشة، مما يفسر نوعا ما االنخفاض ا

 البلدان العربية. 

، يندرج تواجد الجالية المغربية في غرب أفريقيا السيما في السنغال وكوت ديفوار أفريقيا جنوب الصحراءوفي 
ضمن الروابط التاريخية والثقافية التي تفسر اندماجها السيما بالنسبة لألجيال األولى (في السنغال). وتتميز هذه 

 ). 2013لتجمع العائلي أو هجرة العمل (أبو الفرح، عبر اة رجال األعمال وتميل نحو التأنيث، السيما الهجرة بهجر

من إبراز وتيرة تطورها. ويبدو التوزيع الجغرافي للجالية المغربية المستقرة بالخارج مكنت اإلحاطة بوهكذا، 
بة المقيمين بالخارج، ولو بصفة بطيئة. ورغم برز توزيع جغرافي جديد للمغاريملحوظا، إذ  تأثير السياق الخارجي

تدفق المهاجرين، إال أنه قد يتزامن مع وتيرة جديدة للتحويالت، بالنظر في أن التوزيع الجديد لم يحدث تأثيرا كبيرا 
 لطبيعة اندماج المهاجرين واآلفاق االقتصادية في بلدان االستقبال.

مثل يشك في بث زخم جديد في تحويالت األموال. و دونربية وعموما، ستساهم الوجهات الجديدة للهجرة المغ
فئة المهاجرين التي تتألف من الشباب الذين يتمتعون عموما بمستوى تعليم عال عنصرا جديدا هاما يمكن أن  ملمح

 يؤدي إلى آثار على حجم التحويالت وشكل استخدامها. وسنتطرق إلى هذه المواضيع في الجزء الموالي. 
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 دينامية تحويالت المغاربة المقيمين بالخارج لثاني :الجزء ا

ضطلع تحويالت المغاربة المقيمين بالخارج بدور مهم على الصعيد االقتصادي واالجتماعي وتساهم بقوة في ت
التوازنات المالية الخارجية للمغرب. وشهدت هذه التحويالت تطورات بارزة تزامنت مع وتيرة الهجرة المغربية 

 ي سياسة الهجرة التي تعتمدها بلدان اإلقامة، السيما البلدان األوروبية. والطفرات ف

 . الوتيرة الحديثة في تحويالت المغاربة المقيمين بالخارج2-1 .1-4

التي اعتمدها المغرب منذ سنوات والهيكلة المؤسسية التي انبثقت عنها في التصدي  االستباقيةساهمت السياسة 
احتياجات اقتصاداتها. وهكذا،  غطيةلتالموارد المالية لتي ترمي إلى استقطاب لسياسات االندماج األوروبية ا

 في التسعينيات. في المائة  2,5تضاعف حجم التحويالت في الثمانينيات ثالث مرات، وتضاعف بمعدل 

شعور  ونماستثنائية. وتزامنت على الميدان مع بدء العمل بعملة اليورو و 2001وكانت الوتيرة التي شهدتها سنة 
أيلول/سبتمبر، التي جلبت معها قيودا جديدة فيما  11األمان لدى المهاجرين في بلدان االستقبال بعد أحداث انعدام 

 يخص تحويالت األموال، في إطار محاربة اإلرهاب. 

ة، أي في المائ 4تحويالت المغاربة المقيمين بالخارج بلغ معدل النمو السنوي المتوسط ل، 2013-2002وفي الفترة 
ر السياق االقتصادي  12التي شهدت نموا بنسبة  2001-1990مقارنة مع الفترة  تراجع أنه في المائة. ويفّسِ

الصعب في أوروبا، الذي صاحبته األزمة االقتصادية والمالية، تراجع معدل نمو التحويالت. ومع ذلك، انطالقا 
 58حت تدفقات األموال مطردة، وبلغت حوالي ، ظهرت دينامية جديدة، ولو بصفة متقلبة، حيث أصب2011من 

عن مقاومة تحويالت المهاجرين المغاربة لألزمة. العامة . وتعبر هذه الدينامية 2013و 2012مليار درهم سنة 
 .12تخفي بعض الفوارق بين بلدان االستقباللكنها 

فسر ارتفاع حجم التحويالت بغض النظر عن األزمة المالية واالقتصادية في أوروبا، تتمثل العناصر التي تو
 القادمة من أوروبا في ما يلي: 

 تزايد عدد المهاجرين في العشرين سنة الماضية. �
المحفزة لقنوات الجهود التي تبذلها السلطات العمومية عبر إنشاء المؤسسات المخصصة وتنفيذ التدابير  �

 التحويل الرسمية.
نك الشعبي والتجاري وفابنك والبنك المغربي للتجارة المنهجية التسويقية للبنوك المغربية، السيما الب �

التي تجسدت في إنشاء الوكاالت في البلدان األوروبية، وإحداث المنتجات البنكية المالئمة لهذه  الخارجية
 الفئة، وتخفيض تكاليف التحويالت.

 رات. ارتفاع األجور واالمتيازات االجتماعية في البلدان األوروبية مقارنة مع باقي القا �

  

                                                           
 تأثرت إسبانيا وإيطاليا بشدة من األزمة، مما يفسر نوعا ما انخفاض حجم التدفقات الذي يظل رهينا بوضع بلدان االستقبال. 12
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 201313-1992: تطور تحويالت المغاربة المقيمين بالخارج في الفترة 3 رقم الرسم البياني

 

 المصدر: بيانات مكتب الصرف

 . دينامية التحويالت حسب المناطق والبلدان2-2 .1-5

نسا في يعكس حجم تحويالت المغاربة المقيمين بالخارج حسب البلدان عموما تموقع الجالية المغربية. وتأتي فر
صدارة الئحة البلدان مصدر التحويالت بالنظر للعدد الهائل للجالية المغربية المستقرة في هذا البلد. ومع ذلك، 

التحويالت لكل مهاجر واقعا آخر إذ تأتي اإلمارات العربية المتحدة في الصدارة، تليها الواليات حجم يشير متوسط 
، جاوز التحويالت من هذه البلدان بكثير تحويالت المهاجرين من أوروباالمتحدة، ثم المملكة العربية السعودية وتت

 حسبما يتبين من الجدول التالي:

 )2013حسب البلدان الرئيسية (تطور تحويالت المغاربة المقيمين بالخارج : 3الجدول رقم 

تحويالت المغاربة المقيمين بالخارج  
 وحصة كل بلد

ة عدد المغاربة المقيمين بالخارج وحص
متوسط  كل بلد

التحويالت لكل 
 مهاجر

التصنيف
 البلد

المبلغ بمليون 
 درهم

النسبة 
المبلغ بمليون التصنيف المئوية

 درهم
النسبة 
التصنيف المئوية

 5 17.318 1 33,65 1238184 1 37,1 21.443,0 فرنسا
 7 10,096 3 15,18 558492 2 9,7 5.638,3 14إيطاليا
 9 6.466 2 21,17 779.117 3 9 5.037,6 إسبانيا

اإلمارات 
العربية 
 المتحدة

3.805,7 7 4 25.105 6,8 6 151.591 1 

الواليات 
 المتحدة

3.238,8 6 5 35.306 0,96 9 91.735 2 

المملكة 
العربية 

 السعودية
3.202,1 6 5 41.799 1 8 76.607 3 

                                                           
يون درهم مل 11.598,7ال تشمل هذه التحويالت تلك التحويالت الجارية للمغاربة المقيمين بالخارج (التحويالت االجتماعية، والهبات، وغيرها) التي بلغت  13

 في المائة (بيانات من نفس المصدر). 39,64، أي بارتفاع بنسبة 2002مليون درهم سنة  4.598,5في حين لم تتجاوز  2013سنة 
 ا والفلبين.وروماني يأتي المغرب رابعا من بين البلدان األولى المستفيدة من التحويالت القادمة من إيطاليا، إال أن مبلغ التحويالت أضعف مقارنة مع الصين 14
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 8 9.599 4 9 326.779 6 5 3.136,6 بلجيكا
 6 16.141 7 4 133.948 7 4 2.162,1 ألمانيا
 10 6379 5 8 280.264 8 3 1.787,8 هولندا

المملكة 
 المتحدة

1.302,5 2 9 28.274 1 8 46.704 4 

  15.721   3.679.827   57.850,4 المجموع
 (حساب أنجزه صاحب الدراسة) يةالمصدر: مكتب الصرف ومديرية الشؤون القنصلية واالجتماع

في تحويالت األموال والرتبة الثالثة على صعيد منطقة  2013عشرة عالميا سنة  احتل المغرب الرتبة السادسة
ر الفرق الديمغرافي مع مصر إلى حد كبير الفارق بين الشرق األوسط وشمال أفريقيا، بعد مصر ولبنان. ويفسِّ 
انية التي تعود إلى بداية ر هذا الفارق بريادة الهجرة اللبنتدفقات التحويالت نحو المغرب. ومقارنة مع لبنان، يُفسَّ 

تتألف من رجال األعمال الذي تربطهم علما أنها القرن الماضي ومدى اندماج هذه الهجرة في بلدان االستقبال 
 روابط وثيقة مع بلدهم األصل. 

 :4الرسم البياني رقم 
 تموقع المغرب في العالم (بمليار دوالر أمريكي)

 :5الرسم البياني رقم 
منطقة الشرق األوسط وشمال تموقع المغرب في 

 أفريقيا (بمليار دوالر أمريكي)

 

 )2012)، مصر (سنة 2010) سوريا (سنة *) / (2013المصدر: مؤشرات التنمية العالمية (

 . مساهمة تحويالت األموال في النمو وفي التنمية االقتصادية بالمغرب2-3 .1-6

فقط تساهم  ال نة بتأثير تحويالت األموال على التوازنات االقتصادية الكلية لبلد مثل المغرب. فهيال يمكن االستها
في الناتج الداخلي اإلجمالي الحتواء جزء من العجز التجاري، وإنما أيضا في إنشاء الدينامية الحلزونية داخل البلد. 

 ء. وإلى جانب هذا األثر االقتصادي، يتضح أثرها االجتماعي بجال

 :7الرسم البياني رقم  :6الرسم البياني رقم 
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تطور العالقة بين تحويالت المغاربة المقيمين 
 بالخارج/الناتج الداخلي اإلجمالي

تموقع العالقة بين تحويالت المغاربة المقيمين 
بالخارج/الناتج الداخلي اإلجمالي في منطقة الشرق 

 )2012األوسط وشمال أفريقيا (

 
 المصدر: مكتب الصرف /المندوبية السامية للتخطيط

 (حسابات صاحب الدراسة)
 )2013لمصدر: مؤشرات التنمية العالمية (ا

 )2012)، مصر (سنة 2010) / (*) سوريا (سنة 2013المصدر: مؤشرات التنمية العالمية (

في المائة من  6,6، أي ما يمثل 2013 سنة مليار درهم 57,9وبلغ حجم تحويالت المغاربة المقيمين بالخارج 
في المائة من الناتج  9بمعدل  2007وشهدت هذه الحصة ارتفاعا استثنائيا سنة . المغربي الناتج الداخلي اإلجمالي

بسبب األزمة االقتصادية العالمية. وبلغت الحصة المتوسطة  2008الداخلي اإلجمالي قبل أن تنخفض سنة 
 .2013-2002في المائة خالل الفترة  7,5ين بالخارج حوالي لتحويالت المغاربة المقيم

بلدان منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا من حيث نسبة التحويالت إلى الناتج الداخلي  بعض ومقارنة مع
، بينما تأتي فلسطين في عيد المغاربي، تليه تونس والجزائرلي، يأتي المغرب في الرتبة األولى على الصاإلجما
 الخامسة، ثم ليبيا، فاليمن، ثم مصر. الرتبة

االدخار في المغرب بتحويالت المغاربة عزز من االدخار الوطني اإلجمالي، يتضوفيما يخص حجم التحويالت 
 تانخفضأنها ، أي 2013سنة  في المائة من إجمالي االدخار الوطني 25المقيمين بالخارج. ومثلت هذه التحويالت 

(انظر  2013-2002الفترة المتوسط في في المائة في  25ة حصمائة). وبلغت هذه الفي ال 28( 2012مقارنة مع 
 ).8الرسم البياني رقم 
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 : حصة تحويالت المغاربة المقيمين بالخارج ضمن االدخار الوطني اإلجمالي8الرسم البياني رقم 

 

 اسة)المصدر: مكتب الصرف /مديرية الشؤون القنصلية واالجتماعية (حسابات صاحب الدر

د مساهمة التحويالت في توازن رصيد الميزان التجاري جلية جدا. وساهمت تحويالت المغاربة عَ وبهذا الصدد، تُ 
). وبلغ هذا 9(انظر الرسم البياني رقم  2013في المائة من العجز التجاري سنة  30المقيمين بالخارج في تغطية 

بمعدل تغطية بلغ  2002أداء سنة  فضل. وتم تسجيل أ2013-2002في المائة في المتوسط في الفترة  43المعدل 
 رصيد الميزان التجاري في المغرب.في المائة من  72

 )2013-2002: معدل تغطية الرصيد التجاري بتحويالت المغاربة المقيمين بالخارج (9الرسم البياني رقم 

 

 المؤقت) لدخاالمصدر: مكتب الصرف /المندوبية السامية للتخطيط (بما في ذلك اإل

 ويبين تحليل تطور التحويالت بأن حصة تحويالت المغاربة المقيمين بالخارج مقارنة مع الواردات والصادرات
تشهد وتيرة تنازلية عموما. ويمكن تفّهم هذا التطور بسهولة إذا أخذنا باالعتبار التطور السريع الذي شهدته 

تاح التي نهجها المغرب عبر اتفاقات التبادل الحر المتعددة التي المبادالت التجارية المغربية بالنظر لسياسة االنف
 أبرمها في العقد األول من هذه األلفية. 
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في المائة من  15في المائة من قيمة الصادرات و 31، مثلت تحويالت المغاربة المقيمين بالخارج 2013وسنة 
في المائة من قيمة  20الصادرات مقابل  في المائة من قيمة 38قيمة الواردات. وتبلغ المعدالت المتوسطة 

 . 2003-2002الواردات في الفترة 

: حصة تحويالت المغاربة 10الرسم البياني رقم 
 المقيمين بالخارج في الواردات

: حصة تحويالت المغاربة 11الرسم البياني رقم 
 المقيمين بالخارج في الصادرات

  
 در: مكتب الصرف /المندوبية السامية للتخطيطالمص

 (حسابات صاحب الدراسة) (بما في ذلك اإلدخال المؤقت)
 المصدر: مكتب الصرف /المندوبية السامية للتخطيط

 (حسابات صاحب الدراسة) (بما في ذلك اإلدخال المؤقت)

ى عجز تجاري هي البلدان مصدر ومن جهة أخرى، تجدر اإلشارة إلى أن البلدان التي يسجل معها المغرب أقو
تحويالت المغاربة المقيمين بالخارج، بغض النظر عن تساوي باقي المحددات. ويتعلق األمر إذن بالبلدان 

 رنسا وإسبانيا وإيطاليا.األوروبية، السيما ف

 :4الجدول رقم 
 2013) سنة تحويالت المغاربة المقيمين بالخارج والعجز التجاري مع بعض البلدان (بمليون درهم

الرصيد التجاري  الصادرات الواردات البلد
)2( 

تحويالت المغاربة المقيمين 
 )1بالخارج (

معدل التغطية 
)(½ 

 -2,24 21.443.000 -9.579.954 39.542.864 49.122.818 فرنسا
 -0,50 5.638.300 -11.371.882 6.848.627 18.220.509 إيطاليا
 -0,30 5.037.600 -16.624.107 34.826.579 51.450.686 إسبانيا

اإلمارات العربية 
 المتحدة

3.911.029 483.589 3.427.440- 3,805.700 1,11- 

 -0,17 3.238.800 -19.393.768 6.977.283 26.371.051 الواليات المتحدة
المملكة العربية 

 السعودية
23.400.485 733.249 22.667.236- 3.202.100 0,14- 

 -1,56 3.136.600 -2.016.095 4.756.248 6.772.343 بلجيكا
 -0,21 2.162.100 -10.533.373 5.499.257 16.032.630 ألمانيا
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 -6,67 1.787.800 -268.036 5.021.164 5.289.200 هولندا
المملكة العربية 

 المتحدة
7.177.414 4.991.059 2.186.355- 1.320.500 0,60- 

 -0,30 57.850.000 195.234.881 379.919.698184.684.817 المجموع

 المصدر: مكتب الصرف ومديرية الشؤون القنصلية واالجتماعية (حسابات أنجزها صاحب الدراسة)

 ن لتدفقات االستثمارات المباشرة األجنبية وتحويالت المغاربة المقيمين بالخارجويبين التحليل المقارَ 
مهمة نوعا ما بالنسبة لالستثمارات وتيرة تظمة للتحويالت ووتيرة من 2013-2002(الرسم البياني أدناه) في الفترة 

تزامنت مع ظرفية عصيبة كلما ة المقيمون بالخارج بواجه المغاره كلما المباشرة األجنبية. وتجدر اإلشارة إلى أن
بية التي أن معظم هذه االستثمارات تأتي من البلدان األوروبذلك فسَّر انخفاض االستثمارات المباشرة األجنبية. وي

 هي أيضا بلد استقبال معظم المغاربة المقيمين بالخارج. 

ومع ذلك، يبدو انخفاض تحويالت المغاربة المقيمين بالخارج هامشيا جدا مقارنة مع حجم األزمة، ومقارنة أيضا 
في المائة سنة  15انخفضت هذه األخيرة بنسبة فقد مع باقي التدفقات المالية، مثل االستثمارات المباشرة األجنبية. 

في  5و 2008في المائة سنة  4انخفضت التحويالت على التوالي بنسبة  بينما ،2009في المائة سنة  12و 2008
ويعني ذلك أن االنتعاش كان متفاوتا ويمكننا أن نالحظ هنا بأن التحويالت اتخذت وتيرة . 2009المائة سنة 

ولى على دوافع االهتمام بالغير، تتحفز قوم األألجنبية. فبينما تمعاكسة للدورة، مقارنة مع االستثمارات المباشرة ا
 ). 2012الفئة الثانية بالبحث عن الربح المادي (بوايور ومفتاح، 

وتتيح مقارنة دينامية التحويالت مع دينامية االستثمارات المباشرة األجنبية االطالع على األهمية البارزة 
المالية الكلية، السيما فيما يتصل بجلب العملة األجنبية، تساهم في تقليص للتحويالت. فمساهمتها في التوازنات 
 تلبية جزء من احتياجات البلدان من التمويل الخارجي. التوترات التي تعرقل مستوى السيولة و

 :12الرسم البياني 
 )2013-2002تطور االستثمارات المباشرة األجنبية وتحويالت المغاربة المقيمين بالخارج (

 

 المصدر: مكتب الصرف/ المندوبية السامية للتخطيط (حسابات أنجزها صاحب الدراسة)
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بين تي، 2013-2002ية في الفترة رج والعائدات السياحوفيما يتصل بتطور مبالغ تحويالت المغاربة المقيمين بالخا
في المائة من  100 وجود عالقة وثيقة تقريبا بين هاذين العنصرين ألن حصة التحويالت تمثل في المتوسط

 العائدات السياحية.

: تطور التدفقات السياحية 13الرسم البياني رقم 
 )2013-2002للمغاربة المقيمين بالخارج (

: تطور تحويالت المغاربة 14الرسم البياني رقم 
المقيمين بالخارج والعائدات السياحية بمليون درهم 

)2002-2013( 

 
 المصدر: بيانات مكتب الصرف المصدر: بيانات وزارة السياحة/ مكتب الصرف

ماليين سائح  10ح بأن رجَّ عن تتبع الطلب السياحي، يُ  2013وحسب الدراسة التي أنجزها مرصد السياحة سنة 
 4,7ت السياحية (من التدفقافي المائة  47 ويأتي مليون ليلة مبيت، 132بما يعادل ، 2013سنة المغرب زاروا 

مليون). ويتراوح عمر معظم  88,2ثي ليالي المبيت (تمثل بالتالي ثلمليون) من المغاربة المقيمين بالخارج و
مسافرين من أصل  7سنة. وتمثل هذه الفئة  44و 25المغاربة المقيمين بالخارج الذين يزورون المغرب ما بين 

بالخارج حسب الفئات المهنية، يتبين من هذه الدراسة بأن نصفهم . وفيما يخص توزيع تدفق المغاربة المقيمين 10
في المائة فقط من المغاربة  4 في المائة هم فالحون أو عمال. وأخيرا، 30تقريبا هم مستخدمون أو تقنيون، و

 المقيمين بالخارج الذين يزورون المغرب هم متقاعدون. 

في المائة). كما أن حصة المسافرين  47طار العائلة (ويأتي المغاربة المقيمون بالخارج بصفة مكثفة في إ
 ). 5في المائة) في حين أن القليل منهم يتنقلون في أزواج (مسافر واحد من أصل  30المنفردين مهمة (

في المائة).  97ويأتي المغاربة المقيمون بالخارج بصفة شبه حصرية إلى المغرب لزيارة أسرهم أو أصدقائهم (
ربة المقيمون بالخارج (باستثناء الزيارات إلى العائلة واألصدقاء) بالمناخ وبقرب هذه الوجهة من كما ينجذب المغا

 مكان إقامتهم.
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في المائة  62مليار درهم، وهو ما يمثل  41,3، أنفق السياح األجانب 2013وفيما يتصل بالنفقات السياحية سنة 
يمون بالخارج نفقاتهم حسب نفس المرصد بصفة كبيرة ويخصص المغاربة المق. 15من المداخيل السياحية للمملكة

 في المائة) ألنهم يمكثون عموما لدى العائلة.  40للمأكل/التغذية (

ويمكن أن تؤثر التحويالت بصفة إيجابية على ظروف عيش السكان عبر الزيادة في دخل األفراد واألسر التي 
ية، وتغطية نفقات الدراسة والصحة، وبالتالي، تساهم تستقبلها. ويمكن استخدامها القتناء المواد االستهالك

 التحويالت في تقليص الفقر.

 . التحليل االستشرافي للتحويالت2-4 .1-7

ن بالخارج للسنوات العشرة القادمة على طريقة االتجاه الخطي. وتنبني يتستند توقعات تحويالت المغاربة المقيم
دالة تحدد الوقت. ن بالخارج هو غ تحويالت المغاربة المقيميأن مبلهذه الطريقة على فرضية سهلة نسبيا تفيد ب

 وبصفة عملية، نجد الصيغة التالية:

ty c t�� �
 

' (العنصر c' يمثل الوتيرة المحددة، في حين 'tيمثل مبلغ تحويالت المغاربة المقيمين بالخارج، و ' tyحيث 

يمثالن العنصرين الرئيسين اللذين يتم اعتمادهما للتقدير. ولتقدير هذه العناصر، تم استخدام سلسلة  �الثابت) و
 طويلة نوعا ما منذ الثمانينيات. 

 (بمليون درهم) 2013و 1980: تطور تحويالت المغاربة المقيمين بالخارج ما بين 15الرسم البياني رقم 

 

. وعلى أساس هذه القيم، تعطي التوقعات على عشر 1739,2= �و -c =3797,9القيم : وأسفر التقدير عن 
 سنوات القيم التالية:

                                                           
مليار على الترفيه (الرحالت، واألنشطة الرياضية،  5,8مليار)، وتُصرف  6,7مليار) والمأكل ( 12,7يتم تخصيص حوالي نصف نفقاتهم اإلجمالية لإليواء ( 15

مليار). ويمثل اإليواء  5,2مائة من نفقاتهم (في ال 13في المائة من ميزانيتهم، وتمثل الصناعة التقليدية ومشغوالت النسيج والجلد  14والمتاحف، وغيرها)، أي 
 درهم في الليلة.  381الفئة التي تستحوذ على أكبر حصة من الميزانية، وبالنسبة للمكوث في مراكز اإليواء التنافسية، ينفق السياح األجانب في المتوسط 
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 :5الجدول رقم 
 ) بمليون درهم2023-2014توقعات تحويالت المغاربة المقيمين بالخارج على مدى عشر سنوات القادمة (

 لمقيمين بالخارج بمليون درهمتوقعات تحويالت المغاربة ا السنة
2014 57.074,1 
2015 58.813,3 
2016 60.552,5 
2017 62.291,7 
2018 64.030,9 
2019 65.770,1 
2020 67.509,3 
2021 96.248,5 
2022 70.987,7 
2023 72.726,9 

 . استخدام التحويالت : مساهمة قوية في النفقات العادية وضعف مستوى االستثمار2-5 .1-8

بشأن  2008حسب الدراسة االستقصائية التي أنجزتها مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج سنة 
تغطية النفقات من األموال المحولة لفي المائة  71 لستعمَ تُ  استخدام المغاربة المقيمين بالخارج لهذه التحويالت،

في المائة على  80..). وتقدَّر هذه المساهمة بنسبة الجارية لألسر (االستهالك، والدراسة، والرعاية الطبية، .
 7,7. وفي المقابل، تُعَد حصة التحويالت المخصصة لمشاريع االستثمار ضئيلة، إذ بالكاد تمثل 16المستوى العالمي

 . 17)6في المائة من المجموع (الجدول رقم 

 : هيكلة تخصيص تحويالت المغاربة المقيمين بالخارج6الجدول رقم 

 النسبة المئوية لتخصيصنوع ا
 71 النفقات العادية

 21 النقديةالودائع 
 7,7 االستثمارات 
 0,4 أنواع أخرى

 100 المجموع

 2008لمغاربة المقيمين بالخارج، لمؤسسة الحسن الثاني المصدر: 

 . المحددات الرئيسية لتحويالت المغاربة المقيمين بالخارج2-6 .1-9

نية والدولية لموضوع التحويالت ومحدداتها. ويتفق الجميع على أن العديد من تطرقت العديد من الدراسات الوط
 العوامل ترتبط سواء بالبلد األصل أو ببلد اإلقامة، ويمكن تلخيصها فيما يلي:

                                                           
 .18"، الصفحة  es 2010Migrations internes et international-2013) "2013الوكالة الفرنسية للتنمية ( 16
في المائة) أو لشراء القيم المنقولة (هيآت التوظيف  0,65في المائة من االستثمارات المباشرة. ويخصص الباقي للتوظيفات المالية ( 7"يتألف أكثر من  17

 MRE - l'utilisation des transferts- Observatoire de la Communauté marocaine à " الجماعي في القيم المنقولة، واألسهم)".
l'étranger .98. الصفحة 2008". مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج. 
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 العوامل المؤسسية ذات الصلة بسياسة الهجرة في البلد األصل؛ �
 يالت؛قوة لجذب التحو ذات الصلة بمناخ االستثمار بصفتهاالعوامل  �
 العوامل المرتبطة بالمهاجر نفسه. �

 العوامل المؤسسية

الروابط بين  جسدت في إحداث هياكل مخصصة لتوطيدانخرط المغرب منذ التسعينيات في سياسة هجرة ت
المهاجرين وبلدهم. واضطلعت هذه الهياكل بدور الوسيط مما ساهم في تقوية الروابط مع الجالية المغربية المقيمة 

 ، مع تلبية احتياجاتهم المتغيرة، على أكمل وجه.المحافظة عليهاو بالخارج

األساسية البنكية وشركات تحويل األموال التي توفر خدمات ومنتجات متنوعة  يمثل تطوير البنياتبنفس الشكل، و
وتغطية واسعة النطاق سواء في المغرب أو في بلد االستقبال، عوامل ساهمت في تحفيز دينامية تدفقات 

 حويالت.الت

ويمثل إصالح اإلطار التشريعي الذي يؤثر على التحويالت أحد المحددات في مجال تحسين التحويالت، عبر 
تبسيط اإلجراءات ذات الصلة بالتحويالت، وحكامة الفاعلين المنخرطين فيها، وهامش التدخل الممنوح للبنوك من 

 أجل توفير خدمة تنافسية ومبتكرة. 

 ناخ االستثمار بصفتها قوة لجذب استثمارات المغاربة المقيمين بالخارجالعوامل ذات الصلة بم

ترتبط التحويالت ارتباطا قويا بالوضع السياسي وباآلفاق االقتصادية التي تؤثر مباشرة على جودة المناخ العام 
المستثمر لدرجة لألعمال في البلد وجاذبيته لالستثمارات. وتدخل هذه العوامل، التي تساعد على تقييم المهاجر 

 على مستوى القطاعات.  ةالخطر، في اتخاذ قرار االستثمار وتنير الطريق أمام الفرص الموجود

أيضا على السياسة العامة في البلد األصل، وعلى التشجيع والدعم  بالخارج ينربة المقيماغوتعتمد تحويالت الم
لى إويمكن اعتبار ذلك عامال يدفع المهاجر لخارج. التقني والقانوني واللوجستي والمالي للمغاربة المقيمين با

 في بلد إقامته أو في بلده األصل كأرضية لمشروعه. االستثماراختيار 

وإضافة إلى ذلك، تجدر اإلشارة إلى أن االستثمارات تعتمد بصفة كبيرة على الديمقراطية وحقوق اإلنسان، وجودة 
وفي المقابل، يؤثر  صادية واالجتماعية والمؤسسية والنظام الضريبي.النظام القضائي وجودة البنيات األساسية االقت

 .غالبا عوائق أمام االستثمارفيها سلبا الفساد والعراقيل اإلدارية التي تعتبر 

 العوامل ذات الصلة بالمهاجر نفسه

بة األسرة، تعتمد التحويالت أيضا على الوضع العائلي واالقتصادي واالجتماعي في البلد األصل، وعلى تركي
وعلى مأمول حياة المهاجر وأفراد أسرته، وعلى مستوى الضمان االجتماعي وسياسة الصحة في بلد االستقبال 

 ).2007(الخيضر وغيره، 

أيضا أحد محددات وبالتالي يمثل تأثير األجيال ويختلف سلوك الجيل األول والثاني والثالث للمهاجرين، 
إلى المحافظة على روابط أوثق مع  ونيميل نين المنحدرين من الجيل األول الذيالتحويالت. ويتعلق األمر بالمهاجر
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بالفعل، يميل المغاربة المقيمون بالخارج الذين يتراوح عمرهم البلد األصل وعلى المحافظة على تدفقات األموال. "
 .18"إنجاز أكبر حجم من التحويالتسنة إلى  64و 40ما بين 

ستوى التعليمي، وبالكفاءات التي اكتسبها المهاجر وبدرجة اندماجه المهني وترتبط التحويالت أيضا بالم
التحويالت التي يقوم بها واالجتماعي في مجتمع االستقبال. ويؤثر المستوى التعليمي تأثير ملحوظا على مبلغ 

 .19مبلغ التحويالت المغاربة المقيمون بالخارج. ويُتَّفق عموما على أنه كلما ارتفع المستوى التعليمي، كل انخفض

وتكتسي العوامل المرتبطة بالدين والثقافة والتقاليد العريقة المبنية على التضامن العائلي واالجتماعي والعالقات 
 ).2007بين األجيال ودرجة االرتباط بالبلد، أهمية جوهرية لمعظم المغاربة المقيمين بالخارج. (الخيضر وغيره، 

 ت األموال. القنوات الرئيسية لتحويال2-7 .1-10

واألوراق البنكية  البنكي قنوات، وهي التحويلتتم التحويالت الرسمية للمغاربة المقيمين بالخارج عبر ثالث 
التكاليف والسرعة بتحدد اختيار أي قناة من هذه القنوات حسب اعتبارات ذات الصلة يوالتحويالت البريدية. و

 ان.واألم

التحويل البنكي الوسيلة األكثر استعماال في تحويل أموال  عتبري)، 2005وحسب إحصاءات مكتب الصرف (
بمعدل  افي المائة من إجمالي التحويالت. وشهدت حصة هذه القناة ارتفاع 63المغاربة المقيمين بالخارج، بحصة 

. ويبرهن ذلك، من بين أمور أخرى، على دينامية الشبكة البنكية وسياسات 2005و 2000نقط مئوية ما بين  6
 وكسب ثقة هذا النوع من الزبائن. بالقر

 )2005-1990: القنوات الرئيسية لتحويل األموال ( 16الرسم البياني رقم 

 

 المصدر: مكتب الصرف

                                                           
 مؤسسة الحسن الثاني المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج 18
 نفس المرجع 19
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إلى بنك بريدي "البريد بنك" في الزيادة في حصة  2010وبنفس الشكل، ساهم تحويل بريد المغرب سنة 
من الحجم ضة. وفيما يتعلق باألوراق البنكية، فقد ارتفعت حصتها التحويالت البنكية مقارنة مع التحويالت البريدي

. 2005و 2000في المائة ما بين  30إلى  1999و 1990في المائة ما بين  17اإلجمالي للتحويالت من متوسط 
 4، لتنكمش إلى 1999في المائة سنة  13إلى  1990في المائة سنة  20أما التحويالت البريدية فقد تراجعت من 

 . 2005المائة سنة  في

واليوم، يشكل غياب اإلحصاءات الرسمية والموثوقة عائقا حقيقيا إلجراء التحليل وقد يكون من المستحسن أن 
 يستأنف مكتب الصرف توفير مثل هذه المعلومات القيِّمة.

 عجم المهني للتحويالت الدولية، نميز بين ثالثة أنواع من العمليات:وفي الم

 النقد للنقد؛ �
 قد للحساب؛الن �
 الحساب لحساب؛ �

، في حين لم 2013في المائة من السوق سنة  24,3فحسب بيانات بريد المغرب، مثلت وسيلة النقد للنقد حوالي 
 ، وتهيمن عليها شركات تحويل األموال، السيما 'وسترن يونيون' و'موني غرام'.2010في المائة سنة  19تتجاوز 

استقبال المغاربة المقيمين بالخارج على وسيلتي النقد للحساب والحساب وتهيمن البنوك التي تعمل في بلدان 
للحساب بصفة شبه حصرية، ويتعلق األمر بالبنك الشعبي والتجاري وفابنك والبنك المغربي للتجارة الخارجية، 

و يفسر تطور بالنظر لعراقتها في االستقرار في أوروبا. وبما أن معظم حجم التحويالت يمر عبر المسلك البنكي فه
  بالخدمات البنكية المزدوجة بين البنوك.المنتجات والخدمات ذات الصلة 

ر في حوالي النصف في  21النقد للنقد أسلوببذات الصلة  20ورغم االنخفاض الملحوظ في التكاليف الذي قدِّ
ص اللجوء إلى التحويل السنوات الخمسة األخيرة، تعتبر المنافسة الحادة عامال يفسر هذه الوتيرة. ويمكن أن يُقلِّ 

. وتظل تكاليف المعامالت مرتفعة نسبيا مقارنة مع باقي أساليب التحويل 22عبر األنترنت من التكاليف إلى حد كبير
المفضل األسلوب بالنظر لعموالت الخدمة والصرف ومدى سرعة إنجاز المعاملة. مما يعني أن هذا األسلوب يظل 

اجرين بمناسبة األعياد الدينية هاالستعجالي، السيما بالنظر الحتياجات أسرة الملتلبية احتياجات السرعة والطابع 
تعتمد وتيرة التحويالت على عدة اعتبارات السيما احتياجات المرِسل أو أو التمدرس أو الحاالت االستثنائية. "

مرات في السنة  4إلى  3حوالي . وعموما، تتم التحويالت عبر أسلوب النقد للنقد بوتيرة دورية تقدَّر بالمرسَل إليه
في المتوسط، في المناسبات الدينية، أو شهر رمضان أو الدخول المدرسي. وتتم تحويالت أخرى بوتيرة منتظمة 

 . 23"طيلة السنة لتغطية االحتياجات المحتملة لألسرة في البلد األصل

  

                                                           
ة موزعة بين المتعهد الدولي والوكالء المنخرطين في عملية يتحمل المرِسل عموما تكاليف التحويل، وتغطي عموالت الصرف والخدمة. وتبقى عمولة الخدم 20

 التحويل. 
مرة مقارنة مع باقي البلدان) حسب دراسة أنجزتها الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين  1,5توصف تكاليف المعاملة بارتفاعها في المغرب (مرتفعة بمعدل  21

ت واآلليات واألدوات ذات الصلة بتعبئة ادخار واستثمارات المغاربة المقيمين بالخارج لفائدة االقتصاد "صياغة استراتيجية لتعزيز السياسا 2010بالخارج سنة 
 الوطني وسبل تقليص تكاليف التحويالت". 

 مقابلة مع سميرة الخمليشي، المديرة العامة لدى وفاكاش. 22
 نفس المرجع السابق. 23
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 : ميزات وسلبيات مختلف أساليب التحويل 7الجدول رقم 

 السلبيات ميزاتال أسلوب التحويل
التحويالت البنكية (من 
حساب لحساب أو النقد 

 للحساب)

 ضرورة أن يمتلك المرسل إليه حسابا بنكيا � السرعة واألمان �
 شبكة بنكية ضعيفة االنتشار في المناطق الريفية �
شبكة (نفس آجال بطيئة نسبيا وتختلف حسب ال �

 الشبكة أو شبكة شريكة)
 كلفة ضعيفة � الحواالت البريدية

 البساطة �
 شبكة منتشرة في المناطق الريفية �

 آجال طويلة أحيانا �

شركات تحويل األموال 
 (النقد للنقد)

 البساطة واألمان �
 السرعة �
 أجل سريع �
 شبكة واسعة االنتشار �

 كلفة مرتفعة نسبيا �

ات ذات الصلة بتعبئة ادخار واآلليات واألدو ياغة استراتيجية لتعزيز السياسات"ص المصدر: جدول تمت صياغته انطالقا من الدراسة
 ).2010( واستثمارات المغاربة المقيمين بالخارج لفائدة االقتصاد الوطني وسبل تقليص تكاليف التحويالت"

وعلى عكس ما تشهده باقي البلدان النامية، يعَد اللجوء إلى األساليب غير الرسمية في المغرب محدودا عموما. 
وازدهار شركات تحويل األموال  البلد في توفير الخدمات البنكية ذي أحرزهويمكن تفسير هذا الوضع بالتقدم ال

 وتحسين اإلطار القانوني.

 . طرق استخدام التحويالت التي يرسلها المغاربة المقيمون بالخارج2-8 .1-11

تستقبل البنوك تحويالت األموال عموما عبر إيداعات الزبائن (الخواص، والمقاوالت، والمغاربة المقيمون 
 خارج) التي تأخذ أشكاال مختلفة، السيما:بال

 الودائع تحت الطلب؛ �
 الودائع اآلجلة؛ �
 حساب االدخار الذي يسمى أيضا "الحساب على الدفتر". �

 719,169إلى  2002مليار درهم سنة  273,7وعلى الصعيد الوطني، تطورت الودائع البنكية في المغرب من 
ويتبين من تحليل ). 17في المائة (انظر الرسم البياني رقم  263، أي بارتفاع بمعدل 2013مليار درهم سنة 

حصص السوق من الودائع على المستوى الوطني وحسب طبيعة هذه الودائع هيمنة البنوك الثالثة الرئيسية وهي 
في  63في المائة و 68البنك الشعبي، والتجاري وفابنك والبنك المغربي للتجارة الخارجية التي تملك أكثر من 

مائة من مبالغ الودائع تحت الطلب وحسابات االدخار والودائع اآلجلة، في حين تحتل باقي البنوك حصة هامشية ال
. وتتجسد هذه المالحظة أيضا في تحليل ودائع 24بالنظر لضعف انتشار شبكتها على الصعيد الوطني وبالخارج

 المغاربة المقيمين بالخارج وتحويالتهم.

                                                           
 ).2013" (دراسة عن تنافسية القطاع البنكي)، (آذار/مارس  lité du secteur bancaireEtude sur la concurrentiabiمجلس المنافسة: " 24



 

27 

الفاعلين االقتصاديين بأن تطور الودائع البنكية في المغرب يعتمد اعتمادا كبيرا على  ويبين تحليل الودائع حسب
في المائة من  26وبينما مثلت ودائع المغاربة المقيمين بالخارج ودائع الخواص والمغاربة المقيمين بالخارج. 

(انظر الرسم البياني رقم  2013 في المائة سنة 21غ ل، شهدت وتيرة تنازلية لتب2002إجمالي الودائع البنكية سنة 
18 .( 

 2002في المائة سنة  48ويتضح من دراسة الودائع حسب طبيعة الحساب بأن الودائع تحت الطلب تطورت من 
في المائة في  35في المائة إلى  49على حساب الودائع اآلجلة التي تقلصت من  2013في المائة سنة  58إلى 

استفادة المغاربة المقيمين بالخارج من  الرامية إلى جهودالبلودائع تحت الطلب ويفسَّر ارتفاع االفترة نفسها. 
الخدمات البنكية. وال تمنح هذه الودائع أية فوائد وتعَد بالتالي مصدرا هائال للخزينة بالنسبة للبنوك علما أن هذه 

 الودائع تتحمل المصاريف ذات الصلة بالعمليات البنكية ومصاريف مسك الحساب. 

ما بالنسبة النخفاض حصة الودائع اآلجلة، فيمكن تفسيرها بانخفاض جاذبية هذا المنتج لدى المغاربة المقيمين أ
بالخارج، أو بانخفاض تسويقه من البنوك التي تفضل استقطاب هذه األموال في أنواع استثمار أخرى ذات 

 تدر الفوائد. مردودية أكبر، أو حتى بتردد المهاجرين تجاه اكتتاب الودائع التي 

: تطور ودائع المغاربة المقيمين 17الرسم البياني رقم 
 )2013-2002بالخارج (بمليون درهم) (

: تطور ودائع المغاربة المقيمين 18الرسم البياني رقم 
بالخارج حسب طبيعة الحسابات (بمليون درهم) 

)2002-2013( 

 ت بنك المغرب (حسابات من إنجاز صاحب الدراسة)المصدر: بيانا

من إجمالي القروض الممنوحة لالقتصاد، وتمثل  2002في المائة سنة  2مثلت قروض المغاربة المقيمين بالخارج 
القروض التي يمنحها القطاع البنكي. وتهيمن قروض السكن على نطاق  يمن إجمال 2013في المائة فقط سنة  2,5

إلى  2002في المائة سنة  77,6؛ فقد ارتفعت من القروض الممنوحة للمغاربة المقيمين بالخارج على إجمالي واسع
يفسرها الشروع في األوراش الكبرى في  2005، علما أنها شهدت وتيرة متميزة سنة 2013في المائة سنة  85,5

 مجال البناء والترويج للسكن االقتصادي واالجتماعي. 
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المغاربة قروض  طور: ت19الرسم البياني رقم 
 )2013-2002درهم) (ألف المقيمين بالخارج (ب

المغاربة المقيمين قروض : تطور 20الرسم البياني رقم 
-2002درهم) (ألف (بالقرض بالخارج حسب طبيعة 

2013( 

  

 المصدر: بيانات بنك المغرب (حسابات من إنجاز صاحب الدراسة)
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اإلطار المؤسسي والقانوني المرتبط بتحويالت أموال المغاربة المقيمين  الجزء الثالث :
 بالخارج

هد اإلطار المؤسسي والتشريعي المرتبط بتحويالت المغاربة المقيمين بالخارج العديد من التحوالت التي بعثت ش
جة إلى المزيد من اإلصالح بالنظر ألوجه زخما جديدا في دينامية هذه التحويالت. إال أن هذا اإلطار ما يزال بحا

 قصور التي تعاني منها اآلليات الحالية.ال

 اإلطار التشريعي للقطاع المالي بالمغرب طور. ت3-1 .1-12

في مراجعة القانون البنكي (تحرير أسعار  تخضع القطاع البنكي المغربي لمجموعة من اإلصالحات التي تجسد
ي، ...). وإثر ذلك، ظهر إطار قانوني جديد ينظم مؤسسات االئتمان واتخذ بنك الفائدة، وتخفيف تقنين النشاط البنك

 .1993، بناء على تعديل قانون سنة 2006المغرب صفة جديدة سنة 

 القانون البنكي الجديد

وّسع القانون البنكي الجديد من صالحيات بنك المغرب ومنحه المزيد من االستقاللية عبر تعزيز دوره كمشرف 
ت التي تخضع آوتتمثل إحدى األوجه البارزة التي جاء بها القانون الجديد بأنه شمل ألول مرة بعض الهي ومراقب.

 الوطني. التوفيرإليداع والتدبير، والصندوق المركزي للضمان وصندوق امباشرة للدولة، مثل صندوق 

، عزز هذا القانون أيضا القواعد ولمواجهة متطلبات االنفتاح الدوليومن منظور المواءمة مع المعايير الدولية 
االحترازية (الحد األدنى من الرأسمال، ومعامل كوك، ومعامل السيولة وتقسيم المخاطر، وتصنيف الديون المعلقة 

 األداء وتكوين االحتياطي لتغطيتها).

مقاوالت التي السيما ال لهذا القانون، ت الجديدةآإخضاع الهيومن بين محاور هذا اإلصالح، تجدر اإلشارة إلى 
مقتضيات ترمي إلى ضمان تنظيم أنشطتها  ، إذ تضمن هذا القانونتنجز عمليات الوساطة في تحويل األموال

 ومراقبتها.

 األمر التوجيهي المتعلق بكيفيات إنشاء وممارسة نشاط الوساطة في تحويل األموال

المتعلقة بالحد األدنى لرأسمال  2007تموز/يوليه  9بتاريخ  G/2007/37بموجب دورية والي بنك المغرب رقم 
الوسطاء في تحويل األموال، يُلَزم كل شخص معنوي معتمد لممارسة نشاط الوساطة في تحويل األموال بأن يثبت 

 على األقل. درهم (ثالثة ماليين)  3.000.000,00بالكامل، يساوي  افي حصيلته رأسماال محرر

تطهير وضع شركات تحويل على  باألحرى طار صالحياتهالبنك المركزي في إ انكب، 2007-2006ومنذ 
األموال ووكالئها بدل الترخيص لشركات جديدة. ودخل العديد من المتعهدين إلى السوق في العقد األخير، يشجعهم 

حجم الزبائن المستهدفين، السيما الفئات التي ال تستعمل ارتفاع عدم حاجة هذا النشاط إلى رأسمال مكثف و
 بنكية.الخدمات ال
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وبالموازاة مع جهود التطهير، أصدر بنك المغرب أمرا توجيهيا يتعلق بممارسة نشاط الوساطة في تحويل األموال 
. وتمثل أهم مقتضى في هذا 2007سنة منشور ، الذي ألغى وعّوض 2012نيسان/أبريل  19بتاريخ  G/12/3عدد 

 ماليين سابقا.  3ماليين درهم عوض  6 األمر التوجيهي في الزيادة في الحد األدنى للمتعهدين إلى

وحدد هذا األمر التوجيهي المقتضيات ذات الصلة بعالقات شركات تحويل األموال مع وكالئها، ورسم إطار 
األنشطة التي يمكن أن تزاولها هذه الشركات، إلى جانب نشاطها الرئيسي، وهي العمليات ذات طابع مالي مثل 

 باسم الغير، وغيرها.  الصرف اليدوي، وتحصيل المبالغ

وتم تحديد نشاط الوساطة بوضوح في األمر التوجيهي المتعلق بشروط ممارسة نشاط الوساطة في تحويل األموال 
 الذي يرتبط باألوجه التالية:

ووضعها رهن اإلشارة، إضافة إلى استقبال األموال القادمة من الخارج إلى المغرب، بجميع الوسائل،  �
 الخارج شريطة احترام قانون الصرف ؛ إرسال األموال نحو

 إرسال و/أو استقبال األموال، بجميع الوسائل، داخل التراب المغربي ووضعها رهن اإلشارة. �

إضافة إلى ذلك، ينبغي أن تقتصر العمليات التي ينجزها وسطاء تحويل األموال على التحويالت من األفراد إلى 
 ااستثنائي ايقوم بها األشخاص االعتباريون لفائدة األشخاص الذاتيين طابع التحويالت التيحمل األفراد. ويتعين أن ت

 موضوع وغاية عملية التحويل. ة بصاوتكون مبررة بوثائق خ

بين وتضمن هذا األمر التوجيهي أيضا الشروط ذات الصلة باالنسجام بين الموارد البشرية والتقنية والمالية و
 سياسة االنتشار وحجم النشاط.

درهم لكل عملية وكل مستفيد. ولهذا الغرض،  80.000نبغي أن تتجاوز عمليات تحويل األموال مبلغا أقصاه وال ي
 يتعين أن يُعلم الوسطاء في تحويل األموال نظراءهم في الخارج. 

، وهي وثيقة 2011واكتسبت هذه المهنة أيضا مدونة أخالقيات الوساطة في تحويل األموال، منذ أيار/مايو 
للفاعلين في القطاع تحدد معايير عالية للسلوك تجاه الزبائن والنظراء واألغيار، وذلك استجابة لحاالت  مرجعية

 اإلخالل بالقواعد التي من المحتمل أن يشهدها القطاع. 

إنشاء وحدة معالجة المعلومات المالية لمحاربة تبييض األموال وتمويل اإلرهاب أو الشبكات المالية غير 
 الشرعية

على وحدة معالجة المعلومات  األموال رؤوس بمحاربة تبييض المتعلق 43-05من القانون رقم  14المادة  نصت
وأحدثها  2008كانون األول/ديسمبر  24الصادر بتاريخ  2-08-572المالية التي تم إنشاؤها بموجب المرسوم رقم 

حماية سالمة االقتصاد والنظام المالي . وتتمثل مهمتها الرئيسية في 2009نيسان/أبريل  10الوزير األول في 
 وتمويل اإلرهاب والشبكات المالية غير الشرعية.  لمغربي عبر محاربة تبييض األموالا

وتوجد شركات الوساطة في تحويل األموال ضمن الئحة "األشخاص الخاضعين للقانون" وهم كل شخص ذاتي أو 
المتعلق بمحاربة تبييض  43-05من القانون رقم  2لمادة اعتباري، خاضع للقانون العام أو الخاص، مذكور في ا
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بتاريخ  1-11-02الصادر بالظهير الشريف رقم  13-10حسبما تم تعديله وتتميمه بالقانون رقم  رؤوس األموال
 . 2011كانون الثاني/يناير  20

 . المؤسسات الرئيسية المعنية بتحويل األموال وتجميعها3-2 .1-13

موال في نفس سياق سياسة مواكبة األهداف التي حددتها السلطات العمومية والتي تقود تندرج دينامية تحويالت األ
في السنوات األخيرة سياسة مندمجة شاملة تستهدف المغاربة المقيمين بالخارج. وبالتالي، تعزز المشهد المالي 

لخارج، على غرار البنوك، بإحداث مؤسسات تحويل األموال التي تحاول أيضا استقطاب فئة المغاربة المقيمين با
 السيما الرئيسية منها.

 . شركات تحويل األمول3-2-1

بلغ عدد شركات تحويل األموال المستقرة في المغرب والحاصلة على اعتماد بنك المغرب بنهاية كانون 
 عشر شركات. 2013األول/ديسمبر 

 25كاش بلوس �
 26ضمان كاش �
 27أوروصول �
 M2T(28المغرب لمعالجة المعامالت ( �
 فينانس سيرفيسز ميا �
 29موني وان ماروك �
 كويك موني �
 التحويل السريع �
 30المغربيو.إي.إ. إكستشينج  �
 وفا كاش �

 1000نقطة بيع أو حتى  300نقطة بيع و 50تتراوح بين  ةهذه الشركات عموما شبكة ذات كثافة متغيرملك وت
 بتكار في المنتجات المعروضة. الشركة، وأسلوب تنظيمها وقدرتها على االأقدمية وكالة. وتختلف الكثافة حسب 

  

                                                           
وكالة، وتستقبل األموال الدولية عبر وسترن يونيون، وموني غرام، وموني ترانس، وموني  300وتملك شبكة تتألف من أكثر من  2007تم إنشاؤها سنة  25

 إكستشينج، وريا.
 نقطة بيع تعمل أساسا مع موني غرام ووسترن يونيون. 50شبكة من وتملك  2007تم إنشاؤها سنة  26
 وكالة تعمل مع موني غرام ووسترن يونيون، وريا، وأوروكاش، وإم.بوسط، وفاليو ترانسفر موني إكستشينج، وموني إكستشينج، ... 360أكثر من  27
اآلمن المتعدد القنوات وهي من ابتكر هذا المفهوم. "تسهيالت" من أجل  ، وهي شركة متخصصة في خدمات ومنتجات وحلول األداء2001تم إنشاؤها سنة  28

لقت هذه الشركة مؤخرا أداء الفواتير (الماء، والكهرباء، والهاتف)، البيع اإللكتروني لتعبآت االتصاالت، وبيع تذاكر النقل بالحافالت أو الطرامواي ... وأط
 سمية بروكسيكاش التي تعمل أساسا مع موني غرام ووسترن يونيون.عالمتها التجارية الخاصة لتحويل األموال تحت ت

 .2010أنشئت سنة  29
 في أكبر المدن بالبالد. 2012وكالة يو.إي.إ. إكستشينج تم افتتاحها سنة  24، وتملك شبكة تضم 2011أنشئت بالدار البيضاء سنة  30
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 السيما منهم:ولمزاولة نشاط تحويل األموال الدولي، وقّعت هذه الشركات اتفاقيات مع المتعهدين الدوليين 

 وسترن يونيون �
 31موني غرام �
 مونيترانس �
 ريا �
 موني إكستشينج �
 يو.إي.إ. إكستشينج المحدودة �
 وغيرها. �

)، بارتفاع 8(انظر الجدول رقم  2013مليار درهم سنة  14,1ات ووصل مبلغ التحويالت الذي أنجزته هذه الشرك
 . 2010في المائة مقارنة مع  35,57وبنسبة  2012في المائة، مقارنة مع  6,8مليون، أي  900بمبلغ 

في المائة من التحويالت الدولية لهذا  80، يمر حوالي 32وحسب بيانات بنك المغرب ورغم إلغاء مشترط الحصرية
في المائة من  66األولى حوالي إذ تملك كات الوساطة والبنوك) عبر وسترن يونيون وموني غرام؛ القطاع (شر

ظهر العديد من المتعهدين الجدد مؤخرا إال أنهم هامشيون. في المائة منها. " 15الثانية بينما تملك حصص السوق 
 .33"لعوامل التي تفسر هذه الوتيرةويمكن أن يفسر تواجد وسترن يونيون وموني غرام منذ زمن في السوق أحد ا

 )2013-2010: إجمالي تحويالت األموال نقدا القادمة من الخارج (8الجدول رقم 

 2013 2012 2011 2010 السنة 
 14,1 13,2 12,3 10,4 تحويالت األموال القادمة من الخارج

الحصة من تحويالت المغاربة المقيمين بالخارج على 
 المستوى الوطني

19% 21,06% 22,45% 24,35% 

 المصدر: بيانات بنك المغرب/ البيانات بمليار درهم (حسابات أنجزها كاتب الدراسة)

 الصادر في قانونالتنتمي شركات تحويل األموال إلى الجمعية المهنية لشركات التمويل التي تم إحداثها بموجب و
شباط/فبراير  14وأكدها القانون الصادر بتاريخ المتعلق بنشاط مؤسسات االئتمان ومراقبتها  1993تموز/يوليه  6

 والمتعلق بمؤسسات االئتمان والهيآت المماثلة لها.  2006

وتضم هذه الجمعية كل شركات التمويل التي يعتبرها القانون مؤسسات ائتمان على غرار البنوك. واستباقا إلحداث 
إنشاء قسم  2007كانون األول/ديسمبر  18 هذه الشركات الجديدة، قرر مجلس هذه الجمعية المنعقد بتاريخ

 . 34مخصص لهذه المهنة

 :1اإلطار رقم 
                                                           

بالدار البيضاء بهدف دعم الوكالء الشركاء العشرة بالمغرب وأولئك  2011ر/مايو . وتم فتح مكتب تمثيل في أيا1998توجد موني غرام بالمغرب منذ  31
 الموجودين في شمال أفريقيا وبلدان غرب أفريقيا الفرنكفونية.

 وقعت بعض البنوك عقد الحصرية مع وسترن يونيون. 32
 es migrants et optimiser leur impact sur le réduire les coûts des transferts d’argent d): "2011مصرف التنمية األفريقي ( 33

développement : Outils et produits financiers pour le Maghreb et la Zone franc" 
34 www.apsf.pro 
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 دراسة حالة: "وفاكاش: رائد في القطاع على الصعيد الوطني"

مجموعة التجاري وفابنك. وكانت تحمل وتنتمي إلى وفاكاش هي شركة تابعة متخصصة في الخدمات المالية 
تها عليها وفابنك سابقا، وكانت أول مركز نقدي بالمملكة، ثم حملت تسمية التي أطلق 1991تسمية وفا مونتيك سنة 

عَد وفاكاش وفاكاش وبدأت تعرض ألول مرة الخدمة السريعة لتحويل األموال عبر شراكتها مع وسترن يونيون. وتُ 
 . الشريك المغاربي األول وأحد الشركات األفريقية األولى التي وقّعت عقد شراكة مع وسترن يونيون

ورغم الظرفية العصيبة التي جاءت بها أزمة منطقة اليورو والتي أثرت على المغاربة المقيمين بالخارج، تبدو 
 ش إيجابية مقارنة مع تطور السوق.التطورات التي شهدتها وفاكا

 تنويع الشراكة

 األموال الدولي؛في سبيل تعزيز مكانتها في فئة تحويل  عقد شراكة مع موني غرام، 2010سنة وقّعت وفاكاش 
في التحويل الدولي عبر شركة ريا وعبر شركة سانتاندير وهي الشركة التابعة للبنك  2012وانخرطت منذ سنة 

 اإلسباني الرائد بانكو سانتاندير. وأصبحت أول شركة متخصصة في مهن النقد السيما تحويل األموال.

 'األمانة للتمويل األصغر'مع جمعية القروض الصغرى إضافة إلى ذلك، وقعت وفاكاش اتفاقية شراكة استراتيجية 
 تهدف إلى تنويع أنشطتها عبر توزيع خدمات تحويل األموال التي تعرضها وفاكاش. 

 سياسة متنوعة في التوزيع

البيع انخرطت وفاكاش في سياسة توسيع شبكتها للتوزيع تستند إلى نموذج أعمال مخصص إذ يرتكز على نقط و
النموذج أيضا إلى وكالء يعملون في إطار مقاوالت شريكة مع وفاكاش ويملكون  ويستند هذا الخاصة بوفاكاش.

نقط بيع خاصة بهم، ويملكون بالتالي قاعدة مالية تمكنهم من الوفاء بالتزاماتهم مع وفاكاش. وتملك وفاكاش شبكة 
من  224بكات الشريكة ومن الش 740(من بينها  2012وكالة مخصصة عبر المملكة بنهاية  964واسعة تضم 

 الشبكة الخاصة). 

 سياسة الترويج المتعددة القنوات

فيما يخص الترويج، يتم استخدام عدة قنوات مثل المعارض، والملصقات، والملتقيات والحفالت الموسيقية في و
كاش بأنها شركة وإسبانيا، وهولندا). وتوصف وفا ،وفرنسا ،وبلجيكا ،المدن الخمسة الكبرى األوروبية (في إيطاليا

مالية مواِطنة. إذ تقوم بأنشطة مواطنة سواء في المغرب أو خارجه مؤكدة على التزامها االجتماعي والثقافي عبر 
 تنمية التعبير الثقافي والرابط االجتماعي.
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 القطاع البنكي: رافعة أساسية الستقطاب تحويالت المغاربة المقيمين بالخارج. 3-2-2

ح الرأسمال والنمو الداخلي والخارجي. لمغربي العديد من عمليات التركيز والتحالف، وفتْ كي اشهد القطاع البن
لغ اليوم ما ، وب2005سنة  16، ثم 2000سنة بنكا  21في عهد الحماية، إلى  62وبالتالي انتقل عدد البنوك من 

 . 35)1على اعتماد بنك المغرب (انظر المرفق  بنكا حاصال 19مجموعه 

دماج كبيرا في السنوات العشرة األخيرة بفضل استراتيجية اإل افادة من الخدمات البنكية تطوروتطورت االست
المالي، وانتشار الخدمات البنكية، وعروض مختلف الفاعلين من أجل استقطاب فئات جديدة من السكان الستعمال 

 الخدمات البنكية.

نحو شركته البنكية التابعة، البريد  2010/يونيه حزيران 8وأحدث تحويل الخدمات المالية من بريد المغرب في 
إلى  2009في المائة سنة  47بنك، تغيير جذريا في مشهد االستفادة من الخدمات البنكية. وارتفع معدلها تلقائيا من 

 (انظر الرسم البياني أدناه). 2011في المائة سنة  54

 لبنكية: تطور معدل االستفادة من الخدمات ا21الرسم البياني رقم 

 

 (دراسة عن تنافسية القطاع البنكي)" Etude sur la concurrentiabilité du secteur bancaire مجلس المنافسة: "
 ).2013(آذار/مارس 

في المائة سنة  62ورغم أن االستفادة من الخدمات البنكية بالمغرب تشهد وتيرة تصاعدية مطردة إذ بلغت 
مع إمكانات البلد. ويمثل كل من أهمية حجم القطاع غير الرسمي، واختالل ، فال تزال متواضعة مقارنة 201436

لحصول على الخدمات المالية، القائمة أمام ا، والتردد تجاه وسائل األداء، والصعوبات الجهويالتوازن االقتصادي 
من الخدمات البنكية. تطور االستفادة وغياب التمويل البديل المبني على مبادئ المالية اإلسالمية، عوامل تحد من 

معدل االستفادة من الخدمات البنكية بالمغرب، تحسين ويمكن أن تساهم التدابير المنجزة أو في طور اإلنجاز في 
 ويتعلق األمر بما يلي:

التي أحدثها بنك المغرب، السيما توسيع اإلدماج المالي،  2020استراتيجية تطوير القطاع المالي في أفق  �
ئات المحرومة من هذه الخدمات "استفادة الفئات ذات دخل زهيد" (سكان المناطق وتسريع تغطية الف

                                                           
 ).2013" (آذار/مارس  Etude sur la concurrentiabilité du secteur bancaireمجلس المنافسة: " 35
36 www.challenge.ma، "Bank Al Maghrib dresse son diagnostic  ،"8  2014كانون األول/ديسمبر. 

34 34 37 39
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الريفية والضواحي، والمقاوالت الصغيرة والمتوسطة والصغيرة جدا)، واللجوء إلى الحلول المبتكرة 
 التكنولوجيا الجديدة وتموقع الدار البيضاء كمركز مالي إقليمي؛المبنية على 

 الة أمانها؛تحديث أنظمة األداء وكف �
 زيادة قدرة البنوك على االبتكار؛ �
 جمعيات القروض الصغرى؛غيير شكل ت �
 منح االعتماد للبنوك اإلسالمية. �

وفيما يخص العرض البنكي لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج، تستند البنوك الرئيسية المدروسة على أربعة ركائز 
 ). لبلوغ هذه الفئة من الزبائن (انظر الشكل التالي

 

 جمجموعة البنك الشعبي والتجاري وفابنك، شركتان رائدتان في سوق المغاربة المقيمين بالخار

 تجربة البنك الشعبي -

. ويعتبر هذا 37يرجع المجهود الذي تبذله مجموعة البنك الشعبي تجاه فئة المغاربة المقيمين بالخارج إلى عهد إنشائها
ؤسسة تحدث القنوات الالزمة لتحويل أموال المغاربة المقيمين بالخارج نحو المغرب. وفرضت وجودها البنك أول م

من حيث توصيل األموال إلى عائالتهم المستقرة في البلد. وتم إحداث البنك  ا في هذه الفئة لتلبية احتياجاتهممبكر
بباريس، وتمثلت مهمته األساسية في الترويج  1972لمغرب، الشركة التابعة لمجموعة البنك الشعبي، سنة لالشعبي 

هذه  طالقا من التسعينيات، اتسعت مهمةلعمليات تجميع وتحويل ادخار المغاربة المقيمين بالخارج نحو المغرب. وان
 الشركة التابعة لتشمل جميع أنشطة البنك التجاري بهدف مواكبة احتياجات هؤالء الزبائن على أكمل وجه.

بجالء المكانة التي تحتلها فئة المغاربة لم والمسمى "بنك مغاربة العالم" لقطب المخصص لمغاربة العاإنشاء اويُبِرز 
، وصاحبه أيضا توسيع هذا التخصص على مستوى هيكلة المقيمين بالخارج في التوجهات االستراتيجية لهذا البنك

ر . والبنوك الشعبية اإلقليمية ثقل هذه المجموعة في السوق التي يمثلها  جاليةد تقوية الروابط مع هذه المجهويفّسِ
، انخرط هذا البنك 1984ن بالخارج. فعبر مؤسسة البنك الشعبي للتعليم والثقافة التي تم إنشاؤها سنة والمغاربة المقيم

 .38ية لدعم األنشطة الثقافية الوطنية وتعليم أطفال المغاربة المقيمين بالخارجابعزم في سياسة الرع

                                                           
 ية.انخرطت هذه المجموعة منذ السبعينيات في إتاحة استفادة المغاربة المقيمين بالخارج من الخدمات البنكية بالشراكة مع القنصليات المغرب 37
قاعة) مخصصة  18على توسيع الوحدة المدرسية بطنجة، عبر بناء جناح خاص بقاعات المستوى اإلعدادي ( 2002البنك سنة على سبيل المثال، عمل  38

سنة، استهدفت زبائنه من مغاربة العالم  13إلى  8ألطفال المغاربة المقيمين بالخارج. ومن جهة أخرى، نظم البنك المعسكرات الصيفية لفائدة األطفال من 
 ).2008لسنوي للبنك المركزي الشعبي سنة (التقرير ا

 
 

جات المغاربة احتيا. 1
 المقيمين بالخارج

 العالقة بين المنتجات
 واالحتياجات

 
 

 

. كلفة الخدمات2
البنكية أو البنكية

 الموازية

 
 . قنوات التوزيع:3 

الشبكات والشراكات 

 
 
  

التواصل مع الجالية.4
تدبير السمعة، الترويج

   متعدد القنوات
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 :22ياني رقم الرسم الب
 ، بمليار درهم39)2013-2002تطور ودائع المغاربة المقيمين بالخارج لدى مجموعة البنك الشعبي (

 

 المصدر: بيانات التقارير السنوية لمجموعة البنك الشعبي

، 2013و 2002شهدت ودائع المغاربة المقيمين بالخارج التي استقبلتها مجموعة البنك الشعبي ارتفاعا ما بين و
وبلغت حصة هذه المجموعة من سوق المغاربة المقيمين بالخارج مليار درهم.  76,7مليار درهم إلى  42,45ن م

على الصعيد الوطني. وانخفضت حصة المجموعة من السوق  2003هذه الجالية سنة ودائع في المائة بالنسبة ل 59
واصلت  ،2005حصة البنك من السوق منذ انخفاضا طفيفا بالنظر لتزايد المنافسة. ورغم الوتيرة التنازلية ل

في المائة من ودائع المغاربة  52بحوالي  المجموعة تعزيز مكانتها كرائد في فئة المغاربة المقيمين بالخارج،
، بفضل قوة في المائة على مستوى ودائع البنك 37و 2013المقيمين بالخارج على الصعيد الوطني سنة 

 ترويج لخدمات التحويل وتنمية الشراكات الجديدة.المبيعاتها في المغرب وخارجه، و

وفيما يتصل بحصة مجموعة البنك الشعبي من تحويالت المغاربة المقيمين بالخارج، فقد حّسنت هذه المجموعة 
في المائة من  36أي ، 2013مليار سنة  25إلى  2002مليار درهم سنة  11من التدفقات التي تستقطبها، من 

ويبِرز هذا التطور المجهود التي يبذله البنك . 41في المائة من التدفقات نحو الحساب 75ها ، من بين40التحويالت
 عبر إبرام الشراكات مع الشبكات البنكية بالخارج. 2005لتنويع قنوات التحويالت التي عززتها المجموعة منذ 

ت التأمين المصرفي وحلول تحوال مستمرا إال أنه ما يزال مرتكزا على منتجاعرض المنتجات والخدمات يشهد 
 التحويالت

تعزز تموقع البنك في فئة المغاربة المقيمين بالخارج بالموازاة مع تزايد االهتمام بهذه الفئة. وتم اعتماد خدمات و
 .2002للمغاربة المقيمين بالخارج حسب بلد اإلقامة منذ  42، وعقود الدعم المخصصةإلى البلد الجثمانإعادة 

في توفير شريحة واسعة من الخدمات والمنتجات لزبائنها، من وسائل تحويل  2006منذ  نخرطت المجموعةاو
 األموال إلى تمويل االستثمار، والتجهيز بالنقد، ومنتجات التأمين المصرفي. 

                                                           
 .2001مليار درهم سنة  39,475وصل مبلغ إيداعات المغاربة المقيمين بالخارج  39
 بما في ذلك المعاشات والمخصصات العائلية. 40
 érience du Groupe Rapatriement et valorisation de l’épargne des Marocains Résidant à l’Etranger : Exp)، "2014عطار ه. ( 41

Banque Populaire 2014تشرين الثاني/أكتوبر  16إلى  12"، تم عرضه في إطار المنتدى التاسع للتنمية في أفريقيا من. 
جاد السالمة وإناإلنجاد الشامل الذي يتعلق بعقود دعم مجموعة زبائن "البنك الشعبي" من المغاربة المقيمين بالخارج في بلدان المغرب العربي وأوروبا،  42

واإلمارات العربية الذي يتعلق بعقود دعم مجموعة زبائن "البنك الشعبي" من المغاربة المقيمين بالخارج في كندا والمملكة العربية السعودية والكويت وقطر 
 المتحدة.
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وبالنسبة لتحسين تحويل األموال، تم تنويع قنوات التحويل وإثراؤها عبر الشراكات مع بنوك أجنبية وهيئة دولية 
 ويل وهي "موني غرام".للتح

، أحدثت المجموعة عرضا على شكل حزمة تحمل التسمية "حلول بالدي" التي تستند إلى مقاربة 2009وسنة 
وهي خدمة تحويل فوري عبر شبكة  بالدي إكسبريس"" ، ثممجزأة تجمع بين المزايا البنكية والبنكية الموازية

وفاء تصاحبه امتيازات بنكية موازية لمكافأة ببرنامج  2013الشعبي بنك أوروبا. وتمت تقوية هذا العرض سنة 
 مالية نحو حساباتهم لدى البنك الشعبي في المغرب. التحويالت في إنجاز ال الزبائن على وفائهم

" وهي تحويل األموال إلى الحساببالشراكة مع وسترن يونيون خدمة التحويل " 2013وأطلقت المجموعة سنة 
خدمة على حد قولها. وبفضل هذه القناة الجديدة، يمكن للمستفيد أن يحصل مباشرة على مبلغ أول بنك بادر بهذه ال

. ويمكن أن تكون خدمة "النقد إلى الحساب" وسيلة لتوجيه 43التحويل في حسابه المفتوح لدى شبكة البنك الشعبي
بر شبكته عل نحو المغرب من سوق تحويالت األموا البنك من منظور الزيادة في حصته التدفقات النقدية نحو

 ة من الخدمات البنكية في المغرب.البنكية، وأيضا وسيلة للمساهمة في معدل االستفاد

 آلية المجموعة في التواصل

وانخرطت المجموعة بنشاط في استراتيجية التواصل التي تستهدف المغاربة المقيمين بالخارج منذ استقرار 
ادة من المساهمة النشيطة لمؤسسة محمد الخامس للتضامن في تنظيم عملية شركتها التابعة بالخارج. وعبر االستف

(تعبئة  2002، أحدثت مجموعة البنك الشعبي آلية خالل حملة المغاربة المقيمين بالخارج لسنة 2002عبور 
المستخدمين، وتحسين ظروف االستقبال، وبيع المنتجات والخدمات، والتواصل، وتكييف العرض، السيما فيما 

 يخص األسعار). 

من المغاربة  ئنوعلى الصعيد اإلقليمي، تساهم البنوك الشعبية الجهوية مساهمة نشيطة في تلبية احتياجات الزبا
نك الشعبي، والتكفل المقيمين بالخارج عبر إحداث هيكلة استقبال المستثمرين منهم في مقر كل وكالة جهوية للب

ربة المقيمين بالخارج وتعزيز هياكل االستقبال على مستوى الوكاالت رفيعي المستوى من المغا ئناالمشخص بالزب
 المتخصصة في هذه الفئة. 

، أطلقت المجموعة استراتيجة تواصل تراعي ازدواج ثقافة المغاربة المقيمين بالخارج تحت شعار : 2008وسنة 
ة في مختلف شاركعبر الم "بلدان، وقلب واحد، وبنك واحد". إضافة إلى ذلك، عززت المجموعة سياسة القرب

المغرب أو خارجه: معارض العقار بباريس داخل التظاهرات التي تستهدف المغاربة المقيمين بالخارج، سواء 
المغاربة المقيمين بالخارج ورعاية البرامج واألحداث  وبروكسيل، تنشيط الموائد المستديرة في مواضيع تخص

 التي تخص هذه الجالية.

" وهي وسيلة إعالم dimabladna.maأيضا سياسة تفاعلية إلكترونية عبر الموقع: "واعتمدت المجموعة 
 بلدهم األصل. وتواصل تشجع المحافظة على روابط األجيال الجديدة من المغاربة المقيمين بالخارج مع

تواصل مستهدف ينبني على عرض المنتجات ورعاية المعارض والتظاهرات واعتمد البنك أيضا سياسة 
 صة للمغاربة المقيمين بالخارج والتنشيط التجاري للشبكات المحلية وبالخارج عبر:المخص

                                                           
الرقم األخضر لمصلحة الزبائن للبنك الشعبي لينقل لهم بعد اكتتاب المستفيد المجاني في خدمة "النقد إلى الحساب"، يمكنه أن يتصل عند كل عملية تحويل ب 43

 البيانات الالزمة ذات الصلة بالتحويل ويطلب تحويل األموال مباشرة إلى حسابه.
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إحداث التدبير المشترك للزبائن من المغاربة المقيمين بالخارج، مما يساعد على تبادل المعلومات عن  �
 الزبون وتحسين جودة تدبير العالقة البنكية؛

 لتي تستهدف المغاربة المقيمين بالخارج؛التتبع اليومي لحمالت تسويق المنتجات الجديدة ا �
 اللجوء إلى معيار مرجعي داخلي دوري لتقييم الفعالية التجارية للشبكة وتنمية روح التحدي والمنافسة؛ �
 تنظيم الملتقيات بين شبكات المغاربة المقيمين بالخارج، سواء في المغرب أو في بلدان االستقبال. �

إطالق حمالت تجارية مختلفة  2013التجارية المتعددة القنوات، شهدت سنة  إضافة إلى ذلك، في إطار المقاربةو
 سواء بالخارج أو بالمغرب تهدف إلى تعزيز وفاء الزبائن وتقوية السمعة التجارية المكتسبة. 

–ر المشاركة في التظاهرات الوطنية والدولية المخصصة للمغاربة المقيمين بالخارج ومن جهة أخرى، تعبِّ 
عن رغبة المجموعة في االستجابة للتطلعات  -لعقار، وعملية استقبال المغاربة المقيمين بالخارجمعارض ا

 المتغيرة لهذه الفئة من الزبائن، على أكمل وجه. 

وتعتمد المجموعة أيضا مقاربة تجارية شرسة السيما بمناسبة العودة الصيفية للمغاربة المقيمين بالخارج إلى 
 ز آلية االستقبال في نقط العبور األكثر كثافة. المغرب، وذلك عبر تعزي

 استراتيجية استقرار وتنويع الشراكات

الذي يتيح له االستقرار وممارسة نشاطه  2007بعد أن حصل البنك الشعبي للمغرب على الجواز األوروبي سنة 
تتميز بالتوجهات دخل هذا البنك في مرحلة جديدة من تاريخه في العديد من البلدان األوروبية األخرى، 

 االستراتيجية التالية:

استقرار شركات فرعية جديدة في المناطق التي تشهد تواجدا مكثفا للمغاربة المقيمين بالخارج عبر فتح  �
العديد من الوكاالت في عدة بلدان أوروبية إلى جانب مكاتب تمثيلية في سويسرا واإلمارات العربية 

 المتحدة؛
اء البنكيين المعنية بتحويل األموال، والخدمات البنكية المزدوجة بين البنوك، إبرام االتفاقات مع الشرك �

 السيما مع البنك الشعبي الفرنسي واإليطالي، ومنح القروض.
ط الشراكات مع البنوك الكبرى في بلدان االستقبال وتطوير الشراكات الجديدة التي ترمي إلى إنعاش يتنش �

نكية المزدوجة بين البنوك، السيما مع البنك الشعبي الفرنسي الخدمات البتحويل األموال وتشجيع 
 .واإليطالي

 نشر عرض محلي متنوع. �
 .44تحسين استقطاب تدفقات تحويالت المغاربة المقيمين بالخارج �

ألداء اإللكتروني الدولي وتنتشر لومن جهة أخرى، انخرطت المجموعة في تنظيم أوروجيرو، وهي شبكة تبادل 
شراكتها  2013سنة فعّلت المجموعة منظمة بريدية وبنك تجاري. و 47لدا وتضم حوالي ب 42في أكثر من 

من أجل إحداث العرض البنكي المشترك  2012سنة  ةالمبرم 45التجارية مع البنك الشعبي لصندوق التوفير
والمغرب،  المخصص للمغاربة المقيمين بفرنسا. وينبني هذا العرض على الخدمات البنكية المزدوجة بين فرنسا

ويوفر بالتالي خدمة عابرة للحدود لتحويل األموال بصفة فعالة وتنافسية، وخدمة الدعم، وعروض القرض 
                                                           

 .2007التقرير السنوي لمجموعة البنك الشعبي،  44
التوفير الدولية وفي األقاليم ما وراء لبحار، في رأسمال  محاصة البنك الشعبي لصندوق التوفير المغرب، وهي شركة تابعة لمجموعة البنك الشعبي لصندوق 45

في المائة تهدف، من جملة أمور أخرى، إلى إحداث شراكة صناعية وتجارية ورأسمالية. وترتبط هذه الشراكة بالتعاون في  5البنك الشعبي المركزي بنسبة 
 ستهدف المغاربة المقيمين بفرنساسوق المهاجرين، السيما عبر توفير المنتجات والخدمات المالية التي ت
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وكالة في خدمة اإلدماج  9.000، بحيث يجعل الطرفان شبكة القرب الخاصة بهما التي تتألف من حوالي العقاري
في البلد األصل، ويطمحان إلى تعبئة ادخار هذه الفئة  المالي للمغاربة المقيمين بفرنسا، سواء في بلد اإلقامة أو

 .46للزيادة في تثمينه

وإلى جانب ذلك، وقّعت المجموعة اتفاقيات جديدة مع شركاء مرموقين مستقرين في مناطق مختلفة من العالم 
 ويل. بهدف تشجيع تدفق التحويالت. وعملت أيضا على تحسين خدمات التحويل، السيما آجال تنفيذ هذا التح

 تجربة التجاري وفابنك -

، انخرط التجاري وفابنك في إعادة تنظيم شبكته 2004منذ اندماج البنك التجاري المغربي مع وفابنك سنة 
وسيلة الستقطاب السوق البنكية. وشملت إعادة التنظيم على سبيل المثال إصالح أنظمة  لتصبحالخارجية 

مع التطورات التكنولوجية والتشريعية في بلدان االستقرار. إلى التكيف بصفة جيدة على المعلومات مما يساعد 
جانب ذلك، تم الشروع في سياسة تطوير االستقرار في البلدان األوروبية على شكل شبكة الوكاالت. وصاغ هذا 

 البنك أيضا سياسة تسويقية موجهة نحو فئة المغاربة المقيمين بالخارج.

نفسه كفاعل متميز بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج، انخرط منذ وبفضل رغبة التجاري وفابنك في فرض 
 . الزبائنفي إحداث "وحدة أعمال" جديدة، مخصصة حصريا الحتياجات هذه الفئة من  2005

مما فتح له لتوسيع نطاق نشاطه في بلدان االتحاد األوروبي، وأنشأ التجاري وفابنك شركته التابعة في فرنسا، 
ر في مناطق أخرى من هذا البلد. وتزامنت استراتيجية االستقرار أيضا باستقرار تدريجي في باقي المجال لالنتشا

البلدان األوروبية التي تستقبل المغاربة المقيمين بالخارج (إسبانيا، وإيطاليا، وبلجيكا، وهولندا، وألمانيا، 
 وبريطانيا).

يمين بالخارج مرتبطة باإلدارة العامة لقطب بنك األفراد ويملك التجاري وفابنك حاليا هيكلة مخصصة للمغاربة المق
والمهنيين وتعمل في انسجام تام مع الشبكة البنكية الوطنية وتتيح التدبير المشترك مع التجاري وفابنك أوروبا 

 بصفته بنك تجزئة في أوروبا. 

لجيكا، وهولندا، وإيطاليا، بلدان أوروبية (فرنسا، وألمانيا، وب 7في  47وكالة 73وفي أوروبا، يملك البنك 
وكالة تابعة لشركة البنوك الدولية لباريس،  15، و2013وكاالت تم فتحها سنة  4وبريطانيا، وإسبانيا)، من بينها 

. وتتم 2013) بعد أن استوعبتها التجاري وفابنك أوروبا نهاية سنة لشركة البنكية لغربي أفريقياوهي شركة تابعة ل
في بلدان  المجزأساهم توسيع العرض و ية التي ال يتواجد بها البنك بفضل شبكة الشركاء.تغطية البلدان األوروب

 اإلقامة مساهمة كبيرة في الزيادة في حصص السوق.

مليار درهم سنة  19وبالنسبة لودائع المغاربة المقيمين بالخارج التي استقطبها التجاري وفابنك، فقد ارتفعت من 
في المائة على التوالي من ودائع  27,67في المائة و 27,13، وهو ما يمثل 2013ة مليار درهم سن 41إلى  2002

في المائة من إجمالي  20المغاربة المقيمين بالخارج في القطاع البنكي. وتمثل ودائع المغاربة المقيمين بالخارج 
 ودائع البنك. 

ماليير  3,7إلى  2005ار درهم سنة ملي 2,9وتطورت تحويالت المغاربة المقيمين بالخارج بصفة ملحوظة من 
 .2007ماليير درهم سنة  5، لتبلغ حوالي 2006سنة 

                                                           
46 www.lesechos.ma، "BCP et BCPE, 9.000 agences au service des Marocains de France  2013تموز/يوليه  17"، بتاريخ. 
من الشبابيك في فرنسا وإسبانيا وإنشاء مكتب في أبي ناشونال بنك بلندن. بفضل فتح العديد  2007شباكا سنة  47فقط، ثم  37، بلغ عدد الوكاالت 2006سنة  47

 .2009وكالة سنة  55وبلغ عدد الوكاالت 
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 إال أنه موجه نحو المنتجات الرئيسية للدعم والتحويل والقروض العقاريةباستمرار منتجات العرض يتكيف 

وبالنسبة للمنتجات المخصصة للمغاربة المقيمين بالخارج، فهي تغطي الخدمات البنكية التقليدية والبنك عن بعد 
وامتيازات بنكية وبنكية موازية متعددة، إلى جانب تطوير الشركة التابعة الفرنسية لمنتج القرض االستهالكي، 

نقد التي تتنوع من فتح الحسابات (حساب الشيكات والتحويل عبر االقتطاع البنكي والتحويل من النقد إلى ال
التي  'حزمة بال حدود'بالدرهم، الحساب بالدرهم القابل للتحويل أو الحساب بالعملة) واقتراح ُحزم الخدمات (مثل 

تغطي معظم الخدمات البنكية التي ترتبط باهتمامات المغاربة المقيمين بالخارج سواء في المغرب أو خارجه)، 
آليات تتبع الحسابات عن بعد عن طريق الرسائل األداء (البطاقة الوطنية بال حدود ودفتر الشيكات)، وووسائل 

 النصية القصيرة وعبر األنترنت.

التي تتنوع من اقتناء أو بناء الملك العقاري في المغرب 'مفتاح بال حدود'،  حلول تمويل العقارويقترح البنك أيضا 
ن السعد بال حدود' المرتبط بخدمة 'ضمان السكن' الذي يسّهل الحصول على مسكوعرض القرض العقاري 'مفتاح 

 درهم. 800.000بالمغرب في حدود 

إم.دي.إم إنفست، في المغرب 'مشاريع بال حدود' في إطار صندوق  تمويل مشاريع االستثمارويتم أيضا اقتراح 
غ االستثمار، بحيث يساهم المغربي المقيم في المائة من مبل 65وتساهم هذه الخدمة في منح تمويل في حدود 

 في المائة غير قابلة للتسديد.  10في المائة وتمنح الدولة تسبيقا بنسبة  25بالخارج بنسبة 

 و'واجدة':  48مثل بطاقة 'قسمة' بطاقات األداء والسحب القابلة للتعبئة

بالمغرب وتوفر إمكانية التعبئة  تخصص بطاقة 'قسمة' أساسا ألسرة المغاربة المقيمين بالخارج المستقرين �
 عبر التحويل بتكاليف منخفضة.

بطاقة 'واجدة بال حدود' مخصصة للمغاربة المقيمين بالخارج التي تسمح للمستفيدين، سواء يملكون حسابا  �
 شجع االدخار والتدبير الجيد للميزانية. ، مما ي49بنكيا أو ال، بتنفيذ عمليات السحب والشراء

للمغاربة المقيمين بالخارج،  بالنسبة إنجاد بال حدودوإعادة الجثمان إلى المغرب مثل  ات الدعممنتجوتوجد أيضا 
 وأسرهم وسياراتهم وتغطي الدعم في حالة الوفاة والدعم في المسار نحو المغرب أو انطالقا منه.

وهو مجموعة شاملة من الجديد 'ترانس باك' في فرنسا،  التجاري وفابنك منتجه بالتحويالت، أنشأوفيما يتعلق 
 األموال نحو المغرب عبر عدة قنوات: تحويل وسائل التحويل التي تساعد على

 عبر أمر التحويل انطالقا من حساب مملوك لدى بنك في فرنسا؛ �
 عبر االقتطاع اآللي من حساب مملوك لدى بنك في فرنسا؛ �
 فابنك؛ورو الذي يودع أو يوجه إلى وكالة التجاري وباستخدام الشيك بالي �
 عبر تحويل النقد؛ �
 الحساب المفتوح لدى التجاري وفابنك في فرنسا.  مدينيةعبر الحساب بالتقييد في  �

 :2007التجاري وفابنك بآجال التحويالت وتكاليفها منذ  واهتم

                                                           
 .2007تم الشروع فيها سنة  48
تدى " (حملة أفضل اقتناء واستخدام للبطاقة) في الدورة الثامنة للمن Best Card Acquisition and Usage Campaignحصل البنك على جائزة " 49

) لمكافأته على هذا المنتج المبتكر والمندمج لفائدة الفئة التي ال تستفيد من الخدمات البنكية أو تستفيد منها بصفة 2013األفريقي للمهن والتكنولوجيا (أيار/مايو 
 ضعيفة.
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في الشبكة نفسها. إال أن هذه اآلجال ال تزال مرتفعة في حالة الشراكة  1تقليص اآلجال إلى يوم العملية+ �
 أيام. 4إلى  3بنوك أخرى وتتراوح ما بين مع 

تقليص تكاليف التحويل التي تصبح مجانية في التحويالت من حساب إلى حساب مع الشركاء  �
مجانية التحويالت من البلدان المْصِدرة (فرنسا،  2009االستراتيجيين. وحقق التجاري وفابنك سنة 

إضافة إلى تخفيض عمولة الصرف. وترمي هذه المبادرة وبلجيكا، وألمانيا، وهولندا، وإسبانيا، وإيطاليا) 
 إلى االستجابة النحسار موارد تحويالت المغاربة المقيمين بالخارج. 

مخصص ائن مركز زبائنه وألن التجاري وفابنك يعطي األولوية لعالقات القرب، فقد وضع رهن إشارة زب
 ات الزبائن.يل المعالجة السريعة لطلبلتسه لغات وبكلفة منخفضة 7للمغاربة المقيمين بالخارج في 

بأنها ال تزال متركزة أساسا في حلول التحويل،  2004قترحها التجاري وفابنك منذ يوتبين دراسة المنتجات التي 
وتتم مراجعة ، بفضل الشركات التابعة وفا إيموبيليي ووفا للتأمين. 51ومنتجات التأمين والدعم 50والتمويل العقاري
 قروض العقارية من فترة ألخرى حسب االحتياجات.عروض الدعم وال

وبالنسبة للتواصل بشأن المنتجات، فيتغير من فترة ألخرى ومن وجهة ألخرى. ويبدأ إما في بلدان االستقبال عبر 
، واللجوء إلى وسائل 52الملصقات أو االحتضان الجمعوي أو المشاركة في معرض العقار المغربي بباريس

المالئمة لخصائص الفئة المستهدفة حسب بلد االستقبال، ويتم استكمالها عموما لوسائل من ااإلعالم وغيرها 
 2013سنة واسعة النطاق في بلد المصدر، السيما في الفترة الصيفية. وأطلق التجاري وفابنك  53بحمالت ترويجية

ات أفريقيا، التي تم والمطارات واألسواق الكبرى مرجان ومحط على مستوى الموانئ حملة 'الفرحة بال حدود'
 تجهيزها بهذه المناسبة بمكاتب صرف متنقلة.

 شراكات دولية متنوعة نوعا ما

التي تعتمد عليها في عرضها  54شراكات متنوعة السيما مع مجموعة سانتاندير 2005نسجت التجاري وفابنك منذ 
 الزبناء داخل وكاالت سانتاندير. الذي يستهدف المغاربة المقيمين بإسبانيا وتنشئ مكاتب مخصصة لهذه الفئة من

بفضل التوقيع على العديد من االتفاقات مع البنوك األجنبية مثل البنوك اإليطالية (أونيكريدي أجينسيا تو، 
ومجموعة إم.بي.إس التي تتألف من بنك مونتي دي باشي دي سيينا، وبانكا توسكانا وبانكا أغريكوال مانتوفانا 

دي.ه.ب بنك في ألمانيا والبنوك اإلسبانية (الكايشا كاطالونيا، بنكو بوبوالر وكايا دي وبنك أونيكريديتو)، وبنك 
 مدريد)، تمكن التجاري وفابنك من امتالك شبكة واسعة تساعدها على تسهيل تحويالت األموال نحو المغرب. 

جديد لتوزيع المنتجات  وعلى نموذجواعتمادا على شبكة تجارية واسعة للتجاري وفابنك في المغرب وفي أوروبا، 
؛ وعبر االستفادة من الفترة الصيفية، 2009" منذ الوساطة المعكوسةالمروجة في أوروبا، تم إطالق نشاط "

عملت جميع الوكاالت ذات كثافة عالية من الزبائن من المغاربة المقيمين بالخارج داخل الشبكة المغربية للشروع 
 نت إلى حينه موجودة فقط في أوروبا. في اقتراح طلب االكتتاب في منتجات كا

 تجربة البريد بنك -

                                                           
 2004'مفتاح المهاجر' سنة  50
 .2005خارج سنة منتج 'االستشفاء الذهبي' المخصص للزبائن من المغاربة المقيمين بال 51
52 SMAP. 
 بآلية تواصل مهمة عبّرت عن عودة التجاري وفابنك في سوق المغاربة المقيمين بالخارج. 2006تميزت سنة  53
 في المائة من رأسمال التجاري وفابنك. 14,55تملك مجموعة سانتاندير  54
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المتعلق بالبريد واالتصاالت الصادر بتنفيذه  24-96مؤسسة عمومية خاضعة للقانون رقم  يُعتبر بريد المغرب
)، وتم تحويله إلى شركة 1997آب/أغسطس  7( 1418ربيع الثاني  2بتاريخ  1-97-162الظهير الشريف رقم 

تسمية 'بريد المغرب' خاضعة لمقتضيات القانون المتعلق بشركات المساهمة، ومقتضيات القانون مساهمة تحمل ال
الصادر بتنفيذ القانون رقم  1431صفر  26بتاريخ  1-10-09رقم  الشريف المذكور والنظام األساسي طبقا للظهير

آذار/مار  18بتاريخ  5822بمثابة تحويل بريد المغرب إلى شركة مساهمة (الجريدة الرسمية عدد  08-07
2010.( 

، شركته البنكية التابعة 'البريد بنك'. 2010حزيران/يونيه  8ب في وعلى غرار باقي البلدان، أطلق بريد المغر
ستفادة االمعدل بلغ ويستهدف هذا البنك الفئات ذات دخل ضعيف و/أو دخل غير منتظم. وقبل إطالق البريد بنك، 

وساهم تحويل الخدمات المالية لبريد المغرب نحو . 2009في المائة سنة  34 بفي المغر من الخدمات البنكية
 شركته التابعة البنكية في الزيادة في معدل االستفادة من الخدمات البنكية.

. وطورت الشركة التابعة للبريد القروض لألفراد عبر صوفاك، والتأمين منذ هذا التغيير وتطور العرض وتنوع
، والقرض العقاري ... دون إغفال العرض المحليت االدخار والرسملة، وتحويل النقد إلى النقد على الحياة ومنتجا

 ولية للمغاربة المقيمين بالخارج.المخصص للتحويالت الد

بصفته بنك عائالت المغاربة المقيمين بالخارج وبالتالي، يظل نشاطه مكمال لنشاط باقي ويتصنف البريد بنك 
دان إقامة مغاربة العالم. ويحول المغاربة المقيمين بالخارج جزءا من دخلهم عبر البريد البنوك الممثلة في بل

وشركائه. وتأتي عائالتهم لتَسلُّم حواالتهم مما يمثل بالنسبة للبريد بنك فرصة لتشجيع عروضه المالئمة لالستفادة 
 .55من الخدمات البنكية

، 56بنك شراكات مع وسترن يونيون، وموني غراموفي إطار تطوير فئة تحويل األموال، أبرم البريد 
ذات الصلة بتحويل األموال والتي ستساعد ، ... وتندرج هذه الشراكة في إطار تنويع قنوات التوزيع 57وأوروجيرو

وكالة يملكها البريد بنك والوصول إلى  1.800شركات تحويل األموال هذه على االستفادة من شبكة تضم حوالي 
 شراكة مع البريد.طق النائية من البالد عبر الالزبائن في المنا

خدمة جديدة للتحويل الدولي لألموال عبر األنترنت.  58بالشراكة مع درهم إكسبرسمؤخرا وأطلق البريد بنك 
ويتمثل هذا المفهوم في القدرة على تحويل األموال نحو المغرب انطالقا من بلدان أجنبية حيث يقيم المغاربة 

ألمانيا، وبريطانيا، وبلجيكا، وهولندا، عبر موقع إلكتروني و، مثل فرنسا، وإسبانيا، وإيطاليا، المقيمون بالخارج
بطاقته البنكية تحويل مبالغ مدينية وبالتالي، يمكن للزبون عبر التسجيل في  .59أحدثه البريد بنك ودرهم إكسبرس

حساب مفتوح  دائنيةل التسجيل في بنفس الشكبنك بالمغرب، أو يمكنه  مالية قابلة لألداء في جميع وكاالت البريد
 أية وكالة بنكية أخرى في المغرب.لدى البريد بنك أو لدى 

وتظهر أسعار هذه العملية بوضوح: يتم اإلشعار بمعدل الصرف واألسعار مسبقا لتمكين الزبون من اختيار 
 الصيغة والوسيلة األكثر مالءمة الحتياجاته. 

                                                           
 arid Bank, c’est un compte pour tousNotre vocation à Al B  ،"www.lematin.ma ،9أمين بنجلون التويمي، المدير العام للبريد بنك " 55

 2012أيار/مايو 
 وكالة عبر البالد. 5.000، يضم موني غرام عبر هذه الشراكة أكثر من 2011منذ  56
 ogiro.comwww.eurوحدهما البريد بنك والبنك المركزي الشعبي منخرطان في هذه الشركة،  57
وتمكن من فرض نفسه على مر السنين في سوق تحويل األموال عبر توسيع شبكته تدريجيا. وبما أن  1999أنشئ درهم إكسبرس في الواليات المتحدة سنة  58

 7وبدأ يستقر فيما ال يقل عن  أوروبا اليوم أحد الوجهات الرئيسية للهجرة، فقد حصل درهم إكسبرس على رخصة إنجاز األداء، المسلمة من المملكة المتحدة،
 بلدان أوروبية من بينها فرنسا، وإيطاليا وإسبانيا، وبريطانيا.

59 www.transfert.ma 
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ه بدة زبائنه في المناطق الحضرية وشإطار سياسة توسيع شبكته في سياسة القرب لفائ وانخرط البريد بنك أيضا في
 الحضرية والريفية، وأيضا من أجل التحسين المستمر الستقبال الزبائن وجودة الخدمة. 

 تموز/يوليه 8وبحثا عن إبراز نشاط النقد، تم الترخيص للبريد بنك بإنشاء شركة تابعة مخصصة لهذا النشاط في 
ببرنامج استثمار يبلغ  2017نقطة بيع بحلول  400تحمل العالمة التجارية "البريد كاش" التي تعتزم فتح  2013

 مليون درهم.  121,5

من دراسة تجارب الرواد في سوق المغاربة المقيمين بالخارج، وهما مجموعة البنك الشعبي قي نستبناء عليه، و
 والتجاري وفابنك، الخالصات التالية:

عبر إنشاء الشركات التابعة باستخدام التسهيالت منذ زمن لمجموعات البنكية المغربية الكبرى اتقرار اس �
التي توفرها القواعد ذات الصلة 'بالجواز األوروبي' لمزاولة النشاط عبر إنشاء الشركات التابعة أو عبر 

 التقديم الحر للخدمة (أي دون الحاجة إلى االستقرار في البلد).
المجمع، وعرض منتجات الدعم، ومنتجات التأمين المصرفي، وبرامج الوفاء، وما صاحبه من العرض  �

اهتمام حديث بمنتجات البنك عن بعد بالنسبة للجيل الجديد من المغاربة المقيمين بالخارج. ويؤكد هذا 
ت التقليدية التوجه على فكرة "أن السوق كيفما كان متطورا، فهو ليس مشبعا بما فيه الكفاية في الفئا

 .60الضغط على قرض السكن) من المغاربة المقيمين بالخارج من الجيل األول"و، ت(التحويال
إحداث آلية يقظة تنافسية ومخططات عمل ترمي إلى كسب ثقة هذه الفئة االستراتيجية من الزبائن استنادا  �

 إلى الهوية والثقافة المغربية. 
ترنت، والتسويق المباشر، واستخدام وسائل التواصل في بلدان استخدام مختلف دعائم التواصل، مثل األن �

إقامة المغاربة: الراديو، والتلفزة، والصحافة، والملصقات، وتكسية حافالت النقل العمومي، والقرعات، 
(... 

 إبرام الشراكات وتنويعها من أجل تعزيز تدفق التحويالت وتقليص تكاليفها. �
 التكاليف. ستخدام األنترنت) كبديل لتقليصالشروع مؤخرا في البنك عن بعد (ا �
وتظل االستثمارات في ال تزال المنتجات ذات الصلة باالستثمار منحصرة في االستثمارات العقارية.  �

 جة محدودة جدا وال تحظى بما يكفي من الترويج. محفظة األوراق أو في االستثمارات المنتِ 

ت، أطلقت البنوك الرئيسية (التجاري وفابنك والبنك المركزي ومن جهة أخرى في سبيل الزيادة في حجم التحويال
، وهي أرضية 61بوابة المعلومات 'مغرببنك' 2013الشعبي، والبنك المغربي للتجارة الخارجية، والبريد بنك) سنة 

من أجل تقريب تهدف إلى تجميع ونشر جميع العروض البنكية ذات الصلة باالدخار واالستثمار وتحويل األموال 
 الخدمات من المغاربة المقيمين بالخارج. 

 

  

                                                           
 .29" الصفحة  un enjeu de développement igrantsle rapport sur les transferts de fonds des m :مصرف التنمية األفريقي: " 60
61 www.maghribank.ma 
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 بُعد االستثمار فيما يتصل بتحويالت المغاربة المقيمين بالخارج : الجزء الرابع

غم أهمية تحويالت المغاربة المقيمين بالخارج بالنسبة لالقتصاد المغربي، فال تتركز إال بصفة ضئيلة على ر
مغاربة المقيمين بالخارج للمقاوالت التي يمكنها أن تضطلع بدور الوسيط االستثمار. ولم تنضج بعدُ مقاربة إنشاء ال

مع األسواق الرئيسية الستقبال العرض المغربي القابل للتصدير. وتظل التحويالت عموما تدفقات مالية بدل أن 
 تنتِج فرص الشغل والقيمة المضافة.تتحول إلى مشاريع استثمار 

 لمغاربة المقيمين بالخارج. دينامية ضعيفة الستثمارات ا4-1 .1-14

. وعلى 62في المائة من اإلجمالي 7,7وتبقى حصة التحويالت المخصصة لمشاريع االستثمار ضعيفة، وال تمثل إال 
مليون درهم في السنة في  500الصعيد القطاعي، احتكر قطاع العقار حصة األسد من هذه االستثمارات بحوالي 

 116). ويليه قطاع السياحة (2011في المائة سنة  98ن االستثمارات (في المائة م 71، أي 2011-2005الفترة 
مليون، أي  16في المائة)، ثم قطاع التجارة ( 8مليون، أي  55في المائة)، فقطاع الصناعة ( 17مليون درهم، أي 

 في المائة).  2

 )*لنشاط، بمليون درهم (: االستثمارات التي أنجزها المغاربة المقيمون بالخارج حسب قطاعات ا9الجدول رقم 

)11-2005( الحصة)11-2005( المتوسط2005200620072008200920102011 القطاع
 %71 497 929 692 443 644 293 198 283 العقار

 %17 116 6 125 177 113 261 113 17 السياحة
 %8 55 7 10 125 70 163 10 0,4 الصناعة
 %2 16 1,8 2,1 - 29 0,2 60 0,1 التجارة

 %3 19 3,2 2 12 24 9 80 0,5قطاعات أخرى
 %100 700 947 831 757 880 726 461 301 المجموع

 المصدر: مكتب الصرف.
انات ) يتعلق األمر بعمليات يتم تمويلها بالمساهمة بالعملة األجنبية ويصرح المغاربة المقيمون بالخارج بأنها استثمار. وال تشمل هذه البي*(

 ات التي تمولها السيولة بالدرهم. االستثمار

ويظل العقار القطاع المهيمن على استثمارات المهاجرين ألنه رمز للنجاح االجتماعي ويحمل قيمة رمزية 
بات للمهاجر الذي يعيش بعيدا عن موطنه. ويمثل بناء مسكن في البلد األصل ضمانا تجاه تقلوعاطفية بالنسبة 

 .بالمغربشخصيا ر هؤالء المهاجرين حضومن جهة، وال يستلزم  63الحياة

ويحدث هذا القطاع أثر كبيرا إذ يترتب على ظروف السكن قدرة أفضل على العمل وأيضا تغذية أفضل وتعليم جيد 
لألطفال. إضافة إلى ذلك، يحفز هذا النوع من االستثمار دينامية االقتصاد المحلي، عبر مختلف المهن ذات الصلة 

لبناء، والنجارة، والحدادة)، مما يساهم في تطوير المقاوالت الصغيرة ويحفز إنشاء فرص بقطاع البناء (معدات ا
 ). 2007خشاني، الالشغل المباشرة وغير المباشرة (

                                                           
في المائة) أو لشراء القيم المنقولة (هيآت التوظيف الجماعي في  0,65في المائة من االستثمار المباشر. ويتجه الباقي للتوظيفات المالية ( 7يتألف أكثر من  62

"، مرصد MRE - l'utilisation des transferts- Observatoire de la Communauté marocaine à l'étranger القيم المنقولة، األسهم". "
 .98، الصفحة 2008الجالية المغربية المقيمة بالخارج، مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج، 

 جرة والعالقة بين الكفاءات والهجرة والتنمية.عن اله 2012-2011الهجرة والكفاءات في المغرب "نتائج الدراسة االستقصائية لسنة  63
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وإضافة إلى هيمنة العقار، تميز خصائص أخرى استثمارات المغاربة المقيمين بالخارج من حيث المبالغ 
المشاريع، وتموقعها. ويستثمر المغاربة المقيمون بالخارج خصوصا في  المستثمرة، وقطاعات االستثمار، وطبيعة

في المائة من اإلجمالي). وفي المقابل، ال  40المشاريع الصغيرة التي يقل مبلغ استثمارها عن نصف مليون درهم (
 .64في المائة من اإلجمالي 14مالين درهم، وال تمثل بالتالي إال  5تتجاوز المشاريع الكبرى 

المغاربة المقيمين بالخارج حسب األجيال، مما يؤثر بصفة جلية على اختيار ملمح بط خاصية مهمة أخرى بوترت
في المائة من إجمالي  72إلى  65القطاعات. فيستثمر الجيل األول والثاني من المغاربة المقيمين بالخارج حوالي 

في  30في المائة للخدمات و 70طاعات بمعدل االستثمارات في قطاع العقار. بينما يتوزع الباقي على باقي الق
 اعة والصناعة الغذائية والصناعة.المائة للزر

بمشاريع يكون مبلغ أنشطة الخدمات هتم خالف القطاعين الزراعي والتجاري حيث تهيمن المشاريع الصغيرة، تبو
مشاريع السياحة والمطاعم ويختار المغاربة المقيمون بالخارج من الجيل الثالث استثمارها مرتفعا نوعا ما. 

والمقاولة من الباطن. وال يُعد اختيار موقع المشروع اعتباطيا إذ يختار هؤالء المهاجرون عموما منطقتهم األصل. 
ومع ذلك، تتركز المشاريع العالية التكنولوجيا ومشاريع التعليم وتقنيات التواصل واإلشهار حصريا في المدن 

 الكبرى للبلد.

تشهد بورصة القيم للدار البيضاء اهتماما متزايدا من لدن المستثمرين من المغاربة المقيمين  ومن جهة أخرى،
 بالخارج، السيما األجيال الجديدة، إال أن هذا االستثمار يظل ضعيفا مقارنة مع حجم التحويالت. 

قيم المنقولة التي تتضمن الشمل فقد سجل استثمار المغاربة المقيمين بالخارج في محفظة األوراق طفرة نوعية، وي
 األسهم المدرجة في البورصة وهيآت التوظيف الجماعي في القيم المنقولة. ويتجسد تطور هاتين الفئتين كما يلي:

مليون  66: ارتفع استثمار المغاربة المقيمين بالخارج في هذه األسهم من األسهم المدرجة في البورصة �
 إال أن هذا المبلغ ال يمثل إالفي المائة.  480بارتفاع بنسبة ، أي 2013مليون درهم سنة  308درهم إلى 

 0,3مليون درهم (كان يبلغ  136.990في المائة من إجمالي االستثمار األجنبي الذي يقدر بحوالي  0,22
يهيمن عليهم األشخاص في المائة أشخاص اعتباريون أجانب  98,71) ويملكه بنسبة 2011في المائة سنة 
 لفرنسيون غير المقيمين. االعتباريون ا

تطور استثمار المغاربة المقيمين بالخارج في سندات هذه : هيآت التوظيف الجماعي في القيم المنقولة �
مليون درهم، علما أنه  371مليون إلى  215، إذ ارتفع من 2013-2002الهيآت بصفة مّطردة في الفترة 

ر في  2009و 2008شهد ارتفاعا استثنائيا سنتي  ل هذا االستثمار . ومثّ 2007في المائة مقارنة مع  64قدِّ
مقابل  2008سنة  هيآت التوظيف الجماعي في القيم المنقولةفي المائة من االستثمار األجنبي في  49,10
 في المائة فقط.  39إلى  2011. وانخفض هذا االستثمار سنة 2007في المائة سنة  27,80

  

                                                           
64 "MarocInvestissements directs étrangers dans le monde et au   2007". وزارة الشؤون االقتصادية والعامة. تشرين األول أكتوبر .

 . 33الصفحة 
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 :10الجدول رقم 
المقيمين بالخارج في األسهم وفي حصص هيآت التوظيف الجماعي في القيم المنقولة  تطور استثمار المغاربة

 (بمليون درهم)

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
 االستثمارات في األسهم المدرجة في البورصة 

المغاربة 
المقيمون 
 بالخارج

66 90 124 87 112 281 382 400 359 383 308 308 

 136990 118100 147343 167105 143843 145269 145710 120211 84863 57783 24959 20836 األجانب

 االستثمارات في هيآت التوظيف الجماعي في القيم المنقولة 
المغاربة 
المقيمون 
 بالخارج

215 249 349 366 353 352 577 507 410 368 774 371 

 944 1299 529 862 876 1175 1266 690 566 541 525 290 األجانب

 المصدر: تقارير حول االستثمارات األجنبية في بورصة الدار البيضاء/ مجلس القيم المنقولة

، إذ 2013و 2002وتطورت استثمارات المغاربة المقيمين بالخارج في محفظة السندات تطورا ملحوظا ما بين 
في المائة، علما أنها بلغت  141,63، أي بارتفاع بنسبة مليون درهم 679مليون درهم إلى  281ارتفعت من 
إلى الحجم اإلجمالي لتحويالت المغاربة المقيمين  . ونسبةً 2012سنة  1082و 2008مليون سنة  959ذروتها في 

في المائة سنة  1,80مقارنة مع  2013في المائة سنة  2,4بالخارج في نفس السنة، بالكاد مثلت هذه االستثمارات 
الستثمار في األسهم المدرجة في البورصة أو في حصص تعلق األمر با، إال أنها تشهد نموا مطردا، سواء 2008

 هيآت التوظيف الجماعي في القيم المنقولة. 

 . الهياكل العمومية4-2 .1-15

 المراكز الجهوية لالستثمار

المساعدة للمستثمرين. وتتألف تتكلف هذه المراكز بمهمتين رئيسيتين: المساعدة على إنشاء المقاوالت، وتقديم 
بالتالي من شباكين، وهما شباك خاص بإنشاء المقاوالت، وشباك خاص بتقديم المساعدة للمستثمرين (انظر اإلطار 

 أسفله).

على قدم المساواة مع ورغم أن المراكز الجهوية لالستثمار تتعامل مع المستثمرين المغاربة المقيمين بالخارج 
 ة المقيمين، فإن خدمات هذه المراكز لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج تتلخص فيما يلي:المستثمرين المغارب

آب/أغسطس من كل سنة (تنظيم اللقاءات،  10االحتفال باليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج وهو  �
 وأيام األبواب المفتوحة، وحلقات العمل/المناقشات ...)

طلبات المغاربة المقيمين بالخارج (طلبات المعلومات عبر البريد إعطاء األولوية في الجواب على  �
 لكتروني أو عبر البريد الرسمي).اإل

تنظيم أو المشاركة في وفود الفاعلين االقتصاديين والمؤسسيين المتوجهين إلى بلدان استقبال الجالية للقاء  �
القتصادية اإلقليمية، إلى جانب توعية المغاربة المقيمين بالخارج والتواصل بشأن اإلمكانات والدينامية ا

 فيزهم على االستثمار في المنطقة.المغاربة المقيمين بالخارج وتح
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تجاه هذه الفئة. وتتضح  مقاربتهاوبناء عليه، نجحت المراكز الجهوية لالستثمار مقارنة مع غيرها في التميز في 
لبعض المراكز الجهوية لالستثمار سواء عبر  مكانة المغاربة المقيمين بالخارج في التوجهات االستراتيجية

. 65التواصل المستهدَف في الموقع اإللكتروني للمركز، أو عبر إحداث خلية مخصصة للمغاربة المقيمين بالخارج
واستنادا إلى البيانات التي قدمتها المراكز الجهوية لالستثمار الخمسة التي أجابت عن االستمارة، تتبين المالحظات 

 بوضوح:التالية 

 15يتراوح المتوسط السنوي للمقاوالت التي أنشأها المغاربة المقيمون بالخارج من منطقة ألخرى ما بين  �
 مقاولة. 90و

يتولى المغاربة المقيمون بالخارج مشاريع االستثمار بأنفسهم في معظم الحاالت. إال أن بعضهم يتشارك  �
 لحاالت. يكونون مغاربة في معظم ا نمع مستثمرين آخرين، الذي

يختلف الحجم المتوسط الستثمار المغاربة المقيمين بالخارج من مركز جهوي لالستثمار إلى آخر ما بين  �
لخارج أيضا مليون درهم. وتعتمد قطاعات اهتمام المغاربة المقيمين با 15أكثر بقليل من مليون درهم إلى 

 على إمكانات المنطقة.
 .66مغاربة المقيمين بالخارجإنجاز دراسات جدوى االستثمار لفائدة ال �
من منطقة ألخرى. ففي بعض المناطق، مشاكل المغاربة المقيمين بالخارج المستثمرين حجم ختلف ي �

 يكتسي اختيار المشروع والتمويل أهمية كبيرة، ويظل مشكل العقار عامال مثبطا لالستثمار. 

ديم ملفات غير مكتملة، وغياب معني باألمر بعض المشاكل ال تزال ترتبط بالمستثمر نفسه، مثل تقمما يعني أن 
لتتبع الملف، أو في حالة وجود ممثل، عدم قدرة هذا الممثل على التتبع المالئم للملفات أو على تمثيل المغاربة 
المقيمين بالخارج. ويقدم بعض المغاربة المقيمين بالخارج ملفاتهم خالل مكوثهم بالمغرب ويطلبون إجراء 

 دون علم باإلجراءات سارية المفعول. المعامالت بسرعة 

وبالنسبة للتنسيق، تربط المراكز الجهوية لالستثمار عالقات شراكة متميزة مع مؤسسة البنك الشعبي إلنشاء 
، واالتحاد العام لمقاوالت المغرب وفي المناطق ذات وجهة زراعية مع صندوق التنمية الفالحية. 67المقاوالت

وتظل العالقة مع الهيآت المخصصة للمغاربة  اكبة و/أو تمويل مشاريع االستثمار.ويندرج التنسيق في إطار مو
المقيمين بالخارج غائبة نوعا ما أو آنيّة. وأبرمت بعض المراكز الجهوية لالستثمار اتفاقيات إطارية مع نادي 

 المستثمرين المغاربة بالخارج.

  

                                                           
 في المائة من إجمالي الزوار. 4بة المقيمين بالخارج حالة المركز الجهوي لالستثمار بسوس ماسة درعة الذي يمثل فيه الزوار من المغار 65
 حالة المركز الجهوي لالستثمار بسوس ماسة درعة الذي أنجز دراسة في مناطق تارودانت، وتزنيت، وطاطا. 66
ة المقيمين بالخارج تهدف إلى توفير تم التوقيع على اتفاقات بين المركز الجهوي لالستثمار والمؤسسة من أجل إنشاء لجان جهوية للمقاوالت لفائدة المغارب 67

 فضاء للقاء والتشاور مع جميع الفاعلين الجهويين المنخرطين في عملية االستثمار الخاص في المنطقة.
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 : اختصاصات المركز الجهوي لالستثمار 2اإلطار رقم 

المتحدث الوحيد مع كل شخص يرغب في إنشاء مقاولة، أيا كان  شباك المساعدة على إنشاء المقاوالتبر عتَ يُ 
شكلها، ويرغب في اللجوء إلى هذه الخدمة. ويمكن لهذا الشباك أن يملك ملحقات على الصعيد اإلقليمي، والوالئي 

شارة المعنيين باألمر استمارة موحدة ويضع مستخدموه رهن إأو الجماعي، حسب االحتياجات واإلمكانات. 
تتضمن جميع المعلومات التي ينص عليها القانون أو التشريعات من أجل إنشاء المقاولة. وينجز هؤالء 

للحصول على الوثائق أو الشواهد التي يستلزمها  لدى اإلدارات المعنية المستخدمون جميع اإلجراءات الالزمة
وداخل أجل يحدده الوالي، يسلم هؤالء المستخدمون لصاحب إلنشاء الشركة.  والالزمة و التشريعات،القانون أ

الطلب وثائق اإلثبات التي سلمتها اإلدارات والتي تشهد بإنشاء المقاولة. ويتعين أن يتمتع مستخدمو المركز 
تسهيل مرور  الجهوي لالستثمار بحنكة شديدة وأال يقتصروا على انتظار حاملي المشاريع. بل ينبغي عليهم أيضا

 القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي بطريقة سلسة وذكية. 

 ، فهو :لمستثمرينمساعدة للشباك تقديم البالنسبة 

يوفر لهم جميع المعلومات الالزمة لالستثمار الجهوي ويدرس جميع طلبات الرخص اإلدارية أو يحّضر جميع  -
ثمار في القطاعات الصناعية، والصناعة الغذائية، وقطاع المعادن، الوثائق اإلدارية الالزمة إلنجاز مشاريع االست

مليون درهم، وذلك لتمكين  200والسياحة، والصناعة التقليدية والسكن، إذا تعلق األمر باستثمارات يقل مبلغها عن 
 ه االستثمارات؛ذوالي الجهة من تسليم الرخص أو التوقيع على الوثائق اإلدارية ذات الصلة به

مليون درهم،  200رس بالنسبة لالستثمارات المعنية بالقطاعات المذكورة والتي يساوي مبلغها أو يفوق يد -
مسودات العقود أو االتفاقيات التي سيتم إبرامها مع الدولة، حتى يستفيد المستثمر من المزايا الخاصة، ويحيلها على 

اقدة عليها. ويحّضر الوالي في نطاق اختصاصاته ويوقع السلطة العمومية المعنية بالموافقة ولتوقيع األطراف المتع
 على الرخص والوثائق والعقود الالزمة لتنفيذ االستثمار والتي تنص عليها االتفاقية التي يتكلف بتنفيذها؛

يضطلع المركز يقترح التسوية الودية للنزاعات التي تنشأ بين المستثمرين واإلدارات. وفي إطار هذه المهمة،  -
ي لالستثمار بدور الدعم النشيط للمستثمر الجديد مع مراعاة تقديم المساعدة للمقاوالت التي تواجه صعوبات الجهو

 من أجل كفالة استمرارية نشاطها.

 لجنة االستثمارات

يترأس الوزير األول لجنة االستثمارات، وتتجلى مهمتها في تنفيذ أي تدبير يرمي إلى تحسين وتطوير مناخ 
ن أالبت في العراقيل أمام تنفيذ أي مشروع استثماري وتبسيط اإلجراءات التي من شأنها مغرب، واالستثمار بال
 .مليون درهم 200مشاريع االستثمار التي تفوق كلفتها تعرقل تنفيذ 

نة بعيدة عن اإلحاطة بهذه بأن هذه اللجطبيعة مشاريع المغاربة المقيمين بالخارج ومتوسط حجم استثماراتهم وتبيّن 
 لفئة.ا
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 مجلس القيم المنقولة

تم إنشاء مجلس القيم المنقولة ليكون هيئة تنظيم أسواق رؤوس األموال بموجب الظهير الشريف بمثابة القانون 
 وتتمثل مهمته فيما يلي: 212-93-1

 ر في القيم المنقولة؛التأكد من حماية االدخار المستثمَ  �
 العمل على ُحسن اشتغال األسواق؛ �
 ممارسة اختصاصاتها في تنظيم األسواق. دعم الحكومة في �

وتُعامل هذه المؤسسة جميع المستثمرين على قدم المساواة (بمن فيهم المغاربة المقيمون بالخارج) فيما يخص 
 المعاملة، والحصول على المعلومات، والمنتجات المالية. 

 اتالوكالة المغربية لتنمية االستثمار

وير وتشجيع االستثمارات االعتبارية واالستقاللية المالية وتتكلف بتطهي مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية 
 بالمغرب.

وتتكلف أيضا بالتعاون وتنسيق أنشطة الترويج ، هيئة استقبال وتوجيه للمستثمرينوتتمثل مهمتها في أن تكون 
 . سواء في المغرب أو خارجه

لفائدة المستثمرين األجانب، بمن فيهم المغاربة  وتُعنى أيضا بإتاحة المعلومات ذات الصلة بإمكانات االستثمار
المقيمون بالخارج، حسب الجهات االقتصادية والقطاعات، وعن التشريعات سارية المفعول. وتعرض أمام 
المستثمرين مزايا وخصائص المغرب من حيث إنشاء المقاوالت: اإلطار القانوني واالقتصادي، والمزايا المالية 

الجهوي والوطني. وتقدم أيضا المساعدة الالزمة لتسريع اإلجراءات وتيسير العقود مع المتاحة على الصعيد 
" (الخدمة الالحقة) من أجل كسب After careفي الخدمة " 2011وشرعت منذ نيسان/أبريل المصالح العمومية. 

دانية، وتحديد احتياجات ثقة المستثمرين الموجودين في البلد: تتبع أفضل لمشاريع االستثمار وجمع المعلومات المي
 التيسير، والتنسيق الجيد بين اإلدارات المحلية والمركزية. 

ويبين الطابع الترويجي للوكالة ومحتوى عرضها أنها بعيدة عن تغطية احتياجات هذه الفئة التي يُعد الحجم 
رتقب أن يراعي مشروع المتوسط الستثماراتها ضعيفا بالنظر لحجم االستثمارات التي تشجعها هذه الوكالة. ويُ 

هيآت احتياجات هذه الفئة التي ال تحظى بعدُ باالمتياز لدى تعديل تموقع الوكالة المغربية لتنمية االستثمارات 
 تشجيع االستثمارات بالمغرب.

 . الهياكل الخاصة4-3 .1-16

 مؤسسة إنشاء المقاوالت التابعة لمجموعة البنك الشعبي

ذات هدف غير ربحي معترف لها بصفة المنفعة العمومية. وتتمثل مهمتها  تعتبر مؤسسة إنشاء المقاوالت جمعية
 فيما يلي:

 العمل على نشر ثقافة روح المقاولة المواطنة والحديثة بين حاملي المشاريع؛ �
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 تشجيع وتسهيل مبادرة االستثمار على الصعيدين الجهوي والوطني؛ �
 تيسير الحصول على التمويل لفائدة حاملي المشاريع؛ �
 يع استدامة المقاوالت المستفيدة من خدمات المؤسسة؛تشج �
 كفالة القرب المحلي بفضل شبكة من المكاتب الجهوية؛ �
 المساهمة في اليقظة ذات الصلة بإنشاء المقاوالت على الصعيدين الجهوي والوطني. �

ثمرين بالمغرب، في مقاربة المشورة لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج المست 2009سنة المؤسسة هذه بدأت و
وأعطت االنطالق لتدابير ترويجية، مثل المشاركة في قافلة تشجيع االستثمار التي تستهدف المغاربة المقيمين 
بالخارج في خمسة بلدان استقبال في أوروبا، وذلك بالتعاون مع البنك الشعبي، والشعبي بنك أوروبا، وبنك العمل، 

 دي المستثمرين المغاربة بالخارج.ونا

 توجه منتجاتها الرئيسية نحو هدفين بارزين:وت

 الزبائن المحليون: �
 دعم حاملي أفكار المقاوالت؛ -
 المواكبة في مرحلة ما قبل اإلنشاء لفائدة حاملي مشاريع المقاوالت؛ -
 التتبع الالحق للمقاوالت التي تم إنشاؤها مؤخرا. -
 :من مغاربة العالمالزبائن  �
 للمغاربة المقيمين بالخارج في بلدان االستقبال؛ حزمة أسيست/إنفست، وهي خدمات مخصصة -
 للمغاربة المقيمين بالخارج في المغرب. ةحزمة دليل/إنفست، وهي خدمات مخصص -

 على صعيد سوق المغاربة المقيمين بالخارج

'وكالة التعاون  مع الشريك 'في إنشاء المقاوالتالمغربية المساهمة في مشروع 'مواكبة جالية الشتات  �
 في مرحلتيها األولى والثانية؛(أسيم)  والتنمية المحلية في منطقة البحر المتوسط'الدولي 

 المشاركة في برنامج 'دياميد' لدعم إدماج الشباب المغاربيين حملة الشواهد ودعم روح المقاولة المحلية. �

باستثمار  68ولةمقا 241إنشاء  2013-2010ودعمت مؤسسة إنشاء المقاوالت، بصفتها هيئة مواكبة، في الفترة 
درهم  1.186.000منصب شغل، أي بمعدل استثمار حوالي  1178درهم مما وفّر  285.810.000إجمالي قدره 

مناصب شغل لكل مقاولة. ويتركز إنشاء المقاوالت في قطاع  5لكل مقاولة ومعدل توفير فرص الشغل بحوالي 
جهة أكادير، ثم  جهةطنجة الصدارة، تليها  جهةل في المائة)، حيث تحت 15في المائة)، والتجارة ( 61الخدمات (

 .بني مالل، حسبما يتضح من الرسمين البيانيين أدناه

  

                                                           
منصب  402مليار درهم وساهمت في توفير  72، مما يمثل غالفا استثماريا بأكثر من 2011مقاولة أنشأها المغاربة المقيمون بالخارج سنة  51من بينها  68

 شغل.
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: توزيع استثمارات المغاربة 23الرسم البياني رقم 
 المقيمين بالخارج حسب القطاعات

: توزيع استثمارات المغاربة 24الرسم البياني رقم 
 الجهاتالمقيمين بالخارج حسب 

 

 2013-2010المصدر: مؤسسة إنشاء المقاوالت/ مجموعة البنك الشعبي 

 بنك العمل

وتتمثل مهمته الرئيسية في المساهمة في تمويل مشاريع استثمارات المقاولين من  1989أنشئ بنك العمل سنة 
 حداثالمغرب. وساهم هذا البنك منذ إنشائه في إ المغاربة المقيمين بالخارج الراغبين في توطين استثماراتهم في

وتطوير المشاريع الكبرى، التي ينجزها المقاولون المنحدرون من الجالية المغربية المقيمة بالخارج، مما أتاح لهم 
 االقتصادية واالجتماعية بالمغرب.المشاركة في التنمية 

ويتعلق األمر بالدراسة المباشرة للملفات واتفاق  نشاطين جديدين لتحفيز تواجده في السوق. 1992واكتسب سنة 
 القروض متوسطة وطويلة األجل.

سنة من الخبرة، أصبح بنك العمل بنكا بمعنى الكلمة، فقد حصل من بنك المغرب على ترخيص تلقي  21وبعد 
كبة المغاربة المقيمين بالنظر لمهمته األولية وهي موا 1989الودائع، وهي إمكانية لم يكن يتمتع بها منذ إنشائه سنة 

 ارج عبر تمويل مشاريعهم بالمغرب.بالخ

لم يكن بنك العمل قادرا على تلقي الودائع، رغم أنه يمنح القروض، ومع ذلك، وعلى خالف باقي البنوك التجارية، 
 وهكذا، ضعُفتوبالتالي كان مضطرا إلى الحصول على إعادة التمويل من باقي المانحين، من بينهم البنوك. 

. ويحمل بنك المغاربة المقيمين بالخارج هذا االختالل منذ إنشائه مما حوله إلى ته بسبب ارتفاع كلفة مواردهتنافسي
 احتدام المنافسة.في ظل قوقعة فارغة 

 في المائة من رأسمالها لتتحول 40، أخذ البنك المركزي الشعبي زمام أمور هذه المؤسسة عبر شراء 2009وسنة 
للمجموعة متخصصة في مواكبة وتمويل برامج استثمار الزبائن من المغاربة المقيمين بالخارج،  إلى شركة تابعة

 لتلقي الودائع لكن حصريا من الزبائن من المغاربة المقيمين بالخارج. 2010البنك المركزي منذ خيص ترتمتع بوت
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ستفيد من موارد مالية وبشرية بفضل انضمامه إلى المجموعة، وي 2011وخضع هذا البنك إلعادة الهيكلة سنة 
في إطار مهمته الرئيسية الموكولة إليه، وهي المساهمة في تمويل المشاريع التي يحملها كليا أو  69وتقنية مالئمة

 ون بالخارج و/أو أفراد عائالتهم.جزئيا المغاربة المقيم

 ت بنكية مندمجة: ويقدم بنك العمل للمقاولين من المغاربة المقيمين بالخارج عرض منتجات وخدما

 ربط العالقات مع مختلف اإلدارات والمتدخلين في إجراء االستثمار؛ .1
 االستشارة القانونية والضريبية؛ .2
 الهندسة المالية؛ .3
 وصياغة مخطط األعمال؛الدعم في إنجاز دراسات الجدوى  .4
 التركيب التقني لملفات االستثمار. .5

 )2013-2011المقيمين بالخارج ( : أنشطة بنك العمل لفائدة المغاربة11الجدول رقم 

 2013 2012 2011 نوع الخدمات
 49570 غير متوفر غير متوفر االستشارة والدعم والمواكبة

 25 غير متوفر 43 تمويل المشاريع 
 مليون درهم 330 مليون درهم 203 غير متوفر مبلغ االستثمارات

 )2013-2011المصدر: التقارير السنوية لمجموعة البنك الشعبي (

 نادي المستثمرين المغاربة في الخارج

لتشجيع الجالية المغربية بالخارج على االستثمار في  1997أنشئ نادي المستثمرين المغاربة في الخارج سنة 
المغرب، وجعلها قوة محركة للتنمية. ونجح في ضخ العديد من المشاريع في عدة مناطق من المغرب بما متوسطه 

 27.000، أي 2007و 1997مشروع في جميع القطاعات ما بين  500السنة (أكثر من مشروعا في  50أكثر من 
 مليون درهم).  270منصب شغل ومبلغ معامالت سنوي يُقدَّر بحوالي 

 . اإلطار المؤسسي والتشريعي الخاص بالمغاربة المقيمين بالخارج4-4 .1-17

ال المغاربة المقيمين بالخارج، أحدث مع سياسات االندماج في بلدان استقبتجاوبا على المستوى المؤسسي و
المغرب في التسعينيات هياكل عمومية مخصصة للجالية المغربية المقيمة بالخارج، تهدف إلى تمتين روابطهم مع 

 بلدهم األصل. 

هذه  تأحدثتمثل الواجهة السياسية فيما يخص الهجرة. و :الوزارة المكلفة بالجالية المغربية المقيمة بالخارج
حاملي المشاريع والمستثمرين من المغاربة المقيمين بالخارج. وتتمثل األهداف الرئيسية لهذه م ة خلية دعالوزار

الهيئة في إعالم المستثمرين المحتملين من المغاربة المقيمين بالخارج وتوجيههم فيما يتصل بمختلف قطاعات 
يع المراحل انطالقا من الصياغة إلى تنفيذ في ذلك، عبر جماالقتصاد الوطني؛ ودعم حاملي المشاريع الراغبين 

                                                           
 .2011التقرير السنوي لمجموعة البنك الشعبي سنة  69
 مغربي مقيم بالخارج الدعم القانوني أو المالي. 65مغربي مقيم بالخارج طلبات للحصول على معلومات قطاعية وطلب  350قدم  70
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االستثمار، إلى جانب تحديد وإبرام الشراكات مع الفاعلين المحليين من أجل تشجيع المغاربة المقيمين بالخارج 
 . 71على المساهمة في تنمية مناطقهم األصلية

ركز المغاربة المقيمين بالخارج وفي إطار تعزيز الروابط مع المغاربة المقيمين بالخارج، أحدثت الوزارة أيضا م
 الذي يتمثل هدفه الرئيسي في دعم الجهود المبذولة على الصعيد الوطني للنهوض بحقوق المهاجر. 

وأعدت الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة أرضية إلكترونية تستهدف على وجه األولوية 
 ن أجل تيسير المعلومات ذات الصلة بتعبئة الكفاءات المغربية بالخارج.الجالية المغربية المهاجرة والمؤهلة م

تموز/يوليه  14تم أيضا إحداث صندوق مخصص الستثمارات المغاربة المقيمين بالخارج "إم.دي.إم إنفست" في و
 إثر التوقيع على اتفاقية بين الدولة والصندوق المركزي للضمان والبنوك، وتهدف إلى: 2009

 في التنمية االقتصادية واالجتماعية للمغرب، السيما على الصعيد المحلي والجهوي؛المساهمة  �
 تشجيع استثمارات المغاربة المقيمين بالخارج بالمغرب. �

في المائة من الكلفة اإلجمالي  25ألموال الذاتية بالعملة األجنبية في حدود من اتقدمة وإذا قدّم مغربي مقيم بالخارج 
ماليين درهم وتقدم البنوك تمويال قد يصل  5في المائة محصورة في سقف  10لة إعانة بنسبة ، تمنح الدوهلمشروع

) 1في المائة من الكلفة اإلجمالية للمشروع. ويتعين أن يكون مبلغ االستثمار يساوي على األقل مليون ( 65إلى 
 درهم؛

االهتمام المتوقع من المغاربة المقيمين ومع ذلك، لم يحظ هذا الصندوق، الذي يديره الصندوق المركزي للضمان، ب
 هذا من ةجمالياإلعانة إذ بلغت اإلدرهم،  140.489.500مشروعا فقط بمبلغ إجمالي  21 هبالخارج. فقد استفاد من

 منصب شغل.  272درهم، وساهمت في إنشاء  13.889.900الصندوق 

عوبات االستثمار ألموال الذاتية إضافة إلى صويفسَّر ضعف االهتمام هذا السيما بمشترط تقدمة المستثمرين من ا
. وكان 2011 ديسمبركانون األول/ 31، واإلدارة، ...). وانتهت صالحية هذا الصندوق في في المغرب (المساعدة

تساعد على إدراج مقتضيات  2013ريل بنيسان/أ 27استئناف هذا النوع من الدعم موضوع اتفاقية موقعة في 
مشاريع االستثمار التي يقوم بها تتضمن الصيغة الجديدة  ينص على أنط األهلية الذي جديدة تخص السيما مشتر

 2009، مقارنة مع صيغة في شراكة مع مستثمرين مغاربة أو أجانب أومغربي مقيم بالخارج أو أكثر وحدهم 
 .حيث كان الصندوق مخصصا حصريا للمشاريع التي يقوم بها المغاربة المقيمون بالخارج

على يد المغفور له جاللة الملك الحسن  1990سنة  مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارجأنشئت 
الحفاظ على الروابط األساسية التي تجمع المغاربة المقيمين بالخارج عنى بالثاني وتترأسها األميرة اللة مريم، وتُ 

جرة. وتتألف المؤسسة من ستة أقطاب يرتبط بوطنهم ومساعدتهم على تجاوز الصعوبات التي يواجهونها بسبب اله
 أربعة منها مباشرة بنشاط المؤسسة:

 

                                                           
/les-pour-services/accompagnement-mrehttp://www.marocainsdumonde.gov.ma-دعم المستثمرين من المغاربة المقيمين بالخارج  71

investisseurs-mre.aspx 
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 التنمية الثقافية .1
 اإلنعاش االقتصادي .2
 الدعم القانوني واالجتماعي .3
 التعاون الدولي والشراكة .4

مرصد ، أبرمت المؤسسة مع المنظمة الدولية للهجرة اتفاقية شراكة معنية بإنشاء 2002نيسان/أبريل  25ومنذ 
الذي يتكلف بجمع وتدبير البيانات ذات الصلة بالجالية المغربية. ويمثل هذا  72لجالية المغربية المقيمة بالخارجا

المرصد وسيلة تحليل ومساعدة على اتخاذ القرار ويضم شبكة من الخبراء والباحثين والجامعيين وشركاء 
سات التحليلية ويساهم في اتخاذ القرار المؤسسة. ويعمل المرصد عبر إصداراته على نشر المعلومات والدرا

 ويثري الحوار في موضوع الهجرة ووضع المغاربة المقيمين بالخارج.

مديرية الجمارك والضرائب غير لة المشاريع، أعدّت وفي إطار الجهود المبذولة لفائدة مغاربة العالم، السيما حمَ 
 Marocains du monde : facilitez vous مين بالخارج "دليل الجمارك للمغاربة المقي 2012في أيار/مايو  المباشرة

la douane"73 ويعرض هذا الدليل مقتضيات وإجراءات عبور الجمارك في أحسن الظروف، السيما المقتضيات .
ذات الصلة بنظام الصرف، واإلدخال المؤقت، واالستيراد والتصدير في المغرب، ووسائل األداء المحررة بالعملة 

 .األجنبية، ..

تشارك بالتالي في المعارض التي صا بالمغاربة المقيمين بالخارج. وفتولي اهتماما خا اإلدارة العامة للضرائبأما 
تنظمها مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج وفي القوافل اإلعالمية التي تنفذها في أوروبا بعض 

 10للمغاربة المقيمين بالخارج الذي ينظم سنويا في الوزارات والجمعيات. وتشارك أيضا في اليوم العالمي 
 :74تِعد في الفترة الصيفية من كل سنة آلية معلومات وتوجيه تشمل ما يليآب/أغسطس. و

للمغاربة كتيب مخصص على مستوى مكاتب استقبال اإلدارة العامة للضرائب، ومؤسسة الحسن الثاني  �
 ة العامة للضرائب؛المقيمين بالخارج، والموقع اإللكتروني لإلدار

داخل مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج  2000خلية استقبال ومعلومات، تم إحداثها منذ  �
 وتتكلف بالطلبات التي يقدمها مغاربة العالم في جميع التراب الوطني؛

ملفاتهم وشكاياتهم إعطاء األولوية في جميع اإلدارات الجهوية للمغاربة المقيمين بالخارج في التعامل مع  �
 في أقصر اآلجال.

مؤسسة وطنية تشاورية واستشرافية تحت والية جاللة الملك محمد  مجلس الجالية المغربية بالخارجبر يعتَ و
وتمت دسترتها في إطار  2007السادس، تم إنشاؤها بموجب الظهير الشريف الصادر في كانون األول/ديسمبر 

ويتكلف هذا المجلس بتتبع وتقييم . 2011في اقتراع فاتح تموز/يوليه  اإلصالح الدستوري الذي تم اعتماده
 السياسات العمومية للمملكة تجاه الجالية بالخارج.

                                                           
 )2002تقرير مجموعة البنك الشعبي ( 72
 www.douane.gov.maانظر الموقع اإللكتروني إلدارة الجمارك والضرائب المباشرة  73
www.marocainsdumonde.gov.ma/mrehttp//:-التدابير التي تقوم بها اإلدارة العامة للضرائب لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج  74

services/actions-de-la-dgi-en-faveur-des-mre.aspx 
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ويتمتع أيضا بصالحية إبداء الرأي في سبيل حماية مصالح مغاربة العالم داخل المغرب وخارجه، وتعزيز 
عاون بين المغرب للبلد، وتوطيد عالقات الصداقة والت مساهمتهم في التنمية االقتصادية واالجتماعية والبشرية

 وبلدان اإلقامة.

عناية خاصة للمغاربة المقيمين بالخارج. إذ يتمتعون بالمزايا الممنوحة لألشخاص الذاتيين  مكتب الصرفويقدم 
غاربة، يتمتعون المغاربة المقيمين وتلك التي يستفيد منها األجانب المقيمون وغير المقيمون بالمغرب. فبصفتهم م

بجميع المزايا الممنوحة للمواطنين مثل الحصول على القروض بالدرهم لدى المؤسسات المقيمة، وحرية االستثمار 
واقتناء أي ممتلكات بالمغرب، واالستفادة من مخصصات العملة األجنبية لتغطية النفقات بالخارج في الرحالت 

دة لتدفقات مورِّ ر مكتب الصرف أيضا مؤسسة اية الطبية، ... ويعتبَ السياحية والدينية، ومصاريف الدراسة، والرع
 تحويالت المغاربة المقيمين بالخارج.

وعلى غرار األجانب غير المقيمين، يستفيد المغاربة المقيمين بالخارج في إطار تشريعات الصرف من نظام 
ويشمل هذا النظام تقريبا جميع المجاالت  يضمن لهم الحرية التامة في إنجاز أية عملية بالعملة األجنبية. محرر

 التي تهمهم، ونذكر منها:

 استيراد وتصدير العملة األجنبية

يمكن للمغاربة المقيمين بالخارج استيراد أو تصدير وسائل األداء المحررة بالعملة األجنبية بكل حرية ودون سقف 
 محدد.

وراق بنكية للتصريح عند الدخول إلى التراب الوطني ة أو المصدرة على شكل أدوتخضع العملة األجنبية المستور
عندما يكون المبلغ المصدر أو المستورد يساوي أو يفوق أو الخروج منه لدى المصالح الجمركية على الحدود، 

 . درهم 100.000ما قيمته 

تم التي  جنبيةفي المائة من العملة األ 50ويمكن للمغاربة المقيمين بالخارج إعادة شراء أو تصدير في حدود 
(مائة  100.000في حدود مبلغ أو تصريفها في سوق الصرف خالل اثني عشر شهرا،  75إدخالها إلى الوطن

 . وال نأخذ بعين االعتبار هنا المبالغ التي يتم تقييدها في دائنية الحساب بالدرهم القابل للتحويل. ألف) درهم

: يمكن فتح هذه الحسابات بكل حرية بناء على عملة األجنبيةفتح حسابات بالدرهم القابل للتحويل أو حسابات بال
طلب يقدمه المعني باألمر، كيفما كان مبلغ العملة األجنبية المقيد في الدفع األول. ويستفيد المغاربة المقيمون 

يمكنهم  بالخارج أيضا من بطاقات األداء و/أو بطاقات االئتمان الدولية المستندة إلى سيولة هذه الحسابات والتي
 األداء سواء في المغرب أو خارجه.في استخدامها 

: ويستفيد المغاربة المقيمون بالخارج ) في المغربتُدّرها ضمان التحويل برسم االستثمارات (بالعملة األجنبية التي
ملة األجنبية ة التحويل الكامل الستثماراتهم بالدرهم القابل للتحويل أو بالعيعلى غرار المستثمرين األجانب من قابل

 ، من أجل: 76في المغرب

                                                           
في المائة من العملة األجنبية التي تم إدخالها إلى الوطن أو تصريفها في سوق الصرف خالل االثني عشر شهرا الماضية في  40، بلغ المعدل 2011سنة  75

 ملة األجنبية المقيدة في دائنية الحساب بالدرهم القابل للتحويل.درهم وذلك باستثناء الع 50.000حدود 
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 إنجاز عمليات االستثمار بالمغرب؛ �
 ؛دات المتأتية من هذه االستثماراتتحويل العائ �
 تحويل عائد بيع أو تصفية االستثمار، بما في ذلك فائض القيمة المحقق. �

 مغرب:إمكانية إبرام القروض بالدرهم القابل للتحويل لتمويل اقتناء أو بناء العقارات في ال

اقتناء العقارات الموجودة في المغرب والتي في ملك األجانب وأداء ثمنها بالعملة األجنبية بالقيمة المقابلة  �
 لها في الخارج؛

 تحويل المدخرات من األجور والمخصصات العائلية.  �

الصلة لتعويض مختلف أطر االستثمار القطاعية. ويحمل عدة امتيازات ذات  ميثاق االستثماروتم اعتماد 
باالستثمارات، السيما االمتيازات الضريبية القتناء األراضي ومعدات التجهيز الالزمة لتنفيذ االستثمار، 
والتحفيزات من حيث حقوق الجمارك، والضريبة على القيمة المضافة، والنظام الضريبي التفضيلي لفائدة التنمية 

 الجهوية. 

ين اإلطار التحفيزي لالستثمار بالمغرب. ويهدف مشروع القانون إلى ويتم حاليا تعديل ميثاق االستثمار بهدف تحس
تزويد المستثمر بإطار شامل وينص على إحداث نظام تعاقدي منسجم يوفر الدعم الميزاني والمالي من الدولة 

 تصاحبه إجراءات مبسطة. 

 . العراقيل أمام تنمية استثمارات المغاربة المقيمين بالخارج4-5 .1-18

ترسانة من التدابير ذات الصلة بمناخ األعمال لتشجيع حملة المشاريع، السيما المغاربة المقيمين رغم كل هذه ال
بالخارج، على االستثمار في المغرب، يبدو أن أقلية فقط تهتم باالستثمار في المغرب. ومن جهة أخرى، يتم 

ي قطاع العقار وفي مناطق السيما ف 77في المائة) 8تخصيص نسبة ضئيلة من التحويالت لالستثمار (حوالي 
االستثمار. ويتعثر االستثمار بالمخاوف خصاص في مزدهرة مسبقا على حساب المناطق الريفية التي تعاني من 

 .78ذات الصلة بحقوق الملكية، والفساد، واختالل السوق والبيروقراطية

 العراقيل ذات الصلة ببيئة األعمال في المغرب

اهتمام العديد من المغاربة المقيمين بالخارج بإنجاز المشاريع بالمغرب. وحسب تفسر العديد من العوامل غياب 
 10من أصل  6نتائج الدراسة االستقصائية التي أنجزتها مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج، صّرح 

مشاكل، وهي نسبة لم بأنهم واجهوا العديد من ال 2005مغاربة مقيمين بالخارج الذي استثمروا في المملكة سنة 

                                                                                                                                                                                                    
بمثابة ميثاق االستثمار إذ يفيد "كل شخص ذاتي أو اعتباري أجنبي، مقيم أو غير مقيمين،  18-95ينص على هذه المقتضيات االمتيازية القانون اإلطاري رقم  76

تثمارات ممولة بالعملة األجنبية، يستفيد برسم هذه االستثمارات من نظام قابلية التحويل الذي وكل شخص ذاتي مغربي مستقر بالخارج، ينجز في المغرب اس
 يمنحه الحرية الكاملة.

 .2008المصدر: نتائج الدراسة االستقصائية عن المغاربة المقيمين بالخارج: استخدام التحويالت،  77
. البنك الدولي لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا. فريق الحركية الدولية للعمال. مركز 0122لوحة متابعة الكفاءات المغربية بالخارج، أيلول سبتمبر  78

 .2008اإلدماج في منطقة البحر األبيض المتوسط. 
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في المائة)، في حين يصرح مغربي واحد من أصل عشر بأنه استفادة من  62(حوالي  1998تتغير مقارنة مع سنة 
 . 79امتيازات خاصة

 : المغاربة المقيمون بالخارج والصعوبات أمام االستثمار في المغرب25الرسم البياني رقم 

 

 ة االستقصائية بشأن استخدام المغاربة المقيمين بالخارج لتحويالتهم.أساس نتائج الدراس المصدر: تم حسابه على

وتبين الدراسة االستقصائية أيضا بأن المشاكل الخمسة الرئيسية التي يواجهها المغاربة المقيمون بالخارج في تنفيذ 
ي المقام األول ، مع تغيير طفيف في الترتيب. فنجد ف2005أو  1998استثماراتهم بالمغرب هي نفسها سواء سنة 

في  22,1( 2005في المائة). يليه الفساد الذي انتقل من الرتبة الثالثة إلى الرتبة الثانية سنة  40المشكل اإلداري (
في المائة). أما التمويل الذي كان يحتل الرتبة الثانية سنة  10المائة). ويأتي النظام الضريبي في الرتبة الثالثة (

في المائة) واالستقبال  6,4الثقة (تأتي في المائة). وأخيرا،  6,7إلى  18,4بة الرابعة (من فقد انتقل إلى الرت 1998
 المائة تقريبا.في  11في المائة) وهما فئتان تمثالن معا  4,5والمعلومات (

 )2005و 1998طبيعة المشاكل التي يواجهها المغاربة المقيمون بالخارج المستثمرون (: 12الجدول رقم 

 الترتيب 2005 الترتيب 1998 مشكلطبيعة ال
 1 39,9 1 42,2 إداري
 2 22,1 3 13,4 الفساد

 4 6,7 2 18,4 التمويل 
 3 10,1 4 13 النظام الضريبي

 5 6,4 5 6,8 الثقة
 7 4,5 6 3,8 االستقبال والمعلومات

 6 10,3 7 2,4 مشاكل أخرى
  100  100 المجموع

                                                           
مغربية مرصد الجالية ال –"  l'utilisation des transferts, résultats d’enquête) "2008مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج ( 79

 .119بالخارج، الصفحة 
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 ,l'utilisation des transferts ) "2008بة المقيمين بالخارج (المصدر: مؤسسة الحسن الثاني للمغار
résultats d’enquête "–  119مرصد الجالية المغربية بالخارج، الصفحة. 

ألنها عراقيل أمام جاذبية االستثمار في المغرب وقد أضرت هذه اإلكراهات المنظمات الدولية ت العديد من وأثار
البنك الدولي، إذ يأتي المغرب في رتب متأخرة مقارنة مع  اي يصدرهمال التقاعدة ممارسة األعبترتيبه حسب 

بعض البلدان الناشئة والنامية، بما في ذلك بلدان من منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، واحتل بالتحديد الرتبة 
 .2013سنة  97

ما فيما يتصل بتبسيط اإلجراءات، ومع ذلك، تمكن المغرب بفضل تسريع اإلصالحات في السنتين األخيرتين، السي
سب قاعدة ، ح2015سنة  71ثم الرتبة  2014سنة  87العالمي تدريجيا ليصعد إلى الرتبة  تصنيفهمن تحسين 

 بيانات ممارسة األعمال.

 : تصنيف المغرب حسب مؤشرات بيئة األعمال13الجدول رقم 

 2015تصنيف سنة  2014تصنيف سنة  2013تصنيف سنة  المؤشرات
 54 47 56 نشاء المقاوالتإ

 54 55 79 منح رخصة البناء
 91 87 92 الربط بالكهرباء

 115 126 163 نقل الملكية
 104 99 104 الحصول على القروض

 122 118 100 حماية المستثمرين
 66 57 110 أداء الضرائب

 31 40 47 عبر الحدودالتجارة 
 81 81 88 تنفيذ العقود

 113 108 86 ءةتسوية انعدام المال
 71 87 97 بيئة األعمال

 .2015، 2014، 2013المصدر: قاعدة بيانات ممارسة األعمال، 

وإلى جانب اإلكراهات ذات الصلة بمناخ األعمال العام، نجد مشكال آخر ذا طابع مؤسسي، إذ أن تعدد المتدخلين 
المقيمين بالخارج لوضع على المغاربة في مجال الهجرة وازدواجية الصالحيات أو التدابير يزيد من صعوبة ا

 حَملة المشاريع.

العديد من الهيآت بموضوع الهجرة بالمغرب. فنجد الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالمغاربة عنى وتُ 
ة المقيمين بالخارج، ومجلس الجالية المغربية بالخارج، ومؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج، وزار

 الشؤون الخارجية والتعاون، إلى جانب وزارة الشغل.

التدابير إلى إثارة  شعباألدوار وت ازدواجيةاالختصاصات، و تداخلويؤدي تعدد المؤسسات المعنية بالجالية و
 السلطات العمومية المغربية على عدة مستويات.جهود المشاكل وتقليص أثر 
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اب التواصل عن اآلليات الموجودة، وعن بيئة األعمال في ونجد بأن المشاكل مطروحة بحدة فيما يخص غي
المغرب وعن فرص األعمال، خصوصا على الصعيد اإلقليمي، وارتفاع كلفة العقار، إلى جانب ضعف جودة 

 الرأسمال البشري، ومشكل التمويل، السيما عند لجوء البنوك إلى الضمانات الشخصية.

ثر بها المستثمرون سواء المواطنون أو المغاربة المقيمون بالخارج. المشاكل صيغة عرضانية إذ يتأ هوتحمل هذ
خر يحد آفي أنه يوجد خارج التراب الوطني وهو عامل  اويكمن مشكل المستثمر المغربي المقيم بالخارج أساس

 .ه األصلحيانا من إمكانات استثماره في بلدأ

 يارهم االستثمار في المغرب أو في بلد االستقبالالمغاربة المقيمين بالخارج واختملمح العوامل ذات الصلة ب

يستثمر المغاربة المقيمون بالخارج بصفة متزايدة في بلدان االستقبال مقارنة مع المغرب (انظر الجدول التالي). 
، تراجعت هذه 1998في المائة من المغاربة المقيمين بالخارج في المغرب سنة  70,1ففي الوقت الذي استثمر فيه 

. وفي المقابل، يتزايد عدد المغاربة المقيمين بالخارج الذين يفضلون 2005في المائة سنة  23,2ة إلى النسب
). ويتعلق األمر 2005في المائة سنة  38مقابل  1998في المائة سنة  23,2االستثمار في بلدان االستقبال (

ون بشكل متزايد في بلد اإلقامة مقارنة خصوصا بالمغاربة المقيمين بالخارج المولودين في الخارج الذين يستثمر
في المائة) في حين أن أولئك المولودين في المغرب يستثمرون في  24,8في المائة مقابل  40,9مع المغرب (

 .80في المائة) 37,7في المائة مقارنة مع  55,9المغرب أكثر من بلد االستقبال (

 الخارج بين المغرب وبلدان االستقبال: توزيع استثمارات المغاربة المقيمين ب14الجدول رقم 

 في الخارج في المغرب 
 )%التغير ( 2005 1998 )%التغير ( 2005 1998 

المغاربة المقيمون بالخارج 
 الذين نفذوا استثمارا

70,1 52,7 24,8- 23,2 38,0 63,8 

المغاربة المقيمون بالخارج 
 استثمار لم ينفذوا أي الذين

29,9 47,3 58,2 76,8 62,0 19,3- 

 - 100 100 - 100 100 المجموع

مرصد الجالية  –" l'utilisation des transferts, résultats d’enquêteالمصدر: مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج "
 .2008المغربية بالخارج، 

مين بالخارج بين االستثمار وعموما، إضافة إلى مقر السكنى، تحدد العديد من العوامل اختيار المغاربة المقي
بالمغرب أو في بلد االستقبال. ويتعلق األمر السيما بأقدمية الهجرة، والوضع المهني، وآفاق إعادة االستقرار في 

 المغرب، ومستوى التعليم والتأهيل.

ن بالخارج أحد العوامل الرئيسية التي تفسر هذا االختيار. وتكون نسبة المغاربة المقيمي أقدمية الهجرةتمثل و
مقارنة مع القديمة (فرنسا، هولندا، وبلجيكا). ويستثمر بالمغرب  )أضعف في بلدان الهجرة الجديدة (إسبانيا وإيطاليا

في المائة من الذين  17,3سنة مقارنة مع  25حوالي ثلث المغاربة المقيمين بالخارج الذين هاجروا منذ أكثر من 
في المائة على التوالي في بلدان االستقبال). ويؤثر  10في المائة و 45,5هاجروا منذ أقل من خمس سنوات (مقابل 

                                                           
مرصد الجالية المغربية بالخارج، مرجع  –"  l'utilisation des transferts, résultats d’enquêteمؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج " 80

 .109مذكور سابقا، الصفحة 
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عمل أكثر من األجراء أرباب ال أيضا على اختيار االستثمار. إذ يستثمر المغاربة المقيمون بالخارج الوضع المهني
على التوالي). أما  في المائة 38و 48,9في المائة مقابل  88,4في المائة و  66,4في المغرب وفي بلد االستقبال (

في المائة)، ويرتبط ذلك بآفاق إعادة  38و 88المتقاعدون فيستثمرون بكثافة في المغرب مقارنة مع الخارج (
المغاربة المقيمون بالخارج الذين يفكرون في العودة أكثر في المغرب مقارنة مع  ويستثمر االستقرار في المغرب.

في المائة)، أما أولئك الذين ال يفكرون في العودة فيستثمرون فيه أقل من  57في المائة مقابل  66بلدان االستقبال (
 في المائة). 30,3في المائة مقابل  22,9بلدان االستقبال (

أيضا على االستثمار. ويكون هذان العامالن متناسبين  مستوى التعليم ودرجة التأهيلومن جهة أخرى، يؤثر 
. فالمغاربة المقيمون بالخارج الذين يستثمرون في المغرب هم 81المغربعكسيا مع التوجه نحو االستثمار في 

في المائة على التوالي بالنسبة ألولئك دون تعليم وأولئك  60,8و 74,4عموما أولئك ذوو مستوى تعليمي منخفض: 
 أو العالي. في المائة بالنسبة لمن وصلوا المستوى الثانوي 42و 45,2الذين وصلوا مستوى التعليم األولي مقابل 

ويحدث مستوى التأهيل المهني نفس األثر على االستثمار. فتصل نسبة المغاربة المقيمين بالخارج الذين يستثمرون 
في  43,9في المائة بالنسبة لألطر، و 49,1، وينغير المؤهلفئة العمال في المائة بالنسبة ل 54في المغرب إلى 

في الخارج فيما يتصل ، في حين ترتفع هذه النسبة ينة بالنسبة للتقنيفي المائ 49,4، وينالمائة بالنسبة للمهندس
 في المائة على التوالي.  50,1في المائة و 59,3في المائة، و 39,4في المائة، و 31بالفئات نفسها، إذ تبلغ 

 (النسبة المئوية من المغاربة المقيمين بالخارج) :26الرسم البياني رقم 

 درجة التأهيل واالستثمار مستوى التمدرس واالستثمار

مرصد الجالية  –" l'utilisation des transferts, résultats d’enquête المصدر: مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج "
 ). 113و 112، الصفحتان 2008المغربية بالخارج، 

                                                           
81 "mesures incitatives pour le développement de  : quelles Les transferts des marocains résidants à l’étranger 

l’épargne ? 31"، المفتشية العامة للمالية، مرجع مذكور سابقا، الصفحة. 
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ت من أجل المحافظة على دينامية التحويالت وتعزيز دورها توصيا أيةالجزء الخامس: 
 كرافعة للتنمية

 . فيما يتصل بالحصول على المعلومات والبيانات الكمية والكيفية5-1 .1-19

نشر تقرير عن جالية المغاربة المقيمين بالخارج، بصفة منتظمة متاحة عبر الموقع اإللكتروني لوزارة  �
 لحات المندوبية السامية للتخطيط.مواءمة المصطلحات مع مصط الشؤون الخارجية والتعاون. ويتعين

السنوية استخالص البيانات عن المغاربة المقيمين بالخارج بصفة مفصلة قدر اإلمكان، انطالقا من تقارير  �
ينسجم مع اختصاصات هذه  للنشاط الخاصة ببنك المغرب، والبنوك، ومراكز االستثمار الجهوية، بما

 الهيئات.
ظام معلومات وإعداد التقارير على مستوى مختلف المتدخلين في تجميع وتحويل األموال (بنك إحداث ن �

المغرب، والبنوك التجارية، وشركات تحويل األموال، ومكتب الصرف). وسيساعد هذا النظام على 
 أجل صياغة استراتيجية االستجابة.من  يتجميع المعلومات في الوقت الحقيق

ة للبيانات عن جالية المغاربة المقيمين بالخارج وتتيح ولوجا منتظما لفائدة إنشاء أرضية معلوماتي �
 نية بالمغاربة المقيمين بالخارج.المؤسسات المع

صياغة تقرير سنوي عن االستثمارات في المغرب يشمل هياكل دعم االستثمارات بصفة عامة ويقدم جردا  �
سيساهم عمل وزارة الخارجية ومون بالخارج. مخصصا عن االستثمارات التي يقوم بها المغاربة المقي

على إحداث نظام معلومات "جديد إس.إ. إنفست" بالتأكيد في معالجة البيانات ذات الصلة بمنشئي 
المقاوالت أو المستثمرين في الوقت الحقيقي وبالتالي جرد البيانات عن المستثمرين من المغاربة المقيمين 

 بالخارج.
بالتحويالت عبر الجمعية المهنية لشركات تحويل األموال والتي تظل مشروطة  نشر البيانات ذات الصلة �

ينبغي إذن النظر في تجميع المعلومات من شركات وبالحصول على المعلومات المتاحة لدى بنك المغرب. 
 حويل األموال لدى هذه الجمعية.ت
لمعنية بدعم المغاربة المقيمين العمل على التحديث المنتظم للمعلومات التي تنشرها مختلف المؤسسات ا �

 بالخارج على موقعها اإللكتروني.

 . فيما يتصل بالمحافظة على دينامية تحويالت األموال وتقويتها5-2 .1-20

التفكير في إحداث عالمة وطنية لتحويل األموال بهدف تطوير القرب من الزبائن، السيما في المناطق  �
في توسيع الشبكة. ويتعين أيضا إنشاء حل تكنولوجي  التي يصعب الوصول إليها، وتحسين االستثمارات

 مالئم ينخرط فيه جميع المتعهدين. 
تطوير دور شركات تحويل األموال من أجل التكفل بالتحويالت المستعجلة، في سبيل تقليص التحويالت  �

 غير الرسمية وفي إطار تعزيز التنافسية في السوق. 
 تحويل األموال. ب المعنيةمشهد المؤسسي للمؤسسات تعزيز دور مؤسسات التمويل األصغر في ال �
تشجيع الخدمات البنكية المزدوجة بين البنوك كوسيلة لالستفادة من الخدمات البنكية واإلدماج المالي في  �

 لتعبئة االدخار الذي يتم تحويله.بلدان المصدر و
العروض الجذابة التي منافسة بما يكفل تشجيع سياسة كسب ثقة الزبائن من المغاربة المقيمين بالخارج  �

 تقدمها البنوك في بلدان االستقبال. ويتعين أن يتمحور كسب الثقة حول التدابير التالية: 
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تعزيز تكنولوجيا المعلومات واالتصال وتسخيرها للخدمات البنكية المزدوجة بين البنوك: "الخدمات  �
وجه العموم البنك عن بُعد، باعتبارها وسيلة  البنكية المتنقلة"، و"الخدمات البنكية اإللكترونية"، وعلى

 لتسهيل تحويل األموال واالستفادة من الخدمات البنكية السيما بالنسبة لألجيال الجديدة. 
الترويج للخدمات المالية وخدمات البورصة لدى المهاجرين، كآلية لتسخير ادخار ومهارات المغاربة  �

تكثيف جهود االستثمار في محفظة األوراق المالية وتعزيز ويتعين المقيمين بالخارج لخدمة التنمية. 
 وظيف الجماعي في القيم المنقولة.تموقع هيئات الت

تطوير قنوات جديدة للتحويل تكون أسرع وأكثر تنافسية من حيث التكاليف باستخدام التكنولوجيا  �
 الهاتف النقال.  الجديدة مثل تحويل األموال عبر األنترنت، والشبابيك اآللية واإلرسال عبر

جعل األسعار التي تعتمدها البنوك أوضح أمام المغاربة المقيمين بالخارج وقابلة للمقارنة بسهولة عبر  �
الموقع اإللكتروني، ...)، وإعالم الزبائن عن كل تحديث في والكتيبات، العديد من وسائل االتصال (

 األسعار.
مدونة أخالقيات قادرة على جذب األجيال الجديدة  إحداث منتجات جديدة للنظام المالي اإلسالمي أو �

 من المغاربة المقيمين بالخارج الذين يستقطبهم كل من النظام المالي البديل واالستثمار في البلد. 

 . فيما يتعلق بمواكبة المستثمرين من المغاربة المقيمين بالخارج5-3 .1-21

مين بالخارج (الدعم القانوني، والتدريب في تطوير عرض الخبرة ومواكبة المستثمرين من المغاربة المقي �
إنشاء المقاولة وفي التدبير، والدعم قبل إنشاء المقاولة وبعده، ...). ويمكن أن يستند هذا العرض إلى 
الكفاءات المحددة في الخارج في إطار شبكات الكفاءات التي يتم تطويرها عالقة ببرنامج مغربكم. ولهذا 

ءمة عروض الوكالة الوطنية إلنعاش المقاوالت الصغرى والمتوسطة الغرض، يمكن العمل على مال
الموجهة نحو تعزيز تنافسية المقاوالت الصغيرة والمتوسطة والصغيرة جدا، حتى تشمل عرضا للدعم 

 المخصص للمغاربة المقيمين بالخارج.
األصل، وذلك عبر البرامج وينبغي أن تبدأ هذه المواكبة من بلد اإلقامة إلى حين تنفيذ المشروع في البلد  �

مواكبة جالية الشتات المغربية في إنشاء ، (الجسر نحو المغرب) Tremplin Maroc التي أثبتت فعاليتها:
التي تم تحديدها أن تضطلع بدور الوسيط  جمعيات المغاربة المقيمين بالخارجويمكن ل... المقاوالت

 ي هذا الباب.ء قدراتها العملية فبنالشريطة أن يتم تطوير برامج 
السوق المالية عبر تنظيم المعارض تجاه توعية األجيال الجديدة من المغاربة المقيمين بالخارج  �

شراكة بورصة الدار البيضاء مع المؤسسات  عقد سيصبح من الممكنووالتظاهرات المخصصة. 
لية تشهد تحوالت عميقة المنخرطة في دعم المغاربة المقيمين بالخارج واالستثمار، السيما وأن البيئة الما

لتعزيز استقالليتها من حيث التشريع  82إلصالح الحالي للقانون المتعلق ببورصة الدار البيضاءلبالنظر 
إلتاحة المزيد من المرونة واالبتكار والتكيف مع احتياجات بيئتها من حيث إنشاء المقصورات، مع العمل 

ع نطاقه ليشمل جميع أسواق رؤوس األموال وسيتحول على احترام مجلس القيم المنقولة الذي سيتم توسي
 إلى الهيئة المغربية ألسواق رؤوس األموال. 

 االنخراط في مقاربة الجهوية الموسعة التي يعمل المغرب حاليا على صياغتها عبر: �
o .تحديد فرص األعمال على الصعيد الجهوي ونشرها 

                                                           
82 www.telquel.ma" :Réforme. La Bourse fait peau neuve 2014أيار/مايو  7"، بتاريخ. 
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o ان الجهوية لبيئة األعمال على غرار اللجنة تبسيط اإلجراءات والشكليات اإلدارية عبر إحداث اللج
ذابة لالستثمار الوطني الوطنية لبيئة األعمال. وسيساعد هذا التدبير في بناء جهات تنافسية وج

 واألجنبي.

اإلعالم والترويج للشبكات عبر األرضية اإللكترونية، قد يكون من األفضل إعداد علبة أدوات  وإلى جانب
غاربة المقيمين بالخارج، تشمل الئحة من الشعب القطاعية أو المهنية الواعدة (الصحة، مخصصة للمقاولين من الم

والتعليم، والزراعة البيولوجية، والصناعة الخضراء، ...). فمن جهة، يستحسن برمجة الجوالت الترويجية (على 
بالخارج لتوعيتهم بشأن فرص  غرار قوافل التصدير) أو الحلقات الدراسية في أهم مدن استقبال المغاربة المقيمين

يتمثل االقتراح الثاني، والذي ال يقل أهمية عن األول، االستثمار في المغرب، اعتمادا على شبكات جالية الشتات. و
على المساهمة في  مفي أنه من األفضل استخدام شعار فريد من نوعه لتشجيع المغاربة المقيمين بالخارج وتحفيزه

 .83التنمية بالمغرب

" (العودة إلى دفئ الوطن)، في منطقة بروفانس Home Sweet Homeاستطاع برنامج عرض الدعم "فقد 
لة المشاريع بفضل الحلقات الدراسية بفرنسا، الموجه للمقاولين الفرنسيين المغتربين، استقطاب العديد من حمَ 

 م" المساعدة على االستثمار.زَ للتوعية بالخارج و"حُ 

ن الالزم إعداد قاعدة بيانات مفصلة ومحينة عن استثمارات المغاربة المقيمين ومن جهة أخرى، قد يكون م
بالخارج لتتبع تطورها عن كثب واإلحاطة بخصوصيات هذه الفئة وسلوكها. وسيتعين في هذا اإلطار إحصاء 

 المغاربة المقيمين بالخارج الممولة باستخدام الحسابات بالدرهم القابل للتحويل.  استثمارات

 فيما يتصل بتعزيز اإلطار المؤسسي .5-4 .1-22

هدف الزيادة بإجراء دراسة ضبط معايير خدمات مختلف المؤسسات المعنية بالمغاربة المقيمين بالخارج  �
 في تحديد اختصاصاتها لتحقيق التكامل وترشيد الموارد العمومية.

على صعيد الجهات. تعزيز دور الهياكل المخصصة للمغاربة المقيمين بالخارج حتى يكون لها تواجد  �
ويتعين تعميم التجربة الرائدة لدُور المغاربة المقيمين بالخارج بكل من الناظور وبني مالل التي أطلقتها 
الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج كهيئة للتوجيه والمواكبة في تنفيذ اإلجراءات، على جهات 

ة بالمغاربة المقيمين بالخارج في تنشيط الجهة لتمكين أخرى. وبالتالي، ينبغي أن تزيد الوزارة المكلف
الهياكل الجهوية من االرتقاء إلى نفس المستوى من حيث المعلومات. وسيكون من المستحسن تحقيق 

 والجهوي. التعاون الوثيق مع وزارة الداخلية لتنظيم األيام اإلعالمية والتواصلية على الصعيدين الوطني
ة المغربية بالخارج حسبما ورد في الدستور لتمكينه من االضطالع بمهمة اليقظة تفعيل دور مجلس الجالي �

االستراتيجية وخلية التفكير المخصصة لصياغة السياسات العمومية الرامية إلى تلبية تطلعات المغاربة 
 المقيمين بالخارج على أكمل وجه. 

  

                                                           
"وطنك هو  " ’’Your home is your castleأي "العودة لخدمة الوطن"، واألردن " ’’hui guo fuwuضراء"، والصين "اختارت تونس "تونس الخ 83

 بلدك األصل هو أفضل مكان تستثمر فيه"." Your home is the best place to invest in’قصرك"، وتركيا "
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 خالصة عامة

ال تنفك تتأكد مع مرور السنوات. ويرتبط المدى االقتصادي ة كتسي تحويالت المغاربة المقيمين بالخارج أهميت
الي تها في فترة األزمة، مما أكد بالتت هذه التحويالت مقاومتوالمالي لهذه التحويالت ببعد اجتماعي حاسم جدا. وأثب

التي  ضعف هشاشتها أمام انخفاض النشاط في بلدان االستقبال ومقاومتها لسياسات استقطاب مدخرات المهاجرين
 ؤسسات المالية في بلدان اإلقامة.ها المعتمدت

بالضرورة أن هذه التحويالت بمنآى تام عن كل تقلب في الوتيرة. ني إال أن هذه المقاومة العامة ال تع
بهذا الصدد تبرز وجود العديد من العوامل التي يمكنها أن تؤثر على التحول  تتجسدفالسيناريوهات المحتملة التي 

 لهذه التحويالت: المستقبلي

فيمكن لديمغرافية الهجرة المغربية التي تهتم بثقل المغاربة المولودين والمندمجين في بلدان االستقبال، أن  �
تؤثر إلى حد ما على طبيعة العالقة التي تجمع هؤالء المهاجرين ببلدهم األصل. وليس غريبا أن نشهد 

ة عن السلوك الذي يخص التحويالت، يختلف بصفة جذرييما سلوكا جديدا من المغاربة المقيمين بالخارج ف
 اعتمدته األجيال السابقة. 

 يفضلهذا الميل، إذ  فيالمهاجرين الجدد المتمدرسين والمتطلعين إلى نمط عيش أفضل،  ملمحزيد وي �
تحويل ادخارهم نحو بلدهم األصل من  لدج في مجتمعات االستقبال بهؤالء المهاجرين الجدد االندما

 عودة قريبة إليه. منظور
سياسات الهجرة التقييدية التي ال تنفك تعتمدها العديد من البلدان، السيما األوروبية منها، بما في ذلك قابلية  �

 حمل الحقوق االجتماعية التي تشمل التقاعد وغيره من المخصصات االجتماعية. 
عالقة بعملية توسيع أوروبا لتشمل  التنافس الذي يشهده سوق الشغل في بلدان استقبال الهجرة المغربية، �

كلفة؛ واألزمات االقتصادية التي تجعل بلدان االستقبال تتقهقر معروفة بوفرة القوة العاملة ضعيفة ال بلدانا
في دوامات االنكماش، إلى جانب اإلكراهات االجتماعية والقانونية التي يواجهها المهاجرون المغاربة في 

 لبلدان العربية الخليجية. بعض الوجهات الحديثة، مثل ا
اإلحساس ينتقد واختيارات السياسة العمومية في المغرب فيما يخص الجالية المغربية المستقرة بالخارج.  �

فعالية هذه السياسات، التي غالبا ما توصف بأنها آليات الستقطاب بدأ يبرز مؤخرا بعدم الرضا الذي 
 لتطلعات المتعددة الجوانب لهذه الجالية على أكمل وجه. موارد المغاربة المقيمين بالخارج بدل تلبية ا

وألن هذه اإلكراهات ليست حتمية، يتعين أن تكون رافعة لتوجيه السياسات الحالية وتعزيز فعاليتها حتى 
تصبح محركا لتحفيز التحويالت، مع الحفاظ على الروابط مع المغاربة المقيمين بالخارج. وال شك أن 

 كون قادرة على إفراز نفس النتائج.مكاسب الماضي لن ت

وال يمكن أن تكون جهود السلطات العمومية فعالة إال إذا تظافرت مع جهود القطاع الخاص، السيما البنوك 
موال والفاعلين المنخرطين في دعم ومواكبة المستثمرين من المغاربة المقيمين بالخارج. وشركات تحويل األ

هة نحو األهداف المشتركة والمصحوبة بمخطط عمل، في تحسين فعالية سياسة وستساهم السياسة الشاملة والموج
 استقطاب التحويالت.

وال يقتصر التحدي البارز على المحافظة على دينامية التحويالت، وإنما يشمل تحويل هذه التحويالت إلى 
ل معرفة نقال محالة من ن بالخارج أنفسهم. وسيستفيد المغرب منتجة يقوم بها المغاربة المقيمو استثمارات

ومهارات هذه الكفاءات المغتربة. وسيحفز إنشاء المغاربة المقيمين بالخارج للمقاوالت أيضا العالقات االقتصادية 
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مع بلدان االستقبال. وسيساهم إدراك المغاربة المقيمين بالخارج لواقع الحال في المغرب في اضطالعهم بدور 
 االقتصادي واالجتماعي الثقافي.ل لتبادلأرضية سيشكلون الوسيط و

ولبلوغ هذا الهدف، يتعين صياغة تدابير مهيِكلة تنظم العالقات مع المغاربة المقيمين بالخارج، إلى جانب جهود 
سياسة الستقطاب ادخار المغاربة ال يمكن أن تنجح أية الفاعلين المعنيين بهذه الشريحة من السكان المغاربة. و

 إذا كانت اآلفاق االقتصادية واعدة وتكّرس قيم الثقة والمردودية. إال  المقيمين بالخارج

لذا، يتعين تخصيص االهتمام الالزم للبيئة العامة لألعمال لتجسيد إمكانات استقطاب االقتصاد المغربي كوجهة 
 استدامة.  مفضلة لتحويالت المغاربة المقيمين بالخارج، بما في ذلك بُعد االستثمار، وهو البعد األهم واألكثر

الخارج، فيما يتصل بالقرب ومن جهة أخرى، ينبغي إعادة النظر في مواكبة المستثمرين من المغاربة المقيمين ب
ما بعد مرحلة بداية النشاط. ويتعين التفكير في إحداث أنظمة الرصد والتقييم لقياس فعالية التدابير  والمدة إلى

ها جارب الناجحة التي ينبغي نشرها أو حاالت الفشل لتجنب الوقوع فيسواء من الت ،وإتاحة االستفادة من الخبرات
 واستقاء الدروس المفيدة منها.

وإجماال، تكتسي جهود الفاعلين المعنيين مباشرة بالمغاربة المقيمين بالخارج أهمية جوهرية. ويتعين تعويض 
واها. ويعني ذلك الحاجة إلى تعزيز الجهود وعدم جد هدرالمقاربة التنافسية بمقاربة منسقة ومنسجمة لتجنب 

وتطهير منظومة الهجرة المغربية وأن تحذوها نفس الرؤية المشتركة، وهي استدامة الروابط مع المغاربة المقيمين 
 بالخارج والتجديد المستمر لهذه العالقات حسب تغيرات سياق البلد األصل وبلدان االستقبال.

المغاربة المقيمين بالخارج مع اإلدارة تحسينا ملموسا إلنشاء تدابير  وعلى وجه الخصوص، يتعين تحسين عالقات
الثقة الالزمة، من حيث الشفافية والسرعة والعالقات غير المادية التي تتكيف مع إكراهات المغاربة المقيمين 

 بالخارج في إقامتهم خارج بلدهم.
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