
 

 9: اىذسس سقٌ 

 حظض 3: اىَذج اىزٍٍْح 

        ىىىىحىحجج 

   : مقدمة

 .ذيؼة اىظْاػح دوسا حٍىٌا فً اقرظاد اىَغشب، غٍش أّها ذىاجه ذحذٌاخ مثٍشج

فكٌف ٌنتظم المجال الصناعً بالمغرب ؟ و ما أهم مجهودات الدولة لتنمٌة قطاع الصناعة ؟ و كٌف 
 ٌمكن أن تؤدي تنمٌة الصناعة إلى تحدٌث االقتصاد ؟

I واقع تنظٌم المجال الصناعً بالمغرب:  

 : ٌنتظم المجال الصناعً المغربً فً قطاعٌن أساسٌٌن .1

 الصناعة التقلٌدٌة الصناعة العصرٌة

 50التً تشغل أقل من  الصغرىتشكل المؤسسات الصناعٌة  
 من مجموع المؤسسات بالمغرب، فً حٌن % 76عامال حوالً 

 و الشركات الكبرى % 17ال تتعدى نسبة الشركات المتوسطة 
 من مجموع  %69، و تستحود هذه األخٌرة على  % 7

 .الصادرات الصناعٌة
ٌنفرد القسم الشمالً الغربً عموما و المنطقة الممتدة بٌن  

و . ـادٌر على الخصوص بثلثً الوحدات الصناعٌةڭطنجة و أ
ذلك راجع إلى الكثافة السكانٌة و وجود أسواق استهالكٌة و 

مؤسسات تجارٌة و بنكٌة، مراكز )توفر البنٌات التحتٌة 
و ٌظل . ، مما ساهم فً تنوع الصناعات بهذا الجزء(اقتصادٌة

القسم الجنوبً الشرقً رغم شساعته ٌعانً من غٌاب 
المؤسسات الصناعٌة، مما ٌجعل هذه المناطق طاردة للسكان و 

 .مصدرا للهجرة

تتمٌز الصناعة التقلٌدٌة بكون أغلبها ٌتركز بالمدن العتٌقة، حٌث  
تحتضن كل من تازة و سال و آسفً أهم صناعات الخزف، و 

ـادٌر بصناعة المجوهرات، فً ڭتشتهر الصوٌرة و تٌزنٌت و أ
حٌن تشتهر الداخلة بالنقش على الخشب، و تبقى مدٌنة مراكش 

 .هً الجامعة بٌن مختلف أنواع الصناعات التقلٌدٌة

 

  :تتنوع الصناعات الرئٌسٌة بالمغرب .2

 

II تقوم الصناعة المغربٌة على مقومات هامة و تعانً من عدة مشاكل:  
  :مقومات الصناعة بالمغرب .1

ٌستفٌد المغرب من وفرة الفوسفاط و ٌعد أول مصدر له فً العالم، إضافة إلى بعض المعادن : المعادن و مصادر الطاقة  

 من  % 90األخرى كالرصاص و النحاس، أما مصادر الطاقة من بترول و غاز طبٌعً فتبقى غٌر كافٌة، إذ ٌستورد المغرب 
 .حاجٌاته الطاقٌة

ٌعانً المغرب من ضعف تأهٌل الٌد العاملة رغم وفرتها، إضافة إلى ضعف الرسامٌل : الٌد العاملة و رؤوس األموال  

 .الصناعٌة، مما دفع المغرب إلى تشجٌع االستثمار األجنبً
  :مشاكل تنمٌة المجال الصناعً بالمغرب .2

: ٌعانً القطاع الصناعً المغربً من 
 تركز أغلب الصناعات بالمدن الساحلٌة. 

 ضعف اإلنتاجٌة فً المقاوالت الصغٌرة و المتوسطة. 

 ز اإلٍاً ػيً اإلػذادٌح: اىَؤسسح 

 سشٍذ ىؼرٍل: األسرار 

 

 :تنظيه اجملال الصناعي 
  

 تننية ضرورية من أجل حتديث االقتصاد
 

 أّىاع اىظْاػاخ تاىَغشب
 

 اىظْاػاخ اىرجهٍزٌح
 

 اىظْاػاخ االسرهالمٍح
 

 اىظْاػاخ األساسٍح
 

  ذشَو ػيى اىخظىص طْاػح

اىحذٌذ و اىظْاػح اىنٍَاوٌح 

ٍِ تٍِ اىَشمثاخ .اىثقٍيح

ٍؼَو : اىظْاػٍح تاىَغشب 

و ٍؼاٍو " مٍَاوٌاخ اىَغشب"

و ٍؼَو " اىَغشب فىسفىس"

تاإلضافح إىى ٍظْغ " السٍَش"

 . اىحذٌذ تاىْاضىس

  ذضٌ طْاػاخ ٍرْىػح، ٍِ أهَها

 اىظْاػح اىٍَناٍّنٍح : 

 و اىظْاػاخ اىنهشتائٍح

 و اإلىٍنرشوٍّح و طْاػح 

 . اإلسَْد و ٍىاد اىثْاء

  ذشَو طْاػح اىْسٍج و اىجيذ و

اىظْاػح اىغزائٍح، تاإلضافح إىى 

 اىظْاػاخ اىنٍَاوٌح اىخفٍفح

األدوٌح و ٍىاد اىرْظٍف و  ) 

 (...اىثالسرٍل و اىؼجالخ اىَطاطٍح

 . و اىظْاػاخ اىرقيٍذٌح



 

  القطاع الصناعً غٌر المندمجمنافسة. 

 التهرٌب، الرشوة. 

 تعقد إجراءات الحصول على القروض. 

 منافسة الدول الصناعٌة من االتحاد األوربً عند تطبٌق اتفاقٌة الشراكة .

III المجهودات المبذولة لتنمٌة القطاع الصناعً و دور التنمٌة الصناعٌة فً تحدٌث االقتصاد:  
  :اإلجراءات المتخذة لتنمٌة المجال الصناعً .1

مجهودات الدولة مجهودات المؤسسات الصناعٌة 

 اتخاذ عدة إجراءات من أجل تحدٌث تأهٌل المؤسسةٌتطلب  

وسائل اإلنتاج و طرق التدبٌر و الرفع من الجودة و من إنتاجٌة 

 .الموارد البشرٌة لمواجهة المنافسة

 : عبر ثالث مراحل أساسٌة ةتمر عملٌة تأهٌل المؤسس 

 (تشخٌص أوضاع المؤسسة و إعداد خطة العمل ): اإلعداد - 

قروض )تموٌل ذاتً أو قروض بنكٌة : البحث عن التموٌل - 

 (...البنك الدولً

 .عبر استثمارات مادٌة أو غٌر مادٌة: اإلنجاز  -

 .البنٌات التحتٌةتطوٌر  

 .تهٌئة المناطق الصناعٌة الجدٌدة 

 .لالستثمار الوحٌد الشباكإنشاء  

 .تطوٌر التكوٌن المهنً 

 .تخفٌض قٌمة الضرائب فً بعض األقالٌم 

التً  (التكنولوجٌا الحدٌثة)إعطاء األولوٌة للصناعات الجدٌدة  

.  عالٌةقٌمة مضافةتحقق 

 

  :مساهمة تنمٌة الصناعة فً تحدٌث االقتصاد .2

ذساهٌ اىرٍَْح اىظْاػٍح فً َّى اإلّراجٍِ اىظْاػً و اىفالحً، و تاىراىً سرخيق فشطا جذٌذج ىيشغو ٍَا سٍؤدي إىى 

اسذفاع اىطاقح اىششائٍح ىيسناُ اىزٌِ سٍقثيىُ ػيى ششاء اىَْرجاخ اىظْاػٍح فرشذفغ أستاح اىَؤسساخ اىظْاػٍح اىرً سرقىً 

 ، ...تاسرثَاساخ جذٌذج ، و هى ٍا سٍساهٌ فً سفغ حجٌ اىضشائة اىرً سرسرفٍذ ٍْها اىذوىح ىرطىٌش اىثٍْاخ اىرحرٍح و اىثحس اىؼيًَ 

. و مو هزا سٍؤدي تاىضشوسج إىى ذحذٌس االقرظاد

 : خاذَح

ٍىاجهح و ذأهٍيه ىرحذٌس االقرظاد  ٌؼَو اىَغشب جاهذا ػيى ذطىٌش اىقطاع اىظْاػً و

 .اىَْافسح األجْثٍح
 

 

: ٍفاهٌٍ و ٍظطيحاخ 
 اىثٍْح – اىثْل اىذوىً – ذأهٍو اىَؤسسح – اىقطاع اىظْاػً غٍش اىَْذٍج – اذفاقٍح اىششامح و ٍْطقح اىرثاده اىحش –ٍْطقح حشج  -

 . اىقٍَح اىَضافح– ذنْىتاسك – اىرنْىىىجٍا اىحٍىٌح – اىشثاك اىىحٍذ ىالسرثَاس –اىرحرٍح 


