
  

  

  :مقدمة

  .املطلوب املستوى دون تزال ما البالد اقتصاد تنمية يف مسامهتها فإن املغربية بالصناعة للنهوض املبذولة اهودات رغم

 الصناعة؟ قطاع لتنمية الدولة جمهودات أهم هي فما 

 :املغربية للصناعة اايل التوزيع

  :العصرية الصناعة

 تبقى حني يف باملغرب، املؤسسات جمموع من%  76 حوايل عامال 50 من أقل تشغل اليت الصغرى الصناعية املؤسسات تشكل

 ضمن األوىل املرتبة الكيماوية الصناعة حتتل الصناعية، الصادرات جمموع من%  69 على تستحوذ لكنها ،%) 7( قليلة الكربى الشركات

 املغرب قلب البيضاء الدار مدينة وتعترب ،...امليكانيكية  فاالصناعات النسيج، صناعة مث الغذائية، الصناعات تليها باملغرب، الصناعات أنواع

 تتواجد بينما الكيماوية، وشبه يماويةالك الصناعات اجلديدة وآسفي تضم حني يف الصناعات، أنواع معظم ا تتواجد حيث الصناعي،

  .النسيج صناعة وطنجة الغذائية، الصناعات بأكادير

  :التقليدية الصناعة

 وتشتهر اخلزف، صناعات أهم وآسفي وسال تازة من كل حتتضن حيث العتيقة، باملدن يتركز أغلبها بكون التقليدية الصناعة تتميز

 خمتلف بني اجلامعة هي مراكش مدينة وتبقى اخلشب، على بالنقش الداخلة تشتهر حني يف اوهرات، بصناعة وأكادير وتزنيت الصويرة

 .التقليدية الصناعات أنواع

 :  مشاكل عدة من وتعاين املغربية، الصناعة مقومات تتعدد

  :املغربية الصناعة مقومات

 مث والزنك الرصاص يليه ،)اإلنتاج نسبة من% 98( أمهها الفوسفاط ويشكل املغربية، الصناعة مقومات أهم من املعادن تعترب

 الصناعية القطاعات خمتلف على العاملة اليد تتوزع حيث باملغرب، الصناعة مقومات أهم أحد البشري العنصر يشكل، وواملنغنيز النحاس

  .التأهيل من تعاين مازالت كوا رغم

  :مشاكل عدة من املغربية الصناعة تعاين

  :املغربية الصناعة تطور تواجه اليت املشاكل بني من

  .اخلارج من الطاقية حاجياا معظم السترياد الدولة تضطر حيث الطاقة، مصادر إنتاج ضعف �

  .الكربى املشاريع يف خاصة الصناعي القطاع يف املالية االستثمارات قلة �

  .وفرا رغم العاملة لليد والتقين املهين والتكوين التأطري ضعف �

  .احلديثة التكنولوجيا يف ونقص التمويل ضعف من تعاين اليت الصناعية املؤسسات حجم صغر �

  .البالد داخل جديدة صناعية مناطق بروز دون حيول مما قوية، عقارية ملضاربة الصناعية األراضي خضوع �

  :بالصناعة للنهوض جمهودات عدة الدولة تبذل

  :منها تدابري، عدة الدولة اختذت الصناعي بالقطاع للنهوض

  .التقليدية بالصناعة للنهوض القروض تقدمي �

  .التنظيمية قوانينها صياغة وإعادة املهنية الغرف إحداث �

  .%)10( احلجري الفحم على االسترياد حقوق ختفيض �

  .واملتوسطة الصغرى للمقاوالت الوطنية الوكالة إحداث �

 .الدخل على الضريبة نسبة من التخفيض �

 الاقتصاد تحديث جلأ من ضرورية تنمية بالمغرب الصناعي المجال تنظيم

https://moutamadris.ma/


  :ةخامت

 وقلة الرساميل لضعف نظرا حمدودة تبقى املغرب جمهودات فإن الوطين، االقتصاد تنمية يف والتقليدية العصرية الصناعة أمهية رغم

  .الطاقة مصادر

https://moutamadris.ma/

