
 

1 يابة طنجة أصيلة                 ن                     االستادة : سمية الشنتوف                                  الثانوية التأهيلية الحسن الثاني                     

    

 

                                                                                            

 تنظيم المجال الصناعي بالمغرب تنمية ضرورية من أجل تحديث اإلقتصاد  الدرس:عنوان  
 

 

 المغربية وتفسير تطويرها الصناعةوصف بنية الهذف العام:

 
                   أهذاف التعلم: 

  للسياسة الصناعية بالمغرب تعرف المالمح الكبرى 
 .وصف توزيع اإلنتاج الصناعي بالمغرب 
 .وصف توزيع اإلنتاج الصناعي بالمغرب 

 

 مقدمة: 

وض راءات للنهاذ عدة إجستقالل إلختعد اإلبتعرض املغرب عقب اإلستعمار إلستنزاف خرياته الطبيعية األمر الذي أثر سلبا على الصناعة، فعمل املغرب 
 هبذا القطاع

 فما هي املالمح الكربى للنهوض هبذا القطاع؟

I -  الصناعية بالمغربالمالمح الكبرى للسياسة: 
 :119ص:  لرجوع للخطاطةاجيب (لتجاوز املشاكل اليت تواجهها الصناعة تبىن املغرب سياسة صناعية جديدة هنجت عدة تدابري منها ( 

املقاوالت  وضع قانون لتنظيم-عيصناجاري/الطابع الت النزاعات ذات الجارية للفض يفمثال مث خلق احملاكم التهيل القضاء، : وذلك بتأتغيري احمليط العام -
 واملصادقة على قانون الشغل.

عفاء دة امتيازات كاإلن عصانع هبا مصحاب املاملغرب عرف مؤخرا عدة مناطق صناعية اليت يستفيد أ: بتهييء وجتهيز املناطق الصناعية حتفيز الصناعة -
 ستثمار.هوية لالوخلق املراكز اجل -من الضرائب، وذلك هبذف تشجيع املستثمرين من حلق مصانع ابملغرب للنهوض هبذا القطاع 

 ةيات اجلديدات والتقنوتشجيع استعمال املعلوميأي جعل املؤسسات العمومية يف يد الشركات : خبوصصة أتهيل النسيج اإلنتاجي -
II -  :بنية الصناعة المغربية    وتطوره 
 
 توزيع اإلنتاج الصناعي - 1
الصناعات  % من نسبة اإلنتاج(، تليها36غرب )الصناعات ابمل تحتل الصناعة الكيماوية املرتبة األوىل ضمن أنواعيتنوع اإلنتاج الصناعي ابملغرب، حيث 

 .%( مث صناعة النسيج واجللد....33الغذائية )
 ة ابملغربتطور الصناع - 2
  ،ا معظم أنواع الصناعات، وتسجل أعلى من حيث تتواجد هب (فهي العاصمة اإلقتصادية للمغرب)تعترب مدينة الدار البيضاء أهم مركز صناعي ابملغرب

 عدل.ة ألقل من املن مسجلابقي املد  تبقىاملعدل الوطين، بينما تسجل جمموعة من املدن كطنجة والرابط وفاس نسبة مساوية للمعدل الوطين، يف حني

لصادرات وتضاعف عدد ل ادكما تطور مع  تتعدد املؤشرات الدالة على تطور القطاع الصناعي املغريب حيث ازدادت نسبة اإلنتاج وقيمة االستثمارات،
 املستخدمني يف القطاع الصناعي

 الخـاتـمـة
  .ملواجهة املنافسة األجنبية يعمل املغرب جاهدا على تطوير القطاع الصناعي وأتهيله لتحديث االقتصاد 


