
 الكبار نادي يدخل المغرب.. السيارات صناعة

 

 صناعٌا خٌارا المملكة فً اعتبر الذي القطاع السٌارات، صناعة فً الفاعلٌن كأحد قلٌلة سنوات ظرؾ فً المؽرب برز

 فقد وبالفعل. االستثمارات بجلب ٌتعلق ما أوفً الصادرات، تعزٌز فً سواء الكبٌرة لمؤهالته علٌه الرهان تم استراتٌجٌا

 تجهٌزات صناعة مجال فً عالمٌا مرجعا تعد شركات واستقرار الصادرات ارتفاع ذلك ٌؤكد كما أكله الخٌار هذا أتى

 الصناعة هذه فً الكبار نادي ضمن موقعه بذلك كرس الذي بالمؽرب السٌارات صناعة مجموعات وكبرٌات السٌارات

 ما إلى درهم ملٌار 14.7 من انتقلت السٌارات صناعة شعبة صادرات فإن وباألرقام. المتوسطٌة بالمنطقة أو بإفرٌقٌا سواء

 منصب 116.600 إحداث تم كما. سنوٌا بالمئة 14.5 نسبته بارتفاع أي ،2018 و 2007 مابٌن درهم ملٌار 65.1 ٌقارب

 الذي االزدهار وكان. عربة ألؾ 700 اإلنتاجٌة القدرة بلؽت فٌما ،2014 سنة الصناعً التسرٌع مخطط إطالق منذ شؽل

. الصناعً التسرٌع مخطط ضمن العرٌضة خطوطها وضعت طموحة وطنٌة استراتٌجٌة ثمرة بالمؽرب القطاع هذا ٌعرفه

. رسمٌة معطٌات حسب طنجة بمنطقة آخرون 22و القنٌطرة،-الؽرب الصناعٌة بالمنطقة جدٌدا مستثمرا 28 استقر فقد

 من ،2018و 2013 بٌن شخصا، 189.600 حالٌا تشؽل التً الصناعٌة الشعبة هذه صادرات تضاعفت الصدد، هذا وفً

 على الرابعة للسنة بالمملكة التصدٌرٌة القطاعات السٌارات صناعة لتتصدر درهم، ملٌار 65.1 إلى درهم ملٌار 31.7

 .التوالً

 القٌادة تحت المملكة بهما تنعم اللذٌن واألمن االستقرار المحللٌن، حسب التوقعات، كل تجاوز الذي النجاح هذا وٌعكس

 بً "لمجموعة الصناعٌة المنظومة تدشٌن حفل بالقنٌطرة مؤخرا ترأس الذي السادس محمد الملك الجاللة لصاحب الرشٌدة

 ."أ إس

 المعزز الوطنً، السٌارات قطاع تطوٌر سٌحفز المشروع هذا فإن ،"المؽرب فً صنع " عالمة تمٌز إبراز إلى وباإلضافة

 السٌاق هذا وفً. السٌارات تجهٌزات صناعة فً متخصصة شركة 200 من وأكثر رئٌسٌٌن مصنعٌن ثالثة بتواجد حالٌا

 طاقته تبلػ الذي « أ إس بً » لمجموعة الجدٌد المصنع تدشٌن على أشرؾ قد ، السادس محمد الملك الجاللة صاحب كان

 مركب توسعة أشؽال انطالقة إعطاء على جاللته أشرؾ كما. بها مرتبط ومحرك عربة ألؾ 100 السنوٌة اإلنتاجٌة

 التارٌخ – 2023 قبل حتى اإلنتاجٌة، طاقته ستتضاعؾ الذي المصنع وهو ، نفسها للمجموعة الجدٌد الجٌل من صناعً

 إس بً » الفرنسٌة المجموعة وكانت. المحدد األجل عند شؽل منصب آالؾ 4 سٌوفر والذي- الهدؾ هذا لتحقٌق المرتقب

 » الجدٌد المصنع إحداث أن كما المستقبلٌة، مشارٌعها فً مماثل مبلػ استثمار وتعتزم درهم، مالٌٌر 3 استثمرت قد « أ

 الطموح بذلك معززا كهربائً، بمحرك وأخرى حراري محرك ذات سٌارات إنتاج بؽرض تم بالقنٌطرة « أ إس بً

 التنمٌة مجال فً القارة مستوى على نموذجا المؽرب لجعل األكٌدة الملك جاللة إلرادة ومستجٌبا للمملكة، الصناعً

 قطاع نجاح تترجم « أ إس بً » حول تتمحور التً المهٌكلة الصناعٌة المنظومة أن المراقبون وٌرى. المستدامة

 تدشٌن ، الصعٌد هذا على 2019 سنة عرفتها التً األحداث ومن. الوطنً االقتصاد فً مصدر أول ٌعد الذي السٌارات

 وٌروم. دوالر ملٌون 35 فاق باستثمار السٌارات تجهٌزات مجال فً" نٌكستر "الصٌنً للفاعل بإفرٌقٌا مصنع أول

 بالقنٌطرة، الحرة األطلسٌة بالمنطقة عمل منصب 500 إحداث مربع، متر آالؾ 10 مساحة على ٌقع الذي المشروع

 لها والعشرٌن والخامس الصٌنٌة للمجموعة إفرٌقً مصنع كأول تموقعه خالل من معزز، توجٌه نظم إنتاج إلى باإلضافة

 ،"كٌرزلر فٌات "لحساب نواقل ونظم معزز، كهربائً توجٌه نظم صنع إلى المصنع وٌهدؾ. العالمً الصعٌد على

 حفٌظ موالي الرقمً، واالقتصاد واالستثمار والتجارة الصناعة وزٌر وكان. بالخصوص" مٌتسوبٌشً نٌسان رونو"و

 مردودٌة اعتبار على واستراتٌجً، هام بالمؽرب المجموعة تواجد أن بالمناسبة للصحافة تصرٌح فً أكد قد العلمً،

 الصٌنٌة المجموعة دشنت الصناعٌة، المنطقة وبنفس. العالم إلى إنتاجها من بالمئة 80 تصدر التً" نٌكستر "مجموعة

 استثماري بؽالؾ بالمؽرب مصنع أول األلمنٌوم، من السٌارات ؼٌار قطع إنتاج مجال فً عالمٌا الرائدة" دٌكاستال سٌتٌك"

 الموقعة االستثمار واتفاقٌة اإلطار لالتفاقٌة تتوٌجا بالمؽرب" دٌكاستال سٌتٌك "مصنع افتتاح وٌأتً. أورو ملٌون 350 بلػ

 المنطقة "المندمجة الصناعٌة بالمنطقة األلمنٌوم من العجالت هٌاكل النتاج وحدة إلنشاء والصٌن، المملكة بٌن مؤخرا

 باسم والمعروؾ بالمؽرب األول المصنع هذا وٌعد. وحدة مالٌٌن 6 تبلػ سنوٌة إنتاجٌة بطاقة بالقنٌطرة، " األطلسٌة الحرة

 مبادرة تفعٌل إطار فً وٌندرج الصناعً، المجال فً المثمر الصٌنً المؽربً للتعاون نموذجا" أفرٌكا موروكو دٌكسطال"



 وعلى. المحلٌة صناعته إلنعاش المؽرب باشره الذي الصناعً التسرٌع ومخطط" والطرٌق الحزام " الصٌنٌة الحكومة

 كما. عمل فرصة 1200 حوالً بلوغ قبل األولى، المرحلة فً شخصا 420 تشؽٌل الشركة تعتزم االجتماعً، الصعٌد

 على تمتد صناعٌة وحدة السٌارات، كهرباء أنظمة صناعة فً المتخصصة ،"سٌستمز الٌتٌنػ فاروك "مجموعة افتتحت

 األمامٌة األضواء إنتاج سٌتم حٌث ،(سٌتً أوتوموتٌؾ) بطنجة السٌارات معدات صناعة بمدٌنة مربع متر ألؾ 17 مساحة

 ستتطلب التً الصناعٌة، الوحدة هذه توفر أن وٌنتظر. وفرنسا وإسبانٌا بالمؽرب المجموعة لزبائن الخلفٌة والمصابٌح

 .2024 عام أفق فً عمل منصب 650 حوالً أورو، ملٌون 45 تناهز بقٌمة استثمارا

 االستعماالت، متعدد الزجاج صناعة فً العالمٌٌن الرواد أحد" كو ؼالس أساهً "بتواجد المؽربً التصدٌر قدرة وتعززت

 والشركة ”سً جً إي “الٌابانٌة المجموعة بٌن تحالؾ ثمرة جاءت صناعٌة وحدة وهً. السٌارات صناعة فً فٌها بما

 زجاج صنع فً تختص صناعٌة وحدة إقامة من درهم، ملٌار 1,5 ٌبلػ استثمار بفضل مكن والذي ،”إٌندوفر “المؽربٌة

 وطنٌا،حٌث رٌادتها على الحفاظ" رونو "مجموعة استطاعت الطفرة هذه ظل وفً. الجدٌد الجٌل من والزجاج السٌارات،

". داسٌا"و" رونو "عالمتٌها مبٌعات تطور بفضل خصوصا ، ترتفع البٌضاء والدار طنجة من بكل مصنعٌها إنتاجٌة تفتأ لم

. والعالمً الوطنً الطلب بفضل وذلك سنوي، كإنتاج عربة ألؾ 400 عتبة " المؽرب رونو " تجاوزت 2018 سنة ففً

 74لـ ٌصدر هو شخصا،و 8600 سنوات، سبع قبل إطالقه منذ أدائه وتٌرة ترتفع والذي بطنجة المجموعة موقع وٌشؽل

 ، «أ إس بً »و" رونو "خطى وعلى . مختلفة آفاق من لمناولٌن استقطابه عن فضال له، المجاور المٌناء من انطالقا بلدا

 فً حاضرة أصبحت والتً للسٌارات، الداخلً الجزء صناعة فً عالمٌا واحد رقم ،”فورٌسٌا “الفرنسٌة المجموعة سارت

 تخطئ ال الصناعٌة، المنجزات عن النظر وبصرؾ. درهم ملٌون 300 بلػ باستثمار مصنع خالل ،من المؽربٌة السوق

 إلى ٌعمد الذي طنجة مصنع من ذلك على أدل وال". الكربون أوكسٌد ثانً لؽاز انبعاث صفر "نحو الواضح التوجه العٌن

 .عنه بعٌد ؼٌر متواجدة الرٌحٌة للطاقة محطة من الكهربائٌة حاجٌاته كل تولٌد

 


