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 انرً ذُهجها اذصاالخ انًغرب االلرُاءإسرراذٍجٍح 

 فً انًغرب ح االسرثًاركٍدٌُايٍ



الٍىم المغرب اتصاالث مجمىعت  

 .فاػم رئٍسً فً ػانى االذصاالخ انسهكٍح وانالسهكٍح فً انمارج اإلفرٌمٍح

 :وهً (يهٍىٌ ساكٍ 55.5)تهذاٌ يٍ انمارج  5فً ذرىاجذ يجًىػح اذصاالخ انًغرب 

 انًغرب - 

 يىرٌطاٍَا - 

 تىركٍُافاسى - 

 انغاتىٌ - 

 يانً - 

 هرادل النوى

 

 صارمت اختٍار معاٌٍر على مرتكزة تنمٍت منهجٍت

 ًًٍوضىح اإلطار انرُظ، 

  (انؼذل، انضرائة، حرٌح انرحىٌم)جارتٍح يحٍط األػًال...، 

 وضىح ضىاتط حكايح انًماوالخ، 

  ،ًاالسرمرار انسٍاس 

 ،إيكاٍَاخ انسىق 

 انحصىل ػهى األغهثٍح نهرًكٍ يٍ هايص انًروَح انضروري نرًٍُح فروػها. 

 ضرورة تىفر وضىح جيد لالستثوار في قطاع رأسوالي جدا 

 

  مشتركت نقطتو فروع أربعت

 :ىػُذ خىصصرهى سرػرهوا فمذ ىٌذارٌخٍ يشغهىٌ

 (1002أترٌم )يىرٌرٍم : يىرٌطاٍَا، 

 (1005دجُثر )أوَاذٍم : تىركٍُافاسى، 

 ٌ(1002فثراٌر )اذصاالخ انغاتىٌ : انغاتى، 

 ً(.1002ٌىنٍىز )صىذٍهًا : يان 

 :ا انخاصحيرجؼا فً أسىالهو حوفاػه رائذج وانٍىو، أصثحد

 رائذجيٍ حصح انسىق، %  55: يىرٌرٍم 

 رائذجيٍ حصح انسىق، % 55: أوَاذٍم 

  (1002فً ٌىنٍىز % 22يماتم % 12)صىذٍهًا ارذفاع لىي نحصح انسىق 

 ٌ(يٍ حصح انسىق تؼذ إٌرذٍم% 12)ثاًَ فاػم فً سىق ذُافسً لىي : اذصاالخ انغاتى 

 هستفيدة اليىم تعتبر جويعها

 .ع دصص األسهن هي الربخبتىزبأقدهها تقىم و



 قىٌت مؤهالث على ٌرتكز قىي مىقع

  هكحًنهًح كٍذٌُايٍجُىب ػهى انسٍاسح االلرصادٌح ان -يمارتح انرؼاوٌ جُىبذرذكس. 

 انحىار انًسرًر يغ انحكىياخ يٍ أجم االسرجاتح نالَرظاراخ وفهى يحٍط انشركح. 

  انثمافح انًحهٍحاحرراو 

 ح وخثرج غٍُرٍٍ تانًغرب، خاصحتذراكى ذجر: 

 انذراٌح فً يجال ذسٍٍر انشثكاخ، 

 إسرراذٍجٍح يثركرج نهرسىٌك، 

 ذسٍٍر صارو. 

 الفرعٍت عبر المشارٌع من العدٌد

 (يُجسج أو فً طىر اإلَجاز)

 ؛األنٍاف انثصرٌح انرً ذرتط انفروع تانًغرب األسالن راخ اسرخذاو 

 ؛اإلػالو ذُسٍك أَظًح 

 ؛يىتٍكاش: حم انذفغ انًرُمم 

  ؛فرٌذج نستُاء يجًىػح اذصاالخ انًغرب ذجىاليُطمح 

 ؛ذجًغ انؼًهٍاخ انًانٍح 

 المنافست مىاجهت فً التمىقع

 .يُافسح حٍح يغ فاػهٍٍ دونٍٍٍ

 

 استنتاج

 تطىر اتصاالث الوغرب في إفريقيا

 س انحضىر انًغرتً فً انمارجٌيساهًح فً ذؼس. 

 

 


