
 

 

 التصديرحمضر إجتماع جلنة 

 2020إبريل  11املوافق  السبتيوم 
Video Conference Meeting 

 
 

 من خالل بجمعية  صدير التعقدت لجنة 
ً
ن إجتماعا ،برئاسة  Video Conference Meetingرجال األعمال المرصيي 

تواب / منال عبد ال  الوزير المفوض التجاريكل من ،وذلك مع   لجنة الرئيس  - مصطفن النجاري/  المهندس
ي عياد   الوزير المفوض التجاريو بالسفارة المرصية باليونان  -

 
دي رئيس المكتب اإلقتصا–/ أحمد شوق

المهندس ، رئيس الجمعية –المهندس / علي عيىس كٍل من :   ،ومشاركة والتجاري بالسفارة المرصية بالمغرب
الوي  ن ن ني/  ةالدكتور عضو مجلس اإلدارة ورئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي  و  –/ مجد الدين المنن في 

،وعدد من السادة أعضاء الجمعية من ممثلي مجتمع االعمال  التنمية المستدامة لجنةرئيس  - عبد الخالق
ن بقطاع التصدير  المرصي ي اللقاء األستاذ / محمد يوسف  العاملي 

عية لجمالمدير التنفيذي ل –،كما شارك قن
ي تمام الساعة 

 وعدد من ممثلي اإلدارة التنفيذية بها ،وذلك قن
ً
إبريل  11ق المواف السبتمن يوم  الرابعة عرصا

 : تبادل الرؤية حول، بهدف  ٢٠٢٠
  

املغرب ( كنموذج ملا حيدث حاليًا وفق الظروف احلالية و املتوقعة بسبب  -وضع أسواق : ) اليونان 
 .األسواق يف مرحلة ما بعد كورونا ، و مدى إحتياج-COVID 19 تأثريات تداعيات فريوس

 

 بالسادة الحضور،  لجنة الرئيس  - مصطفى النجاري/  املهندسبدأ اللقاء بكلمة 
ً
 سالمة ومطئنا علمرحبا

ي ظل ما يمر به العالم من أزمة 
 و  الجمعيةسيادته عل أن  أكد  قد الجميع قن

ً
بدور هام  قامت قد تحركت رسيعا

ة الماضية ،حيث كانت عل تواصل مبارسر ومستمر مع الحكومة ،كما أن الحكومة بدورها   وفعال خالل الفن 

  كان لها دور فعال
ً
 وقد ظهر واضحا

ً
ي  أيضا

 ابة الرسيعة لكافة المطالبجستاإل التحرك الرسي    ع و كذلك قن

حات المقدمة من قبل مجتمع األعمال الم ي رصي ،وقد أسهم هذا التعاون والمبادرات والمقن 
اف سن  إستئنقن

كات القطاع الخاص ةعجل . و المصانع  اإلنتاج بالدولة ومساندة رسر نتجات و هو ما أدى اىل توافر المبشكل كبن 

ي الدول المختلفة
 . المحلية و وجود فائض معد  للتصدير و هو ما تعمل عليه اللجنة لتسويق هذه المنتجات قن

 

  الدول جميع  ثم أشار سيادته إىل أن 
ً
يفية كللدول المختلفة لبحث   نماذج عدة عل اإلطالعت قد بدأحاليا

كاتها و مصانعها لمعدالت ما قبل أزمة كورونا  دراسة واالستفادة منها و والرجوع لسن  العمل مرة أخرى عودة رسر

 عل أهمية هذا اللقاء إلستعراضى امكانية تطبيقها مد
ً
ن وهما المغرب واليونان  ،مؤكدا ن لدولتي  نموذجي 

ن مع مرص لوجود اإلتفاقيات التجارية  ابط القوي لهذين الدولتي  ،وبحث كيفية سن  األوضاع بهما وخاصة للن 

ن مثل إتفاقية تيسن  التجارة العربية واتفاقية اغاد ن الطرفي  إتفاقية ة اىل مع المغرب باالضاف يرالموقعة بي 

اكة المرصية  ي امع الرسر ي تعإلتحاد األورب 
 تحاد. هذا اإل أحد دول  اليونانتن  و الت 

ة  ثم أكد سيادته عل أن السوق المرصي تحكمه عدة احكام وضوابط كما تجرى كافة المحاوالت خالل الفن 
وتسمح  ممتازةلدينا ات االنتاجية والصناعية المتاحة ر دخاصة وأن القلتسويق للمنتج المحلي ،الحالية ل

ي اإلنتاج فائضوجود ب
ي مرص  و  قن

لدور ااىل  ةباالضاف،يمكن تصديره دون االخالل باستقرار أسعار الغذاء قن
 ل
ً
  .  ملة االجنبيةلجلب العلتصدير الهام أيضا



 

وقد ، بإلقاء كلمتها  بالسفارة املصرية باليونان -/ منال عبد التواب   الوزير املفوض التجاريثم قامت 

ه نظرا للظروف الحالية العالمية ، وبسبب حرص اليونان الشديد عل العمل عل الحد أشارت سيادتها إىل أن
ي حدود من االصابات بها 

ن
ي الحفاظ عل معالت االصابة ق

ن
 ق
ً
،فقد إصابة  ٢٠٠٠و هو ما نجحت فيه متمثال

ي سن  كافة العمليات الصناعية واإلنتاجية والمالحية ،كما أنه من  تباطؤ شديد أدى ذلك اىل 
ن
متوقع انخفاض الق

ي اليونان بنسب كبن  النمو  معدالت
ن
ي شه ،ومن المتوقع بدء إستئناف العملة ق

ن
ا أشارت م،ك يوليو القادمر ق

ي العمل باليونان حت  
ن
سيادتها إىل أن الصناعات الغذائية وصناعة األدوية ىه الصناعات الوحيدة المستمرة ق

ي الصناعات متوقفة بشكل تام ،كم
 
ئ جيستيات و ا يشهد قطاع النقل والشحن واللو اآلن ،بينما باق عمل الموابن

ي  تباطئ كبن  
ن
 لوجود اكتفاء ق

ً
ة  .حيث انه من المتوقع زيادة الطلب الوقت الحاىلي السلع االساسية نظرا ي الفن 

ن
ق

 القادمة . 
ي التواصل مع مج

ن
مع تثم أكدت سيادتها عل ان مكتب التمثيل التجاري المرصي باليونان ،يقوم بدور كبن  ق

ادها من مرص استن  االعمال باليونان للتعرف عل اإلحتياجات من السلع هناك وكافة النواقص وبحث إمكانية 
ن أنه من المحتمل بشكل كبن   ة القريبة القادمة .  ناعات الغذائيةحتياج للصاال  ،وقد تبي   خالل الفن 

 

رئيس املكتب اإلقتصادي والتجاري بالسفارة املصرية –/ أمحد شوقي عياد   الوزير املفوض التجاريثم قام 
 أنه   باملغرب

ً
 لتطبيقبإلقاء كلمته موضحا

ً
ة مبكرةحظر ال نظرا ي فن 

ي  مارس ثم 1٥ ذ من الصىح قن
مارس  ٢٠ قن

ل  أن الخروج من حيث،كامل الحظر قرار بتطبيق ال تم إتخاذ  ن اء السلع  عملياتتخضع بتصاري    ح و يتم المنن رسر
 عل أن كافة هذه اإلجراءات المشددة و إتخاذها بشكل من السكن  ةبيلقر بالمحال الضوابط ترتبط 

ً
،مؤكدا

من  غربالملقرب  الكبن   لتخوفا بسببلمحاولة تقليل االصابات اىل أدبن حد وذلك مبكر عن المعتاد 
تغالية  االسبانية الجنوبية لقارة أوروبا و خاصة السواحل ي  وىهي الدولوالفرنسية و الن 

ىسر فيها الوباء تف الت 
 حيث انعكس ذلك عل االستن   الة الطوارئ الصحية،لذا فإنهم يطبقون كافة ما يطلق بح بشكل كبن  

ً
اد نظرا

ورية فقط  .  اد عل االحتياجات الرصن  للتخوف من استقبال المراكب البحرية حيث تم إقتصار االستن 
 بالمغرب اول السلع الزراعية عل أن المواد الغذائية وتدوقد أكد سيادته 

ً
ىه فقط القطاعات العاملة حاليا

ي اضيق الحدود ولكنها تعمل 
شهر  حلول قبل الحفاظ عل مستويات المخزون ،وقد تم مراعاة قن

ن و كذلك عمل أرصدة المبارك  رمضان  إىل أنه قد تم إجراء عدد من أخرى لشهر أو شهرين إضافيي 
ً
ا ،مشن 

اد أصناف  ي تعتن  أكن  دولة مصدرة لهذه األ و التمور الفاصوليا البيضاء الطلبات إلستن 
صناف من مرص والت 

ي مة ،كما أنه تتم المتابعة الدائ
من قبل مكتب التمثيل التجاري المرصي حول دراسة اإلحتياج من السلع قن

ان التجاري تميل كفته اىل مرص  ث فرص جلبها من مرصالمغرب لبح ن  . حيث أن المن 
دوالر  مليار يقدر بثالثة  IMFمن صندوق النقد الدوىلي قرض  ومة المغربية بالحصول علقد قامت الحكو 
ي من بعض االصناف و ،

اد الستا الحد من انه سيتم ذلك للحفاظ عل المخزون باالضافة اىل االكتفاء الذاب  ن 
ي المغرب ،كما سيتم تطبيق 

ي وزيادة الرسوم الجمر  رفعمن الخارج قن
اد وخاصة قن كية للحد من االستن 

ي ترى الحكومة المغربية
ي منها  المنتجات الت 

قرار منع  أو تصنيعها محليا كما تم اتخاذ  إمكانية وجود إكتفاء ذاب 
اد السيارات   استن 

ورة إستفادة مرص من األوضاع الراهنة  ي ثم أشار سيادته إىل ضن
و رغبة العديد من رجال األعمال المغاربة قن

ي مجال الصناعات الخشبية و الموبيليا و كذلك أهمية االست
 قن
ً
ن و خصوصا كاء المرصيي  لقيام اثمار مع الرسر
كاء من الدول المختلفة ،  إىل ، األزمة فيما بعد  التجاري واإلقتصاديلجذب التعامل بطرح المزايا للرسر

ُ
ا مشن 

ن بدء  ي الصي 
ي قن
 االستثمار التعاقن

ً
ي تدرس حاليا

ي الخارج  ،والت 
 الستقطاب ذهبية لمرص  ما يعد فرصة،وهو قن

 .  لذلكبشدة ول المرشحة والمؤهلة وأن مرص من اكنر الدخاصة ، عدد من هذه اإلستثمارات
 



 ثم مت فتح باب احلوار واملناقشة بني السادة املشاركني باللقاء ،حيث مت تناول اهم النقاط التالية:

  ة ازية ورسعة دخول السلع الغذائية لها خالل الفن  تم التساؤل حول مدى تطبيق اليونان لإلجراءات اإلحن 

ن العااليونان  دولةالحالية ، وهنا تمت اإلشارة إىل أن  ي القطاعي 
ن
 بنصف طاقتها ق

ً
ن تعمل حاليا    األغذية ملي 

ي ذلك كافة واألدوية ( ،كما أنها 
ن
ازية تتبع ق ي الدول االجراءات االحن 

 
ل والح مثل باق ن فاظ مثل العمل من المنن

ن العمالة ،بينما  ناف عملها وبدء إستئتماما  أعلنت توقفها والصلب  الحديد مصانع عل المسافات اآلمنة بي 

تقال والبطاطسالواردة من مرص مثل السلع الزراعية كما تشهد ،بحلول منتصف شهر مايو القادم   الن 

 كبن    تباطئ  الفواكهو 

 ورة تم ا اد  للمغرب اجراءات مشابهةبإتخاذ مرص  قياملتأكيد عل ضن الخارج  والواردات منلتقليل االستن 

ن سوف ،خاصة  الغراق ل بالتصدير عل نطاق واسع بصورة قد تصلتقوم تستغل األزمة الراهنة وسان الصي 

اد  للحد  يجب مطالبة وزارة التجارة والصناعة باإلستعداد الجيد لمواجهة ذلك ،لذا  ي ظل  ،وذلكمن االستن 
ن
ق

ة القادمة من دعم ل  تصلح مرص لمنتج المحلي وإعطاء األولوية له ،إضافة إىل أن ما ستشهدة مرص خالل الفن 

ن لذا فإنه يلزم دراسة للصناعات الصينية ، Hubتكون بشكل كبن  ل ن عليه من  و ملف الصي  كن 
 افة الجهات. كالن 

  ي  تحاد اإل تمت اإلشارة إىل أن دول لطبع ستتأثر فإنه باوبالتاىلي ،حظر بشكل كبن  ال قامت بتطبيقاالوروب 

ه ذهبية لمرص لزيادة انتاجيتها لتغطية هذ فرصة،وهو ما يمثل متوقع انخفاضها ال لديهم ومناالنتاجية 

ن عودة عملاهم الفجوة وامدادهم باحتياج  وإنتاج مصانعهم.  لحي 

  ي اسواق اوروبا تم التأكيد عل أن
ي من توقف مصانعها وإنتاجها يعد ما يحدث قن

قطاعات  فرصة لمرص ولكن قن

،األمر الذي سيجعل للجمعية دور الزراعي والصناعات الغذائية القطاع  وعل وجه الخصوصمحددة جدا 

ي البدء بالتوعية 
 قن
ً
ن هام وكبن  جدا ورة اإلستفادة منللمصنعي  ي هذه القطاعات للتأكيد عل ضن

 لك . ذ قن

   ي إستيعاب
ي الخارج ،سيكون له دور كبن  قن

ي تشهد فجوة قن
ي لبعض السلع الت  تم التاكيد عل ان الطلب الخارج 

ة القادمة.  ي مرص خالل الفن 
ة من العمالة المرصية وبالتاىلي تقليل مستويات البطالة قن  أعداد كبن 

  ورة ي النظر تم التأكيد عل ضن
ات سبة لخدمات التدريب واإلستشار للخارج وذلك بالنتصدير الخدمات  قن

ي ذلك عل تطبيقات التكنولوجيا الحديثة لتصدير 
ي كافة القطاعات ،واإلعتماد قن

بشكل عام وبكافة أنواعها وقن

 .
ً
ونيا  هذه الخدمات إلكن 

  اتيجية والثقيلة السلع اإل تمت اإلشارة إىل صناعات ي مرص مثلسن 
ورة حيث تم التأكياالسمنت ، قن د عل ضن

ن  كن 
ة  اليف عل تخفيض التكالن  ة المبارسر تصديرها رص ف ،حيث أنها تفقد العديد منلهذه السلع وغن  المبارسر

ي ظل األسعار المنافسة لها 
تها بالدول األخرىنتيجة الرتفاع اسعارها  للخارج قن  لنظن 

ً
ي تلف  دعم ا نسبيا

لت 

ة ،لذا يجب  ن عل ومساندة كبن  كن 
ة وغن  اللتكالصناعات وتخفيض الهذه مساندة الن  ة لفة المبارسر ها مبارسر

 ،إضافة إىل أن هذه الصناعات ستعمل عل  منافسةال حت  تتمكن من
ً
كملة م ل صناعات اخرىيتشغخارجيا

 لها . 

 

  ن مرص ن تم التأكيد عل أن عمليات التبادل بالعمالت المحلية بي  قبل من عل بالفنظام مطبق  ىه والصي 

ور  بالكامل ،هذا النظام عل حجم التجارة ال يمكن تطبيق ولكن المرصي ،البنك المركزي   لرصن
ً
ة حدوث نظرا

ن ،كما انه بالطبع لم يصل  ن الطرفي  ي حجم التجارة بي 
ادرات لحجم الص الصادرات المرصية حجم توازن قن

انية  إمك،وهنا تم التأكيد عل عل نطاق واسع الصينية ،وهو ما يؤكد عل عدم اإلستعداد لتطبيق هذا النظام



ي قطاعات و محدد عل حجم تبادل لتطبيق هذا النظام اتفاقيات  عقد 
ن
ع مع إمكانية تطبيقة م ، محددةق

ي من المتوقع الدول 
ة القادمة ،الت   بحيث يمكن أن يكون ذلك عنرص  حدوث تبادل تجاري معها خالل الفن 

اح بتطبيقه مع الدول العربية عل كثيفة   لدولانطاق واسع وخاصة  جذب للتجارة المرصية ،إضافة إىل اإلقن 

ن  بحيث يكون نوع من منها  العمالة  مرص والدول العربية.  أنواع التكامل بي 

 

   ي
ن
ابتة ،كما ث وغن  معتمدة عل طرق أو مناهجنظامية تعد المغرب حاليا  تم التأكيد عل أن نظم التجارة ق

اد من   لدمار محصول القمح لديهم هذا العام ، فإنه من المتوقع االستن 
ً
لكافة  مرص تمت اإلشارة إىل أنه نظرا

ي الحصول عل 
ن
ي صناعتها عل القمح ،بل إنه تم بالفعل البدء ق

ن
ي تعتمد ق

أنواع المكرونة والمنتجات الت 

اد  ي االستن 
ي ظل تالشر

ن
ن وتركيا وإيطاليا ذه األصناف له طلبات توريد من مرص وخاصة ق ي من الصي 

ن
 ظل األزمة ق

 الراهنة. 

 

  ي المغرب تم اإلشارة إىل
 إنتاج الغزل النسيح اىلي تصنيع خطوط ،حيث تحولتتحويل خطوط االنتاج قن

ايد  ن  لن 
ً
ي تحالطلب عل الكمامات الكمامات نظرا

 تماش اإلنتاجويل خطوط ،وهو ما يعد احد النماذج قن
ً
مع  يا

 حيطة. الم الظروف

 

  وات من مرص ي عنابر كما كان يحدتمت اإلشارة إىل مدى إمكانية تصدير أصناف الخرصن
 ثعن طريق الشحن قن

ي السابق
ي  وات يتمالخرصن أصناف شحن بعض ،وهنا تم التأكيد عل أن  قن

مسموح  ر وهو أمالهوايات  داخلقن

دة به  يل اصمحبه ،حيث تمت اإلشارة إىل أن كافة  مسموح غن  ولكن الشحن داخل الحاويات غن  المن 

ي بواخر مهواه يتم شحنها ليونان ة من مرص إىل ار المصد والبصلالبطاطس 
  . قن

 

  من مازال هناك طلب عليها بل و  لليونان مرص المصدرة من الحاصالت الزراعية الموسمية تم التأكيد عل ان

ن أن  الطلب عليها تزايد  المتوقع  ي حي 
ادها باليونيك مثل البالستبعض السلع ،قن  متوقف إستن 

ً
ان تماما

 
ً
،حيث أن هناك تخوف وعدم وضوح للرؤية حول شكل السوق خالل  لديهم مخزونال عل واإلعتماد حاليا

ة القادمة ،كما أنه  ي سمن القطاعات الفن 
ي اليونان تتاثر الت 

نادق والمنشآت مستلزمات الفقطاع بشكل كبن  قن

 لتوقف
ً
فيهية  السياحية نظرا حركة السياحة وحت  السياحة الداخلية حيث يحذر باليونان الذهاب للمنازل الن 

ي هذا الشان. ز بالج
 ر ويتم تطبيق غرامات قن

 

ة النقاط عىل كاف بتوجيه الشكر للسادة الحضور  مصطفى النجاري/  المهندسثم إنتىه اللقاء حيث قام 

ي تم إستعراضها خالل اللقاء.  الهامة
 الت 

 


