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 التبادل التجاري بين إيطاليا والمغرب
 
 

 عىل 
ً
ي ولكن ايضا

ي منطقة البحر األبيض المتوسط، ليس فقط عىل المستوى الوطن 
 إليطاليا ف 

ً
اتيجيا  استر

ً
يعتتر المغرب بلدا

ي المنطقة 
. بسبب استقراره السياسي وتوقعات النمو االقتصادي المواتية له، ويمثل المغرب التمت   ف  ي المستوى األوروبر

كات فرص عديدة لالستثمار. برمتها، من وجهة نظر اقتصادية وتجاري  ة فهو يقدم للشر

ي عام 
 ف 
ً
 جيدا

ً
ي نموا %(، انخفاض تكلفة العمالة )الحد 0,7%( انخفاض التضخم )+4,4)+ 2017حقق االقتصاد المغربر

ة من االنفتاح عىل التبادل التجاري الدولي  270األدب  لألجور  (، ودرجة كبت 
ً
  .يورو شهريا

 ملحوظ )+ 102، 2017-2016بلغ انتاج الحبوب لسنة 
ً
 نموا

ً
%( مقارنة بالموسم السابق. كما 203مليون قنطار، مسجال

ي افريقيا، ويحتل المركز 
ي للغاية، حيث يحتل المغرب المركز األول ف 

،  25ان قطاع األسماك مرض  ي التصنيف العالمي
ف 

ي  ي القارة االفريقية. يعتمد االقتصاد المغربر
ي أكتر مصدر ف 

ي مع توقعات حيث ان المغرب ثاب  بشكل كبت  عىل الطلب الخارجر

ي عام 3,9نمو بنسبة 
ي ستنخفض ال 2019% ف 

، والنر ي ي منطقة االتحاد األوروبر
ي الطلب ف 

% 2,6، ويرجع ذلك ال زيادة ف 

ي عام 
كاء التجاريي   الرئيسي   للمغرب والركود األمريكي المتوقع.  2020ف  ات السلبية عىل الشر  بسبب التأثت 

ي ان المغرب يعز 
ة ف  ى من خالل استثمارات مباشر ي افريقيا جنوب الصحراء الكتر

 13ز موقعه كبوابة ألفريقيا وهو موجود ف 

، بني   والغابون(. من المؤكد ان العمليات  ، مالي ي ي غرب افريقيا )ساحل العاج، حيث يعتتر اول مستثمر أجننر
دولة، خاصة ف 

ي افريقيا جنوب الصحراء قد 
تم تفضيلها من خالل الوجود المباشر للمصارف المغربية )البنك التجارية واالستثمارية ف 

ي 
، والبنك التجاري وفا( مع فروعها الخاصة ف  ي ي للتجارة الخارجية، البنك المركزي الشعنر ي المنطقة 10المغربر

 .دول ف 

ي القدرة التنافسية لممارسة أنشطة االعمال لعام  190من أصل  68يحتل المغرب المرتبة 
والمرتبة األول  2017دولة ف 

كات. لذلك يمكن اعتبار بيئة االعمال التجارية  ي شمال افريقيا والثالثة من بي   الدول االفريقية من حيث سهولة تأسيس شر
ف 

ي عىل الصعيد االستثماري والتجاري.  ي المغرب إيجابر
 ومستوى االنفتاح االقتصادي ف 

 لتقر 
ً
ي ال اب ارتفع التبادل التجاري بي   إيطاليا والمغرب وفقا

ة من كانون الثاب  ي الفتر
% 15,8بنسبة  2017ير ايسطاط ف 

ة من عام  %( وزيادة الصادرات 31,1مليون يورو، + 685مع زيادة الواردات اإليطالية من المغرب ) 2016مقارنة بنفس الفتر

 مليار يورو(.  1.186% )ما يعادل 8,5اإليطالية بنسبة 

ان التجاري لصالح إيطاليا )+ ي األشهر الثمانية األول من عام  501اليزال المت  
، ان المنتجات الرئيسية 2017مليون يورو(. ف 

المصدرة من إيطاليا ال المغرب المنتجات المستمدة من تكرير النفط، واآلالت واالقمشة والمحركات والمولدات 

ي تستوردها إيطاليا كانت السيارات تليها المنتجات السميكة والمحوالت الكهربائية والسيارات. اهم الم
نتجات المغربية النر

 المعالجة والمحفوظة، واالسالك وااللبسة. 

يك تجاري للمغرب كونها المورد السادس بنسبة  % بعد 5.6اثبتت أحدث البيانات بان إيطاليا تحتل المرتبة الخامسة كشر

 % بعد اسبانيا وفرنسا. 4.6تحدة وألمانيا والعميل الثالث بنسبة اسبانيا وفرنسا والصي   والواليات الم

 التصدير اإليطالي ال المغرب
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 :المغربالتصدير االيطالي الى 
 

 
 العام 2015 2016 2017

مليون 1.884,48 مليون1.614,94  مليون 1.471,25   المجموع 
 

 

 البضائع 2015 2016 2017

والغابات سماكة واال يالزراعمنتجات ال 6,37 6,9 10,8  

 منتجات المناجم والمحاجر 6,45 5,02 5,56

  غذائية منتجات  29,84 34,61 44,04

وبات  0,82 0,68 1,11  المشر

 منتجات النسيج  131,39 136,62 134,73

 الجلدية 14,79 15,56 16,56
ً
والفراء( االلبسة )ايضا  

)باستثناء المالبس( وما شابهالسلع الجلدية  27,38 27,16 33,69  

الخشب والمنتجات الخشبية والفلي    13,36 13,32 13,46
 )باستثناء األثاث( قش ومواد الضفر

 الورق والمنتجات الورقية 40,21 42,02 43,61

فحم الكوك والمنتجات الناتجة عن تكرير  166,15 197,82 403,73
 النفط

الكيميائيةالمنتجات  123,86 129,84 131,53  

المنتجات الصيدالنية األساسية  10,6 10,23 9,05
ات الصيدالنية   والمستحض 

 مطاط ومواد بالستيكية 76,83 85,71 93,1

 منتجات المعادن الالفلزية  67,84 68,6 63,63

 منتجات التعدين 45,13 52,67 50,44

والمعداتالمنتجات المعدنية، باستثناء اآلالت  87,16 73,51 79,18  

أجهزة الكمبيوتر والمنتجات اإللكترونية   24,53 54,26 64,53
والبصرية. األجهزة الكهربائية والطبية وأجهزة 

 القياس والساعات
معدات كهربائية ومعدات غت  كهربائية  132,96 166,3 150,48

لي الالستخدام 
لمت    

 اآلالت والمعدات 278,69 308,8 314,15

 السيارات والمقطورات وشبه المقطورات 91,37 83,95 108,76

وسائل نقل )سفن، قوارب، قاطرات،  8,2 6,86 6,36
مركبات، طائرات ومركبات فضائية، مركبات 

 العسكرية(

 االثاث 32,08 37,87 38,47

 منتجات الصناعات التحويلية االخرى 41,69 45,57 35,3

 منتجات اخرى 11,65 8,92 32
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 االستيراد اإليطالي من المغرب
 
 

 العام 2015 2016 2017

مليون1.005,12 مليون 836,86  مليون 797,24   المجموع 
 

 
 

 البضائع 2015 2016 2017

سماك والغاباتة واال يمنتجات الزراعال 16,59 15,71 30,39  

 منتجات المناجم والمحاجر 30,76 17,66 32,47

  غذائية منتجات  205,79 244,07 243,44

 الجلدية 80,45 75,62 73,69
ً
والفراء( االلبسة )ايضا  

 منتجات النسيج 5,84 4,62 4,09

السلع الجلدية )باستثناء المالبس( وما  45,2 47,98 45,36
 شابه

الخشب والمنتجات الخشبية والفلي    6,76 7,16 7,74
 )باستثناء األثاث( قش ومواد الضفر

 المنتجات الكيميائية  26,68 30,61 39,6

المنتجات الصيدالنية األساسية  0,93 1,1 0,94
ات الصيدالنية  والمستحض 

 مطاط ومواد بالستيكية 3,4 3,72 4,01

 منتجات المعادن الالفلزية 1,54 1,6 1,14

 منتجات التعدين 29,74 9,62 17,78

 المنتجات المعدنية، باستثناء اآلالت والمعدات 1,27 1,97 1,83

 اآلالت والمعدات 4,11 5,46 8,4

أجهزة الكمبيوتر والمنتجات اإللكترونية   0,6 3,69 4,42
والبصرية. األجهزة الكهربائية والطبية 

 وأجهزة القياس والساعات
معدات كهربائية ومعدات غت  كهربائية  106,05 111,13 109,69

لي  لالستخدام
المت    

والمقطورات وشبه المقطوراتالسيارات  220,98 246,86 369,16  

 منتجات الصناعات التحويلية االخرى 2,08 1,51 0,32

 منتجات اخرى 7,76 5,65 9,86

 

 
 

مليار يورو من  1,470مليار يورو، منها  2,27نسبة  2015بلغ حجم التبادل التجاري بي   إيطاليا والمغرب لعام 

ي الصادرات اإليطالية مليار يورو من الصادرات  0,8الصادرات اإليطالية و
المغربية مع المزيد من االنخفاض ف 

+(29,7 .)%  
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 الشركات االيطالية في المغرب:

 
 

كة  القطاع االتصال الشر

AIR CLIMA S.A. Parc Industriel de Bouskoura, Lot. 91 bis, 
27182 Bouskoura - CASABLANCA 
Tel. 212-522-592517/592591 
Fax 0021-522-592523 
Sig. Giovanni Mezzadri 
e-mail: mezzadri.airclima@wanadoopro.ma 

 من مصادر 
ً
كهرباء ، غاز، بخار، وتكييف ،) ايضا

 متجددة(

CONITAL S.A. Centre El Hayat 148-149  
Zone Industriuelle Tassila  
Dcheira AGADIR 
Telef. 00212-528-336086/337024 
Fax 00212-528-334910 
Pier Luigi Bruno e Alfonso Cusumano 
Pier Luigi Bruno e Alfonso Cusumano 

 مواد غذائية

COSFARA MAROC 
S.A.R.L. 

1, angle Rue Moussa Bnou Noussair et Rue 
de Bauche  
2ème étage n°6 20000 CASABLANCA 
Tel. 00212-522-208578 
Fax. 00212-522-208575 
Sig. Danilo Rizzolo 

 بناء

CRISTALSTRASS Zone Industrielle B.P. 536 SETTAT 
Telef. 00212-523-729200/04/05 
Fax 00212-523-729223 
Presidente: Sig. Achille Voltolina 
e-mail: dgcris@menara.ma 

 منتجات وصناعات تحويلية اخرى

DENSO THERMAL 
SYSTEMS MOROCCO 
SARL 

Ilot 106  
Tanger Free Zone  
90000 - Tanger 
Telef. 212-539-396600 
Direttore : Dr. Giancarlo Spelta 
e-mail: giancarlo.spelta@denso-ts.it 

 من مصادر 
ً
كهرباء، غاز، بخار، وتكييف ، )ايضا

 متجددة(

DIVERSAM COMARAL 
S.A. 

20, Rue Sidoti Chaouia Bd. Ibn Tachfine Ain 
Borja  
CASABLANCA 
Tel. 00212-522-609101 
Fax. 0021-522-609354 / 609121 
Sig. Paolo Luigi Cittadini 
e-mail: comaral@menara.ma 

 منتجات وصناعات تحويلية اخرى

ENEL GREEN POWER Twin Center West Center, 16th Floor, 
Angle BD Zerktouni and BD Al Massira Al 
Khadra 
Maarif, Casablanca, Morocco 

 كهرباء، غاز، بخار، 
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كة  القطاع االتصال الشر

ENI Eni Maroc BV - Branch 
32, Angle Fal Ould Oumeir et Rue Oued Baht 
Immeuble Abroun, 3eme étage, 10000 
Rabat 

فحم الكوك والمنتجات الناتجة عن تكرير 
 النفط         

ESSAOUIRA INTERIOR 
SARL 

Lot. 5 prolongation Quartier Industriel, 
44000 - Essaouira 
Tel. cellulare 00212-(06)511539 
Fax 0212-524-473057 
Responsabile Sig. Gabriele Meletti 
e-mail: info@essaouira-interiors.com 

 بناء

FIAT CHRYSLER 
AUTOMOBILES 
MOROCCO 

Ouled Benameur, RP 3011, Km 6, Bouskoura 
Casablanca  المقطورات وشبه المقطوراتالسيارات و  

GRANDI NAVI VELOCI 27, Avenue des FAR - Hotel Royal Mansour -
Casablanca 
Tel : +212-522200822 
Fax : +212-622208461 
e-mail: gnvmaroc@gmail.com 
Sig. Giulio FRASCATANI, Direttore 

وسائل نقل )سفن، قوارب، قاطرات، مركبات، 
فضائية، مركبات العسكرية(طائرات ومركبات   

MIROGLIO MAROC Lot. 184, Q.I. Sidi Ghanem  
Route de Safi - Marrakech;  
Tel.00212-524-335626 
Fax. 00212-524-335625;  
e-mail: miroglio@menara.ma 
Amministratore : Massimo CASTELLI 

 الجلدية والفراء(
ً
 االلبسة )ايضا

MTA AUTOMOTIVE 
SOLUTIONS 

Atlantic Free Zone, RN 4, Commune D'amer 
Saflia 
Lots I1.123, I1.126, CE1, CE2, CE3, CE4 
Kenitra, Maroc 

 االت ومعدات

OLEOPLANT GROUP 
MAROC 

Faddane Aghrisse -Route Khmiss Ait Amira - 
Biougra - Commune de Saffa - B.P. 46 - 
Agadir 
Tel/fax : 00212-0528-818616 
Direttore: Dr. Giacomo Resta 
e-mail: oleoplant@yahoo.fr 

 منتجات غذائية

SIGIT Sigit Maroc TFZ sarl مطاط ومواد بالستيكية 

 


