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 2015یونیو  6إلى  3، من مركبةالدورة السادسة للمعرض الدولي للبالستیك والمطاط والمواد ال
 OFEC –بالمعرض الدولي للدار البیضاء 

   
  نحو دورة غنیة ألكبر تجمع قاري لقطاع البالستیك

  
  

 180من رجال االعمال من إفریقیا جنوب الصحراء وما یناھز  50توقع حضور أكثر من    •
 .عارضا

  ملیار درھم 12.4سوق تقدر بحوالي : قطاع البالستیك بالمغرب   •

 ٪ من رقم معامالت القطاع یأتي من صناعة التعبئة والتغلیف38   •
  

وشركائھا ) FMP(في خضم التعاون الناجح مع بلدان الجنوب، تعلن الفیدرالیة المغربیة للبالستیك 
"forum 7   "و"fairtrade"  عن دعوة أزید من خمسین من رجال االعمال األفارقة للدورة السادسة

، والذي یعقد بالتزامن مع )plast expo(من المعرض الدولي للبالستیك، المطاط والمواد المركبة 
یونیو  06-03، من "plast pack"الدورة األولى من معرض التعبئة والتغلیف الخاص بالبالستیك 

  .للدار البیضاءبالمعرض الدولي  2015
، 2013معرض البالستیك، ھو حدث ینظم مرة كل سنتین، حیث سجل خالل نسختھ األخیرة، في عام 

ویطمح الیوم لیصبح . دولة 31زائرا مھنیا من  2855دولة و 19عارضا من  150ما ال یقل عن 
  .محور الصناعات المعتمد في المغرب وشمال أفریقیا

في  ھع صناعة التعبئة والتغلیف في المغرب، ومدى إمكاناتنضج قطا" بالست باك"یعكس معرض 
فكال ...). األغذیة والكیماویات والنسیج (القطاعات الرئیسیة األخرى في الصناعة المحلیة  ةمواكب

یمنحان فرصا للتبادل بین المھنیین في مجال ) plast packو   plast expo معرض(المعرضین 
  .متوسطیین واألفارقة والعرب -البالستیك األورو

زائر، والذین سیكونون على   4000 عارضا و 180یتوقع المنظمون خالل ھذه الدورة، ما ال یقل عن 
٪ من الشركات التي شاركت فیما قبل 88فحوالي . موعد مع دورة ممیزة ذات محتوى غني ونوعي

  .ینتوصي بزیارة الدورة الحالیة، وفقا لدراسة أجریت من قبل المنظم
  .المعرض ھو انعكاس لصورة ونضج القطاع في المغرب

  
 

 االقتصاد یروي نسیج: بالمغرب البالستیكقطاع 

 300 و مباشرة عمل فرصة ألف 45ویوفر  شركة 650 من یقرب ما بالمغرب البالستیك یمثل قطاع
 ملیار 1.15( درھم ملیار 12.4 لسوق تقدر بـ طن، ألف 550 ینتج ،مباشرة غیر عمل فرصةألف 

الدورة السادسة لمعرض  مدیر ،لزرق محمد یقول ،"نااقتصاد في مھم البالستیكقطاع  وزن). "وروأ
 أھمیة" أن وأضاف". االقتصادیة القطاعات في أولیة كمادة ھاستخدام" الى إشارة في ،"بالست إیكسبو"

ھي  فرنساالتي جعلت  تلك غالباالتي تكون و جدا، مختلفة قطاعات في كبیر ھو البالستیكوثقل قطاع 
 وبالفعل، لزرق، محمد یصرح ،"كذلك اإلفریقي الصعیدعلى و المتوسط األبیضالرائدة في حوض 

 من٪ 80 بالمغرب یفوق الصناعات التحویلیة، من خالل البالستیكفي قطاع  فھامش الربح االجمالي
 المعداتب مرورا لطیرانا لىإ السیارات صناعة من األخرى، القطاعات إنتاج في المدمجة اإلنتاج

...)  الكھربائي واألمن األسالك( الطاقة ،الطیران السیارات، ،الصناعیة األغذیة واإللكترونیة، الكھربائیة
  ... واألشغال العامة البناءوكذلك  التجزئة تجارة ،الھیدرولیكي نقلال واالتصاالت، المعلومات تكنولوجیا
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 صناعة على مباشر تأثیر المغرب، كان لھ في الصناعي القطاع وتحدیث للنمو إن اإلرادة القویة
 إلى 80 یستقطب فالقطاع.  األخیرة جد كبیرة العروض والطلبیات خالل السنوات حیث كانت البالستیك،

حیث ...).  الغذائیة الصناعات الطیران، السیارات، الكھرباء، صناعة( طلبیات الصناعیین من٪ 90
 :في بالمغرب ستیكالبالیتدخل قطاع 

 
 المحلیة الصناعةتستحوذ  خاللھا من التيو ،)نابیباأل أساسا( التحتیة والبنیة للبناء منتجات تصنیع •
 .القطاع ھذا أعمال رقم من٪ 14 الداخلیة، وتحقق  االحتیاجات من٪ 70 من یقرب ما
رقم  من٪ 14حیث یحقق  ،...) صنادیقال صحائف،ال شباك،ال( فالحیة ألغراض منتجات تصنیع •

 .القطاع ھذا في المعامالت
 یمثل ما وھو ،الخاصة بالمنتجات الفالحیة والمنزلیة والتغلیف التعبئةالمنتجات الخاصة ب إنتاج •

 .المملكة احتیاجات من٪ 30 و القطاع عائدات من٪ 38 تقریبا
 جدید وھو مجال ،بالبناء مستلزمات الكھرباء الخاصةو السیارات لصناعة نیةالتق األجزاء إنتاج •

 .القطاع ھذا أعمال حجم من٪ 10 ، حیث یمثل القیمة عالي نسبي، لكنھ
 الحدائق أثاث( المضافة القیمة منخفضةما تكون  غالبا المختلفة، البالستیكیة والمواد النسیج إنتاج •

  .القطاع ھذا في المبیعاترقم  من٪ 24...)  والدلو
  

 غیرألف فرصة  300حوالي و مباشرة عمل فرصةألف  45 توفر شركة 650 یمثل القطاع حالیا على
 تعزیزإن . درھم ملیار 12.4 مبیعاتھ حجم لیبلغ ،المصنعة المنتجات منالف طن  550وینتج ، مباشرة
 بشكل تؤثر سوف والتي نوعیة، نقلة سیحقق 2020 االستراتیجیة الرؤیة في المفصل النحو على القطاع

 .الوطني االقتصاد على فیھ لبس ال
 ملیار 28 یقارب البالستیكرقم المعامالت لقطاع  جماليإل إمكانیات ھائلة ستمكن من منح الرؤیة ھذه

. مباشرة إضافیة غیرألفا  70و مباشرة عمل فرصةألف  27 من یقرب ما وإنشاء ،2020 عام في درھم
  :ةیصناع قطاعات 5إلى  4تستأثر باالھتمام  نأل تستشرف 2020 رؤیةإن 

 المنتجات الفالحیة والتقنیة تغلیف 
 واألشغال العمومیة البناء 
 ةالفالح 
 البالستیك تدویر إعادة 
 المضافة القیمةالمنخفضة  األخرى القطاعات في النمو.  
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 فيثاني أكبر قطاع  المغربي والتغلیف التعبئةو البالستیك قطاع
 الفوسفاط بعد الكیمیائیة الصناعات التحویلیة

 عالیة مضافةذو قیمة و األبعاد البالستیك متعددیعتبر قطاع 

 في بما( المغربي االقتصاد في األخرى القطاعات جمیعبالنسبة ل

 شھد، حیث ی)القطاع أعمال حجم من٪ 38 تمثل التي التعبئة ذلك

 في قطاع أھم كثاني ضعھی ما ھائلة وھو طفرة القطاع حالیا 

جید  بمستقبل یبشر عتموقال ھذا. الكیمیائیة الصناعات التحویلیة

من  2015 خالل دورات والدولیة المحلیة شركاتال أبدتھ الذي الحماس ، والذي یستشف منلقطاعل

  ". باك بالست" و" ایكسبو بالست"

 عن مسؤولة حكومیة ھیئةوھي  ،"تصدیر المغرب"من قبل  2014 سنة نھایة أجریت لدراسة وفقا

 في قطاع أكبر ثانيك والتغلیف والتعبئة البالستیك صناعة تتموقع المغربیة، الخارجیة التجارة تعزیز

 جمیع في البالستیك مركزیة مدى الدراسة ھذه وتدعم.  البالد في كیمیائیةالصناعات التحویلیة ال

 الكھربائیة األسالك( الطاقة ،الطیران السیارات، یة،ائغذال الصناعات: یة االقتصاد األخرى القطاعات

  ... الھیدرولیكي النقل واالتصاالت، المعلومات تكنولوجیا، ...) والتأمین الكھربائي

 وفھ. المغرب في الكیماویات لصناعة قطاع أھم ثاني ھي البالستیك صناعة لماذا الدراسة ھذه وتوضح 

. مباشرة غیر عمل فرصةألف  300 و مباشرة عمل فرصة الف 45 مع شركة 650 من یقرب ما یمثل

 قطاعإذ یلعب ). وروأ ملیار 1.15( درھم ملیار 12.4 لسوق یقدر بـ طن، ألف 550 اإلنتاج بلغوی

 مواد طریق عن تأتي اإلیرادات من٪ 38 فـ الصناعي، القطاع تطویر في أساسیا دورا والتغلیف التعبئة

 أرقام في ھذا وینعكس. مستمر تزایدفي  ھو المرن البالستیك إنتاجف التحدید، وجھ على. والتغلیف التعبئة

استورد  ،VDMA األلمانیة المھندسین وبحسب جمعیة. والتغلیف التعبئةمواد و آالت من الواردات

  .أمریكي دوالر ملیون 96 بقیمة والتغلیف التعبئة تكنولوجیا،  2013 سنة المغرب خالل

  

 مستقبلال سوق: فریقیاإ
. فریقیایمر بالضرورة عبر إ على الصعید الدولي، ةیربالمغ البالستیكیة الصناعاتإنعاش و توسیعإن 

في و القارة في الصناعي لقطاعل قاطرة، یعتبر في الوقت نفسھ محورا و الصناعي بنموذجھ المغربف

 الفیدرالیة المغربیة للبالستیك رئیس لحلو، یونس حامدم للسید وفقا. المتوسط األبیض البحرحوض 

FMP، "في ھو البالستیك" ویضیف." وذات فعالیة المبتكرة منتجاتھان خالل  مجتمعنا ریغی البالستیك 

 النقل صلة،وامتال األدوات ذكي،ال والتغلیف التعبئة: القطاعات جمیع في المستقبلیة المنتجات صلب

  ".  لخإ.. المستقبل صحة المستدام، اإلسكان ،المبتكر
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 یمكنمصدر قوة  یعبتر ھذا القطاع البالستیك، تدویر إعادةوكذا الجانب المتعلق ب الجانب، ھذا إضافة إلى

 التنوع حمایة المستدامة، التنمیة( الجدیدة االستراتیجیة التحدیات مواجھةمن  للقارة االفریقیة تیحی أن

 المعادن، تدویر إعادةكان  إذا...).  الطاقي نتقالاال النفایات، تدویر وإعادة الموارد ترشید البیولوجي،

فعلى سبیل المثال یصل . تطورا قلاأل ھو البالستیكفإن  ،في مرحلة نضج اآلن ھو الزجاج أو الورق

. أفریقیا في بكثیر أقل وربما أوروبا، في٪ 22 من أكثر مقابل فقط،٪ 16  فرنسا في التدویر إعادة معدل

  .ةسواء لالقتصاد أو للبیئ جیدة بآفاق یبشر جنیني سوقیمكن اعتباره  أخرى، زاویة من

  

  أفریقیا في" الحدیثة االقتصادات" ـلموضوع  مضى وقت أي من أكثر البالستیك
 أي حوالي ،2014 عام في العالم أنحاء جمیع في البالستیك من طن ملیون 300 من أكثر إنتاج تم

 حیث للنفط، العالمي اإلنتاج من٪ 9 حوالي كستھالت الواحدة، الثانیة في البالستیك منكیلو  9.30

 وقابلیتھ حیویةال فمن جھة طبیعتھ. بھا یشعرمن العالم بدأ  مناطقال بعض في الطاقة مواردبندرة  قراراال

. ذو افضلیة مثلى البالستیكقطاع  الواسعة في عدة مجاالت، یجعل من اتھاستخداموكذا  التدویر، إلعادة

 1.12( األفریقیة السوق ضخامة إلى لنظربا جیدة منح آفاق لبالستیكل یمكن تنا،القتصادیا ضروري

 .بشكل جید لقطاعلعدم استغالل إمكانیات ا شيء كل قبلایضا و ولكن ،)2014 عام فينسمة  ملیار
 

 في اإلسراع عملیة فيلالنخراط  FMP وھو ما یحمس فیدرالیة .یحتدى بھ نموذجقاطرة و المغرب،

والذي  لزرق محمد یقول ،"القارة في التقدم من نادر مستوى سیكون. " المملكة في البالستیك تدویر إعادة

  ."الخطوة ھذهقد اتخذت  أفریقیا جنوب" أنیوضح 

 المغربي البالستیك قطاع" ،بشكل غیر منظم الصحراء جنوب فریقیاورغم تواجده بإ ذلك، إلى باإلضافة

 FMP فیدرالیة حول ةمنسق ومقاربة عمل إطار مع الطبیعي، ذات االمتداد السوق ھذهفي  یكسب نقطا

 الدعوة ھذه التحدید وجھ على. لحلو یونس امحمد یقول ،"الخارجیة التجارةاإلدارات المكلفة بالتعاول وو

 .القارةب المغاربة ونظرائھم المصنعین لكال إضافیة فرصة ھي للفاعلین في افریقیا جنوب الصحراء

٪ 5 بنسبة السوق في حصتھا أوروباستفقد : ملحوظ بشكل البالستیك سوقسیتغیر  2016 عام بحلول

. الصخري لغازل ھااستغالل خالل من ستحافظ على وزنھا في السوق أمریكا أن حین في آسیا، لصالح

 الصناعة ھذه من القصوى االستفادة لتحقیق تختصر المسافات سوف متخلفة، تزال الالتي  أفریقیابینما 

البرایزل، الھند، اندونیسیا، افریقیا (بعض دول البریك و الرائدة المجموعات بین الفجوة وتقلیل الحیویة

  )..الجنوبیة
 

 +++ نھایة +++
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  المغرب في البالستیك قطاع حول
 غیرألف فرصة  300حوالي و مباشرة عمل فرصةألف  45 توفر شركة 650 یمثل القطاع حالیا على

 تعزیزإن . درھم ملیار 12.4 مبیعاتھ حجم لیبلغ ،المصنعة المنتجات منالف طن  550، وینتج مباشرة
 بشكل تؤثر سوف والتي نوعیة، نقلة سیحقق 2020 االستراتیجیة الرؤیة في المفصل النحو على القطاع

رقم المعامالت  جماليإل إمكانیات ھائلة ستمكن من منح الرؤیة ھذه .الوطني االقتصاد على فیھ لبس ال
 عمل فرصةألف  27 من یقرب ما وإنشاء ،2020 عام في درھم ملیار 28 یقارب البالستیكلقطاع 
 .مباشرة إضافیة غیرألفا  70و مباشرة

  
 بالستیكلل ةالمغربی الفیدرالیة حول

 ربع من أكثر منذ ةدمتواج ربحیة غیر وطنیة مھنیة جمعیة ھي) FMP( للبالستیك المغربیة الفیدرالیة
. المعامالت االجماليرقم  من٪ 85 یمثلون عضوا، شركة 150 تمثل مھنیة جمعیات 5 تجمعو. قرن

من خالل  البالستیك صناعة عززوت طوروت تمثل FMPالـ . تأسست سابقا سادسةجمعیة  ستنخرط قریباو
 التعبئة وصناعة البالستیكقطاع  دینامیكیة لتعكس FMP تسعى" بالست باك"و" إیكسبو بالست" الحدثین

 .المغرب في والتغلیف
  

 :"Forum 7" حول
 المغرب في كبیرا اثحد 80 من أكثر 1987 عام منذ نظمت البیضاء، الدار في ومقرھا ،7 وكالة فوروم

 االتصاالت وكاالت مجلس جمعیة قبل من المغرب في ةدالریا واستطاعت الوكالة تحقیق ودولیا،
AACC. 

 
 :"fairtrade" حول

 منظميأھم  بینمن  "فایر ترید"كانت  طویلة، لفترةو. 1991 عام في مارز مارتن من قبل تأسست
 مقر یقع . الشرقیة وأوروبا أفریقیا، وغرب شمال في الناشئة األسواق في الدولیة التجاریة المعارض

أصبحت لھا  2003 عام منذ، والشركاءعالمیة من  ولدیھا شبكة ألمانیا، ھایدلبرغ، في الرئیسي الشركة
  .العاصمة الجزائر فيتمثیلیة 
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