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Επίσκεψη Σαουδαραβικής Αντιπροσωπείας υπό Υπουργό Εμπορίου στο Μαρόκο. 
Οικονομικό Φόρουμ Μαρόκου-Σαουδικής Αραβίας (Καζαμπλάνκα -  4.10.2022). 

 
Την Δευτέρα, 3 Οκτωβρίου τ.έ., πραγματοποιήθηκε επίσκεψη σαουδαραβικής 

αντιπροσωπείας στο Μαρόκο, με επικεφαλής τον Υπουργό Εμπορίου της Σαουδικής Αραβίας, κ. 
Majid Ben Abdallah Al QasabI και τη συμμετοχή εκπροσώπων 14 δημοσίων φορέων και, περίπου, 
60 ιδιωτικών επιχειρήσεων.  

Σε αυτό το πλαίσιο, πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Υπουργού της Σαουδικής 
Αραβίας με τον μαροκινό Υπουργό Βιομηχανίας και Εμπορίου, κ. Ryad Mezzour και 
διοργανώθηκε, από την Γενική Συνομοσπονδία Μαροκινών Επιχειρήσεων (Confédération 
Générale des Entreprises du Maroc - CGEM) και την Ομοσπονδία Επιμελητηρίων της Σαουδικής 
Αραβίας (Federation of Saudi Chambers), Οικονομικό Φόρουμ Μαρόκου-Σαουδικής Αραβίας, 
στις 4 Οκτωβρίου, στην Καζαμπλάνκα.  

Στόχος του Οικονομικού Φόρουμ ήταν η ενίσχυση των οικονομικών και εμπορικών 
σχέσεων των δύο Βασιλείων και η προώθηση των επενδύσεων σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος, 
ιδίως στη γεωργία, τα τρόφιμα, την αυτοκινητοβιομηχανία, τον τουρισμό, την 
κλωστοϋφαντουργία και την ενέργεια. Συγκεκριμένα, ως στόχος ετέθη η αύξηση του εμπορίου 
μεταξύ των δύο χωρών σε 5 δισ. δολάρια μέσα σε 5 χρόνια και, σύμφωνα με δηλώσεις του  
Υπουργού Εμπορίου της Σαουδικής Αραβίας, προς τούτο καταρτίζεται ένας «σαφής και 
καθορισμένος» οδικός χάρτης.  

Υπενθυμίζεται ότι οι εμπορικές σχέσεις μεταξύ του Μαρόκου και της Σαουδικής Αραβίας 
αναπτύσσονται στο πλαίσιο της Συμφωνίας για την Ευρύτερη Αραβική Ζώνη Ελευθέρου 
Εμπορίου. Η Σαουδική Αραβία είναι ο κυριότερος αραβικός εμπορικός εταίρος του Μαρόκου με 
συνολικό όγκο εμπορικών συναλλαγών 1,76 δισ. δολάρια το 2021, εκ των οποίων 1,68 δισ. 
δολάρια αποτελούν εισαγωγές (σε ποσοστό άνω του 60% πετρελαιοειδών). 

Στο πλαίσιο της επίσκεψης, υπεγράφησαν, επίσης, δύο Συμφωνίες. Η πρώτη αφορά 
πρόγραμμα τεχνικής συνεργασίας για την ανταλλαγή πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών 
μεταξύ του Μαροκινού Ινστιτούτου Τυποποίησης (Institut Marocain de Normalisation) και του 
Σαουδαραβικού Οργανισμού Τυποποίησης, Μετεωρολογίας και Ποιότητας (Saudi Standards, 
Metrology and Quality Organization - SASO) και η δεύτερη αφορά την αμοιβαία αναγνώριση των 
πιστοποιητικών Halal και των τοπικών προϊόντων, καθώς και την ανάπτυξη συνεργασίας στους 
τομείς εκπαίδευσης, έρευνας και εργαστηριακής ανάλυσης των προϊόντων Halal, μεταξύ του 

Μαροκινού Ινστιτούτου Τυποποίησης (Institut Marocain de Normalisation) και της Αρχής 
Τροφίμων και Φαρμάκων της Σαουδικής Αραβίας (Saudi Food and Drug Authority - SFDA).  

Yπενθυμίζεται, ότι πρόκειται για την δεύτερη επίσκεψη επιχειρηματιών από τη Σαουδική 
Αραβία στο Μαρόκο εντός του 2022, καθώς τον Ιουνίου τ.έ. η Μαροκινή Ένωση Εξαγωγέων 
(Association Marocaine des Exportateurs – ASMEX) υποδέχθηκε αντιπροσωπεία 25 
επιχειρηματιών από την Σαουδική Αραβία, υπό την ηγεσία του Προέδρου του Επιχειρηματικού 
Συμβουλίου Σαουδικής Αραβίας-Μαρόκου, κ. Ali Borman El Yami.  
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