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 اإلصترياد واجلمبرك تجلى حمضز إجتمبع
 8/5/7102  اإلثىني

م

مواجلؿاركمةسؼدتمجلـ مماإلدؿرياد مإجؿؿاسًا مماظواحدةيفممتام مزفرعن مممبعد مماإلثـنيؼوم مم8/5/2017ادلواصق

رئقسماهلقؽةمم-م/مإمساسقلمجابرمعفـدسمماظلقدماظؾواءمحضورومماظؾفـةرئقسممم–مخاظدممحزة/مادلفـدسممبرئادة

مسؾىماظصادراتمواظواردات مظؾرضابة ماظدؼنمادلـزالويمماظعاعة مجمد مادلفـدسم/ مواظلقد مجمؾسماإلدارةمم–, سضو

معصطػىماظـفاريم م,وادلفـدسم/ ماظطاضة م,وم–ورئقسمجلـة مباجلؿعقة ماظؿصدؼر ممسددرئقسمجلـة ماظلادة عنطؾري

مواإلسالمعنمممـؾيمجمؿؿعماألسؿالمادلصريمماجلؿعقةمأسضاء مباجلقزةموذظكمورجالماظصقاصة ماجلؿعقة م,ممبؼر

م:معـاضشةبفدفمإدؿعراضمو

م

  رؤيت اهليئت انعبمت نهزقببت عهى انظبدراث وانىارداث حىل آخز املضتجداث اخلبطت
يف  7102نضىت  2بتشزيعبث اإلصترياد وانتظديز وانتجبرة اخلبرجيت وخبطت انقبوىن رقم 

 شأن صجم املضتىرديه.
 ت يف تغبيق هذي املضتجداث .خغت اهليئت خالل انفرتة انقبدم 
 .دور جمتمع األعمبل يف املضبهمت نهىطىل ألهداف خغت اهليئت 

 
عوجفًاماظشؽرمإديمماظلادةماحلضورم,بمطؾؿؿهمعرحؾًامماإلصترياد واجلمبركرئيش جلىت – محزة خبند/  املهىدسبدأ 

معفـدسممظلقدماظؾواءا مظؾرضابةمسؾىماظم-م/مإمساسقلمجابر ماظعاعة ماظدسوةممصادراتمواظوارداترئقسماهلقؽة ظؿؾؾقؿه

طؾريةمعنمخاللموعلريتهمادلفـقةماظيتمأطلؾؿهمخربةممثممبدأماظؿعرؼفمباظلقدماظؾواءم/مإمساسقلمجابرم,موحضورماظؾؼاءم

م.ماظعاعةمظؾرضابةمسؾىماظصادراتمواظوارداتهلقؽةمإديمأنمتوديمرئادةما,رئادؿهمظؾفقؽةماظعاعةمظؾؿـؿقةماظصـاسةم

م

مدقادت مأطد ممهوضد ماخلاصةمسؾىمأػؿقة مدواء ماظعؿؾقاتماظؿفارؼة مبؿلفقل مادلؿعؾؼة ماألعور مظؿـاولمطاصة ماظؾؼاء ػذا

بإإلدؿريادمأوماظؿصدؼرم,عشريًامإديمتأطقدمعـظؿةماظؿفارةماظعادلقةمدائؿًامبضرورةمتلفقلماظؿفارةمبنيماظدولمادلكؿؾػةم

دليموتـشقطماإلدؿـؿارمبشؽلمطؾريموادللاػؿةميفم,حقثمأنماظؿفارةمتعدماظؾوابةماظرئقلقةمظؾؿواصلمععماظلوقماظعا

معلاسدةمادلشروساتماظصغريةموادلؿودطةمظؾـفوضمباإلضؿصادموباظؿاظيمتوزقفمسددمأطربمعنماظعؿاظة.

م

م1982ظلـةمم121واظذيمصدرمبؿعدؼلمبعضمأحؽامماظؼاغونمرضممم2017ظلـةمم7وضدمأذارمدقادتهمإديماظؼاغونمرضمم

ؼؿطؾبمممماذيمؼعدمخطوةمإجيابقةمحنومتـظقممسؿؾقاتماإلدؿريادمظؾؿلؿوردؼنم,يفمذأنمدفلمادللؿوردؼنم,واظ

م.وآظقاتمتطؾقؼهمموزؼادةموسيمجمؿؿعماألسؿالمحولمطقػقةمضرورةمتوضقحمطاصةماألعورمادلؿعؾؼةمبفذاماظؼاغون

م

م

م

م



طؾؿؿهمث رئيش اهليئت انعبمت نهزقببت عهى انظبدراث وانىاردا -/ إمسبعيم جببز  مهىدس  انهىاءبدأ ثم 

تمواظوارداتموخاصةمطلمعاؼردمظرضابةمسؾىماظصادراػوماؾفقؽةماظرئقليمظمدوراظعؤطدًامبأنماظلادةماحلضورم,عرحؾًامب

ماظؿفارةموذظكمععمضؿعنمدؾعموعـؿفاتمإديماظدوظةم مبؿلفقلمحرطة مالمخيلمأؼضًا ماظعاظقةم,وظؽنممبا انماجلودة

مؿاظقةم:ظؿؾكماظوارداتم,ثممتـاولمدقادتهمأػممادلوضوساتماظ

م

 امليكىت وانزبظ اإلنكرتووي نهمىاوئ انزئيضيت 
أطدمدقادتهمبأغهمجاريمحاظقًامإجراءمادلقؽـةميفمطاصةمأسؿالماهلقؽةماظعاعةمظؾرضابةمسؾىماظصادراتمواظوارداتمحقثم

وػقؽةموزارةمادلاظقةمتؼوممحاظقًامبؿـػقذمخطةمإدرتاتقفقةمظؾربطماإلظؽرتوغىمبنيمعصؾقةماجلؿاركمواظضرائبمأنممطؿا

ظؿلفقلموذظكممرئقلقةئمعواغمأربعةمظربطماإلظؽرتوغيمحلواظيماإجراءمإضاصةمإديمماظرضابةمسؾىماظصادراتمواظواردات

م.مسؿؾقاتماإلصراجماجلؿرطيمسؾىمادللؿوردؼن

%معنمربطمعقـاءم95اءمعنماالغؿف,حقثممتمعواغئممسدةممأغهممتمإدراجمبعضماظؾقاغاتمإظؽرتوغقًامصىموضدمأطدمدقادته

وذظكمضؿنم,مم%60دؽـدرؼةمبـلؾةماإل,موعقـاءمم%70عقـاءمدعقاطمبـلؾةم,م%70عواغئمذرقماظؿػرؼعةمبـلؾةمو,معقدبورد

ماظعؿلمصىمعـظوعةماظربطماإلأغهمؼؿممم,طؿاممواغئمواظربطماإلظؽرتوغىعشروعمعقؽـةمادل ظؽرتوغىمدلقـاءماظعنيمحاظقًا

ذفرمبـفاؼةممظؿؾكمادلواغئؾدءمصىمتشغقلمغظاممادلقؽـةماظلكـةمحقثمعنمادلـؿظرماإلغؿفاءمعنمطاصةماإلجراءاتمواظ

مؼوغقومادلؼؾل.

م

 إجزاءاث انفحض املعمهي اخلبص ببهليئت 

أؼاممم7إديم5معنمظؿلرؼعموتريةماإلصراجماجلؿرطيمظؾلؾعماظصـاسقةمظؿرتاوحمادلدةمصؼدمأطدمدقادتهمبأنماهلقؽةمتلعىم

مإديمإعؽاغقةمإجراءم م ماظلؾعماظغذائقةاظػقصمداخلمععاعلماهلق,وضدمأذار موذظكمسدا ممؽةمأومخارجفا, أغهممتم,طؿا

عقـاءممسربعنماظلؾعماظصـاسقةم%م40-%م30محقثممير,مميفمبوردعقدماظؿابعةمظؾفقؽةاصؿؿاحمسددمعنمادلعاعلماظصـاسقةم

م.بوردعقد

 

  م 0887منضىت 070قم ر انقبوىنو 7102نضىت  2اندمج بني انقبوىوني رقم
يفمذأنمم1982ظلـةمم121واظذيمصدرمبؿعدؼلمبعضمأحؽامماظؼاغونمرضممم2017لـةمظم7وضدمأذارمإديماظؼاغونمرضمم

ظؾؼاغونماجلدؼد,ممجمؿؿعماألسؿال,مإديماظؾدءمصىمتوصققمأوضاعماظشرطاتمرؾؼًادقادتهمودسامدفلمادللؿوردؼنم,

دقؿمماظعؿلمأغهممطؿام1982ظلـةمم121ػومتعدؼلمظؾعضمعوادماظؼاغونمم2017"مظلـةم7إديمأنماظؼاغونمرضمم"معشريًا

صقؿامخيصمطاصةمادلوادماظيتمملمؼؿممم1972ظلـةمم121باظؼاغوغنيمادلشارمإظقفؿامدوؼًامحقثمدقؿمماظعؿلمباظؼاغونمرضمم

م معنمخاللماظؼاغونماجلدؼد, أغهمصورمصدورماظالئقةماظؿـػقذؼةماخلاصةمبهمدؿؾدأمسؿؾقاتمتوصققمبموضدمأطدتعدؼؾفا

مس مإدؿرياأوضاعماظشرطاتماحلاصؾة مبغرضماإلجتارؾىمبطاضة أغهممبفردمإغؿفاءمجمؾسماظدوظةمعنماظصقاشةموم,مدؼة

مخاللماظػرتةماظؼرؼؾةماظؼادعة.مةمواظؿصدؼقمسؾقفامدقؿمماظعؿلمبهاظـفائقةمظالئق

م

  7102" نضىت 2هقبوىن رقم "نتىفيق أوضبع انشزكبث عبقب  . 
م2017"مظلـةم7رضمم" ظؾؼاغونمتوصققمأوضاعماظشرطاتمرؾؼًامضرورةأذارمإديمضدمو اظػرتةمادلزععمتطؾقؼهمخاللمومم

 .اظؿلفقلماجلدؼدمظؾشرطاتمأومجتدؼدمتلفقلماظؾطاضةماظؼدميةم,عؿضؿـًاماظؼرؼؾةماظؼادعة

االدؿريادؼةمتؿطؾبمزؼادةمتأعنيماظؾطاضةمعنمأنمإسادةمتوصققماألوضاعمظؾقصولمسؾىماظؾطاضةممطؿامأذارمدقادتهمإدي

اظفمم500باالضاصةمإديمزؼادةمرأسمادلالممبامالمؼؼلمسنم,اظفمجـقهمم50ظؾؼاغونماظؼدؼممإديمماالفمجـقهمرؾؼًام10

مجـقهمباظـلؾةمظشرطاتماألذكاص.



دموععاؼريمأنماظؼاغونماجلدؼدمؼفدفمإديمخؾقمطقاغاتمضادرةمسؾىماظوصاءمباالظؿزاعاتموإذرتاراتماإلدؿرياموضدمأطد

مإديم ًم مؼؼاربمأاجلودةم,معشريا معا ماهلقؽةمظدؼفا مم60نم مأطدمسؾىمأظفمبطاضةمادؿريادؼةم, ضرورةمتوصققمأوضاعمطؿا

وغيمأومتغقريمجماظسماإلداراتمأومتغقريماظعالعةماظشرطاتموخاصةمصقؿامخيصمزؼادةمرأسمادلالموتوصققمادلوضفماظؼاغ

م.اظؿفارؼةمععمضرورةماإلظؿزاممباظردومماجلدؼدة

م

 انىقبط اهلبمت انتبنيت:,حيث مت تىبول م فتح ببة املىبقشت ث
 

 حقثمأنماإلغؿفاءمعـهمدقوصرماظؽـريماإلغؿفاءمعنمسؿؾقةماظربطماإلظؽرتوغيمظؾؿواغئممضرورةمودرسةممتماظؿأطقدمسؾىم,

أغهممتمربطمعقـاءمبوردعقدمإظؽرتوغقًامواظذيمؼعدمجتربةمضدمأطدمدقادتهماظوضتمواجلفدمسؾىمادللؿوردؼنم,وػـامعنم

مبـلؾةم مظؾؿقـاءم,تؿؿقز مواخلاصةمباظوارداتماظيتممتمدخوهلا غاجقةم,حقثمأنماظؾقاغاتماظيتمؼؿمماحلصولمسؾقفا

مباظ م,وػوماألعرمتأعنيمساظقةم,حقثمأنمتؾكماظؾقاغاتمؼؽونمضدممتماظؽشفمسؾقفا ػعلمعنمضؾلمعصؾقةماجلؿاركم

 اظذيمؼعطيمعقزةمأعـقةمبشؽلمأطربمتػقدمبأنمتؾكماظوارداتمتعؿربمصاحلةموعطابؼةمظؾؿواصػات.

 

 ,مظؾربطماإلظؽرتوغيم ماظضرائبمادلصرؼة مبروتوطولمتعاونمععمعصؾقة ممتمتوضقع مبأغه ممتماظؿأطقد حبقثمؼؿممطؿا

م ماظيتمؼؾزم ماظضرؼؾقة ماظؾطاضة مسؾى ماخلاصةماحلصول ماظؾقاغات مضاسدة م,عن ماظؿلفقل مإجراءات مضؿن وجودػا

 مبصؾقةماظضرائبمادلصرؼةم.

 

 متتماإلذارةمبأغهمدقؽونمػـاكمتزاحممطؾريمعنمضؾلماظشرطاتمظؿوصققمأوضاسفاممبفردمإضرارماظالئقةماظؿـػقذؼةم

صروعماهلقؽةماظعاعةمظؾرضابةمبأنمطاصةممأوضحمدقادته,وعامإذامطاغتماهلقؽةمسؾىمإدؿعدادمتاممظؾؿعاعلمععمذظكم,وػـام

سؾىماظصادراتمواظوارداتمسؾىمعلؿوىمأحناءماجلؿفورؼةم,دقؽونمبفامجلانمخمصصةمهلذاماظشأنمممامحيدمعنم

 ػذاماظؿزاحمموؼوصرماظؽـريمعنماظوضتمظؿوصققمأوضاعمأطربمسددمعنماظشرطات.

 

 واظؾقاغاتماظيتمؼعؿؿدمسؾىمتغقريػام,مم2017ظلـةمم7رضمممتوصققمأوضاعماظشرطاتمرؾؼامظؾؼاغونمتتماإلذارةمإديم

جتدؼدمتلفقلماظؾطاضةماظؼدميةممػـاممتماظؿأطقدمبأغهمؼؿموأومإجراءمتلفقلمجدؼدم,ماإلدؿريادؼةماظؿفدؼدمظؾؾطاضة

عـلمتغقريماظعالعةممتعدؼلمجوػرىمظؾؽقانماظؼاغوغىمظصاحبماظؾطاضةماإلدؿريادؼةإجراءمصىمحاظةمسدممتغقريمأوم

 .اريمأومأحدمبقاغاتماظؿواصلماألدادقةمطأرضامماظؿواصلمأومسـوانماظشرطةاظؿفارؼةمأوماألدمماظؿف

 

 مؼعطلمسؿلمبعضم مؼلؿغرقماظؽـريمعنماظوضتممما مبانماظػقصمادلعؿؾيمظؾعضمادلوادماظؽقؿاوؼة متتماإلذارة

متؿوضفمظػرتاتمطؾريةم, مظؿقلريمأنبموضدممتماظؿأطقدمادلصاغعموأحقاغًا دمادلوادمسؿؾقاتمادؿرياماهلقؽةمتلعىمدائؿًا

أنمعصؾقةماظؽقؿقاءمػيم,طؿاممؿؾارمعراساةماألعنماظؼوعىمادلصرىاظؽقؿقائقةماظالزعةمظؾصـاسةمععماألخذميفماالس

مبشؽلمأدادىمحتؾقلمادلوادماخلاممادللؿوردةمظؾصـاسة مماجلفةمادلـوطمبفا ؾقثمتلرؼعمبموظؽنمدؿؼومماهلقؽة,

 اإلغؿاج.واحلدمعنمتأخريمزفورمغؿائجمسؿؾقاتماظػقصمدلـعمتعطقلم

م

 متماظؿأطقدمسؾىمضرورةماظؿعاعلمععماظعقـاتماظيتمؼؿممأخذػامإلجراءماظػقصمسؾقفامبطرقمأطـرمدضةمظعدممإتالصفام

عنمخاللمم Chemical Compounds,وػـاممتتماإلذارةمبأغهمؼؿمماظؿعاعلمععمبعضمادلؽوغاتماظؽقؿقائقةم

م ماظعقـاتمعـفا مؼؿمأخذ مسؾىمخطوطماإلغؿاجم,طؿا مدخوهلا مسقـؿنيممأثـاء مومتردلأخذ أخرىماألوديمإديماهلقؽة

م مإديمععاعل ماظؽقؿقاءتردل مبعضمادلؽوغاتممعصؾقة مسؾى ماظؿعرف م مأحقاغًا مؼصعب مأغه م,حقث معاػقؿفا دلعرصة

 اظؽقؿقائقةميفمععاعلماهلقؽةماظعاعةمظؾرضابةمسؾىماظصادراتمواظواردات.

 



 محقث,ممعنماظضرائبموماجلؿاركمادللؿوردؼنمظؾؿفرببعضمباظػعلمعنمضؾلممؼؿممأنمػـاكمحتاؼلمتتماإلذارةمب

مب معنمضؾلماهلقؽة موادلعؿؿدة ماألصؾقة ماظشرطة معـؿفتؼوم ممةتاعماتفاادؿرياد ماظؿالسبم,اظصـع مؼؿم مأغه عنمضؾلمإال

ـقعموػومعامؼضرمبادلـؿجمادلصريمعؽوغاتمتصـؿجمسؾيمأغهممتمادؿريادهمأجزاءموادلغػسموؼؿممتلفقلممادلفربني

قؽةماظعاعةمظؾرضابةمسؾىماظصادراتمواظوارداتمؼـقصرمدورػاميفماظؿأطدمعنمصقةم,وػـاممتماظؿأطقدمبأنماهلممسعؿهو

%مظؾؾضائعماظواردةمبلمؼؿممأخذماظعقـاتمعـفامصؼطم100اظؾقاغاتمظؾشرطةمادللؿوردةم,طؿامأنماظػقصمالمؼؿممبـلؾةم

 ,وظذظكمصؿنماظواردموجودمبعضماظؾضائعمادلفربةمداخلماحلاوؼات.

 

 درموادللؿوردمضؿنمعـظوعةماظربطماإلظؽرتوغيمحبقثمؼؿممإدؿؽؿالمطاصةماإلجراءاتممتماإلضرتاحمبإدخالمادلص

 واألوراقمادلطؾوبةمإلجراءمسؿؾقاتماإلدؿريادمواظؿصدؼرمإظؽرتوغقًا.

 

 م مذفادات مزفرت ماألخرية ماظػرتة مخالل موأغه ماألجـؾقة ماظشرطات متلفقل مإدي ماإلذارة مم ISOمتت مILACو

محاظقًامأنماهلقؽةمتؼوممغؿقفةماظلرسةميفمإجراءماظؿلفقلم,وػـاممتماظؿأطقدمموذفاداتمجودةمظؽقاغاتموػؿقةموذظك

م ماألؼزو مذفادات موعـح ماظعادلقة ماظشرطات مظؿلفقل مدضة مأطـر مغظام مادؿكراجم,م ISOبعؿل مزاػرة ماغؿشار بعد

مدلصاغعموم ISO األؼزومذفادات مأدىماظيمادؿغراظيتمؼؿممعـقفا مومػومعا اقمذرطاتموػؿقةموالمتعؿلمباظػعل,

ؾؿأطدمعنمصقةمذظكمظو,م ISOعـحماالؼزوموموضتمأطـرمخاصةمععمسدمموجودمعـظوعةماظؽرتوغقةمعؿؽاعؾةمظؾؿلفقل

 .م ISO دلـقفامذفادةماالؼزوماظيتمتؼدممرؾبودالعةماظشرطةم

م

ميف وهبيت انهقبء  مماظؾواءأطد معفـدس مجابر مإمساسقل ماظصادراتمم-م/ مسؾى مظؾرضابة ماظعاعة ماهلقؽة رئقس

ممسؾىمواظواردات ماهلقؽة مماظؿامإدؿعداد ماإلدؿػلاراتمحولماظؼاغون مم7رضممإلدؿؼؾالموتؾؼيمطاصة م2017ظلـة

معنمممـؾيمجمؿؿعم ماجلؿعقة مأسضاء ماظلادة ميفماظؿطؾققمتواجه مسوائقم محتدؼاتمأو مأؼة واظعؿلمسؾىمإزاظة

ماالسؿال.

ممب مأسضاء ماظلادة مضقام مسؾى ماإلتػاق ممت مباجلؿعقةووضد ماظؿـػقذؼة ماإلدارة محتدؼاتمماصاة مأو مإدؿػلارات بأؼة

ماظشأنم,حؿىممفمتواجف ماجلؿعقةيفمػذا مسؾىماظصادراتمبمتؼوم مظؾرضابة ماظعاعة مإديماهلقؽة موإرداهلا ؿفؿقعفا

مواظوارداتم

 
 

رئقسماهلقؽةماظعاعةمظؾرضابةمسؾىماظصادراتمم-م/مإمساسقلمجابرمعفـدسمماظؾواءثممضاممادلفـدسم/مخاظدممحزةمبشؽرم

ةمظؾؼاءموسرضهمظؽاصةمادلعؾوعاتمبدضةم,طؿامذؽرماظلادةماحلضورمسؾىمادلشارطةماظػعاظةمأثـاءمسؾىمحضورمواظواردات

 اظؾؼاء.
 
 

م


