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 مع التصدَز ةجلن حمضز إجتمبع
  التنفُذي رئُظة اجلهبس -الدكتىرة / شريَن الشىرجبٍ 
 الصبدرات تنمُة اهلُئة العبمة ملزكش

 2102أكتىبز  2  اإلثنني

م

مرجالماألسؿالمادلصرؼنيمماظؿصدؼرمةسؼدتمجلـ مجبؿعقة مإجؿؿاسًا مممزفربعدمعنمماظواحدةيفممتام ماإلثـنيؼوم

م–,وادلفـدسم/معصطػىماظـفاريممجمؾسماإلدارةممرئقسمم–مسؾيمسقلى/مادلفـدسممبرئادةمم2/10/2017ادلواصقم

م,و ماظؾفـة ماظشورجبيممحضوررئقس مذريؼن م/ ماجلفازم-ماظدطؿورة مدلرطزظماظؿـػقذىمرئقلة ماظعاعة متـؿقةمؾفقؽة

مبؼرماجلؿعقةمسماممورجالماظصقاصةمواإلماظؿصدؼراظعاعؾنيمبؼطاعموماجلؿعقةأسضاءمماظلادة عنممسدد,وماظصادرات

م:معـاضشةبفدفمإدؿعراضمووذظكمم,مباجلقزة

 للنهىض بقطبع التصدَز والتجبرة اخلبرجُة الصبدرات تنمُة العبمة ملزكشماهلُئة" خطة 
 العبملُة " ببألطىاق املصزَة الصبدرات تنبفظُة وسَبدة 

 

ذريؼنموباظدطؿورةم/مماظلادةماحلضوربمعرحؾًام جملض اإلدارة رئُض – علٍ عُظً/  اللقبء بكلمة املهندصبدأ 

مدلـاضشةمم,عؤطدًامسؾىمأػؿقةمػذاماظؾؼاءماظصادراتمتـؿقةمؾفقؽةماظعاعةمدلرطزظماظؿـػقذىمرئقلةماجلفازم-ماظشورجبي

ؼعدمم"اظصادراتممتـؿقةماهلقؽةماظعاعةمدلرطزأػمماظؿقدؼاتماظيتمتواجهمضطاعماظؿصدؼرميفمعصرم,عؤطدًامبأنمإغشاءمم"م

وخطوةمػاعةمدلواجفةمتؾكماظؿقدؼاتم,وظؽنماألػممػومتػعقلمدورماهلقؽةمبشؽلمطؾريموعؤثرميفماظؼطاعمإنازمطؾريم

مردماألسؾاءمادلاظقةمإصدارمتعرؼفمخاصم"ظؾُؿ,وذظكمعنمخمالم صدر"مووضعمبراعجمظؿقػقزمسؿؾقاتماظؿصدؼرمعـفا

مظؾؿصدرؼنمباالضاصةمإشممتـؼقةماظؿشرؼعاتماخلاصةمبادلـظوعة.

م

مدقادو مأذار مضد معؤطدًا ماظصادراتمادلصرؼة مدلضاسػة ماهلقؽة مإشممإدرتاتقفقة مته ماجلؿعقة سؾىمأمتماإلدؿعدادمأن

ؾفقؽةمصىمتؼدؼممطاصةماالدؿشاراتممبكؿؾفماظؼطاساتموتلفقلمظظؼقاممبدورمادؿشارىموامبؼوةمخطةماهلقؽةمدللاغدة

م متؿؿؿع ماظؿى ماظدوظقة ماظعماضات مبشؾؽة ماالدؿعاغة معنمخمال مدوظقًا ماهلقؽة مإشممجماظسمسؿل مباالضاصة ماجلؿعقة بفا

ماألسؿالمادلشرتطةموعـؿدؼاتمرجالماألسؿال.

م

ممرئُض جلنة التصدَز ببجلمعُة –ثم بدأ املهندص / مصطفً النجبرٌ  معرحؾًا ماحلضورطؾؿؿه مباظلادة

أنمدقادتهم,وضدمأطدمماظصادراتمتـؿقةمؾفقؽةماظعاعةمدلرطزظماظؿـػقذىمرئقلةماجلفازم-مذريؼنماظشورجبيوباظدطؿورةم/م

مواظؿفارةم مإشمماظـفوضمبؼطاعماظؿصدؼر متـؿقةماظصادراتمواظؿىمتلعىماهلقؽةمعنمخماهلا خطةماهلقؽةماظعاعةمدلرطز

اخلارجقةموزؼادةمتـاصلقةمادلـؿفاتمادلصرؼةمتأتىمصىمتوضقتمػاممظؾغاؼةمغطرًامظؾقاجةمادلؾقةمدلواطؾةمادلؿغرياتم

مدةماجلؿعقةمظؾفقؽةمصىماظـفوضمباظؼطاعموعلاغدةمادلصدرؼن.صىمحرطةماظؿفارةماظعادلقة,معؤطدًامسؾىمعلاغ

م

مدقادته متغريمدعرمموضدمأذار موعـفا مصىمعصر ماظؿفارة موأثرتمصىمحرطة معلؿؿرة مواضؾقؿقة أنمػـاكمعؿغرياتمسادلقة

مؼؿطؾبمتؽاتفمجفودماظؼطاعماخلاصمواحلؽوعةم اظصرفموصائدةماالئؿؿانمواذمػاضماظؼدراتماظؿصدؼرؼةموػومعا

م ـاءمضدراتمادلصدرؼنموتودقعمضاسدةمادلصدرؼن.السادةمب



 
الصبدرات  تنمُة للهُئة العبمة ملزكش التنفُذي رئُظة اجلهبس -ثم بدأت الدكتىرة / شريَن الشىرجبٍ 

ممطؾؿؿفا مظدسوتفا مظؾفؿعقة ماظشؽر م,,عوجفًه ماهلام ماظؾؼاء مبهلذا ماهلقؽة مضقام مإشم مدقادتفا مأذارت مبوابةموضد إرماق

أنماظؾوابةمدؿؽونمعؿاحةمظؽاصةمادلصدرؼنمورجالمموضدمأطدتاظؿصدؼرمهتمعلؿىم"أغامعصدر",ماظؽرتوغقةمخاصةمب

ألولمعرةمجملؿؿعمادلصدرؼنمخرؼطةمعػصؾةمسنمخمالماظػرتةماظؼادعةم,طؿامأغهمدقؿاحمعنمخمالماظؾوابةماألسؿالم

موت مباالضاصةمإشمماالتػاضقاتماظؿفارؼة مواالدواقمادللؿفدصةمهلا مادلكؿؾػةمادلـؿفاتمادلصرؼة ماظشقنموادلزاؼا ؽؾػة

مظؾؿـؿفاتمادلصرؼةمصىمطاصةماظدولمودقؽونمهلامهدؼثمدائممظمادواقمتؿؿاذىمععمعؿغرياتمحرطةماالدواق.

م

مو مأطدتمضد ماخلدعاتمظؾؿصدرؼنمدقادتفا مطاصة مصىمتؼدؼم مظؾفقؽة محؼقؼة مالغطماضة مػىمبداؼة أنمارماقماظؾوابة

"مApplicationاظيتمتؿطؾؾفامتؾكماألدواقمسنمررؼقمتطؾققم"مبشؽلمعرنمواظؾقثمسنمصرصمتصدؼرمظؾؿـؿفات

متلؿطقعمعنمخماظهماظؿعرفمسؾىمطلمعاػومجدؼدمبنيماظدولمادللؿوردةموادلصدرة.

م

وزؼرماظؿفارةمواظصـاسةمادلفـدسمرارقمضابقلمبإسادةمػقؽؾةماهلقؽةماظعاعةمدلرطزمتـؿقةمماظلقدمضرارمإشممطؿامأذارت

ماظؼرارمؼأتى,حقثماظصادراتم صىمإرارمادرتاتقفةماظوزارةمظؿعزؼزماظؿـؿقةماظصـاسقةمواظؿفارةماخلارجقةمحؿىممػذا

مظؼاغونمم5واظؿىمتضؿـتمم2020سامم دلرطزمم22حماورمظؾـفوضمباظصـاسةمادلصرؼة,معشريةمإشممأنماهلقؽةمضاعتموصؼًا

مادلعـقةمباظؿصدؼر.متـؿقةماظصادراتمحقثمؼؿقحماظؼاغونمظؾفقؽةمممقزاتمسدؼدةمودؾطةمصىماظؿـلققمععمطاصةماجلفات

م

أنمعـظوعةماظصادراتميفمعصرمتواجهمهدؼاتمطؾريةموصىمعؼدعؿفامأنمصمقعماجلفاتماظؼائؿةمبموضدمأطدتمدقادتفا

ػذهماجلفاتمهتمعظؾةممسؾىمادلـظوعةمتعؿلمعـعزظةمسنماألخرى,موعنمػـامجاءتمصؽرةمإغشاءماهلقؽةمظضممطاصة

مظؾؿـ مواظؿلفقلمسؾىمصؿحمأدواقلواحدة موسؼدماتػاضقاتمواظرتوؼجمظؾصادراتمادلصرؼةمبشؽلمقمبقـفم, قمجدؼدة,

مصعال.

أنمعفؿةماهلقؽةمػوماظعؿلمسؾىمتـػقذماظرؤؼةماظعاعةموهؼققماالػدافماالدرتاتقفقةمظؿـؿقةماظصادراتمبأوضقتمطؿام

مسؾىمعلؿوىماظؼطاعماخلاصم ماظؿـؿقة مإشممأنمذرطاء معشرية طلمعنماجملاظسماظؿصدؼرؼةمتؿؿـلميفمادلصرؼة,

مادلادمةمو مواجلفات ماظؿصدؼرؼة ماخلدعات موعؼدعى مواالدؿشارؼني م"إطلؾوظقـك" مادلصرؼني مادلصدرؼن صمعقة

جباغبمممـؾىماظؼطاعماظعامموػممصـدوقمدسمماظصادراتموػقؽةمادلعارضمواظرضابةمسؾىماظصادراتمواظوارداتم

م.اررماظصادراتموضطاعماظؿفارةماخلارجقةمواظؿؿـقلماظؿفارىموبـكمتـؿقةماظصادراتموذرطةمضؿانمخم

م

مو مادؿعرضتمضد متلؿفدفمدقادتفا مإشممأنماالدرتاتقفقة معشرية مسؿلماهلقؽة, ماظصادراتموخطة متـؿقة ادرتاتقفقة

أنمغلؾةممنوماظصادراتمضؽقؾةمجدًاموالم,حقثممدـواتماظؼادعةم5دـوؼًامخمالماظـ%م10زؼادةمععدالتممنوماظصادراتم

ةمتأخذمبعنيماالسؿؾارمأوظوؼةمتغطقةماظلوقماحملؾىمصىمزلمتؼؾقلمتعؽسمضوةمعصرمصىماالدواقماظدوظقةموظؽنماخلط

ماظواردات.

م

عنمخمالماتاحةممأنمحماورموآظقاتمتـػقذماالدرتاتقفقةمتؿضؿنمهدؼدماالدواقموادلـؿفاتمادللؿفدصةمموضدمأذارت

مواالعؽاغقاتماظؾوجق ماالدواقمواالتػاضقاتماظؿفارؼة موخطوطمبقاغاتمسنمععدالتماظطؾبمسؾىمادلـؿجمومنو لؿقة

م.عـػصؾةمظؿـؿقةماظصادراتمالصرؼؼقاواظرتطقزمسؾىماصرؼؼقامعنمخمالمخطةمادرتاتقفقةم,اظشقنم

م

م

م

م

م

م

م



م

م

م

إشممأنماهلقؽةمدؿؼوممبإظزاممادلصدرؼنمادلشارطنيمبادلعارضماخلارجقةمبؿدرؼبماظػرؼقمادلشاركممدقادتفاموأذارتم

م ماظؿعاعلمععمادلعارضمباسؿؾارػا ماألسؾىمطقػقة أنمذظكمؼأتيمعنمخمالمإضاعةم,ومصضلمظؾرتوؼجمظؾؿـؿفاتاألداة

اظرباعجماظرتورمقةماظيتمتؼدعفاماهلقؽةمظؾؿقلريمسؾىمادلصدرمبادؿكداممطاصةماظطرقماظػعاظةموػيمادلعارضماظدوظقة,م

 واظؾعـاتماظرتورمقة,موظؼاءاتمتوصققماألسؿال,موبعـاتمادلشرتؼن,موخدعاتمادلصدرؼنمباخلارج.م
م

نمعـففقةمسؿلماالدرتاتقفقةماجلدؼدةمتشؿلمأؼضاماظؿدرؼبمسؾىمطاصةمغواحيماظعؿؾقةماظؿصدؼرؼةمعنمأمطؿامأضاصت

موتدرؼبمخمالمسرو مومناذجمحماطاة ماظػينمعنمخمالمضمتؼدميقة ماظدسم مإشممتؼدؼم مباإلضاصة داخلمادلـشأة,

مخرباءمحمؾقنيمودوظقني.

م

ؿنمتؼدؼممطاصةماخلدعاتمواظؾقاغاتمسنمادلـؿفاتمأنمبرغاعجمسؿلماهلقؽةمخمالماظػرتةماظؼادعةمؼؿضمأطدتوضدم

ماظواسدة ممواالدواق معؤخرًاممحقث, مادلصدرؼنمادلصرؼنيم"إطلؾوظقـك" مععمصمعقة متػاػم معذطرة ممتمتوضقع أغه

مبأدعارم مظؾشرطات ماظرتورمقة ماظؼدرات موبـاء مظؾؿصدرؼني ماظػـقة مواالدؿشارات ماظلوق مادؿشارات مخدعات التاحة

مباالضاصةمإشممبـا ماظصادراتمخمػضة مواظؿعاونمععمبـكمتـؿقة مظؾؿـشأتماظصغريةموادلؿودطة ماظؼدراتماظؿصدؼرؼة ء

ماظؿـؿوؼةم ماظرباعج معن ماالدؿػادة موتعظقم مظؾؿصدرؼني, ممتوؼؾقة محؾول مظؿؼدؼم ماظصادرات مخمارر مضؿان وذرطة

مادلؿاحة,موتدرؼبماظعاعؾنيمورصعمطػاءتفم.

م

رمصىمادلدراسمواجلاععاتموجمؿؿعمرجالماألسؿالمعنمخمالموأضاصتمأنماهلقؽةمتلؿفدفماؼضامغشرمثؼاصةماظؿصدؼ

وضعموتـػقذمبراعجمتلؿفدفمزؼادةماظوسىمواظؿعرؼفمبإجراءاتماظؿصدؼر,مواظؾوائحمادلـظؿةموادلؿطؾؾاتماجلؿرطقةم

مؿرطقةمواخلدعقةميفماألدواقماخلارجقة.اجليفماظدولمادللؿوردةمواظؿػضقماتموادلؿقزاتماجلؿرطقةموشريم

م

مطؾ  مإشمويفمغفاؼة مأذارتمدقادتفا مظقصؾحماظػرعماألولممؿؿفا تػعقلمعرطزمخدعةمادلصدرؼنمباظلادسمعنمأطؿوبر

م مصعؾقا ماالدرتاتقفقة م,اظذيمو,ظؿـػقذمػذه ماخلدعاتمدأنماظػرعمموضدمأذارتدقؿمماصؿؿاحهمخمالماؼام قؼدممطاصة

ىمخلدعاتمادلصدرؼنمظؾؿصدرؼنموؼضممعؾـىمظؿؼدؼممخدعاتمصمعقةمادلصدرؼنمادلصرؼنيم"إطلؾوظقـك"موعؾؿؼ

موتطوؼرمجقلمجدؼدمعنمادلصدرؼنم واظؿلوؼقمواظرتوؼجمخلدعاتماهلقؽةمورصعماظوسيماظؿصدؼريموبـاءماظؼدرات,

موإتاحةمععؾوعاتمسنماألدواقماخلارجقة.معؿطورًامتدرؼؾقًامطؿامؼضممأؼضامعرطزًا

م

م

 التٍ أثبرت النقبط اهلبمة التبلُة:وم فتح ببة املنبقشة ث
 علاػؿةمصمعقةمرجالماألسؿالمادلصرؼنيميفمهؼققمأػدافمإدرتاتقفقةماهلقؽةممأػؿقةىماظؿأطقدمسؾمتم

 دلضاسػةماظصادراتمادلصرؼةم

 

 اظؿأطقدمسؾىمضرورةمضقامماهلقؽةمبؿلفقلموإزاظةماظؿقدؼاتماظيتمتواجهمادللؿوردؼنمأؼضًام,حقثمأنمضطاعم

فقلماظوارداتمجزءمعنمسؿلماهلقؽةماإلدؿريادمؼؤثرموؼرتؾطمبشؽلمطؾريمبؼطاعماظؿصدؼرم,حبقثمؼصؾحمتل



ؾصـاساتماظصغريةموادلؿودطةم,وػوماألعرماظذيموعدخماتمإغؿاجمظ,ألػؿقةمعامؼؿممإدؿريادهمعنمعلؿؾزعاتم

 .ؼؤثرمسؾىمباضيماظؼطاساتماإلضؿصادؼة

 

 صفـاكماظؽـريممتماظؿأطقدمسؾىمضرورةمغشرماظوسيماظؿصدؼريم,حقثمؼؾؿؾسماألعرميفماجملؿؿعمادلصريم,

بعؿؾقةماظؿصدؼرمأؼضًام,ظذامرمبمغشرماظوسيمحولمتعرؼفمادلصدرمودورهم,ظرتكمعفؿةممؿفنيمؼؼوعواعنمادلـ

 اظؿصدؼرمظؾؿؿكصصنيميفمػذاماظؼطاع.

 

 مادلعؾوعاتمحولماألدواقماخلارجقة مغشر مسؾىمضرورة مخارجقًامممتماظؿأطقد مادلـؿفاتمادلطؾوبة ورؾقعة

خطوةمعنمضؾلماهلقؽةمإلتاحةمتؾكمادلعؾوعاتمسنممم,وػـاممتماظؿأطقدمبأنمعرطزمخدعةمادلصدرؼنمؼعدمأول

,باإلضاصةمإشممضقاممادلرطزمبعؿلمإدؿطماعمرأيمظؾؿصدرؼنممااألدواقماخلارجقةموادلـؿفاتمادلطؾوبةمبف

مععم ماظؿعاون مإعؽاغقة مإشم م,باإلضاصة مظؾؿصدرؼن مظؿؼدميفا ماظؼطاع مؼؿطؾؾفا ماظيت ماخلدعات مغوسقة حول

 ريمظوضعمخطةمسؿلمظـشرماظـؼاصةمحولمعاػقةمادلصدرمودورهم.ادلصدرؼنمعنمجمؿؿعماألسؿالمادلص

 

 ةمبدورمحؾؼةماظوصلمبنيمصغارمادلصـعنيمواحلرصقنيموبنيمطؾارماظؿفارممتماإلذارةمإشممضرورةمضقامماهلقؽ

وادلصدرؼنم,حؿىمؼؿممتلفقلمتصدؼرمتؾكمادلـؿفاتمواظصـاساتماحلرصقةماظصغريةمظؾكارجم,وأؼضًاماظعؿلم

 اموأداظقبمإغؿاجفا.سؾىمهلنيمغوسقؿف

 

 وغظاممظردماألسؾاءممبامسمدممممتماظؿأطقدمسؾىمضرورةموجودمحواصزمدواءمضرؼؾقةمأومشريمضرؼؾقةمظؾؿصدرؼن

 اظعؿؾهماألجـؾقةمداخلماظدوظة.مجؾب,تشفقعًامهلذاماظؼطاعماهلامماظذيمؼعؿلمسؾىمماظصادراتمادلصرؼة

 ميفماظرتوؼجمظؾصـاساتموادلـؿفاتممتماظؿأطقدمسؾىمضرورةمتػعقلمدورمعؽاتبماظؿؿـقلماظؿفار يمخارجقًا

اظعؿلمسؾىمحلماظصعوباتمواظؿقدؼاتماظيتمتواجهمادلصدرؼنميفمادلصرؼةميفماخلارجم,باإلضاصةمإشمم

 اظدولمادلكؿؾػة.

 

 متتماإلذارةمإشممضرورةمإسطاءماإلػؿؿاممبشؽلمأطربمظؾؿدرؼبميفمجمالماظؿصدؼرم,حبقثمؼؿممذظكمعنم

صنيميفمػذاماجملالم,وحبثمأػؿقةمإغشاءمإدارةمتصدؼرمداخلماظشرطاتمخمالماإلدؿشارؼنيموادلؿكص

 ظؿوظيمسؿؾقةماظؿصدؼرمعنمضؾلماظعاعؾنيمادلؿكصصنيميفمػذاماظشأن.

 

 ماهلقؽةماصةمباظؿصدؼرماخلظؽرتوغقةماإلؾوابةممتتماإلذارةمإشمماظ معصدر"واظيتمتـشأػا م,مهتمعلؿىم"أغا

اظؾقاغاتموادلعؾوعاتمسؾقفامبشؽلمدوريموعلؿؿرم,حبقثممحقثممتماظؿأطقدمسؾىمضرورةماإلػؿؿاممبؿقدؼث

ؼؿمماظؿعرفمبشؽلمدضققموصققحمسؾىمادلعؾوعاتمسنمرؾبماألدواقماخلارجقةمعنماظلؾعموادلـؿفاتم

,باإلضاصةمإشممإعؽاغقةمتوضقحماظصـاساتماظؼائؿةميفمموطذظكمإدؿكداعاتماظدولمادللؿوردةواألدواقم

 اجفاماظلوقمادلصريم.عصرمباظػعلموررحماظصـاساتماظيتمزمؿ

 

 اظؼطاعمأصؾقتمدرؼعةم,وػوماألعرماظذيمرمبمأنمتعؿلمػذاممتماظؿأطقدمبانمادلؿغرياتماظيتمؼؿعرضمهلام

 سؾقهماهلقؽةمعنمخمالمإغشاءموحدةمظؿقؾقلمادلكاررماظيتمميؽنمأنمتواجهمادلصدر.



 مإشممادلعارض مإضاصة مأؼضًا مبادلعارضماظداخؾقة ماإلػؿؿام ممتتمممتماظؿأطقدمسؾىمضرورة م,وػـا اخلارجقة

معنمأجلمهلنيم مبادلعارضماخلارجقة متعطيماألوظوؼةميفماظوضتماحلاظيمظإلػؿؿام مبأنماهلقؽة اإلذارة

 اظصورةماخلارجقةمظؾدوظةم.

 

 بشؽلمأدقمبـاًءمسؾىمطلمضطاعمماظؿأطقدمسؾىمضرورةمتـؼقةماظؿشرؼعاتماخلاصةمباظؿصدؼرم,وتعرؼفمادلصدر

 صدرماظصـاساتماظغذائقةم.اظزراساتمسنمُعصدرمىمدؾقلمادلـالمسمؿؾفمُع,صعؾ

 

 عـظوعة إدؿؾقانبإردالم"ماظصادراتمتـؿقةماظعاعةمدلرطزأنمتؼومماهلقؽةممم:مت االتفبق علًيف نهبَة اللقبء و

إدرتاتقفقةماهلقؽةمدلضاسػةماظصادراتمادلصرؼةم"مإشمماإلدارةماظؿـػقذؼةمباجلؿعقةم,سؾىمم"موم"مادلصرؼة اظصادرات

وذظكمظؾوصولمإشممغؼاطماظؼوةمواظضعفمبادلـظوعةمعنموجفةمغظرممةمبإرداهلامإشمماظلادةماالسضاءأنمتؼومماجلؿعق

م.اظؼطاعماخلاص
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م ممحقثإغؿفىماإلجؿؿاعمثم مادلفـدسمضام مطٍل ممرئقسمم–مسؾيمسقلى/ معصطػىممجمؾسماإلدارة ,وادلفـدسم/

متـؿقةمؾفقؽةماظعاعةمدلرطزظماظؿـػقذىمازرئقلةماجلفم-ماظدطؿورةم/مذريؼنماظشورجبيمرئقسماظؾفـةمبشؽرم–اظـفاريم

م.مخمالماظؾؼاءمسؾىمادلشارطةماظػعاظةماحلضورمصمقعذؽرمسؾىماحلضورمهلذاماظؾؼاءمادلـؿرموماظصادرات


