زلضر إجتًبع جلُت انتصدير ببجلًعيت
يع يسئىيل تًُيت انصبدراث ادلصريت
االربعبء  41يبرس 8142

م

سؼدتمجلـةماظؿصدؼر مباجلؿعقةمإجؿؿاساًميفممتامماظلاسةماظـاغقة معنمبعدمزفر مؼومماألربعاء ماملواصقم 14معارسم
 2012م,برئادة ماملفـدس م /معصطػى ماظـفاري م–رئقس ماظؾفـة م,وحضور مطلٍ معن :ماظدطؿور /محلام مؼوغس م-م
عدؼر مسام مذؽون ماظؼطاسات ماظؿصدؼرؼة مبفقؽة متـؿقة ماظصادرات م,األدؿاذ /مسالء مجودة -مسضو مجمؾس مإدارةم
اظشرطة ماملصرؼة مظضؿان ماظصادرات م,واألدؿاذ م /مطاعل مدامل م– مممـالً مسن ممجعقة ماملصدرؼن ماملصرؼنيم
اطلؾوظقـك م ,طؿا محضر ماظؾؼاء مسدد مطؾري معن ماظلادة مرؤداء موأسضاء مطاصة معـظؿات ماألسؿال م مواجملاظسم
اظؿصدؼرؼة ماملعـقة مبؼطاع ماظؿصدؼر ميف معصر م,وسدد مطؾري معن مأسضاء ماظؾفـة مباجلؿعقة م,ورجال ماظصقاصةم
واإلسالمم,وذظكمقمؼرماجلؿعقةمباجلقزةم,بغرضمإدؿعراضموعـاضشة:

" تىحيد انرؤي حىل آنيبث انُفبذ نألسىاق ذاث انطبيعت اخلبصت يع وضع آنيبث
م

نتحميك يعدالث انًُى ادلتىلعت نهصبدراث ادلصريت ببنتىافك يع رؤيت " 8101

بدأ انهمبء بكهًت ادلهُدس  /يصطفً انُجبرٌ  -رئيس انهجُت م,عرحؾاً مباظلادة ماملؿقدثني معن معلؽوظيم
تـؿقة ماظصادرات ماملصرؼة م,طؿا مرحب مجبؿق ماضحضور م,عؤطداً م مأن مجلـة ماظؿصدؼر مباجلؿعقة موباظؿعاون مع م
اجملاظسماظؿصدؼرؼةماملكؿؾػةمتلاغدمتوجهماظدوظةمصىمحتؼقق مغلؾة ممنوم%7مورص معلاػؿةماظؼطاعماظؿصدؼرىم
إىلم%25معنمحفمماظـؿومامللؿفدفمخاللمسامم2020موتـػقذمرؤؼةمعصرمصقؿامخيصمضطاعماظصادراتم.2030م
م

طؿامأذارمدقادتهمإىلمأنماظؾفـةمتلعىمخاللماظػرتةماملؼؾؾةمالسدادمرؤؼةمعوحدةمظؾـفوضمقملؿؼؾلماظصادراتم
وادؿفدافمادواقمذاتماظطؾقعةماخلاصةموادواقماصرؼؼقامباظؿعاونمع ماجملاظسماظؿصدؼرؼةماملكؿؾػةمومجعقةم
املصدرؼنماملصرؼني.م
م

ثى بدأ اندكتىر  /حسبو يىَس  -يدير عبو شئىٌ انمطبعبث انتصديريت بهيئت تًُيت انصبدراث ,طؾؿؿهم
,حقث مأطدمدقادتهمأنماهلقؽةمتوىلماػؿؿاعاًمطؾرياًمبرباعجمتـؿقةماظصادراتموامللاػؿةمصىمتـػقذمخطةماظدوظةم
ظرص معلاػؿةماظؼطاعماظؿصدؼرىميفمزؼادة محفمماظـؿومامللؿفدفمخاللم,2020مالصؿامأنمامللؿفدفمحتؼققم
منومصىماظؼطاعمبواض م%10مدـوؼاًمحؿىم2030مواظوصولمبإمجاىلمصادراتمبواض م35معؾقارمدوالرمصىم.2030م
م

ثم ماذار مدقادته مإىل مان مأػداف مخطة متـؿقة ماظصادرات متؼوم مسؾى مزؼادة مضاسدة ماملصدرؼن موزؼادة ماظؼقؿةم
املضاصةمظؾؿـؿفاتموادؿداعةماظصادراتمعنمخاللمخػضمتصدؼرماملوادماخلاممواظؿىممتـلمحاظقاًم%13مصؼطم
عن ماظصادرات م,باالضاصة مإىل ماضحػاز مسؾى ماالدواق ماضحاظقة موادؿفداف مادواق مجدؼدة موتدرؼب موعلاغدةم

اظشرطاتماملصدرةماظصغريةمواظؽربىمعـفامظؾؿواصقمع ماذرتراتماالدواقماظؽربىمصىماضحصولمسؾىمذفاداتم
اجلودةماظعاملقة.م
م

طؿا مأطد مأن ماهلقؽة متعؿل محاظقاً مسؾى مإسداد مادرتاتقفقة مضطاسقة مباظؿعاون مع ممجعقة ماملصدرؼن ماملصرؼنيم
(إطلؾوظقـك) مواجملاظس ماظؿصدؼرؼة مباالضاصة مإىل متـػقذ متوجفات ماظرئقس مسؾد ماظػؿاح ماظلقلى مبإسدادم
ادرتاتقفقة مخاصة مملضاسػة ماظصادرات ماملصرؼة مإىل مدول ماصرؼؼقا مظإلدؿػادة معن ماالتػاضقات ماظؿفارؼة معـلم
اتػاضقة ماظؽوعقلا م,باالضاصة مإىل ماالدؿػادة معن ماتػاضقة ماظؿفارة ماضحرة مبني معصر مودول ماملريطودور مواظيتم
دخؾت محقز ماظؿـػقذ م,حقث مؼضم مػذا ماإلحتاد مأربعة مدول مطربى موػى ماألرجـؿني مواظربازؼل موباراجوايم
وأوروجوايم,باالضاصةمإىلماظرتطقزمسؾىمسؿلمبعـاتمتروجيقةموادؾوعمتصدؼرىمعصرىمصىمخمؿؾفماالدواقم
اظواسدة.م
م

ثى لبو األستبذ /عالء جىدة -عضى رلهس إدارة انشركت ادلصريت نضًبٌ انصبدراث ,بإظؼاءمطؾؿؿهمعؤطداًم
أن ماظشرطة متؼدم مأربعة مخدعات مرئقلقة مظؾؿصدرؼن مسؾى مرأدفا مضؿان مدداد ماظصادرات موادرتداد ماظدؼونم
اخلارجقةموتؼدؼممحؾولمائؿؿاغقةمشريمعصرصقةمظدسممصغارماملصدرؼنمباالضاصةمإىلماغشطةماظؿكصقم.م
ثممأطدمدقادته مأنمدولماظعاملمخاللماالسوامماملاضقة موخاصةمعـذمسامم 2011م,ضدمذفدت متغريات مطؾرية مصىم
حرطةماظؿفارةمملعظمماالدواقماظؽربىمخاصةماالدواقماظواسدةمملصرم,عشرياًمإىلمأنمذرطةمضؿانماظصادراتم
تغطىمحاظقاًم 5مأدواقمتصدؼرؼةمطربىموتشؿلم اظلعودؼةموماالعاراتموماؼطاظقامومترطقامواعرؼؽام,وذظكمجباغبم
 30مدوظةماصرؼؼقةمعنمبنيم 54مدوظة,معؤطداً مأن مدول مطقـاموتـزاغقامودولمشربماصرؼؼقامػىماظدولماالطـرمرواجاًم
ظؾصادراتماملصرؼةمحاظقاً.مم
م

وأطدمأنماظشرطةمدؿغطىمخماررماظصادراتمظدولمجتؿ ماملريطودورمبعدمدخولماتػاضقةماظؿفارةماضحرةمبنيم
عصر مودول مجتؿ ماملريطودور محقز ماظـػاذ م,واظيت متؿضؿن ماظصادرات ماملصرؼة مإىل ماألرجـؿني مواظربازؼلم
وباراجوايموأوروجواي ماسضاءماظؿفؿ ,معؤطداًمأنماظشرطةمالمتؿعاعلمع مأدواق مدورؼامواظقؿنمحاظقاً موبعضم
اظدول ماملؿواجدة مصى ماظـصف ماظشؿاىل معن ماصرؼؼقا مغظراً مظؽوغفا معن ماالدواق مساظقة ماملكارر مخالل ماظػرتةم
اظراػـةم,مطؿامأنماظشرطةمتؼوممحاظقاًمبدرادةمتؼدؼممخدعاتفامظؾقؾقا.م
م

ولبل األستبذ  /كبيم سبمل  -ممثم مجعيت ادلصدريٍ ادلصريني "اكسبىنيُك" أنمغشاطماجلؿعقةممؼعؿؿدم
بشؽلمأداديمسؾىماملعارضماظدوظقةماملؿكصصةم,حقثممتمإغشاءموحدةمعؿكصصةمبعؿلماظدراداتماظؿلوؼؼقةم
ملعرصة مإحؿقاجات مأدواق ماظدول ماملكؿؾػة معن م ماظلؾ موعدى متواصؼفا مع معا متـؿفه موتصدره معصر معن مدؾ م
وعـؿفاتموخدعاتم.م

طؿامأطدمدقادتهمأنماجلؿعقةمتلؿفدفماغشاءمأربعة معراطزمتصدؼرؼةمصىماصرؼؼقامجباغبماملرطزماظؾوجقلؿىمصىم
طقـقا ,مإضاصة مإىل مأغه مؼؿم محاظقاً مدرادة ماضاعة معرطز مظوجقلؿى مصى ماملغرب موادؿكداعه مصى ماسادة متصدؼرم
املـؿفاتماملصرؼةمإىلمخمؿؾفمدولماظؼارةماالصرؼؼقة.
ثى مت فتح ببة ادلُبلشت نهسبدة احلضىر ,حيث مت تُبول انُمبط اذلبيت انتبنيت:م

م



متماظؿأطقدمسؾىمأػؿقةمدورمعؽاتبماظؿؿـقلماظؿفاريميفمإتاحةماظؾقاغاتمواملعؾوعاتماظدضقؼةمسنم
أدواقماظدولماملكؿؾػةموخاصةمإتاحةماملعؾوعاتمظؾؿصدرؼنماملصرؼنيمحولماظشرطاتمامللؿوردةم
باظدولماملكؿؾػةمواظؿؼققؿاتماملؿعؾؼةمباظؿعاعلمععفا.



متت ماإلذارة مإىل مأن مأحد مععوضات ماظؿصدؼر مػى ماظلعر ماظؿـاصلي مملؽوغات ماإلغؿاج ماظيت مؼؿمم
إدؿريادػامعنماخلارجم,ممامجيعلمدعرماملـؿجماملصريماملصدرمعرتػ مغلؾقاًمباظـلؾةمألدعارمعـؿفاتم
اظدولماألخرىماملـاصلة.



مت ماظؿأطقد مسؾى مضرورة محبث مودرادة مطقػقة معواجفة معـاصلة ماألدعار ميف ماألدواق ماإلصرؼؼقة ماظيتم
تغزوػاماملـؿفاتماظرتطقةم,وذظكميفمزلماظؿعرؼػاتماجلؿرطقةماملػروضةمسؾىماظلؾ ماملصرؼة.



متماظؿأطقدمسؾىمأػؿقةمدورمػقؽةمتـؿقةماظصادراتميف ممتوؼلماظصـاساتماملغذؼةم,حبقثمالمؼؼؿصرم
دورػا مسؾى مغطاق مدسم ماظصادرات مصؼط موظؽن مأؼضاً محماوظة ماظؿواصل مبني ماملصدرؼن ماملصرؼنيم
وعصاغ ماظصـاساتماملغذؼةماملصرؼةم,حقثمأنمػذاماألعرمعنمذأغهمتؼؾقلمتؽاظقفماإلغؿاج.



متت ماإلذارة مإىل مإضرتاح مبإغشاء مذرطة مررح مسام م Public Companyم,بققث مؼؼوم مدورػا مسؾىم
اظؿواصل ماظدائم مع مامللؿشارؼن ماظؿفارؼني مبلػارات معصر ميف ماظدول ماملكؿؾػة مظؾقصول مسؾىم
املعؾوعاتمسنماألدواقماخلارجقة.

ويف َهبيت انهمبء ممتت ماإلذارة مإىل مضرورة ماإلتػاق مسؾى مرؤؼة معوحدة مجملؿؿ ماألسؿال ماملصري م,واظيتم
ميؽنمعنمخالهلامتـؿقةموزؼادةماظصادراتماملصرؼةمظؾوصولمإىلمأػدافمتـؿقةماظصادراتمامللؿفدصةمضؿنم
رؤؼة معصر م 2030م,حيث مت اإلتفبق عهً مضقام مطاصة ماضحضور معن مممـؾي ماجملاظس ماظؿصدؼرؼة موعـظؿاتم
األسؿال ماألخرى ماملعـقة مبؼطاع ماظؿصدؼر مبإردال مطاصة معؼرتحاتفم ميف مػذا ماظشأن م,وذظك محبد مأضصى مؼومم
اإلثـنيماملواصقم11معارسم2012م,مطؿاممتمإدؿعراضماظـؼاطماهلاعةماظؿاظقة:م
-1مرؤؼةمػقؽهمتـؿقةماظصادراتمعنمخاللماحملاورماملؿؾعةمظؾـفوضمباظصادراتماملصرؼةم.
 -2مضقامممجعقةماطلؾوظقـكمبإتاحةمصرصماظؿكزؼنموخدعاتماملصدرؼنمصىمطقـقا.مم
 -3م اضحواصزماملؼدعة معنماظشرطةماملصرؼةمظضؿانماظصادراتم,حقثممتماإلسالنمسن م%50ماسػاءمسنمردومم
بعضمخدعاتفاموطذظكمتشفق ممتوؼلماظصـاساتماملغذؼة.م
م

ثم مإغؿفى ماظؾؼاء محقث مضام ماملفـدس م /معصطػى ماظـفاري م–رئقس ماظؾفـة م,بشؽر ماظلادة ماملؿقدثني معنم
علؽوظيمتـؿقةماظصادراتماملصرؼةمسؾىمتشرؼػفممظؾؼاءمم,طؿامذؽرماظلادةماضحضورمسؾىماملشارطةماظػعاظةمم.مم

