
 

 ببجلًعيت انتصديرزلضر إجتًبع جلُت 
 يسئىيل تًُيت انصبدراث ادلصريتيع 

 8142 يبرس 41 االربعبء
م

معارسم14املواصقمماألربعاءؼومممبعدمزفرعنمماظـاغقةيفممتامماظلاسةمباجلؿعقةمإجؿؿاسًامماظؿصدؼرسؼدتمجلـةم

م,م2012 ماملفـدسم/ معن–معصطػىماظـفاريبرئادة مطٍل م,وحضور مرئقسماظؾفـة مؼوغسماظدطؿور/: م-محلام

ماظؼطاساتماظؿصدؼرؼة مذؽون مسام ماظصادراتبمعدؼر متـؿقة مإدارةمجمؾسمسضوم-جودةمسالءماألدؿاذ/,مفقؽة

مداملو,ماظصادراتمظضؿانماملصرؼةماظشرطة مطاعل م/ مم–ماألدؿاذ مسن مممـاًل ماملصرؼنيمجعقة ماملصدرؼن

مواجملاظسم,ماطلؾوظقـك م ماألسؿال معـظؿات مطاصة موأسضاء مرؤداء ماظلادة معن مطؾري مسدد ماظؾؼاء محضر طؿا

م مبؼطاع ماملعـقة م,وماظؿصدؼراظؿصدؼرؼة مباجلؿعقة ماظؾفـة مأسضاء معن مطؾري م,وسدد معصر ماظصقاصةميف رجال

 ـاضشة:بغرضمإدؿعراضموعمم,وذظكمقمؼرماجلؿعقةمباجلقزةم,واإلسال

تىحيد انرؤي حىل آنيبث انُفبذ نألسىاق ذاث انطبيعت اخلبصت يع وضع آنيبث " 
 "  8101نتحميك يعدالث انًُى ادلتىلعت نهصبدراث ادلصريت ببنتىافك يع رؤيت 

م

مباظلادةماملؿقدثنيمعنمعلؽوظيممانهجُترئيس  -يصطفً انُجبرٌ بدأ انهمبء بكهًت ادلهُدس /  ,عرحؾًا

ماظصادراتماملصرؼة ممتـؿقة ماضحضوررحبمجب,طؿا ممؿق  مم,عؤطدًا مأن مباجلؿعقة ماظؿصدؼر مع مجلـة وباظؿعاون

%مورص معلاػؿةماظؼطاعماظؿصدؼرىم7منوممغلؾةماجملاظسماظؿصدؼرؼةماملكؿؾػةمتلاغدمتوجهماظدوظةمصىمحتؼقق

م.2030ضطاعماظصادراتمعصرمصقؿامخيصموتـػقذمرؤؼةمم2020مسامم%معنمحفمماظـؿومامللؿفدفمخالل25إىلم

م

أنماظؾفـةمتلعىمخاللماظػرتةماملؼؾؾةمالسدادمرؤؼةمعوحدةمظؾـفوضمقملؿؼؾلماظصادراتممأذارمدقادتهمإىلطؿام

كؿؾػةمومجعقةمظسماظؿصدؼرؼةماملاوادؿفدافمادواقمذاتماظطؾقعةماخلاصةموادواقماصرؼؼقامباظؿعاونمع ماجمل

م.املصدرؼنماملصرؼني

م

,طؾؿؿهم انمطبعبث انتصديريت بهيئت تًُيت انصبدراثيدير عبو شئىٌ  -ثى بدأ اندكتىر / حسبو يىَس 

أنماهلقؽةمتوىلماػؿؿاعًامطؾريًامبرباعجمتـؿقةماظصادراتموامللاػؿةمصىمتـػقذمخطةماظدوظةمأطدمدقادتهممحقث,

,مالصؿامأنمامللؿفدفمحتؼققم2020حفمماظـؿومامللؿفدفمخاللمميفمزؼادةظرص معلاػؿةماظؼطاعماظؿصدؼرىم

م.2030دوالرمصىممعؾقارم35واظوصولمبإمجاىلمصادراتمبواض مم2030%مدـوؼًامحؿىم10ممنومصىماظؼطاعمبواض 

م

م مثم ماظؼقؿةممإىلمانمدقادتهاذار ماملصدرؼنموزؼادة مضاسدة مسؾىمزؼادة ماظصادراتمتؼوم متـؿقة أػدافمخطة

طم%مصؼ13املضاصةمظؾؿـؿفاتموادؿداعةماظصادراتمعنمخاللمخػضمتصدؼرماملوادماخلاممواظؿىممتـلمحاظقًام

موتدرؼبموعلاغدةم,عنماظصادراتم موادؿفدافمادواقمجدؼدة مإىلماضحػازمسؾىماالدواقماضحاظقة باالضاصة



 

اظشرطاتماملصدرةماظصغريةمواظؽربىمعـفامظؾؿواصقمع ماذرتراتماالدواقماظؽربىمصىماضحصولمسؾىمذفاداتم

ماجلودةماظعاملقة.

م

م مسؾىممأطدطؿا متعؿلمحاظقًا مإأنماهلقؽة مادرتاتقفقة مباظؿعاونمع سداد ماملصدرؼنماملصرؼنيمضطاسقة ممجعقة

مبإسدادمم(إطلؾوظقـك) ماظلقلى ماظػؿاح مسؾد ماظرئقس متوجفات متـػقذ مإىل مباالضاصة ماظؿصدؼرؼة واجملاظس

م ماظصادراتماملصرؼة مملضاسػة مخاصة ممإىلادرتاتقفقة ماصرؼؼقا ممظإلدؿػادةدول ماالتػاضقاتماظؿفارؼة معـلعن

م ماظؽوعقلا مإىلم,اتػاضقة ماتػاضقةاالباالضاصة معن مومدؿػادة مبنيمعصر ماضحرة ماملريطوداظؿفارة واظيتممرودول

م ماظؿـػقذ مؼدخؾتمحقز م,حقث مأربعةضم ماإلحتاد ممػذا مطربى موباراجوايمموػىدول األرجـؿنيمواظربازؼل

سؿلمبعـاتمتروجيقةموادؾوعمتصدؼرىمعصرىمصىمخمؿؾفماالدواقماظرتطقزمسؾىمباالضاصةمإىلم,وأوروجوايم

ماظواسدة.

م

بإظؼاءمطؾؿؿهمعؤطدًام, انصبدراث نضًبٌ ادلصريت انشركت إدارة رلهس عضى -جىدة عالء األستبذ/بو ثى ل

م متؼدم ماظشرطة ماظدؼونممأربعةأن ماظصادراتموادرتداد مضؿانمدداد مظؾؿصدرؼنمسؾىمرأدفا خدعاتمرئقلقة

ماخلارجقةموتؼدؼممحؾولمائؿؿاغقةمشريمعصرصقةمظدسممصغارماملصدرؼنمباالضاصةمإىلماغشطةماظؿكصقم.

 

صىممةطؾريماتتغريم,ضدمذفدتم2011وخاصةمعـذمساممماظعاملمخاللماالسوامماملاضقةدولمأنممثممأطدمدقادته

عشريًامإىلمأنمذرطةمضؿانماظصادراتم,مظؿفارةمملعظمماالدواقماظؽربىمخاصةماالدواقماظواسدةمملصرحرطةما

جباغبم,وذظكماظلعودؼةموماالعاراتموماؼطاظقامومترطقامواعرؼؽام دواقمتصدؼرؼةمطربىموتشؿلمأم5تغطىمحاظقًام

طقـاموتـزاغقامودولمشربماصرؼؼقامػىماظدولماالطـرمرواجًاممدولمأنمعؤطدًادوظة,مم54دوظةماصرؼؼقةمعنمبنيمم30

م.محاظقًامظؾصادراتماملصرؼة

م

اظؿفارةماضحرةمبنيماتػاضقةمرمبعدمدخولمواررماظصادراتمظدولمجتؿ ماملريطودوأطدمأنماظشرطةمدؿغطىمخم

مودول ماملريطودمعصر ممروجتؿ  ماظـػاذ ماملصرؼةاظيتمو,حقز ماظصادرات ممتؿضؿن واظربازؼلماألرجـؿنيمإىل

وبعضممدورؼامواظقؿنمحاظقًامأدواقماسضاءماظؿفؿ ,معؤطدًامأنماظشرطةمالمتؿعاعلمع موباراجوايموأوروجواي

ماملكارراظ معنماالدواقمساظقة مظؽوغفا مغظرًا مصىماظـصفماظشؿاىلمعنماصرؼؼقا خاللماظػرتةممدولماملؿواجدة

مظؾقؾقا.تؼدؼممخدعاتفاممتؼوممحاظقًامبدرادةأنماظشرطةممطؿا,ماظراػـةم

م

مؼعؿؿدم ممثم مجعيت ادلصدريٍ ادلصريني "اكسبىنيُك" -كبيم سبمل  / األستبذ ولبل أنمغشاطماجلؿعقةم

وحدةمعؿكصصةمبعؿلماظدراداتماظؿلوؼؼقةممإغشاءبشؽلمأداديمسؾىماملعارضماظدوظقةماملؿكصصةم,حقثممتم

مإحؿقاجاتمأدواقماظدولماملكؿؾػةمعنم ممملعرصة مع معا معنمدؾ ماظلؾ موعدىمتواصؼفا معصر موتصدره تـؿفه

موعـؿفاتموخدعاتم.



 

عراطزمتصدؼرؼةمصىماصرؼؼقامجباغبماملرطزماظؾوجقلؿىمصىممأربعةأنماجلؿعقةمتلؿفدفماغشاءمطؿامأطدمدقادتهم

م مإىلطقـقا, مدرادةمإضاصة محاظقًا مؼؿم متصدؼرممأغه ماسادة مصى موادؿكداعه ماملغرب مصى مظوجقلؿى معرطز اضاعة

 دولماظؼارةماالصرؼؼقة.املـؿفاتماملصرؼةمإىلمخمؿؾفم

مثى مت فتح ببة ادلُبلشت نهسبدة احلضىر ,حيث مت تُبول انُمبط اذلبيت انتبنيت:

م

 أػؿقةمدورمعؽاتبماظؿؿـقلماظؿفاريميفمإتاحةماظؾقاغاتمواملعؾوعاتماظدضقؼةمسنممتماظؿأطقدمسؾىم

اظشرطاتمامللؿوردةمأدواقماظدولماملكؿؾػةموخاصةمإتاحةماملعؾوعاتمظؾؿصدرؼنماملصرؼنيمحولم

 باظدولماملكؿؾػةمواظؿؼققؿاتماملؿعؾؼةمباظؿعاعلمععفا.

 ماظؿصد مععوضات مأحد مأن مإىل ماإلذارة ماإلمتت مملؽوغات ماظؿـاصلي ماظلعر مػى مؼؿممؼر ماظيت غؿاج

معـؿفاتإدؿريادػامعنماخلارجم,ممامجيعلمدعرماملـؿجماملصريماملصدرمعرتػ مغلؾقًامباظـلؾةمألدعارم

 ـاصلة.اظدولماألخرىمامل

 ماظيتم ميفماألدواقماإلصرؼؼقة ماألدعار معـاصلة معواجفة مطقػقة متماظؿأطقدمسؾىمضرورةمحبثمودرادة

 .تغزوػاماملـؿفاتماظرتطقةم,وذظكميفمزلماظؿعرؼػاتماجلؿرطقةماملػروضةمسؾىماظلؾ ماملصرؼة

 متوؼلماظصـاساتماملغذؼةم,حبقثمالمؼؼؿصرمممتماظؿأطقدمسؾىمأػؿقةمدورمػقؽةمتـؿقةماظصادراتميف

محماوظة مأؼضًا موظؽن ماظصادراتمصؼط مدسم مغطاق مسؾى مبنيمدورػا ماملصرؼنيمماظؿواصل املصدرؼن

 عصاغ ماظصـاساتماملغذؼةماملصرؼةم,حقثمأنمػذاماألعرمعنمذأغهمتؼؾقلمتؽاظقفماإلغؿاج.و

 مإىلم ممتتماإلذارة مسام مررح مذرطة مبإغشاء مسؾىممPublic Companyإضرتاح مدورػا ,بققثمؼؼوم

مسؾىم مظؾقصول ماملكؿؾػة ماظدول ميف معصر مبلػارات ماظؿفارؼني مامللؿشارؼن مع  ماظدائم اظؿواصل

 املعؾوعاتمسنماألدواقماخلارجقة.
ماألسؿالماملصريم,واظيتممويف َهبيت انهمبء معوحدةمجملؿؿ  ماإلتػاقمسؾىمرؤؼة مإىلمضرورة متتماإلذارة

ظؾوصولمإىلمأػدافمتـؿقةماظصادراتمامللؿفدصةمضؿنمميؽنمعنمخالهلامتـؿقةموزؼادةماظصادراتماملصرؼةم

م معصر موعـظؿاتممحيث مت اإلتفبق عهً,م2030رؤؼة ماظؿصدؼرؼة ماجملاظس مممـؾي معن ماضحضور مطاصة ضقام

مبإردالاألسؿ مبؼطاعماظؿصدؼر ممالماألخرىماملعـقة ماظشأنعؼرتحاتطاصة محبدمأضصىمؼومم,وذظكمفمميفمػذا

مطؿاممتمإدؿعراضماظـؼاطماهلاعةماظؿاظقة:م,م2012عارسمم11املواصقمثـنيماإل

 .متماملصرؼةظؾـفوضمباظصادراماملؿؾعةرؤؼةمػقؽهمتـؿقةماظصادراتمعنمخاللماحملاورمم-1

مصرصماظؿكزؼنموخدعاتماملصدرؼنمصىمطقـقا.ممةتاحإباطلؾوظقـكممجعقةمضقاممم   -2

%ماسػاءمسنمردومم50م,حقثممتماإلسالنمسنعنماظشرطةماملصرؼةمظضؿانماظصادراتممةاضحواصزماملؼدع م   -3

م.ةظكمتشفق ممتوؼلماظصـاساتماملغذؼبعضمخدعاتفاموطذ

م



 

م محقثمثم ماظؾؼاء ممضامإغؿفى ماظـفاري معصطػى م–املفـدسم/ ماملؿقدثنيمعنم,رئقسماظؾفـة ماظلادة بشؽر

مم.مذؽرماظلادةماضحضورمسؾىماملشارطةماظػعاظةمامسؾىمتشرؼػفممظؾؼاءمم,طؿعلؽوظيمتـؿقةماظصادراتماملصرؼةم


