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 جلنح الثنىك والثىزصاخ حمضس إجرماع

 زئيس تنل ذنميح الصادزاخمع 
 8112 فربايس 91 اإلثنني

م

رئقسمم–ادلفـدسم/مسؾلمسقلكمبرئادةم إجؿؿاسًامجبؿعقةمرجالماالسؿالمادلصرؼنيمواظؾقرصات اظؾـقك جلـة سؼدت

وسددمم,مرئقسمبـؽمتـؿقةماظصادراتم-معريصتمدؾطان/ماظلقدةمم,وحضقرمؾفـةاظرئقسم- األدؿاذم/حلـمحلنياجلؿعقةمو

 سددموضدمحضرماظؾؼاءم,م2018مصرباؼرممم19ادلقاصؼمماإلثـنيؼقمممسصرعـمماظـاظـةيفممتامماظلاسةم وذظؽ,معـماظلادةمممـؾلماظؾـؽ

م ماجملاظسممةاجلؿعق أسضاء اظلادةعـ موممـؾل ماظؿصدؼر مبؼطاع مادلعـقني معـ ماألخرى ماألسؿال معـظؿات وأسضاء

م:إدؿعراضموعـاضشة بغرض ,  مبؼـرماجلؿعقةمباجلقزةوذظؽمواإلسالمم اظصقاصة الورج ,ماظؿصدؼرؼة

 ذنميح الصادزاخ املصسيح ""

 ميف ختطظ الدولح لرحقيق هرا اهلدف ودوز الثنل السائد يف هرا اجملاه
 

رئقسمم-/معريصتمدؾطانماظلقدةمبعرحؾًام زئيس اجلمعيح –املهندس / علي عيسى  مه ذسحيةح تنلم اإلجرماع تدأ

ماظصادرات ماظع,مبـؽمتـؿقة موصرؼؼ مدقادتف مأطد م,وضد ماحلضقر مواظلادة مبـؽمتـؿقةمؿؾمادلصاحبمهلا مدور سؾكمأػؿقة

اظصادراتمصكماالرتؼاءممبلؿؼؾؾماظصادراتمعـمخاللمدسؿماغشطةمادلصدرؼـمادلصرؼنيمصكمحتلنيمجقدةمادلـؿفاتم

 .صرؼةوصؿحمادقاقمجدؼدةموحتلنيمادلـاصلةماظعادلقةمظؾؿـؿفاتمادل

م احلؽقعةمخاللماظػرتةممضؾؾمازنمعـادلدسؿمظؾبـؽمتـؿقةماظصادراتممتؾؼكعـمسدمممأغفمسؾكماظرشؿوضدمأذارمدقادتف

ممإالمأغفمادؿطاعمحتتمضقادة,مادلاضقةم مإزنمأنمماظلقدةم/ معشريًا عريصتمدؾطانمعقاصؾةمجفقدهمصكمدسؿمادلصدرؼـ,

م-مرارقمضابقؾم/معاماسؾـفمادلفـدسم,وذظؽمبـاًءمسؾكاعجماظؾـؽموزارةماظؿفارةمواظصـاسةمدؿقزنماػؿؿاممطؾريمبدسؿمبر

مواظصـاسةمخاللمظؼا ماظؿفارة مئوزؼر ماظصـاساتاألخريمبف مواضقةمدللاغدةمماحتاد مغقف مؼؤطدمسؾكموجقد معا م,وػق ادلصرؼة

م.ضطاعماظصادراتمخاللماظػرتةماظؼادعة
 

مرئقسمبـؽمتـؿقةماظصادراتم-/معريصتمدؾطانمةماظلقدبمطؾؿؿفمعرحؾًا حاللجنزئيس  - حسني حسه /األسراذ تدأثم 

خاللماظػرتةماألخريةممأنمخطقاتماالصالحماالضؿصادىوضدماطدمدقادتفمب,,وصرؼؼماظعؿؾمادلصاحبمهلامواظلادةماحلضقر

أنمعؤذراتماآلداءممطؿامم,مطانمهلامباظغماآلثرمصكممنقماظصادراتمادلصرؼةمصكماخلارج,محترؼرمدعرماظصرفموسؾكمرأدفام

مرشؿم30دلصرمتعؽسمحتلـمعؾققزمصكممنقماظصادراتمحقثمحؼؼتمخاللماظعاممادلاضكماحلاظقةمصادىماالضؿ %ممنقًا

 .ارتػاعماظؿضكؿمغؿقفةمارتػاعماالدعار

عـماظدسؿمادلازنمواظػـكمظؾـؽمتـؿقةماظصادراتمظؾؼقاممبدورهممزؼدادلبؿقجقفماحلؽقعةمثؿمأطدمدقادتفمسؾكمضرورةمضقامم

 .اظؿفارةماظؾقـقةمععماصرؼؼقامدراتمخاصةمععماجتاهماحلؽقعةماظداسؿمظزؼادةصكماظـفقضممبلؿؼؾؾماظصا

 



 

 

 
م  زئيس تنل ذنميح الصادزاخ -مريفد سلطان مالسيدج / دثم قام مضدمتقظت,ماطؾؿؿفبإظؼاء مبأغفا رئادةممعشرية

طانمم1983سامميفمممتمتأدقلف,وضدمأذارتمإزنمأنماظؾـؽمادلصريمظؿـؿقةماظصادراتمعـذمأنمم2016اظؾـؽميفمغقصؿربم

ذظؽمعـمسؾكماظرشؿموسـدعامأُتكذمضرارمبذظؽم,م2006سامممؾؼكماظدسؿمعـماحلؽقعةم,وظؽـمتقضػمػذاماظدسؿمعـذؿؼ

مصكممتقؼؾماظـشاطماالغؿاجكمانمؼـاصسموبماظؾـؽمادؿطاعصؼدم مإزنممتقزه مباالضاصة مصكمدققماخلدعاتماظؾـؽقة ؼقة

م مواظؿصدؼرى, مأذارت موضد مو75إزنمأن مسام ماظؾـؽمعال مرأمسال معـ م%25 مرأمساظف معـ متداوظف% ماظؾقرصةمؼؿؿ مصك

 .ادلصرؼة
م

غؿقفةم,وذظؽمبشؽؾمطؾريمرندممضطاعماظصادراتم,مخاللماظػرتةماحلاظقةنمعـاخماألسؿالمصكمعصرمأموضدمأطدتمدقادتفام

غراصكمظؾدولمادلصدرةموادللؿقردةمطقاتماالصالحماالضؿصاديماظؿكمضاعتمبفاماحلؽقعةمباالضاصةمإزنماظؿقزؼعماجلخل

م18.03)مم2011,واظيتمبؾغمحفؿفاميفمسامماخنػاضمحفؿماظؿفارةماظعادلقةمعـمسؾكماظرشؿمأغفم,طؿامأذارتمدقادتفامإزنم

مواظيتمإخنػضتميفمسامم مظؾصادراتم,مترؼؾققنمدوالر(م13إزنم)مظؿصؾم2016ترؼؾققنمدوالر( متقجدمصرصمطؾرية إالمأغف

 .ادلصرؼة
 

ؼرطزماظؾـؽمسؾكمموظذظؽنماظصادراتمتعدمإحدىماظؼطاساتماحلققؼةمظالضؿصادمادلصرىموعلؿؼؾؾماظدوظة,مأمثؿمأطدت

مظؿـشقطماظؼطاعم مإزنباإلضتؼدؼؿماظدسؿمظؾشرطاتمادلصرؼة مماصة مادلعؿادة, تصؾمغلؾةممحقثمتؼدؼؿماخلدعاتماظؾـؽقة

صكمضائؿةمم61%معـمحمػظةماظؾـؽمظعؿالءماظؾـقكمعـمادلصدرؼـموضطاعماظصـاسة,معشريةمإزنمأنمعصرمحتؿؾمادلرطزم75

عؾقارمدوالر,مصقؿامم25.5م بؼائؿةماظدولمادللؿقردة,محقثمؼؾؾغمحفؿماظصادراتمادلصرؼةم45موادلرطزماظدولمادلصدرة,

م.عؾقارمدوالرم55فؿماظقارداتمحنقمؼصؾمح
 

مإزنم ماظؾـؽمخاللماظػرتةمماتاظؿصدؼرىمواالغؿاجكمعـمأػؿماظؼطاسمنيأنماظؼطاسثؿمأذارتمدقادتفا اظؿكمؼلؿفدصفا

ماظؾـؽمعـمادلصدرؼـم75أنمحقثمم,مادلؼؾؾة مسؿالء م,%معـمضاسدة مطؾريمعـمحمػظةمطؿا مغلؾة ؼشؽؾمضطاعماظصـاسة

مظال,وذظؽمماظؿؿقؼؾ مإزنموصؼا متلؿـد مواظؿك معؤخرًا ماظؿكممتموضعفا مم6درتاتقفقة مصكمعؼدعؿفا مرئقلقة محماور تـؿقةم)

م/ماألسؿالم ممتـؿقةماظصادراتوزؼادةمسددماظعؿالء /مالماظؾشرىمعـمخاللممتقؼؾمبراعجماظؿدرؼبادلموتـؿقةمرأسم/

قم/مادللؽقظقةماجملؿؿعقةمعـمخاللمحبثماظصقرةماظعاعةمظؾؾـؽميفماظلقمCorporate Imageاظؿققلماظؿؽـقظقجلم/م

Corporate Responsibility م.وػقمحمقرمالمؼؼؾمأػؿقةموؼؿؿماظرتطقزمعـمخالظفمسؾكماظصقةمواظؿعؾقؿ(م

 

مطؾؿؿفاوأطدتم ميفمغفاؼة ممسؾكمدقادتفا مطؾرية ممتؿؾؽمصرصة ممظزؼادةانماظشرطاتمادلصرؼة مصادراتفا اظدولممإزنمنق

بأصرؼؼقاموػقمعامؼعطكمدصعةمطؾريةمظؾشرطاتمادلصرؼةمصكمتعزؼزماالصرؼؼقةمصكمزؾماػؿؿامماظؼقادةماظلقادقةمواحلؽقعةم

مإل متصدر معصر مإزنمأن معشرية ماصرؼؼقا مصك مصادراتفا مبـلؾة م3صرؼؼقا موتلؿقرد مصؼطمعـمإسنازنمصادراتفا معـم2ح%1 %

 .إسنازنموارداتفا

 

م

 



 

 

م:أهم النقاط الراليحومناقشح ثم مت فرح تاب املناقشح ,حيث مت ذناوه 

 

 أػؿقةمدسؿمبراعجمتـؿقةماظصادراتموعلاغدةمادلصدرؼـمادلصرؼنيمظرصعمتـاصلقةمادلـؿفاتممسؾكممتماظؿأطقد

احملؾقةمصكماالدقاقماظعادلقة,محقثمأنماظصادراتمتشؽؾماحملقرماظرئقلكمصكماظؿـؿقةماالضؿصادؼةمألىمدوظةم

 .طقغفامادلصدرماظرئقلكمظؿقصرماظعؿؾةماالجـؾقةموتشغقؾماظعؿاظة

 مباظؿـلقؼمممتماظؿأطقدمسؾكمأنمبـؽ تـؿقةماظصادراتمباظشراطةمواظؿعاونمععمػقؽةمتـؿقةماظصادراتمؼؼقممحاظقًا

ظؾعـؿنيمجتارؼؿنيمإزنمذرقموشربمإصرؼؼقام,حقثمميؽـمضؿمجمؿقسةمعـمادلصدرؼـماظراشؾنيميفماإلغضؿاممم

 ؼ.هلذهماظؾعـاتم,حبقثمؼؿؿمحتؼقؼمأطربمإدؿػادةمممؽـةمإلغؿشارماظصادراتمادلصرؼةميفمتؾؽمادلـار

 متماظؿأطقدمسؾكمأػؿقةموضرورةمإغشاءموحداتمعلؿؼؾةمداخؾماظشرطاتم,حبقثمختؿصمبشؽؾمأدادلمبؽاصةم

األعقرمادلؿعؾؼةمباظؿصدؼرمظؾشرطةم,وتؼقممتؾؽماظقحداتمبؾقثمودرادةماظطؾبميفمأدقاقماظدولمادلكؿؾػةم

 ,دلعرصةماظلؾعموادلـؿفاتمادلطؾقبمتصدؼرػا.

 مبعضماظشرطاتم مإزنمأن ماظؿؽؾػةممتتماإلذارة مسـمدعر مادلصدرة معـؿفاتفا مبؿكػقضمأدعار متؼقم ادلصدرة

,حقثمؼؽقنماإلسؿؿادمسؾكماظدسؿمادلؼررمعـمصـدوقمتـؿقةماظصادراتم,وظؽـمػـاكمعؿأخراتمطؾريةمحقثمملم

ؾكمؼؿؿماحلصقلمسؾكمػذاماظدسؿم,وػـاممتماظؿأطقدمعـمضؾؾمرئقسمبـؽمتـؿقةماظصادراتمأغفمدقؿؿماظعؿؾمس

 ذظؽمباظؿعاونمععموزارةماظؿفارةمواظصـاسةمواظؾـؽمادلرطزمادلصري.إدنادماحلؾقلمظ

 متماظؿأطقدمسؾكمأنمضطاعماظصادراتمػقماظؼطاعماظقاسدمباظـلؾةمظؾدوظةم,حقثمأنمطاصةماظؼطاساتماألخرىم

متؿأثرمحبدوثمادلؿغرياتماظلقادقةمواألعـقةم,بقـؿامؼعؿربمضطاعماظصادراتمعـمأطـرماظؼطاساتمإدؿؼرارًاموإدؿػادة

ماظذيمدنعؾماإلسؿؿادمطؾريمسؾقفمخاللم م,وػقماألعر ماظصرفم)اظؿعقؼؿمظؾعؿؾةماحملؾقة( مدعر مبعدمحترؼر خاصة

 اظػرتةماظؼادعة.

 م ممتماظؿأطقدمعـمضؾؾمم,مSMEsمتتماإلذارةمإزنمضرورةمتغقريمعػفقممادلشروساتماظصغريةموادلؿقدطة وػـا

عـممSMEsادلشروساتماظصغريةموادلؿقدطةمفقممرئقسمبـؽمتـؿقةماظصادراتمأغفممتمباظػعؾمإسادةمصقاشةمعػ

 ضؾؾماظؾـؽمادلرطزيمادلصريم,وذظؽميفمضقءمحفؿماظشرطاتموادلشروساتماظعاعؾةميفمعصر.

 متتماإلذارةمإزنمأنمصـدوقمدسؿماظصادراتمػقمأحدمStakeholdersيفمبـؽمتـؿقةماظصادراتم,حقثمم

قدقؾةمعـمودائؾمدسؿماظؿصدؼرموذظؽمإضؿداًءممباممتماإلضرتاحمبؿؼؾقؾمغلؾةماظػائدةمسؾكماظؿؿقؼؾمظؾؿصدرؼـمط

عـمضؾؾمرئقسمبـؽمتـؿقةماظصادراتمأنماظؾـؽمؼؼقممبدرادةمذندثميفماظدولماخلارجقةم,وضدممتماظؿأطقدم

ػذهماظقدائؾموظؽـمسؾكماجلاغبماظعؿؾلمؼؿؿماظؿعاعؾمباظقدائؾمواألدواتمادلؿاحةمحاظقًامعـماظؾـؽم,وذظؽم

دسؿمعـمأيمجفةم,طؿاممتتماإلذارةمإزنمإعؽاغقةماإلضرتاضمباظعؿالتماألجـؾقةمغظرًامظعدممتؾؼلماظؾـؽمأليم

مإلخنػاضمصائدةماإلضرتاضمباظعؿالتم ,حقثمأنمذظؽمضدمؼؽقنماإلخؿقارماألصضؾمخاللماظػرتةماحلاظقةمغظرًا

 األجـؾقةمسـماظعؿؾةماحملؾقة.



 

 

 ظػينمظؾؿصدرؼـمظقؿؿـؾمذظؽميفمبؿؼدؼؿمخدعاتمختصماظدسؿمامتماإلضرتاحمبأنمؼؼقممبـؽمتـؿقةماظصادراتم

م,م مباظؿلقؼؼ ماخلاصة ماإلدؿشارات م,وتؼدؼؿ مادلكؿؾػة ماألدقاق مسـ مظؾؿصدرؼـ مواألحباث ماظدرادات تؼدؼؿ

محبقثمؼؼقممادلصدرمباظؿقجفمظؾـؽمتـؿقةماظصادراتمطففةمظؿؼدؼؿمتؾؽماخلدعات.م

م

ماإلجؿؿاع مممويفمغفاؼة مسؾلمسقلكمضام م,وم–ادلفـدسم/ ماظؾـقكمرئق- األدؿاذم/حلـمحلنيرئقسماجلؿعقة سمجلـة

مبشؽر ممواظؾقرصاتم, معريصتمدؾطانماظلقدة ماظصادراتم-/ ظؿشرؼػفؿممادلصاحبمهلاعؿؾماظ,وصرؼؼممرئقسمبـؽمتـؿقة

م.اظػعاظةؿقعماحلضقرمسؾكمحلـمادلشارطةمجلشؽرمطؿاممتمتقجقفماظ,مماظؾؼاء


