
ال���ص���ادرات  أن��ش��ط��ة م��رك��ز تنمية  ت��ت��واص��ل 
السنوية  اخل��ط��ط  ض��م��ن  ب��رام��ج��ه  وتستمر 
املوضوعة بكل دقة وتفان يف العمل وبجهود 
العاملني املتواصلة ألجل حتقيق األهداف 

املنشودة وتنفيذ اخلطة املرسومة .
املتنوعة  والبرامج  األن�شطة  وهاهي 
ال��ت��ي ي��ن��ف��ذه��ا ال��ع��ام��ل��ون ط��ي��ل��ة ال��ع��ام 
ض���م���ن س��ل��س��ل��ة م����ن األع�����م�����ال ال��ت��ي 
املٌصّدرين  لصالح  مجملها  يف  تصب 
باملركز  ٌ��ص��ّدري��ن  امل بسجل  امل��ق��ي��دي��ن 
والذي يزيد عددهم ال�� )600( شركة 
ك��اف��ة مجاالت  وم��ت��ع��ددة يف  متنوعة 
االنتاج والتصنيع، والتي من املمكن  
لصالح  إي����رادات  خلق  يف  تساهم  أن 
على  االعتماد  وع��دم  البالد  اقتصاد 
ال��ن��ف��ط ك��م��ص��در وح���ي���د ل��ل��دخ��ل يف 

ليبيا.
املركز ينجح يوما بعد يوم  وهاهو 
املنتجات  وحت��س��ني  األداء  ت��ط��وي��ر  يف 
والصناعات باختالفها وتنوعها مركزا 
ع���ل���ى ع����وام����ل م��ه��م��ة أب�����رزه�����ا اجل�����ودة 
واإلت���ق���ان وف��ق��ا ل��ل��م��ع��اي��ي��ر وامل��واص��ف��ات 
ال��ع��امل��ي��ة وص�����وال إل����ى ن���ف���اذه���ا ودخ��ول��ه��ا 

لالسواق العاملية.

االفتتاحية

ٌّ
الـمـصـدرِ

صحيفة فصلية إخبارية  تصدر عن مركز تنمية الصادرات  الليبي

العدد األول -  السنة الرابعة - توزع مجانا 

عمل دؤوب ونشاطات متواصلة لمركز 
تنمية الصادرات طيلة العام 2021

االستعدادات
 لتنظيم المؤتمر الليبي 

التونسي الجزائري

مدير عام المركز
 في زيارة لوزارة
 العمل والتأهيل 

اختتام دورة 
إدارة التصدير 

االحترافي
23
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زيارات ميدانية 

للشركات المستهدفة 
للدخول لألسواق 

العالمية
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رئيس التحرير



ضمن اهتماماته ومتابعاته املتواصلة يف كافة 
والتصدير   واالن��ت��اج  باالقتصاد  املتعلقة  اجل��وان��ب 
ملتقى  يف  الليبي  ال���ص���ادرات  تنمية  م��رك��ز  ش���ارك 
خالل  عقد  ال���ذي  املكانية  للتنمية  ال��دول��ي  ليبيا 
شهر ديسمبر املاضي وأقيم برعاية رئيس احلكومة 

الوطنية املكلف م. رمضان أبو جناح .
الوحدة  م��ن حكومة  وف��د  االف��ت��ت��اح  كما حضر 
البوانيس  بلدية  أع��ي��ان  مجلس  ورئ��ي��س  الوطنية 
الليبي ومندوبي  ال��ص��ادرات  تنمية  ووف��د من مركز 
 . الشأن  املهتمني بهذا  الراعية وعدد من  الشركات 
حيث أكد املشاركون يف امللتقى على أهمية التنمية 
املكانية ودورها الريادي يف تشغيل عجلة االستثمار 

باجلنوب احلبيب .
ه��ذا وق��د ش���ارك امل��رك��ز يف م��ع��رض الصناعات 
الصغرى الذي أقيم على هامش امللتقى بعدد من 

الشركات املقيدة بسجل املصدرين التابع للمركز. 

ع��ق��د خ���الل األي����ام امل��اض��ي��ة مب��ق��ر م��رك��ز تنمية 
برئاسة  التدريب  للجنة  األول  االجتماع  ال��ص��ادرات 
امل��رك��ز وبحضور  ال��دي��ب / م��دي��ر ع��ام  السيد محمد 
ال��س��ادة م���دراء اإلدارات ورؤس����اء االق��س��ام ب��امل��رك��ز .. 
حيث مت خالل االجتماع مناقشة اخلطة التدريبية 
مبوظفي  اخل��اص��ة   2022 احل��ال��ي  ل��ل��ع��ام  للمركز 
امل��رك��ز وال��ش��رك��ات امل��ق��ي��دة بسجل امل��ص��دري��ن وال��ت��ي 
ت��ه��دف يف مجملها إل��ى ال��رف��ع م��ن ك��ف��اءة املوظفني 
وت��أه��ي��ل ال��ش��رك��ات يف  ن��ف��اذ ال���ص���ادرات وال��ت��ص��دي��ر 

االحترايف لالسواق العاملية.

 ض��م��ن اه��ت��م��ام��ات إدارة امل���رك���ز ب���ال���س���ادة امل��ن��ت��ج��ني وأص��ح��اب 
الشركات والصناعات املعتمدة لدى سجل املصدرين باملركز ومتابعة 
نشاطاتهم وبرامجهم وكافة األمور التي تساهم يف حتفيزهم وتنمية 

منتجاتهم املختلفة.
الفترة  امل��رك��ز خ��الل  ع��ام  م��دي��ر  ال��دي��ب  السيد / محمد  التقى 
ال��ك��راش مستشار  ع��م��اد  السيد  رف��ق��ة  امل��رك��ز  امل��اض��ي��ة مبقر  القليلة 
التعاون الدولي والفني السادة أعضاء احتاد منتجي التمور باجلفرة 
واملتمثلني يف كل من السيد محمد احلاج والسيد مهدي احلمروني 
والسيد إبراهيم نصر .. يأتي هذا اللقاء للتعريف باالحتاد و كذلك 
توضيح األولويات خاصًة فيما يتعلق باملشاكل والعقبات التي تواجه 

آليات  اس��ت��ع��راض  ال��ل��ق��اء  ه��ذا  خ��الل  مت  كما   .. باملنطقة  املنتجني 
عمل االحتاد وحتديد األهداف التي يف مقدمتها أحياء الصناعات 

املصاحبة للتمور وإعادة تأهيل وتشغيل مصنع متور هون .
م��ن جهته رح���ب ال��س��ي��د امل��دي��ر ال��ع��ام ب��أع��ض��اء االحت����اد  بفكرة 
احلرص  على  وأك��د  باملنطقة  والشركات  املنتجني  كل  ليضم  أنشائه 
جاهًزا  ليكون  النهائية  ص��ورت��ه  يف  عالية  ج��ودة  ذا  املنتج  يكون  ب��أن 
النقاش  وح��ل��ق��ات  العمل  ورش  إق��ام��ة  على  االت��ف��اق  ومت  للتصدير 

للتوعية والتثقيف للمنتجني وجودة املنتج .
 ويف اخلتام … أصدر السيد املدير العام تعليماته لفريق الزيارات 
التقييمية لزيارة منطقة اجلفرة للشركات املقيدة بسجل املصدرين.

مشاركة المركز في ملتقى 
ليبيا  الدولي للتنمية

المدير العام يلتقي أعضاء اتحاد منتجي التمور بالجفرة

إجتماع لجنة التدريب 
بالمركز 

مدير عام المركز في زيارة لوزارة العمل والتأهيل 
بدعوة من السيد/ معالى وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة 
الوطنية، مت  خالل املدة املاضية عقد اجتماع تقابلي بديوان الوزارة 
والسيد/  والتأهيل  العمل  وزي��ر  العابد  علي  املهندس/  م��ن  ك��اًل  ض��م 
محمد ع��ل��ي ال��ذئ��ب م��دي��ر ع���ام م��رك��ز تنمية ال���ص���ادرات، ك��م��ا حضر 
االج��ت��م��اع ال��س��ي��د/ محمد ن��اص��ف امل��س��ع��ودي م��دي��ر مكتب اإلع���الم 
والعالقات العامة والسيد/علي جمعة الصاري مدير مكتب الشباك 

املوحد.       
املشترك بني  التعاون  أوج��ه  هذا ومت خالل االجتماع استعراض 
ال��وزارة واملركز والتي ستساهم يف إيجاد فرص عمل وحتقيق أهداف 
التنمية املستدامة، ويف ختام االجتماع مت االتفاق على توقيع مذكرة 
تفاهم للتعاون على إقامة معرض مشترك لتصدير خدمات التدريب 
أخصائي  إلع���داد  تدريبي  برنامج  وتنفيذ  وإع���داد  البشرية،  وامل����وارد 
التصديرية،  املشروعات  أصحاب  من  الشباب  فئة  يستهدف  تصدير 
على  لتشجيعهم  العمل  عن  للباحثني  الالزم   الدعم  تقدمي  وكذلك 
إق��ام��ة م��ش��اري��ع ت��ص��دي��ري��ة، وغ��ي��ره��ا م��ن ب��رام��ج ال��ع��م��ل ذات العالقة 

بنشاط الوزارة واملركز.

صحيفة فصلية تصدر عن 2
مركز تنمية الصادرات بوزارة االقتصاد أخبـــــــــار

ال��ص��ادرات  تنمية  ملركز  اإلعالمية  باخلطة  العمل  إط��ار  يف 
امل��رك��ز بتشكيل  ق����رار م��دي��ر ع���ام  إل���ى  ، وإش�����ارة  ل��ل��ع��ام 2022م 
جل��ن��ة إع���الم���ي���ة ت���ك���ون م��ه��ام��ه��ا ت��غ��ط��ي��ة وت���وث���ي���ق ك���ل األع���م���ال 
واملناشط املتعلقة باملركز والعملية التصديرية وكافة االنشطة 
االقتصادية املتعلقة بوزارة االقتصاد والتجارة .. ُعقد يف الفترة 
القليله املاضية مبقر املركز اإلجتماع األول برئاسة السيد املدير 
وإعتماد  ملناقشة  التحرير  هيئة  أع��ض��اء  ك��اف��ة  وب��ح��ض��ور  ال��ع��ام 
النهائي للصحيفة إضافًة إلى إستمرار إصدارها بشكل  الشكل 

ربع سنوي ووضع خارطة عمل هيئة حترير صحيفة امُلصّدر .

أص�������در ال��س��ي��د 
وزي������������ر االق�����ت�����ص�����اد 
وال�����ت�����ج�����ارة ال����ق����رار  
ل���س���ن���ة   77 رق�����������م 
ب���ح���ظ���ر   2022
اس�����ت�����ي�����راد ال���ت���م���ور 

بكافة أنواعها .
املناسبة  وبهذه 
تنمية  مركز  يرحب 
ال���ص���ادرات ب��اص��دار 
ه�����ذا ال����ق����رار ال����ذي 
مت�����������خ�����������ض ع������ل������ى 
اج������ت������م������اع������ات م���ع 
احت���������������اد م���ن���ت���ج���ي 
ال���ت���م���ور وت��ع��ل��ي��م��ات 
ال����س����ي����د ال������وزي������ر / 
م����ح����م����د احل�����وي�����ج 
حل������م������اي������ة امل����ن����ت����ج 
امل���ح���ل���ي وت���ص���دي���ره 
واي���������ج���������اد اس����������واق 
خ��ارج��ي��ة ل����ه  وه���ذا 
ما يهدف إليه مركز 

تنمية الصادرات.

ال���ص���ادرات  امل��اض��ي��ةب��ق��اع��ة االج��ت��م��اع��ات مب��رك��ز تنمية  القليلة  امل���دة  ع��ق��د خ���الل 
االجتماع األول للجنة الزيارات التقييمية املشكلة من قبل السيد مدير عام املركز وذلك 
لالطالع على املهام املوكلة للجنة ووضع جدول عمل زمني محدد  للزيارات خالل الربع 

االول من العام 2022م ، وكذلك وضع آلية عمل اللجنة وتوزيع املهام بني االعضاء.
 هذا وقد تقرر بناء على تعليمات املدير العام إضافة عضو للجنة عن فرع بنغازي 
عند زيارة الشركات التي تقع يف نطاق املنطقة الشرقية وكذلك عضو للجنة عن  فرع  
سبها عند زيارة الشركات التي تقع يف املنطقة اجلنوبية .. جتدر اإلشارة إلى ان اللجنة 
ستقوم بزيارات ميدانية للشركات املقيدة بسجل املصدرين لدى املركز والوقوف عن قرب 
التصدير  لعملية  املطابقة  واملواصفات  املعايير  توفر  ومدى  االمكانيات  على  والتعرف 
لتكون  الشركات  تأهيل  على  تساعد  التي  واملعلومات  والبيانات  املالحظات  وتسجيل 

مؤسسة قادرة على التصدير .

االجتماع األول لهيئة تحرير 
صحيفة الُمصدر 

قرار وزير االقتصاد والتجارة رقم 77 لسنة 
2022 بحظر استيراد التمور بكافة أنواعها 

االجتماع األول للجنة الزيارات التقييمية

إعداد : أحمد الهمالي - محمد البليلي / تصوير : عماد ضوإعداد : أحمد الهمالي - محمد البليلي / تصوير : عماد ضو
ُّالـمـصـدر



أك��دت على  التي  الكلمات  ألقيت عديد  هذا وقد 
أهمية إقامة مثل هذه ال��دورات باعتبارها تساهم يف 
ال��س��ادة أصحاب  ل��دى كافة  تطوير العمل االح��ت��رايف 
الشركات والصناعات املسجلة لدى سجل املركز ومن 
جانبه عبر السيد محمد الذيب مدير عام املركز عن 
موضحًا  املتميزة  ال���دورات  ه��ذه  مثل  إلقامة  سعادته 
ب��اخل��ص��وص أن��ه��ا ت��ع��د ض��م��ن االش���ت���راط���ات ال��ه��ام��ة 
كافة  أص��ح��اب  م��ن  بها  املنخرطني  وت��وع��ي��ة  لتثقيف 
الشركات يف املجال االحترايف باإلضافة إلى اجلوانب 
املنتوجات  بهذه  املنافسة  للدخول يف  األخ��رى  املهمة 
أيضا  أبرزها  والتي من  الدولية  االس��واق  يف مختلف 
يف  توفرها  الواجب  الضرورية  واملعايير  املنتوج  ج��ودة 
البارز  ال��دور  على  م��ؤك��دًا  للتصدير  القابلة  املنتجات 
وال��ه��ام ال��ذي يقوم به مركز تنمية ال��ص��ادرات يف هذه 
السادة  كافة  ودع��م  تشجيع  إل��ى  باالضافة  اجل��وان��ب، 
امل���ص���دري���ن وامل���ش���ارك���ة ب��ه��م يف ع����رض م��ن��ت��ج��ات��ه��م يف 
ال���دول  مختلف  لتنافس  ال��ع��امل��ي��ة  االس����واق  مختلف 
كما أوضح بأن اهتمام املركز بإقامة مثل هذه الدورات 
واملشاركة يف مختلف املعارض الدولية تعد ضمن خطة 
سنوية يتم وضعها من قبل املركز ويتم تنفيذها بشكل 
املحلية  باملنتجات  التعريف  منها  ،ال��ه��دف  متواصل 
بالداخل  س��واء  فيها  ال��ش��رك��ات  كافة  وإق��ح��ام  الليبية 
أخرى  م��وارد  إيجاد  يف  املساهمة  وإمكانية  اخل��ارج  أو 
ال��وح��ي��د يف ليبيا  امل���ورد  للبالد وع���دم االع��ت��م��اد على 
وهو النفط ، متمنيًا يف ختام كلمته التوفيق والنجاح 
لكافة الشركات الليبية شاكرًا السادة بأكادميية حلول 
لالستشارات والتدريب على ما قدموه من محاضرات 
مت  بعدها   ، املشاركني  ه��ؤالء  لصالح  ومهمة  متميزة 
ت��وزي��ع ش��ه��ائ��د امل��ش��ارك��ة ل��ل��س��ادة أص��ح��اب وم��س��ؤول��ي 
ومندوبي الشركات املشاركة،  وكذلك شهائد التقدير 
للجهات التي ساهمت يف هذه الدورة صحيفةامُلصدر 
واكبت احلفل وأجرت عديد اللقاءات وقد كانت على 

النحو التالي .
• السيدة/ نور الهدى منصور الزوي / من شركة 

الصابون الطبيعي الليبي 
واالستفادة  بالتواصل  سعادتها  عن  عبرت  حيث 
ال��ص��ادرات ومنها الفرصة من خالل  من مركز تنمية 
هذه الدورة التدريبية وكذلك على امتنانها ألكادميية 
حلول التي نفذت الدورة مثنية بالدور الهام واملتميز 
م��ن قبل ك��ل م��ن مركز تنمية ال��ص��ادرات واألك��ادمي��ي��ة 
على حسن املعاملة للمتدربني ،كما طالبت مبزيد من 
الدورات املماثلة ألجل املزيد من االستفادة وامتالك 

اخلبرات يف املجاالت ذات العالقة.

• ال��س��ي��د /م��ح��م��د ف����وزي ال���ش���ري���ف  م��دي��ر ع��ام 
شركة العماري لالنتاج والتسويق الزراعي واحليواني 
بشركته  املبسط  بالتعريف  حديثه  استهل  حيث   ..
للمنتجات  واملصدرة  املنتجة  الشركات  من  هي  قائاًل 
ال��زراع��ي��ة واحل��ي��وان��ي��ة  وه��ي م��ن الشركات ال��رائ��دة يف 

هذه املجاالت ومن أبرز هذه املنتجات )التمور ( .
 ك��م��ا أث��ن��ى ع��ل��ى دور 
ال���ص���ادرات  تنمية  م��رك��ز 
ع���ل���ى ك���اف���ة امل���ج���ه���ودات 
ال����������ت����������ي ي�������ب�������ذل�������ه�������ا يف 
الشركات  ودع��م  تشجيع 
وامل���ؤس���س���ات االن��ت��اج��ي��ة 
وال���ص���ن���اع���ي���ة امل��س��ج��ل��ة 
ل����دي����ه وااله�����ت�����م�����ام ب��ه��ا 
م��ؤك��دًا ب��أن م��رك��ز تنمية 
ي��ع��د اجلسم  ال���ص���ادرات 
ال��������������ذي مي������ث������ل ق�����ط�����اع 
ال�����ش�����رك�����ات االن���ت���اج���ي���ة 

أعمال  ول��ه  الليبية  للمنتجات  وامل��ص��درة  والصناعية 
مميزة وفعالة يف الرقيب يف  هذا اجلانب ، شاكرًا دور 
،أما فيما يخص الدورة التدريبية  املركز باخلصوص 
أك��ادمي��ي��ة حلول  ع��ل��ى دور  أث��ن��ى  ف��ق��د  ال��ت��ي اختتمت 
ع��ل��ى ال�����دورة ط��ي��ل��ة إق���ام���ة امل���ح���اض���رات مم���ي���زًا إي��اه��ا 
للطرق  واستخدامها  العالية  واملهنية  باالحترافية 
كل  ش��اك��رًا  املستويات  أعلى  على  و  األم��ث��ل  التدريبية 
من قدم للمتدربني معلومة مفيدة متمنيًا مزيدًا من 

اإلبداع والتألق.
السيد / خالد ضو اخلويلدي من شركة  أم��ا   • 
األنوار لتربية النحل وإنتاج العسل ، فقد شكر بدوره 
واملتميز  املستمر  دوره  ع��ل��ى  ال���ص���ادرات  تنمية  م��رك��ز 
مشيدًا   ، املسجلة  ال��ش��رك��ات  ك��اف��ة  وتشجيع   دع��م  يف 
بالبرامج والنشاطات التي يقوم بها املركز لصالح هذه 
الشركات سواء من خالل هذه الدورات التدريبية التي 

تساهم يف خلق االحترافية لدى اصحاب 
لإلنتاج  آليات  وض��ع  كيفية  يف  الشركات 
بجودة عالية ووفق املعايير الدولية أسوة 
ب��ال��ش��رك��ات ال��ع��امل��ي��ة األخ����رى ال���رائ���دة يف 
نفس املجال أو حتى من خالل إقحام هذه 
الشركات يف املشاركة يف مختلف املعارض 
س������واء امل���ح���ل���ي���ة أو ال���ع���امل���ي���ة ل��ل��ت��ع��ري��ف 
باملنتجات الليبية متمنيًا املزيد من هذه 
البرامج واألنشطة من قبل املركز لصالح 
كافة الشركات املحلية املسجلة لديه ،أما 

بخصوص الشركات املشاركة يف هذه الدورة فقد أثنى 
لالستثمارات  حلول  أكادميية  قبل  من  املعاملة  على 
والتدريب التي قامت بتنفيذ هذه الدورة معبرًا على 
املتميز  واإلل��ق��اء  التدريس  بطريقة  الشديد  أعجابه 
من قبل االس��ات��ذة واخل��ب��راء بهذه االكادميية وحسن 
املعاملة شاكرًا يف ختام لقائه كل القائمني على هذه 

الدورة.
• وم������ن ج���ان���ب���ه ع��ب��ر 
ال����س����ي����د/ ص������الح خ��ل��ي��ف��ة 
ع��ل��ي ال��ه��م��ال��ي / م��ن��دوب 
ال���ت���س���وي���ق ب���ش���رك���ة ن��س��ي��م 
امل��ي��اه عن  اجل��ب��ل لتصنيع 
الق��اه  مل��ا  وسعادته  اعجابه 
من ترحيب وحسن معاملة 
بأكادميية  السادة  قبل  من 
ال��دورة  التي نفذت  حلول  
خالل  م��ن  استفادته  وع��ن 
كل ما مت تناوله من دووس ومحاضرات مهمة تتعلق 
مب���ج���ال االح����ت����راف امل��ه��ن��ي وال����ط����رق امل��ث��ل��ى إلن��ت��اج 
وتصدير منتجات وصناعات تكون وفق معايير اجلودة 
ال���ص���ادرات  تنمية  مب��رك��ز  يتعلق  فيما  أم���ا   ، ال��ع��ال��ي��ة 
فقد أثنى على ال��دور املتواصل لهذا املركز الذي يعد 
اجلهة الرئيسية املهمة واملختصة بتشجيع ودعم كافة 
أنه  مبينًا  ليبيا  داخ��ل  املنتجة  والصناعات  الشركات 
القى كل املعاملة احلسنة التي جعلته على يقني بأن 
الصناعات واملنتجات والشركات الليبية ميكن أن تكون 
املركز على  إذا استمر  واع��دة ورائ��دة وقابلة للتصدير 
س��واء  املتنوعة  واخل��ط��ط  البرامج  م��ن  الشاكلة   ه��ذه 
يف مجاالت التدريب أو الدعم و تشجيع املشاركات يف 

كافة املعارض الداخلية واخلارجية .
 وطالب بضرورة زيادة دعم املركز من قبل الدولة 
يف ب���رام���ج���ه ون���ش���اط���ات���ه وامل����ف����روش����ات ال���ت���ي أن��ش��ئ��ت 
س��ن��ة 2004 ال���ذي أدل���ى ب��دل��وه ح���ول م��ا مت يف ه��ذه 

ال���دورة وم��ا الق��اه  وزم���الؤه من معاملة 
واستفادة موضحًا أنه ألول مرة يشارك 
يف مثل هذه ال��دورات  التي عادت عليه 
ب��ال��ف��ائ��دة واالس���ت���ف���ادة وخ��اص��ة م��ا مت 
خ��الل امل��ح��اض��رات م��ن فهم واس��ت��ف��ادة  
يف م����ج����االت  ت��ه��م��ه��م م��ن��ه��ا م���وض���وع 
لصناعات  املثلى  والطرق  االحترافية  
وم����ن����ت����وج����ات م���ت���م���ي���زة مت���ك���ن���ه���م م��ن 
الدخول والتنافس بهايف كافة االسواق 
دور   على  باخلصوص  مثنيا   ، الدولية 
مركز تنمية الصادرات الذي ساهم ومازال يساهم يف 
االنتاجية  والصناعات  الشركات  كافة  وتشجيع  دع��م 
الليبية ألجل الوصول إلى األسواق اخلارجية شاكرًا 
اهتماماتهم يف هذه  واألك��ادمي��ي��ة على  املركز  ك��اًل من 
امل����ج����االت م��ت��م��ن��ي��ًا إق���ام���ة امل���زي���د م���ن ه����ذه ال������دورات 
وال��ت��وس��ي��ع  م��ن��ه��ا ل��ي��ت��م االس��ت��ف��ادة ل��ك��اف��ة ال��ش��رك��ات 

الليبية املسجلة لدى املركز .
ال��س��ي��دة / س��ع��اد سليمان  ع��ب��رت  • وم��ن جانبها 
الشام للتوابل واألعشاب  محمد/ من شركة ياسمني 
عن إعجابها وتقديرها للسادة مبركز تنمية الصادرات 
ع��ل��ى م���ا ي��ق��وم��ون ب���ه م���ن ب���رام���ج م��ت��ن��وع��ة ك���ال���دورات 
ال��ت��دري��ب��ي��ة وال��ت��ي أث����رت ع��ل��ى  أداء أغ��ل��ب  ال��ش��رك��ات 
املسجلة باملركز ومنها الشركات املشاركة يف هذه الدورة 
وع���دده���ا ت��س��ع ش���رك���ات م���ؤك���دة ب���أن ه��ن��اك م��ع��ل��وم��ات 
لتكون  املنتجات  تطوير   يف  ستساهم  مفيدة  جديدة 
بالتنافس  تسمح  دول��ي��ة  ومبعايير  عالية  ج���ودة  ذات 
العاملية كما عبرت عن إعجابها  يف مختلف االس��واق 
الشديد بالطرق احلديثة واملتطورة لكافة املحاضرات 
والدروس التي نفذت من قبل اساتذة مخضرمني من 
أكادميية حلول لالستشارات والتدريب والتي ساهمت 
الدورة  املشاركني يف هذه  الكاملة لكافة  يف االستفادة 
التدريبية  ال��دورات  من  املزيد  إقامة  متمنية  املتميزة 
وتكرار اللقاءات بني مختلف الشركات املنضوية حتت 

قيد سجل املصدرين مبركز تنمية الصادرات. 
شركة  م��ن   / البلعزي  أح��م��د  محمد   / السيد   •
عبر  امل��ح��دودة   الزراعية  للخدمات  الليبي  الزعفران 
ع��ن إع��ج��اب��ه ال��ش��دي��د مب��ا الق���اه م��ن إه��ت��م��ام م��ن قبل 
م���رك���ز ت��ن��م��ي��ة ال�����ص�����ادرات وك���ذل���ك أك���ادمي���ي���ة ح��ل��ول 
لالستشارات والتدريب مؤكدًا على مدى استفادته من 
مسؤولي  وتنوير  تطوير  يف  تساهم  التي  ال���دورة  ه��ذه 
وتقنيًا  احترافيا  الليبية  والصناعات  الشركات  كافة 
وصوال ً إلى منتجات متميزة ق��ادرة على التنافس يف 

االسواق الدولية . 

مركز تنمية الصادرات يختتم دورة إدارة التصدير االحترافي

يف إطار التحول لإلدارة اإللكترونية وتفعيلها ألجل 
وسعي  للمواطن  اإلداري����ة  االج�����راءات  وتسهيل  تبسيط 
مركز تنمية الصادرات لتطوير العمل باملركز تقنيا وفنيا 
.. قام السيد محمد الديب مدير عام املركز بتكليف جلنة 
م��ن إدارة ال��ن��ظ��م وامل��ع��ل��وم��ات ب��امل��رك��ز ت��ت��ك��ون م��ن ك��ل من 
السادة/ املهندس أكرم قشوط ، واملهندس خليفة بشير ، 
واملهندس أحمد القمودي ، بأن تقدم باملشاركة يف ) منصة 
دليل إجراءات( وهو عبارة عن دليل تنفذه وزارة االقتصاد 
والتجارة بالشراكة مع الهيئة العامة للتوثيق وبدعم من 
والتنمية ومؤسسة خبراء  املتحدة للتجارة  مؤمتر األمم 
فرنسا، هذا وبعد عمل مضن ومجهودات حثيثة من قبل 

إدارة املركز مت إدراج مركز تنمية الصادرات يف هذه املنصة .
ويف إطار إهتمام السيد مدير عام املركز يف هذا االجتاه 
أك���د ال��س��ي��د م��ح��م��د ال���دي���ب ع��ل��ى س��ع��ي امل���رك���ز لتبسيط 
ل��ل��س��ادة امل��ص��دري��ن وال��ت��أك��ي��د على التسجيل  االج�����راءات 
بكافة  ال��ش��رك��ات  ك��اف��ة  ورب���ط  باملركز  املسجلني  قيد  ل��دى 
مناطق ومدن ليبيا وحتسني بيئة العمل واملحافظة على 
الوقت والسرعة يف تنفيذ االج���راءات وهي خطوة مهمة 
الشركات بقيد  كافة  إدراج  تنظيمية وضرورية تساهم يف 
امل��رك��ز، ه��ذا وق��د ق��ام السيد / مدير ع��ام املركز بالتوقيع 
واالعتماد على صحة التوثيق واالجراءات يف املنصة مع 

اجلهات املشرفة على منصة االجراءات الليبية.

مدير عام المركز يكلف لجنة بشأن المشاركة في منصة دليل إجراءات

3 صحيفة فصلية تصدر عن 
مركز تنمية الصادرات بوزارة االقتصاد أخبـــــــــار

واالهتمام  التدريب  بأهمية  املركز  إدارة  من  سعيا 
بسجل  املقيدة  الشركات  من  وكذلك  الوطنية  بالكوادر 
املاضية  الفترة  خالل  اختتمت  باملركز  امُلصّدرين 
بأكادميية حلول لالستثمارات والتدريب بطرابلس دورة 
ينظمها  والتي  االحترايف(  )التصدير  بعنوان  تدريبية 
مبشاركة  وذلك  الصادرات  تنمية  مركز  عليها  ويشرف 
تسع شركات إنتاجية ضمن أكثر من 600 شركة مسجلة 
باملناسبة  أقيم  وقد  هذا  باملركز،  املصدرين  سجل  لدي 
عام  مدير  الذيب  السيد/محمد  من  كل  حضره  حفل 
حلول  أكادميية  والسيد/مدير  الصادرات  تنمية  مركز 
لالستثمارات والتدريب وعدد من السادة مديري اإلدارات 

باملركز واألكادميية والسادة املشاركني يف هذه الدورة .

متابعة وتصوير / أحمد الهمالي

ُّالـمـصـدر



شارك مركز تنمية الصادرات خالل الفترة املاضية 
مب��دي��ن��ة إن��ط��ال��ي��ا ال��ت��رك��ي��ة يف م��ع��رض أن��ف��اس ل��ل��م��واد 
ال��غ��ذائ��ي��ة وامل��س��ت��ل��زم��ات ال��زراع��ي��ة ال��ث��ام��ن وال��ع��ش��ري��ن 
املصدرين لدى  مبشاركة خمس شركات مقيدة بسجل 

املركز وهي:
- شركة القور إلنتاج و تصنيع و تسويق التمور ودان 

- شركة جنوب املتوسط للتنمية الغذائية 
- شركة الهدي لصناعة املغلفات الغذائية

- شركة لب النخيل لتعبئة وتغليف التمور والزيوت 
- شركة لبدة للصناعات الغذائية 

ه���ذا و ت���واص���ل امل���ع���رض ع��ل��ى م���دى اس���ب���وع  وك���ان 
خطوة ايجابية جديدة ومتميزة.

الليبية  ال��ص��ادرات  نفاذ  امل��رك��ز يف إجت��اه  يخطوها 
والسير  جديدة  أف��اق  لفتح  باملشاركة  العاملية  لالسواق 

بخطوات ثابتة نحو الهدف املنشود .

 المركز يشارك في معرض أنفاس
 للمواد الغذائية والمستلزمات الزراعية 

صحيفة فصلية تصدر عن 4
مركز تنمية الصادرات بوزارة االقتصاد متابعات

اجتماعات تنسيقية تشاورية للمؤتمر الليبي التونسي الجزائري نحو التحـــــــول إلــــــــــــــــــــــى االقتصاد الحر واالقتصاد الرقمي في افريقيا

هذا وقد افتتح االجتماع االستاذ سامي سعيد 
وكيل عام املجلس  مرحبا بالسادة احلضور موضحا  
أهمية هذا اللقاء بني مختلف اجلهات ذات العالقة  
مب����وض����وع امل����ؤمت����ر م����ؤك����دا ع���ل���ى اه���م���ي���ة ال���ت���ع���اون 
ال���ى حتقيق  ك��اف��ة اجل��ه��ات وص����وال  ب��ني  والتشاور  
االهداف املرجوة ،  يلي ذلك حتدث الدكتور ياسني 
أبوسيرويل رئيس اللجنة التحضيرية للمؤمتر يف 
هذا  االجتماع  مرحبا من جانبه بكافة احلضور ثم  
قام بعرض شامل للبرنامج العام للمؤمتر موضحا 
يف البداية اسباب واهمية هذا املؤمتر والتي خلصها 
يف جملة م��ن ال��ن��ق��اط أول��ه��ا ض��ع��ف مت��وي��ل ال���دول 

احل��ر،  واالق��ت��ص��اد  الرقمي   االق��ت��ص��اد  مل��ش��روع��ات  االفريقية 
العام  القطاع  يقدمها  التي  اخل��دم��ات  ج��ودة  ضعف  وكذلك 
ال���ى جانب   ، االق��ت��ص��اد  رق��م��ئ��ة  ن��ح��و  للتحول  امل��ن��اخ  لتهيئة 
اع��ت��م��اد أغ��ل��ب ال����دول  االف��ري��ق��ي��ة ع��ل��ى اس��ال��ي��ب اق��ت��ص��ادي��ة 
لنمو  االفريقية  ال���دول  أغلب  اهتمام  ع��دم  أيضا  تقليدية.. 
الى  ب��االض��اف��ة  امل��ت��ق��دم،  ال��ع��ال��م  يف  الرقمية  العمل  منصات 
ت��خ��ل��ف ال��ق��ط��اع ال���ع���ام واخل�����اص يف ال�����دول االف��ري��ق��ي��ة عن 
مواكبة التحول نحو االقتصاد الرقمي واحلر..كما استعرض 
البرنامج العام املعد للمؤمتر من كافة اجلوانب التحضيرية 
منها : اه����داف����ه.. وم����ح����اوره.. واجل��ل��س��ات وامل���واض���ي���ع ال��ت��ي 
مت  بعدها   .. العالقة  ذات  اجلوانب  وكافة  املؤمتر  سيتناولها 
فتح   باب النقاش والكلمات  للسادة احلضور، والتي بينت  يف 
البالد والدخول  مجملها اهمية مثل هذه املؤمترات لصالح 
يف ك��اف��ة امل���ؤمت���رات وال��ل��ق��اءات ال��دول��ي��ة ذات ال��ع��الق��ة ألج��ل 
االس��ت��ف��ادة م��ن خ��ب��رات االخ��ري��ن وال��ل��ح��اق بالركب والتطور 
العاملي يف ه��ذه اجلوانب املهمة..  جت��در االش��ارة إل��ى أن هذا 
امل��زم��ع اقامته بتونس خ��الل الفترة )م��ن1 - 3 من  امل��ؤمت��ر 

شهر ماس القادم(  يهدف الى عدد من النقاط من بينها :-
 - جتسيد وتوطيد عالقات التعاون املشترك واملستدام  

يف مجاالت االستثمار يف االقتصاد احلر والرقمي .
وم��س��اع��دة  الرقمي   االق���ت���ص���اد  ب��ش��أن  ال���وع���ي  ت��ع��زي��ز   -
صانعي السياسات  وغيرهم من أصحاب املصلحة يف املنطقة 

االول��وي��ة يف االقتصاد  ذات  امل��ج��االت  االفريقية يف حتديد 
احلر والرقمي ..

واجراءات   بأدلة   واالفريقية  العربية  البلدان   تزويد   
تسترشد بها  على مسار حتقيق النمو االقتصادي الشامل  

واملستدام ..                                         
- ال���ت���وج���ه ن��ح��و خ��ط��ط ع��م��ل رق��م��ي��ة ع��ل��ى امل��س��ت��وى 
والرقمي  احلر  االقتصاد  الى  االنتقال  لتسهيل  االفريقي 
م���اي���س���اع���د ب��������دوره ع���ل���ى م���ع���اجل���ة ال���ع���دي���د م����ن امل��ش��اك��ل 
التنمية   أه��داف  حتقيق  وعلى  واالقتصادية  االجتماعية 
عدة  خ��الل  وذلك من  املتحدة..  ل��أمم   2030 املستدامة 

محاور من ضمنها :-
- ال��ب��ي��ئ��ه ال��ت��ش��ري��ع��ي��ة وال��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة ل��الق��ت��ص��اد احل��ر 

والرقمي  يف افريقيا .
-ال����ت����ج����ارة واالس���ت���ث���م���ار يف ق��ط��اع 

االتصاالت  وتكنولوجيا املعلومات ..
ب���رام���ج  دع������م   يف  امل�����ص�����ارف  دور   -
واالقتصاد  احلر   االقتصاد  ومشروعات 

الرقمي  ..
واالجتماعية   االقتصادية  االث��ار   -
لالقتصاد احلر  واالقصاد الرقمي  على 

املجتمعات ..
ال���ت���ون���س���ي  )ال����ل����ي����ب����ي  ال�����ت�����ع�����اون    -
اجل��������زائ��������ري( من���������وذج رائ���������د ل���ل���ت���ج���ارة 

األفريقية والدولية... 
ومل����زي����د م����ن االي����ض����اح  ح�����ول ه����ذا  
ب��ال��دك��ت��ور ياسني  ه��ام��ش االج��ت��م��اع  ألتقينا على  االج��ت��م��اع 

اب���وس���ري���وي���ل رئ���ي���س ال���ل���ج���ن���ة ال��ت��ح��ض��ي��ري��ة 
للمؤمتر حيث اوضح قائال :-

اس���ت���ك���م���اال مل���خ���رج���ات امل����ؤمت����ر ال����دول����ي 
املتوسطي االول املرسوم بدور القطاع اخلاص 
يف حتقيق أهداف التنمية املستدامه 2030  
وال��������ذي أش�������رف ع���ل���ي���ه م���ج���ل���س ال��ت��خ��ط��ي��ط 
الوطني يف نوفمبر من العام2021 ، ومن هنا 
يسعى املجلس بالتعاون مع االحتاد التونسي 
الليبي  للمؤمتر  ل��الع��داد  والصناعة  للتجارة 
االقتصاد  نحو  للتحول  اجل��زائ��ري  التونسي 
اع���ادة  أج���ل  م���ن  أفريقيا    وال��رق��م��ي يف  احل���ر 
ب��ال��ت��ع��اون مع  وب���ن���اء ليبيا  احل��دي��ث��ة  اع���م���ار 

هذا  ف��ان  وبالتالي   ، والشقيقة  الصديقة  االفريقية  ال���دول 
املؤمتر  يعد فرصة لتبادل اخلبرات والتجارب والشراكة بني 
ال��ق��ط��اع��ات ال��ع��ام��ة واخل��اص��ة يف ال���دول االف��ري��ق��ي��ة ، وطبعا 
هناك عدة اهداف يسعى اليها املؤمتر منها /جتسييد وتطوير 
عالقات التعاون املشترك واملستدام يف مجاالت االستثمار يف 
االقتصاد احلر والرقمي بشأن هذا االستثمار وتزويد البلدان 
العربية واالفريقية بأدلة واجراءات تسترشد بها على مسار 
هناك  ان  كما  واملستدام،  الشامل  االقتصادي  النمو  حتقيق 
باملؤمتر  ومناقشتها  عرضها  سيتم  التي  املحاور  من  العديد 

ب��رام��ج وم��ش��روع��ات االقتصاد  امل��ص��ارف يف دع��م  منها: - دور 
والتنظيمية  التشريعية  البيئة  ال��رق��م��ي،  واالق��ت��ص��اد  احل��ر 
لالقتصاد احلر والرقمي يف افريقيا، التجارة واالستثمار يف 
قطاع االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات..وغيرها من املحاور 

االخرى...
تنمية  الديب مديرمركز  السيد محمد  اكد  ومن جانبه 
ال���ص���ادرات ع��ل��ى اه��م��ي��ة اق��ام��ة م��ث��ل ه���ذه امل���ؤمت���رات او حتى 
الندوات وورش العمل التي تساهم يف بناء اقتصاد وطني قوي 
والصناعات  االقتصاد  على  والتركيز  االهتمام  زي���ادة  وعلى 
يف  مكانتها  لتجد  بها  واالهتمام  ودعمها  املختلفه  الوطنية 
االسواق الدولية؛ مبرزا باخلصوص الدور الذي يقوم به مركز 
تنمية الصادرات.. كما اثنى على دور هذه اللجنة من خالل 
الوطني  التخطيط  مبجلس  ال��ي��وم  املنعقد  االج��ت��م��اع  ه��ذا 
ألج����ل ف��ت��ح اف����اق م��ت��ن��وع��ة ن��ح��و االق���ت���ص���اد احل����ر وال��رق��م��ي 
وعلى ضرورة ان جتد ليبيا مكانتها يف كافة املحافل الدولية 
الوطني  والصناعات  وابراز دورها ألجل االرتقاء باالقتصاد 
الشراكة  دعم  وكذلك  والتجارب  اخلبرات  ولتبادل  الوطنية  
الوطني  ب��االق��ت��ص��اد  للدفع  واخل���اص  ال��ع��ام  القطاعني  ب��ني 

وتطويره.. ونتمنى التوفيق  والنجاح للجميع..
ويف ظل اهتمامات واختصاصات مركز تنمية الصادرات  
الليبي يف املشاركة يف كافة االجتماعات واملؤمترات ذات الصلة 
بطبيعة ع��م��ل امل��رك��ز وب��دع��وة ك��رمي��ة م��ن وك��ي��ل ع���ام مجلس 
/ السيد  ش���ارك  ش���الدي  س��ام��ي  السيد  ال��وط��ن��ي  التخطيط 
م��دي��ر ع��ام امل��رك��ز  محمد ال��ذي��ب يف االج��ت��م��اع التحضيري 
للمؤمتر  الليبي التونسي اجلزائري  للتحول نحو االقتصاد 
احلر الرقمي وذلك بحضور عدد من وكالء الوزارات بحكومة 
ال���وح���دة ال��وط��ن��ي��ة وال���س���ادة رئ��ي��س وأع��ض��اء 
ال��ل��ج��ن��ة ال��ت��ح��ض��ي��ري��ة ل��ل��م��ؤمت��ر  وت��أت��ي ه��ذه 
الدولي  امل��ؤمت��ر  ملخرجات  إستكمااًل  اخل��ط��وة 
ال��ق��ط��اع  ب�����دور  )امل����وس����وم(  امل��ت��وس��ط��ي األول 
اخلاص يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة 
2030 والذي أشرف عليه مجلس التخطيط 
الوطني يف نوفمبر من العام 2021 ومن هذا 
بالتعاون مع االحتاد  املنطلق يسعى املجلس 
إع��ادة  أج��ل  من  والصناعة  للتجارة  التونسي 
وإع���م���ار وب��ن��اء ليبيا احل��دي��ث��ة ب��ال��ت��ع��اون مع 
فأن  والشقيقة  الصديقة  االف��ري��ق��ي��ة  ال���دول 
هذا املؤمتر فرصة لتبادل اخلبرات والتجارب 
والشراكة بني القطاعات العامة واخلاصة يف الدول االفريقية 

لترسيخ عدة أهداف يسعى املجلس لتحقيقها ومنها :
-جتديد وتطوير عالقات التعاون املشترك واملستدام يف 

مجال االستثمار يف االقتصاد احلر والرقمي .
تعزيز الوعي بشأن االقتصاد احلر واالقتصاد الرقمي ، 
تزويد البلدان العربية واالفريقية بأدلة وإجراء ات تسترشد 
ب��ه��ا ع��ل��ى م���س���ار حت��ق��ي��ق ال��ن��م��و االق���ت���ص���ادي ال��ش��ام��ل ه��ذا 
يف  عبرت  التي  الكلمات  عديد  االج��ت��م��اع  خ��الل  ألقيت  وق��د 
مجملها على أهمية هذا املؤمتر لتطوير االقتصاد ومواكبة 

التونسي  الليبي  القامة-)املؤمتر  اجلارية  االستعدادات  اطار  يف 
اجلزائري - نحو التحول الى االقتصاد الرقمي يف افريقيا( عقدت  اللجنة 
التحضيرية للمؤمتر سلسلة من االجتماعات التنسيقية التشاورية  طيلة 
الفترة  املاضية  كان أولها مبقر مجلس التخطيط الوطني بطرابلس ضم 
عددا من السادة وكالء وزراء عدد من القطاعات ومسؤولي ومدراء عدد من 
املؤسسات واملجالس واملراكز  ذات العالقة مبجاالت االقتصاد والصناعات 
وكيل  السيد  بحضور  املصارف   من   ومن عدد  اخلارجية  وزارة  من  وكذلك 
والسيد  شالدي   سعيد  سامي  السيد  الوطني  التخطيط  مجلس  عام   

الدكتور ياسني  ابوسريويل رئيس اللجنة التحضيرية للمؤمتر  ..

التعاون )الليبي 
التونسي الجزائري( 

نموذج رائد 
للتجارة األفريقية  

والدولية...

تعزيز الوعي بشأن 
االقتصاد الحر واالقتصاد 
الرقمي للبلدان العربية 

واالفريقية لتحقيق النمو 
االقتصادي الشامل

قبل انطالقه بتونس :
إعداد : أحمد الهمالي - محمد البليلي / تصوير : عماد ضو

ُّالـمـصـدر



  جترى االستعدادات مبركز تنمية الصادرات منذ فترة القامة معرض 
الى  وال��ذي يسعى  املعلومات   وتقنية  االتصاالت  لتصدير خدمات  ليبيا 

حتقيق العديد من االهذاف والتي من ابرزها :-
1 - نشر ثقافة تصدير خدمات اإلتصاالت وتقنية املعلومات. 

2 -  ال��ت��ع��ري��ف ب��ال��ش��رك��ات وال���ك���ف���اءات ال��وط��ن��ي��ة وإم��ك��ان��ي��ة تصدير 
خدماتها للخارج.

3 - ت���ب���ادل اخل���ب���رات وامل��ع��رف��ة وال��ت��ح��ف��ي��ز ع��ل��ى ب��ن��اء ش���راك���ات بني 
مؤسساتنا الوطنية واألجنبية.

4 - م��واك��ب��ة آخ����ر ال��ت��ق��ن��ي��ات وال��ب��رم��ج��ي��ات امل��س��ت��خ��دم��ة يف م��ج��ال 

اإلتصاالت وتقنية املعلومات.
5 - تشجيع ومساعدة اخلريجني وأصحاب املشروعات على تصدير 

خدماتهم إلى األسواق العاملية.
الوطني من خالل السعي لتصدير  6 - املساهمة يف دعم اإلقتصاد 

خدمات اإلتصاالت وتقنية املعلومات.
#م���ع���رض_ل���ي���ب���ي���ا_ل���ت���ص���دي���ر_خ���دم���ات_اإلت���ص���االت_وت���ق���ن���ي���ة_
املعلومات.. ويف هذا السياق عقدت اللجنة املشكلة من قبل السيد محمد 
التحضيرية القامة  م��ن االج��ت��م��اع��ات  امل��رك��ز سلسلة  ع��ام  م��دي��ر  ال��دي��ب 

املعرض وصوال الى حتقيق االهذاف املرجوه.

االستعداد إلقامة معرض ليبيا لتصدير خدمات اإلتصاالت وتقنية المعلومات 

5 صحيفة فصلية تصدر عن 
مركز تنمية الصادرات بوزارة االقتصاد متابعات

اجتماعات تنسيقية تشاورية للمؤتمر الليبي التونسي الجزائري نحو التحـــــــول إلــــــــــــــــــــــى االقتصاد الحر واالقتصاد الرقمي في افريقيا

ال��ت��ط��ور ال���ذي ي��ش��ه��ده ال��ع��ال��م يف ه���ذا امل���ج���ال..  وم���ن جانبه  
إقامة مثل  الذيب على أهمية  العام محمد  املدير  السيد  اكد 
ه���ذه امل���ؤمت���رات وال����ن����دوات وورش ال��ع��م��ل ع��ل��ى أرض ال��وط��ن 
وال��ت��ي تساهم يف ب��ن��اء إقتصاد وط��ن��ي ق���وي  وأك���د اي��ض��ًأ على 
الوطنية  والصناعات  االقتصاد  والتركيز على  االهتمام  زيادة 
االس��واق  يف  مكانتها  لتجد  بها  وااله��ت��م��ام  ودعمها  املختلفة 
ال��ذي يقوم به مركز تنمية  ال��دور  الدولية  مبرزًا باخلصوص 
م��ن خالل  اللجنة  دور  أثنى على  ال��ش��أن كما  بهذا  ال��ص��ادرات 
هذا االجتماع املنعقد مبجلس التخطيط الوطني ألجل فتح 
اف��اق متنوعة نحو االقتصاد احل��ر والرقمي وعلى ض��رورة ان 
جتد ليبيا مكانتها يف كافة املحافل الدولية وإبراز دورها ألجل  
االرت��ق��اء ب��االق��ت��ص��اد ال��وط��ن��ي و ال��ص��ن��اع��ات الوطنية وت��ب��ادل 
اخلبرات والتجارب وكذلك دعم الشراكة بني القطاعني العام 

واخلاص للدفع بعجلة االقتصاد الوطني لأمام وتطويره.
االجتماع الثاني :- 

ويف نفس السياق ويف إطار االستعداد إلقامة هذا املؤمتر، 
مبقر  الثاني  اجتماعها  للُمؤمتر  التحضيرية  الّلجنة  عقَدت 
م��ج��ل��س ال��ت��خ��ط��ي��ط ال��وط��ن��ي ِب���رئ���اس���ة م��ج��ل��س ال��ّت��خ��ط��ي��ط 
العمل  وزارة  واملمثلني عن  السادة االعضاء  الوطني وبحضور 
والتأهيل و وزارة االقتصاد   ووزارة اخلارجية ، والهيئة العامة 
اخلصخصة  وش���ؤون  االس��ت��ث��م��ار  تشجيع  وهيئة  للمعلومات 
ومركز تنمية الصادرات وصندوق التسهيالت املالية و مندوب 
الّلجنة للّتواصل مع املصارف الليبّية حيُث تناول املجتمعون 
عرض  وك��ذل��ك  للجنة  التمهيدي  االج��ت��م��اع  محضر  اعتماد 
اجلانب  م��ن  الرئيسيني  واملتحدثني  امل��ؤمت��ر  جلسات  مقترح 
الليبي واملنظمات الدولية هذا وقد مّت حتديد اجلهات املطلوب 
الليبي للمشاركة واالستفادة من  التواصل معها من اجلانب 

مخرجات املؤمتر .
الّلجنة  أع��ض��اء  أّن  التحضيرية  الّلجنة  رئ��ي��س  أّك���د  كما 
يف ك��ل م��ن ت��ون��س واجل��زائ��ر على ت��واص��ل م��ع اجل��ه��ات العاّمة 
يُقوم  كما  امل��ؤمت��ر  فعاليات  يف  للمشاركة  ب��دول��ه��م  واخل��اّص��ة 
امُلنسقون بالّدول اإلفريقية بالّتواصل مع بلدانهم بخصوص 

امل�����ؤمت��ر .
االجتماع الثالث :-

 ويف ن����ف����س  اط�������ار االس�����ت�����ع�����دادات امل���ت���واص���ل���ة ل��ل��ج��ن��ة 
اللجنة اجتماعهاالثالث وذلك  التحضيرية للمؤمتر  عقدت 

وال��ذي استضاف هذا االجتماع  ال��ص��ادرات  مبقر مركز تنمية 
رئيس  عامر  عبدالسميع  ال��دك��ت��ور  السيد  االج��ت��م��اع  ..ح��ض��ر 
اللجنة التحضيرية والدكتور ياسني ابوسريويل رئيس املؤمتر  
القطاعات  م��ن  ع���دد  ع��ن  املمثلني  ال��س��ادة االع��ض��اء  وك��ذل��ك 
منها وزارة االقتصاد والتجارة ، ووزارة العمل والتأهيل، ووزارة 
اخل��ارج��ي��ة، وع���دد م��ن امل��ؤس��س��ات وامل���راك���ز منها م��رك��ز تنمية 
التسهيالت  وصندوق   ، للمعلومات  العامه  والهيئة  الصادرات 
املالية ، ومن املصارف الليبية؛ ومن الهيئة الغامة لالستثمار 

وشؤون اخلصخصة وغيرها.
الشؤون  ادارة  احتاش مدير  اسامه  السيد  وقدرحب   هذا 
االداري�����ة وامل��ال��ي��ة مب��رك��ز تنمية ال���ص���ادرات ب��ال��س��ادة احل��ض��ور 
الى  وص��وال  مهامها  اداء  يف  للجنة  والنجاح  التوفيق  متمنيا 

جناح املؤمتر.. 
بعدها  افتتح الدكتور ياسني ابوسريويل االجتماع مرحبا 
 ، االجتماع  لهذا  ال��ص��ادرات  مركز  استضافة  وعلى  باحلضور 
يلي ذلك مت استعراض بنوذ االجتماع منها مراجعة واعتماد 
واج��راءات  اتفاق  بشأنه من  وم��امت  السابق  االجتماع  محضر 
بخصوص االستعدادات للمؤمتر، بعدها مت فتح باب النقاش 
القطاع  وف���ق  ك��ال  ب��امل��ؤمت��ر  املتعلقة  اجل��وان��ب  مختلف  ح���ول 

واملؤسسه التابع لها.
هذا وقد مت يف نهاية االجتماع التاكيد على اجناز املهام 
املوكلة للجنة يف اسرع وقت ممكن كال وفق مجاله والتواصل 
والتنسيق مع رئيس اللجنة التحضيرية وكذلك رئيس املؤمتر 
املشاركة  اجلهات  كافة  ام��ام  الصعاب  وتذليل  االجن��از  لسرعة 
الج���ل اجن����اح ه���ذا امل��ؤمت��ر ع��ل��ى ان ي��ت��م ع��ق��د اج��ت��م��اع خ��الل 
لكل  املوكلة  واملهام  عليه  االتفاق  مامت  ملتابعة  املقبل  االسبوع 

عضو من اعضاء اللجنة..

ضرورة أن تجد ليبيا مكانتها 
في كافة المحافل الدولية وابراز دورها 

ألجل االرتقاء باالقتصاد الوطني  

املحلية  االقتصادية  واملحافل  املعارض  مختلف  يف  الصادرات  تنمية  مركز  ملشاركات  استمرارا 
والدولية، شارك املركز خالل األيام املاضية يف فعاليات معرض ليبيا الدولي الرابع عشر للرعاية 
الصحية والذي أقيم خالل الفترة من )13-15( من شهر فبراير  اجلاري .. وذلك مبشاركة أكثر 
املحلية  الشركات  مختلف  ومن  واخل��اص  العام  القطاعني  من  وهيئة  ومركز  مؤسسة   )200( من 

والدولية.
هذا وقد متيزت مشاركة مركز تنمية الصادرات بجناح متميز  وقريق مصدرين من عدة شركات 
واملستلزمات  امل��ع��دات  لصناعة  زارا  شركة   (  : ومنها  للمركز  التابع  املصدرين  سجل  ضمن  مقيدة 
الطبية - شركة العافية الليبية للصناعات الدوائية - مركز تدريب وتطويراملرأة بوادي البوانيس ( .. 

كما متيز املعرض بحضور السيد محمد الديب 
م��دي��ر ع���ام امل��رك��ز وال��س��ي��د أس��ام��ة 
إح���ت���اش م���دي���ر ال���ش���ؤون اإلداري������ة 
وامل��ال��ي��ة وع����دد م��ن ال���س���ادة م���دراء 

اإلدارة واملكاتب واألقسام باملركز.
املركز بزيارات  كما متيز جناح 
 : لعدد من الشخصيات من بينهم 
ال��س��ي��د/ رم��ض��ان أب��وج��ن��اح النائب 
األول لرئيس الوزراء واملكلف بوزارة 
ال��ص��ح��ة  وع���دد م��ن ال��س��ادة ال���وزراء 
ورؤس��������اء وم��������دراء ب���ع���ض ال��ه��ي��ئ��ات 
وامل�����راك�����ز وامل����ؤس����س����ات وامل���س���ؤول���ني 
وال�������زوار وك���ذل���ك ال���س���ف���راء وب��ع��ض 
أع������ض������اء ال����س����ل����ك ال����دب����ل����وم����اس����ي 
امل��ع��ت��م��دي��ن ل����دى ل��ي��ب��ي��ا إل����ى ج��ان��ب 
زيارة لأستاذ لسعد العجيلي سفير 

تونس لدى ليبيا. 
كما قام السيد امللحق التجاري 
الفرنسي )فورنينت هايفرت( بزيارة 

جلناح املركز باملعرض.

مشاركة المركز في معرض ليبيا
 الدولي الرابع عشر للرعاية الصحية 

ُّالـمـصـدر



1 - البنية التحتية 
  تنفيذًا ملا جاء يف قرار إنشاء املركز املشار إليه أعاله 
فيما يتعلق بإنشاء مكاتب أو فروع للمركز يف مدن أخرى 
ترقية  مت  املناطق  كافة  إل��ى  اخلدمات  لتوصيل  حتقيقًا 
سة يف  مكاتب مركز تنمية الصادرات بنغازي وسبها املؤَسّ
وقت سابق إلى فروع كالتالي : مركز تنمية الصادرات فرع 
بنغازي ومقره مدينة بنغازي و مركز تنمية الصادرات فرع 
بالفرعني  العمل  تفعيل  ومت  سبها،  مدينة  ومقره  سبها 
م��ن خ���الل ت��ع��ي��ني ال���ك���ادر ال��وظ��ي��ف��ي امل��ن��اس��ب م��ن مدير 
باملنظومات  وتزويدها  املكاتب  وكذلك جتهيز  وموظفني 
وتسهيل  العمل  لتسيير  الالزمة  والتجهيزات  واألجهزة 

تقدمي اخلدمة بالشكل املطلوب .
2 - مت تشكيل فريق عمل لزيارة وتقييم عدد)10( 
العاملية  األس����واق  ال��ي  ال��ن��ف��اذ  لبرنامج  منظمة  ش��رك��ات 

خالل شهرى يناير وفبراير لسنة 2021م وفق التالي :
• ش��رك��ة ال��رح��ي��ق امل��خ��ت��وم مل��ن��ت��ج��ات ع��س��ل النحل 

ببلدية تاجوراء.
• شركة الهدي لصناعة املغلفات الغذائية واألكياس  

البالستيكية الكائنة ببلدية تاجوراء .
• شركة زهرة الياسمني لصناعة الصابون واملنتجات 
طرابلس/  مبدينة  الكائنة  بالبشرة  للعناية  الطبيعية 

املنصورة.
• ش���رك���ة ال���ط���اه���ي ال����دول����ي ل��ل��ص��ن��اع��ات ال��غ��ذائ��ي��ة 

والتموين  ببلدية سوق اجلمعة.
مبدينة  الكائنة  التمور  وتسويق  لبيع  حال  شركة   •

طرابلس / املنصورة.
• ش���رك���ة امل�����ارد ل��ص��ن��اع��ة اخل���ب���ز واخل��ب��ي��ز ال��ك��ائ��ن��ة 

مبدينة طرابلس / الدريبي.
• شركة النعمة لعصر وتعليب زيت الزيتون الكائنة 

ببلدية رقدالني.
مبدينة  الكائنة  اخلزفية  للصناعات  ق��الل  شركة   •

غريان.
الكائنة  الغذائية  للتنمية  املتوسط  جنوب  شركة   •

مبدينة اخلمس/ لبدة.
ال��ن��ح��ل وإن��ت��اج العسل  امل��ل��ك��ة لتربية  ب��ي��ت  • ش��رك��ة 

الكائنة مبدينة الزنتان .
ل��زي��ارة وح��ص��ر ومتابعة  ف��ري��ق عمل  3 - مت تشكيل 
الشرقية  باملنطقة  واملصانع  الشركات  م��ن  ع��دد  وتقييم 
حل���ص���ر وم���ت���اب���ع���ة وت��ق��ي��ي��م ال���ش���رك���ات امل���ق���ي���دة ب��س��ج��ل 

املصدرين يف املنطقة الشرقية وفق التالي :
ت��ن��درج حتتها عشر  ال��ت��ي  القابضة  ال��ري��ان  - ش��رك��ة 

شركات يف عدة أنشطة مختلفة . 

- الشركة  الفنية لصناعة األملونيوم  . 
- شركة الطليعة لصناعة الدهانات  . 
- شركة الصفوة للصناعات الغذائية . 

- شركة العني للصناعات الغذائي���ة . 
- شركة الغذاء الطبيعي إلنتاج العسل . 

4 - مت ت���وق���ي���ع م����ذك����رة ت���ف���اه���م ب����ني م���رك���ز ت��ن��م��ي��ة 
الصادرات والوكالة الوطنية لترقية الصادرات اجلزائرية 
على هامش املنتدي االقتصادي اجلزائري الليبي الذي 

عقد مبدينة اجلزائر 29  30 مايو 2021 م. 
5 -  مت تشكيل فريق عمل ل��زي��ارة وتقييم ع��دد من 
الشركات الواقعة يف نطاق بلدية مصراته وزيارة عدد من 
املوافق  االربعاء  يوم  البلدية  نطاق  يف  الواقعة  الشركات 

2021/09/29 م على النحو التالي :
- شركة العافية للصناعات الدوائية الكائنة ببلدية 

مصراته.
- م��ج��م��وع��ة ال��ط��ائ��ر االب���ي���ض ال��ق��اب��ض��ة امل��ق��ي��دة 
الكائنة  املصدرين بجميع شركاتها ومصانعها  بسجل 

ببلدية مصراته .
شركة  وتقييم  ل��زي��ارة  عمل  فريق  تشكيل  مت   -  6

شهر  خالل  ودان  مبدينة  الكائنة  الزراعي  لإلنتاج  القور 
أكتوبر 2021م .  

7 - مت ت��ش��ك��ي��ل ف��ري��ق ع��م��ل ل���زي���ارة وت��ق��ي��ي��م ش��رك��ة 
اليسر للدباغة واجللود الكائنة ببلدية تاجوراء  بتاريخ 

2021/09/25م .
8 - زي������ارة وف����د م���ن م���رك���ز ت��ن��م��ي��ة ال�����ص�����ادرات ال��ى 
جمهورية مصر العربية يف مهمة عمل رسمية الى املركز 
أوجه  مناقشة  أج��ل  من  ال��ص��ادرات  تنمية  لهيئة  املناظر 
بنشاط  املتعلقة  امل��ج��االت  جميع  يف  امل��ش��ت��رك  ال��ت��ع��اون 
التفاهم  م��ذك��رة  وتفعيل  ال��ت��ع��اون  وإم��ك��ان��ي��ة  ال��ت��ص��دي��ر 

املوقعة سابقاَ بني الطرفني.
9 - قيام السيد/ معالي  وزير العمل والتأهيل بزيارة 
التعاون بني  ملركز تنمية الصادرات للتباحث حول أوجه 
إي��ف��اد موظفي  ال��ص��ادرات إمكانية  ال���وزارة وم��رك��ز تنمية 

املركز لتلقي دورات تدريبية خارجية.
العالي   التعليم  وزي���ر  م��ع��ال��ي   ال��س��ي��د/  ق��ي��ام   -  10
بزيارة ملركز تنمية الصادرات بتاريخ 10أكتوبر 2021م 
تنمية  ومركز  ال���وزارة  بني  التعاون  أوج��ه  ح��ول  للتباحث 
ال����ص����ادرات وإم��ك��ان��ي��ة ت��رش��ي��ح ع���دد م���ن م��وظ��ف��ي امل��رك��ز 

إليفادهم الستكمال دراستهم باخلارج.
ف��رع سبها  ال��ص��ادرات  11 - عقد مدير مركز تنمية 
ب��االج��ت��م��اع م��ع أع��ض��اء ورئ��ي��س امل��ج��ل��س ال��ب��ل��دي وادى 
وتوضيح  البلدية  مع  التعاون  اط��ار  يف  وذل��ك  البوانيس 

أوج����ه ال���دع���م ال��ت��ي ي��ق��دم��ه��ا امل���رك���ز ل��ل��م��ق��ي��دي��ن بسجل 
املصدرين وحث الشركات الواقعة يف نطاق البلدية للقيد 

بسجل املصدرين .
12 - عقد السيد مدير مركز تنمية الصادرات فرع 
سبها باالجتماع مع السيدة / مديرة مركز تطوير املرأة 
السيد/  تعليمات  على  بناء  البوانيس  ببلدية  للحياكة 
امل��دي��ر ال��ع��ام وم��ن��اق��ش��ة امل��ش��اك��ل ال��ت��ي ت��واج��ه��ه��م وآل��ي��ات 

دعمهم عن طريق املركز.
13 - ع��ق��د ال��س��ي��د م��دي��ر م��رك��ز ت��ن��م��ي��ة ال���ص���ادرات 
التجارة  غرفة  رئيس  السيد/   مع  باالجتماع  سبها  ف��رع 
وال��ص��ن��اع��ة وال���زراع���ة ب��ب��ل��دي��ة م����رزق ومت اق���ت���راح إق��ام��ة 
أو  وإقامة  اجلنوبية  باملنطقة  ومشتقاته  العسل  معرض 
مشاركة املركز يف  معارض العسل يف دول اجلوار تشاد مالي 

والنيجر.
14 - قام السيد / رئيس منظمة ليبيا للزراعة 

وال��ب��ي��ئ��ة رف��ق��ة ال��س��ي��د/ امل��س��ت��ش��ار أح��م��د ح��س��ني ب��زي��ارة 
باملنظمة  للتعريف  وذل���ك  ال���ص���ادرات  تنمية  م��رك��ز  ملقر 
وعلى  وامل��رك��ز  املنظمة  ب��ني  التعاون  آل��ي��ات  يف  والتباحث 
ه��ام��ش ال��زي��ارة مت ت��ك��رمي السيد/ امل��دي��ر ال��ع��ام م��ن قبل 
يف  الشرفية  العضوية  ومنحه  املنظمة  رئ��ي��س  ال��س��ي��د/ 

املنظمة.
امُل��َص��در  ال��ع��دد األول م��ن صحيفة  15 - مت إص���دار 

لسنة 2021م والعمل جار على إصدار العدد الثاني .
دعــــــــــــم املصدريـــــــــن

1 - مت قيد ع��دد )54( شركة صناعية ومت جتديد 
االجمالي  ال��ع��دد  وك���ان  صناعية  ش��رك��ة   )35( ع��دد  قيد 

)88( شركة صناعية .
2 - مت قيد عدد )68( شركة جتارية ومت جتديد قيد 

عدد )20( شركة  جتارية وكان العدد االجمالي )59( .
ومت  وحرفيه  مهنية  ش��رك��ة   )26( ع��دد  قيد  مت   -  3
جتديد قيد عدد )14( شركة مهنية وحرفيه وكان العدد 

االجمالي )40( شركة .
4 - مت ق��ي��د ع�����دد)10 ( ش��رك��ات خ��دم��ي��ة ول���م يتم 
طلب جتديد قيد أي شركة خدمية وكان العدد االجمالي 

. )12(

عمــل دؤوب ونشاطـــات متواصلـــة لمركــــــــــــــــــــــــــــز تنميـة الصـــــادرات طيلـة العام 2021
الليبي  الصادرات  تنمية  مركز  ومهام  اختصاصات  إطار  يف 
تنشيط  ومنها  لتحقيقها  أنشئ  التي  االهداف  ضمن  ومن 
الدخل  تنويع مصادر  املحلية بهدف  املنتجات  حركة تصدير 
القومي بتقدمي مختلف أوجه الدعم من خالل خطط وبرامج 

ترويجية و بأحدث األساليب والوسائل العلمية.
بشكل مستمر يعمل املركز على القيام بواجباته جتاه دعم 
انواعها،  مبختلف  املحلية  املنتجات  تصدير  عملية  وتنشيط 
حققها  التي  اإلجنازات  أهم  تلخيص  ميكن  الصدد  هذا  ويف 

خالل سنة 2021م.. ومن أبرزها:

تنشيط حركة تصدير 
المنتجات المحلية 

بهدف تنويع مصادر 
الدخل القومي

صحيفة فصلية تصدر عن 6
مركز تنمية الصادرات بوزارة االقتصاد حصاد العام

إعداد : علي الصاري
ُّالـمـصـدر



وجتديد  قيدها  مت  التى  الشركات  ع��دد  إجمالي   •
قيدها بسجل املصدرين يف سنة 2021م عدد) 229( 

شركة باملقر الرئيسي للمركز .
• )160 شركة ( قيد جديد.
• )69 شركة ( جتديد قيد.

بسجل  م��خ��ت��ل��ف��ة  ش���رك���ة   )19( ع����دد  ق��ي��د  مت   -  5
املصدرين فرع بنغازي بعد افتتاح الفرع .

بسجل  م��خ��ت��ل��ف��ة  ش���رك���ات   )4( ع����دد  ق��ي��د  مت   -  6
املصدرين فرع سبها بعد افتتاح الفرع

7 - مت ت��ق��دمي ال��دع��م امل��ن��اس��ب مل��ش��ارك��ة ع���دد )3( 
شركات  يف معرض العسل بجمهورية مصر العربية.

8 - مت ت��ق��دمي ال��دع��م امل��ن��اس��ب مل��ش��ارك��ة ع���دد )3( 
لتطوير  التركي  الليبي  املنتدي  يف  للمشاركة  ش��رك��ات  

املشروعات بدولة تركيا. 
9 - متت املوافقة على تقدمي الدعم املناسب ملشاركة 
الدولي  أن��ف��اس  للمشاركة يف معرض  ش��رك��ات  ع��دد )5( 

للغذاء بدولة تركيا .
10 - مت��ت امل��واف��ق��ة ع��ل��ى ت��ق��دمي ال��دع��م امل��ن��اس��ب 
حالل  معرض  يف  للمشاركة  شركتني   )2( ع��دد  ملشاركة 

اكسبو بدولة تركيا.
املقيدة  الشركات  لعدد من  الدعم  تقدمي  - مت   11
بسجل املصدرين للمشاركة يف املعرض املقام على هامش 
املؤمتر العلمي الثاني للصادرات غير النفطية يف الفترة 
كورنتيا مبدينة  م��ن  16_17م����ارس 2021م  بفندق 

طرابلس .
12 - مت تقدمي الدعم لعدد من الشركات 

امل���ق���ي���دة ب��س��ج��ل امل���ص���دري���ن ل��ل��م��ش��ارك��ة يف 
م���ع���رض ل��ي��ب��ي��ا ال����دول����ي ال���ث���ام���ن ل��ل��ت��م��ور 
وال���ص���ن���اع���ات امل���ص���اح���ب���ة وم����ع����رض ل��ي��ب��ي��ا 

ال����دول����ي ال����س����ادس ل���ث���م���ار وزي����ت 
ال��زي��ت��ون وم��ه��رج��ان ومعرض 
ل���ي���ب���ي���ا ال�������دول�������ي اخل����ام����س 

إل��ى 11  م��ن 8  الفترة  النحل خ��الل  ومنتجات  للعسل 
أبريل 2021م .

13 - مت تقدمي طلب لعدد )2( شركتني عاملتني 
يف م��ج��ال األس���م���اك وامل��ن��ت��ج��ات ال��ب��ح��ري��ة ال���ي اللجنة 
السمكية  املنتجات  تصدير  مؤسسات  العتماد  الدائمة 
ومت تشكيل فرق عمل من أعضاء اللجنة لزيارة وتقييم 

الشركات وفق التالي : 
- الشركة الليبية لصناعة وتعبئة وتغليف األسماك 

الكائنة ببلدية اخلمس .
الكائنة  الغذائية  للتنمية  املتوسط  جنوب  شركة   -

ببلدية اخلمس. 
 مت مخاطبة الشركات املذكورة بعدد من املالحظات 
الس��ت��ي��ف��ائ��ه��ا وط��ل��ب م��وع��د آخ���ر م��ن ال��ل��ج��ن��ة للتقييم 

واالعتماد .
 )5( ع��دد  ملشاركة  املناسب  ال��دع��م  تقدمي  - مت   14
ش��رك��ات ل��ل��م��ش��ارك��ة يف م��ع��رض أن��ف��اس ال���دول���ي للغذاء 

بدولة تركيا .
 )2( ع��دد  ملشاركة  املناسب  ال��دع��م  تقدمي  - مت   15
شركتني  للمشاركة يف معرض حالل اكسبو بدولة تركيا.

ع��دد )3(  ملشاركة  املناسب  ال��دع��م  تقدمي  - مت   16
ش���رك���ات ل��ل��م��ش��ارك��ة يف م��ع��رض ال��ع��س��ل امل���ص���رى امل��ق��ام 
ب��اجل��م��ه��وري��ة ال��ت��ون��س��ي��ة خ����الل ال��ف��ت��رة م���ن 24_28 

/2021/11م.
 )4( ع��دد  ملشاركة  املناسب  الدعم  تقدمي  مت   -  17
ل��ل��م��ش��ارك��ة يف معرض  ش��رك��ات 
املقام  ليبيا  يف  صنع 

ب��اجل��م��ه��وري��ة ال��ت��ون��س��ي��ة خ����الل ال���ف���ت���رة م���ن 27-23 
/2021/11م بقصر املعارض بالكرم تونس.

ال��ت��روي��ج وامل��ش��ارك��ة يف امل��ع��ارض وامل���ؤمت���رات وورش 
العمل

1 - مت تنظيم املؤمتر العلمي الثاني للصادرات غير 
مارس   17_16 يومي  خ��الل  كورنتيا  بفندق  النفطية 

2021م .
2 - مت تنظيم معرض ليبيا الدولي الثامن للتمور 
السادس  الدولي  ليبيا  ومعرض  املصاحبة  والصناعات 
الدولي  ليبيا  وم��ع��رض  ومهرجان  الزيتون  وزي��ت  لثمار 
 8 من  الفترة  خالل  النحل  ومنتجات  للعسل  اخلامس 

الى 11 أبريل 2021م.
3 - مت مشاركة وف��د من مركز تنمية ال��ص��ادرات يف 
املنتدي االقتصادي اجلزائري الليبي الذي عقد مبدينة 

اجلزائر 29 _ 30 مايو 2021 م.
4 - مت رع��اي��ة وم��ش��ارك��ة م��رك��ز تنمية ال��ص��ادرات يف 
معرض متنهنت الزراعي يف دورته السادسة برعاية مركز 
امل��رك��ز على هامش ه��ذا املعرض  ال��ص��ادرات وق��ام  تنمية 
بتنظيم صالون فزان االقتصادي خالل الفترة من 20_ 

25 / 6/ 2021م .
ال���ص���ادرات يف االجتماع  تنمية  م��رك��ز  م��ش��ارك��ة   -  5
ال����������دوري ل���ف���ري���ق دع������م ال����ت����ج����ارة واالس���ت���ث���م���ار 
األي�����روم�����ت�����وس�����ط�����ي�����ة مب��ق��ر 
امل�������رك�������ز االع������الم������ي 
مل����ع����رض ط���راب���ل���س 
ال���دول���ي وذل����ك ي��وم 
ال�����ث�����الث�����اء امل����واف����ق 

2021/08/30م.
6 - مشاركة مركز 
ت��ن��م��ي��ة ال������ص������ادرات يف 
ح����ف����ل إط��������الق م��ن��ص��ة 

األع��م��ال  أص��ح��اب  مجلس  بتنظيم  ال��رق��م��ي��ة  األع���م���ال 
مذكرة  علي  التوقيع  احلفل  هامش  على  ومت  الليبيني 
ت��ف��اه��م ب��ني م��رك��ز تنمية ال���ص���ادرات وم��ج��ل��س أص��ح��اب 
عن  املعلومات  وتبادل  توفير  أجل  من  الليبيني  األعمال 
املنتجات والسلع املحلية القابلة للتصدير والترويج لها 
سبتمبر   12 املوافق  األح��د  الرقمية  أعمال  منصة  عبر 

2021م.
7 - مشاركة مركز تنمية الصادرات بوفد وعدد من 
الشركات املقيدة بسجل املصدرين وعضوية مدير مركز 
تنمية الصادرات فرع سبها يف اللجنة التحضيرية ملعرض 
ليبيا الزراعي خالل الفترة من -25 2021/9/30م .

8 -  مت رع����اي����ة وم���ش���ارك���ة وف�����د م����ن م���رك���ز ت��ن��م��ي��ة 
املقيدة بسجل املصدرين  الشركات  ال��ص��ادرات وع��دد من 
أصحاب  مجلس  نظمها  ال��ت��ي  املتخصصة  امل��ع��ارض  يف 
األعمال فرع املنطقة الشرقية 17 أكتوبر إلى 21 أكتوبر 

2021م.
ال���ص���ادرات ف��رع سبها يف  9 - م��ش��ارك��ة م��رك��ز تنمية 
معرض وادي عتبة الذي مت تنظيمه خالل الفترة  24-

26/ 2021/10م  ببلدية وادي عتبه.
امل��ؤمت��ر  ال���ص���ادرات يف  م��رك��ز تنمية  م��ش��ارك��ة   -  10
املنعقد يوم السبت  الليبيني  وامللتقي األول للصناعيني 
ببلدية  وال��ص��ل��ب  احل��دي��د  مبجمع  2021/11/13م 

مصراتة .
املنتدى  يف  ال���ص���ادرات  تنمية  م��رك��ز  -م��ش��ارك��ة   11
واملتوسطة  الصغرى  املشروعات  لتطوير  التركي  الليبي 
واملعرض املصاحب له خالل الفترة من 16_18نوفمبر 

2021م.
ف��ى معرض  ال��ص��ادرات  تنمية  م��رك��ز  - مشاركة   12
ص��ن��ع يف ل��ي��ب��ي��ا امل���ق���ام يف اجل��م��ه��وري��ة ال��ت��ون��س��ي��ة خ��الل 
امل��ع��ارض  ب��ق��ص��ر  23-2021/11/27م  م���ن  ال��ف��ت��رة 

بالكرم .
ال��ص��ادرات فى مهرجان  تنمية  - مشاركة مركز   13
ال��ع��س��ل امل���ص���رى خ����الل ال���ف���ت���رة م���ن 24-28ن���وف���م���ب���ر 

2021م .
الدراســـــــــــات

مت إجراء عدد من الدراسات أهمها:
• دراس������ة ح����ول م���ق���ارن���ة ل���ل���ص���ادرات ال��وط��ن��ي��ة مع 
ص��ادرات 28 دول��ة أوروب��ي��ة و 19 دول��ة افريقية وحساب 

مؤشر تشابه الصادرات. 
و مقارنتها مع  أوروب��ي��ة  دول���ة   28 واردات  دراس���ة   •
االحت��اد  ص���ادرات  تكامل  ملؤشر  للوصول  ليبيا  ص���ادرات 

األوروبي. 

عمــل دؤوب ونشاطـــات متواصلـــة لمركــــــــــــــــــــــــــــز تنميـة الصـــــادرات طيلـة العام 2021

يعمل المركز على القيام 
بواجباته تجاه دعم 

وتنشيط عملية تصدير 
المنتجات المحلية بمختلف 

انواعها

7 صحيفة فصلية تصدر عن 
مركز تنمية الصادرات بوزارة االقتصاد ُّالـمـصـدرحصاد العام



كما أن هناك العديد من ال��دول طورت نظامها 
ال��ت��س��وي��ق��ي ك��ق��اع��دة ألي���ة تنمية س���واء ص��ن��اع��ي��ة أو 
زراع���ي���ة أو جت��اري��ة أو خ��دم��ي��ة ح��ت��ى إس��ت��ط��اع��ت أن 
املؤسسة  ت��ط��ور  أن  ومب��ا  مبنتجاتها  العالم  تخترق 
الليبية ال يرتبط فقط مبستوى السوق املحلي بل 
وإختراقه يف  الدولي  للسوق  بالنفاذ  نهتم  أن  يجب 
إطار إستراتيجية واضحة وفعالة تتمثل يف التسويق 
الدولي الذي يعبر عن أنسياب السلع واخلدمات عبر 
والرغبات  الدولية بغرض إشباع احلاجات  األس��واق 

اإلنسانية وحتقيق أهداف املؤسسة.
وق��ب��ل ال���دخ���ول إل����ى األس������واق اخل���ارج���ي���ة على 
ج��م��ي��ع ال���ش���رك���ات وامل���ؤس���س���ات أن حت����دد ب��ال��ض��ب��ط 
سياستها وأهدافها يف مجال التسويق الدولي ومن 

هذه األهداف ما يلي:-
- الزيادة يف األرباح واملبيعات .

- دخ����ول أس�����واق ج���دي���دة ب��ع��د إش���ب���اع وخ��ض��وع 
األسواق املحلية.

- خلق سوق جديد يستجيب ملنتجات املؤسسة.
- التنويع اجلغرايف لغرض احلصول أو احلفاظ 
ع��ل��ى م��ب��ي��ع��ات م��س��ت��ق��رة وال���ع���وائ���د يف ف��ت��رة ال��رك��ود 

اإلقتصادي الوطني.
ل���أس���واق اخل��ارج��ي��ة  ال���دخ���ول  - حت��ق��ق عملية 
ال��ت��ع��رف ع��ل��ى امل��ن��ت��ج��ات األج��ن��ب��ي��ة وال��ت��ي ي��ت��م من 

خاللها قياس الكفاءة للمنتجات املحلية.
- تنويع مصادر الدخل القومي حيث أن الدخول 
لأسواق الدولية مبنتجات محلية يساهم يف تنويع 

مصادر الدخل.
ك��م��ا ق���ام ف��ري��ق ع��م��ل ال���زي���ارات امل��ي��دان��ي��ة ب��زي��ارة 
النحل  عسل  ملنتجات  امل��خ��ت��وم  ال��رح��ي��ق  ش��������������ركة 
واملنضمة إلى برنامج النفاذ لأسواق العاملية حيث 
مت���ت م��ق��اب��ل��ة ال��س��ي��د/ زك���ري���ا رج����ب ال���رط���ب م��دي��ر 
ع���ام ال��ش��رك��ة وه���ي اح���دى ال��ش��رك��ات امل��ق��ي��دة بسجل 
امل���ص���دري���ن داخ�����ل امل���رك���ز وت��ع��م��ل يف م���ج���ال ت��رب��ي��ة 
واس���ت���خ���الص م��ن��ت��ج��ات ال��ن��ح��ل وب��ي��ع امل��س��ت��ل��زم��ات 

اخلاصة بالنشاط . 
ك��م��ا ق����ام ف���ري���ق ال��ع��م��ل ب����زي����ارة  ش���رك���ة ال��ه��دي 
ل���ص���ن���اع���ة م���غ���ل���ف���ات امل��������واد ال���غ���ذائ���ي���ة واألك����ي����اس 
النفاذ لأسواق  إلى برنامج  البالستيكية واملنضمة 
العاملية ومقابلة السيد/ وائل فوزي بن شعبان املدير 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل��ل��ش��رك��ة وه���ي إح���دى ال��ش��رك��ات املقيدة 
، وت��ع��م��ل يف مجال  امل��رك��ز  امل��ص��دري��ن داخ���ل  بسجل 

طباعة املغلفات وصناعة االكياس البالستكية .
كما قام  فريق العمل خالل نفس الفترة بزيارة 
واملنتجات  الصابون  الياسمني لصناعة  زهرة  شركة 
برنامج  إل��ى  املنضمة  بالبشرة  للعناية  الطبيعية 
ياسمني  السيدة/  ومقابلة  العاملية  لأسواق  النفاذ 
م��ف��ت��اح ف��ي��اض امل��دي��ر ال��ت��ن��ف��ي��دي ل��ل��ش��رك��ة الكائنة 
مب��ن��ط��ق��ة ال���ص���رمي وه����ي اح����دى ال���ش���رك���ات امل��ق��ي��دة 
بسجل امل��ص��دري��ن داخ���ل امل��رك��ز ح��دي��ث��ًا وت��ع��م��ل فى 
ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة للعناية  وامل��ن��ت��ج��ات  ال��ص��اب��ون  ص��ن��اع��ة 

بالبشرة.
ك��م��ا  ق���ام ف��ري��ق ال��ع��م��ل ب��زي��ارة ل��ش��رك��ة الطاهي 
الدولي للصناعات الغذائية والتموين  املنضمة إلى 
السيد/  ومقابلة  العاملية  ل��أس��واق  النفاذ  برنامج 
عبداملطلب العالم املدير التنفيذي للشركة الكائنة 
مب��ن��ط��ق��ة س����وق اجل��م��ع��ة وت��ع��ت��ب��ر ال���ش���رك���ة إح���دى 
ال��ش��رك��ات امل��ق��ي��دة ب��س��ج��ل امل��ص��دري��ن داخ����ل امل��رك��ز 
صناعة  يف  الداخلة  اخل��ام  امل���واد  صناعة  يف  وتعمل 

املعجنات والعصائر والصناعات الغذائية
ب��زي��ارة شركة ح��ال لبيع  ق��ام فريق العمل  أي��ض��ًا 
وتسويق التمور املنظمة إلى برنامج النفاذ لأسواق 
الديهمي  خ��ال��د جمعة  ال��س��ي��د/  وم��ق��اب��ل��ة  ال��ع��امل��ي��ة 
الكائنة مبنطقة الصرمي وتعتبر  الشركة  مدير عام 
ش��رك��ة ح��ال لبيع وت��س��وي��ق ال��ت��م��ور اح���دى ال��ش��رك��ات 
امل��ق��ي��دة ب��س��ج��ل امل��ص��دري��ن داخ����ل امل��رك��ز وت��ع��م��ل يف 

مجال توضيب وفرز وتعبئة وتغليف التمور.
ك��م��ا ق���ام ف��ري��ق ال��ع��م��ل ب��زي��ارة إل���ى  ش��رك��ة امل���ارد 
برنامج  إل��ى  املنضمة  والشكوالته  اخلبيز  لصناعة 
النفاذ لأسواق العاملية ومقابلة السيد/ مروان علي 
الدريبي  الكائنة مبنطقة  الشركة  الثابت مدير عام 
بسجل  املقيدة  الشركات  اح��دى  امل��ارد  شركة  وتعتبر 
امل��ص��دري��ن ح��دي��ث��ًا داخ����ل امل���رك���ز وت��ع��م��ل يف م��ج��ال 

صناعة اخلبز واخلبيز.
باإلضافة إلى ذلك قام فريق العمل بزيارة إلى 
املنضمة  الزيتون  زيت  وتعليب  لعصر  النعمة  شركة 
إلى برنامج النفاذ لأسواق العاملية ومقابلة السيد/ 
مصطفى سالم عرجون رئيس مجلس إدارة الشركة 

الكائنة مبدينة رقدالني وتعتبر شركة النعمة لعصر 
وتعليب زيت الزيتون احدى  الشركات املقيدة بسجل 
املصدرين داخل املركز وتعمل يف مجال استخالص 

وتعبئة زيت الزيتون.
 كما ق��ام ف��ري��ق ال��ع��م��ل  ب��زي��ارة إل��ى ش��رك��ة قالل 

للصناعات اخلزفية

العاملية  ل��أس��واق  ال��ن��ف��اذ  ب��رن��ام��ج  إل��ى  املنضمة 
عام  مدير  ميلود  املختار  ري��ح��ان  السيدة/  ومقابلة 
قالل  شركة  وتعتبر  غريان  مبدينة  الكائنة  الشركة 
من الشركات املقيدة حديثًا بسجل املصدرين داخل 
املركز وتعمل يف مجال صناعة  املجوهرات واحللي 

واالواني والديكورات اخلزفية.
إل��ى شركة جنوب  ب��زي��ارة  العمل   ق��ام فريق  كما 
برنامج  إل��ى  املنضمة  ال��غ��دائ��ي��ة  للتنمية  امل��ت��وس��ط 
النفاذ لأسواق العاملية ومقابلة السيد/ أدم محمد 
األط����رش م��دي��ر ال��ش��رك��ة ال��ك��ائ��ن��ة مب��دي��ن��ة اخلمس 
املقيدة  الشركات  من  املتوسط  جنوب  شركة  وتعتبر 
بسجل املصدرين داخل املركز و تعمل يف مجال انتاج 

التونة املعلبة.
الفترة بزيارة  العمل خالل نفس  كما قام فريق 
شركة بيت امللكة لتربية النحل املنضمة إلى برنامج 
ال��ن��ف��اذ ل���أس���واق ال��ع��امل��ي��ة وإن���ت���اج ال��ع��س��ل ومقابلة 
ال��س��ي��د/ أب���وال���ق���اس���م م��ص��ط��ف��ى ع���ج���اج م���دي���ر ع��ام 
بيت  شركة  وتعتبر  الزنتان  مبدينة  الكائنة  الشركة 
امل��ل��ك��ة لتربية ال��ن��ح��ل وإن��ت��اج ال��ع��س��ل م��ن ال��ش��رك��ات 
املقيدة بسجل املصدرين داخل املركز وتعمل الشركة 
يف م���ج���ال اس���ت���خ���الص وان����ت����اج م��ن��ت��ج��ات ال��ن��ح��ل 

ومستلزمات هذه الصناعة . 
السيد/  قبل  م��ن  املكلف  العمل  ف��ري��ق  ق��ام  وق��د 
امل���دي���ر ال���ع���ام خ���الل ال��ف��ت��رة امل��اض��ي��ة ب���زي���ارة ش��رك��ة 
الكائنة  الطبية  واملستلزمات  امل��ع��دات  لصناعة  زارا 
م����ن ض��م��ن  وه�����ي  زارة(.  )ع�����ني  ط���راب���ل���س  مب���دي���ن���ة 
هام  منتج  وذات  املصدرين  بسجل  املقيدة  الشركات 
ال���ن���ادرة ع��ل��ى مستوى  امل��ن��ت��ج��ات  ج���دًا إذ يعتبر م��ن 
السوق املحلي هذا وقد كان يف استقبال فريق العمل  
السيد/ محمود بن موسى مدير عام الشركة الذي 
الشركة  تأسيس  ت��اري��خ  ع��ن  نبذة مختصرة  أع��ط��ى  
املشاكل  وكذلك  بها  مرت  التي  التطويرية  واملراحل 
وامل���ع���وق���ات ال��ت��ي ح��ال��ت دون ال���وص���ول إل���ى ال��ن��ف��اذ 
اإلداري���ة  اإلج�����راءات  بعض  منها  العاملية  ل��أس��واق 
وكذلك بعض الظروف التي متر بها الدولة مما كلف 

ــــــــــــــــــة لبرنـامج النفاذ  لألسواق العالمية لســـــنة2021 زيارات ميدانية للشركات المنضمــّ
من  للرفع  الصادرات  تنمية  مركز  ينتهجها  التي  احلثيثة  املساعي  ضمن 
والتركيز  العاملية  لالسواق  النفاذ  لبرامج  املنضّمة  للشركات  االداء  عمليات 
والصناعات  للمنتجات  القياسية  املواصفات  أعلى  على  اجلودة  عمليات  على 
املركز  لهذا يعمل   .. الدولية  والتصدير لالسواق  للنفاذ  املحلية لتصبح قابلة 
املحلية  املنتجات  تصدير  عملية  وتنشيط  دعم  جتاه  بواجباته  القيام  على 
واملمارسات  التطبيقات  من  التسويق  تطور  إلى  وبالنظر  انواعها،  مبختلف 
الواحدة  الدولة  حدود  خارج  أي  الدولية  التطبيقات  إلى  املحلية  القومية 
العربية  السوق  مثل  الدولية  ــواق  واألس التجارية  ــادات  االحت ظهور  بسبب 
التكنولوجي  والتحول  وموارده  العالم  التغييرات يف ثروات  وتعددت  املشتركة 
زيادة  يف  كبير  دور  الدولية  العالقات  يف  والتداخل  والتخصص  والتصنيع 
اإلهتمام باألسواق الدولية فلقد أدت كل هذه القوى إلى إنشاء شركات تسويق 
عاملية وتصميم منتجات لتتناسب مع هذه األسواق والبحث عن أسواق جديدة 

لكسب أرباح وفرص تسويقية جديدة.

على جميع الشركات 
والمؤسسات أن تحدد 

سياستها وأهدافها في 
مجال التسويق قبل الدخول 

إلى األسواق الخارجية

تعتبر الشركات التي تم 
زيارتها من الشركات الرائدة 
في مجال عملها ولها العديد 
من المشاركات في المعارض 

الداخلية والخارجية

صحيفة فصلية تصدر عن 8
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إعداد : علي الصاري - خيري أبورتيمة
ُّالـمـصـدر



البنية  مستوى  على  س���واء  ف��ادح��ة  خسائر  ال��ش��رك��ة 
التحتية وكذلك نقص العمالة كما أدى إلى ضعف 

القدرة اإلنتاجية للشركة .
وب���ن���اء ع���ن ن��ت��ائ��ج ال����زي����ارة وع��ل��ى م���ا حت����دث به 
ال��س��ي��د/ م��ح��م��ود ب���ن م��وس��ى ب��ش��أن األض������رار ال��ت��ي 
خ��ل��ف��ت��ه��ا احل�����رب األخ����ي����رة ال���ت���ي حل��ق��ت ب��ال��ش��رك��ة 
إلى  امل��ذك��رات  وإحالتها  العديد م��ن  إع���داد  فقد مت 
ب���اءت بالفشل  ال��وع��ود  ال��ع��الق��ة إال أن  اجل��ه��ات ذات 
لسابق  للرجوع  الشركة  ورغ��ب��ة  إهتمام  م��ن  بالرغم 
عهدها وإنتاجها لعدد )25( صنفا وتسعى لتطوير 

منتجاتها لغرض التصدير.
هذا ورغم ما  سلف ذكره إال أن  الشركة تتواصل 

يف إنتاج  عدة منتجات منها:
- أسرة طبية عادية وأخرى الية.

- حاضنات األطفال ، حاملة النفايات الطبية .
ويف نهاية الزيارة قام فريق العمل ب��إدراج بعض 

التوصيات منها :   
- ال���ت���واص���ل م���ع اجل���ه���ات ذات ال��ع��الق��ة ل��ب��ي��ان 
األض������رار ال��ت��ي ح��دث��ت ل��ل��ش��رك��ة ب��اع��ت��ب��اره��ا إح���دى 
الشركات املقيدة فى سجل املصدرين لتقدمي الدعم 
ال�����الزم  مل���ا ل���ه م���ن أه��م��ي��ة ت��ت��م��ث��ل ف���ى ع����ودة احل��ي��اة 
للشركة كشركة متضررة كانت توفر فرص عمل لعدد 

)25( عامل أى )25( أسرة ليبية .
- تنظيم دورات تدريبية للعاملني فى الشركة يف 

مجال تطوير املنتجات املعدة للتصدير .
أيضًا من ضمن زي��ارات فريق العمل خالل تلك 

الفترة 
كما قام الفريق بزيارة شركة النجوم للصناعات 

اجللدية الكائنة مبدينة طرابلس )الدريبي(.

 
ح��ي��ث ك����ان يف اإلس��ت��ق��ب��ال ال��س��ي��د/ 

مدير عام الشركة. 
وم��ن خ��الل ال��زي��ارة مت التطرق  

لعدد من املواضيع  أهمها :
- أل���ي���ة ال��ع��م��ل داخ�����ل ال��ش��رك��ة 
والصعوبات واملشاكل التي تواجهها 
سواء علي الصعيد املحلي أو الدولي 
حيث أوض��ح مدير ع��ام الشركة بأن 
عملية  يف  ق���دم���ًا  م��اض��ي��ة  ال���ش���رك���ة 
ال��ت��ط��وي��ر وال��ت��وس��ع��ة امل��ك��ان��ي��ة حيث 
الشركات  م��ن  ال��ن��ج��وم  ش��رك��ة  تعتبر 
م�����ج�����ال ص���ن���اع���ة  امل���ت���خ���ص���ص���ة يف 

احلقائب بجميع األحجام.
- أت���ض���ح ب�����أن آل���ي���ة ال���ع���م���ل يف 
الوقت احلالي تعتمد على استيراد 

احلقائب بجميع انواعها شبه جاهزة ويتم جتميعها 
وذلك  النهائي  للوصول لشكلها  وإضافة ملحقاتها 
ألن الشركة يف الوقت احلالي قيد التطوير والتوسعة 
وبناء موقع متكامل بحيث ميكن مستقبال صناعة 
احل��ق��ائ��ب ب��ش��ك��ل ك���ام���ل ح��ي��ث س��ي��س��ت��أن��ف اإلن���ت���اج  
بعد)8( أشهر حسب ما صرح به مدير الشركة كما 
أبدى أعضاء فريق العمل إستعدادهم لتقدمي بعض 
املساهمة يف  م��ن شأنها  وال��ت��ي  الفنية  االس��ت��ش��ارات 
إظهار الشركة على املستوى املطلوب ، وقد قام فريق 

العمل يف نهاية الزيارة بعرض عدة توصيات منها :
املعارض  لزيارة  للشركة  ال��الزم  الدعم  تقدمي   -
امل��ت��خ��ص��ص��ة ف����ى ال���ص���ن���اع���ات اجل���ل���دي���ة وص��ن��اع��ة 

احلقائب.
- تنظيم دورات تدريبية للعاملني فى الشركة يف 

مجال تطوير املنتجات املعدة للتصدير .
القليلة  امل��دة  كما  قام فريق عمل باملركز خالل 
امل��اض��ي��ة  ب���زي���ارة ال��ش��رك��ة مب��ن��ط��ق��ة ت����اج����وراء  وك���ان 
يف االس��ت��ق��ب��ال ال��س��ي��د/ ال��ص��دي��ق امل���ه���دوي امل��دي��ر 
حول  اللقاء  متحور  حيث  اليسر  لشركة  التنفيذي 
تواجههم  التي  واملشاكل  الشركة  داخ��ل  العمل  آلية 

جانبه  وم��ن  ال��دول��ي  أو  املحلي  الصعيد  على  س���واء 
أع��ط��ى ال��س��ي��د/ ال��ص��دي��ق مل��ح��ة ع���ن ال��ش��رك��ة ق��ائ��اًل 
تأسست يف سنة 2009م إال أن العملية التطويرية 
البالد  بها  التي مت��ر  للظروف  ن��ظ��رًا  وذل��ك  ضعيفة 
م��ن ال��ن��اح��ي��ة األم��ن��ي��ة واالق��ت��ص��ادي��ة وك��ذل��ك بعض 
ال�����ق�����رارات ال���ت���ي ت��س��اه��م يف ع��رق��ل��ة ب��ع��ض األم����ور 
الشركات  تشجيع  دون  حت��ول  والتي  واملالية  الفنية 
وحتفيزها على العمل باستمرار ومضاعفة الطاقة 
اإلنتاجية وبالرغم من ذلك فإن الشركة قامت بعدة 

عمليات تصديرية يف السابق لبعض الدول منها:- 
اململكة   - تركيا  اجل��زائ��ر-   - تونس   - إيطاليا   (

املتحدة -سوريا -مصر(.
وكذلك توجد شحنات جاهزة للتصدير منها :-

1 - ال���ص���وف امل���ن���زوع م���ن اجل���ل���د إل����ى امل��م��ل��ك��ة 
املتحدة وكمياته تصل  إلى14520 ك

2 - ج��ل��ود أغ���ن���ام ن��ص��ف م��ص��ن��ع إل����ى إي��ط��ال��ي��ا 
وكمياته تصل إلى 16500  قطعة

3 - ج���ل���ود أغ����ن����ام ن���ص���ف م��ص��ن��ع إل�����ى ت��ون��س  
وكمياته تصل  إلى 25000 قطعة

وق���ام ال��ف��ري��ق رف��ق��ة ال��س��ي��د/ ال��ص��دي��ق امل��ه��دوي 

ب�����ج�����ول�����ة داخ������������ل ال����ش����رك����ة 
األالت  ع������ل������ى  ل���������الط���������الع 
وامل���ع���دات امل��س��ت��خ��دم��ة حيث 
مت  تقدمي  شرح مفصل على 
امل����راح����ل ب�������دءًا م����ن جت��م��ي��ع 
ج��ل��ود األغ���ن���ام واألب���ق���ار إل��ى 
غاية تقدميها كمنتج نهائي.

كما حتتوي الشركة على 
عدد من العمال يقدر ب� )12 
أجانب  ليبيا( و)25  موظفا 

من اجلنسية األفريقية(
وت��ع��ت��ب��ر ال���ش���رك���ات ال��ت��ي 
مت���ت زي���ارت���ه���ا م���ن ال��ش��رك��ات 
ال�����رائ�����دة يف م���ج���ال ع��م��ل��ه��ا 
ول��ه��ا ال��ع��دي��د م��ن امل��ش��ارك��ات 
الداخلية  امل��ع��ارض  س���واء يف 
أو اخلارجية حيث قام فريق 
الشركات  لتقييم  املسحي  املنهج  بإستخدام  العمل 
وذلك من خالل تعبئة النماذج املعدة من قبل إدارة 
ال��ص��ادرات وبعد كل ه��ذه اجل��والت  الدعم ومساندة 
إلى  العمل  فريق  خلص  املهمة  امليدانية  وال��زي��ارات 

وضع جملة من التوصي������������ات وهي : 
- ح���ث ال���ش���رك���ات ع��ل��ى ض������رورة م��ط��اب��ق��ة نظم 
اجل������ودة ال���ت���ى ت��ت��م��اش��ي م���ع ن����وع ن��ش��اط��ه��م وات���ب���اع 
وإت��ب��اع  مبنتجاتهم  اخل��اص��ة  القياسية  امل��واص��ف��ات 

جميع التعليمات.
- ض�������رورة ح����ث ال���ش���رك���ات ع���ل���ى ال��ت��س��ج��ي��ل يف 

اجلمعية الليبية للترقيم.
- ض������رورة ال���ت���واص���ل م���ع اجل���ه���ات ال��ت��م��وي��ل��ي��ة 
والتطوير  التوسعة  عمليات  يف  ال��ع��ون  ي��د  لتقدمي 

لدى الشركات التى استهدفت من الزيارة.
- حث الشركات على انتهاج األساليب احلديثة 

يف تسويق منتجاتهم.
- ض�����رورة ال��ت��واص��ل م���ع اجل���ه���ات ذات ال��ع��الق��ة 
بتسهيل إجراءات قيد منافع التصدير يف احلسابات 

التجارية للشركات وإمكانية إيجاد حل.

ــــــــــــــــــة لبرنـامج النفاذ  لألسواق العالمية لســـــنة2021 زيارات ميدانية للشركات المنضمــّ

حث الشركات على ضرورة 
مطابقة نظم الجودة التى 
تتماشى مع نوع نشاطهم 
واتباع المواصفات القياسية 
الخاصة بمنتجاتهم

قام فريق العمل باستخدام 
المنهج المسحي لتقييم 
الشركات من خالل تعبئة 

النماذج المعدة من قبل إدارة 
الدعم ومساندة الصادرات

9 صحيفة فصلية تصدر عن 
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تاريخ التمور يف ليبيا
اعتقادهم  عن  املؤرخني  بعض  فأعرب  نشأتها  مكان  حول  املؤرخون  اختلف 
عن  عرف  ما  أقدم  إن  يقول  من  ومنهم  العربي  اخلليج  حول  نشأت  قد  تكون  أن 
 6 يزيُد عن   ليبيا ما  .حيت متتلُك  امليالد  آالف سنة قبل   4 بابل  النخل كان في 
ماليني نخلة ُمنتجة بحسب تقديرات حكومية سابقة، تتوزع هذا النخالُت في 
كل مناطق ليبيا لكن أكثر املناطق وفرًة هي مناطق اجلنوب الليبي )شمال خط 
تتنشر  أيضاً  الساحل  وفي  وغيرها،  ومرزق  واجلفرة  الواحات  خاصة   )29 عرض 
أصناف متور متنوعة يفوق عددها مائة صنف، وبحسب أرقام منظمة األمم املتحدة 
طن  ألف   170 يفوق   التمور  من  ليبيا  إنتاج  حجم  فإن  )فاو(  والزراعة  لألغذية 
في عام 2017، وال يُعد التمُر والرطب أكبر ما تنتج ليبيا في اجملال الزراعي، بل 
تفيد االرقاُم أن إنتاج محاصيل أخرى كالبطيخ والبصل تفوق التمور كمّيًة، وأما 
التمور فقد بلغت ليبيا أعلى إنتاج لها في الثمانينات من القرن املاضي عندما 
بلغت الترتيب السابع عاملياً.مزارع النخيل الضخمة معظمها في اجلنوب الليبي 
وهي التي تنتج احلصة األكبر من إجمالي اإلنتاج الليبي، أما نخيل الساحل فقد 
تقلص عددُه وأُهِمل الكثيُر منه بسبب غالء اليد العاملة وإهمال بعض األهالي 
وتقلص  العمران  انتشار  بسبب  وكذلك  التقليدية  الطرق  حسب  لنخيلهم 

املساحات الزراعّية وأصبح إنتاجها بالكاد يكفي لالستهالك احمللي.

القيم الغذائية
الفيتامينات  من  كبير  عدد  على  الحتوائه  املثالية  األطعمة  من  التمر  يعد 
والعناصر األساسية للصحة، وهذا ما يفسر شهرته واستخدامه الواسع على 
نحو شبه يومي ،حيت يحتوي التمر على قيمة غذائية عالية ويعتبر قوتًا أساسًيا 
السكريات،   على  احتواء  الفواكه  أعلى  التمور  ثمار  وتعتبر  القدم  منذ  لإلنسان 
وتختلف هذه املكونات حسب طبيعة الثمرة سواء كانت رطبة أو نصف جافة 
أو جافة، وكذلك حسب الظروف البيئية احمليطة باألشجار، كما تختلف مكونات 
من   % 78 ـ   70 بالتمرة على  الثمار باختالف األصناف وتزيد نسبة السكريات 
للدم  وانتقالها  امتصاصها  بسرعة  السكريات  هذه  وتتميز  الثمرة  مكونات 
مباشرة وهضمها وحرقها. 10 حبات متر )حوالي 100 جرام( يومًيا تغني اإلنسان 
بكامل احتياجاته اليومية من املغنيسيوم و املنجنيز والنحاس والكبريت ونصف 

احتياجاته من الكالسيوم والبوتاسيوم.

فوائد التمور الصحية
العراق  في  نشأت  أنها  ويعتقد  الفواكه  أحلى  من  التمر  يعتبر 
وتختلف  ــرون  ق لعدة  ــط  األوس الشرق  ــدول  ل األساسي  الغذاء  وكانت 
ومذاقها  تنوعها  حسب  والشكل  واللون  احلجم  حيث  من  الثمار  هذه 
                                                                                                                          : االتي  الفوائد  هذه  أبرز  ومن   , الغذائية  العناصر  من  العديد  على  وحتتوي 
دراسة علمية  ، تشير  الدم  في  الكوليسترول  تنظيم مستويات  في  1-يساعد 
آثار  له  يكون  قد   ، األصحاء  األفراد  قبل  من  حتى   ، التمر  تناول  أن  إلى  حديثة 
مفيدة على مستويات الكوليسترول واإلجهاد التأكسدي فالتمر ال يحتوي على 

الكوليسترول كما أنه غني باحلديد ويحتوي على ألياف أكثر من املوز.
واملغنيسيوم  بالنحاس  غني  مصدر  التمر  العظام  صحة  يحسن   -  2
والسيلينيوم واملنغنيز وكل هذه العناصر الغذائية مهمة للحفاظ على صحة 
عظامك ومنع األمراض املرتبطة بالعظام )مثل هشاشة العظام( وهوغني أيًضا 
العظام  استقالب  وتساعد على  الدم  تخثر  التي  املغذيات  وهو من  بفيتامني ك 
ويحتوي التمر أيًضا على البورون الذي أظهرت األبحاث بأنه أحد العناصر الغذائية 

األخرى املهمة للحفاظ على صحة العظام .
يوفر احلماية ضد اإلجهاد التأكسدي  التمر  أن  الدماغ وجد  يعزز صحة   -  3
وااللتهابات في الدماغ وربط االستهالك املنتظم للتمور بتقليل مخاطر اإلصابة 
بأمراض التنكس العصبي وحتسني األداء املعرفي لدى األفراد األكبر سًنا وخلصت 
وفي  الزهامير  مرض  تقدم  إبطاء  على  القدرة  له  التمر  ثمار  تناول  أن  إلى  دراسة 
دراسة علمية أخرى على الفئران ، مت العثور على مكمالت طويلة األمد من التمر 

للمساعدة في منع االلتهاب في الدماغ.
4 - مينع االلتهاب وجد أن التمر له خصائص مضادة لاللتهابات بإحتوائه على 
عنصر املغنيسيوم ، مما قد يساعد في تعزيز املناعة ومكافحة االلتهابات فإذا كان 
يكون  ال  ، فقد  املغنيسيوم  يحتوي على نسبة منخفضة من  الغذائي  نظامك 
للجسم  الطاقة  توفير   5-. االلتهاب  حملاربة  يكفي  مبا  قوياً  لديك  املناعة  نظام 
يحتوي التمر على نسبة عالية من الكربوهيدرات والسكريات الطبيعية، مثل : 
الغلوكوز )Glucose(، والسكروز )Sucrose(، والفركتوز وجميعها متد اجلسم 
مثالية  خفيفة  وجبة  تكون  وقد  الدم،  في  السكر  مستويات  وترفع  بالطاقة، 

ومناسبة خاصة ما قبل التمرين للرياضني.
لتصل    2020 عام  في  العاملية  الــواردات  معدل  في  متوسط  انخفاض 
بالواردات  مقارنة   ٪  0.2 بنسب  سلبي  بتغير  دوالر  مليون   1,703,593 إلى 

أملانيا   ، العربية املتحدة  ،االمارات  ، فرنسا  ، املغرب   الهند   : لعام 2019 ومتتلك 
من  حصة  أكبر  الشمالية   وآيرلندا  البريطانية   املتحدة  ،اململكة  إندونيسيا   ،

الواردات العاملية بنسبة 15.7 % مجتمعه .
املنتج  على  الطلب  في  السابعة  الدولة  هي  البريطانية  املتحدة  اململكة 
وآيرلندا  البريطانية  املتحدة  اململكة  واردات  متثل   ، التمور   ):HS 080410 )رمز 
الشمالية  4.7 ٪ من الواردات العاملية لهذا املنتج ، ترتيبها في الواردات العاملية 

هو 7
بلغت الصادرات العاملية 1,924,410 مليون دوالر في 2020 بانخفاض6 ٪  
        . مقارنة بالصادرات في 2019  و تعد تونس أكبر مصدر للتمور  بنسبة 16 ٪ 

فلسطني

: 080410 متور طازجة أو  قائمة بلدان التصدير للمنتج احملدد  رقم املنتج 
مجففة

: 080410 متور طازجة أو  قائمة بلدان التصدير للمنتج احملدد  رقم املنتج 
مجففة

إلى  لتصل    2020 العاملية في عام  الواردات  انخفاض متوسط في معدل 
1,703,593 مليون دوالر بتغير سلبي بنسب 0.2 ٪ مقارنة بالواردات لعام 2019 
إندونيسيا   ، أملانيا   ، املتحدة  العربية  ،االمارات  ، فرنسا  املغرب    ، الهند   : ومتتلك 
،اململكة املتحدة البريطانية  وآيرلندا الشمالية  أكبر حصة من الواردات العاملية 

بنسبة %15.7 مجتمعه .
املنتج  على  الطلب  في  السابعة  الدولة  هي  البريطانية  املتحدة  اململكة 
وآيرلندا  البريطانية  املتحدة  اململكة  واردات  متثل   ، التمور   ):HS 080410 )رمز 

الشمالية  4.7 ٪ من الواردات العاملية لهذا املنتج ، ترتيبها في الواردات العاملية 
هو 7

 قائمة بلدان االستيراد بالنسبة للمنتج احملدد 2020 رقم املنتج : 080410 
متور طازجة أو مجففة    

بواسطة  االستيراد  جرى  املنتج  إلى  بالنسبة  االمداد  جاري  األسواق  قائمة 
ليبيا )مناظرة

املنتج 080410 متور طازجة أو مجففة
قائمة األسواق جاري االمداد بالنسبة إلى املنتج جرى التصدير بواسطة ليبيا 

)مناظرة
املنتج 080410 متور طازجة أو مجففة

 HS ( خريطة صادرات األسواق احملتملة املستهدفة ملنتج التمور :)قسم )3 
) CODE : 080410

املنهجية : خريطة التصدير احملتملة 
التجارة  مركز  يستخدمها  استراتيجية  أداة  هي  احملتملة  التصدير  خريطة 
أكبر  لها  االستثمار حيث سيكون  وموارد  السوق  لتحديد فرص   )ITC( العاملية 
عائد على املدى الطويل. ال يستخدم حتليل إمكانات السوق للتنبؤ قصير املدى، 
في  العالية  النمو  إمكانات  ذات  األسواق  استهداف  في  يساعد  أن  ميكن  ولكن 

ّكن حتليل إمكانات السوق احلكومات والشركات من : املستقبل. ميمٌ
• تصنيف الدول على أساس أسواق رائدة أو أسواق ناشئة.

أو عاملًيا، اآلن  أو املنطقة  البلد  • حتديد إمكانات السوق ملنتج معني حسب 
وفي املستقبل.

• حتديد دوافع النمو واحلواجز / العقبات في تلك األسواق.

األســـواق المستهــدفـــة مـــن فئـــــة منتــــــــــــــــــــــــــــــج  التمـــــــــور الطــــازجة أو المجـفـفـة
أشجار  ثمرة  هو  التمر 

نخيل التمر وهو أحد الثمار 
الغذائية  بقيمتها  الشهيرة 

صيفية  فاكهة  وهي  العالية 
وقد  العربي  الوطن  يف  تنتشر 

حياتهم  يف  قدمًيا  العرب  اعتمد 
شكاًل  يأخذ  والتمر  عليها،  اليومية 

بيضاويا ويتفاوت مقاسه ما بني 20 إلى 
60 مم طواًل و 8 إلى 30 مم قطًرا، تتكون 

الثمرة الناضجة من نواة صلبة محاطة بغالف 
القسم  عن  النواة  يفصل  الِقْطِمير  يسمى  ورقي 

اللحمي الذي يؤكل .

صحيفة فصلية  تصدر عن 10
مركز تنمية الصادرات بوزارة االقتصاد دراسات وأبحات

 قائمة الدول املصدرة في العالم

أعلى البلدان المصدرة لفئة منتجات التمور ) مليون دوالر أمريكي (
2020المصدرون

1,924,2272,035,5191,924,410 العالم
281,792265,775308,334 تونس

201,393229,833245,969 المملكة العربية السعودية
197,553218,566163,181 اإلمارات العربية المتحدة

338,348140,379142,125 إيران )جمهورية - اإلسالمية(
110,348111,933136,751 الجزائر

66,14674,51889,503 الواليات المتحدة األمريكية
107,467369,30382,176 العراق

113,43671,80660,264 باكستان
34,15042,02659,361 هولندا
43,54950,16548,617 فرنسا

9,9059,47947,463 جنوب إفريقيا
50,00643,00441,424  مصر

المصدر: مركز التجارة العالمية - الخريطة التجارية

 قائمة الدول املستوردة :

أعلى البلدان المستوردة لفئة منتجات التمور ) مليون دوالر أمريكي (

20192020المستوردون

1,763,0541,947,3251,703,593العالم
258,255164,011224,980  الهند

170,729168,783158,155 المغرب
100,00797,220116,246 فرنسا

107,195407,78596,099 اإلمارات العربية المتحدة
69,26369,26583,148 ألمانيا

63,76062,29081,371 إندونيسيا

 اململكة املتحدة البريطانية وآيرلندا 
الشمالية

63,45063,78277,492

98,90867,93266,250 الواليات المتحدة األمريكية
44,69848,03765,110 هولندا

49,50750,53759,422 كندا
المصدر: مركز التجارة العالمية - الخريطة التجارية

القسم )2( : اإلحصائيات التجارية لليبيا من منتج التمور 

�الواردات الليبية من فئة منتج التمور آالف الدوالرات األمريكية

  )HS CODE: 080410( فئة الصادرات الليبية لمنتج التمور

حسب الدول المستوردة )بإلف الدوالر(

201820192020المستوردون

7,031              2,700  5,611العالم

4,0611,9215,325املغرب

40142667إندونيسيا

10309السويد

187114239موريتانيا

2230148ماليزيا

2710125فرنسا 

14452100تركيا

اململكة املتحدة لبريطانيا العظمى 
وآيرلندا الشمالية

17049

115035 تايلند

301721 النيجر
المصدر: مركز التجارة العالمية - الخريطة التجارية

2022إعداد : أحمد محمد خليفة انبية  رئيس / قسم الدراسات والبحوث 20222022 20222022 2022 20222022 2022 20222022 20222022 2022 2022

ُّالـمـصـدر



استراتيجيات  تصميم  خالل  من  النامية  األسواق  استغالل  كيفية  هم   •
التسويق وتطوير املنتجات واإلنتاج لتلبية متطلبات العمالء والتغلب على عقبات 

السوق.
 HS CODE:080410 ( األسواق احملتملة للمصدر الليبي من فئة منتج التمور

(توزيع االسواق احملتملة حسب التقسيم اجلغرافي على مستوي العالم

املصدر: مركز التجارة العاملية  - خريطة الصادرات احملتملة

النتائج الرئيسية : 
األسواق التي تتمتع بإمكانيات أكبر لصادرات ليبيا من منتج التمور 
الطازجة أو اجملففة هي »تونس« و »اجلزائر« و »مصر« و »اململكة املتحدة« 
ليبيا لديها أقرب روابط التصدير مع تونس و اجلزائر ومصر واململكة املتحدة 
هي االسوق التي حتتوي على أعلى طلب محتمل على 080410 التمور . 

األسواق ذات اإلمكانيات األكبر لتصدير منتج التمور في شمال إفريقيا 
و الشرق األوسط و اوروبا 

النتائج الرئيسية :
منتج  من  الليبي  للتصدير  أكبر  بإمكانيات  تتمتع  التي  األسواق 
التمور بالترتيب حسب الطلب هي إيطاليا و تركيا تليها فرنسا و إسبانيا 
احملتملة  الصادرات  بني  مطلق  اختالف  أكبر  إيطاليا  تُظهر  و  املغرب.  و 
إضافية  صادرات  لتحقيق  مجااًل  يترك  مما   ، القيمة  حيث  من  والفعلية 
بقيمة 11 مليون دوالر. سيركز القسم التالي على حتديد تفاصيل السوق 

)األسواق( املستهدفة بالتفصيل.
 762, اجملففة  أو  الطازجة  التمور  منتج  من  املتحدة  اململكة  واردات 

مليون دوالر
صادرات ليبيا من منتج التمور الطازجة أو اجملففة 9,2 مليون دوالر

املتحدة  اململكة   – املستهدف  السوق  تعريف  ملف   :)4( القسم 

البريطانية

متطلبات االستيراد والوثائق املطلوبة :
السلع  غالبية  الستيراد  استيراد  ترخيص  على  احلصول  يلزم  ال 

الصناعية إلى اململكة املتحدة أو االحتاد األوروبي. ومع ذلك ، تتطلب بعض 
االستيراد  ترخيص  فرع  عن  صادرة  استيراد  تراخيص  الصناعية  السلع 
)ILB( نتيجة للضوابط املفروضة على املستوى الوطني أو االحتاد األوروبي 
أو األمم املتحدة. تعلن شركة ILB عن هذه القيود عن طريق إصدار إخطارات 
الدولية  التجارة  لوزارة  التابع  االستيراد  ترخيص  فرع  يعتبر  للمستوردين. 
)DIT( هو سلطة الترخيص في اململكة املتحدة. تتوفر قائمة بسلطات 
الترخيص في االحتاد األوروبي عن طريق االتصال بضوابط االستيراد التابعة 
من  مزيًدا  الدولية  التجارة  وزارة  تقدم   .DIT في  االستيراد  ترخيص  لفرع 
اإلرشادات بشأن ضوابط االستيراد. هناك العديد من السلع التي تخضع 
حالًيا لضوابط االستيراد ، سواء بسبب احلظر أو اخلضوع للحصص .. حيث 
احملظورة  السلع  على  األمثلة  تشمل  بالتراخيص.  االستيراد  مراقبة  يتم 
عن  الدفاع  وبخاخات  التبديل(  شفرات  )مثل  الهجومية  األسلحة  حالًيا 
النفس )مثل رذاذ الفلفل( واملاس اخلام. يخضع استيراد األسلحة النارية 

للمراقبة.
هناك سلع معينة ال ميكن إحضارها إلى اململكة املتحدة حتت أي ظرف 
من الظروف ، وبعض البضائع محظورة. هذا حلماية اململكة املتحدة من 
اجلرمية واآلفات واألمراض. يتم حظر السلع التالية متاًما بغض النظر عن 
بلد املنشأ: اخملدرات غير املشروعة ، وسكاكني اجلاذبية ، وبخاخات الدفاع 
عن النفس مثل بخاخات غاز الفلفل والسي إس ، وبنادق الصعق ، واملواد 
لبراءات  واخملالفة  واملقرصنة  املقلدة  والسلع   ، والفاحشة  احملتشمة  غير 
عن  وكاملة  حديثة  معلومات  املتحدة  اململكة  حكومة  تقدم  االختراع. 

البضائع احملظورة أو املقيدة.
العادلة  السوقية  القيمة  اجلمركية على أساس  الرسوم  تقييم  يتم 
أسعار  تتكون  املتحدة.  اململكة  إلى  وصولها  وقت  في  املستوردة  للسلع 
استيراد املنتجات التي تدخل اململكة املتحدة من دول خارج االحتاد األوروبي 
، مع فرض ضريبة  والرسوم  والشحن  والتأمني  التكلفة  بشكل عام من: 

القيمة املضافة بنسبة 20 _٪ على القيمة اإلجمالية.
عادًة ما يتم قبول قيمة الفاتورة التجارية كسعر عادي ، ولكن إذا مت 
وضع ترتيب تفضيلي بني املورد اخلارجي واملستورد ، أو مت اإلعالن عن قيمة 
 )HM Revenue and Customs )HMRC حتتفظ   ، واقعية  غير 
يتم دفع  الرسوم.  القيمة السوقية ألغراض  باحلق في تقييم سعر عادل 
املعتمدين  للمستوردين  ولكن ميكن   ، البضائع  استيراد  وقت  الرسوم في 
تأجيل الدفع ملدة 30 يوًما في املتوسط. باإلضافة إلى الرسوم اجلمركية 
داخل  املبيعات  على  انتقائية  ضريبة  فرض  يتم   ، املستوردة  السلع  على 
البالد للكحول والتبغ ومركبات الطرق ، وعلى مبيعات النفط واملنتجات 

البترولية. 

  تقرير إعمال اململكة املتحدة البريطانية :
االقتصادية  واملقارنات  املتحدة  اململكة  في  التجارية  األعمال  بدء 

القائمة على القيام بتقرير األعمال 2020 
املصدر: تقرير القيام باألعمال 2020

  ترتيب مواضيع القيام باألعمال – اململكة املتحدة البريطانية
املصدر: تقرير القيام باألعمال 2020         

 تعد فلسطني احملتلة املورد األول للمنتج للمملكة املتحدة البريطانية 
بقيمة 20.561  ألف دوالر أمريكي بنسبة 26 % .

االستيراد  جرى  املنتج  إلى  بالنسبة  االمداد  جاري  األسواق  قائمة 
أو  طازجة  متور   080410 : املنتج  البريطانية  املتحدة  اململكة  بواسطة 

مجففة

 القدرة التنافسية ألسواق التوريد :  
مستورد  منتج  إلى  بالنسبة  املــوردة  للبلدان  التنافسية  القدرة 
متور   080410 : 2020املنتج  في  البريطانية  املتحدة  اململكة  بواسطة 

طازجة أو مجففة
مستوردة  منتج  إلى  بالنسبة  املوردة  للبلدان  التنافسية  القدرة 
متور   080410 : 2020املنتج  في  البريطانية  املتحدة  اململكة  بواسطة 

طازجة أو مجففة

األســـواق المستهــدفـــة مـــن فئـــــة منتــــــــــــــــــــــــــــــج  التمـــــــــور الطــــازجة أو المجـفـفـة
11 صحيفة فصلية  تصدر عن 

مركز تنمية الصادرات بوزارة االقتصاد دراسات وأبحات

أنواع املنتجات  من التمور ذات القدرة التصديرية حسب الطلب عليها في السوق البريطاني

التعريفة املطبقة في اململكة الصادرات الفعليةإمكانية التصديررمز املنتج
املتحدة على ليبيا )٪(

 منتجات التمور الطازجة
او اجملففة

,637 ,312 ألف دوالر,949 ألف دوالر
ألف 
٪ 7.7  دوالر

واردات اململكة املتحدة من منتج التمور الطازجة أو 
اجملففة ,762 مليون دوالر

صادرات ليبيا من منتج التمور الطازجة أو 
اجملففة 9,2 مليون دوالر

بدء األعمال التجارية في اململكة املتحدة واملقارنات االقتصادية القائمة على القيام بتقرير األعمال 2020 

املصدر: تقرير القيام باألعمال 2020

 ترتيب مواضيع القيام باألعمال – اململكة املتحدة البريطا

املصدر: تقرير القيام باألعمال 2020         

واردات اململكة املتحدة من فئة منتج التمور الطازجة أو اجملففة من خالل الدول املوردة رمز املنتج ) 080410 (

المصدرون 
)الدول 
الموردة(

القيمة المستوردة في عام 
2020 )األلف الدوالرات(

الحصة في واردات 
المملكة المتحدة 

البريطانية )٪(

  النمو في القيمة 
المستوردة بين

)٪(2020-2016

النمو في القيمة 
المستوردة بين2019-

)٪( 2020

77,492100821المجموع

20,56126.5724 فلسطين المحتلة

8,18610.61310 باكستان

7,1859.32148 فرنسا

2-5,8997.60 الواليات المتحدة األمريكية

14-5,5277.1 تونس 

5,3736.92243 المملكة العربية السعودية

4,8686.31244 دولة فلسطين
4,637641268 االردن

3,3224.37290 االمارات العربية المتحدة
30-1,9932.663 تركيا

املصدر: اخلريطة التجارية ملركز التجارة الدولية

 ٪26 بنسبة  أمريكي  دوالر  ألف    20.561 بقيمة  البريطانية  املتحدة  للمملكة  للمنتج  األول  املورد  احملتلة  فلسطني  تعد 
.

 القدرة التنافسية ألسواق التوريد :  

الشركات املستوردة ملنتج التمور الطازجة أو اجملففة في اململكة املتحدةالبريطانية

                   الموقع اإللكترونيالمدينةاسم الشركة

A G Axton & Sons Wholesale LtdSouthamptonhttp://www.agaxtons.co.uk
Leathams LtdLondonhttp://www.leathams.com

M W WBirminghamhttp://www.mww.co.uk
Worldwide Fruit LtdWhitstablehttp://www.worldwidefruit.co.uk

Hars & Hagebauer UK LtdTonbridgehttp://www.harshagebauer.co.uk
Oxford Fruit Co. LtdEveshamhttp://www.oxfordfruit.com
Stewarts of TaysidePerthhttp://www.stewartsoftayside.co.uk

T Wilson & Sons Farmers LtdSt Helenshttp://www.twilsonandsons.co.uk

     Source: ITC, Trade Map Data                                                                         املصدر: بيانات اخلريطة التجارية ملركز التجارة الدولية   
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ُّالـمـصـدر



ُّالـمـصـدر

صحيفة فصلية تصدر عن 12
مركز تنمية الصادرات بوزارة االقتصاد

مدير التحرير:
محمد ناصف املسعودي

إشراف:
محمد جمعة البليلي

إعداد وحترير املادة :
هيئة التحرير بالصحيفة

للتواصل معنا:
+218214898715
info@lepc.org .ly

مركز تنمية الصادرات الليبي
رئيس التحرير :

محمـــد علــــي الديــــب

ُّالـمـصـدر

صحيفة فصلية تصدر عن  مركز تنمية الصادرات بوزارة االقتصاد

بوابتك إلى عالم التصدير
Your Gateway to the World of  Export


