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 ةـــداف االسرتاتيجيــــهاأل( 1)
  .سنواتمضاعفة الصادرات املصرية خالل مخس  ▪
 .حنو الصادرات ذات القيمة املضافة العاليةتشجيع التحول  ▪
  .لتشمل املشروعات الصغرية واملتوسطة صدرينتوسيع قاعدة امل ▪
 .سواق ذات فرص تصديرية واعدةأف استهدا ▪

 

 ةـــــات املستهدفــــواق واملنتجـــــاألس (2)
 

      ولوايت والفرص التصديرية املتاحةلألتعتمد املنهجية على تقسيم األسواق واملنتجات املستهدفة إىل ثالث فرتات وفقا 
 (1رقم  ابمللحقصيل االتف)وارد 

 
 

 

 ر:ـــــدة معاييــــاً لعــة وفقــــات املستهدفـــواق واملنتجــات لألســـولويد األــم حتديــــيت
 

 

 واقــــوى األســـى مستـــأواًل: عل
 .معدالت الطلب على املنتج ومنو السوق اخلارجي .1
  .االتفاقيات التجارية .2
  .االمكانيات اللوجستية وخطوط الشحن .3
 .فريقياأالرتكيز على  .4

 
 
 

 اتــــوى املنتجــــى مستـــاً: علـــاثني
  .اجلاهزية للتصدير .1
  .اخلارجية سواقالتوافق مع متطلبات األ .2
  .القدرات االنتاجية .3

 

املدى القصري: ىــــولاألة ـــرحلامل
۲۰۱٧-۲۰۱٨

املدى املتوسط: ةــــــثانياللة ـــرحامل
۲۰۱٨-۲۰۱٩

املدى الطويل: ةـــــثالثالة ــرحلامل
۲۰۱٩-۲۰۲۰
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احلوافـــــزمنظومـــــة ( 2)

تسهيــــل التجـــــارة( 4)اخلدمــــــات التصديريـــــة( 3)

التكامـــل االقتصـــــادي( 5)
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 ادراتــــة الصــــي لتنميــــار املؤسســــور األول: اإلطـــاحمل
 

 

 ةـــــــــاملصري ادراتــــة الصــــــتنمي هيئــــة إعـــادة تفعيـــــل .1
 

 
 
 
 

 .جمال تنمية الصادرات يفتعمل  اليتاجلهات احلكومية وغري احلكومية تنسيق بني كافة إىل ال اهليئةدف هت* 
 

 

والتمثيل  صندوق تنمية الصادراتلاجملالس التصديرية، وممثلني برائسة وزير التجارة والصناعة وبعضوية جملس إدارة  للهيئةكون ي* 
 ، وعدد من األشخاص املعنيني بتنمية الصادرات.وبنك تنمية الصادرات التجاري ومركز حتديث الصناعة

 
    

*هيئــــة تنمية الصادرات املصرية 

مركز تدريب التجارة اخلارجية اجملالس التصديرية

التمثيل التجاري

اهليئة العامة للمعارض
تابعة والتنسيقامل  
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 :تنمية الصادرات املصرية هيئةمهام ومسئوليات  ▪

 
 السياسات:التخطيط و  (1)

  .الصادرات الصناعية بتنمية ودعمسياسات املتعلقة تطبيق ال -
  .كافة اجلهات التابعة واملعنية ابلتصديرمتابعة أداء  وبرامج  تاملوازانو اخلطط السنوية اعداد  -

 :والرتويج ( التسويق2)
 .للصادرات املصرية العامةحتسني الصورة والعمل على سواق اخلارجية يف األ لمنتجات والصناعات املصريةلالرتويج  -
 االستكشافية.و  والبعثات التجاريةتنفيذ مبادرات التسويق كاملعارض،  -
مستوى على و  والقطاعي لكليإجراء دراسات السوق لتغطية أسواق التصدير العاملية، ومجع املعلومات على املستوى ا -

 الشركات.
واملعلومات  سواق الفنية، متطلبات األاجلمارك، األسعاراملنافسني، و املنتجني ، سواق اخلارجيةاألعن الالزمة توفري املعلومات  -

 .اللوجستية
يتم فيه االستماع  األعمال،بتنظيم منتدي سنوي لتنمية الصادرات ليكون منصة للحوار بني متخذي القرار وجمتمع  املركزيقوم  -

 للتحدايت واملعوقات اليت تواجه املصدرين، ومناقشة السياسات التجارية، ومتابعة أداء الصادرات املصرية.
 .(4بند رقم ) وارد التفاصيل وآليات التسويق والرتويج يف احملور الثالث بعنوان اخلدمات التصديرية -

 

هيئة تنمية الصادرات املصرية

املتابعة والتقييم تبسيط اإلجراءات   الدعم الفين  التسويق والرتويج  التخطيط والسياسات

ت اهليكل التنفيذي من اهليئات واجلها
التابعة للمركز جملس اإلدارة
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 :الدعم الفين( 3)

 .مع متطلبات االسواق العامليةوبناء القدرات واملطابقة  الفينتوفري خدمات الدعم للمصدرين مثل التدريب والدعم  -
 (.5يف احملور الثالث بعنوان اخلدمات التصديرية بند رقم ) الدعم الفين وحتسني اجلودةوارد التفاصيل وآليات  -

 
 ورفع الوعي: تبسيط االجراءات( 4)

ابلتصدير ذلك ابلتنسيق مع هيئة الرقابة على الصادرات والواردات واهليئة  املتعلقةالعمل على تبسيط وتسهيل االجراءات  -
وصندوق تنمية الصادرات وبنك تنمية الصادرات وشركة ضمان خماطر  العامة للمواصفات واجلودة ومصلحة اجلمارك

 .الصادرات
 (.1التصديرية يف احملور الرابع بعنوان تسهيل التجارة بند رقم ) وارد التفاصيل وآليات تبسيط االجراءات -

 
 ( املتابعة والتقييم:5)

 .الس التصديرية ومركز تدريب التجارة اخلارجيةاجمل واالشراف على داءاأل تقييميقوم املركز ب -
 يراقب ويتابع أداء التمثيل التجاري واهليئة العامة للمعارض واملؤمترات. -
 .كل من وزارة التجارة والصناعة، وصندوق تنمية الصادرات  وازنةعن طريق املنح وما خيصص لذلك مب اجلهازيتم متويل أنشطة  -

 

 ـــــــةة املماثلــــارب الدوليــالتج 
 

 

 

 اجلهة املسئولة عن تنمية الصادرات يف اململكة املتحدة. •
يف السفارات والقنصليات التابعة  مكتب حملي ودويل، ممثلة دوليا   150لديها  •

 للمملكة.
 تقدم برامج تطوير مهارات وبناء قدرات املصدرين اجلدد. •
 دعم املصدرين ذوي اخلربة لتوسيع أسواقهم. •
 مساعدة الشركات الكربى للتغلب على القيود التجارية. •
 جذب وتوسيع قاعدة املستثمرين. •

 
 

 

 املتحدةهيئة التجارة واالستثمار ابململكة 
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 اجلهة املسئولة عن تنمية الصادرات يف أسرتاليا. •
 مكتب دويل. 116مكتب حملي و  18لديها  •
 تعمل على تطوير املصدرين اجلدد. •
 توفري املعلومات عن التشريعات والقوانني والفرص التصديرية. •
 تنظيم اجتماعات توفيق األعمال.  •
 تيسري املشاركة يف املعارض اخلارجية. •

 

 جتارة أسرتالياهيئة 

 
 

 اجلهة املسئولة عن تنمية الصادرات يف الربازيل. •
 مكتب دويل وحملي. 11لديها  •
 تقوم بتوفري املعلومات ودراسات السوق عن أسواق التصدير. •
 تنظيم املعارض الدولية.  •
 تقدمي خدمات استشارات تصديرية. •
 خدمات النفاذ لألسواق(تقوم بتشغيل شبكة من املراكز الدولية لدعم التجارة )تقدم  •

 

 

 هيئة ترويج التجارة واالستثمار الربازيلية
 

 زـــــة احلوافـــــي: منظومــــور الثانــــاحمل
 
 

 ة ــــــــز املاليــــاحلواف .1
  املستهدفة: واملنتجات قطاعاتابلرتكيز علي الالبنود التالية  مساندة ىلإاستقطاع جزء من دعم الصادرات لتوجيهه 

 

o  للتصدير ةهاملوجالتكاليف االستثمارية خلطوط االنتاج اجلديدة. 
o  ابألسواق اخلارجيةومنافذ بيع فتح معارض.  
o ت التجارية واحلمالت الدعائيةثل تسجيل العالماالعمليات الرتوجيية ابألسواق اخلارجية م. 

 
 

  برانمج ، من خالل نمية الصادرات إىل مساندة تنمويةللشركات من صندوق تاملقدمة حتويل جزء من املساندة التصديرية املباشرة
 واختيارعلى حتديد بعض القطاعات ذات العائد األعلى من املساندة التصديرية يعتمد للمساندة التنموية للصادرات  جترييب

برانمج تنمية متكامل  يفمصدريها إبدراجهم  األسواق الدولية. ومن مث العمل على تطوير يفمنتجات حمددة تتمتع بتنافسية عالية 
 .قطاعات الصناعية وشرائح املصدرينجناح الربانمج، يتم تعميمه على كافة ال ةوىف حال وقياس العائد منه على صادراهتم.

 
 
 
 
 
 

 جتربة أسبانيــــا

تــــونـــسجتربة   
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حيث أن النظام احلايل لدعم الصادرات يفتقد وجود آلية واضحة الختيار املنتجات والشركات املستهدفة وكذلك ال حيدد سقف 
 ابإلضافة. لقياس التطور على مستوى الشركات املستفيدة وعلى املستوى القومي داءلألال حيدد مؤشرات و مايل للخروج من الدعم 

ة قد سامهت جراءات تعومي سعر الصرف احلاليأن إجنيب من خالل ختفيض سعر املنتج السيما إىل كونه دعم موجه للمستورد اال
 املصري.يف رفع التنافسية السعرية للمنتج 

  

 
  وربطها ابألهداف التصديرية القومية من  تنمية الصادرات املصرية بشكل غري مباشرهبدف معونة دولية إىل الدول االفريقية تقدمي

ن كثري من احلكومات تقوم بتقدمي منح للدول األفريقية يف أ: حيث وجد أجل مساندة الشركات املصرية للنفاذ إىل هذه األسواق
م الدول املاحنة وتقو  .ملعالطاقة، وتوفري فرص و االستشارات، و عدد من النواحي االقتصادية واالجتماعية مثل دعم البنية التحتية، 

ابالعتماد على شركاهتا املصدرة لتوريد نسبة كبرية من املنتجات واخلدمات املطلوبة للتنمية يف أفريقيا، مما يساعدها على االستفادة 
 من الفرص التصديرية املتاحة واالحتفاظ مبكانة سوقية كبرية. 

 

 (إدارة سعر الصرف -فضيلية أسعار الفائدة الت -ة ) ضمان الصادرات ـــــالنقدياحلوافـز  .2
 دمات التالية:اخلتقدمي و خلدمة قطاع املصدريني  وشركة ضمان خماطر الصادرات تفعيل دور بنك تنمية الصادرات 

o  جانباأل ملشرتيناملستوردين واالتأمني يف حاالت عدم السداد من قبل إعادة و  التأمنيبرامج. 
o  مع احلكومات والشركات العامة االجنبيةالتعاقدات قروض البنكية لتمويل الصادرات املصرية يف الضمان للبرامج. 
o  طاابت الضمان للدفعة املقدمة أو التأمني النهائي من قبل خلعادل غري ال التسييلحاالت  ضدبرامج أتمني للمصدرين

 .واملشرتيني املستوردين
o  زيد ئدة لتمويل العمليات التصديرية يف املدد اليت تسعار الفاأبرامج تعديل أسعار الفائدة املتبادلة وذلك لضمان استقرار

 عن سنتني.
  مصاريف فتح االعتمادات وتدبري رسوم و كذلك و ويل العمليات التصديرية لتمفض أسعار الفائدة خلالتنسيق مع البنك املركزي

 .العملة

 جنبية املباشرةارات األــجذب االستثم .3
 

  تواجه املستثمرين  اليتاملعوقات وتزيل  منظومة تشريعية مناسبة تدعم االقتصاد القومي يضعاجلديد الذي  قانون االستثمارتفعيل
 نظام الشباك الواحد. وتطويرىل تشجيع املشروعات كثيفة العمالة ر ابإلضافة إمص يف

جتربة 
 الدمنارك

جتربة 
بريطانيا، 

 إسبانيا وتركيا
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 محالت تروجيية جلذب االستثمارات يف القطاعات املستهدفة لإلحالل حمل الواردات وتعديل  كثيفالتنسيق مع وزارة االستثمار لت
العجز يف امليزان التجاري من خالل دراسات جدوى مبدئية ملشروعات صناعية يف اجملاالت ذات الواردات املرتفعة خاصة يف 

 الصناعات اهلندسية والكيماوية والغزل والنسيج.
 ستهدفة ذات تكنولوجيا متوسطة أو عالية مثل صناعات املصناعات ال إلقامة مشروعات يفراضي واخلدمات تكلفة األ دعم

 ،البيوتكنولوجيو ، الطاقة اجلديدة واملتجددة، استخدامات النانوتكنولوجي برتوكيماوايت، بناء السفنالليكرتونيات، اإل
  الرمال البيضاء، الرمال السوداء، الرخام واجلرانيت. روات الطبيعية مثللثيل تعظيم االستفادة من اإادفة الصناعات اهلو 
 يف القطاعات احملليني  املصنعنيلعاملية لزايرة مصر للتعرف على قدرات والشركات ا سالسل احملالتتنظيم زايرات تروجيية ل

 واستثمارية.تصديرية برام تعاقدات املستهدفة يتم من خالهلا إواملنتجات 
 

 ةـــــات التصديريــــــث: اخلدمــور الثالــــاحمل
 

 استخبارات السوق واخلدمات االستشارية  .1
 للقيام ابآليت توجيه دور التمثيل التجاري: 

o متكاملة للتسويق تشمل التسعري، الرتويج،  طخطو كثر طلبًا ابلدول املختلفة داد مسوح تسويقية عن املنتجات األإع
 .سواقومتطلبات األ ،قنوات التوزيع

o  لفنية.جراءات التسجيل واالشرتاطات اخلاصة ابلتصدير واملواصفات واملتطلبات اإتوفري املعلومات الالزمة عن 
o إلعداد الدراسات امليدانية الالزمة.و  إلجياد فرص تصديرية يف الدول املستهدفةواالستشاريني وكالء المع  التواصل/التعاقد 
o جانب يف الدول املستهدفة وإاتحتها للمصدريني املصريني.ن املستوردين واملشرتين األتكوين قواعد بياانت ع 
o مكانيات التصديرية املتوفرة مبصر.إاتحة قاعدة بياانت عن املصدريني املصريني واال 
o ابألسواق املعنية لتقدمي اخلدمات املعاونة لتنمية  رية والوسطاء التجاريونات االستشاربط املصدرين املصريني مبقدمي اخلدم

 الصادرات.
  وتوسيع إعادة توزيع الرتكز اجلغرايف ملكاتب التمثيل التجاري وفقا لألسواق املستهدفة مع مراعاة منح البعثات التجارية قدر كبري من املرونة

 قليم )عدد من الدول اجملاورة(. اإل أوىل املنطقة إنطاق التغطية من مستوى الدولة 
 

  كرب قدر سيع نطاق التمثيل التجاري ليشمل أاالستفادة من االمكانيات اللوجستية املتوفرة للسفارات والبعثات الدبلوماسية ابخلارج لتو
 ممكن من التغطية الدولية دون ارتفاع يف التكاليف.

املغربجتربة   

جتربة 
بريطانيا،      

ماليزاي 
 والربازيل
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 مستهدفات سنوية من حيث عدد وجودة املسوح اليت يتم إعدادها من كل داء مكاتب التمثيل التجاري مع وضع منط متابعة أ تطوير
كتب يف القيام ابملهام املذكورة مكتب على مستوى املنتجات وكذلك سرعة وجودة االستجابة لطلبات املصدريني ومدى جناح امل

 عاله.أ
 

 املراكز اللوجستية:  .2
 

  سنوات القادمة. 4خالل الــ الدول املستهدفةمبختلف القارات و  مركز لوجسيت 14 الصناع واملصدرين لتشغيلالتنسيق مع مجعيات 
o فريقياأجنوب وسط و تغطي شرق وغرب و  مركز 12فريقيا: أ 
o مركز لوجيسيت  1مريكا اجلنوبية: أ 
o  :مركز لوجيسيت  1روسيا 

 

 املضافةتعميق الصناعة املصرية لزايدة القيمة  .3
 احملليني املتعاملني مع كربى الشركات الصناعية والشركات املتعددة اجلنسيات  املوردينو  الصناعات املغذية حتديث ورفع كفاءة

على برامج  مع الرتكيز عمال من قبل مركز حتديث الصناعةمن خالل برامج تنمية األ العاملة يف القطاعات املختلفة يف مصر
احملافظات ذات يف  ولية(أ)كمرحلة  قطاع الصناعات اهلندسية والكيماوية عليترشيد استهالك الطاقة وتطبيق نظم ادارة الطاقة 

  .بين سويف –الشرقية  –القاهرة  – سكندريةاإل – القليويبة – الرتكز اجلغرايف هلذه القطاعات مثل اجليزة
 

 

 يةاخلدمات الرتوجيية والتسويق .4
 عماللقاءات توفيق األكذا و ، املعارض القطاعية، بعثات املشرتين البعثات التجارية تنظيمB2B   وفقاً خلطة املنتجات واالسواق

 كرب عدد من املصدريني اجلدد.اشراك أاملستهدفة مع 
 ا على غرار معرض ابلقطاعات املستهدفة يف مصر ويتم دعوة املشرتين واملستوردين احملتملني حلضوره ةدولي ةرض سنوياقامة معإ

 اثث ومعرض فود جيت للصناعات الغذائية.فرينكس لصناعة األ
 انتاإلعال لوحات ،الكتيبات مثل التجارية للمعارض الدعائية املواد خالل من املستهدفة األسواق يف الرتوجيية احلمالت تكثيف 

 إنفاقها يتم عام كل  حمددة موازنة ختصيصالبد أن يتم  احلمالتهذه  جناح لضمان. اإللكرتوين الرتويج للمعارض، املخصصة
 للمنتج السوقية املكانة وتقوية منها االستفادة لتعظيم الرتوجيية احلمالت تنظيمل إرشادي منوذج وضع إىل ابإلضافة الرتويج، على

 .املصري
  إعادة تنظيم األجنحة املصرية لتشمل تشجيع االشرتاك يف املعارض الدولية املتخصصة من قبل الشركات املصرية مع العمل على

 كرب عدد من املشاركني وكذلك العمل على متثيل الشركات بشكل مجاعي من خالل املواد الدعائية والرتوجيية اجملمعة.أ
 ارض اخلارجية وتفادي املشاكل اخلاصة ابلتنظيم لتعظيم االستفادة من املشاركة اخلارجيةصالح وتعديل منظومة املشاركة يف املعإ. 

الصنيجتربة   

جتربة 
جنوب 
افريقيا 
وكوراي 
 اجلنوبية
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 ودةـــــاجلحتسني ي و ـــم الفنـــالدعخدمات  .5
 املستفيدة من خدمات الدعم الفين املوجهة لتنمية الصادرات ومنها: املصدرة شركات العداد زايدة أ 

o الشرتاطات التصدير للدول املستهدفة. على شهادات اجلودة واملطابقة للمواصفات طبقاً  صولحلا 
o إبنشاء وتطوير أعمال الوحدات اخلاصة ابلتصدير يف الشركات الصناعية. اخلدمات اخلاصة 
o .خدمات الرتويج والتسويق لفتح أسواق جديدة 
o .اخلدمات اخلاصة بتطوير املنتجات 
o نتاج املرن كاليف واإلخلدمات اخلاصة خبفض التاLean Manufacturing 
o مديرين تصدير للشركات الصناعية. تدريب 

 

 

 حزمة من اخلدمات لزايدة أعداد األسواق والدول املتواجد هبا الشركات التصديرية من خالل تقدمي  ةمبادرة النفاذ لألسواق اجلديد
 من خالل:
o  األسواق اجلديدة الواعدة لكل شركة على حدة.حتديد 
o  بعثات تروجيية  –ربط الشركات املصدرة ابملستوردين احملتملني ابألسواق اجلديدة من خالل ) ترويج إلكرتوين– 

 معارض(. –اجتماعات ثنائية 
 

 ابآليت: تقومن أعلى  يف مصراجلدد أعداد املصدرين هبدف العمل على زايدة  إنشاء حاضنات لتنمية الصادرات يف احملافظات 
o  تدريب(. –إدارة  –التوجيه التصديري  -التأهيل واجلاهزية التصديرية ) شهادات جودة 
o فرص تصديرية  –بعثات جتارية  –معارض  –تكوين حتالفات تصديرية  -النفاذ لألسواق اخلارجية ) دراسات سوق– 

 االشرتاك يف املناقصات الدولية(.
o   النقل(. -الشحن  –الدفع  -متويل الصادرات   –خدمات إمتام العمليات التصديرية ) استشارات العقود التصديرية  

جتربة 
أمريكا، 
الدمنارك 
وجنوب 
 أفريقيا

جتربة 
جنوب 
 افريقيا
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  تدريب املصدريني .6
  االشرتاطات ساليب التسويق والتسعري وكذا أعقد تدريبات خاصة للمصدريني اجلدد لتوعيتهم إبجراءات التصدير وأفضل

 .الدولية وشهادات اجلودة املطلوبة للنفاذ لألسواق اخلارجية
  ابلشركات ملدد قصرية )من شهر تطوير برانمج أخصائي تصدير ابلتعاون مع شركات القطاع اخلاص يتضمن تدريبات عملية

 –الشحن واللوجستيات  – التسعري –الرتويج  –على مهارات التصدير ابلشركات الصناعية مثل التخطيط شهر( إيل ثالثة أ
 التمويل ... إخل.

  تكثيف محالت توعية للشركات الصغرية واملتوسطة حول أمهية إنشاء حتالفات تصديرية ومتابعة تطور الشركات يف هذا اجملال
 .مع املشرتكني من خالل عقد ورش عمل واجتماعات دورية

 

 كرتونيةيلالتجارة اإلاستخدام تكنولوجيا املعلومات و  .7
  من قبل القطاع اخلاص لكرتوينشركات متخصصة فـي التسويق اإل لتطوير هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا املعلوماتالتنسيق مع. 
 تطوير منصة إليكرتونية للصادرات العمل على التنسيق مع احتاد الصناعات املصرية واجملالس التصديرية ونقطة التجارة الدولية ل

 حتتوي على اآليت: أبمريكا  Sri Lanka Business – Export.gov –مباليزاي  Matradeمثل املصرية 
o .برامج تدريب أونالين لكافة مراحل العملية التصديرية 
o  القطاعات املستهدفة.و دراسات ومعلومات عن األسواق اخلارجية 
o  املصدرين املصريني ابملشرتيني الدوليني.جتارة إلكرتونية لربط 
o .قاعدة بياانت تضم كافة املصدرين املصريني واملستوردين يف األسواق اخلارجية 
o .كافة التشريعات والقوانني واإلجراءات ذات الصلة ابلعملية التصديرية 
o للربح. خدمات وبياانت التواصل مع مؤسسات تنمية الصادرات احلكومية / اخلاصة / غري اهلادفة 
o .استشارات تصديرية أونالين  

جتربة 
ماليزاي، 

سريالنكا 
 وأمريكا

جتربة 
كوراي 

اجلنوبية 
اهلند، 
 ايرلندا
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 ارةـــــل التجــــع: تسهيــور الرابـــاحمل
 

 :والقواعد التصديرية اإلجراءات .1
  إنشاء مكتب لتلقي كافة شكاوي املصدريني اخلاصة ابإلجراءات القانونيةTrouble Shooting One Stop Shop  واختاذ

 الالزم حنو تيسريها.
  اتحتها للشركات الصناعية.كافة النماذج الالزمة للتصدير وإ  جراءات اخلاصة ابلتصدير والعمل على ميكنةاإلتبسيط كافة مراجعة و 

 

ساعات يف  3ساعة مقارنة بــ 88 يف مصر املستندية واملتطلبات للشروط المتثالحيث تبلغ عدد الساعات الالزمة للتصدير ل
عمال املناولة يف املوانئ أأما فيما يتعلق ابلوقت الالزم إلمتام  .ساعة للربازيل، ساعة واحدة للدمنارك 18 ساعة يف كينيا،19،تونس

ساعة يف املغرب،  19ساعة يف تركيا،  16ساعة مقارنة بــ 48على احلدود وكذلك التخليص اجلمركي واجراءات الفحص والتخليص أو 
 ساعة يف كينيا. 21

 Doing Business Report in 2: املصدر
 

   وذلك لتبسيط خرى موحد وشامل يغذي كافة اهليئات األكسجل دمج سجل املصدريني واملستوردين مع السجل التجاري
 (.1999 /17تعديل النصوص القانونية اخلاصة بذلك )قانون رقم جراءات مع اإل

 

 لغاء دور اهليئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات يف هذا الصدد، لى الواردات على مصلحة اجلمارك وإقصر عملية الرقابة ع
 .155/2002و 1770/1971تعديل القرار اجلمهوري ألرقام من خالل 

 

 

 .على املستورد وليس له مثيل يف الدول املقارنة أعباءمكرراً يضيف أصبح حيث أن دور اهليئة 
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 العامة للرقابة على الصادرات والوارداتة ـــــلهيئاحلالـيــــة ل بعض األنشطة
 

 والتصدير واالسترياد والزراعة األغذية ومراقبة خماطرها من الوقاية و املؤينة اإلشعاعات قوانني ألحكام اخلاضعة املصدرة السلع مجيع فحص. 
 مهنة ومزاولة والغش التدليس وقمع الفنية املصنفات على الرقابة قواعد ألحكام اخلاضعة واملستوردة املصدرة السلع ورقابة فحص على اإلشراف 

 .والكيل والقياس والوزن األاثر ومحاية الثمينة املعادن على والرقابة الصناعة يف تستخدم اليت السامة وغري السامة واملواد الصيدلة
 اخلارجية. ابلتجارة املختص الوزير من قرار هبا يصدر يتال للقواعد وفقاً  النظام هلذا اخلاضعة للسلعة ابلنسبة التتبع بنظام االلتزام من التأكد 
 اختياراي. فحصها الشأن أصحاب يطلب اليت السلع فحص  
 األشخاص أو اجلهات من أي تطلبها اليت التحاليل إجراء. 
 اتفاقياتاملصدرة إىل الدول املربم بينها وبني مصر  املصرياملكتسبة املنشأ  إصدار شهادات املنشأ واملرور للصادرات من السلع املصرية املنشأ أو 

 .من هذه اإلتفاقيات أي يفجتارية ثنائية أو إقليمية أو متعددة األطراف تتمتع مصر مبوجبها مبعامالت تفضيلية فيما عدا ما ورد بشأنه نص خاص 
 واالستشارية  العلمية املكاتب التجاريني، سجل والوسطاء الوكالء املستوردين، سجل املصدرين، سجل سجل: اآلتية التجارية السجالت إمساك

 السودان مع التكامل بطاقات ابإلضافة اىل سجل
 

  املصدر: املوقع الرمسي للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات 
 

 

  وال سيما للعناصر امللوثة ليقوم هبا جهاز شئون البيئة. لتوحيد عمليات الفحص البيئي 4/1994تعديل القانون رقم  

  سباب لحة اجلمارك بتقدمي املربرات واألالزمنية اليت بعدها تعترب الواردات مفرج عنها ما مل تقم مص الفرتةيتناول قانوين إضافة نص
 فراج.وضحة لعدم اإلامل

 ية.سرتشادية حلماية املنتجات املصر األسعار االوتطبيق للحد من التهريب ى الواردات لتشديد الرقابة ع  
 

 

 :اجلودة والفحص اخلاص ابلتصديرمنظومة  .2
  إنشاء معامل متطورة مبعدات وأنظمة وكوادر واعتماد دويل ملنح شهادات اجلودة الالزمة للمنتجات املصدرة خاصة يف اجملاالت

 .اليت ال تتوافر هبا معامل يف مصر مثل فحص الصناعات اهلندسية
 .توحيد املواصفات املصرية اخلاصة ابإلنتاج والتعبئة والتغليف مع املواصفات الدولية 
  مجعية التنسيق مع( تنمية وتطوير الصادرات البستانيةHEIA) واملمارسات  احلديثة التقنيات فيما يتعلق بتوسيع نطاق تطبيق

 Global Gap, HACCP, GMP مثل العاملية واملواصفات الشهادات الدولية يف قطاع احلاصالت الزراعية وخاصة
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 اديـــــل االقتصـــالتكامس: ـــور اخلامـــــاحمل
 

 ديدةاالتفاقيات التجارية اجل .1
  االفريقية من االتفاقيات التجارية بني مصر والتكتالت االقتصادية املختلفة )املريكسور، التكتالت الثالثة االنتهاءالعمل على ،

 خلدمة تغطية االسواق املستهدفة يف دول امريكا الالتينية، غرب وجنوب افريقيا والدول االوروأسيوية. (أوراسيا
 وكذا مع  ،مع املريكسور التجارية العمل على عقد اتفاقيات جتارية مع االرجنتني والربازيل وبريو حلني االنتهاء من توقيع االتفاقية

 .االفريقية التكتالت الثالثةحلني االنتهاء من توقيع االتفاقية التجارية مع  نيجرياي وغاان كال من
  امللكية الفكرية للحاصالت الزراعية، واستحداث قانون زراعي جديد يتوافق مع متطلبات الـ اتفاقيةإقرارUPOF العاملية 

 
  احلاليةاالتفاقيات التجارية  .2

 مصر يف إطار االتفاقيات التجارية والعمل على إلغاؤها ىدراسة القوائم السلبية واحلصص املفروضة عل. 
 .إعداد تقارير دورية ابلعوائق اجلمركية وغري اجلمركية اليت تواجه الصادرات املصرية للتنسيق والتفاوض مع الدول املعنية إلزالتها 

 
 التعاون مع الشركاء احلاليني  عميقت .3

  من السلع األساسية كاللحوم واجللود والنب وغريها، مقابل  مصرتطبيق مبدأ املبادلة مع الدول االفريقية من خالل مبادلة ورادات
 .% سلع ومنتجات مصرية50% من قيمتها يف صورة عملة أجنبية، و50دفع 

   يف يب( و و املستهدفة )مثل دول اخلليج واالحتاد األور تعميق نطاق االتفاقات التجارية املصرية مع عدد من التكتالت االقتصادية
ذات التكنولوجيا العالية(  لالنتقال حنو حترير الصناعات القطاعات االقتصادية ذات األولوية ) مثل الطاقة اجلديدة واملتجددة و 

 .حركة رأس املال والعمالة
 

  



 
 

    

)16( 

 

  خطــــــة عمـــــل واستراتيجيـــــــة مضاعفــــــــة الصـــــادرات املصريــــــــــة

 لــــــــة العمــــــــخط
 اجلهـــات املنفــــذة 2020 2019 2018 2017 احملــــاور/ اإلطار الزمنــــــي

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
 الصــــادرات لتنميــــة املؤسســــي اإلطــــار: األول احملـــور

 وزارة التجارة والصناعة                 املصريـــــــــة ادراتــــة الصــــــاز تنميــــــجه إعــادة تفعيــل

 احلوافـــــز منظومـــــة: الثانــــي احملــــور

 وزارة التجارة والصناعة                 ىل مساندة تنموية إتعديل منظومة دعم الصادرات وحتويل جزء منه 

 وزارة التجارة والصناعة                 تطبيق املنظومة اجلديدة لدعم الصادرات 

 وزارة التجارة والصناعة                 هبدف تنمية الصادرات بطريقة غري مباشرة فريقياتقدمي معونة دولية إىل أ
 وزارة اخلارجية 

 وزارة التعاون الدويل
 وزارة التجارة والصناعة                 تفعيل دور بنك تنمية الصادرات وشركة ضمان خماطر الصادرات

 البنك املركزي
 بنك تنمية الصادات 

خماطر شركة ضمان 
 الصادرات

 وزارة التجارة والصناعة                  الصادراتالتنسيق مع البنك املركزي خلفض أسعار الفائدة لتمويل 
 البنك املركزي

 وزارة االستثمار                 تفعيل قانون االستثمار اجلديد 

 وزارة التجارة والصناعة                 تروجيية محالت لتكثيف االستثمار وزارة مع التنسيق
 وزارة االستثمار

 التصديريـــــة اخلدمــــــات: الثالــث احملــــور
 وزارة التجارة والصناعة                 تعديل منظومة خدمات التمثيل التجاري 

تنمية الصادرات  هيئة
 تمثيل التجاريال

 مجعية املصدرين                  إنشاء شبكة املراكز اللوجستية
 اجملالس التصديرية

 مركز حتديث الصناعة                 تطبيق برامج تعميق الصناعة املصرية 

تنمية الصادرات هيئة                  عمال واملعارض اخلارجيةاأل توفيق ولقاءات التجارية البعثات تكثيف
 تمثيل التجاري ال

 اجملالس التصديرية
 مركز حتديث الصناعة                 الفين الدعم خدمات من املستفيدة املصدرة شركاتال عدادأ زايدة



 
 

    

)17( 

 

  خطــــــة عمـــــل واستراتيجيـــــــة مضاعفــــــــة الصـــــادرات املصريــــــــــة

 اجلهـــات املنفــــذة 2020 2019 2018 2017 احملــــاور/ اإلطار الزمنــــــي
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

 حتديث الصناعةمركز                  اجلديدة لألسواق النفاذ تطبيق مبادرة
 تنمية الصادراتهيئة 

 تنمية الصادراتهيئة                  الصادرات لتنمية حاضنات إنشاء
 مركز حتديث الصناعة

 تنمية الصادراتهيئة                  املصدريني تطبيق برامج تدريب
مركز تدريب التجارة )

 (اخلارجية
 تنمية الصادراتهيئة                  املصرية للصادرات إليكرتونية منصة تطوير

 مركز حتديث الصناعة
 اجملالس التصديرية

 التجـــــارة تسهيــــل: الرابــع احملـــور
وزارة التجارة والصناعة                  إصالح تشريعي إلجراءات وقواعد التصدير

  هيئة املواصفات واجلودة
 اجمللس الوطين لالعتماد

                 ملنح شهادات اجلودة الالزمة للمنتجات املصدرةمعتمدة دوليا إنشاء معامل متطورة 

                 ة والتغليف مع املواصفات الدوليةتوحيد املواصفات املصرية اخلاصة ابإلنتاج والتعبئ

 االقتصـــــادي التكامـــل: اخلامـــس احملـــــور
 االقتصادية والتكتالت مصر بني التجارية االتفاقيات من االنتهاء على العمل

 (، أوراسيااالفريقية الثالثة التكتالت املريكسور،) املختلفة
 وزارة التجارة والصناعة                

 وزارة اخلارجية

                 الزراعية للحاصالت الفكرية امللكية اتفاقية إقرار

 التجارية االتفاقيات إطار يف مصر على املفروضة واحلصص السلبية القوائم دراسة
 إلغاؤها على والعمل

                

إعداد تقارير دورية ابلعوائق اجلمركية وغري اجلمركية اليت تواجه الصادرات املصرية 
 للتنسيق والتفاوض مع الدول املعنية إلزالتها

                

                 فريقيةاأل الدول مع املبادلة مبدأ تطبيق

 



 
 

    

 

 

  املصريــــــــــة ادراتـــــة الصــــــــة مضاعفـــــــل واستراتيجيـــــة عمــــــخط

 

 
 
 (1) ملحــــــق
 

املنتجات الواعدة واألسواق املستهدفة للصادرات املصريــــــــــة مقسمة 
 على املدى القصري، املتوسط والطويل



1 

 أفريقيا

 االتحاد االوروبي

 االسواق المستهدفة للمدي القصير

 منطقة التجارة الحرة العربية 

أفريقياوشمال   

اسيوية وشرقاالورو   

أسيا    

 أمريكا الشمالية

 الصناعات النسيجية

 المالبس الجاهزة

 المفروشات

 المنسوجات

 صناعات مواد البناء

 السيراميك

 الرخام

 ادوات صحية 

حديد منشآت من أو أجزاء منشآت 

ومصنوعات وصلب والواح القضبان 

مشابك )اخري من الحديد والصلب 

 (سيور الحركة، سالك االت النسيج

 

 الصناعات الغذائية

 حلوي وشكوالتة

 مخاليط مواد عطرية

 اجبان

 عسل اسود

الخضروات 

 المحفوظة والجاهزة

 عجائن غذائية

 عصائر

 من االلومنيوممصنوعات 

 مصنوعات من اسفلت

 الصناعات الهندسية

 اسالك وكابالت كهربائية

 سخانات المياه الكهربائية

 اجهزة حرارية اخري

 مكونات السيارات

 الصور وتليفزيوناتشاشة المونتير واجهزة عرض 

 اشخاص او اكثر ١٠سيارات معدة لنقل 

 اجهزة طبخ ومسخنات اطباق تعمل بالغاز

 (غساالت، ثالجات ومجمدات)اجهزة منزلية 

 اجهزة تكييف هواء واجزاء ألجهزة التكييف

 آالت لشغل اسالك معدنية

 عدد المنتجات المستهدفة
١٥ 

 عدد االسواق المستهدفة
١٣ 

 عدد المنتجات المستهدفة
١٩ 

المستهدفةاالسواق عدد   

١٠ 

 عدد المنتجات المستهدفة

٣ 

 عدد االسواق المستهدفة

١ 

 عدد المنتجات المستهدفة

٣ 

المستهدفةاالسواق عدد   

١٤ 

 عدد المنتجات المستهدفة
٢ 

المستهدفةاالسواق عدد   

٢ 



منطقة التجارة الحرة العربية وشمال االتحاد االوروبيأمريكا الشماليةأفريقيااالورو اسيوية
أفريقيا

فرنسا، بولندا، الدنمارك، النمسا، أسبانيا، أمريكا--المالبس الجاھزة
السويد والتشيك

االمارات، العراق، الكويت، السعودية، 
قطر، لبنان، البحرين، المغرب وموريتانيا

فرنسا، أسبانيا، بلجيكا، السويد، سلوفاكيا، أمريكا--المفروشات المنزلية
ايرلندا، الدنمارك، ايطاليا و المانيا

االمارات، عمان، العراق، الكويت، 
السعودية، قطر، لبنان الجزائر والبحرين

االمارات، الكويت، السعودية، لبنان بلجيكا، البرتغال والمملكة المتحدةأمريكاالسودانتركياالمنسوجات
والبحرين

االمارات، قطر، العراق، الكويت والمغرب----الرخام

االمارات، قطر، السعودية  ولبنان--اثيوبيا، السودان وموريشيوس-السيراميك

---كينيا-ادوات صحية

منشآت او أجزاء منشآت من 
الحديد والصلب والواح 
القضبان ومشغوالت اخري

---اثيوبيا وزامبيا-

مصنوعات اخري من الحديد 
والصلب (مشابك سيور 

الحركة، سالك االت النسيج)
---أثيوبيا-

---موريشيوس، السودان واثيوبيا-مصنوعات من االلومنيوم

المغرب----مصنوعات من اسفلت

---الكونغو الديمقراطية والسودان-حلوي وشكوالتة

---الكونغو الديمقراطية والسودان-مخاليط مواد عطرية

 
---موريشيوس والسودان-اجبان

السعودية، االردن، عمان، االمارات وتونس----عسل اسود

المنتجات المستھدفة

أوالً : المنتجـــات واألســواق المستهدفــــة على المدى القصيـــــر



منطقة التجارة الحرة العربية وشمال االتحاد االوروبيأمريكا الشماليةأفريقيااالورو اسيوية
أفريقيا

الخضروات المحفوظة 
السعودية، االمارات، الكويت، الجزائر ---روسياوالجاھزة

واالردن

االمارات، السعودية، العراق، الكويت ولبنان--اثيوبيا، كينيا ومدغشقر-عجائن غذائية

السعودية، االمارات، عمان، الكويت والعراق--زيمبابوي-عصائر

شاشة المونتير واجھزة 
العراق والمغرب--كينيا واثيوبيا-عرض الصور وتليفزيونات

اسالك وكابالت وموصالت 
االمارات، قطر، العراق، الكويت، --اثيوبيا-كھربائية

السعودية، الجزائر وتونس

سيارات معدة لنقل ١٠ 

اشخاص او اكثر
---السودان واثيوبيا-

اجھزة طبخ ومسخنات اطباق 
---السودان-تعمل بالغاز

اجھزة تكييف ھواء واجزاء 
---السودان-ألجھزة التكييف

اجھزة منزلية (غساالت، 
---السودان، كينيا، موريشيوس واثيوبيا-ثالجات ومجمدات)

---اثيوبيا-سخانات المياه الكھربائية

---كينيا واثيوبيا-اجھزة حرارية اخري

---اثيوبيا، ماالوي وكينيا-مكونات السيارات

---كينيا-محوالت

---اثيوبيا، كينيا واوغندا-آالت لشغل اسالك معدنية

المنتجات المستھدفة

أوالً : المنتجـــات واألســواق المستهدفــــة على المدى القصيـــــر (تابع)



متوسطاالسواق المستهدفة للمدي ال 2  

اسيوية وشرقاالورو   

أسيا    

 منطقة التجارة الحرة العربية 

أفريقياوشمال   أفريقيا 
 أمريكا الجنوبية

 االتحاد االوروبي

 أمريكا الشمالية

 الصناعات النسيجية

 المالبس الجاهزة

 المفروشات

 المنسوجات

 صناعات مواد البناء

 الرخام

 ادوات صحية 

حديد منشآت من أو أجزاء منشآت 

ومصنوعات وصلب والواح القضبان 

مشابك )اخري من الحديد والصلب 

 (سيور الحركة، سالك االت النسيج

 

 الصناعات الغذائية

 حلوي وشكوالتة

 مخاليط مواد عطرية

 اجبان

الخضروات 

 المحفوظة والجاهزة

 عجائن غذائية

 من االلومنيوممصنوعات  عصائر

 مصنوعات من اسفلت

 الصناعات الهندسية

 اسالك وكابالت كهربائية

 سخانات المياه الكهربائية

 مكونات السيارات

 الصور وتليفزيوناتشاشة المونتير واجهزة عرض 

 اشخاص او اكثر ١٠سيارات معدة لنقل 

 اجهزة طبخ ومسخنات اطباق تعمل بالغاز

 اجهزة تكييف هواء واجزاء ألجهزة التكييف

 اواني مائدة ومطبخ

 منتجات من بورسلين وخزف

 أجهزة طرد مركزي

المستهدفة عدد المنتجات  

 قائم
 عدد االسواق المستهدفة

٥ 

 ١ جديد ١

المستهدفة عدد المنتجات  

۷ 

االسواق المستهدفةعدد   

١٨ 
المستهدفة عدد المنتجات  

 قائم

المستهدفةاالسواق عدد   

١٥ 

 ٥ جديد -

المستهدفة المنتجاتعدد   

١١ 

 عدد االسواق المستهدفة

٥ 

 جديد - قائم

المستهدفةالمنتجات عدد   

 قائم

 عدد االسواق المستهدفة

٨ 

 ٢ جديد ١

المستهدفة عدد المنتجات  

 قائم

 عدد االسواق المستهدفة

۷ 

 ٥ جديد ١٢



منطقة التجارة الحرة العربية وشمال أفريقيااالتحاد االوروبيأمريكا الشماليةأمريكا الجنوبيةأفريقيااالورو اسيوية وشرق أسيا

ھايتي، السلفادور، البرازيل، بيرو، كوبا، --المالبس الجاھزة
-ألمانيا، المملكة المتحدة، الدنمارك وبولنداالمكسيكھندوراس، جاميكا، شيلي والدومينيكان

فرنسا، السويد، بولندا، رومانيا، التشيك، اسبانيا، ---كازاخستانالمفروشات المنزلية
-اليونان، المانيا، النمسا وايطاليا

الواليات التحدة االمريكيةجواتيماال، فينزويال، السلفادور، كوبا وكوستاريكا--المنسوجات
المملكة المتحدة، البرتغال، المجر، فرنسا، 

رومانيا، بولندا، التشيك، النمسا، سلوفينيا، فرنسا، 
الدنمارك، اسبانيا واليونان

-

-النمسا وھولنداالمكسيككولومبيا، االكوادور وبيرو-تركياالرخام

-----تركياالسيراميك

---بنما، بيرو، الدومينيكان، البرازيلغانا ونيجيرياتركياادوات صحية

منشآت او أجزاء منشآت من 
الحديد والصلب والواح 
القضبان ومشغوالت اخري

----نيجيريا وكوديفواركازاخستان

مصنوعات اخري من الحديد 
والصلب (مشابك سيور 

الحركة، سالك االت النسيج)
----نيجيريا وغانا-

----نيجيريا-مصنوعات من االلومنيوم

قطر، االمارات، عمان، المغرب والكويت-----مصنوعات من اسفلت

االمارات، العراق، السعودية، لبنان وقطر-----اواني مائدة ومطبخ

االمارات، لبنان، االردن وقطر-----منتجات من بورسلين وخزف

 
----نيجيريا وسيراليون-حلوي وشكوالتة

-المانيا، المملكة المتحدة، اسبانيا وبولندا--نيجيريا وكوديفوارالصينمخاليط مواد عطرية

-المملكة المتحدة، البرتغال وسلوفاكيا--السنغال وسيراليون-اجبان

المنتجات المستھدفة

ثانياً : المنتجـــات واألســواق المستهدفــــة على المدى المتوسط



منطقة التجارة الحرة العربية وشمال أفريقيااالتحاد االوروبيأمريكا الشماليةأمريكا الجنوبيةأفريقيااالورو اسيوية

------عسل اسود

الخضروات المحفوظة 
---كوستاريكا، الھندوراس، شيلي وبنما-الصينوالجاھزة

----غانا-عجائن غذائية

----غانا-عصائر

شاشة المونتير واجھزة 
االمارات، الجزائر، الكويت والسعوديةفرنسا، المانيا ورومانياالمكسيكجواتيماال، الدومينيكان، االرجنتيننيجيريا وغانا-عرض الصور وتليفزيونات

اسالك وكابالت وموصالت 
بنما، بيرو، كولومبيا، بارجواي، بوليفيا، كوبا نيجيريا وغانا-كھربائية

--المكسيك وأمريكاوالدومينيكان

سيارات معدة لنقل ١٠ 

اشخاص او اكثر
االمارات، السعودية، قطر والبحرين---غانا-

اجھزة طبخ ومسخنات 
----نيجيريا وغانا-اطباق تعمل بالغاز

اجھزة تكييف ھواء واجزاء 
----نيجيريا وغانا-ألجھزة التكييف

اجھزة منزلية (غساالت، 
------ثالجات ومجمدات)

----نيجيريا-سخانات المياه الكھربائية

------اجھزة حرارية اخري

----نيجيريا-مكونات السيارات

------محوالت

------آالت لشغل اسالك معدنية

-----كازاخستاناجھزة طرد مركزي

المنتجات المستھدفة

ثانياً : المنتجـــات واألســواق المستهدفــــة على المدى المتوسط (تابع)
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منطقة التجارة الحرة العربية وشمال االتحاد االوروبيأمريكا الشماليةأمريكا الجنوبيةأفريقيااالورو اسيوية وشرق أسيا
أفريقيا

روسيا، كازاخستان، قيرغيزستان، طاجيكستان، المالبس الجاھزة
البرازيل، كولومبيا، بيرو، كوستاريكااوكرانيا، ارمنيا، الصين

روسيا، كازاخستان، قيرغيزستان، طاجيكستان، المفروشات المنزلية
أذربيجان، تركمستان، بيالروسيا، الصين

شيلي، باھاماس، السلفادور، كوبا، كولومبيا، 
كوستاريكا، البرازيل، الدومينيكان، بوليفيا، 

ھاندوراس، جواتيماال
المكسيك

البرازيل، اوروجواي، كوستاريكا، الدومينيكان،  السودانروسيا، كازاخستان، اوكرانيا، الصينالمنسوجات
بوليفيا، االكوادور، شيلي، باراجواي، بنما

المغرب، البحرين، الجزائر، االمارات، تونس، 
لبنان، موريتانيا، السعودية، العراق، الكويت

أمريكاالرخام

ھولندا، النمسا، الدنماركأمريكابيرو، بنما، الباھاماس، فنزويالبتسوانا، تنزانياروسيا، كازاخستان، تركياالسيراميك

ألمانيا، المملكة المتحدة، اسبانيا، المجرالمكسيك، أمريكاشيليانجوال، الكنغوروسيا، كازاخستان، طاجيكستانادوات صحية

منشآت او أجزاء منشآت من 
الحديد والصلب والواح 
القضبان ومشغوالت اخري

المملكة المتحدة، المجر، رومانياانجوال، تنزانيا، الكنغو-

مصنوعات اخري من الحديد 
والصلب (مشابك سيور 

الحركة، سالك االت النسيج)
جنوب افريقيا، انجوالكازاخستان

جنوب افريقيا، انجوالروسيا، كازاخستانمصنوعات من االلومنيوم

أمريكااوروجواي، باراجواي، كولومبيا، البرازيلمصنوعات من اسفلت

قيرغيزستان، طاجيكستاناواني مائدة ومطبخ

ألمانيا، المملكة المتحدة، ليتوانيا، ايرلندافنزويال، بيرومنتجات من بورسلين وخزف

 
المملكة المتحدة، فرنسا، المانيا، بولنداجنوب افريقيا، انجوالقيرغيزستان، ارمنيا، بيالروسيا، جورجياحلوي وشكوالتة

المكسيكالبرازيل، كولومبيا، جوتيماال، كوستاريكاجنوب افريقيا، الكنغومخاليط مواد عطرية

المملكة المتحدة، فرنسا، النمسا، بولنداالمكسيكالبرازيل، شيلي، بنماجنوب افريقيا، انجوال، نامبيااجبان

المنتجات المستھدفة

ثالثاً : المنتجـــات واألســواق المستهدفــــة على المدى الطويـــــل



منطقة التجارة الحرة العربية وشمال االتحاد االوروبيأمريكا الشماليةأمريكا الجنوبيةأفريقيااالورو اسيوية وشرق أسيا
أفريقيا

عسل اسود

الخضروات المحفوظة 
والجاھزة

روسيا، كازاخستان، قيرغيزستان، بيالروسيا، 
فرنسا، المانيا، السويد، اسبانياالمكسيكأوروجواي، ھاندوراس، بارجاوايمولدوفا

المانيا، المملكة المتحدة، السويد، ايرلنداعجائن غذائية

المانيا، بولندا، استونيا، كرواتيانامبيا، بتسوانا، موزمبيق، انجوال، جنوب افريقياعصائر

جنوب افريقيا، تنزانيا، انجوال طاجيكستان، اوزبكستانالزيوت والدھون

شاشة المونتير واجھزة 
فرنسا، المانيا، المملكة المتحدة، بولنداأمريكاانجوالجورجياعرض الصور وتليفزيونات

اسالك وكابالت وموصالت 
كھربائية

روسيا، كازاخستان،  طاجيكستان، أذربيجان، 
المملكة المتحدة، فرنسا، المانيا، ليتوانيا، البرازيل، بيرو، كوبا، شيلينامبيا، موزمبيق، جنوب افريقيا، تنزانياتركمستان، الصين

ايرلندا، سلوفاكيا، اسبانيا، التشيك

سيارات معدة لنقل ١٠ 

اشخاص او اكثر
الجزائرالمكسيككوبا، كوستاريكا، فنزويالتنزانيا، جنوب افريقياأذربيجان

اجھزة طبخ ومسخنات اطباق 
جنوب افريقيا، انجوالتعمل بالغاز

اجھزة تكييف ھواء واجزاء 
جنوب افريقيا، انجوال، تنزانيا، نامبيا طاجيكستانألجھزة التكييف

اجھزة منزلية (غساالت، 
جنوب افريقيا، انجوالثالجات ومجمدات)

المكسيكأرجنتين، االكوادور، كولومبيا، شيلي، بيروجنوب افريقيا، انجوال، بتسواناسخانات المياه الكھربائية

جنوب افريقيا، انجوالاجھزة حرارية اخري

المانيا، سلوفاكيا، المملكة المتحدة، التشيكنامبيا، جنوب افريقيا، انجوالقيرغيزستان، طاجيكستان، اوزبكستان، تركمستانمكونات السيارات

محوالت

المنتجات المستھدفة

ثالثاً : المنتجـــات واألســواق المستهدفــــة على المدى الطويـــــل (تابع)



منطقة التجارة الحرة العربية وشمال االتحاد االوروبيأمريكا الشماليةأمريكا الجنوبيةأفريقيااالورو اسيوية وشرق أسيا
أفريقيا

جنوب افريقياآالت لشغل اسالك معدنية

اجھزة طرد مركزي

-بلجيكا، فرنسا، المملكة المتحدة، البرتغال--جنوب افريقيا، تنزانيا-البطاريات

جنوب افريقيا، انجواللوحات التحكم الكھربائي

اآلت واجھزة آلية لتحضير 
جنوب افريقياالزيوت والدھون

 طاجيكستان، تركمستان، اوكرانيااجھزة إنارة

المنتجات المستھدفة

ثالثاً : المنتجـــات واألســواق المستهدفــــة على المدى الطويـــــل (تابع)


