خطــة عمــل واسرتاتيجيــة مضاعفـة
الصـادرات املصريـة
(امللخص التنفيذي)

2017

خطــة عمـــل واسرتاتيجيــة مضاعفـة الصــادرات املصريــة
( )1األهــــداف االسرتاتيجيـــة





مضاعفة الصادرات المصرية خالل خمس سنوات.
تشجيع التحول نحو الصادرات ذات القيمة المضافة العالية.
توسيع قاعدة المصدرين لتشمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
استهداف أسواق ذات فرص تصديرية واعدة.

( )2األســـــواق واملنتجــــات املستهدفـــــة

تعتمد املنهجية على تقسيم األسواق واملنتجات املستهدفة إىل ثالث فرتات وفقا لألولويات والفرص التصديرية املتاحة
(وارد التفاصيل بامللحق رقم )1

املرحلـــة األولــــى :املدى القصري

املرحـــلة الثانيــــــة :املدى املتوسط

املرحلــة الثالثـــــة :املدى الطويل

2۰1٨ -2۰1٧

2۰1٩ -2۰1٨

2۰2۰ -2۰1٩

يتــــم حتديــد األولويـــات لألســواق واملنتجـــات املستهدفــــة وفقــاً لعــــدة معاييـــــر:
أوالً :علـــى مستـــوى األســــواق
 .1معدالت الطلب على المنتج ونمو السوق الخارجي.
 .2االتفاقيات التجارية.
 .3االمكانيات اللوجستية وخطوط الشحن.
 .4التركيز على أفريقيا.
ثانيـــاً :علـــى مستــــوى املنتجــــات
 .1الجاهزية للتصدير.
 .2التوافق مع متطلبات األسواق الخارجية.
 .3القدرات االنتاجية.
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خطــة عمـــل واسرتاتيجيــة مضاعفـة الصــادرات املصريــة
( )3حمـــاور وآليــات تنفيــذ االسرتاتيجيــــــــــة

( )1اإلطــــار املؤسســــي
لتنميــــة الصــــادرات

( )5التكامـــل
االقتصـــــادي

( )2منظومـــــة
احلوافـــــز

( )3اخلدمــــــات
التصديريـــــة

( )4تسهيــــل التجـــــارة
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خطــة عمـــل واسرتاتيجيــة مضاعفـة الصــادرات املصريــة

خطــــــــة العمــــــــل
2020
2019
2018
2017
4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1

احملــــاور /اإلطار الزمنــــــي

اجلهـــات
املنفــــذة

احملـــور األول :اإلطــــار املؤسســــي لتنميــــة الصــــادرات
وزارة التجارة
والصناعة

إعــادة تفعيــل جهــــــاز تنميــــــة الصــــادرات املصريـــــــــة
احملــــور الثانــــي :منظومـــــة احلوافـــــز

وزارة التجارة
والصناعة
وزارة التجارة
والصناعة
وزارة التجارة
والصناعة
وزارة اخلارجية
وزارة التعاون
الدولي
وزارة التجارة
والصناعة
البنك املركزي
بنك تنمية
الصادات
شركة ضمان
خماطر الصادرات
وزارة التجارة
والصناعة
البنك املركزي
وزارة االستثمار
وزارة التجارة
والصناعة
وزارة االستثمار

تعديل منظومة دعم الصادرات وحتويل جزء منه إىل مساندة تنموية
تطبيق املنظومة اجلديدة لدعم الصادرات

تقديم معونة دولية إىل أفريقيا بهدف تنمية الصادرات بطريقة غري مباشرة

تفعيل دور بنك تنمية الصادرات وشركة ضمان خماطر الصادرات

التنسيق مع البنك املركزي خلفض أسعار الفائدة لتمويل الصادرات
تفعيل قانون االستثمار اجلديد
التنسيق مع وزارة االستثمار لتكثيف محالت تروجيية

()4

خطــة عمـــل واسرتاتيجيــة مضاعفـة الصــادرات املصريــة

احملــــور الثالــث :اخلدمــــــات التصديريـــــة
وزارة التجارة
والصناعة
هيئة تنمية
الصادرات
التمثيل التجاري
مجعية املصدرين
اجملالس
التصديرية
مركز حتديث
الصناعة
هيئة تنمية
الصادرات
التمثيل التجاري
اجملالس
التصديرية
مركز حتديث
الصناعة
مركز حتديث
الصناعة
هيئة تنمية
الصادرات
هيئة تنمية
الصادرات
مركز حتديث
الصناعة
هيئة تنمية
الصادرات
(مركز تدريب
التجارة
اخلارجية)

تعديل منظومة خدمات التمثيل التجاري

إنشاء شبكة املراكز اللوجستية
تطبيق برامج تعميق الصناعة املصرية

تكثيف البعثات التجارية ولقاءات توفيق األعمال واملعارض اخلارجية

زيادة أعداد الشركات املصدرة املستفيدة من خدمات الدعم الفين

تطبيق مبادرة النفاذ لألسواق اجلديدة

إنشاء حاضنات لتنمية الصادرات

تطبيق برامج تدريب املصدريني
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خطــة عمـــل واسرتاتيجيــة مضاعفـة الصــادرات املصريــة
هيئة تنمية
الصادرات
مركز حتديث
الصناعة
اجملالس
التصديرية

تطوير منصة إليكرتونية للصادرات املصرية

احملـــور الرابــع :تسهيــــل التجـــــارة
وزارة التجارة
والصناعة هيئة
املواصفات
واجلودة اجمللس
الوطين لالعتماد

إصالح تشريعي إلجراءات وقواعد التصدير
إنشاء معامل متطورة معتمدة دوليا ملنح شهادات اجلودة الالزمة للمنتجات املصدرة
توحيد املواصفات املصرية اخلاصة باإلنتاج والتعبئة والتغليف مع املواصفات الدولية
احملـــــور اخلامـــس :التكامـــل االقتصـــــادي
العمل على االنتهاء من االتفاقيات التجارية بني مصر والتكتالت االقتصادية املختلفة (املريكسور،
التكتالت الثالثة االفريقية ،أوراسيا)
إقرار اتفاقية امللكية الفكرية للحاصالت الزراعية
دراسة القوائم السلبية واحلصص املفروضة على مصر يف إطار االتفاقيات التجارية والعمل على
إلغاؤها
إعداد تقارير دورية بالعوائق اجلمركية وغري اجلمركية اليت تواجه الصادرات املصرية للتنسيق
والتفاوض مع الدول املعنية إلزالتها
تطبيق مبدأ املبادلة مع الدول األفريقية
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وزارة التجارة
والصناعة
وزارة اخلارجية

خطــة عمـــل واسرتاتيجيــة مضاعفـة الصــادرات املصريــة

ملحق رقم ()1
املنتجات املصرية الواعدة للتصدير واألسواق املستهدفة مقسمة على
األجل القصري ،املتوسط والطويل

1

االسواق المستهدفة للمدي القصير

االتحاد االوروبي

أمريكا الشمالية

عدد المنتجات المستهدفة
٣
عدد االسواق المستهدفة
١٤

االورو اسيوية وشرق
أسيا
عدد المنتجات المستهدفة
٢
عدد االسواق المستهدفة
٢

أفريقيا

منطقة التجارة الحرة العربية
وشمال أفريقيا

عدد المنتجات المستهدفة
١٩
عدد االسواق المستهدفة
١٠

عدد المنتجات المستهدفة
١٥
عدد االسواق المستهدفة
١٣
الصناعات النسيجية

حلوي وشكوالتة

عجائن غذائية

اسالك وكابالت كهربائية

شاشة المونتير واجهزة عرض الصور وتليفزيونات

مخاليط مواد عطرية

الخضروات
المحفوظة والجاهزة

سخانات المياه الكهربائية

سيارات معدة لنقل  ١٠اشخاص او اكثر

عصائر

اجهزة حرارية اخري

اجهزة طبخ ومسخنات اطباق تعمل بالغاز

مكونات السيارات

اجهزة تكييف هواء واجزاء ألجهزة التكييف

آالت لشغل اسالك معدنية

اجهزة منزلية (غساالت ،ثالجات ومجمدات)

المالبس الجاهزة

السيراميك

المفروشات

الرخام

المنسوجات

ادوات صحية

اجبان

مصنوعات من االلومنيوم

عسل اسود

مصنوعات من اسفلت

الصناعات الهندسية

الصناعات الغذائية

صناعات مواد البناء
منشآت أو أجزاء منشآت من حديد
وصلب والواح القضبان ومصنوعات
اخري من الحديد والصلب (مشابك
سيور الحركة ،سالك االت النسيج)

عدد المنتجات المستهدفة
٣
عدد االسواق المستهدفة
١

أوﻻً :اﻟﻤﻨﺘﺠ ــﺎت واﻷﺳــﻮاق اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓـ ــﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪى اﻟﻘﺼﻴ ـ ــﺮ
االورو اسيوية

أفريقيا

أمريكا الشمالية

االتحاد االوروبي

منطقة التجارة الحرة العربية وشمال
أفريقيا

المالبس الجاھزة

-

-

أمريكا

فرنسا ،بولندا ،الدنمارك ،النمسا ،أسبانيا،
السويد والتشيك

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

المفروشات المنزلية

-

-

أمريكا

فرنسا ،أسبانيا ،بلجيكا ،السويد ،سلوفاكيا،
ايرلندا ،الدنمارك ،ايطاليا و المانيا

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

المنسوجات

تركيا

السودان

أمريكا

بلجيكا ،البرتغال والمملكة المتحدة

االمارات ،الكويت ،السعودية ،لبنان
والبحرين

الرخام

-

-

-

-

االمارات ،قطر ،العراق ،الكويت والمغرب

السيراميك

-

اثيوبيا ،السودان وموريشيوس

-

-

االمارات ،قطر ،السعودية ولبنان

ادوات صحية

-

كينيا

-

-

-

منشآت او أجزاء منشآت من
الحديد والصلب والواح
القضبان ومشغوالت اخري

-

اثيوبيا وزامبيا

-

-

-

المنتجات المستھدفة

مصنوعات اخري من الحديد
والصلب )مشابك سيور
الحركة ،سالك االت النسيج(

-

أثيوبيا

-

-

-

مصنوعات من االلومنيوم

-

موريشيوس ،السودان واثيوبيا

-

-

-

مصنوعات من اسفلت

-

-

-

-

المغرب

حلوي وشكوالتة

-

الكونغو الديمقراطية والسودان

-

-

-

مخاليط مواد عطرية

-

الكونغو الديمقراطية والسودان

-

-

-

اجبان

-

موريشيوس والسودان

-

-

-

عسل اسود

-

-

-

-

السعودية ،االردن ،عمان ،االمارات وتونس

أوﻻً :اﻟﻤﻨﺘﺠ ــﺎت واﻷﺳــﻮاق اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓـ ــﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪى اﻟﻘﺼﻴ ـ ــﺮ )ﺗﺎﺑﻊ(
االورو اسيوية

أفريقيا

أمريكا الشمالية

االتحاد االوروبي

منطقة التجارة الحرة العربية وشمال
أفريقيا

الخضروات المحفوظة
والجاھزة

روسيا

-

-

-

السعودية ،االمارات ،الكويت ،الجزائر
واالردن

عجائن غذائية

-

اثيوبيا ،كينيا ومدغشقر

-

-

االمارات ،السعودية ،العراق ،الكويت ولبنان

عصائر

-

زيمبابوي

-

-

السعودية ،االمارات ،عمان ،الكويت والعراق

شاشة المونتير واجھزة
عرض الصور وتليفزيونات

-

كينيا واثيوبيا

-

-

العراق والمغرب

اسالك وكابالت وموصالت
كھربائية

-

اثيوبيا

-

-

االمارات ،قطر ،العراق ،الكويت،
السعودية ،الجزائر وتونس

-

السودان واثيوبيا

-

-

-

اجھزة طبخ ومسخنات اطباق
تعمل بالغاز

-

السودان

-

-

-

اجھزة تكييف ھواء واجزاء
ألجھزة التكييف

-

السودان

-

-

-

اجھزة منزلية )غساالت،
ثالجات ومجمدات(

-

السودان ،كينيا ،موريشيوس واثيوبيا

-

-

-

سخانات المياه الكھربائية

-

اثيوبيا

-

-

-

اجھزة حرارية اخري

-

كينيا واثيوبيا

-

-

-

مكونات السيارات

-

اثيوبيا ،ماالوي وكينيا

-

-

-

محوالت

-

كينيا

-

-

-

آالت لشغل اسالك معدنية

-

اثيوبيا ،كينيا واوغندا

-

-

-

المنتجات المستھدفة

سيارات معدة لنقل ١٠
اﺷﺧﺎص او اﻛﺛر

االسواق المستهدفة للمدي المتوسط

2

االتحاد االوروبي

أمريكا الشمالية

عدد المنتجات المستهدفة
۷
عدد االسواق المستهدفة
قائم  ١٢جديد ٥

االورو اسيوية وشرق
أسيا

عدد المنتجات المستهدفة
٥
عدد االسواق المستهدفة
قائم  ١جديد ١

عدد المنتجات المستهدفة
٨
عدد االسواق المستهدفة
 ١جديد ٢
قائم

منطقة التجارة الحرة العربية
وشمال أفريقيا

أفريقيا

عدد المنتجات المستهدفة
٥
عدد االسواق المستهدفة
قائم  ١١جديد

الصناعات النسيجية

-

المالبس الجاهزة

الرخام

المفروشات

ادوات صحية

منشآت أو أجزاء منشآت من حديد
وصلب والواح القضبان ومصنوعات
اخري من الحديد والصلب (مشابك
سيور الحركة ،سالك االت النسيج)

المنسوجات

مصنوعات من االلومنيوم

اواني مائدة ومطبخ
منتجات من بورسلين وخزف

عدد المنتجات المستهدفة
۷
عدد االسواق المستهدفة
١٨

عدد المنتجات المستهدفة
١٥
عدد االسواق المستهدفة
٥
جديد
قائم

الصناعات الهندسية

الصناعات الغذائية

صناعات مواد البناء

مصنوعات من اسفلت

أمريكا الجنوبية

حلوي وشكوالتة

عجائن غذائية

اسالك وكابالت كهربائية

شاشة المونتير واجهزة عرض الصور وتليفزيونات

مخاليط مواد عطرية

الخضروات
المحفوظة والجاهزة

سخانات المياه الكهربائية

سيارات معدة لنقل  ١٠اشخاص او اكثر

اجبان

عصائر

أجهزة طرد مركزي

اجهزة طبخ ومسخنات اطباق تعمل بالغاز

مكونات السيارات

اجهزة تكييف هواء واجزاء ألجهزة التكييف

ﺛﺎﻧﻴﺎً :اﻟﻤﻨﺘﺠ ــﺎت واﻷﺳــﻮاق اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓـ ــﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪى اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ
المنتجات المستھدفة

االورو اسيوية وشرق أسيا

أفريقيا

أمريكا الجنوبية

أمريكا الشمالية

االتحاد االوروبي

منطقة التجارة الحرة العربية وشمال أفريقيا

المالبس الجاھزة

-

-

ھايتي ،السلفادور ،البرازيل ،بيرو ،كوبا،
ھندوراس ،جاميكا ،شيلي والدومينيكان

المكسيك

ألمانيا ،المملكة المتحدة ،الدنمارك وبولندا

-

المفروشات المنزلية

كازاخستان

-

-

-

فرنسا ،السويد ،بولندا ،رومانيا ،التشيك ،اسبانيا،
اليونان ،المانيا ،النمسا وايطاليا

-

المنسوجات

-

-

جواتيماال ،فينزويال ،السلفادور ،كوبا وكوستاريكا

الواليات التحدة االمريكية

المملكة المتحدة ،البرتغال ،المجر ،فرنسا،
رومانيا ،بولندا ،التشيك ،النمسا ،سلوفينيا ،فرنسا،
الدنمارك ،اسبانيا واليونان

-

الرخام

تركيا

-

كولومبيا ،االكوادور وبيرو

المكسيك

النمسا وھولندا

-

السيراميك

تركيا

-

-

-

-

-

ادوات صحية

تركيا

غانا ونيجيريا

بنما ،بيرو ،الدومينيكان ،البرازيل

-

-

-

منشآت او أجزاء منشآت من
الحديد والصلب والواح
القضبان ومشغوالت اخري

كازاخستان

نيجيريا وكوديفوار

-

-

-

-

مصنوعات اخري من الحديد
والصلب )مشابك سيور
الحركة ،سالك االت النسيج(

-

نيجيريا وغانا

-

-

-

-

مصنوعات من االلومنيوم

-

نيجيريا

-

-

-

-

مصنوعات من اسفلت

-

-

-

-

-

قطر ،االمارات ،عمان ،المغرب والكويت

اواني مائدة ومطبخ

-

-

-

-

-

االمارات ،العراق ،السعودية ،لبنان وقطر

منتجات من بورسلين وخزف

-

-

-

-

-

االمارات ،لبنان ،االردن وقطر

حلوي وشكوالتة

-

نيجيريا وسيراليون

-

-

-

-

مخاليط مواد عطرية

الصين

نيجيريا وكوديفوار

-

-

المانيا ،المملكة المتحدة ،اسبانيا وبولندا

-

اجبان

-

السنغال وسيراليون

-

-

المملكة المتحدة ،البرتغال وسلوفاكيا

-

ﺛﺎﻧﻴﺎً :اﻟﻤﻨﺘﺠ ــﺎت واﻷﺳــﻮاق اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓـ ــﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪى اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ )ﺗﺎﺑﻊ(
المنتجات المستھدفة

االورو اسيوية

أفريقيا

أمريكا الجنوبية

أمريكا الشمالية

االتحاد االوروبي

منطقة التجارة الحرة العربية وشمال أفريقيا

عسل اسود

-

-

-

-

-

-

الخضروات المحفوظة
والجاھزة

الصين

-

كوستاريكا ،الھندوراس ،شيلي وبنما

-

-

-

عجائن غذائية

-

غانا

-

-

-

-

عصائر

-

غانا

-

-

-

-

شاشة المونتير واجھزة
عرض الصور وتليفزيونات

-

نيجيريا وغانا

جواتيماال ،الدومينيكان ،االرجنتين

المكسيك

فرنسا ،المانيا ورومانيا

االمارات ،الجزائر ،الكويت والسعودية

اسالك وكابالت وموصالت
كھربائية

-

نيجيريا وغانا

بنما ،بيرو ،كولومبيا ،بارجواي ،بوليفيا ،كوبا
والدومينيكان

المكسيك وأمريكا

-

-

-

غانا

-

-

-

االمارات ،السعودية ،قطر والبحرين

اجھزة طبخ ومسخنات
اطباق تعمل بالغاز

-

نيجيريا وغانا

-

-

-

-

اجھزة تكييف ھواء واجزاء
ألجھزة التكييف

-

نيجيريا وغانا

-

-

-

-

اجھزة منزلية )غساالت،
ثالجات ومجمدات(

-

-

-

-

-

-

سخانات المياه الكھربائية

-

نيجيريا

-

-

-

-

اجھزة حرارية اخري

-

-

-

-

-

-

مكونات السيارات

-

نيجيريا

-

-

-

-

محوالت

-

-

-

-

-

-

آالت لشغل اسالك معدنية

-

-

-

-

-

-

اجھزة طرد مركزي

كازاخستان

-

-

-

-

-

سيارات معدة لنقل ١٠
اﺷﺧﺎص او اﻛﺛر

االسواق المستهدفة للمدي الطويل

3

االتحاد االوروبي

أمريكا الشمالية

االورو اسيوية وشرق
أسيا

عدد المنتجات المستهدفة
١٣
عدد االسواق المستهدفة
٣
قائم  ١٦جديد

عدد المنتجات المستهدفة
١۷
عدد االسواق المستهدفة
قائم
جديد
٤
١١

عدد المنتجات المستهدفة
١١
عدد االسواق المستهدفة
قائم
 ٢جديد -

أفريقيا

منطقة التجارة الحرة العربية
وشمال أفريقيا

أمريكا الجنوبية

عدد المنتجات المستهدفة
٢
عدد االسواق المستهدفة
قائم  ١۰جديد
-

عدد المنتجات المستهدف
٢١
عدد االسواق المستهدف
۷
جديد
قائم
الصناعات النسيجية

حلوي وشكوالتة

عجائن غذائية

اسالك وكابالت كهربائية

شاشة المونتير واجهزة عرض الصور وتليفزيونات

آالت لشغل اسالك معدنية

مخاليط مواد عطرية

الخضروات
المحفوظة والجاهزة

سخانات المياه الكهربائية

سيارات معدة لنقل  ١٠اشخاص او اكثر

أجهزة طرد مركزي

عصائر

اجهزة حرارية اخري

اجهزة طبخ ومسخنات اطباق تعمل بالغاز

البطاريات

اجهزة تكييف هواء واجزاء ألجهزة التكييف

لوحات التحكم الكهربائي

اجهزة منزلية (غساالت ،ثالجات ومجمدات)

اآلت لتحضير الزيوت والدهون

المالبس الجاهزة

السيراميك

المفروشات

الرخام

منشآت أو أجزاء منشآت من حديد
وصلب والواح القضبان ومصنوعات
اخري من الحديد والصلب (مشابك
سيور الحركة ،سالك االت النسيج)

المنسوجات

ادوات صحية

اواني مائدة ومطبخ

اجبان

مصنوعات من االلومنيوم

منتجات من بورسلين وخزف

الزيوت والدهون

مكونات السيارات

عسل اسود

أجهزة إنارة

مصنوعات من اسفلت

٢

الصناعات الهندسية

الصناعات الغذائية

صناعات مواد البناء

عدد المنتجات المستهدفة
١٣
عدد االسواق المستهدفة
١٥
قائم
جديد

ﺛﺎﻟﺜﺎً :اﻟﻤﻨﺘﺠ ــﺎت واﻷﺳــﻮاق اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓـ ــﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪى اﻟﻄﻮﻳ ـ ــﻞ
المنتجات المستھدفة

االورو اسيوية وشرق أسيا

أفريقيا

أمريكا الجنوبية

المالبس الجاھزة

روسيا ،كازاخستان ،قيرغيزستان ،طاجيكستان،
اوكرانيا ،ارمنيا ،الصين

البرازيل ،كولومبيا ،بيرو ،كوستاريكا

المفروشات المنزلية

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

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

المنسوجات

روسيا ،كازاخستان ،اوكرانيا ،الصين

السودان

أمريكا الشمالية

االتحاد االوروبي

المكسيك

البرازيل ،اوروجواي ،كوستاريكا ،الدومينيكان،
بوليفيا ،االكوادور ،شيلي ،باراجواي ،بنما

الرخام

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

أمريكا

السيراميك

روسيا ،كازاخستان ،تركيا

بتسوانا ،تنزانيا

بيرو ،بنما ،الباھاماس ،فنزويال

أمريكا

ھولندا ،النمسا ،الدنمارك

ادوات صحية

روسيا ،كازاخستان ،طاجيكستان

انجوال ،الكنغو

شيلي

المكسيك ،أمريكا

ألمانيا ،المملكة المتحدة ،اسبانيا ،المجر

منشآت او أجزاء منشآت من
الحديد والصلب والواح
القضبان ومشغوالت اخري

-

انجوال ،تنزانيا ،الكنغو

مصنوعات اخري من الحديد
والصلب )مشابك سيور
الحركة ،سالك االت النسيج(

كازاخستان

جنوب افريقيا ،انجوال

مصنوعات من االلومنيوم

روسيا ،كازاخستان

جنوب افريقيا ،انجوال

مصنوعات من اسفلت

اواني مائدة ومطبخ

أمريكا

قيرغيزستان ،طاجيكستان

منتجات من بورسلين وخزف

حلوي وشكوالتة

المملكة المتحدة ،المجر ،رومانيا

اوروجواي ،باراجواي ،كولومبيا ،البرازيل

فنزويال ،بيرو

قيرغيزستان ،ارمنيا ،بيالروسيا ،جورجيا

منطقة التجارة الحرة العربية وشمال
أفريقيا

ألمانيا ،المملكة المتحدة ،ليتوانيا ،ايرلندا

المملكة المتحدة ،فرنسا ،المانيا ،بولندا

جنوب افريقيا ،انجوال

مخاليط مواد عطرية

جنوب افريقيا ،الكنغو

البرازيل ،كولومبيا ،جوتيماال ،كوستاريكا

المكسيك

اجبان

جنوب افريقيا ،انجوال ،نامبيا

البرازيل ،شيلي ،بنما

المكسيك

المملكة المتحدة ،فرنسا ،النمسا ،بولندا

ﺛﺎﻟﺜﺎً :اﻟﻤﻨﺘﺠ ــﺎت واﻷﺳــﻮاق اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓـ ــﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪى اﻟﻄﻮﻳ ـ ــﻞ )ﺗﺎﺑﻊ(
المنتجات المستھدفة

االورو اسيوية وشرق أسيا

أفريقيا

أمريكا الجنوبية

أمريكا الشمالية

االتحاد االوروبي

منطقة التجارة الحرة العربية وشمال
أفريقيا

عسل اسود

الخضروات المحفوظة
والجاھزة

روسيا ،كازاخستان ،قيرغيزستان ،بيالروسيا،
مولدوفا

أوروجواي ،ھاندوراس ،بارجاواي

المكسيك

عجائن غذائية

المانيا ،المملكة المتحدة ،السويد ،ايرلندا

عصائر

المانيا ،بولندا ،استونيا ،كرواتيا

نامبيا ،بتسوانا ،موزمبيق ،انجوال ،جنوب افريقيا

الزيوت والدھون

طاجيكستان ،اوزبكستان

جنوب افريقيا ،تنزانيا ،انجوال

شاشة المونتير واجھزة
عرض الصور وتليفزيونات

جورجيا

انجوال

اسالك وكابالت وموصالت
كھربائية

روسيا ،كازاخستان ،طاجيكستان ،أذربيجان،
تركمستان ،الصين

نامبيا ،موزمبيق ،جنوب افريقيا ،تنزانيا

البرازيل ،بيرو ،كوبا ،شيلي

أذربيجان

تنزانيا ،جنوب افريقيا

كوبا ،كوستاريكا ،فنزويال

سيارات معدة لنقل ١٠
اﺷﺧﺎص او اﻛﺛر
اجھزة طبخ ومسخنات اطباق
تعمل بالغاز
اجھزة تكييف ھواء واجزاء
ألجھزة التكييف

المملكة المتحدة ،فرنسا ،المانيا ،ليتوانيا،
ايرلندا ،سلوفاكيا ،اسبانيا ،التشيك

الجزائر

المكسيك

طاجيكستان

جنوب افريقيا ،انجوال ،تنزانيا ،نامبيا

اجھزة منزلية )غساالت،
ثالجات ومجمدات(

سخانات المياه الكھربائية

جنوب افريقيا ،انجوال ،بتسوانا

اجھزة حرارية اخري

جنوب افريقيا ،انجوال

محوالت

أمريكا

فرنسا ،المانيا ،المملكة المتحدة ،بولندا

جنوب افريقيا ،انجوال

جنوب افريقيا ،انجوال

مكونات السيارات

فرنسا ،المانيا ،السويد ،اسبانيا

قيرغيزستان ،طاجيكستان ،اوزبكستان ،تركمستان

نامبيا ،جنوب افريقيا ،انجوال

أرجنتين ،االكوادور ،كولومبيا ،شيلي ،بيرو

المكسيك

المانيا ،سلوفاكيا ،المملكة المتحدة ،التشيك

ﺛﺎﻟﺜﺎً :اﻟﻤﻨﺘﺠ ــﺎت واﻷﺳــﻮاق اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓـ ــﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪى اﻟﻄﻮﻳ ـ ــﻞ )ﺗﺎﺑﻊ(
المنتجات المستھدفة

االورو اسيوية وشرق أسيا

آالت لشغل اسالك معدنية

أفريقيا

أمريكا الجنوبية

أمريكا الشمالية

االتحاد االوروبي

منطقة التجارة الحرة العربية وشمال
أفريقيا

جنوب افريقيا

اجھزة طرد مركزي

البطاريات

-

جنوب افريقيا ،تنزانيا

لوحات التحكم الكھربائي

جنوب افريقيا ،انجوال

اآلت واجھزة آلية لتحضير
الزيوت والدھون

جنوب افريقيا

اجھزة إنارة

طاجيكستان ،تركمستان ،اوكرانيا

-

-

بلجيكا ،فرنسا ،المملكة المتحدة ،البرتغال

-

