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  املصريــــــــــة ادراتـــــة الصــــــــة مضاعفـــــــل واسرتاتيجيـــــة عمــــــخط

 ةـــداف االستراتيجيــــهاأل( 1)
  سنواتمضاعفة الصادرات ادلصرية خالل مخس.  
 تشجيع التحول ضلو الصادرات ذات القيمة ادلضافة العالية. 
 لتشمل ادلشروعات الصغرية وادلتوسطة صدري توسيع قاعدة ادل.  
 سواق ذات فرص تصديرية واعدةأف استهدا. 

 

 ةـــــات المستهدفــــواق والمنتجـــــاألس (2)
 

      ولويات والفرص التصديرية المتاحةثالث فترات وفقا لألتعتمد المنهجية على تقسيم األسواق والمنتجات المستهدفة إلى 
 (1رقم  بالملحقصيل االتف)وارد 

 
 

 
 ر:ـــــدة معاييــــاً لعــة وفقــــات المستهدفـــواق والمنتجــات لألســـولويد األــم تحديــــيت
 

 

 واقــــوى األســـى مستـــأواًل: عل
 .السوق اخلارجيمعدالت الطلب على ادلنتج ومنو  .1
  .االتفاقيات التجارية .2
  .االمكانيات اللوجستية وخطوط الشح  .3
 .فريقياأالًتكيز على  .4

 
 
 

 اتــــوى المنتجــــى مستـــاً: علـــثاني
  .اجلاىزية للتصدير .1
  .اخلارجية سواقالتوافق مع متطلبات األ .2
  .القدرات االنتاجية .3

 

المدى القصير: ىــــولاألة ـــمرحلال  
۲۰۱7- ۲۰۱8  

المدى المتوسط: ةــــــثانياللة ـــمرحال  
۲۰۱8- ۲۰۱9  

المدى الطويل: ةـــــثالثالة ــمرحلال  
۲۰۱9- ۲۰۲۰  
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  ةــــــــــاالستراتيجيات تنفيــذ ـــــاور وآليــــمح( 3)
 

 
 
 
 
 

 
 

  

اإلطــــار المؤسســــي لتنميــــة ( 1)
 الصــــادرات

الحوافـــــزمنظومـــــة ( 2)  

الخدمــــــات التصديريـــــة( 3) تسهيــــل التجـــــارة( 4)   

التكامـــل االقتصـــــادي( 5)  
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 ادراتــــة الصــــي لتنميــــار المؤسســــور األول: اإلطـــالمح
 

 

 ةـــــــــالمصري ادراتــــة الصــــــتنمي ةــــيئه لـــــتفعيادة ـــإع .1
 

 
 
 
 
 .مجال تنمية الصادرات فيتعمل  التيالجهات الحكومية وغير الحكومية تنسيق بين كافة إلى ال لهيئةاهدف ت* 

 
 

 صندوق تنمية الصادراتلالمجالس التصديرية، وممثلين برئاسة وزير التجارة والصناعة وبعضوية مجلس إدارة  لهيئةلكون ي* 
 ، وعدد من األشخاص المعنيين بتنمية الصادرات.وبنك تنمية الصادرات والتمثيل التجاري ومركز تحديث الصناعة

 
    

*هيئــــة تنمية الصادرات المصرية   

 المجالس التصديرية مركز تدريب التجارة الخارجية

 التمثيل التجاري

 الهيئة العامة للمعارض
متابعة والتنسيقال  
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  تنمية الصادرات المصرية يئةهمهام ومسئوليات: 

 
 السياسات:التخطيط و  (1)

  .الصادرات الصناعية بتنمية ودعمسياسات ادلتعلقة تطبيق ال -
  .كافة اجلهات التابعة وادلعنية بالتصديرمتابعة أداء  وبرامج  اتادلوازنو اخلطط السنوية اعداد  -

 :والترويج ( التسويق2)
 .للصادرات ادلصرية العامةحتسني الصورة والعمل على سواق اخلارجية يف األ والصناعات ادلصريةلمنتجات لالًتويج  -
 االستكشافية.و  والبعثات التجاريةتنفيذ مبادرات التسويق كادلعارض،  -
مستوى على و  والقطاعي لكليإجراء دراسات السوق لتغطية أسواق التصدير العادلية، ومجع ادلعلومات على ادلستوى ا -

 الشركات.
 سواق الفنية، متطلبات األاجلمارك، األسعارادلنافسني، و ادلنتجني ، سواق اخلارجيةاألع  الالزمة توفري ادلعلومات  -

 .اللوجستيةوادلعلومات 
يتم فيو  األعمال،بتنظيم منتدي سنوي لتنمية الصادرات ليكون منصة للحوار بني متخذي القرار ورلتمع  ادلركزيقوم  -

 االستماع للتحديات وادلعوقات اليت تواجو ادلصدري ، ومناقشة السياسات التجارية، ومتابعة أداء الصادرات ادلصرية.
 .(4بند رقم ) وارد التفاصيل وآليات التسويق والًتويج يف احملور الثالث بعنوان اخلدمات التصديرية -

 

 هيئة تنمية الصادرات المصرية

 التخطيط والسياسات التسويق والترويج  الدعم الفني  تبسيط اإلجراءات   المتابعة والتقييم

الهيكل التنفيذي من الهيئات والجهات 
 مجلس اإلدارة التابعة للمركز
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 :الدعم الفني( 3)

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

 
 ورفع الوعي: تبسيط االجراءات( 4)

بالتصدير ذلك بالتنسيق مع ىيئة الرقابة على الصادرات والواردات واذليئة  ادلتعلقةالعمل على تبسيط وتسهيل االجراءات  -
وصندوق تنمية الصادرات وبنك تنمية الصادرات وشركة ضمان سلاطر  العامة للمواصفات واجلودة ومصلحة اجلمارك

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

 
 ( المتابعة والتقييم:5)

 .الس التصديرية ومركز تدريب التجارة اخلارجيةاجمل واالشراف على داءاأل تقييميقوم ادلركز ب -
 يراقب ويتابع أداء التمثيل التجاري واذليئة العامة للمعارض وادلؤدترات. -
كل م  وزارة التجارة والصناعة، وصندوق تنمية   وازنةع  طريق ادلنح وما خيصص لذلك مب اجلهازيتم دتويل أنشطة  -

 .الصادرات
 

 ـــــــةة المماثلــــارب الدوليــالتج 
 

 

 

 .اجلهة ادلسئولة ع  تنمية الصادرات يف ادلملكة ادلتحدة 
  يف السفارات والقنصليات التابعة للمملكة. مكتب زللي ودويل، شلثلة دوليا   151لديها 
 .تقدم برامج تطوير مهارات وبناء قدرات ادلصدري  اجلدد 
 .دعم ادلصدري  ذوي اخلربة لتوسيع أسواقهم 
 .مساعدة الشركات الكربى للتغلب على القيود التجارية 
 . جذب وتوسيع قاعدة ادلستثمري 

 
 

 

 المتحدةهيئة التجارة واالستثمار بالمملكة 
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 .اجلهة ادلسئولة ع  تنمية الصادرات يف أسًتاليا 
  مكتب دويل. 116مكتب زللي و  18لديها 
 .تعمل على تطوير ادلصدري  اجلدد 
 .توفري ادلعلومات ع  التشريعات والقوانني والفرص التصديرية 
  .تنظيم اجتماعات توفيق األعمال 
 .تيسري ادلشاركة يف ادلعارض اخلارجية 

 

 تجارة أسترالياهيئة 
 

 

 .اجلهة ادلسئولة ع  تنمية الصادرات يف الربازيل 
  مكتب دويل وزللي. 11لديها 
 .تقوم بتوفري ادلعلومات ودراسات السوق ع  أسواق التصدير 
  .تنظيم ادلعارض الدولية 
 .تقدمي خدمات استشارات تصديرية 
  خدمات النفاذ لألسواق(تقوم بتشغيل شبكة م  ادلراكز الدولية لدعم التجارة )تقدم 

 

 

 هيئة ترويج التجارة واالستثمار البرازيلية
 

 زـــــة الحوافـــــي: منظومــــور الثانــــالمح
 
 

 ة ــــــــز الماليــــالحواف .1
  ادلستهدفة: وادلنتجات قطاعاتبالًتكيز علي الالبنود التالية  مساندة ىلإاستقطاع جزء م  دعم الصادرات لتوجيهو 

 

o  للتصدير ةهادلوجالتكاليف االستثمارية خلطوط االنتاج اجلديدة. 
o  باألسواق اخلارجيةومنافذ بيع فتح معارض.  
o ت التجارية واحلمالت الدعائيةثل تسجيل العالماالعمليات الًتوجيية باألسواق اخلارجية م. 

 
 

  م  خالل نمية الصادرات إىل مساندة تنمويةللشركات م  صندوق تادلقدمة حتويل جزء م  ادلساندة التصديرية ادلباشرة ،
على حتديد بعض القطاعات ذات العائد األعلى م  ادلساندة التصديرية يعتمد للمساندة التنموية للصادرات  جترييببرنامج 
برنامج  يفمصدريها بإدراجهم  األسواق الدولية. وم  مث العمل على تطوير يفمنتجات زلددة تتمتع بتنافسية عالية  واختيار

قطاعات الصناعية وشرائح صلاح الربنامج، يتم تعميمو على كافة ال ةوىف حال تنمية متكامل وقياس العائد منو على صادراهتم.
 .(2)تفاصيل الربنامج يف ملحق رقم  ادلصدري 

 

 تجربة أسبانيــــا

تــــونـــستجربة   
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حيث أن النظام احلايل لدعم الصادرات يفتقد وجود آلية واضحة الختيار ادلنتجات والشركات ادلستهدفة وكذلك ال حيدد 
لقياس التطور على مستوى الشركات ادلستفيدة وعلى ادلستوى  داءلألال حيدد مؤشرات و سقف مايل للخروج م  الدعم 

جراءات تعومي سعر أن إإىل كونو دعم موجو للمستورد االجنيب م  خالل ختفيض سعر ادلنتج السيما  باإلضافة. القومي
)تفاصيل ادلالحظات والتوصيات بشأن منظومة دعم  ادلصرييف رفع التنافسية السعرية للمنتج ة قد سامهت الصرف احلالي

 .(3رقم الصادرات احلالية ملحق 
  

 
  وربطها باألىداف التصديرية القومية  تنمية الصادرات ادلصرية بشكل غري مباشرهبدف معونة دولية إىل الدول االفريقية تقدمي

ن كثري م  احلكومات تقوم بتقدمي منح للدول أ: حيث وجد م  أجل مساندة الشركات ادلصرية للنفاذ إىل ىذه األسواق
 .ملعالطاقة، وتوفري فرص و االستشارات، و جتماعية مثل دعم البنية التحتية، األفريقية يف عدد م  النواحي االقتصادية واال

وتقوم الدول ادلاضلة باالعتماد على شركاهتا ادلصدرة لتوريد نسبة كبرية م  ادلنتجات واخلدمات ادلطلوبة للتنمية يف أفريقيا، شلا 
 ة سوقية كبرية. يساعدىا على االستفادة م  الفرص التصديرية ادلتاحة واالحتفاظ مبكان

 

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

o  جانباأل دلشًتي ادلستوردي  واالتأمني يف حاالت عدم السداد م  قبل إعادة و  التأمنيبرامج. 
o مع احلكومات والشركات العامة االجنبيةالتعاقدات قروض البنكية لتمويل الصادرات ادلصرية يف برامج الضمان لل. 
o   التأمني النهائي م  قبل طابات الضمان للدفعة ادلقدمة أو خلعادل غري ال التسييلحاالت  ضدبرامج تأمني للمصدري

 .وادلشًتيني ادلستوردي 
o  ئدة لتمويل العمليات التصديرية يف ادلدد اليت سعار الفاأبرامج تعديل أسعار الفائدة ادلتبادلة وذلك لضمان استقرار

 زيد ع  سنتني.ت
  مصاريف فتح االعتمادات وتدبري رسوم و كذلك و ويل العمليات التصديرية لتمفض أسعار الفائدة خلالتنسيق مع البنك ادلركزي

 .العملة

 
 
 

تجربة 
 الدنمارك

تجربة 
بريطانيا، 

 إسبانيا وتركيا
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 جنبية المباشرةارات األــجذب االستثم .3
 

  تواجو  اليتادلعوقات وتزيل  منظومة تشريعية مناسبة تدعم االقتصاد القومي يضعاجلديد الذي  قانون االستثمارتفعيل
 نظام الشباك الواحد. وتطويرىل تشجيع ادلشروعات كثيفة العمالة ر باإلضافة إمص يفادلستثمري  

 محالت تروجيية جلذب االستثمارات يف القطاعات ادلستهدفة لإلحالل زلل الواردات  كثيفالتنسيق مع وزارة االستثمار لت
وتعديل العجز يف ادليزان التجاري م  خالل دراسات جدوى مبدئية دلشروعات صناعية يف اجملاالت ذات الواردات ادلرتفعة 

 ذلندسية والكيماوية والغزل والنسيج.خاصة يف الصناعات ا
 ستهدفة ذات تكنولوجيا متوسطة أو عالية مثل صناعات ادلصناعات ال إلقامة مشروعات يفراضي واخلدمات دعم تكلفة األ

 ،البيوتكنولوجيو ، الطاقة اجلديدة وادلتجددة، استخدامات النانوتكنولوجي بًتوكيماويات، بناء السف الليكًتونيات، اإل
  الرمال البيضاء، الرمال السوداء، الرخام واجلرانيت. لثروات الطبيعية مثليل تعظيم االستفادة م  اإادفة الصناعات اذلو 
 يف القطاعات احملليني  ادلصنعنيلعادلية لزيارة مصر للتعرف على قدرات والشركات ا سالسل احملالتتنظيم زيارات تروجيية ل

 واستثمارية.تصديرية برام تعاقدات ادلستهدفة يتم م  خالذلا إوادلنتجات 
 

 ةـــــات التصديريــــــث: الخدمــور الثالــــالمح
 

 استخبارات السوق والخدمات االستشارية  .1
 للقيام باآليت توجيو دور التمثيل التجاري: 

o متكاملة للتسويق تشمل التسعري، الًتويج،  طخطو كثر طلبًا بالدول ادلختلفة ادلنتجات األداد مسوح تسويقية ع  إع
 .سواقومتطلبات األ ،قنوات التوزيع

o   لفنية.جراءات التسجيل واالشًتاطات اخلاصة بالتصدير وادلواصفات وادلتطلبات اإتوفري ادلعلومات الالزمة ع 
o إلعداد الدراسات ادليدانية الالزمة.و  إلجياد فرص تصديرية يف الدول ادلستهدفةواالستشاريني وكالء المع  /التواصلالتعاقد 
o جانب يف الدول ادلستهدفة وإتاحتها للمصدريني ادلصريني.  ادلستوردي  وادلشًتي  األتكوي  قواعد بيانات ع 
o مكانيات التصديرية ادلتوفرة مبصر.إتاحة قاعدة بيانات ع  ادلصدريني ادلصريني واال 
o باألسواق ادلعنية لتقدمي اخلدمات ادلعاونة لتنمية  ات االستشارية والوسطاء التجاريوندلصدري  ادلصريني مبقدمي اخلدمربط ا

 الصادرات.
  إعادة توزيع الًتكز اجلغرايف دلكاتب التمثيل التجاري وفقا لألسواق ادلستهدفة مع مراعاة منح البعثات التجارية قدر كبري م  ادلرونة

 قليم )عدد م  الدول اجملاورة(. أو اإلىل ادلنطقة إوتوسيع نطاق التغطية م  مستوى الدولة 

المغربتجربة   

تجربة 
بريطانيا،     

ماليزيا  
 والبرازيل
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 كرب قدر سيع نطاق التمثيل التجاري ليشمل أسفارات والبعثات الدبلوماسية باخلارج لتو االستفادة م  االمكانيات اللوجستية ادلتوفرة لل
 شلك  م  التغطية الدولية دون ارتفاع يف التكاليف.

 مستهدفات سنوية م  حيث عدد وجودة ادلسوح اليت يتم إعدادىا م   داء مكاتب التمثيل التجاري مع وضع منط متابعة أ تطوير
كتب يف القيام بادلهام دلنتجات وكذلك سرعة وجودة االستجابة لطلبات ادلصدريني ومدى صلاح ادلكل مكتب على مستوى ا

 عاله.ادلذكورة أ
 

 المراكز اللوجستية:  .2
 

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

 

 تعميق الصناعة المصرية لزيادة القيمة المضافة .3
 اجلنسيات  احملليني ادلتعاملني مع كربى الشركات الصناعية والشركات ادلتعددة ادلوردي و  الصناعات ادلغذية حتديث ورفع كفاءة

على برامج  مع الًتكيز عمال م  قبل مركز حتديث الصناعةم  خالل برامج تنمية األ العاملة يف القطاعات ادلختلفة يف مصر
احملافظات ذات يف  ولية(أ)كمرحلة  قطاع الصناعات اذلندسية والكيماوية عليترشيد استهالك الطاقة وتطبيق نظم ادارة الطاقة 

  .بين سويف –الشرقية  –القاىرة  – سكندريةاإل – القليويبة – القطاعات مثل اجليزة الًتكز اجلغرايف ذلذه
 

 

 يةالخدمات الترويجية والتسويق .4
 عماللقاءات توفيق األكذا و ، ادلعارض القطاعية، بعثات ادلشًتي  البعثات التجارية تنظيمB2B   وفقًا خلطة ادلنتجات

 كرب عدد م  ادلصدريني اجلدد.اشراك أواالسواق ادلستهدفة مع 
 ا على غرار معرض بالقطاعات ادلستهدفة يف مصر ويتم دعوة ادلشًتي  وادلستوردي  احملتملني حلضورى ةدولي ةرض سنوياقامة معإ

 ثاث ومعرض فود جيت للصناعات الغذائية.فرينكس لصناعة األ
 لوحات ،الكتيبات مثل التجارية للمعارض الدعائية ادلواد خالل م  ادلستهدفة األسواق يف الًتوجيية احلمالت تكثيف 

 عام كل زلددة موازنة ختصيصالبد أن يتم  احلمالتىذه  صلاح لضمان. اإللكًتوين الًتويج للمعارض، ادلخصصة اإلعالنات
 ادلكانة وتقوية منها االستفادة لتعظيم الًتوجيية احلمالت تنظيمل إرشادي منوذج وضع إىل باإلضافة الًتويج، على إنفاقها يتم

 .ادلصري للمنتج السوقية

الصينتجربة   

تجربة 
جنوب 
افريقيا 
وكوريا 
 الجنوبية
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  إعادة تنظيم األجنحة ادلصرية تشجيع االشًتاك يف ادلعارض الدولية ادلتخصصة م  قبل الشركات ادلصرية مع العمل على
 بشكل مجاعي م  خالل ادلواد الدعائية والًتوجيية اجملمعة. كرب عدد م  ادلشاركني وكذلك العمل على دتثيل الشركاتلتشمل أ

 صالح وتعديل منظومة ادلشاركة يف ادلعارض اخلارجية وتفادي ادلشاكل اخلاصة بالتنظيم لتعظيم االستفادة م  ادلشاركة اخلارجية إ
 فرباير 1 م  الفًتة يفدولية ال ادلعارض يف ادلصرية ادلشاركة على الصناعة حتديث مركز وتوصيات : مالحظات4)ملحق رقم 

 .(2116 يونيو 31 حىت 2115
 

 ودةـــــالجتحسين ي و ـــم الفنـــالدعخدمات  .5
 ادلستفيدة م  خدمات الدعم الفين ادلوجهة لتنمية الصادرات ومنها: ادلصدرة شركات العداد زيادة أ 

o الشًتاطات التصدير للدول ادلستهدفة. طبقاً على شهادات اجلودة وادلطابقة للمواصفات  صولحلا 
o بإنشاء وتطوير أعمال الوحدات اخلاصة بالتصدير يف الشركات الصناعية. اخلدمات اخلاصة 
o .خدمات الًتويج والتسويق لفتح أسواق جديدة 
o .اخلدمات اخلاصة بتطوير ادلنتجات 
o نتاج ادلرن خلدمات اخلاصة خبفض التكاليف واإلاLean Manufacturing 
o مديري  تصدير للشركات الصناعية. تدريب 

 

 

 حزمة م  اخلدمات لزيادة أعداد األسواق والدول ادلتواجد هبا الشركات م  خالل تقدمي  ةمبادرة النفاذ لألسواق اجلديد
 التصديرية م  خالل:

o .حتديد األسواق اجلديدة الواعدة لكل شركة على حدة 
o  بعثات تروجيية  –ربط الشركات ادلصدرة بادلستوردي  احملتملني باألسواق اجلديدة م  خالل ) ترويج إلكًتوين– 

 معارض(. –اجتماعات ثنائية 
 

 باآليت: تقومن أعلى  يف مصراجلدد أعداد ادلصدري  هبدف العمل على زيادة  إنشاء حاضنات لتنمية الصادرات يف احملافظات 
o  تدريب(. –إدارة  –التوجيو التصديري  -التأىيل واجلاىزية التصديرية ) شهادات جودة 
o فرص تصديرية  –بعثات جتارية  –معارض  –تكوي  حتالفات تصديرية  -النفاذ لألسواق اخلارجية ) دراسات سوق– 

 االشًتاك يف ادلناقصات الدولية(.
o  الشح   –الدفع  -دتويل الصادرات   –قود التصديرية خدمات إدتام العمليات التصديرية ) استشارات الع- 

  النقل(.

تجربة 
أمريكا، 
الدنمارك 
وجنوب 
 أفريقيا

تجربة 
جنوب 
 افريقيا
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  تدريب المصدريين .6
  ساليب التسويق والتسعري وكذا االشًتاطات أعقد تدريبات خاصة للمصدريني اجلدد لتوعيتهم بإجراءات التصدير وأفضل

 .للنفاذ لألسواق اخلارجيةالدولية وشهادات اجلودة ادلطلوبة 
  بالشركات دلدد قصرية )م  شهر تطوير برنامج أخصائي تصدير بالتعاون مع شركات القطاع اخلاص يتضم  تدريبات عملية

 –الشح  واللوجستيات  –التسعري  –الًتويج  –على مهارات التصدير بالشركات الصناعية مثل التخطيط شهر( إيل ثالثة أ
 التمويل ... إخل.

  تكثيف محالت توعية للشركات الصغرية وادلتوسطة حول أمهية إنشاء حتالفات تصديرية ومتابعة تطور الشركات يف ىذا اجملال
 .مع ادلشًتكني م  خالل عقد ورش عمل واجتماعات دورية

 

 كترونيةيلالتجارة اإلاستخدام تكنولوجيا المعلومات و  .7
  م  قبل القطاع اخلاص لكًتوينشركات متخصصة فـي التسويق اإل لتطوير ادلعلومات ىيئة تنمية صناعة تكنولوجياالتنسيق مع. 
 تطوير منصة إليكًتونية للصادرات العمل على التنسيق مع احتاد الصناعات ادلصرية واجملالس التصديرية ونقطة التجارة الدولية ل

 حتتوي على اآليت: بأمريكا  Sri Lanka Business – Export.gov –مباليزيا  Matradeمثل ادلصرية 
o .برامج تدريب أونالي  لكافة مراحل العملية التصديرية 
o  القطاعات ادلستهدفة.و دراسات ومعلومات ع  األسواق اخلارجية 
o .جتارة إلكًتونية لربط ادلصدري  ادلصريني بادلشًتيني الدوليني 
o بيانات تضم كافة ادلصدري  ادلصريني وادلستوردي  يف األسواق اخلارجية. قاعدة 
o .كافة التشريعات والقوانني واإلجراءات ذات الصلة بالعملية التصديرية 
o .خدمات وبيانات التواصل مع مؤسسات تنمية الصادرات احلكومية / اخلاصة / غري اذلادفة للربح 
o . استشارات تصديرية أونالي  

تجربة 
ماليزيا، 

سريالنكا 
 وأمريكا

تجربة  
كوريا 

الجنوبية 
الهند، 
 ايرلندا
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 ارةـــــل التجــــع: تسهيــالراب ورـــالمح
 

 :والقواعد التصديرية اإلجراءات .1
  إنشاء مكتب لتلقي كافة شكاوي ادلصدريني اخلاصة باإلجراءات القانونيةTrouble Shooting One Stop Shop 

 واختاذ الالزم ضلو تيسريىا.
  تاحتها للشركات كافة النماذج الالزمة للتصدير وإ  جراءات اخلاصة بالتصدير والعمل على ميكنةاإلتبسيط كافة مراجعة و

 الصناعية.
 

ساعات يف  3ساعة مقارنة بــ 88 يف مصر ادلستندية وادلتطلبات للشروط المتثالحيث تبلغ عدد الساعات الالزمة للتصدير ل
عمال ادلناولة يف أأما فيما يتعلق بالوقت الالزم إلدتام  .ساعة للربازيل، ساعة واحدة للدمنارك 18 ساعة يف كينيا،19،تونس

ساعة يف  19ساعة يف تركيا،  16ساعة مقارنة بــ 48على احلدود وكذلك التخليص اجلمركي واجراءات الفحص والتخليص أو ادلوانئ 
 ساعة يف كينيا. 21ادلغرب، 
 Doing Business Report in 2: ادلصدر

 
   وذلك لتبسيط خرى موحد وشامل يغذي كافة اذليئات األكسجل دمج سجل ادلصدريني وادلستوردي  مع السجل التجاري

 (.1999/ 17تعديل النصوص القانونية اخلاصة بذلك )قانون رقم جراءات مع اإل
 

 لغاء دور اذليئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات يف ىذا لى الواردات على مصلحة اجلمارك وإقصر عملية الرقابة ع
 .155/2112و 1771/1971تعديل القرار اجلمهوري ألرقام م  خالل الصدد، 

 

 

 .على ادلستورد وليس لو مثيل يف الدول ادلقارنة أعباءمكرراً يضيف أصبح حيث أن دور اذليئة 
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 العامة للرقابة على الصادرات والوارداتة ـــــلهيئالحالـيــــة ل بعض األنشطة
 

 والتصدير واالسترياد والزراعة األغذية ومراقبة سلاطرىا م  الوقاية و ادلؤينة اإلشعاعات قوانني ألحكام اخلاضعة ادلصدرة السلع مجيع فحص. 
 مهنة ومزاولة والغش التدليس وقمع الفنية ادلصنفات على الرقابة قواعد ألحكام اخلاضعة وادلستوردة ادلصدرة السلع ورقابة فحص على اإلشراف 

 .والكيل والقياس والوزن األثار ومحاية الثمينة ادلعادن على والرقابة الصناعة يف تستخدم اليت السامة وغري السامة وادلواد الصيدلة
 اخلارجية. بالتجارة ادلختص الوزير م  قرار هبا يصدر اليت للقواعد وفقاً  النظام ذلذا اخلاضعة للسلعة بالنسبة التتبع بنظام االلتزام م  التأكد 
 اختياريا. فحصها الشأن أصحاب يطلب اليت السلع فحص  
 األشخاص أو اجلهات م  أي تطلبها اليت التحاليل إجراء. 
 اتفاقياتادلصدرة إىل الدول ادلربم بينها وبني مصر  ادلصريادلكتسبة ادلنشأ  إصدار شهادات ادلنشأ وادلرور للصادرات م  السلع ادلصرية ادلنشأ أو 

م  ىذه  أي يفجتارية ثنائية أو إقليمية أو متعددة األطراف تتمتع مصر مبوجبها مبعامالت تفضيلية فيما عدا ما ورد بشأنو نص خاص 
 .اإلتفاقيات

 واالستشارية  العلمية ادلكاتب التجاريني، سجل والوسطاء الوكالء ادلستوردي ، سجل ادلصدري ، سجل سجل: اآلتية التجارية السجالت إمساك
 السودان مع التكامل بطاقات باإلضافة اىل سجل

 

  المصدر: الموقع الرسمي للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات 
 

 

  وال سيما للعناصر ادللوثة ليقوم هبا جهاز شئون البيئة. لتوحيد عمليات الفحص البيئي 4/1994تعديل القانون رقم  
  لحة اجلمارك بتقدمي ادلربرات الزمنية اليت بعدىا تعترب الواردات مفرج عنها ما مل تقم مص الفًتةيتناول قانوين إضافة نص

 فراج.وضحة لعدم اإلادلسباب واأل

 ية.سًتشادية حلماية ادلنتجات ادلصر وتطبيق األسعار االللحد م  التهريب ى الواردات لتشديد الرقابة ع  
 

 

 :الجودة والفحص الخاص بالتصديرمنظومة  .2
 معامل متطورة مبعدات وأنظمة وكوادر واعتماد دويل دلنح شهادات اجلودة الالزمة للمنتجات ادلصدرة خاصة يف اجملاالت  إنشاء

 .اليت ال تتوافر هبا معامل يف مصر مثل فحص الصناعات اذلندسية
 .توحيد ادلواصفات ادلصرية اخلاصة باإلنتاج والتعبئة والتغليف مع ادلواصفات الدولية 
  مجعية مع التنسيق( تنمية وتطوير الصادرات البستانيةHEIA) وادلمارسات  احلديثة التقنيات فيما يتعلق بتوسيع نطاق تطبيق

 Global Gap, HACCP, GMP مثل العادلية وادلواصفات الشهادات الدولية يف قطاع احلاصالت الزراعية وخاصة
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 اديـــــل االقتصـــالتكامس: ـــور الخامـــــالمح
 

 جديدةاالتفاقيات التجارية ال .1
  االفريقية م  االتفاقيات التجارية بني مصر والتكتالت االقتصادية ادلختلفة )ادلريكسور، التكتالت الثالثة االنتهاءالعمل على ،

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

 .االفريقية التكتالت الثالثةحلني االنتهاء م  توقيع االتفاقية التجارية مع  نيجرييا وغانا كال م 
  عية، واستحداث قانون زراعي جديد يتوافق مع متطلبات الـادللكية الفكرية للحاصالت الزرا اتفاقيةإقرارUPOF العادلية 

 
  الحاليةاالتفاقيات التجارية  .2

 مصر يف إطار االتفاقيات التجارية والعمل على إلغاؤىا ىدراسة القوائم السلبية واحلصص ادلفروضة عل. 
 تقارير دورية بالعوائق اجلمركية وغري اجلمركية اليت تواجو الصادرات ادلصرية للتنسيق والتفاوض مع الدول ادلعنية إلزالتها. إعداد 

 
 التعاون مع الشركاء الحاليين  عميقت .3

  م  السلع األساسية كاللحوم واجللود والنب وغريىا،  مصرتطبيق مبدأ ادلبادلة مع الدول االفريقية م  خالل مبادلة ورادات
 .% سلع ومنتجات مصرية51% م  قيمتها يف صورة عملة أجنبية، و51مقابل دفع 

  يف يب( و و تعميق نطاق االتفاقات التجارية ادلصرية مع عدد م  التكتالت االقتصادية  ادلستهدفة )مثل دول اخلليج واالحتاد األور
ذات التكنولوجيا العالية(  لالنتقال ضلو حترير الصناعات ذات األولوية ) مثل الطاقة اجلديدة وادلتجددة و القطاعات االقتصادية 
 .حركة رأس ادلال والعمالة

 
  



 
 

    

)16( 

 

  املصريــــــــــة ادراتـــــة الصــــــــة مضاعفـــــــل واسرتاتيجيـــــة عمــــــخط

 لــــــــة العمــــــــخط
 الجهـــات المنفــــذة 2020 2019 2018 2017 المحــــاور/ اإلطار الزمنــــــي

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
 الصــــادرات لتنميــــة المؤسســــي اإلطــــار: األول المحـــور

 وزارة التجارة والصناعة                 المصريـــــــــة ادراتــــة الصــــــاز تنميــــــجه لــتفعيادة ــعإ

 الحوافـــــز منظومـــــة: الثانــــي المحــــور

 وزارة التجارة والصناعة                 لى مساندة تنموية إمنظومة دعم الصادرات وتحويل جزء منه  تعديل

 وزارة التجارة والصناعة                 تطبيق المنظومة الجديدة لدعم الصادرات 

 وزارة التجارة والصناعة                 فريقيا بهدف تنمية الصادرات بطريقة غير مباشرةتقديم معونة دولية إلى أ
 وزارة الخارجية 

 وزارة التعاون الدولي
 وزارة التجارة والصناعة                 تفعيل دور بنك تنمية الصادرات وشركة ضمان مخاطر الصادرات

 البنك المركزي
 بنك تنمية الصادات 
شركة ضمان مخاطر 

 الصادرات
 وزارة التجارة والصناعة                  الصادراتالفائدة لتمويل  التنسيق مع البنك المركزي لخفض أسعار

 البنك المركزي
 وزارة االستثمار                 تفعيل قانون االستثمار الجديد 

 وزارة التجارة والصناعة                 ترويجية حمالت لتكثيف االستثمار وزارة مع التنسيق
 وزارة االستثمار

 التصديريـــــة الخدمــــــات: الثالــث المحــــور
 وزارة التجارة والصناعة                 تعديل منظومة خدمات التمثيل التجاري 

تنمية الصادرات  يئةه
 تمثيل التجاريال

 جمعية المصدرين                  إنشاء شبكة المراكز اللوجستية
 المجالس التصديرية

 مركز تحديث الصناعة                 برامج تعميق الصناعة المصرية  تطبيق

تنمية الصادرات  يئةه                 عمال والمعارض الخارجيةاأل توفيق ولقاءات التجارية البعثات تكثيف
 تمثيل التجاري ال

 المجالس التصديرية
 مركز تحديث الصناعة                 الفني الدعم خدمات من المستفيدة المصدرة شركاتال عدادأ زيادة



 
 

    

)17( 

 

  املصريــــــــــة ادراتـــــة الصــــــــة مضاعفـــــــل واسرتاتيجيـــــة عمــــــخط

 الجهـــات المنفــــذة 2020 2019 2018 2017 المحــــاور/ اإلطار الزمنــــــي
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

 مركز تحديث الصناعة                 الجديدة لألسواق النفاذ تطبيق مبادرة
 تنمية الصادرات يئةه

 تنمية الصادرات يئةه                 الصادرات لتنمية حاضنات إنشاء
 مركز تحديث الصناعة

 تنمية الصادرات يئةه                 المصدريين تطبيق برامج تدريب
مركز تدريب التجارة )

 (الخارجية
 تنمية الصادرات يئةه                 المصرية للصادرات إليكترونية منصة تطوير

 مركز تحديث الصناعة
 المجالس التصديرية

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

 هيئة المواصفات والجودة
 المجلس الوطني لالعتماد 

لمنح شهادات الجودة الالزمة للمنتجات معتمدة دوليا إنشاء معامل متطورة 
 المصدرة

                

ة والتغليف مع المواصفات توحيد المواصفات المصرية الخاصة باإلنتاج والتعبئ
 الدولية

                

 االقتصـــــادي التكامـــل: الخامـــس المحـــــور
 االقتصادية والتكتالت مصر بين التجارية االتفاقيات من االنتهاء على العمل

 (، أوراسيااالفريقية الثالثة التكتالت الميركسور،) المختلفة
 وزارة التجارة والصناعة                

 وزارة الخارجية

                 الزراعية للحاصالت الفكرية الملكية اتفاقية إقرار

 االتفاقيات إطار في مصر على المفروضة والحصص السلبية القوائم دراسة
 إلغاؤها على والعمل التجارية

                

إعداد تقارير دورية بالعوائق الجمركية وغير الجمركية التي تواجه الصادرات المصرية 
 للتنسيق والتفاوض مع الدول المعنية إلزالتها

                

                 فريقيةاأل الدول مع المبادلة مبدأ تطبيق

 



 
 

    

 

 

  املصريــــــــــة ادراتـــــة الصــــــــة مضاعفـــــــل واسرتاتيجيـــــة عمــــــخط

 

 
 
 (1) ملحــــــق
 

المنتجات الواعدة واألسواق المستهدفة للصادرات المصريــــــــــة 
 مقسمة على المدى القصير، المتوسط 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)



 

  

 االسواق المستهدفة للمدي الطويل 3

 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

 أجهزة طرد مركزي

 آالت لشغل اسالك معدنية

اسيوية وشرقاالورو   

أسيا    

 منطقة التجارة الحرة العربية 

أفريقياوشمال   

 أفريقيا

 أمريكا الجنوبية

 االتحاد االوروبي

 أمريكا الشمالية

 اواني مائدة ومطبخ

 منتجات من بورسلين وخزف

 البطاريات

 الزيوت والدهون لوحات التحكم الكهربائي

 الزيوت والدهونلتحضير اآلت  أجهزة إنارة

المستهدفةالمنتجات عدد   
١٣ 

 عدد االسواق المستهدفة
 ٢ جديد ١٥ قائم

المستهدفة عدد المنتجات  

 قائم
 عدد االسواق المستهدفة

١١ 

 - جديد ٢

 عدد المنتجات المستهدف

٢١ 

المستهدفاالسواق عدد   

 ۷ جديد - قائم

 عدد المنتجات المستهدفة

١٣ 

المستهدفةاالسواق عدد   

 جديد ٣ قائم ١٦

المستهدفة المنتجاتعدد   

١۰ 

 عدد االسواق المستهدفة

٢ 

 جديد - قائم

 عدد المنتجات المستهدفة

١۷ 

 عدد االسواق المستهدفة

 جديد ١١ قائم ٤



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)
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  برنامج املساندة التـــنموية للصادرات                                                  
  :فكرة البرنامج

ةتبفدالًافد ًدراةةًهبًتجرييبالربنامجًمتًتصميمًىذاًال،ًادلصريةًوزارةًالتجارةًوالصناعةًحنوًزيادةًالصادراتتوجهاتًًعلىًبناءًً
ًدراةةًبرامجًتنميةًصادراتًالفدولًادلشاهبةًوبعضًالفدولًالكربىوذلكًبعفدًًادلباشرًإىلًخفدماتًتنمويةًادلاديجزءًمنًالفدعمً

ًًوكذلكًآلياتًوحوافزًالتصفديرًادلقفدمةًمنًصنفدوقًتنميةًالصادراتًادلصرية.
ً

ًكافةًاجلهاتًادلعنيةًلتنفيذًالربنامجًوضمانًحتقيقًطفرةًيفًاألداءًالتصفديريًللشركاتًادلستفيفدةًممةيتمً اًبالعملًعلىًالتنسيقًمع
ًينعكسًإجيابياًًعلىًالصادراتًادلصريةًبشكلًعام.ًوتتضمنًىذهًاجلهات:

 

 ًصنفدوقًتنميةًالصادرات:ًودورهًالتمويلًادلشرتكًومتابعةًادلردود 
 ًخططًادلعارضًالفدوليةًوالبعثاتًالتجاريةًوادلعارضًاحملليةًادلوجوًللتصفديراجملالسًالتصفديرية: 
 السوقًوإجراءاتًالتسجيلًواحلمايةًباألةواقًاخلارجية:ًاةتخباراتًيادلصًرًيالتمثيلًالتجاًر 
 ًالتسويقًاالليكرتوينًنقطةًالتجارةًالفدولية: 
 ًالتفدريبًورفعًالكفاءةتفدريبًالتجارةًاخلارجيةًمركز: 
 ًاخلفدماتًاحمللينيًوالفدولينيًيمقفدم

ًالتنمويةًللصادراتًعلىًحتفديفدًبعضًالقطاعاتًلًالتجرييبربنامجًاليعتمفدً ًالتصفديريةًلمسانفدة ذاتًالعائفدًاألعلىًمنًادلسانفدة
ًويتنمالرنامجًىذاًبًيفشركة022ًًًالربنامجًإىلًإدراجويهفد ًاألةواقًالفدولية.ًًيفختيارًمنتجاتًزلفددةًتتمتعًبتنافسيةًعاليةًاًو
تطويرًاألعمالًادلعفدةًوذلكًاةتناداًعلىًتقاريرًتقييمًجاىزيةًالتصفديرًوخططًً.لتطويرًصادراهتمًإىلًاألةواقًادلستهفدفةتكاملًادل

ًكافةًالقطاعاتًالصناعيةًوشرائحًادلصفدرينًوذلكًبتحويلًجزءًمنًادلسانفدةًًويفللشركات.ً حالًجناحًالربنامج،ًيتمًتعميموًعلى
ًإىلًمسانفدةًتنموية.ادلقفدمةًمنًخاللًصنفدوقًتنميةًالصادراتًالتصفديريةًادلباشرةًللشركاتً

ً

 هداف البرنامج:أ
 ًةلتنميةًصادراتًالقطاعاتًالصناعيخلقًبيئةًمستفدامة 
 ًكفاءة  ادلصفدرينًاحلالينيًرفع
 ةواقًجفديفدةأالنفاذًاىلًًادلسامهةًيف 
 ًمنهاًيآلياتًقياسًادلردودًاحلقيقتطويرًًوًصنفدوقًتنميةًالصادراتًادلصريةمنًادلسانفدةًادلاليةًادلقفدمةًمنًًةتفادةاإلتعظيم 
ً
ً
ً
ً
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  برنامج املساندة التـــنموية للصادرات                                                  
 البرنامج:نطاق عمل 

 ًمصفدرةًمنًالقطاعاتًادلستهفدفةًشركة022ًً:منًالربنامجعفددًالشركاتًادلستفيفدة 
 ًموادًالبناء(ً–اذلنفدةيةًً–الغذائيةًً–قطاعً)ًالنسيجيةًلكلًًشركة52ًبواقعًًقطاعات4ًً:القطاعاتعفدد 
 مليونًجنيو022ًًً:تبلغًالتكلفةًالتقفديريةًللربنامج 
 ً:ةنوات3ًادلفدةًادلتوقعةًلتنفيذًالربنامج 

 

 تمويل البرنامج:
 ًةيتمًدتويلًالربنامجًمنًخالل: 
 مليونًجنيوً)ًثالثًةنواتً(65ًحتفديثًالصناعةً)ًخفدماتًالفدعمًالفىنً(ًًمركز 
 ًمليونًجنيوً)ًثالثًةنواتً(72ً)ًخفدماتًادلعارضًالفدوليوًوًالبعثاتًالتجاريوً(ًتنميةًالصادراتًصنفدوق 
 ًالشركات ًمسامهة :65ًً ًذلاًً%ًمنًإمجايل42ً%ًإيل02منًًتتحملًالشركةحبيثًمليونًجنيو ًاخلفدماتًادلقفدمة تكلفة

 .حسبًحجمًالشركة
 

 النتائج المتوقعة:
 ًًةنويــــــا02ًًزيادةًصادراتًالشركاتًادلستفيفدةًمنًخفدماتًالربنامجًبواقع% 
 بنهايةًمفدةًالربنامجًجفديفدًةوق02ًًالنفاذًإىل 
 ًمنتجًعلىًاألقل02ًتطوير 
 ً ًاذلادفة ًالصادراتًاجلفديفدة ًتنمية ًمنظومة ًىذاًإرةاء ًمنًخالل ًتنموية ًإىلًمسانفدة ًالنقفدية ًادلسانفدة ًمن ًجزء إىلًحتويل

 الربنامجًالتجرييب

 خلقًبيئةًمستفدامةًلتنميةًصادراتًالقطاعاتًالصناعية 
 ًحتسنيًبيئةًتنميةًالصادراتًمنًخاللًالتنسيقًالناجحًبنيًكافةًاجلهاتًادلعنية 

ً 
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  برنامج املساندة التـــنموية للصادرات                                                  
 جـــــرنامفي البات ـــــر اختيـــار الشركـــــاييمع

ً

ًجلميعً ًممثلة ًالربنامج ًيف ًالشركاتًادلشاركة ًحبيثًتكون ًللحجم ًالنسيبًللشركاتًوفقا ًالتمثيل ًمراعاة ًعلى ًالربنامج يقوم
ًعلىًأنًتتوافرًهباًالشروطًالتالية:ًًصغري(ً–متوةطًً–)كبريًًيالصناعًأحجامًادلنشآتًبالقطاع

 ًصناعي،ًةجلًجتاري،ًبطاقةًضريبيةًمنشأةًرمسيـــــةًلفديهاًةجلًأنًتكونًادلنشاة 
 ًصفدرينادلةجلًالقيفدًيف 
 ًمفدةًمزاولةًالنشاطًالًتقلًعنًةنتني 
 القطاعاتًادلستهفدفةًوفقاًالةرتاتيجيةًمضاعفةًالصادراتًتنتميًللمجموعاتًالسلعيةًادلشمولةًيفًًامنتجاهت 

 
ً

 

 النقاط المعيار
 11 تصديريةالعمليات ال عدد .1
 11 إلحدى الشركات العالمية  اتقيمة الصادرات السنوية أو التوريد .2
 21  وجود فائض في الطاقة اإلنتاجية .3
 التوافق مع معايير الجودة العالمية .4

 11ًشهاداتًمطابقةًللمواصفاتًالفدولية 
 11ًشهاداتًمطابقةًدلواصفاتًخاصة 

 يوالتصدير  يالنشاط اإلنتاجامتالك القدرات اإلدارية والبشرية لدعم  .5
 11ًًيىيكلًإداًر 
 ً11ًالنظمًادلاليةًواحملاةبية 
 ً11ًنظمًإدارةًادلعلومات 
 11ًالقفدراتًالتسويقيةًوالتصفديرية 

 111 ياإلجمال
ً
ً

ً 
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  برنامج املساندة التـــنموية للصادرات                                                  
 آلية عمل البرنامج 
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  برنامج املساندة التـــنموية للصادرات                                                  
ًًخدمات البرنامج 

ً

يتمًتنفيذًىذهًاخلفدماتًمنًعلىًأنًزيةًالشركةًوادلنتجًللتصفديرًتقييمًجاىضوءًًيفيتمًحتفديفدًاخلفدماتًادلقفدمةًللشركاتً
وبالتعاونًمعًالتمثيلًالتجاريًوصنفدوقًًاخلفدماتًومقفدميتفدريبًالتجارةًاخلارجيةًًمركز/ًيئةًتنميةًالصادراتىخاللً

ًً.تنميةًالصادراتًومجعياتًادلصفدرينيًوغريىمًمنًاجلهاتًادلعنيةًبالتصفدير

رلموعاتًوفقًاًللجاىزيةًًعلىًثالثًمقسمةًالربنامجًيفادلقفدمةًللشركاتًادلشاركةًًاخلفدماتًحزمًالتايلوضحًاجلفدولًي
ًيفًضوءًمعايريًالتقييمًالسابقًذكرىاًحبيث:ًًالتصفديرية

 ّأوّأكٌر80:ّالرركت ّااحتلةةّعة ّاجملموعةّاألوىل%ّ

 ّ 79ّ-65ّاجملموعةّالٌتنوة:ّالرركت ّااحتلةةّعة%ّ

 :64ّ-50الرركت ّااحتلةةّعة ّّاجملموعةّالٌتلٌة%ّ
 

 خدمات اجملموعة الثالثة اجملموعة الثانوة خدمات خدمات اجملموعة األوىل

 ّ ّإجراءا ّومًِندا ّالًصدورالًدروبّعة

 عًمتدا ّاملًِندوةجتتهت ّااحدوٌةّلالاالو
  قتنونوةّوإعدادّالًعتقدا ّاسًرترا 
 ّاسًُيترا ّواسًرترا ّاالسواق 
 ّيالًِووقّاإللكرتون

 شرتاكّبتملعترضّاخلترجوةّواليعٌت ّاال

 الًٍتروة
 املنًٍت ّومحتوةّالعالمت ّّتٍِول

ّالًٍتروةّبتألسواقّاخلترجوة

  تصمومّوتطوورّاملنًٍت 
 ّالًِعريّلةًصدور

 ّ آلوت ّالدفعّالًدروبّعة

ّواملصطةَت ّالًٍتروة

 ّيتصمومّاملوقعّاإللكرتون

 تصمومّوتنػوذّاملوادّالدعتئوة 
 ّ الًريوكّوتوفوقّاالعمتلّوبعٌت

 ّاملررتون
 ّاالشرتاكّيفّاملعترضّاحملةوة

ّاملوجهةّلةًصدور

 ّالًدروبّعة ّالربنتمجّاألستسي

 لةًصدور
 جودةّاملنًٍت رفعّكػتءةّو 
 ّّالًعيىةّوالًغةوفتطوورّمواد

 شرتاصت ّشهتدا ّالًوافقّمعّاال

 الدولوة
 ّالًورودّالسلدارةّسإختطوط 

ّ
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  برنامج املساندة التـــنموية للصادرات                                                  
 المتابعة والتقييم( 5)

 

 

 باختاذًاإلجراءاتًالتصحيحيةًإنًلزم.لتزامًالشركاتًبالربنامجًاادلتابعةًبصفةًدوريةًعلىًأداءًًو 
 قياسًمفدىًكفاءةًاخلفدمةًادلقفدمة. 
 لصادراتًالشركات.ًيقياسًتأثريًالربنامجًعلىًالنموًالفعل 

 
 ( خطة العمل6)

ً

 احملــــاور/ اإلصار الزمنــــــي
2117/
2118 

2118/
2119 

2119/
2121 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

             املستهدفة وفقا للمعاوري املوضوعة بالربنامجحتدود الشركات يف القطاعات 

تقووم الشركات ومراجعة مدى استعدادها التصدوروة وتقسومها اىل ثالث جمموعات 

 وفقا للجاهزوة التصدوروة 

            

 وضع اخلطط التصدوروة على مستوى الشركات وتشمل:
ّمًطةيت ّالنػتذّاىلّاالسواقّواملوائمةّمعّاالشرتاصت ّالػنوةّ .1

ّاجراءا ّتٍِولّاملنًٍت ّختلةّيفّالصنتعت ّالغذائوةّولةعالمت ّالًٍتروةّ .2

ّسيلّالنػتذّاىلّاالسواقّاملًِهدفةّوقنوا ّالًوزوع .3

ّسوتست ّالًِعريّ .4

ّاخلططّالرتوجيوةّ)ترملّاملعترضّواليعٌت ّالًٍتروةّاملًِهدفة( .5

            

             شركة( 022على كل الشركات املشاركة يف الربنامج )جملموعة االوىل اتنفوذ خدمات 

             شركة من الشركات املشاركة يف الربنامج  052تنفوذ خدمات اجملموعة الثانوة على 

             شركة من الشركات املشاركة يف الربنامج  022تنفوذ خدمات اجملموعة الثالثة على 

ً
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 (3) ملحــــــق
 

 بشأن منظومـــــــــــة دعــــــــــم الصادرات الحاليــــــــــة وتوصيات مالحظات
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 احلاليــــــــــة الصادرات دعــــــــــم منظومـــــــــــة بشأن وتوصيات مالحظات

 اتـــــالتوصي يـــــــــالوضع الحال مــــــعناصر التقيي

يتم صرف الدعم بشكل نقدي للمصدر خلفض سعر ادلنتج النهائي دون ربط الدعم النقدي  منهجية صرف الدعم
 باالحتياجات التنموية للمصدر

الدعم ادلايل بالفين وإدراج ادلصدر اجلديد والصغري والكبري يف برنامج تطوير شامل، ربط 
 ذلك من أجل تعظيم االستفادة من ادلوازنة ادلخصصة للدعم

يعتمد الربنامج احلايل يف اختيار القطاعات على دراسات بسيطة تتم استنادا على مبادرات  القطاعات ونسبة الدعم
ىل وجود اختالل يف منظومة توجيو الدعم من حيث احلجم والسوق غري منظمة شلا يؤدي إ

والنسب ادلستهدفة فقد حتصل بعض ادلنتجات على دعم مع عدم االحتياج إليو بادلقارنة 
 بقطاعات أخرى مل تتقدم بذات ادلبادرة للحصول على دعم رغم احتياجها إليو 

على رلموعة من  تناداً وضع منهجية زلددة لتوجيو الدعم إىل سلتلف القطاعات اس
ىيكل الصادرات من حيث احلجم، ادلنتج، السوق   –ادلؤشرات ) مثال: القيمة ادلضافة 

حجم العمالة( وبالشكل الذي يدعم الوصول إىل ادلستهدفات التصديرية، حبيث  -
تنتهي ادلنهجية إىل بيان يوضح حجم الدعم التصديري لكل منتج يف كل سوق مع وضع 

. باإلضافة إىل على أن يراعي قراءة وتعديل البيان بشكل دوري برنامج زمين للتخارج
 متييز ادلصدر الصغري واجلديد حبيث حيصل على نسبة إىل أعلى من الدعمضرورة 

الدعم بعد التأكد من قدرتو على ادلنافسة وضع برنامج زمين زلدد لتخارج ادلصدرين من  ال يوجد برنامج زمين للتخارج من الدعم سواء على مستوى السوق أو ادلصدر التخارج من الدعم
يف األسواق اخلارجية من أجل توجيو الدعم إىل جيل جديد من ادلصدرين أو إىل أسواق 

 جديدة
 

يعاين عدد كبري من ادلصدرين بتأخر صرف الدعم قد يصل إىل عام ويف بعض األحيان قد  تأخر صرف الدعم
 خاصة الشركات الصغرية وادلصدرين اجلدد  يصل إىل عامني شلا يؤثر سلبا على ادلصدرين

 ميكنة عملية صرف الدعم وتسهيل اإلجراءات وادلستندات الالزمة للحصول على الدعم 

 أواًل على المستوى القومي: ال يوجد دعم دلساندة ادلصدرين لفتح أسواق جديدة دلنتجاهتم الدعم لألسواق الجديدة
 (جتربة اذلندمثل )ثالث شرائح  تقسيم األسواق إىل 
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 احلاليــــــــــة الصادرات دعــــــــــم منظومـــــــــــة بشأن وتوصيات مالحظات

 اتـــــالتوصي يـــــــــالوضع الحال مــــــعناصر التقيي

ىي األسواق الواعدة واليت ال يوجد معها اتفاقيات جتارية مثل دول غرب  الشرحية األوىل
 دول األسيان. –أمريكا اجلنوبية  –أفريقيا 

ىي األسواق احلالية اليت يوجد دلصر اتفاقيات جتارية معها مثل الدول  الشرحية الثانية
 الكوميسا. –تحدة الواليات ادل –االحتاد األوريب  –العربية 

 ىي باقي دول العامل. الشرحية الثالثة:
بناء على ىذا التقسيم يتم إعطاء دعم أعلى للشرحية األوىل مث أقل للشرحية الثانية 

والثالثة، ذلك أن تكاليف النفاذ للسوق يف الشرحية األوىل تكون عادة أعلى من الدول 
 .يف ظل وجود فرص تصديرية واعدة هبا األخرى

 ثانياً على مستوى الشركات:
حتصل على أو تقوم بتصدير منتج جديد الشركات اليت تستطيع النفاذ إىل أسواق جديدة 

 دلدة مخس سنوات مث يتم بعدىا التخارج. نسبة دعم أعلى
أثر الدعم على ادلستوى القومي غري واضح، ال يوجد منهجية دقيقة مستخدمة دلعرفة  قياس قياس األثر

 عائد الدعم على تنمية الصادرات ادلصرية.
كما أنو ال يوجد آلية واضحة لقياس أثر الدعم على أداء الشركات، فعلى الرغم من وجود 

طبقا دليزانيات  –خسائر لعدد كبري من الشركات ادلصدرة خالل الثالث سنوات األخرية 
 إال أهنا تتلقى دعم صادرات –ىذه الشركات 

 البد من وضع معايري لقياس األثر حتدد التايل:
  األثر على ادلستوى القومي: يتم من خاللو قياس أثر الدعم على معدل منو

 وليس على القيمة اإلمجالية للصادرات الصادرات
 على أداء الشركات: قياس أثر الدعم على األرباح احملققة للشركات من  األثر

 التصدير والعائد الضرييب للدولة
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 (4) ملحــــــق
 

 الدولية  المعارض في المصرية المشاركة على وتوصيات مالحظات
 2116 يونيو 31 حتى 2115 فبراير 1 من الفترة في  
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  المعارض الدولية يعلى المشاركة المصرية ف مالحظات وتوصيات
  2016 يونيو 30حتى  2015فبراير  1فى الفترة من 

 التوصيات السلبيات  عناصر التقييم

 نسبة المشاركة المصرية
 المصدريف الجددالشركات المشاركة و لمعارض الدولية مع زيادة أعداد لحضور ا الترويج الدولية  بالمشاركاتقمة عدد الشركات المصرية المشاركة مقارنة 

المعارض الدولية لعدـ حصوليـ عمى قيمة  يإحجاـ الشركات عف المشاركة ف
 تسوية المديونيات السابقة لمشركات عمى الييئة  االشتراؾ المنفرد  يالمساندة ف

 المنتجات المصرية

قمة عدد وضعؼ تنوع المنتجات المصرية المعروضة مقارنة بالدوؿ المشابية 
 مثؿ المغرب و السعودية و تركيا 

 المشتريف بيذه األسواؽ وتحديد متطمبات دراسة األسواؽ المستيدفة -
 تقديـ خدمات فنية لتطوير منتجات الشركات المصدرة -

 المعروضات لطبيعة المعرض )المعارض المتخصصة(  عدـ مالئمة
المعارض الدولية وتتولى لجنة مختصة  يوضع معايير لممنتجات المصرية المعروضة ف

 يلالشتراؾ ف يمسئولية الموافقة عمى المعروضات بعد قياس مدى مطابقتيا كشرط أساس
 المعرض

 يالجناح المصر 
نتياء مف أعماؿ اإلنشاءات حجز مساحات العرض واال يتأخر الييئة ف

ختيار موقع متميز لمجناح ايؤثر سمبًا عمى  يوالديكورات بالجناح المصر 
 كتالوج المعرض وترقيـ األجنحة يوادراج الشركات المشاركة ف يالمصر 

 بااللتزاـ بخطة المعارض السنوية التنبيو عمى المجالس التصديرية -
بكؿ الضوابط المنظمة لمنظومة المعارض )قائمة المشاركيف  يإلزاـ المجالس بما ورد ف -

 شيور( 3معرض قبؿ المعرض بػ 
 سداد مستحقات المنظميف دوف تأخير -
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  المعارض الدولية يعلى المشاركة المصرية ف مالحظات وتوصيات
  2016 يونيو 30حتى  2015فبراير  1فى الفترة من 

 التوصيات السلبيات  عناصر التقييم
 تصميـ األجنحة:

- Shell Scheme   
البناء وعرض  يمصمميف محدديف دوف تغيير مما يؤثر عمى االبتكار ف -

 المنتجات
 تكمفة التصميـ والبناء يرفض بعض المجالس لتحمؿ نسبتيا ف -

عمؿ كراسة شروط مرجعية لتصميـ وبناء األجنحة المصرية بما يتناسب مع طبيعة  -
مع اختيار مقدمي الخدمات ذات القدرة عمى االبتكار في تصميـ  المعرض والمعروضات

 األجنحة المصرية
 والبناءتكمفة التصميـ  نسبتيا في ضرورة التزاـ المجالس التصديرية بتحمؿ -
 

 لـ تعكس أغمب تصميمات األجنحة بالمعارض اليوية المصرية  
)الفتات الدعاية خارج  يالربط بيف تصميـ الجناح ووسائؿ الدعاية المقترحة لمجناح المصر 

 الصاالت، كتالوج الجناح، الحقائب الدعائية...إلخ(

في بعض الحاالت تكوف عدـ مناسبة مساحة العرض لممعروضات مثااًل: 
مساحات العرض لمشركات كبيرة جدا ويكاد يكوف نصفيا فارغ مف المعروضات، 

 في حيف بعض الحاالت االخرى كانت المساحة ال تسع حجـ المعروضات 

يجب أف تراعي كراسة الشروط المرجعية لبناء األجنحة التناسب بيف مساحة العرض وطبيعة 
 لمعرضمنتجات الشركات المشاركة في ا

 الدعاية لممعرض

ؿ ثجميع المشاركات عمى ىدايا رمزية تتم يف يالدعاية لمجناح المصر  اقتصرت
مف حيث التصميـ واأللواف وال  يحقائب ال تتماشى مع شكؿ الجناح المصر  يف

 تمثؿ عامؿ جذب لمزائريف

آليات ومواد دعائية خاصة بكؿ معرض حسب طبيعتو تعتمد عمى منتجات مصرية  تصميـ
 الصنع

الشوارع وتبيف  يستخداـ الفتات فا، و لموقع الجناح المصريعدـ وجود دعاية 
 أنيا نفس الفتات الدورات السابقة )المتيالكة( 

وفقا لدراسة المناطؽ االكثر كثافة مف  يوضع الفتات دعائية توضح موقع الجناح المصر 
 حيث خط سير الزائريف.



 

3 
 

  المعارض الدولية يعلى المشاركة المصرية ف مالحظات وتوصيات
  2016 يونيو 30حتى  2015فبراير  1فى الفترة من 

 التوصيات السلبيات  عناصر التقييم

 أو كتالوجات  يبعض الشركات العارضة لـ يكوف لدييا موقع إلكترون
المشاركة بالمعارض أف يكوف لدييا  يتشترط المجالس التصديرية عمى الشركات الراغبة ف

  يامنتجاتلوكتالوج  يموقع إلكترون
وىجائية كثيرة بالكتالوجات الخاصة بالعارضيف مما يؤثر وجود أخطاء لغوية 

 سمبا عمى سمعة الشركات المصرية بالخارج
أخطاء لغوية وكذلؾ وجود  يمراجعة الكتالوجات الخاصة بكؿ معرض لضماف عدـ وجود أ

 جميع أسماء العارضيف بالكتالوج

الجهات الممثمة بالجناح 
 ير المص

ارض بعض المع يىيئة المعارض والمجالس التصديرية ف يضعؼ أداء ممثم
حيث لوحظ  ،لى مصرإستثمارات لى اىدار فرص واعدة لجذب االمما أدى إ

ستثمار بمصر ولـ يتـ جاؿ األعماؿ لالستفسار عف فرص االتردد بعض ر 
 امدادىـ بالمعمومات الالزمة 

بما يتناسب مع  معارضلحضور ال الييئة والمجالس يختيار ممثموضع معايير محددة ال
بما يشمؿ مراجعة كفاءة أداء وشكؿ الجناح  الواجب القياـ بو المعارض والدورطبيعة 

 المصري والتزاـ الشركات بالقواعد والمظير العاـ لمجناح المصري والشركات المشاركة.

إرساؿ قوائـ  يأدى تأخر المجالس التصديرية والييئة العامة لممعارض ف
 مف يالمعارض إلى عدـ تمكف مكاتب التمثيؿ التجار  يالشركات المشاركة ف

 دعوة المشترييف المحتمميف

التنبيو عمى المجالس التصديرية والييئة العامة لممعارض بالتنسيؽ مع مكاتب التمثيؿ 
إرساؿ قوائـ المشاركيف بالمعارض قبؿ المعرض بمدة ال تقؿ  يبالخارج ف يالمصر  يالتجار 
 أشير 3عف 

عدـ قياـ المجالس التصديرية بإعداد المقاءات الثنائية مع المشترييف الدولييف 
عمى الوجو األكمؿ مما يؤدى إلى عدـ الحصوؿ عمى االستفادة القصوى مف 

 المعرض  يالمشاركة ف

إعداد الدراسات السوقية الالزمة لموصوؿ إلى المشتريف المحتمميف والترتيب لعقد لقاءات 
ثنائية أثناء فعاليات المعرض عمى أف تتأكد المجالس مف وجود ممثؿ عف الشركة لديو 

 ميارات التفاوض الالزمة والمعمومات الالزمة عف الشركة ومنتجاتيا 
 




