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  ــةواسرتاتيجيــة مضاعفـة الصــادرات املصري لخطــة عمـــ

 ةـــداف االسرتاتيجيــــهاأل( 1)
 

  سنواتمضاعفة الصادرات المصرية خالل خمس.  

  الصادرات ذات القيمة المضافة العاليةتشجيع التحول نحو. 

 لتشمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة مصدرينتوسيع قاعدة ال.  

 سواق ذات فرص تصديرية واعدةأف استهدا. 
 

 ةـــــات املستهدفــــواق واملنتجـــــاألس (2)
 

      ولويات والفرص التصديرية املتاحةتعتمد املنهجية على تقسيم األسواق واملنتجات املستهدفة إىل ثالث فرتات وفقا لأل
 (1رقم  بامللحقصيل االتف)وارد 

 
 

 

 ر:ـــــدة معاييــــًا لعــة وفقــــات املستهدفـــواق واملنتجــات لألســـولويد األــم حتديــــيت
 

 

 واقــــوى األســـى مستـــأواًل: عل

 .معدالت الطلب على المنتج ونمو السوق الخارجي .1

  .االتفاقيات التجارية .2

  .االمكانيات اللوجستية وخطوط الشحن .3

 .فريقياأالتركيز على  .4
 

 
 

 
 اتــــوى املنتجــــى مستـــًا: علـــثاني

  .الجاهزية للتصدير .1

  .الخارجية سواقالتوافق مع متطلبات األ .2

  .القدرات االنتاجية .3

 

  

املدى القصري: ىــــولاألة ـــرحلامل  
2۰1٧- 2۰1٨

املدى املتوسط: ةــــــثانياللة ـــرحامل  
2۰1٨- 2۰1٩

املدى الطويل: ةـــــثالثالة ــرحلامل  
2۰1٩- 2۰2۰
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  ــةواسرتاتيجيــة مضاعفـة الصــادرات املصري لخطــة عمـــ

  ةــــــــــات تنفيــذ االسرتاتيجيــاور وآليـــحم( 3)
 

 

 

 

 

 

 

 

  

اإلطــــار املؤسســــي ( 1)
لتنميــــة الصــــادرات

منظومـــــة ( 2)
احلوافـــــز

اخلدمــــــات ( 3)
تسهيــــل التجـــــارة( 4)التصديريـــــة

التكامـــل ( 5)
االقتصـــــادي
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  ــةواسرتاتيجيــة مضاعفـة الصــادرات املصري لخطــة عمـــ

 خطــــــــة العمــــــــل
 احملــــاور/ اإلطار الزمنــــــي

 اجلهـــات 2020 2019 2018 2017
 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 املنفــــذة

 الصــــادرات لتنميــــة املؤسســــي اإلطــــار: األول احملـــور

                 املصريـــــــــة ادراتــــالصة ــــــاز تنميــــــجه إعــادة تفعيــل
وزارة التجارة 

 والصناعة

 احلوافـــــز منظومـــــة: الثانــــي احملــــور

                 ىل مساندة تنمويةإتعديل منظومة دعم الصادرات وحتويل جزء منه 
وزارة التجارة 

 والصناعة

                 تطبيق املنظومة اجلديدة لدعم الصادرات
وزارة التجارة 

 والصناعة

                 فريقيا بهدف تنمية الصادرات بطريقة غري مباشرةتقديم معونة دولية إىل أ

وزارة التجارة 
 والصناعة

 وزارة اخلارجية
وزارة التعاون 

 الدولي

                 تفعيل دور بنك تنمية الصادرات وشركة ضمان خماطر الصادرات

وزارة التجارة 
 والصناعة

 البنك املركزي
بنك تنمية 

 الصادات
شركة ضمان 

 خماطر الصادرات

                 الصادراتالتنسيق مع البنك املركزي خلفض أسعار الفائدة لتمويل 
وزارة التجارة 

 والصناعة
 البنك املركزي

 وزارة االستثمار                 تفعيل قانون االستثمار اجلديد

                 تروجيية محالت لتكثيف االستثمار وزارة مع لتنسيقا
وزارة التجارة 

 والصناعة
 وزارة االستثمار
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  ــةواسرتاتيجيــة مضاعفـة الصــادرات املصري لخطــة عمـــ

 التصديريـــــة اخلدمــــــات: الثالــث احملــــور

                 تعديل منظومة خدمات التمثيل التجاري

وزارة التجارة 
 والصناعة

تنمية  هيئة
الصادرات 

 تمثيل التجاريال

                 إنشاء شبكة املراكز اللوجستية
 مجعية املصدرين

اجملالس 
 التصديرية

                 تطبيق برامج تعميق الصناعة املصرية
مركز حتديث 

 الصناعة

                 عمال واملعارض اخلارجيةاأل توفيق ولقاءات التجارية البعثات تكثيف

تنمية هيئة 
الصادرات 

 تمثيل التجاريال
اجملالس 

 التصديرية

                 الفين الدعم خدمات من املستفيدة املصدرة شركاتال عدادأ زيادة
مركز حتديث 

 الصناعة

                 اجلديدة لألسواق النفاذ تطبيق مبادرة

مركز حتديث 
 الصناعة

تنمية هيئة 
 الصادرات

                 الصادرات لتنمية حاضنات إنشاء

تنمية هيئة 
 الصادرات

مركز حتديث 
 الصناعة

                 املصدريني تطبيق برامج تدريب

تنمية هيئة 
 الصادرات

مركز تدريب )
التجارة 
 (اخلارجية
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  ــةواسرتاتيجيــة مضاعفـة الصــادرات املصري لخطــة عمـــ

                 املصرية للصادرات إليكرتونية منصة تطوير

 تنمية هيئة
 الصادرات

 حتديث مركز
 الصناعة
 اجملالس

 التصديرية

 التجـــــارة تسهيــــل: الرابــع احملـــور

 التجارة وزارة                 التصدير وقواعد إلجراءات تشريعي إصالح
 هيئة والصناعة

 املواصفات
 اجمللس  واجلودة
 لالعتماد الوطين

                 املصدرة للمنتجات الالزمة اجلودة شهادات ملنح دوليا معتمدة متطورة معامل إنشاء

                 الدولية املواصفات مع والتغليف والتعبئة باإلنتاج اخلاصة املصرية املواصفات توحيد

 االقتصـــــادي التكامـــل: اخلامـــس احملـــــور

 املريكسور،) املختلفة االقتصادية والتكتالت مصر بني التجارية االتفاقيات من االنتهاء على العمل
                 (أوراسيا ،االفريقية الثالثة التكتالت

 التجارة وزارة
 والصناعة

 اخلارجية وزارة

                 الزراعية للحاصالت الفكرية امللكية اتفاقية إقرار
 على والعمل التجارية االتفاقيات إطار يف مصر على املفروضة واحلصص السلبية القوائم دراسة

                 إلغاؤها

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

                

                 فريقيةاأل الدول مع املبادلة مبدأ تطبيق

 

  



 

 

    

 

  ــةواسرتاتيجيــة مضاعفـة الصــادرات املصري لخطــة عمـــ

 

 

 

 

(1) رقم ملحق  

املصرية الواعدة للتصدير واألسواق املستهدفة مقسمة على ملنتجات ا
والطويلاألجل القصري، املتوسط   

 

 

 

 

 

 

 



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)


