
 
 
 
 
 

 
 

لجنة   األعمال  التصدير عقدت      المرصيي     بجمعية رجال 
ً
النجاري  / المهندس:  برئاسةإجتماعا  –  مصطف  

رئيس وحدة النظام المعمم للمزايا األمريكي    -  التجاري / محمد الخطيبالمستشار  وذلك مع    ،رئيس اللجنة
GSP  عدد من السادة اعضاء الجمعية كما حرص  اللقاء  وحضور ممثلي الوحدة  ،  بالتمثيل التجاري المرصي

المرصي من ممثلي   المرصيةالعاملي      مجتمع األعمال  الصادرات  بقطاع  الساعة    والمعنيي    تمام  ي 
ف  وذلك 

  
ً
اير    28اإلثني   الموافق  يوم  الحادية عشر صباحا ة2022فبر بهدف  حيث ُعقد اللقاء    ، بمقر الجمعية بالجب  

 فتح باب الحوار والمناقشة حول: 
 
 
 

وحدة النظام املعمم للمزايا التعرف عن قرب على كافة اخلدمات التي تقدمها  "  
التابعة للتمثيل التجاري املصري، وكيفية إستفادة جمتمع األعمال   GSPاألمريكي  

 "   من هذا النظام وفرص زيادة الصادرات املصرية يف السوق األمريكي
 
 
 

 لجنة التصديرإجتماع لجنة محضر 

 مع رئيس وحدة النظام المعمم للمزايا األمريكي 

ر  اير  28اإلثني   بمقر الجمعية -2022فبر



المستشار التجاري / ، وقد رحب سيادته برئيس اللجنة    –  مصطفى النجاري  / املهندسبدأ اللقاء بكلمة  

الخطيب األمريكي    -  محمد  للمزايا  المعمم  النظام  المرصي  GSPرئيس وحدة  التجاري  يفه ،  بالتمثيل  لتشر
سيادته   أثن  وقد    ،الحضور من أعضاء الجمعيةالسادة  ب  للجمعية وحضور هذا اللقاء الهام، كما رحب سيادته

  كان له دور الذي  التمثيل التجاري المرصي  جهود  عل  
ً
 كبب    ا

ً
ي    ا
وس  وقت جائحة  ف  من خالل  ، وذلك  كورونا فب 

المختلفة،  دور   البلدان  ي 
ف  المرصي  التجاري  التمثيل  الجهاز وجود  و مكاتب  تقديم   ممثلي  عل   القائمي   

وتدريب   ي  عملي  معلومات 
بالقطاع،حقيف  للعاملي    ي 

اض  إفب  هام  وهو   وليس  وجه   أمر  عل  التدريب  ي 
ف 

ي  الخصوص ا لبالرغم من التطور التكنولوجر ي لعالم االفب 
 . ض 

 

 يعد  أن النظام المعمم للمزايا األمريكي  وأكد سيادته  
ً
ي توليها اللجنة اهتماما

امج التصديرية الهامة الن    من البر
ة حيث أنه يسمح بتصدير السلع ألمريكا بدون جمارك ي هذه الفب 

 ف 
ً
ا   ،  كبب 

ً
ا أن مرص مؤهلة ألن تستحوذ مشب 

ي  
اتيجية الخاصة بزيادة الصادرات  عل المراكز المتقدمة ف  ي إطار تنفيذ االسب 

التصدير خالل العام الجاري ف 
لديهم من اإلمكانيات ،والرغبة   المرصيي    أن المصدرين المرصيي   أعضاء جمعية رجال األعمال كما المرصية،  

ي زيادة الصادرات للسوق األمريكي من خالل تحقيق االستفادة الكاملة من النظام المعمم للمزايا 
 .األمريكي  ف 
 
 
 

قام اخلطيب  ثم  حممد   / التجاري  األمريكي    -  املستشار  للمزايا  املعمم  النظام  وحدة   GSPرئيس 
أن السلع  ، وقد أشار سيادته  بتوجيه الشكر للجمعية لدعوته لهذا اللقاء الهام،  بالتمثيل التجاري املصري  

ي تخضع لإلعفاءات من الرسوم الجمركية علي واردات الواليات المتحدة األمريكية من هذا النظام ت
شمل  الن 

.   1500سلعة من الدول النامية ويضاف عليها  3500
ً
 سلعة للدول االقل نموا

 

ة للمصدرين المرصيي      GSPأن نظام    كما أكد سيادته ، يمنح فرص كثب  زيادة التبادل التجاري بي   لاألمريكي
ي صادرات  

دولة من الرسوم الجمركية المفروضة عل واردات الواليات المتحدة    120مرص وأمريكا حيث يعف 
 مريكية وبدون المعاملة التفضيلية بالمثل. األ 

 

ط لالستفادة من المزايا الجمركية لهذا النظام حصول المصدر عل شهادة المنشأ من الهيئة  واشار أنه يشب 
التصدير Aالعامة للرقابة عل الصادرات والواردات وبوليصة الشحن مدون عليها حرف » إىل  ي إشارة 

« ف 
ي إجراءات التصدير المتبعة. بالنظام المعمم للمزايا األ 

 مريكي باإلضافة إىل إنهاء باف 
 

ة لزيادة صادراتها للسوق األمريكي بنظام   سيادته  وأكد  ي ظل  2022خالل    GSPأن مرص تمتلك فرص كبب 
، ف 

 عن قيام أمريكا 
ً
ي يشملها النظام فضال

ما تتمتع به المنتجات المرصية من تنافسية عالية من بينها السلع الن 
لدول بتنوي    ع مصادرها من الموردين لمواجهة تداعيات أزمة سالسل اإلمداد والشحن عقب  والعديد من ا
 جائحة كورونا. 

 

أن مرص تعد اآلن المورد البديل والدولة المنتجة المرشحة بقوة للتصدير ألمريكا نتيجة خروج كل من    وأشار  
ي نظرا الرتفاع متوسط الدخل

للفرد عن الحد المسموح  به لالستفادة    تركيا والهند من هذا النظام العام الماض 
ي تصدر نفس النوعية من المنتجات لالستفادة من  

كات المرصية الن  من هذا النظام ، مما يمنح الفرصة للشر
 المزايا الجمركية التفضيلية للنفاذ إىل السوق األمريكية. 

 



التجاريي      سيادتهأكد  كما   كاء  الشر أهم  األمريكية من  المتحدة  الواليات  التبادل أن  بلغ حجم  لمرص حيث 
 أن حجم الصادرات المرصية تقدر بنحو أكبر من  2021مليار دوالر خالل    9التجاري  

ً
مليار دوالر،    3، موضحا

مليون دوالر فقط نتيجة غياب التوعية    269بينما بلغت الصادرات المرصية من نظام المزايا األمريكي نحو  
 بالمزايا الجمركية لهذا النظام.  الكاملة للمصدرين والمستوردين بالجانبي   

 

 التالية:  النقاطمناقشة أهم  حيث ت للسادة احلضور  فتح باب احلوار واملناقشة  ت ثم 
 

ورة    تم • لزيادة الصادرات إىل السوق األمريكي من خالل استطالع   GSP دراسة نظامالتأكيد عل ض 
ة التنافسية للمصدرين،   أحد أهم    السوق األمريكي   يمثل  حيثالدول االعضاء وقوائم السلع والمب  

اتيجية   من حجم   %22درات حيث تستورد أمريكا نسبة  مليار دوالر صا  100األذرع لتحقيق اسب 
اد العالمي اي رب  ع واردات العالم  .االستب 

اإلشارة • من    تمت  االستفادة  المصدرين  GSP نظامأن  بي    الدائم  التواصل  يستلزم  األمريكي 
ة تنافسية   ي بالمزايا الجمركية، وما يحققه من مب  

ي تحظ 
والمستوردين بالبلدين للتعريف بالسلع الن 

ي  لمرص من إحداث تنوع للبنود القابلة للتصدير، كما يعد فرصة و 
اعدة لتنمية األعمال ولمن يرغب ف 

كات للتجارة مع أمريكا.   إنشاء شر

ىه أكبر الدول   تايالند ، وهنا تم الرد أن  األمريكي  GSP نظامكبر الدول استفادة  أ تم التساؤل حول   •
 . مليار دوالر  3 ا  أمريكل صادراتها بإتباع هذا النظام إىل المستفيدة حيث تمث

ورة إستعراض   •  عن    ،األمريكي  GSP نظاممن  الدول االكبر استفادة  قائمة  تم التأكيد عل ض 
ً
فضال

ورة معرفة ي مرص، لبحث  مدخالت انتاجها  إتاحة  مدى  و المطلوبه بالسوق االمريكي  السلع    ض 
مدى ف 

نامج  . امكانية االستفادة من البر

   األمريكي  GSP نظاملالسلع    مةأن تغيب  قائتم التاكيد   •
ً
يتم حذف  كن ال  لمعايب  محددة ، ول   يتم وفقا

 السلع بشكل  
ً
تب عل ذلك من    النه  سهل ومتكرر، نظرا ة قد تحدثلما يب  األمر ،  خلل  نتائج كثب 

قوية جدا بكافة الجوانب   اتعمل دراسيتطلب  نادر حدوثه و أمر    يجعل تغيب  القوائم للسلع  ذيال
 للدخول ضمن القوائم أو الخروج منها.  سواءوالسلع المحتملة 

ال • التساؤل حول  أو ما إذا يتطلب ،  األمريكي  GSP نظاموالتصدير من خالل  للتسجيل  ات  خطو تم 
ولكن   المعتادةخطوات التصدير    ، وهنا تم التأكيد أنه يتم إتباع كافةقبل الشحنمسبق  اخطار    لكذ

 اق. عند إستكمال االور  GSPالحصول عل شهادة فقط يتم 
 
 
 

 
المستشار   إىل بتوجيه الشكر  رئيس اللجنة – صطفر النجاريم / المهندسثم إنتىه اللقاء حيث قام 

ي، كما  بالتمثيل التجاري المض  GSPوحدة النظام المعمم للمزايا األمريكي وممثلي  التجاري / محمد الخطيب 
 أنللسادة الحضور وجه الشكر 

ً
ي التوعية بفوائد النظام المعمم للمزايا األمريكي  اللجنة  ، مؤكدا

ر
سوف تستمر ف

ي  يعتبر بالتعاون مع جهاز التمثيل التجاري المضي الذي 
ر
  نمو الصادرات الداعم الرئيسي لتحقيق طفرة ف

 


