
   لتنميةالصادرات  الثالث  برنامجال
 

وتنفيذ برامج تعنى لذلك شرعت وزارة التجارة في إعداد  .لتطوير قطاع التجارة متكامال تمشياالدولة التونسية  تتبع   
 والتعمير مع البنك الدولي لإلنشاء اتفاقا 2014أوت  19بتاريخ  أبرمت الجمهورية التونسية ذلكولتنفيذ بتنمية الصادرات. 

" BIRDمن هذا المشروع تمتد فترة إنجازمليون أورو و 36.3بمبلغ قدره " "البرنامج الثالث لتنمية الصادرات " لتمويل  

 . 2021إلى  2015
تعزيز تنافسية  و دعم الهياكل المعنية بتنمية الصادرات و تعزيز الدخول لألسواق الخارجيةهذا البرنامج إلى  ويهدف   

 .التونسيين و تشجيع نشر االبتكار لزيادة الصادرات و تنويعهاالمصدرين 

 مكّونات المشروع  
 

:مكَوناتيتكون هذا المشروع من ثالث   

I. تحسين مناخ االستثمار لدعم القدرات التنافسية للمصدرين و نشر التكنولوجيا واالبتكار :  المكَون األول

 :وذلك من خالل

 وذلك بالخصوص من خالل: تعصيرهادعم هيكلة الديوانة و (1

 هيل المنظومة اإلعالمية للديوانةتأ. 

 تأهيل التصرف في الموارد البشرية للديوانة. 

 و من ذلك بالخصوص : تطوير الوسائل اللوجستية لتعزيز التجارة (2

 والوسائل اللوجستية تطوير ميناء رادس.  

 استعمالعبر  ومتابعتها دعم الشركة التونسية للشحن والترصيف لتحسين التصرف في الحاويات 

 متطَورة. إعالميةأنظمة تصرف 

 :و التجديد للتجارة ومن ذلك بالخصوص ونشر التكنولوجيا دعم (3

  تعميم خدمات الملكية الصناعية تطوير و دعم المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية في

 .لغرض التصدير

  جهة للتصديرأنظمة جديدة للتصرف في المعدات والخدمات الموإحداث. 

II. : المكَون الثاني: توفير الخدمات المالية والغير المالية لفائدة مؤسسات التصدير 

مركز النهوض إلى ويعهد بالتصرف فيه  TASDIR Plus صندوق دعم القدرة التنافسية وتنمية الصادرات (1

  CEPEX بالصادرات

 حتضان عدد او ذلك ب التصديريالجهاز  قاعدةيهدف إلى تنويع المنتجات و األسواق و إلى توسيع و

  من المؤسسات لها عرض قابل للتصدير.

 في قطاع الخدمات. 500منها  مؤسسة 1000 مساعدة  

شركة التونسية إلى اليعهد  والتي (Dhamen Finance)صندوق ضمان تمويل الصادرات ما قبل الشحن (2

 (COTUNACE) لتأمين التجارة الخارجية بالتصرف فيه

  لتبسيط المنظومة و إجراءات الضمانالمساندة الفنية. 

 خلق ضمان لالستثمارات بالخارج. 

 من خالل توفير المساعدات الفنية. CEPEXتعزيز قدرات مركز النهوض بالصادرات (3

 دعم مركز النهوض بالصادرات كمزود دائم لخدمات تطوير الصادرات. 

III   .لتنسيق والتصرف في المشروعوحدة ا دعم: لثالثالمكَون ا :  

)تمويل األنشطة المتعلقة بالتكوين في عقد الصفقات، إعداد  UCSPتقوية قدرات وحدة تنسيق ومتابعة المشروع   (1

 التقارير ووثائق العمل و متابعة المشروع...(

 المعدات للهياكل الوزارية إلعداد الدراسات. واقتناءتوفير المساعدات الفنية  (2


