
 

 لبرامج دعم الشركات الصناعية من أجل التصديراجراءات التقييم 
 

 الملخص

 تتم اجراءات التقييم في المؤسسة على ثالث مراحل رئيسية:
لالستفادة من برامج المؤسسة : ويتم فيها التحقق من مطابقة الطلبات المستلمة والمالي مرحلة التقييم االداري (1

(، الدعم المالي المطلوب، وارتباط المشروع بأهداف البرنامجو الشركة مقدمة الطلب، بـ )لشروط األهلية الخاصة 
 باالضافة الى تحليل الوضع المالي للشركة وفقا للقوائم المالية المدققة.

رتباط المشروع بأهداف البرنامج، وتحليل الفرص فيه التقييم الفني لمدى امرحلة التقييم الفني للطلبات: ويتم  (2
التصديرية بالدول المستهدفة، وصف المشروع لالستفادة من الفرص التصديرية، واستدامة وأثر المشروع على 

 مستوى الشركة وعلى المستوى الوطني.
السابق للشركة من خالل  مرحلة الزيارات الميدنية: وتم فيها التحقق من البيانات المذكورة بالطلب وتحليل األداء (3

مقابلة ادارة الشركة، جولة تفقدية على مرافق الشركة وخطوط االنتاج، االطالع على المنتج الخاص بالتصدير، 
 والكادر الحالي المسؤول عن المبيعات والتسويق بالشركة. 

  المراجعة النهائية لموازنات مشاريع الشركات وتحضير االتفاقيات. (4

تشكيل لجان 
 التقييم

ومندوب عن الرقابة الداخلية يتم تشكيل لجان التقييم للطلبات المستلمة برئاسة عطوفة المدير التنفيذي للمؤسسة  -
 للمؤسسة وتشمل اللجان التالية:

  و تتكون من فرق للتقييم ويضم كل فريق اثنين من المقيمين.لجنة التقييم االداري والمالي للطلبات 
  اجعة النهائية لموازنات المشاريع و تتكون من فرق للتقييم ويضم والمر  والزيارات الميدانيةلجنة التقييم الفني

 كل فريق اثنين من المقيمين.

مرحلة التقييم 
 االداري والمالي

لتدقيق أهلية الشركة لشروط أهلية المشروع و وجود كافة الوثائق ( 1التقييم اإلداري ) إستخدام نموذج رقم  -
 الطلب المقدم(، حيث يتم ما يلي:المطلوبة مع 

  .إستبعاد طلبات الشركات غير المؤهلة حسب شروط البرنامج 
 .يتم مراسلة الشركات المؤهلة إلرسال الوثائق الناقصة 
   .إرسال قائمة الشركات المؤهلة التي وفرت جميع الوثائق المطلوبة للبدء بعملية التقييم 

 ( لوضع عالمة التقييم المالي.2التقييم المالي ) إستخدام نموذج رقم  -
معدل الوقت 
 الالزم لالنجاز

 طلب/يوم عمل للتحقق االداري 33 -
 طلب/ يوم عمل للتقيم المالي 13 -

التقييم الفني 
 للطلبات

للتقييم الفني من قبل فرق تقييم فني من مهندسين، يتكون كل فريق من ( 3التقييم الفني ) إستخدام نموذج رقم  -
 لتقييم نفس الطلب ووضع العالمات بحسب النموذج المعتمد(مقيمين إثنين 

  كل مقيم في فريق يقوم بدراسة الطلب بما يحتويه من أرقام و إحصاءات و يقوم بعمل جهد إضافي للتأكد
 Internationalمن الفرصة التصديرية لهذه الشركة بإستخدام األدوات المتوافرة كموقع التجارة العالمي )

Trade Center.) موذج.ويقوم بوضع العالمات بناءا على المعايير المتبعة في الن 
 .إجتماع المقيمين اإلثنين ضمن نفس الفريق لمناقشة الطلبات التي تم تقييمها و مناقشة نقاط القوة والضعف 



 

  إعادة تقييم الطلبات التي وجد فيها إختالف أو فرق كبير في العالمات، و إعادة التحقق من وضع
 العالمات.

  .إرسال العالمات النهائية من كل مقيم في الفريق 
 تجميع العالمات من كل الفرق و ترتيب الشركات من األعلى عالمة الى األقل في جدول كما يلي: -

 وضع عالمة كل مقيم من المقيميين الفنيين 
 .وضع العالمة التوافقية بين المقيمين اإلثنين و هي عبارة عن المعدل بين العالمتين 
  عالمة المعدل مع عالمة التقييم المالي للخروج بالعالمة النهائية لتقييم الفني.جمع 

 إجتماع الفرق مع المدير التنفيذي وذلك لمناقشة كل طلب أو مشروع على حدى. حيث يتم ما يلي: -
  .إعطاء موجز عن كل مشروع و تلخيص نقاط القوة و الضعف 
  لين في التقييم للتأكد من نقاط القوة و الضعف و قدرة يتم مناقشة كل طلب من جميع المهندسين المشمو

 المشروع على تحقيق األهداف المرجوة.  
  بناءا على مستوى الطلبات يتم تحديد الحد األدنى من العالمة المقبولة لقبول الطلبات التي سوف تنتقل

 للمرحلة التالية و هي مرحلة الزيارات الميدانية. 
معدل الوقت 
 زالالزم لالنجا

 طلب/ يوم عمل )مالحظة: يعتمد الوقت على تفاصيل الطلب( 2 -

 الزيارات الميدانية

النموذج )يتم زيارة الشركات في موقعها من قبل كل فريق للتأكد من ما يلي ووضع عالمة الزيارة الميدانية بحسب  -
 (:3رقم 
  بالمشروع للشركة مقدمة الطلب.التحقق من مطابقة نتائج الزيارة الميدانية مع البيانات والوثائق الخاصة 
 :قنوات التوزيع  ،الطاقة االنتاجية، نسبة النمو في مبيعات الشركة تحليل األداء السابق للشركة من حيث

القدرات التشغيلية )اإلدارية  ،األدوات الحالية المستخدمة من قبل الشركة للترويج عن منتجاتها ،الحالية
 ا.، و غيرهوالفنية( والقدرات المالية

  جولة تفقدية على مرافق الشركة للتحقق من مدى حاجة الشركة للمعدات والماكينات والخدمات االدارية
 المطلوبة

 االطالع على المنتج الخاص بالتصدير للتحقق من مدى مالئمة المنتج لمتطلبات التصدير 
 رفة بمتطلبات التصدير، مقايلة فريق المبيعات والتسويق للتحقق من مدى المامهم بمهارات التسويق، المع

 اتقان اللغة االنجليزية واستخدام الكمبيوتر باالضافة الى الخبرة العملية
  التحقق من البيانات الموجودة بالطلب بخصوص االداء السابق للشركة باالضافة الى النشاطات والمواد

 الترويجية المتوفرة حاليا في الشركة.
 

 ك لمناقشة كل طلب أو مشروع على حدى. حيث يتم ما يلي:إجتماع الفرق مع المدير التنفيذي وذل -
 .إعطاء موجز عن الزيارة الميدانية للمشروع و تلخيص نقاط القوة و الضعف التي تم إيجادها 
  يتم مناقشة كل شركة من قبل جميع المهندسين في كل الفرق للتأكد من نقاط القوة و الضعف و قدرة



 

 المشروع على تحقيق األهداف المرجوة.  
 .بناءا على مستوى الطلبات يتم تحديد الحد األدنى من العالمة المقبولة لقبول الطلبات الفائزة 

معدل الوقت 
 الالزم لالنجاز

عمل )يعتمد الوقت الالزم على المواقع الجغرافية للشركات، حجم الشركة من حيث: عدد العمالة، زيارة/ يوم  2 -
 الدوائر، خطوط االنتاج والمنتجات(.

المراجعة النهائية 
لموازنات 
 المشاريع 

البرنامج  يقوم أحد المقييمن الفنيية باعداد المراجعة النهائية لموازنة المشروع للتأكد من مطابقتها لشروط تمويل -
 وأهلية جميع بنود الموازنة وخلوها من األخطاء الخاصة بالمجاميع.

 يتم تدقيق الموازنات النهائية من قبل قسم المنح بالمديرية المالية ومن قبل دائرة الرقابة الداخلية. -

 وقيع.يتم تحضير االتفاقيات التي تتضمن نموج الطلب وموازنة المشروع وأجراءات المشتريات تمهيدا للت -

 


