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آهداء
إلى من علمني أن األعمال الكبيرة التتم إال
بالصبر والعزيمة واإلصرار
إلى والدي أطال هللا بقاءه ،وألبسه ثوب الصحة
والعافية ،ومتعني ببره ورد جميله
أهدي ثمرة من ثمار غرسه
وإليك يا امي  ..قطرة في بحرك العظيم ..حباً
وطاعة وبرا  --رحمك هللا امي
بكل الحب ..إلى رفيق دربي
إلى من سار معي نحو الحلم ..خطوة بخطوة
بذرناه معاً ..وحصدناه معاً
وسنبقى معاً ..بإذن هللا جزاك هللا خيراً
الى اوالدي وقرة عيني يارا وآيه
إلى من أرى التفاؤل بعينهم  ..والسعادة في
ضحكتهم
إلى شعلة الذكاء والنور
إلى الوجه المفعم بالبراءة وبمحبتهم أزهرت
أيامي

-6-

شكر وتقدير
وكذلك نشكر كل من ساعد على إتمام هذا البحث
وقدم لنا العون ومد لنا يد المساعدة وزودنا
بالمعلومات الالزمة إلتمام هذا البحث
الذين كانوا عونا لنا في بحثنا هذا ونورا يضيء
الظلمة التي كانت تقف أحيانا في طريقنا.
إلى من زرعوا التفاؤل في دربنا وقدموا لنا
المساعدات والتسهيالت واألفكار والمعلومات ،ربما
دون ان يشعروا بدورهم بذلك فلهم منا كل الشكر،
كما اشكر جميع االساتذه الذين شرفنا بنهل العلم
الحديث منهم
ونشكر االكاديميه على فتره الدراسه الرائعه
كما نشكر مصلحه الجمارك التى منحتنا هذه
المنحه لنساهم بالعلم فى النهوض بوطننا الحبيب
كل الشكر والتقدير الى:
د /محمود علي
د /هاني عبد الخالق
د /عبد العزيز محمد
د /احمد عزت
د /احمد غيث
د/كاتو
د/علي صالح

ا /محمود ابو العال
د /طارق العزب
د /مجدي عبد العزيز
د /عبد الجميد شيجه
د /بدوي ابراهيم
د/محمد عبد العزيز
د/محمد اسماعيل
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الفصل األول
أطار ومنهجية البحث
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الفصل األول
أطار ومنهجية البحث
المقدمــــة :
يعتبر التصدير ركيزة أساسية  ،يستند عليها االنطالال االقتصالاد  ،فالى تالوفير مصالادر دائمالة للنقالد
األجنبالالى ،حيالالث يمكالالن توايالالا مالالوارد الصالالادرات لتمويالالل احتياجالالات الجهالالاو امنتالالاجى للدولالالة ،وخدمالالة
المديونية الخارجية  ،وسالداد فالاتورة الالواردات  ،كالكلي يعالد التصالدير عنصالراا متكالامالا مالع عناصالر سياسالة
التنميالة االقتصالادية واالجتماعيالة  ،ويالؤد تشالالجيعه دلالى نتالائة ديجابيالة بعيالالدة المالد علالى مختلالا مجالالاالت
االستثمار  ،كما أن سياسة التوجه نحو التصدير ،ال تقتصر فقط على دعم النشاط االقتصاد للدولة فحسب
 ،ولكنها تدفع أيضالا قطالاع التصالدير ليلعالب دوراا رئيساليا ا فالى رفالع كفالاءة االقتصالاد القالومى  ،وفالى مواجهالة
المتغيالالرات العالميالالة المعاصالالرة  ،ومالالن ثالالم التكيالالا والتعامالالل الموضالالوعى معهالالا  ،فالالى ضالالوء معطياتهالالا
وتطوراتها .أن تنافسية االقتصاد المصر وقدرتاله علالى النفالاذ لاسالوا الخارجيالة  ،ال يمكالن أن تنحصالر
فى مجرد العوامل التى تتعلق بامنتاج وامنتاجية  ،ألن المؤسسات عليها أن تواجه أبعاداا تسويقية وسياسية
وتكنولوجية وتعليمية ومجتمعية  ،وهى التى تشكل المناخ والهيكل األكثر فعالية فى هكا المجال .ولتوضالي
كيفيالالة قيالالاس التنافسالالية علالالى المسالالتويين القطالالاعى والسالاللعى ،ودلقالالاء الضالالوء علالالى الجهالالود المصالالرية لتنميالالة
الصادرات من خالل معرفة امجراءات المصرية لتنمية الصادرات  ،حيث شمل ذلي عدة جوانالب أهمهالا ،
ما يختص بالسياسة التجارية ،وتشجيع االستثمار ،ودنشاء المؤسسات المساندة لتنمية الصادرات .
دن نجالاح اسالتراتيجية التصالنيع مالن أجالل التصالدير يتوقالا علالى عالدد مالن األمالور الهامالة والمتعلقالة
بحج الالم األس الالوا الخارجي الالة المتاح الالة أم الالام الص الالادرات  ،والق الالدرة عل الالى ديج الالاد وت الالوفير الس الاللع والمنتج الالات
بالمواصالالفات والجالالودة المطلوبالالة فالالى األسالالوا الخارجيالالة ،وتالالوافر الطلالالب علالالى السالاللع والمنتجالالات المالالراد
تصديرها  ،دن دتبالاع اسالتراتيجية التصالنيع مالن أجالل التصالدير فالى الالدول الناميالة كالان خيالارا هامالا بالدال مالن
االستمرار فى استراتيجية دحالل الواردات أو امقتصار عليها كون األولى تتصا بعدد من الميزات تفتقالر
دليها الثانية لتعديل التشريعات بما يتوافق مع تطبيق هكه النظم بفاعلية وأن يكون تعليق أداء الضريبة مؤديا
ه دفه الصحي بما يخدم االستثمارات وويادة حجم الصادرات وأثر ذلي فالى تخفاليا التكلفالة علالى المجتمالع
التجار وعلى المستهلي النهائى وتوفير فرص عمل والنهوض باالقتصاد المصر .
بالرغم من أهمية ويادة الصادرات دال أن التصدير فى مصر يأتى فالى مرتبالة متدنياله مالن أولويالات السياساله
االقتصالالادية حيالالث ال يمثالالل التصالالدير سالالو  %4مالالن النالالاتة المحلالالى ،ودذا اسالالتبعدنا مالالن الصالالادرات تلالالي
الصادرات التى ينتة عنها دخول مباشرة للقطاع الخاص نجد أن هكه النسبة تنخفا دلى  %2تقريبا ا  ،ممالا
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يالؤد لعالدم اعتبالار التصالدير قالوة مالؤثرة فالالى صالياغة السياسالات االقتصالادية .ورغالم الجهالود المبكولاله لالالدفع
الصادرات المصرية دال أن المعوقات التى تواجه عمليه التصدير ماوالت قائماله  ،وتشالمل معوقالات خاصالة
بالمنتجين حيث ماوال بعالا المنتجالين يفضاللون التعامالل مالع السالو المحلالى أكثالر مالن السالو الخالارجى ،
بجانب معوقات خاصة بالنظم الضالريبية والجمركيالة ،ومشالكالت خاصالة بالالنظم النقديالة وبالجهالاو امدار
والنظالالام التشالالريعى ومشالالاكل مخالالاطر التمويالالل بامضالالافة دلالالى الصالالدمات والتقلبالالات االقتصالالادية باألسالالوا
العالمية والحياة السياسية التى تعيشها مصر اآلن وضعا الحاله األمنية .

المبحث االول :مشكلة الدراسة
تكمالالن مشالالكلة الدراسالالة فالالى أن السياسالالات وامجالالراءات والتشالالريعات الجمركيالالة التالالى طبقتهالالا الالالنظم
الجمركيالالة الخاصالالة قبالالل دحالالداا عمليالالة التطالالوير بالجمالالارك المصالالرية مالالع بدايالالة األلفيالالة الثالثالالة كانالالت أحالالد
المعوقالالات األساسالالية فالالى تالالدنى حجالالم الصالالادرات  .حيالالث أن التشالالريعات الجمركيالالة ومالالن أهمهالالا القالالانون
الجمركى الك صدر فى عام  0961قد مر علياله خمالس عقالود مالن الالزمن فاصالب ال يالتالئم مالع المتغيالرات
العالميالاله وبي الالة االقتصالالاد ،حيالالث تشالالوه هالالكا التشالالريع أد دلالالى ويالالادة تسالالرت مسالالتلزمات امنتالالاج التالالى تتمتالالع
بإعفاء جمركى وككلي دعفاء من القواعد امستيراديه كنظام السماح المؤقت .
كما ان السياسات واالجراءات الجمركيه التى طغت على النظم الجمركياله الخاصاله فالى مصالر كانالت احالد
المعوقالالات االساسالاليه فالالى عالالدم تحقيالالق طفالالره فالالى حجالالم الصالالادرات المصالالريه كمالالا ان التشالالريعات الجمركيالاله
تحتاج الى تعديل وذلي لزياده العقوبات علالى جالرائم التهريالب الجمركالى وتمنالع تسالرت مسالتلزمات االنتالاج
التى تتمتالع باالعفالاء الضالريبى والجمركالى واالعفالاء مالن النالواحى االسالتيراديه.وهكه الالنظم الجمركياله التالى
طبقت قبل احداا التطوير ومنها نظام السماح المؤقت كانت غير كافياله للمسالاهمه فالى العملياله التصالديريه.
كالالان البالالد مالالن تعالالديل المسالالار ودجالالراء صالالناعات حديثالاله وتشالالجيع العمليالالات الصالالناعيه خصوصالالا صالالناعه
المنسالوجات والمالبالس التالى تشالكل حجالم كبيالر مالن الصالالادرات والتالى قالد تحتالاج دلالى االسالتفاده مالن مزايالالا
المنالالاطق الحالالرة او السالالماح المؤقالالت والالالدروباك والمسالالتودعات والالالنظم االخالالر واالفالالادة مالالن مركالالز الالالبالد
الجغرافالالى وان تكالالون الصالالناعات الوطنيالاله علالالى قالالدر مالالن الجالالوده ال تخشالالى فيالاله مالالن الصالالناعات االجنبيالاله
وتستطيع منافستها.
الالنظم الجمركياله الخاصاله هالى التالى بموجبهالا يالتم ادخالالال بضالائع اجنبياله او نقلهالا مالن مكالان الالى اخالر داخالالل
اراضى الحمهوريه مع تعليق اداء الضرائب والرسوم الجمركية االخر
وحيث ان مصر عضوا فى منظمه التجاره العالميه وملزمه بتطبيق االتفاقيالات مثالل كيوتالو والجالات االمالر
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الكي اتض معة ضرورة سعي الدولة دلى ويادة النشاط التجالار والالك يزيالد مالن مالد قالوة الدولالة ومالن
هنا يبدو لنا أهمية وضرورة تشجيع الصادرات.
حيث أن الصادرات والواردات هى الوسيلة الفعالة لتحقيق القدر األكبر من التجارة الخارجية ذلالي يالدعو
دلى تسخير كل النشاطات االقتصادية األخر لكي تكون في خدمة التجارة الخارجية وأن يتم تحقيق فائا
مستمر في الصادرات يكون هو المصدر الرئيسى لتعزيز القدرة الشرائية التي تستطيع الدولالة مالن خاللهالا
الحصول على احتياجاتها من الخارج.
األمر الالك حالدا بالباحالث فالي بحالث مشالكالت التطبيالق للالنظم الجمركيالة الخاصالة وأثرهالا علالى الصالادرات
المصالالرية واقتالالراح التعالالديالت الالومالالة علالالى هالالكه االنظمالالة بمالالا يعالالود بالفائالالدة علالالى الدولالالة مالالن جانالالب
والصالالادرات المصالالرية مالالن جانالالب فضالالا عالالن الحفالالاا علالالى حقالالو الخزانالالة العامالالة للدولالالة وتحقيالالق العدالالالة
الجمركية فى التطبيق.

المبحث الثاني  :اهمية البحث
دن أهمية هكا البحث مستمدة من أهمية الموضوع الكي تم العمل علالى دراسالته والبحالث فالي جوانباله
كافة أال وهو موضوع التنمية الشاملة في كافة مجاالتها ) اقتصادية  -اجتماعية  -ثقافية  ).....والتالي تشالكل
المحور األهم الكي تعمل جميع الدول والبلدان على تحقيقه وذلي من خالل االستخدام األمثل لكافالة المالوارد
المتوفرة (بشرية – اقتصادية – طبيعية  ، ).....ووضع االستراتيجيات والخطالط الواجالب اتباعهالا مالن اجالل
تحقيالالق هالالكه التنميالالة والتالالي تهالالدف بالالدورها الالالى رفالالع وتحسالالين المسالالتو االقتصالالادي والصالالحي والثقالالافي
واالجتماعي لدور الحكومة في تنمية هكه القطاعات من خالل المشاريع واالبحالاا التالي تقالوم بهالا مالن اجالل
عمليالالة التنميالالة  .يلتالالزم الجهالالاو الحكالالومى ومنهالالا مصالاللحه الجمالالارك بضالالرورة تحالالديث واسالالتحداا الالالنظم
االقتصاديه ومنها النظم الجمركيه الساريه بما يتوافق مع متطلبات الفتره الحاليه من مفاهيمها وتشالريعانها
والقوانبن المنظمه لها وذلي بغرض اعادة بناء الدوله االقتصادية تقوم بموجبها األسس القوىة لبناء البنيه
التحتيه العاده بناء الدوله ككل بعد ان تم استغالل ثروات الدوله ونظمها فى خدمه مصال مجموعاله معيناله
من المستثمرين ذلالي قبالل ثالوره  25ينالاير .كالان البالد مالن تعالديل المسالار ودجالراء صالناعات حديثاله وتشالجيع
العمليات الصناعيه خصوصا صناعه المنسوجات والمالبس التى تشكل حجم كبير من الصالادرات والتالى
قالالد تحتالالاج دلالالى االسالالتفاده مالالن مزايالالا المنالالاطق الحالالرة او السالالماح المؤقالالت والالالدروباك والمسالالتودعات والالالنظم
االخر واالفادة من مركز البالد الجغرافى وان تكون الصناعات الوطنيه
حيالث يلتالزم الجهالالاو الحكالومى ومنهالالا الجمالارك المصالالرية بضالرورة تحالالديث الالنظم االقتصالالادية ومالن أهمهالالا
النظم الجمركية لتتوافق مع آليات تسهيل التجارة التى أفروتها المنظمات الدولية.
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المبحث الثالث :فرضية الدراسة :
تتمثالالل فرضالالية الدراسالالة فالالى أنالاله قيالالؤد تطبيالالق الالالنظم الجمركيالالة الخاصالالة التالالى طبقتهالالا الجمالالارك
المصرية فى دطالار مالا نالادت باله المنظمالات الدوليالة وامقليميالة مالن بالرامة تسالهيل التجالارة دلالى تحسالين أداء
الصادرات المصرية  ،ومنها قطاع المنسوجات .

المبحث الرابع :هدف ومنهجية الدراسة :
تهالالدف الدراسالالة دلالالى اختبالالار مالالد صالالحة الفرضالالية  ،حيالالث تهالالتم الدراسالالة بمشالالكلة التطبيالالق للالالنظم
الجمركية وأهمية الصادرات ومن بينها قطاع المنسوجات .
وسوف تعتمد الدراسة فى منهجيتها على األسلوت التحليلى وامحصالائى لتوضالي السالمات األساسالية للالنظم
الجمركية الخاصة وأثرها على تنمية الصادرات .
حيث تعانى الصادرات المصرية ومنها قطاع المنسوجات خالل الفترة السابقة من تدنى حجمها نتيجة تقادم
وسائل التكنولوجيا المستخدمة وعدم تحديثها لندرة وسائل التمويل ،مما أد الى تخلا فالى أسالاليب امنتالاج
وتراجع فى امنتاجية ودنخفاض فى الناتة القومى.
يسعى الباحالث للتأكيالد علالى أهميالة دور الالنظم الجمركيالة الخاصالة فالى ويالادة حجالم الصالادرات ومنهالا قطالاع
المنسوجات  ،وذلي من خالل بحث المشكالت وتحديد المعوقات الناجمة عن التطبيق وصوالا دلى التطبيق
األمثل لهكه النظم ليعود بالنفع على الصادرات  ،وذلالي بتطبيالق وسالائل تبساليط وتنماليط امجالراءات وتعالديل
التشريعات لتتفق ودتفاقية كيوتو.
ككلي محاولالة تطبيالق برنالامة المخالاطر وتفعيالل دور المراجعالة الالحقالة بأساللوت يسالاعد علالى الحفالاا علالى
أموال الدولة متضمنه أن يتم امعفاء من الضريبة لما يخدم الصادرات من خالل تالوفير مصالادر التمويالل ،
بامضافة دلى دتباع سياسالة رشاليدة فالى توجياله مسالارات ذلالي مالن خالالل امنتالاج وامسالتهالك  ،وكالكا توويالع
الناتة الوطنى  ،وبامضافة دلى األدوات األخر مثل الضرائب كاحد الوسالائل الماليالة التالى تالتمكن الدولالة
من خاللها التأثير فى الحياة االقتصادية.

المبحث الخامس :خطــــة الدراسة
تم تقسيم الدراسة دلى ستة فصول :
الفصل األول :

أطار ومنهجية البحث ويشتمل علالى المقدمالة ومشالكلة الدراسالة وفرضالية الدراسالة ،

وهدف ومنهجية الدراسة وخطة الدراسة .
الفصل الثانى :

النظم الجمركية الخاصة – المفاهيم وأنواع النظم الخاصة وتشريعاتها.
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الفصل الثالث :

التنمية االقتصادية .مفاهيمها – دستراتجياتها – أبعادها .

الفصل الرابع :

تطور الصادرات المصرية وأهميتها ومعوقاتها (صناعة المنسوجات).

الفصل الخامس :

تطور النظم الجمركية الخاصة فى دطار تسالهيالت التجالار (دراسالة تطبيقيالة علالى

قطاع المنسوجات) .
الفصل السادس:

ملخص ونتائة الدراسة .
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الفصل الثاني
النظم الجمركية الخاصة
(مفاهيمها – أنواعها
والتشريعات المنظمة لها)
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الفصل الثانى
النظم الجمركية الخاصة
(مفاهيمها – أنواعها والتشريعات المنظمة لها)

المقدمــــة :
تشير القاعدة القانونية العامة وفقاً لنصوص التشريع الجمركى  ،وطبقاً ألحكام المادة ( )5من القانون إلى

خضوووا العووتع التووى توودخج ه ارضووى الجماوريووة لترعوووم الجمركيووة عتووى ال ووارداك المقووررة فووى التعري ووة الجمركيووة
وغيرها من الضرائب األخر المقررة إ ا ما يعتننى بنص خاص

هم ووا الص ووادراك المصو ورية فبص وودور القو ورار الجما ووور ر ووم  100لع وونة  2004هلغ ووى ج وودوج (ب) والخ وواص
بالتعري ة الجمركية التى كانك ت رض عتى الصادراك وذلك لتخ يض تكت ة الصادراك المصورية ممكانيوة المنافعوة
فى األعواق العالمية
ويونص القووانون عتوى جوواإ إدخوواج العوتع ه ارضووى الدولوة هو نقتاووا موون مكوان أخوور موع تعتيووق هدا الضورائب
والرعوووم الجمركيووة وغيرهووا موون الض ورائب والرعوووم المقووررة طبقواً لتم وواد القانونيووة المن مووة وذلووك مقابووج تقووديم ت و مين
نقود هو ضومان مصورفى هو غيرهووا مون الضوماناك التوى تقرهووا مصوتحة الجموارك ويمكون لاووذا التو مين المقودم موون
صاحب الش ن هن يك ج كج من الرعووم الجمركيوة ،وضوريبة المبيعواك وغيرهوا مون الضورائب والرعووم األخور ذاك
األنر المانج
وعنتناوج بشئ من الت صيج م اوم الن م الجمركية  ،كذلك هنواا الن م الجمركية الخاصة

المبحث االول  :مفهوم النظم الجمركية :
ينيوور مص وطتح الن ووام الجمركووى العديوود موون المشوواكج والغموووض فووى إخووتى

وجاوواك الن وور فووى م اوووم

الن ووام الجمركووى حيوون هن هنوواك ا ار هن الن ووام الجمركووى هووو ن ووام التعري ووة الجمركيووة المطبقووة كوناووا يميووة هو
نوعيه

()1

ويمكوون تعريو

الن ووام الجمركووى فووى الم اوووم الشووامج هووو مجموعووة موون الوون م الجمركيووة التووى تشوومج ههوودا

وهدواك العياعة الجمركية

( - )1عمر عالمان ( ، )2000الجمارك بين الن ريه والتطبيق  ،جااإ نشر وتوإيع الكتاب الجامعى  ،جامعة حتوان  ،ص 40
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كووذلك هووى مجموعووة موون القواعوود والتن يموواك وامجو ار اك التووى تخضووع لاووا عمتيوواك توودفق التجووارة موون والووى

الدولووة فووى ووج مجموعووة األهوودا

واألدواك المحووددة لتعياعووة التجاريووة بمووا يحقووق الغايوواك الناائيووة لتمجتمووع عووا

كانك غاياك عياعية وا تصادية واجتماعية

المبحث الثاني  :أنواع النظم الجمركية الخاصة والتشريعات المنظمة لها :
يمكن تحديد هنواا الن م الجمركية الخاصة والتشريعاك القانونية المن مة لاا كما يتى-:

أوالً  :التجارية العابرة " الترانزيت" :
 تناولك المواد من ( )61إلى ( )69من انون الجمارك ر وم  66لعونة  61وتعديىتوه  ،وكوذلك الموواد الم عورة
لاا بالىئحة التن يذية بقرار وإير المالية ر م  00لعونة ( 2006الموواد مون  007إلوى  )006األحكوام والشوروط
الخاص ووة بن ووام البض ووائع الع ووابرة بالترانإي ووكب بنعتباره ووا هح وود ال وون م الت ووى يعت ووق فيا ووا ع ووداد الرع وووم الجمركي ووة

والضرائب ذاك األنر المانج وذلك كالتالى (-:)1

 تطبيووق هووذا الن ووام عتووى البضووائع األجنبيووة المنقولووة دون هن ت خووذ طريووق البحوور عووا كانووك وجاتياووا بتووداً
هجنبية هو كانك مرعتة من هحد فروا الجمارك إلى فرا اخر

 تووتم إجو ار عمتيوواك الترانإيووك فووى هحوود فووروا الجمووارك المخصصووة لووذلك بعوود إيووداا يمووة الرعوووم الجمركيووة
والضورائب األخوور المقووررة عتووى البضووائع بصو ة همانووه هو تقووديم تعاووداك مضوومونة بنيصوواج البضووائع إلووى

وجاتاا المحدده

اإلجراءات الخاصة بنظام الترانزيت :
يحتووج ن ووام العبووور بالترانإيووكب ههميووة خاصووة فووى عمتيوواك نقووج العووتع عبوور الحوودود العياعووية لوودوج العووالم

المختت ة

وتإداد ههمية هذا الن ام فى حالتين

()2

-:

 الدوج ذاك الحدود المتعددة  ،والتى تشوكج حتقوة الوصوج بوين جيراناوا منوج وضوع مصور فوى الودوج العربيوة هو
بين هفريقيا والدوج اأعيويه فى الشرق واألردن بين الدوج العربية
 الدوج ذاك المو ع العالمى المتميإ منج مو ع إمارة دبى ومينا جبج عتى المحور كحتقة إتصاج بين التجارة
( - )1و اإرة المالية ( ، )2006الىئحة التن يذيه لقانون الجمارك ر م  00لعنة  ، 2006ص ص 000-006
( - )2فتحى عوىمة ( ، ) 0994بالون م الجمركيوهب  ،الناشور  :عوم الماليوه العاموه  ،كتيوة التجوارة  ،جامعوة امعوكندريه  ،ص ص
41 -42
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األوربية واأعيويه  ،وكذلك من الشرق والغرب  ،وفى كج هذه األحواج تإداد اهرة التجارة العابرة
حين ت خذ اهرة عبور التجارة األشكاج التالية -:
 -0اعتقباج الشوحناك فوى هحجوام عمى وه بحو اًر مون خوىج عو ن الحاويواك هو الصوب هو غيرهوا ،واعوادة توإيعاوا
إلى المناطق المحيطة

وفى هذه الحالة د تقدم األنشطة التالية -:
ه  -ت ريو وتخوإين الشوحناك والبضووائع التوى تووم اعوتقبالاا برعووم الترانإيوك لحووين إعوادة توإيعاووا ،ومون هنووا
تنش

اهرة التخإين والمعتودعاك الجمركية وتإداد ههميتاا لد امدارة الجمركية

ب  -ت ريو وتخوإين الشوحناك  ،مووع عوحباا إلوى م اركوإ التصوونيع هو التجميوع  ،هو التشوغيج بغورض إدخوواج
بعووض العمتيوواك التشووغيتية عتياووا  ،همووا هن تكووون ذاك يمووة صووناعية مضووافة وموون نووم تكتعووب منشو
البتد الذ تجر فيه عمتية التشوغيج هو التصونيع  ،هو يمكون هن تكوون مجورد عمتيواك روتينيوة  ،وهنوا
 ا تكتعب البضاعة ص ة المنش وت ج تحمج منش ها الذ

دمك به إلى هذه المراكإ

وهووذا النوووا موون الترانإيووك يطتووق عتيووه الترانإيووك غيوور المباشوور والتووى يعوومح لاووا بت جيووج عووداد الرعوووم
لحين خروجاا مرة هخر
 -2اعوتقباج الشووحناك الوواردة فووى وعووائج النقووج المختت ووة وعبوور الوعووائط المختت ووة ومرورهووا مباشورة عبوور ه ارضووى
الدولووة  ،كمووا فووى حالووة الشووحن البوور بالشوواحناك عبوور األ ارضووى المص ورية بووين المشوورق العربووى والمغوورب
الغربووى دون دخوووج البضووائع الوودائرة الجمركيووة حيوون ت ووج عتووى اوور النا تووة  ،هو هن يووتم ت ري و الحمولووة
واعادة تحميتاا مباشرة إلى وعيط نقج اخر هو وعيتة هخر
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أنــــواع الترانزيـــت :
يمكن تبويب هنواا الترانإيك إلى نوعين  ،هما (-:)1
-

الترانإيووك المباشوور (األ طرمووة)  :وهووو نقووج البضووائع األجنبيووة ال وواردة برعووم بتوود هجنبووى هو بعوود تخإيناووا فووى

صنادج باألرص ة هو بمنطقة حره إلى وعيتة نقج هخر

ه البضائع التى ترد إلى المينا لشحناا مباشرة عتى وعيتة نقج هخر تحك معئولية النا ج دون إعتىماا
فى مينا العبور ه دون توعيط القطاا المخإنى فى التعتيم والتعتم ،كما هو الحاج فى البضاعة التى ترد
مشحونة عتى ع ينه هو طائره ويتم ت ريغاا وشحناا عتى ع ينة هو طائرة هخر

ت -نظام الترانزيت غير المباشر :
 -0البضائع التى ترد إلى مينا برعم مينا اخر خارج البىد هو برعم المناطق الحرة هو المناطق ذاك الطبيعوة
ا ا تصادية الخاصة

 -2البضائع التى ترد إلى مينا ما بقصد إعادة شحناا إلوى مينوا هو مووانئ هخور هو إلوى دائورة جمركيوة داخوج
البىد وتجر عتياا عمتياك الت ري والنقج وامعتىم فى المخاإن بالودائرة الجمركيوة هو المعوتودعاك العاموة
هو الخاصة

المبحث الثالث  :المناطق الحرة
مقدمـــة
تعد المناطق الحرة تجربوه ا تصوادية ذاك هبعواد جمركيوة عميقوة  ،وتعتبور مصور مون ه ودم دوج العوالم التوى

هخذك بن ام المناطق الحرة  ،ف ى عام  0902تم امت اق بين الحكومة المصرية وشركة ناة العويس عتى إنشوا

منطقة حرة بريه  ،وبحرية لصيانة وتوعويع مينوا بورعوعيد بموجوب هوذا امت واق توم إع وا شوركة نواة العوويس مون

الرعوووم الجمركيووة عتووى كافووة البضووائع الوواردة ،بشوورط تحصوويج الرعوووم عتووى األجو اإ التوى تعووتاتك خووارج المنطقووة
الحرة من البضائع التى يتم إعتيرادها

()2

تعوود المنوواطق الح ورة فووى مصوور نمط واً اعووتنمارياً متمي و اًإ إلووى جانووب ن ووام ا اعووتنمار داخووج الووبىد حيوون يووتم

مإاولة األنشطة فى ج هذين الن امين طبقواً ألحكوام وانون ضوماناك وحووافإ ا اعوتنمار ر وم ( )8لعونة ، 0997

و ائحته التن يذية الذ تشر عتى تطبيقه الايئة العامة لىعتنمار والمناطق الحرة

( - )1و اإرة الماليووة ( ، )2006الىئحووه التن يذيووه لقووانون الجمووارك ر ووم  00لعوونه  2006مرج ووع عووبق ذكو ورة  ،ص ص -008
000
( - )2عمر عالمان ( ، )2008التصدير وامعتيراد  ،جااإ نشر وتوإيع الكتاب الجامعى ،جامعة حتوان  ،ص 313

- 20 -

ولقوود وف وورك الايئ ووة العام ووة لىع ووتنمار والمن وواطق الحو ورة كووج عوام ووج النج ووا ف ووى المن وواطق الحوورة م وون خ ووىج
من ومووة متكامتووة تتنمووج فووى توووفير هفضووج الم اإيووا والح ووافإ وامع ووا اك والضووماناك إذا مووا ورنووك بمنيتتاووا عتووى
معووتو العووالم  ،بامضووافة إل ووى تعووعة منوواطق 1حو ورة عامووة مووإودة بالبني ووة األعاعووية والخوودماك والجا وواإ امدار
الك

الذ يقدم كافة الخدماك ) (One-Stop-Shopمعتقباج المشروعاك  ،وكوذا مجموع خودماك المعوتنمرين

والبياناك والمعتوماك لتمعتنمرين
وبجانب ذلك فنن مصر تتمتع بمو ع متميإ بالنعبة لتتجوارة الدوليوة إذ تقوع عنود متتقوى واراك (اعويا وهفريقيوا
وهوروبا) ويحدها شما اً البحر المتوعط وشر ا البحر األحمور و نواة العوويس الشوريان المىحوى الحيوو الوذ يوربط

بين الشرق والغرب

وكووان لاووذا المو ووع المتميووإ وت ووافر عوامووج امنتوواج وعوواولة امتصوواج والتعامووج التجووار مووع كافووة األع وواق
العالمية واكتماج من ومة ا ا تصاد المصور وا اعوتقرار العياعوى والتطوور الوديمقراطى والعى واك الطيبوة موع دوج
العالم هنر كبير فى جذب ا اعتنماراك الوطنية والعربية واألجنبية
ولقوود تنوواوج التشوريع الجمركووى ن ووام المنوواطق الحورة (بموجووب الموواد موون  86إلووى  )96حيوون هعيوود تن وويم
المناطق الحرة تن يماً كامىً بموجب القانون ر م  210لعنة  89والمعدج بقانون ضماناك وحوافإ ا اعتنمار ر وم
 8لعنة  0997وتعديىته

تعريف المنطقة الحرة
تعتبوور المنطقووة الح ورة جووإ موون ام توويم الوووطنى وليعووك جووإ اً موون ام توويم الجمركووى ولووذلك تعامووج المنوواطق

الحرة ك ناا خارج البىد  ،كما  ا تخضع البضائع التى تدخج المنطقة الحرة أل

يد من حيون مودة بقا هوا فياوا ،

كما  ا تخضع الوارداك إلى المنطقة الحرة والصادراك مناا ألية يود إعتيرادية هو تصديريه
ويووتم إع ووا مووا يوورد لتمنطقووة الح ورة لمإاولووة نشوواطاا موون ا اك وهدواك و طووع غيووار وماموواك ووعووائج النقووج
الضرورية (فيما عدا عياراك الكوب) من الضرائب والرعوم الجمركية

 - 1البني االهلي المصري (تقييم اداء المناطق الحرة في مصر  ،النشرة االقتصادية  ،مجلد  56العدد  1من ص 09 - 5
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أهداف المناطق الحرة
يمكن تحديد األهدا

األعاعية لتمناطق الحره فى اأتى

()1

-:

-

توفير فرص العمج مع إحدان نقته نوعية فى المااراك

-

إدخاج التكنولوجيا الحدينة خاصة فى المجالين الصناعى والخدمى

-

جذب رؤوس األمواج واحدان تراكم رهس مالى

-

إحدان التكامج بين مشروعاك المناطق الحرة والشركاك العامتة بالعوق المحتى

مزايا المناطق الحرة
من ههم مإايا المناطق الحره

()2

:

 0حرية اختيار مجاج ا اعتنمار
 2حرية تحويج األربا والماج المعتنمر
 1حرية امعتيراد من العوق المحتى هو الخارجى
 4حرية تحديد هععار المنتجاك
 5حرية امعتيراد والتصدير دون القيد بعجج المصدرين والمعتوردين
 6عدم وجود يود عتى جنعية رهس الماج
 7عدم وجود حدود لرهس الماج
 8عدم خضوا واراداك وصادراك المشروا لتقواعد امعتيرادية والجمركية المعموج باا داخج البىد
 9إع ا األصوج الرهعمالية لتمشروا ومعتتإماك امنتاج من الضرائب والرعوم الجمركية
00

إع ووا وارداك وص ووادراك مش ووروعاك المن وواطق الحو ورة م وون وال ووى الخ ووارج م وون الضو ورائب والرع وووم
الجمركية

00

إع ا كامج المكوناك المحتية من الرعوم الجمركية فى حالة البيع لتعوق المحتى

( - )1رمإ إكى ( ، )2001ب مشكتة التضخم فى مصرب  ،الايئة المصرية العامة لتكتاب  ،ص 215
( - )2رمإ إكى ( )2001بمشكتة التضخم فى مصر  ،مرجع عبق ذكره  ،ص 240
 - 2 -البني االهلي المصري (تقييم اداء المناطق الحرة في مصر  ،النشرة االقتصادية  ،مجلد  56العدد  1من ص 09 - 5
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أنواع المناطق الحرة
تنقعم المناطق الحرة إلى:
 -0المناطق الحرة العامة  :وتنش بقرار من رئيس مجتس الوإ ار ومناا :
 المنطقة الحرة العامة بامعكندرية المنطقة الحرة بمدينة نصر المنطقة الحرة العامة بالعويسوجميع هذه المناطق محددة ب عوار خارجية وتضم هكنر من مشروا بداختاا
 -2المنطقةة الحةرة الخا ةةة  :يقتصور نشوواط هوذه المنطقوة عتوى مشووروا واحود  ،وتنشو بقورار مون رئويس مجتووس
إدارة الايئة العامة لإلعتنمار والمناطق الحرة

 -1المدينة الحرة  :وتشتمج المدينة ب كمتاا منج مدينوة بورعوعيد التوى هنشو ك بالقوانون ر وم  02لعونة ، 0977
ول رو

خاصة من هجج تنمية مدينة بورععيد

األنشطة واألعمال التى يتم مزاولتها داخل المناطق الحره
يرخص فى المناطق الحرة بنج ار العمتياك األتيه
ه-

()1

-:

تخإين البضائع العابرة  ،وكذا البضائع الوطنية والبضائع األجنبية الخالصة الضريبة المعودة لتتصودير إلوى

الخووارج وذلووك مووع عوودم امخووىج بووالقوانين والت ووائح المعموووج باووا فووى ش و ن البضووائع والعووتع والم وواد الممنوووا

إعتيرادها هو تداولاا داخج الجماورية هو تصديرها مناا هو التى تخضع لن م خاصة
ب -إجو ار عمتيواك ال ورإ والتن يو

والختووط والموإج ولوو ببضوائع محتيوة واعووادة التعبئوة وموا شوابااا مون عمتيوواك

تغيير حالة البضائع المودعة بالمناطق الحرة بحعب مقتضياك حركة التجارة وتايئتاا بالشكج الوذ تتطتبوه

األعواق

ج  -إج و ار العمتيوواك الصووناعية الىإمووة لتركيووب وتجايووإ العووياراك والتوريوواك والج و ارراك والطووائراك وبنووا الع و ن
واصووىحاا وذلووك كتوه إذا مووا إعووتوردك هجإاؤهووا األصووتية موون الخووارج مووع جوواإ إعووتكمالاا بووبعض الموواد هو
األج اإ من داخج الجماورية

( - )1محمود حعن ( )2001بتطور عياعاك التجارة الخارجية فى مصور  ،جاواإ نشور وتوإيوع الكتواب الجوامعى ،عوين شومس ،
ص ص 89 - 84
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د  -إج ار هية صناعة هو عمتياك هخر تحتواج إلوى م اإيوا المنواطق الحورة لإلفوادة مون مركوإ الوبىد الجغ ارفوى و ا
يخشى من منافعتاا لتصناعاك الوطنية
مع مراعاة األ حكام التى تقررها القوانين هو التوائح فى ش ن منع اعوتيراد هو توداوج بعوض البضوائع هو الموواد
 ا تخضوع البضوائع األجنبيوة التووى تعوتورد إلوى المنوواطق الحورة لإلجو ار اك الجمركيووة العاديوة الخاصوة بووالوارداك و ا
لتضورائب الجمركيووة وغيرهووا موون الضورائب والرعوووم وذلووك فيمووا عوودا مووا هووو منصووص عتيووه فووى هووذا القووانون  ،كمووا
تع وى مون الضورائب الجمركيوة وغيرهوا موون الضورائب والرعووم جميوع األدواك والمامواك واأ اك المعوتوردة ألعموواج
المنشآك المرخص باا فى هذه المناطق

سحب البضائع من المناطق الحرة للسوق المحلى
توؤد الضورائب والرعوووم عتوى البضوائع التووى تعوحب مون المنطقووة الحورة لإلعوتاىك المحتووى ،كموا لوو كانووك
معووتوردة موون الخووارج وطبق واً لحالتاووا بعوود التصوونيع ولووو إشووتمتك عتووى م وواد هوليووة محتيووة ،وتطبووق عتياووا القواعوود
امعتيرادية والجااك الر ابية

عتماً ب نه  ا تخضع البضائع التوى تودخج المنطقوة الحورة أل

الوارداك إلى المنطقة الحرة والصادراك مناا أل

يود مون حيون مودة بقائاوا فياوا كموا  ا تخضوع

يد من يود امعتيراد والتصدير فيما عدا القيود المتعتقة بالر ابة

عتى النقد

المبحث الرابع  :المستودعات
يقصد بالمعتودعاك هى عبارة عن المكان الذ تودا فيه البضائع تحوك إشو ار

امدارة الجمركيوة فوى وج

األوضاا التى تجيإ تعتيق الرعوم وفقاً لقانون الجمارك
ولقوود ن ووم القووانون الجمركووى ر ووم  66لعوونة  61وتعديىتووه حتووى القووانون  95لعوونة  2005بال صووج النالوون
المواد القانونية ( من المادة  70حتى  )85والتى ورد بام م اوم المعتودعاك وهنواعاا من معتودا عام ومعتودا
خوواص  ،كووذلك ورد بالىئح وة التن يذيووة ر ووم  00لعوونة  2006والم ع ورة لم وواد القووانون موون المووادة ر ووم  007حتووى
 015القواعد واألحكام وشروط إنشا المعتودعاك ويمكن تقعيم المعتودعاك إلى معتودعاك عامة  ،معتودعاك
خاصة  ،وعنتناوج كىً مناما بشئ من الت صيج
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المستودعات العامة
يرخص بالعمج بن ام المعتودا العام بقرار من وإير المالية بنا اً عتوى إ تو ار مصوتحة الجموارك موع تحديود

الشروط واألوضاا الخاصة بمواص اك المعتودا وادارته

()1

وتبتو مودة بقووا البضوائع بالمعووتودا عوتة اشووار يجووإ موودها نىنوة اتشووار عنود ا ا تصووا ألعوباب ومبوورراك
تقبتاا الجمارك  ،كما يجوإ لوإير المالية تخ يض المدة هو إطالتاا
و ا يعوومح فووى المعووتودا العووام بتخ وإين البضووائع الممنوعووة والمت ج وراك والم وواد الشووبياه لاووا والم وواد القابتووة
لإللتاوواب والبضووائع التووى ت ا وور فياووا عىموواك ال عوواد وتت ووك التووى يعوورض وجودهووا ف ووى المعووتودا ضوور اًر بج ووودة

المنتجاك األخر

احتساب الضرائب الجمركية
تقدر الضورائب الجمركيوة عتوى البضوائع التوى عوبق تخإيناوا فوى المعوتودا العوام عتوى هعواس وإناوا وعوددها
عنوود التخوإين  ،وتكووون الايئووة المعووتغتة لتمعووتودا معووئولة عوون الضورائب الجمركيووة وغيرهووا موون الضورائب والرعوووم
المعتحقة عن كج نقص هو ضياا هو تغيير فى هذه البضائع فضىً عن الغراماك التى ت رضاا الجمارك
و ا تعووتحق هووذه الض ورائب والرعوووم إذا كووان الوونقص هو الضووياا هو التغييوور نتيجووة ألعووباب طبيعيووة هو كووان
ناتجاً عن وة اهرة هو حادن جبر

 -0المستودع الخاص :
يتم الترخيص بننشا معتودعاك خاصة فى األماكن التوى توجود باوا فوروا لتجموارك إذا دعوك لوذلك ضورورة
ا تصادية وتص ى هعماج المعتودا الخاص عند إلغا ال را الجمركى وذلك خىج  1هشار عتى األكنر
ويصدر الترخيص بن امة وانشا المعتودا الخاص بقرار من وإير الماليه هو رئيس مصتحة الجموارك بنوا اً

عتى إ ت ار من مصتحة الجمارك عتى هن يحدد بالقرار
 مكان المعتودا المقابج الواجب هداؤه عنوياً -الضماناك الواجب تقديمه

 الشروط الخاصة بمواص اك المعتودا وادارته( - )1و اإرة المالية ( ، )2006انون الجمارك ر م  66لعنة  0961وتعديىته و ائحته التن يذيه  ،ص ص 10-29
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وكذلك إذا ط هر ه نقص عتى البضائع المودعة بالمعتودعاك الخاصة  ا يعمح بالتجواوإ عنوه إ ا موا كوان
ناشئاً عن هعباب طبيعية كالتبخر والج ا

والتعرب

وكقاعوودة عامووة يشووترط لتتوورخيص م امووة معووتودا عووام هو خوواص هن تت ووافر الضووماناك التووى تغطووى جميووع
إلتإاماك صاحب المعتودا الناشئة عن وانون الجموارك وهحكوام هوذه الىئحوة وتحودد الضوماناك عتوى الوجوه اأتوى
(-:)1

 -0المستودعات المقامة داخل الموانئ :
ه-

تقووديم همانووة نقديووة هو خطوواب ضوومان مصوورفى يغطووى  %5موون الض ورائب الجمركيووة وغيرهووا موون الض ورائب
التقديريووة لمتوعووط الطا ووة التخإينيووة المتو عووة لتمعووتودا التووى يحووددها صوواحب المعووتودا هو موون المتوعووط
الشار لتضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب المحصتة عن العنه العابقة عند التجديد

ب  -تقديم ونيقة ت مين تغطى با ى إلتإاماك صاحب المعتودا

 -3بالنسبة للمستودعات المقامة خارج الموانئ :
ه-

تقوديم همانووة نقديووة هو خطواب ضوومان مصورفى يغطوى  %00موون الضورائب الجمركيوة وغيرهووا موون الضورائب

التقديريووة لمتوعووط الطا ووة التخإينيووة المتو عووة لتمعووتودا التووى يحووددها صوواحب المعووتودا هو موون المتوعووط

الشار لتضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب المحصتة عن العنة العابقة عند التجديد
ب  -تقديم ونيقة ت مين تعطى با ى إلتإاماك صاحب المعتودا

وعلى أصحاب المستودعات :
 إلتإام صاحب المعتودا بعداد مرتباك مو ى وعماج الجمارك المخصصين ألعماج المعتودا
 إعداد األماكن المخصصة لتواجد مو ى الجمارك وتجايإها باألنان المناعب
 إمعوواك دفوواتر وعووجىك تن وويم عمتيووة دخوووج وخووروج البضووائع المودعووة لديووه مووع وضووع تتووك العووجىك تحووك
تصر رجاج الجمارك عند الطتب

 إتخ واذ كافة امحتياطاك األمنية الىإمة لتمحاف ة عتى عىمة المعتودا والبضائع المخإنة به
 ربط المعتودا الياً مع مصتحة الجمارك  ،وفى حالة عدم املتإام بذلك جاإ لتجمارك عحب الترخيص

( - )1و اإرة الماليه ( ، )2006الىئحة التن يذيه لقانون الجمارك ر م  00لعنة  ، 2006ص ص 009-004
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المبحث الخامس  :نظام اإلفراج المؤقــت
يقصوود بن ووام امف وراج المؤ ووك هووو العووما بندخ وواج البضووائع مووع تعتيووق هدا الض ورائب والرعوووم الجمركي ووة

وغيرها من الضرائب والرعوم األخر مقابج تقديم هحد الضماناك المقبولة جمركياً لحين إعادة تصديرها هو تعوية

وضعاا جمركياً

()1

ولقوود ن ووم القووانون الجمركووة بووالمواد ( 000حتووى  )006كووذلك الىئحووة التن يذيووة الم عورة لتقووانون بووالمواد موون

( 040حتى  )044الحا اك والشروط التى يطبق عتياا ن ام امفراج المؤ ك

 -0القواعد المنظمة لإلفراج المؤقت :

()2

تتتخص القواعد التى يخضع لاا هذا الن ام  ،فى :
-

تحديد المدة تت ق مع ال رض الذ هدختك من هجته هذه البضائع مع عدم إعتخداماا إ ا فى هذا القصد

-

تقديم ضمان تقبته الجمارك يغطى كافة حقو اا لحين تعوية هوضاا هذه البضائع

-

عدم التصر كتياً هو جإئياً فى هذه البضائع لحين إعادة تصديرها هو تعوية هوضاعاا

 2/1حــاالت امفراج المؤقت  :وتشمل :

()3

-

لحين تقديم المعتنداك امعتيرادية وال واتير األصتية التى يتم عتى هعاعاا احتعاب الضرائب الجمركية

-

لحين بحن وصدور رار األع ا من الجااك المختصة

-

لحين إعادة التصدير بالنعبة لتمعداك المعوتوردة لتعموج بالمشوروعاك امنشوائية هو ام تصوادية داخوج الوبىد
بصو ة مؤ تووة منووج (مشووروعاك متوورو امن وواق – مشووروعاك شووركاك البتووروج – اأ اك والمعووداك والماموواك
المعتوردة من الخارج برعم المعارض هو المارجاناك هو الخارج)

-

األجاإة الىإمة مج ار التجارب العتمية هو الصناعية

-

اأ اك والمعوداك واألجاوإة الوواردة لتعمووج فوى مشووروعاك داخووج الووبىد نووم إعوادة تصووديرها مووع م ارعوواة هحكووام

المادة ( )8من انون تن يم امع ا اك ر م  086لعنة  86وتعديىته  ،و رار وإير المالية ر وم  860لعونة
 2005بنصوودار الىئحووة التن يذيووة لقووانون تن وويم امع ووا اك الجمركيووة حيوون نصووك عتووى هنووه يجوووإ امفوراج

مؤ ت واً عوون اأ اك والمعووداك واألجا وإة لتعمووج هو الت و جير داخووج الووبىد  ،عتووى هن تخضووع لض وريبة جمركيووة

( - )1و اإرة المالية ( ، )2006انون الجمارك ر م  66لعنة  ، 61مرجع عبق ذكره  ،ص 014
( - )2و اإرة المالية ( ، )2006الىئحة التن يذية  ،مرجع عبق ذكره  ،ص 021
( - )3و اإرة المالية ( ، )2006الىئحة التن يذية  ،مرجع عبق ذكره  ،ص ص 015 -025
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بوا ع  %2من يمة الضريبة الجمركية العارية فى تاريخ امفراج المؤ ك عن كج شار هو جإ منه  ،وبحد

ه صووى  %20عوونوياً  ،وذلووك طوووج موودة بقائاووا داخووج الووبىد وحتووى توواريخ إعووادة تصووديرها لتخووارج هو توواريخ
امفراج الناائى عناا وفقاً لتقواعد المن مة لذلك

المبحث السادس  :نظــام السـماح المؤقــت والدروبـــاك

مقدمـــــة
فووى إطووار مووا تقدمووه الحكومووة موون تشوريعاك  ،ودخولاووا فووى إت ا يوواك دوليووه ومووا يوونجم عناووا موون إع ووا اك
جمركيووة باوود

تشووجيع وتنميووة عمتيووة التصوودير  ،كووذلك بصوودور الق ورار الجماووور ر ووم  100لعوونة  2004بنلغووا

ج وودوج (ب) والخ وواص بتعري ووة الص ووادراك لتخ وويض تكت ووة الص ووادراك المصو ورية وامكاني ووة المنافع ووة ف ووى األعو وواق
العالمية  ،كذلك ما دمته الجمارك المصرية من تبعيط امج ار اك وتطبيق ن م جمركية حدينة تاد

إلى تشجيع

التصنيع بغرض التصدير
لقوود صوودر القووانون ر ووم  055لعوونة  2002باوود

تنميووة التصوودير والىئحووة التن يذيووة المن مووة لتعمووج بن ووام

العووما المؤ ووك والوودروباك بقو ورار رئوويس مجت ووس الوووإ ار ر ووم  0615لعوونة  00 ، 2002لع وونة  2001لضو ووابط
العمج بن امى العما المؤ ك والدرواك

تعريف السماح المؤقت
يقصد بن ام العما المؤ ك امع ا بص ة مؤ تة من الضرائب الجمركية وغيرها من الضورائب والرعووم موا
يووتم إعووتيراده موون م وواد هوليووة وعووتع وعوويطة بقصوود إج و ار عمتيوواك تصوونيعية عتياووا ،وموون معووتتإماك إنتوواج العووتع
المصودرة ومون األصوونا

المعوتوردة ألجوج إصووىحاا هو تكمتوة تصونيعاا نووم تصوديرها  ،وتع وى هووذه الموواد والعووتع

والمعووتتإماك واألصوونا

موون القواعوود امعووتيرادية التووى تن ماووا  ائحووة القواعوود المن ووذة ألحكووام القووانون ر ووم 008

لعنة  0975فى ش ن امعتيراد والتصدير

()1

 -0فتحى عىمة ( ، ) 0994ب الن م الجمركية ب  ،الناشر  :عم الماليه العامه  ،كتية التجارة  ،جامعوة امعوكندرية  ،مرجوع
عبق ذكرة ص 45
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شروط التمتع بنظام السماح المؤقت
يشترط لتتمتع باذا الن ام ما ي تى (-:)1
أوالً  :إيداع تأمين أو ضمان بقيمة الضرائب والرسوم بأى

ورة من ال ور اآلتيه منفردة أو مجتمعة :

 ضمان نقد – ضمان مصرفى
 ضمان هصوج المنش ة بوا وع  %80مون صوافى حقووق المتكيوة لتمنشو ة وفقواً لتعريو

الجاواإ المركوإ

لتمحاعباك  ،وفقاً لتقرير هحد م ار بى الحعاباك الذين تضمام ائمة يصدر باا رار من وإير المالية
والوإير المختص بالتجارة الخارجية

 تعاوود شخصووى موون المنشووآك التووى تعمووج بن ووام التصوودير لموودة  ا تقووج عوون نووىن عوونواك عووابقة عتووى
تقديم طتب اعتخدام هذا الن ام ويشترط ه ا يكون مقدم التعاد ود ارتكوب هيوة مخال واك لن وام العوما

المؤ ك  ،ويعومح لاوذه المنشوآك بتقوديم التعاود فوى حودود  ا تجواوإ  %20مون هعتوى يموة لصوادراتاا

خىج هية عنة من العنواك النىنة العابقة

ويجوووإ اعووتخدام الرصوويد المتبقووى موون خطابوواك الضوومان المودعووة بالوحوودة عوون عمتيوواك عووابقة فووى ضوومان

المعتحقاك من البضائع هخر واردة باذا الن ام  ،كما يجوإ تقديم ضمان عن الكمياك المتبقيوة مون البضوائع فوى

حالة التصدير الجإئى مقابج إعترداد الضمان األصتى

نانياً  :يتتوإم المصودر بالتصودير هو البيوع إلوى الجاواك المع واة هو التصور فياوا وفقواً لتقواعود المن موة لاوذا الشو ن
خىج عنتين من تاريخ امفراج  ،ويجوإ إطالة هذه المودة لمودة هو لمودد هخور بموا  ا يجواوإ عونتين بقورار

موون وإيوور الماليووة هو موون ي وضووه  ،فوونذا إنتاووك هووذه الموودد دون إتمووام ذلووك هصووبحك الض ورائب والرعوووم

معووتحقة موون توواريخ دخوووج هووذه الموواد واألصوونا

إلووى الووبىد وواجبووة األدا مضووافاً إلياووا ضوريبة إضووافية

بوا ع  %2شاريا من يمة الضرائب والرعوم المعتحقة عن كج شار ت خير فضى عتى اعوتي ا القواعود

امعتيرادية .

تغطووى الضووماناك المقدمووة موون الوحووداك امنتاجيووة المعووتوردة  %25موون يمووة الضورائب والرعوووم المعووتحقة

وذلك بالنعبة لتعتع المعتوردة بن ام العما المؤ ك  ،وبنعبة  %50عتى األ ج بالنعبة لأل مشة  ،تكون نص اا

عتى األ ج ضماناك نقدية ومصرفية ،

 )2001( -2مجتووة الجمووارك  ،العوودد  ، 176امصوودار العاشوور  ،القواعوود المن مووة لتعووما المؤ ووك والوودروباك مرجووع عووبق
ذكرة  ،ص 07

- 29 -

وذلك كله بالشروط األتيه -:
 0يكون لد الوحدة امنتاجية ترخيص بمإاولة النشاط وبدهك فى امنتاج لمدة عنة مالية عتى األ وج،
وينبك ذلك بتقديم صورة ترخيص المإاولة وشاادة من الجاة المشرفة عتى النشاط

 2هن تكون الوحدة مقيدة فى العجج التجار ,
 1هن يكووون لوود الوحوودة مت و

ض وريبى هو هن تكووون متمتعووة بنع ووا ض وريبى  ،وتعووجج هووذه البيانوواك

عند بداية التعامج بن ام العما المؤ ك  ،وفى حالة إعتيراد العتعة ألوج مرة  ،وفى غير ذلك من

األح وواج يتعووين هن تكووون الضووماناك المقدمووة موون الجاووة المعووتوردة ضووماناك تغطووى كامووج يم ووة
الض ورائب والرعوووم عتووى العووتع المعووتوردة بن ووام العووما المؤ ووك عتووى هن يكووون نص و اا ضووماناك

نقدية هو مصرفية

اإلجراءات الجمركية للرسائل الواردة بنظام السماح المؤقت :
تتبع امج ار اك التالية بالنعبة إلى العتع الواردة بن ام العما المؤ ك (:)1

أوالً  :يقوم احب الشأن أو من ينوب عنه بإستيفاء شهادة اإلجراءات الجمركية ويسةلمها إلة
الوحدة الفرعية المخت ة  ،مرفقا بها :
 إذن التعتيم – صورة هصتية من بوليصة الشحن (غير ضوئية)
 ال اتورة بالتغة امنجتيإية هو ال رنعية هو العربية – ائمة العبوة
 شواادة المنشو ة فووى حالووة طتوب امع ووا موون الضورائب والرعوووم الجمركيوة عتووى العووتع الوواردة موون دوج
مبرم – معاا إت اق ت ضيىك جمركية

ثانياً  :تتول الوحدة الفرعية ما يأت :

 )0مراجعة الشاادة – تعجيج الشاادة فى دفتر  46وادخاج بياناتاا بالحاعب األى
 )2تشكيج لجنة تضم (م مور حركة  ،م مور تعري ة  ،معئوج عن ال حص) لمعاينة الرعوالة وتحديود الصون
والكمي ووة والبن وود الجمرك ووى ومراجع ووة األع ووعار وتحدي وود الرع وووم ،حج ووإ ن ووىن عين وواك م وون ك ووج ص وون
تحريإها والتو يع عتياا من م مور الحركة ومعئوج ال حوص والمعوتورد هو مندوبوه وتحوت

وي ووتم

الوحودة بنحوداها

( - )1مجتة الجمارك ( ، )2001العدد  ، 176امصدار العاشر  ،امج ار اك الجمركية لترعوائج الوواردة بن وام العوما المؤ وك ،
ص ص 09 - 08
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وترعج النانية إلى مصتحة الر ابة الصناعية وتعتم النالنة إلى المعتورد هو مندوبه ويجوإ بنا عتى طتب

المعووتورد تحريووإ هكنوور موون عينووة إضووافية معووتخداماا فووى التصوودير فووى هكنوور موون من ووذ ،وفووى حالووة تعووذر
ع ووحب عين وواك ي ووتم إرف وواق كتالوج وواك هو رع وووماك هص ووتية ص ووادرة م وون المن ووتم تمك وون م وون المطابق ووة عن وود

التصدير

 )1إدراج بياناك الصن

بالحاعب األى عتى ضو المعاينة ال عتية معتخداماا عند إج ار التعوية

 )4إصوودار إذن إف وراج ال ووارد (كش و

اعووتخىص) ويعووتم إلووى المعووتورد بعوود إد ارجووه بالحاعووب األووى بحي وون

يتضمن كافة بياناك الرعالة  ،وكذا صورة من البياناك التى تم إدخالاا إلى الحاعب األى

 )5إعتىم الضمان (البنكى هو النقد ) وفى حالة وجود هرصدة ضماناك لتمعتورد هيا كان نوعاا تقوم الوحدة
بالتخصيم من هذه الضماناك

 )6تقوم الوحدة بندراج بياناك الضماناك المعتمة إلياا نم تقوم بنرعالاا إلكترونياً إلى الوحدة المركإية وتعجج
بياناك الضماناك عتى شاادة الوارد

 )7تعووتيم المعووتورد إذن إفو وراج ال ووارد (كش و

ا اع ووتخىص) يتضوومن كاف ووة بيانوواك الرعووالة وك ووذا صووورة م وون

البياناك التى تم إدخالاا إلى الحاعب األى

 )8ويج ووب امنتا ووا م وون ه ووذه امجو و ار اك ف ووى م وودة ه ص وواها هربع ووة وعش وورون ع وواعة م وون اعو وتكماج المع ووتورد
لتمعووتنداك الىإمووة  ،وفووى حالووة عوودم امنتاووا مناووا خووىج هووذه الموودة ،يقوووم رئوويس الوحوودة ال رعيووة بوونبى

رئوويس الوحوودة المركإيووة بمبوورراك الت و خير فووى امنتاووا موون امج و ار اك متخوواذ ال وىإم واعووداد تقريوور بووذلك

لتعرض عتى وإير المالية والوإير المختص بالتجارة الخارجية

اإلجراءات الجمركية للرسائل المصدره بنظاام الساماح المؤقات ت تتباع الخطاوات األتياه
(:)1
أوالً

 :يقوووم المصوودر هو مندوبووه بنعووتي ا شوواادة الصووادر عتووى هن يوضووح باووا هر ووام شووااداك الووارد لألصوونا
الداختة فى إنتاج األصنا

المصدرة  ،وتعتيم الشاادة إلوى الوحودة ال رعيوة التوى تقووم بمراجعتاوا وادراجاوا

بدفتر  46وادخاج بياناتاا بالحاعب األى

( - )1مصتحة الجموارك ( ، ) 2002الون م الجمركيوة الخاصوة  ،امجو ار اك الجمركيوة لترعوائج المصودره بن وام العوما المؤ وك ،
امدارة المركإية لتمعاد القومى لتتدريب الجمركى  ،ص 55
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ثاني ةاً

 :تقوووم الوحوودة ال رعيووة بتعيووين التجنووة التووى تتووولى المعاينووة واتمووام إجو ار اك الصووادر لترعووالة عتووى النحووو
اأتى :

 )0مراجعة بياناك شااداك الصادر وادراجاا فى دفتر  46وادخاج بياناتاا بالحاعب األى
 )2ويجوإ تعديج بياناك شاادة الصادر دون تحميج المصدر هية غراماك هو مصروفاك بعبب هذا التعديج-
طالما تم بج معاينة الرعالة

 )1معاينووة الرعووالة ومطابقتاووا بالعينوواك المحوورإة لوود الجموورك هو المصوودر (فووى الحووا اك التووى عووحب مناووا
العيناك) ويعاد تحريإها بعد المعاينة

 )4مطابقة البياناك المعجتة فى شاادة الصادر بالمعاينة ال عتية وفى حالة وجود هية مخال اك تطبق األحكام
الواردة بقانون الجمارك

 )5وفوى حالوة عودم وجوود عينوة محورإة موع المصودر يوتم عوحب عينتوين مون الصون
وتعووتيم إحووداها لصوواحب الش و ن وتحووت

المصودر ويوتم تحريإهوا-

الوحوودة بالعينووة النانيووة ،ويعوومح بتصوودير الرعووالة عتووى هن تقوووم

الوحدة بمطابقة العينة بعد ذلك عوا عتى العينة المعتمة لتمصدر هو العينة المح و ة بالوحدة ال رعية

 )6تقوم الوحدة ال رعية بنج ار هية تصوحيحاك عتوى موا عوبق إدخالوه إلوى الحاعوب األوى عتوى ضوو المعاينوة
ال عتية

 )7تقوووم الوحوودة بتعووتيم المصوودر إذن إفوراج الصووادر متمووام إجو ار اك الشووحن والت شووير عتياووا موون الجمووارك –
والتوكيج المىحى بما ي يد تمام التصدير

 )8تعووتيم المصوودر صووورة ضوووئية موون شوواادة الصووادر معتموودة موون الجمووارك طبووق األصووج وتكووون الصووورة
صحيحة ومقبولة لىعتخدام فى ه من األغراض التوى تحتواج إلوى شواادة الصوادر – ضوريبة المبيعواك ،

والوورد الضوريبى واعووتخداماك هخوور – ولتمصوودر الحصوووج عتووى ه موون الصووور المونقووة لشوواادة الصووادر

دون ه هعبا مالية

اإلجراءات الجمركية للرسائل المباعة لجهات معفاة :

()1

تتبووع امج و ار اك التاليووة بالنعووبة إلووى الرعووائج المباعووة لجاوواك مع وواة كتي واً هو جإئي واً موون الض ورائب والرعوووم

الجمركية والمطتوب تمتعاا بن ام العما المؤ ك :

( - )1مجتة الجمارك ( ، )2001العدد  ، 176مرجع عبق ذكره  ،ص ص 22 -20
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 :ه -يقوووم صوواحب الشو ن هو موون ينيبووه بنعووتي ا النموووذج المعوود (المرفووق  )0لاووذا الشو ن بالوحوودة ال رعيووة

أوالً

مرفقاً به :
 -فاتورة ت صيتية باألصنا

المع اة – همر التوريد

 شاادة من الايئة المشرفة عتى الجاة المع اة المباا لاا موضحاً باا عند امع اب -يقدم النموذج بعد اعتي ائه إلى الوحدة ال رعية التى تقوم بمراجعة وادراجه بدفتر  46وادخاج بياناته
إلى الحاعب األى
ثاني ةاً  :تقوووم الوحوودة ال رعيووة التووى تتووولى معاينووة الرعووالة ومطابقتاووا عتووى الشوواادة الصووادرة موون الايئووة المش ورفة
وفاتورة البيع وهمر التوريد

تقوووم إدارة امع ووا اك بالقطوواا الجمركووى المخووتص بمراجعووة معووتنداك امع ووا وعوونده والت كوود موون مطابقووة
األصنا

المباعة (عتى ضو المعاينة ال عتية) لنص امع ا والت شير بما يتإم عتى النمووذج وارعواله إلوى الوحودة

ال رعية متمام امج ار اك
تقوووم الوحوودة ال رعيووة بتعووتيم صوواحب الشو ن شوواادة معتموودة ت يوود تمووام البيووع لتجاووة المع وواة وامحت ووا ب صووج
النموذج متمام امج ار اك

إجراءات التسوية بنظام السماح المؤقت
تتبووع امج و ار اك التاليووة عنوود التعوووية عتووى الرعووائج المصوودرة بن ووام العووما المؤ ووك هو المباعووة لتجاوواك
المع اة وفقاً لاذا الن ام (:)1
أوالً

 :يقوووم المصوودر بطتووب تعوووية إلووى الوحوودة ال رعيووة هو الوحوودة المركإيووة عتووى هن يحوودد بالطتووب البيانوواك
األتيه -:
 إ ارراك الوارد المطتوب التخصيم عتياا إ ارراك الصادر المعتمدة وبما ي يد إتمام التصدير شاادة البيع لتجااك المع اة والمعتمدة من الوحدة ال رعية -ت ارير الجااك المعنية الخاصة بنعب الاالك

( - )1مجتة الجمارك ( ، )2001العدد  ، 176مرجع عبق ذكره  ،ص ص 22 -20
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ثانياً  :تقوم الوحدة فور التقدم بطتب التعوية بنتمام امج ار اك الخاصة بالتعوياك
 تقوووم الوحوودة فووور التقوودم بطتووب التعوووية عتووى البيانوواك التووى عووبق تخإيناووا بالوحوودة المركإيووة والتووىتجمع فياا البياناك الواردة من الوحدة ال رعية
 ي ووتم الي ووا م وون خ ووىج وح وودة التخو وإين لتحاع ووب األ ووى بالوح وودة المركإي ووة اع ووتقباج البيان وواك المرع ووتةومراجعتا ووا -والت ك وود م وون ص ووحتاا والمب ووال هو الض ووماناك الت ووى يتع ووين رده ووا هو امفو وراج عنا ووا هو
تعويتاا
 تقوم الوحدة المركإية بنرعاج ت كيد رد هو امفراج عن الضماناك إلى الوحداك ال رعية فوور إعوتقباجالبياناك من الوحدة ال رعية
 -تقوووم الوحوودة ال رعيووة بطباعووة كش و

الحاعووب األووى (هشووعار) بالمبووال هو الضووماناك هو التعاووداك

التى عيتم ردها هو امفراج عناا هو تعويتاا وتعتيم إلوى صواحب الشو ن بعود ختموه وتعوجيته بعوجج
خوواص ينش و لاووذا الغوورض  ،ولصوواحب الش و ن الحصوووج عتووى كش و

ب رصوودة هذون ال ووارد وهرصوودة

ضماناته

قواعااد التصاارف فااى الساالع الااواردة بنظااام السااماح المؤقاات فااى ياار األ اارا
أستوردت من أجلها (:)1
يجوإ التصر فى المواد واألصنا

التااى

المعوتوردة بن وام العوما المؤ وك برعوم امفوراج الناوائى عووا لإلنتواج

هو لإلتجار وفقاً لتقواعد األتيه -:
ه  -يقوووم صوواحب الش و ن بنعووتي ا إ ورار ال ووارد برعووم امف وراج عتووى النموووذج المعوود لاووذا الش و ن عتووى هن يحوودد بووه
األصنا

المطتوب التصر فياوا وهر وام إ و ارراك الووارد برعوم العوما المؤ وك الخاصوة باوذه األصونا

موع

اعتي ا القواعد امعتيرادية التى تتضمناا  ائحة القواعد المن ذة ألحكام انون امعتيراد والتصدير
ب  -يقوم صاحب الش ن بتقديم إ رار الوارد إلى الوحدة ال رعية لمراجعته وادخاج بياناته بالحاعب األى
ج  -تقوووم الوحوودة بتعيووين لجنووة خووىج نمانيووة وهربعووين عوواعة بمعاينووة األصوونا

المطتوووب التصوور فياووا لتقوودير

يمتاا والضرائب والرعوم والمصوروفاك المطتووب تحصويتاا والت كود مون اعوتي ا القوواد ا اعوتيرادية وموا ي يود
موافقووة جاووة الر ابووة النوعيووة عتووى الصووادراك والووارداك ،وفووى حالووة عوودم اعووتي ا ذلووك يحوواج األموور لتجاوواك
( - )1مجتة الجمارك ( ، )2001العدد  ، 176مرجع عبق ذكره  ،ص ص 24 -21
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المختصة متخاذ امج ار اك الىإمة فى هذا الش ن
د  -تقوم الوحدة ال رعية بعد اعوتي ا إ ورار الووارد بتحصويج الضورائب والرعووم والمصوروفاك مضوافاً إلياوا ضوريبة
إضافية بوا ع  %2شاريا من يمة الضرائب والرعوم المعتحقة عن كج شار إعتبوا اًر مون تواريخ دخووج هوذه

المواد واألصنا

إلى البىد

ه و  -تقوووم الوحوودة بتعووتيم صوواحب الشو ن إ ورار إفوراج ناووائى عوون األصوونا
عتى هن تحدد به األصنا

التووى يووتم التصوور فياووا بعوود اعتمادهووا

التى تم التصر فياا وا رار وارد العما المؤ ك

و  -تقوم الوحدة ال رعية بنتمام إج ار اك تعوية إ رار امفراج الناائى وفقاً لذاك إج ار اك شااداك الصادر
إ  -تتتإم الجااك التى امك بامعتيراد بن ام العما المؤ ك 1هن تقوم بجرد عونو لموا توم اعوتيراده تحوك هوذا
الن وام بنشو ار

مصووتحة الجمووارك  ،عتووى هن يووتم ذلووك خووىج شووارين عتووى األكنوور موون توواريخ تقووديم صوواحب

الش ن لطتب الجرد  ،وتخطر الوحدة المركإية بنتيجة الجرد متخاذ امج ار اك القانونية فى هذا الش ن
وفى حالة عدم حضور ممنج مصتحة الجمارك فى الميعاد المحدد لتجورد تقووم الجاواك المشوار إلياوا بنتموام
إج ار اك الجرد واخطار الوحودة المركإيوة بنتيجتوه  ،ولتوحودة المركإيوة فوى هوذه الحالوة هن تتحقوق مون نتوائم الجورد
خىج هعبوا عتى األكنر من تاريخ إبىغاا وفى حالة عدم التحقق خىج هذه ال ترة تتتإم الوحدة المركإية بنج ار
عمتيوواك التع وووية ب ووذاك األعووتوب الموض ووح بالم ووادة ( )9وبعوود إع ووتي ا القواع وود امعووتيرادية وموافق ووة جا ووة الر اب ووة
النوعية عتى الصادراك والوارداك
عند التصر فيما تم اعتيراده بن ام العما المؤ ك فى غير الحا اك المنصوص عتياوا فوى الموادتين ()9
و ( )00دون موافقة الوحدة المركإية تتتإم الجااك المعتوردة بالتقدم إلى الوحدة المركإية لعداد الضرائب والرعووم
والمصروفاك المعتحقة فى تاريخ دخوج هذه األصنا

إلى البىد إلياوا ضوريبة إضوافية ودرها  %4شواريا إعتبوا ار

موون توواريخ امف وراج برعووم العووما المؤ ووك وبشوورط إعووتي ا القواعوود امعووتيرادية وموافقووة جاووة الر ابووة النوعيووة عتووى
الصادراك والوارداك ويتم تعوية الكمياك التوى توم التصور فياوا بوذاك امجو ار اك المنصووص عتياوا فوى الموادة
( )9ويعتبوور تصوودير الم وواد المعووتوردة بحالتاووا األصووتية تص ورفا فووى الغوورض المصوور بووه ويترتووب عتيووه اعووترداد
الضماناك المقدمة عند امعتيراد

 1مصلحة الجمارك – النظم الجمركية الخاصة  ،االجراءات الجمركية بنظام السماح المؤقت  ،االدارة المركزية للمعهد القومي للتدريب الجمركي ص 56
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مفهوم الدروباك
يمكن تعري

الدروباك ب نه

()1

:

ترد الضرائب والرعوم الجمركية ورعوم الخودماك التوى تحمتتاوا الموواد األجنبيوة التوى اعوتخدمك فوى صوناعة
المنتجوواك المحتيووة المصوودرة بشوورط نقتاووا إلووى منطقوة حورة هو إعووادة تصووديرها هو بيعاووا تتمتووع بامع ووا الكامووج موون
هووذه الض ورائب والرعوووم لموودة  ا تجوواوإ عوونتين موون توواريخ امف وراج ويجوووإ إطالووة هووذه الموودة هو لموودد هخوور لمووا  ا
يجاوإ عنتين بقرار من وإير المالية هو من ينيبه  ،وتحدد الضورائب والرعووم الجمركيوة ورعووم الخودماك التوى تورد
عتووى كافووة العووتع المصوودرة لجووان تشووكج لاووذا الغوورض بق ورار موون نائووب رئوويس الوووإ ار ووإيوور الإ ارعووة واعتصووى
األراضى بالنعبة لتعتع الإراعية وبقرار من وإير الصناعة والتنمية التكنولوجية بالنعوبة لتعوتع الصوناعية  ،ويضوم
تش ووكيج ه ووذه التج ووان المختص ووين ف ووى ك ووج مجموع ووة ع ووتعية وممن ووج ع وون مص ووتحة الجم ووارك  ،وتص وودر بالقواع وود
وامج ار اك المن مة لرد الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرعوم األخر ورار مون رئويس مجتوس الووإ ار
فى ضو ما تحدده التجان المشار إلياا وبنا عتى عرض وإير المالية والوإير المختص بالتجارة الخارجية لتعموج
باا إعتبا اًر من هوج هكتوبر عام 2002
ويجوإ بنا عتوى ه طتوب مون الوحوداك امنتاجيوة هو المصودرة التقودم لتجوان المشوار إلياوا لتحودد الضورائب
والرعوم الجمركية ورعوم الخدماك التى يتعين ردهوا بالنعوبة لمنتجواك كوج وحودة بوذاتاا  ،وذلوك بعود العورض عتوى
وإير المالية والوإير المختص بالتجارة الخارجية
يتم فتح حعاب خاص بالبنك المصر لتنمية الصادراك يعتخدم فى رد الضرائب والرعوم الجمركية ورعووم
الخدماك عتى العتع المصدرة عتى هن تقوم و اإرة المالية بتغذية هذا الحعاب لذلك الغرض

اإلجراءات الجمركية لرد الضرائب والرسوم الجمركية :
تتبع امج ار اك األتيه فى ش ن رد الضرائب والرعوم الجمركية ورعوم الخدماك

()2

:

أوالً  :السلع المصدرة دلى خارج البالد أو المناطق الحرة :


يتقدم المصدر إلى الوحدة ال رعية بصورة معتمدة من شاادة الصادر ت يد تمام التصدير



تقوم الوحدة بمراجعوة الشواادة والتحقوق مون يموة الضورائب والرعووم الجمركيوة ورعووم الخودماك وفقواً لجوداوج

( - )1عمر عالمان ( ، )2000الجمارك بين الن رية والتطبيق  ،مرجع عبق ذكره  ،ص ص 286-285
( - )2مجتة الجمارك ( ، )2001العدد  ، 176مرجع عبق ذكره  ،ص ص 24- 21
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الرد المعتمدة واصدار هذن صر هو بشيكب بالمبال المعتحقة وذلك خىج مدة  ا تجاوإ هعبوعين


يتم الصر من البنك المصر لتنمية الصادراك هو خإينة الوحدة وفقاً لرغبة صاحب الش ن

ثانيا ً  :السلع المباعة لجهات معفاة كليا ا أو جزئيا ا :


يعتوفى صاحب الش ن امج ار اك الموضحة بالمادة



يتقدم صاحب الش ن إلى الوحدة ال رعية بصورة معتمدة من الشاادة التى ت يد تمام البيع لتجاة المع اة



تقوم الوحدة بمراجعوة الشواادة والتحقوق مون يموة الضورائب والرعووم الجمركيوة ورعووم الخودماك وفقواً لجوداوج

الوورد المعتموودة واصوودار إذن صوور هو بشوويكب بالمبووال المعووتحقة وذلووك خووىج موودة  ا تجوواوإ هعووبوعين يووتم
الصر من البنك المصر لتنمية الصادراك هو خإينة الوحدة وفقاً لرغبة صاحب الش ن
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الفصل الثالث
التنميه االقتصاديه مفهومها
استراتيجيتها وابعادها
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الف ل الثالث

التنمية االقت اديه  ..المفهوم  ،االستراتيجية  ،االهداف

مقدمه :أهمية التنمية االقت ادية وأهدافها

بما هن التنمية ا ا تصادية الشامتة 1هي عمتية معتمرة وطويتة المد فان التخطيط لاا  ا بد هن يكون عتى محور
إمنووي طويووج وبمووا يووتى م مووع الوا ووع ا ا تصووادب وا اجتموواعي لتبتوودان كمووا هن التنميووة المنشووودة تعوود جعوور
العبور إلى تحقيق التنمية ا اجتماعية وذلك من خىج توفير احتياجاتاا وامكانياتاا المادية و دراتاا الت هيتية
لتقوووة العامتووة لووذلك فووان تحقيووق التنميووة الشووامتة يتطتووب ا اهتمووام بجوانباووا ا ا تصووادية وا اجتماعيووة ودون
ان صوواج بيناما لووذا فووان تحقيووق هووذه األهوودا

يتطتووب تقعوويماا عتووى م ارحووج متصووتة ومتتابعووة يكمووج بعضوواا

البعض اأخر
كما هن تنميوة المووارد الطبيعيوة المتجودد مناوا هو القابوج لىعوتن اد وتووفير بودائج لاوا بوج ن ادهوا يتطتوب بعودا
إمنيووا واعووتراتيجية محكمووة اخووذة بعووين ا اعتبووار المصووتحة الوطنيووة العتيووا وهووي الناوووض با ا تصوواد الوووطني
إلووى مرحتووة يصووبح فياووا وواد ار عتووى المنافعووة العالميووة وا ارتقووا بالمعووتو ا اجتموواعي المووادب وال كوورب إلووى
هعتى درجة ممكنة
فالتنمية ا ا تصادية المعتمرة تتطتوب تحويوج ا ا تصواد الووطني مون ا تصواد يعتمود بدرجوة عاليوة نعوبيا عتوى
الخارج في تمويج اعتنماراته وفي تن يذ برامجه ا اعتنمارية ,وكذلك في ت مين التقنياك المتقدمة ,إلى ا تصاد
مشارك وبصورة ايجابية في ا ا تصادياك الدولية عامة
وت عيعا عتى هذا فان ههدا

التنمية ا ا تصادية تنطتق هصى من حاجاك اجتماعية ,هب هن دوافع التنميوة

ت تي من األوضاا ا ا تصادية وا اجتماعية العائدة فوي المجتموع ,هوذه الودوافع تتوعوع وتتنووا موع المتغيو ارك
والتطوراك التي تط هر عتى البنية ا ا تصادية وا اجتماعية والعياعية>
وبمووا هن هوود

التنميووة بشووكج عووام هووو رفاهيووه امنعووان ورفووع معووتواه المووادب وا اجتموواعي والنقووافي لووذا فووان

امعراا في تحقيق هذا الاد

يوتىإم موع ا اعوتخدام األمنوج لتمووارد المتاحوة وإيوادة امنتواج كموا ونوعوا عون

طريووق إج الطا وواك غيوور المعووتخدمة ورفووع امنتاجيووة وتعموويم ر ابووة الجووودة والووتختص موون الاوودر فووي المووارد
ا ا تصادية والبشرية ,وبما يحقق التواإن ا ا تصادب وا اجتماا

 1عجمية محمد العزيز – التنمية االقتصادية بين النظرية والتطببيق – الدار الجامعية – مصر –  - 2007ص 042 ، 040
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المبحث االول :التنميه م طلحاتها ومفاهيمها

مفهوم التنميه

تعر التنمية ب ناا العمتية المدروعة والموجاوة التوي يقووم باوا المجتموع مون اجوج التطووير والتعوديج فوي الحيواة
ا ا تصادية وا اجتماعية وا انتقاج باا من وا ع متخت

إلى وا ع متقدم وذلك بواعطة عدد من األمور ,مناا

 -0ا اعت ادة من موارد البتد المادية ونرواته وامكانياته المتعددة
 -2رفع دراك القو العامتة وت هيتاا لتمعتو المطتوب لكي تعاهم في رفع الدخج القومي
 -1المع وواهمة ف ووي إيج وواد عم ووج لك ووج ف وورد م وون هفو وراد المجتم ووع لتحع ووين المع ووتو المعيش ووي والص ووحي والنق ووافي
وا اجتماعي وبالتالي تإداد القدرة الشرائية ولاذا دور بال األهمية في التطور ا ا تصادب وا اجتماعي
يعوود م اوووم التنميووة 1موون ههووم الم وواهيم العالميووة فووي القوورن العش ورين ،حيوون هيطتووق عتووى عمتيووة ت عوويس ن ووم
ا تصادية وعياعية متماعوكة فيموا ييعومى ب و بعمتيوة التنميوةب ،ويشوير الم اووم لاوذا التحووج بعود ا اعوتقىج -فوي
الع ووتينياك م وون ه ووذا الق وورن -ف ووي اع وويا وافريقي ووا بص ووورة جتي ووة وتب وورإ ههمي ووة م ا وووم التنمي ووة ف ووي تع وودد هبع وواده
ومع و و و و ووتوياته ،وتش و و و و ووابكه م و و و و ووع العدي و و و و وود م و و و و وون الم و و و و وواهيم األخ و و و و وور من و و و و ووج التخط و و و و وويط وامنت و و و و وواج والتق و و و و وودم
و وود بوورإ م اوووم التنميووة  Developmentبصووورة هعاعووية منووذ الحوورب العالميووة النانيووة ،حيوون لووم ييعووتعمج هووذا
الم اووم منووذ اوووره فووي عصوور ا ا تصوادب البريطوواني البووارإ بادم عوومينب فووي الربوع األخيوور موون القوورن النووامن
عشوور وحتووى الحوورب العالميووة النانيووة إ ا عتووى عووبيج ا اعووتننا  ،فالمصووطتحان التووذان اعووتيخدما لتد الووة عتووى
حوودون التطووور المشووار إليووه فووي المجتمووع كانووا التقوودم المووادب  ،Material Progressهو التقوودم ا ا تصووادب
Progress Economic

كما يمكن تعريف التنمية
هناا كافة امج ار اك التي يقوم باا المجتمع من هجج الوصوج إلى مرحتوة متميوإة تعطوي إنتاجواً غإيو ار ووافو اًر
فوي النواتم القووومي  ا تصواد البتوود وذلوك موون خوىج فتورة إمنيووة محوددة وهن تكووون الإيوادة فووي النواتم القووومي
هعتى مون الإيوادة فوي عودد العوكان لون س ال تورة الإمنيوة وهن يت ارفوق ذلوك موع تطوور فوي الجوانوب ا اجتماعيوة
والنقافي ووة والخدمي ووة وغيره ووا م وون الجوان ووب األخ وور الت ووي تع وود همو و اًر مامو واً ف ووي تحدي وود النم ووو الع ووكاني ورف ووع

ا تصادياك البتدان
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ان التنميووة ا ا تصووادية 1هووي تقوودم المجتمووع عوون طريووق اعووتنباط اعوواليب انتاجيووة جديوودة واعووتخدام الوون م
الجمركيه لتحقيق افضج ورفع معتوياك ا انتاج من خىج انما المااراك والطا اك البشرية وختق تن يماك
افضج ،هذا فضى عن إيوادة رهس المواج المتوراكم فوي المجتموع عتوى مور الوإمن وتشوتمج التنميوة ا ا تصوادية
عتووى تحعووين كووج موون ما ووارة وك ووا ة و وودرة العامووج عتووى الحص وووج عتووى الوودخج ،وتن وويم ا انتوواج بطريق ووة
افضج

التنمية الشاملة
تع وور التنمي ووة الش ووامتة 2ب نا ووا ذل ووك التط ووور هو التغي وور الايكت ووي لتمجتم ووع ب بع وواده ا ا تص ووادية وا اجتماعي ووة
والعياعية وال كرية والتن يمية من هجج توفير الحيواة الكريموة ألفوراده  ،ويتركوإ هوذا التعريو

عتوى عنصورين

هعاعيين :
هولامووا  :ضوورورة حوودون تغي وراك بنيويووة هو هيكتيووة لتمجتمووع وال اووم الصووحيح وال وواعى لتوون م الجمركيووه وتحقيووق
التنميه وعدم ا تصار م اوم التنمية عتى تغيراك عطحية
نانيامووا  :هن هوود

التنميووة  ا يقتصوور عتووى مجوورد تحقيووق إيوواداك فووي الوودخج القووومي هو الوووطني وانمووا يتعووداه إلووى

تووفير الحيوواة الكريمووة لتمجتمووع ويختتو

هوذا التعبيوور موون مجتمووع ألخوور حعوب طبيعووة المووارد المتوووفرة فيووه،

محعب طبيعة المرحتة ا ا تصادية التي يمر باا المجتمع
فالتنمية ليعك تقتيدا لما يجرب في الدوج الصناعية وليعك مجرد خطط ا تصادية مصاغة بطريقوة بارعوة
ولكناا عمتية ادارية تتم بجاود جميع افراد المجتمع وبالن ر  ان ال رد وعيتة التنميوة وغايتاوا فاوي تاود
الى رفع معتو ال رد المعيشي وتحقيق ذاته وتوفير حريته في ا اختيار

المبحث الثان :خلق اإلطار المالئم لعملية التنمية (إستراتيجية التنمية)
يمكن تعري

إعوتراتيجية التنميوة 3عتوى هناوا مجموعوة مون المعوايير الموضووعية التوي تحودد اتجاهواك العموج

والعياعوواك النا مووة لووه والتن يموواك وامج و ار اك التووي عووتعمج باووا لبتووو ههوودا
 1كتاب التنمية ام تصادية ( م اوماا – ن رياتاا – عياعاتاا ) وهذا الكتاب هو من ت لي
التيني )  – 2009ص 71

مرعووومة فووي ضووو القوويم

كج من  ( :د محمد عبد العإيإ عجمية و د محمد عتي

 2كتاب تنمية المجتمعاك المحتية (امتجاهاك المعاصرة -امعتراتيجياك -بحون العمج وتشخيص المجتمع ) وهو من ت لي

:هد

احمد مصط ى خاطر  – 2004 -ص 90
 3عالء عبد الوهات – االستثمار االجنبي واثرة على التنمية االقتصادية في مصر من  0974حتى  – 0990رسالة ماجستير – جامعة االسكندرية – 0995
ص 40 - 40
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والعاداك التي يحددها المجتمع لن عه
وعتوى ذلوك ف نوه عتوى كووج دولوة هن تضوع امعوتراتيجية المناعووبة لن اماوا ا ا تصوادب وا اجتمواعي و ا تتبنووى
إع ووتراتيجية مع ووارة مو ون دول ووة هخ وور تختتو و

عنا ووا ف ووي هه وودافاا واحتياجاتا ووا وموارده ووا و يما ووا ا ا تص ووادية

وا اجتماعيو ووة  ،وبمو ووا هن و وويم المجتمو ووع وههدافو ووه واحتياجاتو ووه وم و ووارده تتطو ووور وتتغيو وور بمو وورور الو ووإمن ف و و ن
امعتراتيجية التي تتقرر لتتنمية يكون لاا محور إمني  ا بد من تحديده
وتكووون اعووتراتيجية التنميووة إمووا طويتووة األموود هو متوعووطة األموود  ،حعووب طبيعووة األهوودا
إمكانيووة تو و مين المو ووارد الىإم ووة واع ووتخداماا لبت ووو األهوودا

موون جاووة وحعووب

المنش ووودة و ا ش ووك ف ووي هن وض ووع امع ووتراتيجية

المناعبة له ههميوة فوي ترجموة الخطوط إلوى بورامم تن يذيوة وبالتوالي يكوون لتتخطويط ا ا تصوادب دور هوام فوي
عمتية التنمية

المبحث الثالث :عقبات ومعوقات التنمية :
يعتبر امنعان هوو غايوة هب برنوامم لتتنميوة وهوو فوي ن وس الو وك وعويتة مون وعوائج تحقيوق ههودافاا  ،لوذلك
فاو يعتبر عامج وة وعاموج ضوع
والمعو وواك التووي تق و

لكنيور مون مشوروعاك وبورامم التنميوة  ،كموا ان الكنيور مون الصوعوباك

فووي وجووه لتنميووة يكووون مصوودرها امنعووان ن عووه ،والمقصووود بالمعو وواك العوامووج التووي

تحوج دون تحقيق األهدا

التي تععى الياا التنمية

إن التنميووة ا ا تصووادية تقتضووي لنجاحاووا متطتبوواك عديوودة  اإمووة معووداد المجتمووع لتوودخوج فووي عمتيووة النمووو
ا ا تصووادب والتنميووة ا ا تصووادية  ،1وتتمنووج هووذه المتطتبوواك فووي تغيي وراك متعووددة فووي المجووا اك العياعووية
وا اجتماعيووة والنقافيووة وا ا تصووادية فووي المجتمووع مووع توووفير هعووداد كبي ورة موون الك ووا اك امداريووة والتن يميووة
وذلك بنإالة كافة العوائق والعقباك همام اختيار الكوادر امدارية ذاك الك ا اك العالية
وفووي المجوواج ا ا تصووادب  : :فوونن عمتيووة التنميووة ا ا تصووادية تتطتووب  :رفووع معوودج ا اعووتنمار وهووذا يقتضووي
ختووق المؤععوواك الماليووة والمص ورفية القووادرة عتووى تعبئووة الموودخراك الكامنووة فووي المجتمووع  ،وتوجيووه الم ووارد
ا اعتنمارية إإالة كافة العوائق همام ارت اا الك ا ة امنتاجية لتعامتين والعوائق التصديريه
إنشا المؤععاك المالية القادرة عتى ت مين الضمان الإراعي لصغار ال ىحين
إيجاد اعدة صناعية لتمجتمع
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عمتية التصنيع محور عمتية التنمية ا ا تصادية إذ يكمن فياا القدرة عتى تصحيح امختى اك الايكتيوة
ويترت ووب عت ووى التصووونيع تنوي ووع ا ا تص وواد الووووطني وذل ووك بالتقتيو ووج م وون ا اعتم وواد عتوووى محص وووج واحووود هو
محصو ان فالتصنيع يؤدب لإيادة األهمية النعبية لتعتع الصناعية المصدرة وبالتالي القضا عتى إختىج
هيكووج الصووادراك وبالتوواب فوونن عمتيووة التصوونيع تتطتووب  :ختووق إطووار مىئووم لنجاحاووا  ،هب إجو ار تغييوراك
هعاعووية لتماوود لاووا وتوودفعاا إلووى النجووا ارت وواا معوودج الت وراكم ال هرعوومالي ممووا يووؤدب إلووى تطووور وتقوودم ووو
امنتوواج وا ارت وواا فووي الطا ووة امنتاجيووة وموون نووم الوودخج الوووطني ممووا يوودفع إلووى القضووا عتووى امخووتىج فووي
العى ة بين الموارد البشرية والمادية
رفع مستوى التراكم الرأسمالي ( االستثمار)
يجووب رفووع معوودج ا اعووتنمار فووي الصوناعة بحيوون ه ا يقووج حجووم ا اعووتنماراك عوون حوود معووين وذلووك لمواجاووة
العقباك األعاعية همام عمتية النمو الصناعي والمتمنوج فوي ضويق نطواق العووق المحتوي ومون نوم لىعوت ادة
م وون الوف وووراك الخارجي ووة المترتب ووة عت ووى اتع وواا حج ووم الع وووق والناتج ووة ع وون ا ارتب وواط ال هرع ووي واألفق ووي ب ووين
الصوناعاك ف ووي هننووا عمتيووة النمووو ا ا تصووادب فوونن معوودج النمووو لصووناعة معينووة يتو نر بمعوودج التوعووع فووي
صناعة هخر

فتوعع الصناعة ( ه ) عو

يؤدب لتتوعع في الصناعة ( ب ) نتيجة لتوعع حجم العووق

لتصناعة  ،وبالتالي فنن توعع العوق بصورة عامة يختق وفوراك خارجية
اختيار هعتوب تحقيق التنمية ا ا تصادية :
والمقصود هنا هو رعم إعتراتيجية 1امنما المناعبة ل رو

المجتمع لذلك يمكن تعري

ا ا تصادية ب ناا فن اعتخدام الموارد ا ا تصادية تحقيق األهدا

ا اجتماعية الوطنية وهذه امعتراتيجية

التي يتبناها المجتمع تت نر بعوامج متعددة مناا :
طبيعة ال رو

التي يمر باا ا ا تصاد الوطني ودرجة نموه وهيكتيته امنتاجية

حجم وطبيعة الموارد الطبيعية مدة توافر الموارد البشرية ونوعيتاا ومعتو ماارتاا
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امعتراتيجية

المبحث الرابع :القطاعات االقت ادية ودورها في عملية التنمية االقت ادية

1

األهمية اإلستراتيجية لل ناعة  :يحتج طاا الصناعة في عصرنا المرتبة األولى من بين القطاعاك ا ا تصادية
لبتدان العالم وذلك من الصناعة معؤولة عن تإويد فروا ا ا تصاد بالتكنيك الحدين فمناا يحصج طاا
الإراعة عتوى معداتوه الضوخمة مون جو ارراك وحصواداك وهعومدة وطا وة كاربائيوة ومحرو واك  ،كموا ويحصوج
طاا النقج عتى ضبان العكك الحديدية والقطاراك والع ن والطائراك والعياراك وغيرها من المعوداك التوي
تعووتخدم فووي هووذا القطوواا  ،كمووا ويحصووج طوواا البنووا وامعمووار عتووى كافووة المعووداك موون رافعوواك وح وواراك
وغيرها
لذلك فنن الصناعة تتعب الدور الحاعم في تطور ا ا تصاد والياا يعود الدور القيادب في تو مين ا اعوتاىك
ولاا دور هام في ضماناا  اعتقىج البىد ا ا تصادب وفي تعإيوإ وتاوا الدفاعيوة بموا يك وج لاوا حمايوة هوذا
ا اعتقىج
واذا كانك التنمية الإراعية هم اًر ضرورياً في كنير من المناطق فالتنمية الصوناعية هكنور ضورورة فوي منواطق

معينة وخاصة في المناطق ضيقة األراضي الإراعية لذلك فنن التنمية الصناعية همر متح  ،فعائدها هكبر
بالنعبة لتعماج والعمج ورهس الماج  ،وامتصاصاا من ال ائض لتيد العامتة هكنر
وفي الوا ع  ايوجد هناك هب تعارض بين التنمية الصناعية والتنمية الإراعية فالتنمية الصناعية إذا هريد لاوا
النجا  ابد هن ترتكإ عتى دعامة ووة مون التطوور الإ ارعوي لتجود الصوناعة فوي المنتجواك الإراعيوة حاجتاوا
من المواد الخام  ،ولتجد ال ائض من الدخج الإراعي لتتمويج الىإم ولتجد من صوادراك المنتجواك الإراعيوة
ما تحتاج إليه من العتع امنتاجية
وتعاني الدوج النامية بشكج عام من امختى اك الايكتية في ا تصادياتاا  ،ومن هنا تتعوين هن تقووم عمتيوة
التنميو ووة بنصو ووى وتصو ووحيح هو ووذه امخو ووتى اك لو ووذلك يبو وورإ التصو وونيع بو وودوره القو ووادر عتو ووى تصو ووحيح هو ووذه
امختى اك

استراتيجيات الت نيع
إن التع وور عت ووى العياع وواك 2الت ووي اتبعتا ووا ال وودوج الص ووناعية ف ووي الماض ووي فيمو وا يتعت ووق ف ووي الص ووناعة وهنماطا ووا
ومعوواراتاا ومراحتاووا يعتبوور هم و اًر هام واً لكافووة الوودوج الناميووة عتووى اخووتى

هنواعاووا  ،لووذلك لتعووتعين باووا فووي
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وضع عياعتاا ورعم برامجاا فيما يتعتق في التصنيع ومن اعتراتيجياك التصنيع :
 )0ا اعووت ادة موون الم اإيووا المحتي ووة النعووبية حيوون تتح وووج الوودوج موون مصوودرة لإلنت وواج والمنتجوواك األوليووة إل ووى
مصدرة لمنتجاك الصناعة التي تعتختصاا من المنتجاك األولية
 )2ا اعت ادة من حصيتة الصادراك من النقد األجنبي لتمويج عمتياك التنمية ا ا تصادية وا اجتماعية
 )1عدم التجائاا إلى رؤوس األمواج األجنبية إ ا عند الضرورة المتحة
 )4التغتب عتى مشكتة ضيق العوق المحتية وموا يعانيوه مون صوغر حجوم الوحوداك امنتاجيوة وبالتوالي ارت واا
تكالي

امنتاج

وسائل تنمية ال ادرات ال ناعية
حيوون تشووكج الوودوج الناميووة العوووق الرئيعووي لصووادراك الوودوج المتقدمووة موون المنتجوواك الصووناعية لووذلك يجووب
عت ووى الدول ووة إن ت ووولي اهتماما ووا إل ووى تنمي ووة ص ووادراتاا م وون المنتج وواك الص ووناعية إل ووى هعو وواق تت ووك ال وودوج
وبالتالي يجب معرفة الصعوباك التي تصادفاا هذه الصادراك اذا ضرورة التخطيط من هجج التصنيع

المبحث الخامس  :ال ناعة في م ر
لقي طاا الصناعة في مصراهتماما وعناية متإايدة منوذ فتورة ا اعوتقىج وحتوى اأن  ،وتعود ال تورة الممتودة منوذ
عوام  0952حتووى اأن فتورة مامووة فووي تواريخ الصووناعة مصوور حيوون انطتقووك الصوناعة منووذ ذلووك الو ووك ومووا
تإاج معتمرة في رفع ا ا تصاد االمصر

بشكج كبير وخصوصا طاا المنعوجاك

 )0و د هولك الحكومة الصناعة رعاية كبيرة بحين وإعك المنشآك الصناعية عتى مختت

محاف واك القطور

وانتشوورك المعامووج والمؤععوواك الصووناعية فووي كافووة هرجووا القطوور و وود عوواعد عتووى تقوودم الصووناعة ت ووافر

المقوماك األولية األعاعية لنجاحاا كالمواد األولية ومصادر الطا ة نتائم ومقترحاك البحن

  )2ابد لمصر كبتد نامى يمتك موارد و دراك كبيرة من هن يكون لاا إعوتراتيجيتاا والتوي تحمياوا مون العويطرة
الخارجية والتاميش وا اعتعباد وتوفر لمواطنياا إمكانية التقدم والرفاه ويكون لاا ذلك من خىج :

 )1وضع إعتراتيجية تنمية ا تصادية واجتماعية وتكنولوجية شامتة تكون محور إجماا وطني وهد
وطني

معتقبتي

 )4جعج امعتراتيجية والتخطيط ش نا عاماً تشارك في صياغته والر ابة عتى تن يذه فئواك و طاعواك المجتموع
كافة بشكج ديمقراطي معؤوج
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 )5تحديد دور طاعاك ا ا تصاد الوطني ( القطاا العام – الخاص – المشترك التعاوني
 )6التركيووإ عتووى الوون م الجمركيووه ورفووع يمتووه وا اهتمووام بالبحوون والتطوووير وحووج مشوواكتاا و إصووى إدارب
شامج فى تطبيق الن م ,وجعج المعيار امدارة والك ا ة والنإاهة والر ابة لمنع التاريب

 )7توفير معتو كافي من العدالة حين ان الشرفا يتحمتون تكت ه التصنيع فوى حوين ان الماوربين يصويبوهم
با احباط والشرفا هم وحدهم يتحمتون هعبا التنمية

 )8العم ووج عت ووى تحقي ووق التواإن وواك األعاع ووية ف ووي ا ا تص وواد ال وووطني 1ب ووين المو ووارد وا اع ووتخداماك والتواإن وواك
القطاعية

ويصووبح بووذلك طاعووا ائوودا لعمتيووة التنميووة ا ا تصووادية عنوود بوود العمووج فووي اعووتراتيجية التصوونيع موون اجووج
التصوودير تكووون هنوواك خيوواراك متعووددة لوود الوودوج الناميووة فووي إنشووا الصووناعاك التووي عيخصووص إنتاجاووا
لتتصدير ومن ههم هذه البودائج :
التوعووع فووي صووناعاك إحووىج الووارداك لتغطيووة حاجوواك العوووق المحتووي وتصوودير ال ووائض مناووا إلووى الخووارج
وتصنيع المواد الخام المتوفرة محتيا لإيادة يمتاا
التجو إلى الشركاك متعددة الجنعية من اجج إنشا الصناعاك التصديرية وخاصة الصناعاك التي تحتواج
إلى تكنولوجيا عالية كني ة رهس الماج
اعتادا

القطاعاك التصديرية من العتع والمنتجاك الناائية كني ة العمج عتى هعاس توفر إعداد كبيرة من

األيدب العامتة ورخصاا في هذه الودوج
في ضو ذلك فان األخذ بعياعة تنموية متعددة في طاا الصادراك من شانه ترك هنار مامة ,حين يؤدب
يووام التجووارة إلووى تحقيووق مكاعووب شووتى لى تصوواد ممووا يترتووب عتيووه رفووع معووتو الوودخوج فيووه ,وان ارت وواا
األجور من شانه إن يؤدب إلى إيادة التكوين الرهعمالي من ج ار توجيه جإ من تتك الودخوج إلوى مجوا اك
ا اع ووتنمار المختت ووة فوووي ا ا تص وواد ,كمو ووا ت ووؤدب التجوووارة الخارجي ووة إلوووى تخ وويض األعو ووعار النع ووبية لتعوووتع
ال هرع وومالية ا اع ووتنمارية بالنع ووبة لتع ووتع ا اع ووتاىكية ,مم ووا يترت ووب عتي ووه ارت وواا ف ووي نع ووبة ا اع ووتنمار إل ووى
ا اعتاىك ومن نم يؤدب ذلك إلى ارت اا معد اك النمو ,كما يحدن تحوج في توإيع الودخج نحوو العناصور
التي تعتخدم بكنافة اكبر في طاا الصادراك مموا يرفوع موون معود اك التكووين ال هرعومالي لووديه ويوإداد بوذلك
 1اثر تنميه الصادرات الغير نفطيه على النمو االقتصاد
باسم :مصطفى بن ساحه )2000-2000

 (:دراسه حاله غلى المؤسسات الصغيره رساله لنيل شهاده الماجيستير تخصص تجاره الدوليه
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النوومو إن اعووتراتيجية التوجووه إلووى الخووارج كطريووق لتتنميووة ا ا تصووادية فووي الوودوج الناميووة  ابوود ان يتوووفر لاووا
جاوواإ إنتوواجي متطووور يعمووج عتووى تجميووع الطا وواك امنتاجيووة الىإمووة لتشووغيج الم ووارد وتخصيصوواا لتنويووع
امنتوواج وتطووويره ,بمووا يواكووب المواص و اك والمقوواييس العالميووة التووي تتطتباووا األع وواق الخارجيووة ,ممووا يعوواعد
عتى ن اذ الصادراك في تتك األعواق وفيما إذا تحقق ذلك فمن المؤكد ان يعود في النااية بكنير من ال وائد
ا ا تصادية لتتك البتدان 1ويشوير تشوجيع الصوادراك ودعماوا إلوى مختتو

امجو ار اك والوعوائج التوي تتبعاوا

الدولة لتت نير فوي كميوة و يموة صوادراتاا بالشوكج الوذب يعومح بإيوادة ودرتاا عتوى مواجاوة المنافعوة األجنبيوة
فووي األع وواق العالميووة وذلووك عوون طريووق إتبوواا وعووائج مختت ووة هبرإهووا 2امعانوواك وامع ووا اك موون الض ورائب
الجمركية تقوم عياعة التوجه إلى الخارج عتى عدد من امج ار اك والعياعاك التي تعنى بتنمية الصادراك
وتطويرهوا وبخاصوة الصوناعية مناوا وتن ور هوذه ا اعوتراتيجية إلوى التصودير كقضوية محوريوة لعمتيوة التوعووع
الصووناعي باوود

تحقيووق األهوودا

التنمويووة التووي يمكوون موون خىلاووا العمووج عتووى تضووييق ال جوووة التووي نشو ك

بين الدوج النامية والدوج المتقدمة من ناحية التطور والنمو
عدك كنير من الودوج تنميوة الصوادراك  3ضوية مصويرية ,فعودم إعطوا ضوية التصودير وإناوا الحقيقوي إنموا
ّ
يعني اعتمرار تضخم عجإ الميإان التجارب وإيادة حجم المديونية الخارجية وتإايد هعبائاا ومن نم انخ اض
معد اك ا اعتنمار وتعنر مشروعاك وبرامم التنمية فياا  ،وتعتمد عياعة التوجه إلى الخوارج عتوى األعوواق
الخارجي ووة لتحقي ووق مع وود اك هعت ووى لتنم ووو ف ووي امنت وواج ف ووي القطاع وواك ا ا تص ووادية ,كم ووا إن العم ووج ف ووي ه ووذه
العياعووة موون شووانه ان يضووي

العوووق العالميووة إلووى العوووق المحتووي الضوويق ,ممووا يختووق طتبووا هضووافيا يمكوون

بمق تضاه إ امة مشروعاك اعتنمارية جديدة كان يعوتحيج ه امتاوا فوي وج العووق المحتوي المحودود ,كموا انوه
د يرفع من ك ا ة المشروعاك القائمة من خىج التشغيج الكامج لاوا مموا يعواعد عتوى الوصووج إلوى الحجوم
األمنج إلى جانب لجو تتك المشروعاك إلى اعتخدام التكنولوجيا الحدينة فوي عمتياتاوا امنتاجيوة واهتماماوا
بعنصر العمج الموجود لدياا من خىج تدريب العمالة واكتعاباا الخبراك والمااراك ال نية المتعددة  ،وهناك
من ير إن عياعة التوجه لتخارج ,تبدو مىئمة هكنر لتدوج ضيقة العوق فقيورة المووارد الطبيعيوة التوي لودياا
عمالة منخ ضة األجر ,و د وجدك هذه العياعة هرضوا خصوبة فوي بعوض دوج العوالم وبخاصوة دوج جنووب
شرق هعيا
تشير التجارب العمتية إلى إن البتدان النامية التي عجتك نموا عاليا في صادراتاا ,د حققك هيضا معد اك
نمو عالية هيضا في دخولاا القوميوة ,وموا داموك الصوادراك هوي إحود مكونواك النواتم فانوه مون المتو وع إن
 11ابو بكر الصديق محمد عامر النظم الجمركية الخاصة واثارها فى تدعيم القدره التصديرية جامعة األوهر  -كلية أصول الدين والدعوة 2000
 2ا لنظم الجمركية الخاصة وأثرها في تدعيم القدرة التصديرية لالقتصاد المصري المنوفية أبو بكر رو 2000
 3دور االستثمار الخاص فى االصالح االقتصاد والتنمية بجمهورية مصر العربية عين شمس عبد الحكيم حسن 2000ص081
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يكون هناك ارتباط ايجابي بين هذين المتغيرين هب بين نمو الصادراك ونمو الناتم القومي

المبحث السادس سياسات ومؤسسات تحسين ال ادرات
 -0عياعوواك تنميووة الصووادراك :1هن تايئووة البيئووة النموذجيووة لتنميووة الصووادراك  ا تقتصوور فقووط عتووى موونح
ا امتي وواإاك وامع و ووا اك الضو وريبية وتعوووايج إجو و ار اك التصو وودير  ،بو ووج تتع ووداه لتشو وومج حإم ووة متكامتوووة مووون
العياعواك الصوناعية والتجاريووة والتشوغيتية ومن وموة إداريووة ك وو ة تضومن تشووخيص وايجواد الحتووج لتعقبوواك
التي تواجه المصدر بشكج فورب  ،عتى هن يتم ذلك في إطار خطة وطنية تنعجم موع مبوده تشوجيع النشواط
التصووديرب وتعمووج عتووى ايجوواد التوووطين العووتيم لتصووناعاك التصووديرية و وود انتاجووك العديوود موون البت وودان
الصناعية الناشئة في شرق اعيا كماليإيا وكوريا هعتوب التخطيط التوجياي المباشر لقطواا الصوادراك فياوا
 ،وذلك بغرض تنميته وتطويره عتى هعس متينة  ،ويتمنج م اوم تخطيط الصادراك في تحديود  ،وايجواد نوم
تووطين الصوناعاك واألنشوطة التصوديرية ذاك الموردود ا ا تصوادب الجيود وذاك القودرة عتوى تعإيوإ العى واك
التشابكية في ا ا تصاد واعتغىج ميإاك البتد التنافعية ،وعتيه يمكن التمييإ بين نىنة هنوواا مون العياعواك
لتنمية طاا الصادراك :
ه -العياعاك الصناعية والتجارية التقتيدية :وتتضمن :
- العياعوواك الجمركيووة : 2هنوواك العديوود موون األعوواليب واألن مووة اجمركيووة التووي تعووتخدم لتعووايج وتشووجيع
األنشطة التصديرية  ،هشارها المبحن الرابع ا ان مه الجمركيه وانرها عتى الصناعاك
 ن ام الدروباك  : Draw backوهو ن ام رد االضرائب الجمركية عتى معتتإماك انتواج العوتعة المصودرة
بعد التصدير
 ن ام العما المؤ ك هو امع ا التام لتضرائب الكمركية عتى معتتإماك انتاج العتعة المصدرة
 المن وواطق الحو ورة  :يا وود

إنش ووا المن وواطق الحو ورة ال ووى تش ووجيع وا ام ووة الص ووناعاك التص ووديرية ،وألج ووج ه ووذا

الغرض تععى الدوج لجعتاا جاذبة لىعتنماراك  ،وذلك بمنح المإايا وامع ا اك  ،ورغوم ا انتشوار الواعوع
لمنج هذه المناطق الحرة في الدوج العربية فوي اأونوة األخيورة  ،ا ا هن معواهمتاا فوي دفوع عجتوة التصونيع
التصديرب  ا توإاج محودودة  ،وذلوك لتركيوإ مع ماوا عتوى هنشوطة التبوادج التجوارب وتجوارة الترانإيوك  ،و ود
 1ثريا حسن صديق – العالقة بين الصادرات والنمو االقتصادي – تجربة الدول العربية (السعودية – السودان)  2004ص 7
عالء عبد الوهات  ،االستثمار االجنبي المباش ر واثرة على التنمية االقتصادية في مصر خالل الفترة من  0994حتى  – 0990رسالة ماجستير – جامعة
االسكندرية  – 0995ص 9
 2ابو بكر الصديق محمد عامر النظم الجمركية الخاصة واثارها فى تدعيم القدره التصديرية جامعة األوهر  -كلية أصول الدين والدعوة 2000
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بدهك بعض الدوج العربيوة كمصور واألردن  ،فووي تووو يع ات و ا ياك مووع ال وو اياك المتحودة األمريكيوة والكيوان
الصوايوني منشوا موا يعور بالمنواطق الصوناعية المؤهتوة  Qualified Industrial Zoneالتوي تتمتوع
منتجاتاا بتعايىك كبيرة لتوصوج ألعواق الو اياك المتحدة ومن نم ختق فرص اضافية لتنمية الصوادراك
الصووناعية لاووذه الوودوج ويتو و

نجووا المنوواطق الحورة بامضووافة إلووى امع ووا اك والم اإيووا الضوريبية وغيوور

الضريبية التي تمنح لتمعتنمرين عتى جودة البيئة ا اعتنمارية  ،التي تتطتب توفر متطتباك ا اعتنمار من
بنى تحتية  ،مؤععاك وتن يم هدارب جيد ولكي تحقق المناطق الحرة التنمية المنشودة لقطاا الصادراك ،
ف نه يجب مراعاة ا اتي في تصميم العياعاك واألدواك التح يإية :
 ا ا ينافس إنتاج الصناعاك 1التصديرية في المناطق الحرة انتاج الصناعاك المحتية في
 األعواق المحتية والخارجية
 عدم منح التراخيص م امة صناعة تصديرية في المناطق الحرة بج الت كد مون وجوود هعوواق جواهإة لتعوتع
المنتجة والمعدة لتتصدير
 تشجيع الصناعاك ذاك المحتو التكنولوجي العالي
 تشجيع الصناعاك التي تعاهم في تطوير الكوادر الوطنية امدارية وال نية
 تشجيع الصناعاك التي تتميإ باعتغىج وفوراك الحجم
ب -العياعووة التوجياي ووة  :تتمن ووج العياع وواك التوجياي ووة 2ف ووي ا اص ووىحاك والبوورامم الت ووي تا وود

ال ووى خت ووق البيئ ووة

المواتي ووة لتنمي ووة ط وواا الص ووادراك  ،وتو و تي ههمي ووة من ووج ه ووذه العياع وواك م وون حقيق ووة هن العياع وواك التجاري ووة
والصووناعية ل ووم تع وود مىئم ووة ل وودعم الق وودرة التنافع ووية لتصووادراك ف ووي األعو وواق الدولي ووة هم ووام عولم ووة ا ا تص وواد
وتحرير التجارة الدوليوة  ،ان تحريور التجوارة الخارجيوة عتوى معوتو الر ابوة الجمركيوة وغيور الجمركيوة يجعوج
العياعاك التن يمية واجو ار اك التجوارة الخارجيوة كونج ار اك التصودير وامجو ار اك امداريوة واجو ار اك الر ابوة
والمعايير التكنولوجية مكوناك مامة فوي التو نير فوي تنافعوية الصوادراك فوي األعوواق الدوليوة  ،ومون نوم فو ن
دور الدولة في هذا الجانب  ايقج ههمية عن دورها في هطار العياعاك التجاريوة التقتيديوة ويت عوس م اووم
العياعة التوجياية عتى ههمية الدور الذب يمكن ان تتعبوه الدولوة فوي تكووين التقنيوة وتودريب الماواراك  ،فوي
 1مصطفى بكر – تطوير االستثمار االجنبي – برنامة اعدة المعهد العربي للتخطيط مع مركز معلومات ودعم القرارات – مجلس الووراء – من  24الى – 28
يناير  - 2004ص 2و1
 2مصطفى بكر – تطوير االستثمار االجنبي – برنامة اعدة المعهد العربي للتخطيط مع مركز معلومات ودعم القرارات – مجلس الووراء – من  24الى –
 28يناير  - 2004ص 2و1
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توفير مناخ وطني تنافعي وتايئة بيئة هعماج مىئمة لتمعتنمرين الوطنيين واألجانب ،تح إ نقج التكنولوجيا
وهعاليب ا انتاج والتن يم الحدينة  ،ويعبق تن يذ منج هذه العياعاك في العادة اختيار طاعاك محورية يتم
التركيإ عتياا في تطوير القدراك التنافعية لقطاا الصادراك  ،او ما يعر بعياعة انتقا الرابحين  ،وعادة
مووا تتميووإ منووج هووذه القطاعوواك بمرونوواك الوودخج العاليووة  ،عوودم الت و نر بالمنافعووة الدوليووة  ،القيمووة المضووافة
العالية  ،والمكون العالي في نعبة التعتيم وامكانية رفع امنتاجية والتشوابك ا ا تصوادب موع بقيوة ا ا تصواد ،
خووىج تعإيووإ الووروابط وشووبكاك ا اتصوواج بووين مختت و
الدولة ،هما عتى المووعتو العوام  ،فتاود

المنشووآك ورجوواج األعموواج وصووانعي العياعوواك ف ووي

عياعواك تحودين الصوناعة الوى تايئوة منواخ وبيئوة هعمواج مىئموة

موون خووىج عوون القووانيين وتعووديج التشوريعاك القائمووة فيمووا يختووص بمعووايير الجووودة وتحعووين البيئووة القانونيووة
والتن يميووة وتوفير المعتوماك وتقديم المشورة ودعم الصناعاك في مجا اك البحن والتطوير وانشا وتعإيإ
مؤععاك دعم الصادراك

- 50 -

الفصل الرابع
التصدير وأهميتــه
المعوقات وسبل حلها ومحاور
وسياسات تنمية الصادرات

- 50 -

الف ل الرابع
الت دير وأهميتةةه

مقدمه

المقومات وسبل حلها ومحاور وسياسات تنمية ال ادرات

ب التصدير ضية حياة هو موك ألن إعتمرار جاود التنمية رهن بإيوادة ودرتنا عتوى التصودير ألعوواق العوالم
الخووارجى ،كمووا هن العوووق المحتيووة  ا تعووتوعب كووج امنتوواج الوووطنى فووى البتوودان التووى تحقووق معوود اك نمووو
مرت عووة وبوودون نجووا التصوودير تنحعوور افوواق التنميووة وتقووج فوورص العمالووة ،وتضووع

اأموواج فووى إحوودان

تحعين جاد فى معتوياك حياة األفراد  ،وتتك هى هخطر التحدياك التى تواجه مصرب
التصدير ينبغى هن يكون توجاا مجتمعياً متكامىً  ا يك ى هن تعوعى إليوه مؤععوة هو هخور من وردة  ،ولكون
يجب هن نععى إليه جميعاً بكج عإم وبكج تصميم

هن مصوور لوودياا إمكانيوواك هائتووة تتوويح التوعووع فووى التصوودير –  ا تتطتووب عياعوواك خارجووة عوون المو لو
إج و ار اك لووم تطبقاووا دوج هخوور

و ا

و ا تحتوواج إلووى م ووارد طبيعيووة هو بش ورية هو صووناعية ليعووك متوووفرة لوودينا

واعتطاعك مصر هن ترفع األهمية النعبية لتتصدير
ولووذلك فوونن الطريووق  ا يوإاج طووويىً همووام ا ا تصوواد المصوور لتحوواق بالركووب العووالمى لتوودوج التووى نجحووك فووى
إحدان ط رة تصديرية ولكن يجب التركيإ عتى هن مصر بما لدياا مون مووارد طبيعيوة وبشورية تعوتطيع هن

تضوواع

عوودة م وراك حجووم التصوودير فياووا ع ووا كنعووبة إلووى النوواتم المحتووى هو كوور م مطتووق ،ولكوون ذلووك لوون

يتحقو ووق إ ا بعياعو وواك تتعو ووم بامعو ووتم اررية والتجو ووانس وهو ووو مو ووا ت مو ووج امعو ووتراتيجية هن ترعو ووى بعض و واً مناو ووا
وتعتعرضاا بوضو حتى تكون نقطة إنطىق لتطوير العياعاك األخر لخدمة طاا التصدير

المبحث االول  :اهميه الت دير
وما من شك هن التصدير هصوبح خيوا اًر إعوتراتيجيا نحوو تحقيوق النموو والتنميوة لكوون نموو الصوادراك يونعكس

بمعوودج مضوواع

عتووى النوواتم المحتووى وعتوى رفووع معووتو معيشووة الموواطنين فووى الدولووة و وود هنبتووك تجووارب

كنير من دوج العالم الدور الاام الذ يعاهم به التصدير فى نموو وارتقوا هوذه المجتمعواك و ود اعوتطاعك
دوج منج  :كوريا  ،وتايوان  ،والصين من خىج نشاط التصدير تحقيق نمو عريع فى العمالة حتى وصتك
إلووى حوود التشووغيج الكامووج ،وهصووبحك هووذه الوودوج  ا تواجووه فووى الوا ووع مشوواكج فووى البطالووة وت رغووك تمامووا
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معادة ت هيج وة العمج باا ألنشطة هكنر إنتاجية وك ا ة
وتعتبوور ضووية التصوودير موون القضووايا الوطنيووة مرتباطاووا الونيووق بتنميووة ام تصوواد المعووتدام الووذ يضوومن
لمواطنى الدوج التنوا فى مصادر الدخج القائم عتى الك ا ة وال اعتيوة وحتقوة الوصوج فوى تطووير ام تصواد
الوطنى بجعته ذو إرتباط بدينامكية ام تصاد العالمى ،وبالتالى ا اعت ادة مون التقودم التكنولووجى بموا يعواعد
عتووى امرتقووا بك ووا ة األنشووطة ام تصووادية وام توراب موون امعووتغىج األمنووج لتمووارد ام تصووادية المتاحووة
ويتميإ التصدير ب نه اطرة تجذب و ار ها كافة األنشطة ام تصوادية وذلوك يعوتتإم تضوافر كافوة العياعواك
لمعاندة األنشطة التصديرية فى المعتقبج وان دعم القدرة الذاتية لإل تصاد يرتبط بدعم القدرة التصديرية
كمووا يعوواهم التصوودير فووى ا اعتموواد عتووى مصووادر معووتقرة موون النقوود األجنبووى موون خووىج تنوووا حصوويتته موون
وجووود هن وواا عديوودة موون الصووادراك العووتعية والخدميووة بمووا  ا يجعووج م ووارد النقوود األجنبووى تخضووع خضوووعاً

مباشو اًر ل وورو

وعواموج خارجيووة بعيودة عوون القو ارراك ام تصوادية إذا مووا توم امعتموواد عتوى عناصوور محوودودة

وغير معتقرة لتنقد األجنبى

ويموودنا التوواريخ ام تصوواد – الووذ هووو بمنابووة مختبوور مجووانى لتعياعوواك ام تصووادية يصووعب ت ووافره بوودون
الق و ار ة الجيوودة لووه – بكنيوور موون نتووائم التجووارب التنمويووة لتوودوج التووى امووك عتووى تن يووذ إعووتراتيجياك التوجووه
الداختى ،وامعتمواد عتوى إحوىج بودائج الووارداك  Strategy of import substitutionواعتمواد م اووم
تصدير فائض امنتاج مما كان له األنر فوى تختو

النشواط التصودير وعودم مىحقتوه لتق وإاك التوى لحقوك

باذا النشاط عتى معتو العالم وهصبح ا ا تصاد موجاا لتداخج لما يتميإ به من تحقيوق ربحيوة هعتوى مون
العوق الخارجى ل رو

الحماية الجمركية والن م التى تمنع المنتم ا اجنبى من منافعة المنتم المحتى

و د هد ذلك إلى فقدان لتقدرة التنافعية تدريجياً وعإلاا عن التطوراك التكنولوجية الحدينة
ويعتب وور التص وودير ركيو وإة هعاع ووية  ،يع ووتند عتيا ووا امنط ووىق ام تص وواد  ،ف ووى ت وووفير مص ووادر دائم ووة لتنق وود
األجنب ووى ،حي وون يمك وون تو يو و

مو ووارد الص ووادراك  ،لتموي ووج احتياج وواك الجا وواإ امنت وواجى لتدول ووة  ،وخدم ووة

المديونيووة الخارجيووة  ،وعووداد فوواتورة ال ووارداك  ،كووذلك يعوود التصوودير عنص و اًر متكووامىً مووع عناصوور عياعووة
التنميووة ا ا تصووادية وا اجتماعيووة  ،ويووؤد تشووجيعه إلووى نتووائم إيجابيووة بعيوودة الموود عتووى مختتو

مجووا اك

ا اعووتنمار  ،كمووا هن عياع وة التوجووه نحووو التصوودير   ،ا تقتصوور فقووط عتووى دعووم النشوواط ا ا تصوواد لتدولووة
فحعووب  ،ولكناووا توودفع هيض واً طوواا التصوودير ليتعووب دو اًر رئيعووياً فووى رفووع ك ووا ة ام تصوواد القووومى  ،فووى
مواجاووة المتغيوراك العالميووة المعاصورة  ،وموون نووم التكيو

وتطوراتاا المشاهدة اأن وفى المعتقبج
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والتعامووج الموضوووعى معاووا  ،فووى ضووو معطياتاووا

المبحث الثان  :االثارااليجابيه لعمليه الت ديةةةر
تتضح ههمية التصودير فوى درتوه عتوى ختوق فورص عموج جديودة  ،واصوى العجوإ فوى ميوإان المودفوعاك ،
وجذب ا اعتنمار الخاص المحتى واألجنبى ومن نم تحقيق معود اك نموو مطورد وعونتناوج ههميوة التصودير
بشئ من الت صيج :

أثر ال ادرات عل خلق فرص عمل جديدة
تجت ووك وودرة القط وواا الخ وواص المن ووتم وبخاص ووة الموج ووه لتتص وودير عت ووى خت ووق 1ف وورص عم ووج ف ووى ا ا تص وواد
المص وور  ،حي وون ت اإي وودك ف وورص العم ووج ف ووى القطاع وواك الت ووى ش ووادك إي ووادة ف ووى ص ووادراتاا وإادك ك ا تا ووا
امنتاجية و درتاا التنافعية  ،كما إرت عك هجور العمالة فياا موع إرتقوا نوعيوة وك وا ة العمالوة ويؤكود الودور
الاووام الووذ يمكوون هن تتعبووه الصووادراك فووى توووفير فوورص العمووج هن كووج متيووار دو ار موون الصووادراك يضووي
نحو  270هل

فرصة عمج جديدة

ولذلك فننه إذا كان عيكتب النجا لبرنامم امصى ام تصاد فعتى العياعة ام تصادية هن تجعج طاا
التصدير المعتوعب األعاعى لتعمالة فى ام تصاد المصر
أثر ال ادرات عل إ الح العجز ف ميزان المدفوعات
تتعب الصادراك دو اًر مباش اًر فوى معالجوة الختوج فوى الميوإان التجوار  ،وبالتوالى ميوإان المودفوعاك بنعتبارهوا

هحد الموارد الرئيعية لتنقد األجنبوى مموا يوؤنر بصوورة مباشورة عتوى التوواإن الموالى وامعوتقرار النقود لتعمالوة
المحتية وهععار الصر
وفووى اأونووة األخي ورة كووان النصوويب األكبوور موون م ووارد النقوود األجنبووى لمصوور ي و تى موون متحصووىك طوواا
الخوودماك  ،همووا إي وراداك تصوودير الم وواد الخووام والعووتع التقتيديووة منووج البتووروج والقطوون فوونن إيادتاووا لووم تكوون
بالصورة المطتوبوة عتوى المود القصوير  ،ومون نوم يمكون القووج هن فورص إيوادة إيوراداك الصوادراك الخدميوة
جيوودة بالمقارنووة بالصووادراك العووتعية وذلووك نتيجووة لوجووود اعوودة جيوودة لتنميووة الصووادراك الخدميووة لووذا يجووب
ختق اعدة ممانتة لاا لتنمية الصادراك العتعية حتوى يحقوق طواا التصودير الاود

المو موج منوه فوى توليود

فرص عمج جديدة ومعالجة عجإ الميإان التجار

 1عالء عبد الوهات  ،االستثمار االجنبي المباشر واثرة على التنمية االقتصادية في مصر ( )0990 -0974رسالة ماجستير – جامعة االسكندرية ( )0995ص
 02و 01
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أثر ال ادرات عل جذب اإلستثمار المحل واألجنب
يتض ووح م وون تج ووارب ال وودوج الناجح ووة ف ووى التص وودير ههمي ووة دور امع ووتنمار كمح وورك هعاع ووى لنج ووا عمتي ووة
التص وودير  ،حي وون ترج ووع ههمي ووة امع ووتنماراك المحتي ووة واألجنبي ووة إل ووى هن هن وواك عى ووة تبادلي ووة بينا ووا وب ووين
التصدير فامعتنمار األجنبى ي تى بالتكنولوجيا الحدينة والخبرة فى امدارة بامضافة إلى امرتباط باألعواق
العالمية وهو ما تحتاجه مصر لتناوض بالصناعة المحتية حيون يعومح تواجود رهس المواج وتووافره بالتوعوع
فى امنتاج وتنوا المنتم وتحعين جودته  ،كما تعاهم التكنولوجيا الحدينة فوى تطووير المنوتم وخ وض تكت وة
امنتاج ومن نم يمكن القوج هن امعتنمار يعام فى إيادة امنتاجية  ،وفى إنشا صناعاك جديدة وتحعين
القدرة التنافعية لتصناعاك القائمة وربط المنتجين المحتيين باألعواق الدولية كما هن وجود طواا تصودير
ووو يعمووج عتووى جووذب مإيوود موون التوودفقاك امعووتنمارية التووى تتوورجم فووى شووكج إيووادة فووى الصووادراك الخدميووة
والعتعية وتقوم بدورها فى جذب إعتنماراك جديدة

()1

و وود اعووتطاعك بعووض الصووناعاك منووج الحاصووىك الإراعيووة والغووإج والمنعوووجاك والم روشوواك والمىبووس
الج وواهإة ومو وواد التش ووييد والبن ووا والحدي وود والص ووتب والص ووناعاك الكيماوي ووة والدوائي ووة والمع ووتتإماك الطبي ووة هن
تجذب د اًر جيداً من امعتنماراك

أثر ال ادرات عل تحقيق معدالت نمو مطردة
إن امهتمام بالصادراك المصرية ينبع من وجود تحد رئيعوى يواجوه ام تصواد المحتوى وهوو تحقيوق معود اك
نمو ام تصاد مطردة ادرة عتوى ختوق فورص عموج جديودة لتحود مون البطالوة وتووفير مصوادر بديتوة لتعموىك
األجنبية هنواك هعواليب عديودة لتنويوع مصوادر العموىك األجنبيوة  ،ولكون  ا يوجود عوو مصودر واحود وهوو
التصدير ادر عتى ختق فورص عموج بوالكم وامعوتم اررية المطتوبوة لتحقيوق معود اك نموو متواصوتة ومرت عوة
()2

هن العى ة بين التوجه التصدير لتعياعة ام تصادية وجذب اعتنماراك محتية وهجنبية جديدة  ا تتحقوق إ ا
بعد فتورة إمنيوة طويتوة يت كود المعوتنمر األجنبوى هو المحتوى خىلاوا مون إعوتمرار التوجوه التصودير مون عونه
بعد األخر
( - )1عبدالحكيم حعن ( ، )2000دور امعتنمار الخاص فى امصى ا ا تصاد والتنميه  ،عين شمس ،ص75

 عالء عبد الوهات  ،االستثمار االجنبي المباشر واثرة على التنمية االقتصادية في مصر ( )0990 -0974رسالة ماجستير – جامعة االسكندرية( )0995ص  07و 08

( - )2هحمد خاطر ( ، )2001تنميه المجتمعاك المحتيه (ا اتجاهاك المعاصره – ا اعتراتيجياك)  ،عين شمس  ،ص 42
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وعنوودما تعووتقر ناعووة المعووتنمر ب و ن العياعووة ام تصووادية توجاووك بووى رجعووة لتتصوودير  ،و تاووا فقووط عووو
تؤتى العياعة ام تصادية التصديرية نمارها فى دعم التصدير وجذب امعتنماراك المحتية واألجنبية ويكون
هذا بمنابة ختق حتقة م رغة حميدة بين امعتنماراك والصادراك ت تى بالمإيد مون الصوادراك مموا يقوو مون
التوجه التصدير لتعياعة ام تصادية
يكووون تحقيووق هووذه األهوودا

عوون طريووق تضووافر وتوحوود جاووود القطاعوواك الماليووة وامعووتنمارية والتصووديرية

بالدولة لإلرت اا بمعدج امعتنمار من  %08 - %07كنعبة من النواتم المحتوى امجموالى حاليواً إلوى نعوب

تت و وراو بوووين  %28 - %25مووون تشو ووجيع تمويو ووج الجانوووب األكبو وور مو وون ه ووذه امع ووتنماراك مووون المو وودخراك
المحتية
ولتحقيق هذه األهدا

التصديرية الطموحة يجب عتينا إعادة الن ور فوى العياعواك المتبعوة واعوداد من وموة

جيدة لتنمية هذا القطاا لتوصوج إلى معدج إيادة عنوية  ا يقج عون  %20مون إجموالى الصوادراك العوتعية
عن طريق العمج عتى حج المشوكىك التوى تعووق نموو صوادراتنا ورعوم عياعواك تنعويقية واضوحة ومتكامتوة
بين مختت

الكياناك المؤععية التى تؤنر عتى التصدير فى مصر

وممووا هوضووحناه يتبووين لنووا موود ههميووة ختووق المنوواخ المناعووب لتقوودم ونمووو طوواا التصوودير لمووا لووه موون مووردود
إيجووابى عت ووى خت ووق ف وورص عم ووج جدي وودة وج ووذب امع ووتنماراك المحتي ووة واألجنبي ووة  ،واص ووى عج ووإ الميو وإان
التجار وميإان المدفوعاك لتحقيق معد اك نمو متإايدة

المبحث الثالث القواعد المنظمة للت دير
ن اًر ألهمية القواعد امعتيرادية والتصوديرية والتوى يون من عمتيتوى جتوب العوتع إلوى إ تويم الدولوة  ،وتصودير

العتع بالخارج وهنرهما فى توجيه العياعة ام تصادية لتدولة فقد صودر القوانون  008لعونة  0975فوى شو ن
امعووتيراد والتصوودير  ،ويحووو بووين دفتيووه هحكووام تن وويم الصووادراك وال ووارداك فقوود ورد بال صووج األوج منووه

توضيح هحكام امعتيراد  ،وال صج النانى هحكام التصدير ،نم ال صج النالون هحكوام الر ابوة عتوى الصواد ارك
والوارداك ولقد صدر رار وإير الصوناعة والتجوارة الخارجيوة ر وم  770لعونة  2005متضومناً  ائحوة القواعود

المن ذه ألحكام القانون  75/008فى ش ن امعتيراد والتصدير

وعوونتناوج بشووئ موون الت صوويج هشووكاج وحووا اك التصوودير  ،الض ورائب الم روضووة عتووى الصووادراك ،وهحكووام
و واعد التصدير
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أشكال وحاالت الت دير
يمكن تحديد حا اك وهشكاج التصدير فى

()1

 -0منتجاك مصرية هو هجنبية مرك بعمتياك تصنيعية هو إنتاجية غيرك من شكتاا هو طبيعتاا
 -2منتجاك عبق إعتيرادها وتم التختيص الجمركى عتياا (تصدير ما عبق إعتيراده)
 -1منتجاك يعاد تصديرها وفق هن مة جمركية خاصة (دروباك – عما مؤ ك – إفراج مؤ ك)

الضرائب والرسوم المفروضة عل ال ادرات
تم إع ا الصادراك المصرية من الضورائب عتوى المبيعواك وفقواً لتقوانون ر وم  00لعونة  ، 0990كوذلك القورار
الجماور ر م  19لعنة  2007بنصدار التعري ة الجمركية وتعديىته لم يتضمن تحصيج ضرائب جمركية
عتى الصادراك  ،إ ا هنه بموجوب الموادة  8مون القوانون  008لعونة  0975يجووإ لووإير التجوارة فورض رعوم
عتى بعض الصادراك

أحكام وقواعد الت دير
طبقاً ألحكام القرار الوإار ر م  770لعنة  2005بنصدار الىئحة المن ذه ألحكام القوانون  008لعونة 75

فى ش ن التصدير ب نه

()2

-:

أوالً  :يجوووإ مإاولووة التصوودير عووا موون امنتوواج المحتووى هو ممووا عووبق إعووتيراده بقصوود امتجووار إ ا لموون يكووون
مقيداً بعجج المصدرين و ا يعتبر مإاولة لتتصدير الحا اك األتيه -:

 العيناك ومواد الدعاية
 الادايا ومشترياك العيا واألجانب بشرط ه ا تكون من العتع المدعمة وامعتراتيجية
 المتعتقاك الشخصية
 التبرعاك والمعوناك العينية
 العتع المصدرة بغرض العرض هو التصتيح هو التشغيج وامعادة

( - )1عمر عالمان ( ، )2008التصدير وامعتيراد  ،جااإ نشر وتوإيع الكتاب الجامعى ،جامعة حتوان ،ص 021
( - )2الىئحة ا اعتيراديه ( ، )2005الايئة العامة لشئون المطابع األميريه  ،ص ص 04-02
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 العتع المصدرة من جاة حكومية لع اراك هو نتصياك
 العتع التى حرر عناا بيان جمركى لإلفراج الناائى ويطتب إعادة تصديرها
ثانياً  :تصدر المنتجاك المصرية عن طريق الجمارك مباشرة دون حاجة لموافقة تصديرية:
ثالثةاً   :ا يجوووإ تصوودير المنتجوواك الصووناعية إ ا إذا كانووك موون إنتوواج منشووآك صووناعية صووادر لاووا توورخيص
بن امتاا ومإاولة نشاطاا

رابعةةةةاً   :ا يج وووإ تص وودير منتج وواك المش ووروعاك امنتاجي ووة المصو ورية هو عبواتا ووا الم وودون عتيا ووا هع ووما هو
عىماك هذه المشروعاك إ ا بواعطتاا هو من تنبيه هو بنا عتى موافقة هو ترخيص مونق مناا

خامساً :يكون تصدير المنتجاك البترولية بموافقة الايئة العامة لتبتروج
سادساً  :يتم تصدير العتع التى عبق امفراج عناا برعم الوارد عن طريق الجمارك مباشرة
سةةابعاً  :يتتووإم المصوودر هو ممنتووه بنعووتي ا النموووذج امحصووائى ر ووم ( )7عوون كووج رعووالة وتعووتيمه إلووى فوورا
الايئة العامة لتر ابة عتى الصادراك والوارداك المختص بج الشحن

ثامن ةاً  :يتتووإم المصوودر عنوود التصوودير إلووى الوودوج المبوورم بيناووا وبووين مصوور إت وواق ت ضوويتى وتتمتووع بمقتضوواه

الصادراك المصرية بنع ا جمركى هن يصاحب الرعالة المصدرة شاادة منش وفقاً لتشروط واألوضاا التى
يتضمناا امت اق

تاسةةةعاً  :تص وودر الايئ ووة العام ووة لتر اب ووة عت ووى الص ووادراك والو ووارداك ش ووااداك المنشو و ة لتص ووادراك م وون الع ووتع
المصرية  ،وتصدر الغر التجارية وفقاً لتتخصص المكوانى شوااداك المنشو لتعوتع المصورية المصودرة إلوى

الدوج األخر

عاش ة ارً  :يتتووإم المصوودر بو ن يتوويح لتايئووة العامووة لتر ابووة عتووى الصووادراك والووارداك كافووة البيانوواك والمعتوموواك
الخاصة بشااداك المنش التى تصدرها الايئة بما يمكناا من التحقق من صحة المنش

حادى عشر  :تتولى الايئة العامة لتر ابة عتى الصادراك والوارداك إمعاك عجج المصدرين
ثان عشر  :يقدم طتب القيد فى عجج المصدرين متضمناً البياناك الخاصة بنعم طالب القيد وامعم التجار
والعمة التجارية وعنوان محج النشاط ونوعه واألصنا

التى يرغب تصديرها والعىمة التجارية

ثالةةةث عشةةةر  :تت وودرج العقوب وواك الخاص ووة بالمخال وواك الم ووؤنرة عت ووى القي وود ف ووى ع ووجج المص وودرين ب ووين امن ووذار
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واميقا

والغا يد المصدر

رابةةع عشةةر  :يجوووإ عقوود ص و قاك متكافئووة لتبووادج العووتع هو الخوودماك ويجوووإ تن يووذ هووذه العقووود لووو موون غيوور
المو عين عتى عقد الص قة  ،وفى كج األحواج يتم تن يذ عقد الص قة من خىج هحد البنوك فى مصر
خةةامس عشةةر :يتعووين عتووى المصوودر بووج التصوودير لتعووتع الخاضووعة لتر ابووة عتووى الصووادراك الحصوووج عتووى
موافقة الايئة العامة لتر ابة عتى الصادراك والوارداك وفقاً لقواعد واج ار اك ال حص ور ابة العتع المصدرة

المبحث الثالث إجراءات ومستندات الت دير :
ويتم التعري

خىلاا بما يتى -:

التصدير وفق وانين خاصة

معتنداك التصدير

إج ار اك التصدير

شروط وهشكاج تعتيم الرعالة المصدرة

الت دير وفق قوانين خا ة
األصج فى التصدير عن طريق الجمارك مباشرة دون الحاجة لموافقة تصديرية

حاالت تستلزم موافقات خا ة

هناك عتع تعتتإم الحصوج عتى موافقاك بج التصدير

السلع الزراعية والحيوانية ومنتجاتها

موافقة ووارة الزراعة.

األعــالف األســمدة والمبيدات

موافقة ووارة الزراعة.

السلع الغكائية وأوعية حفظ الطعام

موافقة ووارة الصحة.

األدوية البشرية والبيطرية

موافقة ووارة الصحة.

المطبوعات والمصنفات السمعية والبصرية

موافقة ووارة الثقافة.

المصحا الشريا والكتب الدينية

موافقة األوهر الشريا.

ديسكات الكمبيوتر

موافقة الجهاو المركز للتعي ة وامحصاء.

األسلحة

موافقة ووارة الداخلية

المشغوالت الكهبية

موافقة ووارة التجارة والصناعة

بعا السلع الزراعية

موافقة الهيي ة العامة للرقابة على الصادرات
والواردات.
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معو ووتنداك التصديو وور :
ههم الجااك التى تتعامج مع معتنداك التصدير :

-0البنوك

-5هيئة المينا

 -2شركاك الت مين

 -1شركاك الشحن  -4الجمارك

 -6جااك ال حص والر ابة

تبده امج ار اك التصديرية بعد هن يتم امت اق بين المصدر والمعتورد األجنبى عتى العروض المقدمة من
حين  :األععار -الكمياك -المواص اك –التعبئة -شروط التعتيم -ن ام الدفع
نم يبده المصدر فى إعداد واعتي ا معتنداك التصدير  ،وههماا :
 الشاادة الجمركية

Custom Certificate

 ال اتورة التجارية

Commercial Invoice

 كش

العبوة

Packing List

 شاادة المنش

Certificate Of Origin

 إذن الشحن

Consignment Note

 بوليصة الشحن

Bill Of Lading

 شاادة الت مين

Insurance Certificate

 خطاب امعتماد المعتند

Letter Of Credit

إجةةةةراءات الت ديةةةر
اإلجراءات الجمركية :
 تبده بتقديم شاادة امج ار اك الجمركية (إعتمارة  01ك م)
 وتنتاى بتعتيم معتنداك الشحن عند باب المن ذ الجمركى
 تاد

إلى معاينة البضاعة ومراجعتاا مع المعتنداك التصديرية والمعتنداك الجمركية
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مراحل عملية الت دير جمركياً :
المرحتووة النانيووة

المرحتووة األولو ووى

 كارت و ووة الو و ودخوج بع و وودد ط و وورود

 شاادة الصادر

الرعالة

 فاتورة

 التجنة الجمركية المختصة

 بيان العبوة إن وجد

 إذن الشحن وهصج امفراج

 شاادة القيد بعجج المصدرين
 إذن الشحن


ي وود الش وواادة المع ووتوفية وتحري وور إذن
امفراج

 تن ير إذن الشحن وتحديد الباب

القواعد الدولية لتفسير الم طلحات التجارية . Incoterms
ويمكن تحديد شروط التعتيم األكنر شيوعاً تتمنج فى :
 التعتيم محج امنتاج (المصنع  /المإرعة  /المحطة)
 التعتيم عتى رصي

مينا المصدر

 التعتيم عتى ار الباخرة
 التعتيم مينا المعتورد
 التعتيم مينا المعتورد شامج الت مين
المبحث الرابع أهةةم عوائةةق الت ديةةر :
لتحتيووج األعووباب التووى هدك إلووى ضووع

الصووادراك المص ورية كووان ل اإم واً هن نقوووم بد ارعووة ههووم العوائووق التووى

تواجه التصدير فى مصر والتى يجب إإالتاا بج الشروا فى تن يذ ه عياعة تاد

وتواجووه عمتيووة امنتوواج والتصوودير عوودداً موون المشووكىك التووى تعوووق هدا هووا وتضووع

- 60 -

إلى تشجيع التصدير

موون ك ووا ة مؤععوواتاا

امنتاجية مما يؤنر بالعتب عتى بيئة امعتنمار وامنتاج  ،وبالتالى عتوى طواا التصودير و ود تنوعوك هوذه
المش ووكىك م ووا بو وين مش ووكىك خاص ووة ب ووالن م الضو وريبية والجمركي ووة  ،ومش ووكىك خاص ووة ب ووالن م النقدي ووة ،
ومشكىك خاصة بالجااإ امدار والن ام التشريعى ،وذلك بامضافة إلى ما د يواجه طواا التصودير مون
مخ وواطر تمويتي ووة  ،وك ووذلك الص وودماك والتقتب وواك ام تص ووادية باألعو وواق العالمي ووة  ،وع وويتم إع ووتعراض ه ووذه
المعو اك فيما يتى

()1

-:

الن م الجمركية والضريبية :
يمنووج الايكووج الضوريبى والجمركووى هكبوور مشووكتة تواجووه طوواا التصوودير فووى مصوور وذلووك لعوودة هعووباب ههماووا
إرت وواا متوع ووط التعري ووة الجمركي ووة  ،وبالت ووالى إرت وواا يم ووة الجم ووارك الت ووى يتحمتا ووا المص وودر عن وود إع ووتيراد
معتتإماك امنتاج
ولووذلك يىح و هن كووج الوودور التووى نجحووك فووى إحوودان ط ورة تصووديرية حققووك ذلووك فووى ووج عياعووة عامووة
تعتاد

تخ يض الجمارك بص ة عامة عتى كج العتع المعتوردة مما انعكس عتى تخ ويض يموة الجموارك

المدفوعة عتى المدخىك المعتوردة ألغراض التصدير
ه  -الضرائب :
اختووارك الحكومووة المصورية ه ا تعطووى لتتصوودير ه إع ووا ضوريبى لمجوورد هنووه نشوواط تصوودير ولكوون يتمتووع
بامع ووا نشوواط امعووتنمار هيووا كووان الاوود

منووه  ،إنطى واً موون هن امع ووا لوويس هفضووج الحووافإ التووى يمكوون

منحاا لتتصدير  ،كما هن امع ا الضريبى لنشاط التصدير هحود هعواليب دعوم التصودير التوى  ا تعومح باوا
إت ا ية التجارة العالمية فى حين هن هنواك هعواليب هخور يمكون اعوتخداماا حيون هناوا هكنور فاعتيوة ومعومو

باا دولياً فمنىً يمكون إعوادة الن ور فوى تبعويط امجو ار اك واعوتخدام الون م الجمركيوة فوى التصودير وطريقوة
وتو يوك تحصويج الضورائب ورد الضوريبة موون القطاعواك التوى تقووم بالتصودير ممووا يقتوج مون عوب الضوريبة
عتى المنتم دون إع ائه مناا هو الت نير عتى حصيتة الدولة مناا
ودون الخ وووض ف ووى ت اص وويج المش وواكج والحت وووج يك ووى امش ووارة إل ووى هن هه ووم تح وود لتتص وودير ه ووو امع ووا
الضريبى والذ يتم بموجبه تختيص الصادراك المصرية من جميع الضرائب والرعووم المحتيوة لمعواواته موع
منافعووه األجنبووى فووى األع وواق العالميووة ولووذلك يعتبوور امع ووا الض وريبى هحوود ههووم مكونوواك عياعووة تنميووة
التصدير لتدولة
( - )1محمد عجميه ومحمد التينى ( ، )2000التنميوه ا ا تصادية (م اوماا – ن رياتاوا – عياعتاا)  ،ص ص 60 -52
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ب -الجمارك :
إذا كووان التصوودير يووتم فووى بيئووة تتميووإ بنرت وواا الجمووارك عتووى الووارداك موون موودخىك امنتوواج  ،فوونن هعووتوب
وعوورعة إعووترداد الجمووارك تصووبح هووى العناصوور الرئيعوية التووى يجووب التركيووإ عتياووا لخ ووض تكت ووة امعووتيراد
الموجه لتتصدير  ،وبالتالى رفع ك ا ة العمتية التصديرية
وتعتبوور اليوواك العووما المؤ ووك والوودروباك موون األيوواك التووى يووتم موون خىلاووا إعووترداد الجمووارك المدفوعووة هو
ت اد دفع جمارك عتى المدخىك ،وماإالك هذه األياك تعوانى مون مشوكىك فوى التطبيوق عووا فوى تعقيود
امجو ار اك هو تو خير رد الض ورائب التووى عووبق عوودادها وتجعتاووا  ا تقوووم بالوودور المنوووط باووا  ،كمووا هن هنوواك
مشووكىك فووى األيوواك المكمتووة لاوواتين األيتووين منووج تحديوود معووامىك الاالووك ومعووامىك إعووتخدام الموودخىك
فى امنتاج التى تحدد يمة الجمارك التى يتم إعتردادها

النظام النقدى وسعر ال رف
إن المتغيوور األعاعووى الووذ يحوودد العى ووة بووين القطوواا الخووارجى (صووادراك ووارداك) والقطوواا المحتووى هووو
ععر الصر

فاو المتغير الذ يحدد العى ة بين األععار المحتية واألععار الدولية وتعتبور هوذه العى وة

هى المؤنر األعاعى فى توإيع الموارد بين القطاعين
يجووب هن تتضوومن ه عياعووة ا تصووادية تعووتاد

تنميووة الصووادراك معالجووة ص وريحة لعووعر الصوور حيوون

عانك الصادراك المصرية عتى مدار عنواك عابقة من عياعة لععر الصر لم تكن تعتاد

عو تنبيك

عووعر الصوور هيووا كانووك نتائجووه عتووى ا ا تصوواد القووومى ولووم تعوون بتع وويم القوودرة التنافعووية لتتصوودير يجووب
وضع عياعة واضحة لمواجاة ما يمكن هن يكون عقبة اتتة همام ه فرص تصدير وطنية
ولووذلك نجوود هن كووج الوودوج التووى طبقووك عياعوواك تصووديرية ناجحووة إنتاجووك عياعووة لعووعر الصوور تاوود
بنعتمرار إلى حماية القدرة التنافعية لصادراتاا والقدرة التنافعية منتاجاا المحتى فى مواجاة الوارداك

المشكلة التمويلية
تتمنج ههم المشكىك التى تواجه تمويج الصادراك المصرية فى صور ن ام التمويج التقتيد من حين :
 معاناة البنوك التجارية من نقص الموارد المالية لخصم امعتماداك المعتندية
 ضع

إن تا الجااإ المصرفى

 إرت اا تكت ة منح امئتمان
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 التمييإ فى منح امئتمان بين الصناعاك التجميعية والصناعاك المغذية
 إنشا البنك المصر لتنمية الصادراك دون توفير الموارد المالية المناعبة
المبحث الخامس اآلليات وسبل حل المعوقات الت ديرية :
تت و نر الك ووا ة التصووديرب1ة والقوودرة التنافعووية لتصووادراك بق ودرة هجا وإة الدولووة عتووى تختوويص الصووادراك موون
المؤنراك العتبية التى د تنجم عن التدخج امدار

وتؤنر هذه العياعاك عتى تكت ة امنتاج فى القطاعاك

التصووديرية المختت ووة  ،وتتمنووج هووذه العياعوواك فووى عياعوواك التعقوويم الضوريبى  ،وهووى عبووارة عوون امجو ار اك
التى ترفع تكت ة العمتية امنتاجية
وسنتناول فيما يل أهم السبل المقترحة لحل المعوقات الت ديرية :

()2

أوالً  :اإلعفاء الضريب الفعال :
تعتمد إعتراتيجية تنمية الصادراك المصرية عتى عىج المشكىك الخاصة بالن ام الضريبى يمكون إيجواإ
ههم عبج تطوير وتعقيم الن ام الضريبى فى النقاط التالية -:
 تخفيض بعض الضرائب والجماركتتمنووج إج و ار اك تخ وويض بعووض الض ورائب والرعوووم الجمركيووة بص و ة عامووة فووى إج و ار اك طاعيووة  ا يمكوون
التعر عتياا إ ا من خوىج وضوع د ارعواك م صوتة لتمشواكج القطاعيوة ولوذلك عويتم تحديود المإيود مون هوذه
امج و ار اك موون خووىج امعووتمرار فووى د ارعووة العياعوواك القطاعيووة  ،وموون المتو ووع هن يحتووج هووذا البنوود جووإ اً

متإايداً فى المعتقبج مع بتورة هذه العياعاك

نورد فيما يل بعض األمثلة للتخفيضات المقترحة :
 التعو وواون مو ووع و اإرة الماليو ووة عتو ووى د ارعو ووة إلغو ووا جميو ووع الرعو وووم والض و ورائب عتو ووى اأ اك والمعو ووداك
الرهعمالية المعتوردة مما عيشجع امعتنمار ويخ ض من تكت ة إنتاج العتعة المصدرة
 دراعة إمكانية إعوتبداج موا يعور بتحعوين العوعر عنود تقودير الضورائب الجمركيوة عتوى الووارداك مون
الخاماك والمواد األولية ومعتتإماك امنتاج و طع الغيوار بن وام يعتمود عتوى األعوعار ال عتيوة لتوداوج
هووذه العووتع فووى األعوواق العالميووة وتطبووق اأن و اإرة الماليووة متمنتووة فووى طوواا الجمووارك الوون م التووى
 1البحث العلمى والتنمية االقتصادية فى البلدان النامية المنصورة محمود الزهير 2000

 -هبوبكر عامر ( ، ) 2000الن م الجمركيه الخاصه وانارها فى تدعيم القدرة التصديريه  ،جامعة األإهر ،ص 80
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تتمشووى مووع إلت اإموواك مصوور فووى من مووة التجووارة العالميووة والخاصووة بتحديوود القوويم الجمركيووة والتعووعير
الجمركى
 إلغا هو تخ يض كافة الرعوم والدمغاك والمصروفاك امدارية التى ت رضواا الجاواك المختت وة عتوى
العمتيوواك التصووديرية منووج رعوووم تونيووق معووتنداك الشووحن ويجوور اأن حصوور هووذه الرعوووم تمايووداً
لتتشاور مع مختت

الجااك لبحن إلغائاا هو تخ يضاا

 دراعة إمكانية إيادة فترة عما ضريبة المبيعاك من شارين إلى عتة هشار
 دراعة إمكانية إلغوا الرعووم الجمركيوة عتوى معوتتإماك إنتواج المىبوس الجواهإة لموا لاوذا امجو ار مون
هنر كبير عتى التخ ي

من عب إج ار اك العما المؤ ك والدروباك لصوغر حصويتة الجموارك مون

هذه البنود بشرط ضمان التصدير

ثانياً  :اإلعفاء الجمرك الفعال
 -0نظام السماح المؤقت :
فى ج هذا الن ام  ،يتتإم المعتورد بنعادة تصودير المنتجواك مشوتمتة عتوى كاموج الكميواك العوابق امفوراج
عناووا باووذا الن ووام إلووى الخووارج هو إلووى منطقووة حورة هو ه جاووة  ا تخضووع وارداتاووا لتضورائب الجمركيووة منووج
شركاك البتروج ويتم إعادة التصدير خىج مدة محددة من تاريخ امفراج الجمركى عن البضوائع موع جوواإ
إطالووة هووذه الموودة ألعووباب مبووررة وعنوود التصوودير تعقوود لجنووة مشووكتة موون الر ابووة الصووناعية لتحديوود نعووب
التشغيج ونعب عادم الصناعة لمعرفة نعب المنتم الناائى وحجم المنتم المعتورد المعتخدم فى إنتاجه
يتم اأن تطوير ن ام العما المؤ ك بالتعاون مع و اإرة المالية فى إطار المبادئ األتيه-:
 معالجة اهرة التاريب
 تطو وووير الضو ووماناك المطتوبو ووة مو وون المصو وودر مقابو ووج العو ووما بو وودخوج العو ووتع وتخ و وويض تكت و ووة هو ووذه
الضماناك
 تطوير الياك إعترداد الضماناك
 إعادة حعاب نعب الاالك والمعامىك ال نية لتعمتية امنتاجية
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تدرس و اإرة الصناعة والتجارة الخارجية 1تطبيق ن ام ياد

فى األجج المتوعط إلى يام هيئة الر ابة عتوى

الصادراك والوارداك بضمان المصدر لد الجمارك بد ا من الحصوج عتوى ضوماناك بنكيوة ويعوتتإم ذلوك
وضع ضوابط لتحديد المعتوردين الذين يمكن هن يتمتعوا باذا الن ام  ،و د وبتك هذه ال كرة بالترحواب مون
المصدرين وجار حاليا وضع الضوابط الىإموة لتتطبيوق ولقود صودر ورار رئويس مجتوس الووإ ار عتوى يوام
وإير المالية بنصدار وائم ب عما الشركاك المصدرة المعتوفاة لمجموعة مون الشوروط المتعتقوة بالجديوة فوى
التصدير  ،وحعن العمعة
واملتوإام بالقواعوود الجمركيووة  ،وتع ووى كووج شووركة مصوودرة وردك فووى هووذه القووائم موون ه ضووماناك فووى حوودود
معينوة يحوددها القورار يعتبور هووذا القورار الخطووة األولوى نحوو تطوووير ن وم امع وا الضوريبى  ،وعوو

ينووتم

عناا مإيد من التطور فوى هوذه الون م فوى ضوو التطبيوق العمتوى لتقورار الر ابوة عتوى العوما المؤ وك لمنوع
التاريب

 1لنظم الجمركية والتجارة الدولية قتحليل لنظم الضرائب الجمركية المحلية والدولية ق دراسة مقارنة تأليا :المهدي محمد فليفة تاريخ النشر0997/00/00 :
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المبحث السادس:

ناعة المنسوجات مشاكلها ومعوقاتها وأثر النظم الجمركية

طالب المعئولون فى غرفة الصناعاك النعيجية بنتحاد الغر الصناعية وإيور الصوناعة والتجوارة الخارجيوة
بت عيج توصياك التجنة التى تشكتك من غرفة الصناعاك لمعرفة مشاكج طاا الصناعاك النعيجية وهولاا
تشوديد الر ابوة عتوى ن وام العوما المؤ وك والووذ اعوتغته بعوض المعوتوردين المعوتغتين فوى تاريوب المىبووس
الجاهإة واأل مشة عيئة التصنيع داخج البىد بد اً من إعادة تصديرها كما يقضى ن ام العما المؤ ك

()1

وهكد هن إتحاد الغر الصناعية يدرك تماما المشاكج التى تواجوه الغور الصوناعية المختت وة والتوى تصوج ل و
 06غرفة وتتواصج الجاود المبذوله من المعئولون عن الصناعة فى إيجواد حتووج عمتيوة لمشواكج التصونيع
فووى مصوور حيوون هناووا ت و نرك جميعاووا بمشووكتة التاريووب المكن و
شادته مصر فى الشاور العابقة وهن ضع

لتبضووائع فووى ووج امن ووىك األمنووى الووذ

الر ابة هد مغىق مئاك من المصانع هبواباا بعبب ضوع

البيع ومناا المنتجاك النعيجية
وهوضح هن طاا الصناعاك النعيجية به خمس طاعاك فرعية مكمتة لبعضاا البعض و ا يعتطيع هحودها
هن يعم ووج دون اأخ وور وه ووى ص ووناعاك ك ووبس القط وون وغ ووإج القط وون والنع وويم (ص ووناعة القم وواش) والص ووباغة
والطباعووة وهخي و اًر مص ووانع المىبووس الج وواهإة  ،وفووى ض وورب صووناعة النعوويم ض وورب لكووج ه ووذه األن وواا م وون

المصانع والعامتين باا

وهك وود هن المن ووتم النا ووائى كمىب ووس ج وواهإة يحتاج ووه الجما ووور بش ووكج هعاع ووى بع وود إخت ووا الت وورإ والخياط ووة
التقتيوودين موون المجتمووع المصوور وت ضوويج الجميووع ش و ار المىبووس الجوواهإة ولكوون طاعوواك الصووناعة تواجووه
تاري ووب ه مش ووة رخيص ووة مص وونوعة م وون هنع ووجة ص ووناعية رديئ ووة إض ووافة إل ووى اع ووتخدام ص ووبغاك وكيماوي وواك
ممنوع ووة دولي ووا م وون ا اع ووتخدام لخطورتا ووا عت ووى البشو ورة وه ووو م ووا ي ع وور رخ ووص هع ووعارها مقارن ووة بالمنتج وواك
المصرية من المىبس الجاهإة
إن ن ووام العووما المؤ ووك  ا يمكوون إلغائووه ل ائدتووه لتمصوودرين المصوريين الشورفا ولكوون الر ابووة عتعوود البوواب
( )1المصدر  :مو ع اخبار مصر
 مصط ى بن عاحه ( ، )2000هنر تنميه الصادراك الغير تغطيه عتى النحوو ا ا تصواد ( ،د ارعوة حالوه عتوى المؤععواكالصغيرة) رعاله ماجعتير غير منشوره  ،جامعة عين شمس  ،ص 72
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همووام المنح ورفين والمعووتجدين عتووى المانووة بعوود نووورة ينوواير والووذين وجوودوا فياووا فرصووة كبي ورة لتمكعووب الغيوور
الشرعى خاصة مع إتعاا المنافذ الغير شرعية لتاريب البضائع
وهكوودك لجنووة الجمووارك بنتحوواد الصووناعاك وعوودد موون المجووالس التصووديرية رفضوواا إعت وإام الحكومووة الموافقووة
عتووى مشووروا و ورار يح وور إع ووتيراد بالغووإوج واأل مش ووة والجتووود ومكون وواك األجا وإة المنإلي ووةب بن ووام الع ووما
المؤ ووك  ،ضوومن مجموعووة موون القو ارراك لمكافحووة التاريووب لتعوووق المحتيووة ،محووذرة موون هن إصوودار الحكومووة
ار ار باذا الش ن بعيقتص ال رص التصديرية ويرفع تكت ة الصادراكب
وهكد رئيس لجنة الجمارك بنتحاد الصناعاك ورئيس المجتس التصدير لتصناعاك الاندعية ،إن القرار من
ش نه رفع التكت ة التمويتية لتشركاك المصدرة فى الو ك الذ تعانى فيه مع ماا من عنراك
ويمكن لتجو إلى ما يعر بن ام بالدروباكب الوذ يعومح لتشوركة المصودرة بنعوتيراد مكونواك امنتواج مقابوج
إعتي ا القواعد امعوتيرادية و دفوع الرعووم الجمركيوة المعوتحقة عتياوا  ،عتوى هن تعواود إعوترداد هوذه الرعووم
بعد الت كد من تصودير الشوحنة  ،بينموا يعومح ن وام العوما المؤ وك لتشوركاك المصودرة بنعوتيراد إحتياجاتاوا
موون الم وواد الخووام  ،دون عووداد ه رعوووم جمركيووة هو ض ورائب مبيعوواك  ،وكووذلك امع ووا بص و ة مؤ تووه موون
القواعد امعتيراديه
مما يؤكد عتى وجود ضوابط هكنر د ة محكام العيطرة عتى ن ام العما المؤ ك
وهوضووح رئوويس المجتووس التصوودير لتمىبووس الجوواهإة  ،هنووه يعتووإم عمووج مشووروا القورار الووذ تعتووإم الحكومووة
إ ارره لعمج ضوابط هكنر محكام الر ابة عتى إعتغىج الن م الجمركية
وحذر من تضرر صادراك المىبس الجاهإة والم روشواك المنإليوة ،التوى وصوتك يمتاوا إلوى  2متيوار دو ار
عووام  ، 2000مؤكووداً هن تطبيووق منووج هووذا الق ورار عوويرفع التكت ووة عتووى المصوودر بمووا ي وواإ

يمووة الجمووارك

وضريبة المبيعاك ورعوم امغراق فى حالة إعتيراد الغإوج والقماش ،وهو ما يعنى خروج مصر مباشرة من

المنافعة العالمية واألعواق التصديرية
ولقد هوضح بعض المعوئولون هنوه  ا يوجود دليوج واضوح عتوى هن العوما المؤ وك عوبب فوى التاريوب معتبو اًر

هن مجموعة من المصانع غير القادرة عتى المنافعة هى التى تنير هذا األمر

ورهو هن وعائج الر ابة الحالية ب كافية لمنع التاريبب  ،موضحاً هنوه يوتم عوحب عينواك عنود دخووج البضوائع
لمطابقتاا عند التصدير  ،كما هنه من حق الجااك المعنية إج ار ت تيش ومراجعة لمخاإن الشركاك فى ه

و ك وبشكج م اجئ لتت كد من حركة المخإون
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من جانبه شدد  ،رئيس غرفة الصناعاك النعيجية  ،هن الغرفة بمتمعكة بالتعوديىك التوى توم امت واق عتياوا
فووى لجنووة تطوووير طوواا الغووإج والنعوويم بووو اإرة الصووناعة والتجووارة الخارجيووة ،والتووى توونص عتووى الح ووا عتووى
ن ا م العما المؤ ك  ،ولكون بضووابط تتعتوق بتخ ويض مودة بقوا البضواعة  ،وتحديود كميوة امعوتيراد بنعوبة
 %050موون الطا ووة امنتاجيووة لتمصوونع فووى العووجج الصووناعى  ،وتشووديد الر ابووة فووى حووا اك التشووغيج لوود
الغير
إن الو ووك الووذ يطالووب فيووه الخب و ار بضوورورة إيووادة الصووادراك المص ورية وتقووديم التيعوويراك موون والتعووايىك
لتمصدرين حتى يمكن جتب عمته هجنبية لتبىد جا إتجاه الحكومة بنعتبعاد عدد العتع التوى يوتم إعوتيرادها
بغرض إعادة التصدير وفقاً لن ام العما المؤ ك لينير مخاو

المصدرين من و

ن ام العما المؤ ك

بص ة عامة  ،وهو ما د يكون له ت نير عتبى عتى الصادراك المصرية
ون ام العوما المؤ وك مون الون م التوى لجو ك إلياوا بعوض الودوج الناميوة باود

تشوجيع المصودرين وتحقيوق

موارد إضافية من النقد األجنبى
والعووتع التووى عوويتم إعووتبعادها موون ن ووام العووما المؤ ووك وفق واً لمووا يتووردد هووى المنعوووجاك والغووإوج والجتووود

و طع الغيار الخاصة با ادواك واألجاإة المنإلية

وير المصدرون هن هذا القرار فى حاج صدوره يتجاهج حاجة مصور لمإيود مون مووارد النقود األجنبوى  ،فوى
الو ك الذ نحتاج فيه لاذه الموارد خاصة مع التراجع المعوتمر لإلحتيواطى النقود إلوى  01.6متيوار دو ار
حتى فبراير 2001
وير المصدرون وهصحاب المصانع المصرية ضرورة إعتمرار ن وام العوما المؤ وك موع معالجوة موا اور
به من نغراك إعتغتاا البعض من خىج تشديد العقوباك عتى ه مصدر فى حالة المخال ة
وحوووج هووذا امووك الجمعيةالمص ورية لمنتجووى المنعوووجاك والمىبووس الجوواهإة  ،تضوومنك هن هووذا الق ورار الووذ
يمووس خمووس صووناعاك رئيعووية تمنووج الكووم األكبوور موون الصووادراك المص ورية عوويؤنر عووتبياً ع ووا عتووى حجووم

الصادراك هو عتى الصناعة التى  ا تتحمج حالياً ه عتبياك باذا الحجم
بالنعوبة لتصوادراك ود  ا تعوتطيع الصوادراك المصورية فوى وج ال ورو

الداختيوة والمنافعوة العالميوة تحموج

ه هعبا ومشاكج وهى تعتطيع المنافعة  ،وهذا القرار د يؤد إلى و

الصوادراك لويس فقوط خوىج مودة

القرار ولكن هكبر من ذلك
همووا بالنعووبة لصووناعة المىبووس الجوواهإة المحتيووة التووى تعووانى موون ال وورو
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ام تصووادية مووا يجعتاووا تخ ووض

إنتاجاا بنعبة  %50فنناا  ا تتحمج عبئاً هضافياً لتعريح العمالة لتمصانع المصدرة
إن العما المؤ ك هو ن ام عالمى تعمج بوه جميوع الودوج المصودرة و ا يعقوج هن الحكوموة المصورية عواجإة
عن تن يم هذا الن ام  ،والقضا عتى عتبياته ويكون القرار العاج هو إلغا القرار برمته ،وهذا ورار يعتبور
واحداً من عتعتة الق ارراك التى هصدرتاا الدولة من دون دراعة وذلك جرياً و ار إدعا اك بوالتارب وبوالعكس
كانك هذه الق ارراك العبب الرئيعى لتحويج المعتورد الشرعى إلى التارب

وطالبوك بمإيوود مون التو نى وهخووذ اأ ار فوى دائورة هوعوع موون الوودائرة الضويقة التووى تعتشويرها الحكومووة  ،وعتووى
جان ووب اخ وور تق وودم ع وودد م وون المج ووالس التص ووديرية ومنا ووا المجت ووس التص وودير لتمىب ووس الج وواهإة والمجت ووس
التصدير لتم روشواك المنإليوة والمجتوس التصودير لتصوناعاك الاندعوية واملكترونيوة والمجتوس التصودير
لتجتود والمنتجاك رئيس إتحاد الصناعاك إعتراضاً عتى امتجاه الحكومى مصدار رار و

امعت ادة من

ن ام العما المؤ ك لكج من طاعاك الجتود والغإج واأل مشة ومكوناك األجاإة المنإلية

وهعتن ووك المج ووالس هن القو ورار ع وويمنج ض وور اًر بالغو واً لتص ووناعاك التص ووديرية  ،م ووا يترت ووب عتي ووه إرت وواا تكت ووة

الص ووادراك لتمن ووتم المص وور  ،وخ ووض الق وودرة التنافع ووية ل ووه  ،إض ووافة إل ووى ض ووياا ج ووإ كبي وور م وون ال وورص
التصديرية المتاحة وتعريح العمالة الحالية وإيادة نعبة البطالة إضافة إلى ضياا مووارد الدولوة مون حصويتة
الصووادراك موون العمتووة الصووعبة  ،مووع ضووياا مووارد هخوور منووج الضورائب عتووى األربووا التجاريووة والصووناعية
وكذلك الت ميناك امجتماعية لتعماج وضريبة كعوب العموج  ،وحوذر البيوان مون هن هوذا امجو ار عويؤد إلوى

طرد امعتنماراك األجنبية فوى هوذه القطاعواك ،ول وك إلوى هن ن وام العوما المؤ وك عواهم منوذ عوام 0961
فى دفع عجتة الصادراك المصرية وهو ن ام يتبعه العديد من دوج العالم لتشجيع صادراتاا
وهوضووح البيووان هنووه إذا كووان هنوواك موون يعووئ إعووتغىج هووذا الن ووام فيجووب عتووى الدولووة األخووذ عتووى هي وود
المخال ين ووضع ه صى العقوباك الممكنة عتويام ولويس و و
المنتجين والمصدرين  ،فضىً عن مئاك اأ ا

الن وام برمتوه والوذ يعوت يد منوه الشورفا مون

من العماج فى هذه المنشآك الصناعية

وهوضووح رئوويس غرفووة صووناعة الجتووود بنتحوواد الصووناعاك المص ورية  ،بضوورورة و و

معوواندة صووندوق دعووم

الصووادراك عتووى رع وائج الجتووود المصوودرة  ،وتوجيووه هووذا الوودعم إلووى تطوووير المصووانع وإيووادة امع ووتنماراك
ومواجاة حا اك البطالة المعتشرية فى القطاا مما يصب فى دعم ام تصاد المصر
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المناطةةق الحةةةةرة
إعووادة الن وور فووى القووانون ر ووم  8لعوونة  0997والخوواص بضووماناك وح ووافإ امعووتنمار وتعديىتووه والووذ
هصبح مجا اً خصباً لتتاريب  ،من حين عدم إخضاا البضائع التى تصدرها مشروعاك المنطقة الحرة إلى
خ ووارج ال ووبىد هو تع ووتوردها لمإاول ووة نش وواطاا لتقواع وود الخاص ووة بامع ووتيراد والتص وودير وامجو و ار اك الجمركي ووة

الخاصة بالصادراك والوارداك  ،كما طالب بنعادة الن ر فى ن ام العما المؤ ك حيون هن هوذا الن وام لوم
يعد مىئما بعدما هصبح هحد ههم منافذ التاريب

()1

الصووناا موواإالوا يعتبوورون مشووكتة التاريووب هووى المشووكتة األكبوور التووى تاوودد ذلووك القطوواا  ،وبحعووب تبتو 05
متيار جنيه تقديراك غرفة الصناعاك النعجيه فنن فاتورة التاريب فى طاا النعيم تضوم معوتوردين وتجوا اًر

وموإعين عنوياً  ،وان هناك شبكاك مافيا من مة تعمج فى ذلك المجاج ومعتختصين

هن رئويس غرفوة الصوناعاك النعوجية يؤكود هن كوج نىنوة جنياواك ربوح لتماوربين  ،يقابتاوا جنيوه خعواره عتووى
خإينة الدولة  ،فى رعوم الجمارك وضريبة المبيعاك تدور فى طاا النعيم حوج % 45 - %15
ومن المعرو

هن طاا النعيم واحد من ههوم طاعواك الصوناعة وتإيود إعوتنماراته عتوى  20متيوار جنيوه ،

ويعمووج بووه نحووو  %25موون إجمووالى العمالووه فووى طوواا الصووناعة البالغووة ح ووالى  02متيووون شووخص  ،وتعوود
صوناعه المنعووجاك واحووده مون الصووناعاك التوى توك محميووه عتوى موود إمنوى طويوج عوون طريوق التعري ووه
الجمركيووة  ،وهووو مووا هد لنمووو مجموعوواك موون محترفووى التاريووب موون تجووار ومعتختصووين لإلعووت اده ب ووارق
الجمووارك الم روضووه  ،وتووم ذلووك موون خووىج هن مووة العووما المؤ ووك والمنوواطق الح ورة التووى تعوومح بنعووتيراد
األ مشة معتخداماا فى تصنيع المىبس التى تصدر إلى الخارج  ،إ ا هن كمياك امعتيراد لم تكن تتناعب
مع الطا اك امنتاجية لتمصانع مما يعنى هنه كان يتم تعريب كمياك من األ مشة إلى العووق المحتوى دون
دفع رعوم جمركية
و د هوضح رئويس غرفوة الصوناعاك النعوجيه بو ن حجوم عووق المنعووجاك يقودر عونويا فوى مصور بنحوو 10
متيار جنيه  ،وهن نعبه  %50من حجم المنتجاك المتداولة تدخج مصر عن طريق التاريب
وهوضووح إتحوواد الصووناعاك إلووى هن بعووض النوعيوواك المعروفووه لأل مشووة تبوواا فووى منطقووة األإهوور ب ووج موون
نص و

عووعر بيعاووا فووى بتوود إنتاجاووا

ويقوووج هن الووبعض يعووتورد كميوواك كبي ورة موون األ مشووة ليخبووئ فياووا ب

ت ارمووادوجب حتووى هصووبح معروفواً بووين معووتورد األ مشووة هن ربووح الحاويووه بالكووونتينرب يبتو  6مىيووين جنيووه ،
( - )1عمر عالمان ( ، )2008التصدير وا اعتيراد  ،الطبعة النانيه  ،ص 220
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ويضووي

هن كني ورين كووانوا يعمتووون تجووا اًر صووغا اًر فووى طوواا المىبووس منووذ عوونواك تيتووه وتحول ووا اأن إلووى

متيارديراك بعبب تاريب األ مشة واعتغىلاا فى إدخاج منتجاك مح وره

ويشووير إلووى هن ههووم منافووذ التاريووب المعروفووة هوى العوواحج الشوور ى  ،خاصووة عبوور الحوودود البريووه مووع ليبيووا ،
وبورعووعيد وان حجووم التاريووب اتعووع بشووده بعوود النوووره  ،خاصووة مووع عوودم ت عيووج كنيوور موون الق و ارراك المانعووه
لتتاريووب منووج متابعووة العووتع خووارج الوودائرة الجمركيووة  ،وربووط إعووتيراد األ مشووة بالطا وواك امنتاجيووة لتمصووانع

المعتوردة

ويوضح غرفة الصناعاك النعجيه  :هن مصانع المىبس تعمج ب ج من نص

طا تاا بعبب وجود كمياك

كبيرة من األ مشة والمىبس الماربه من الخارج  ،والتى  ا تت ق مع ه إشتراطاك صحيه هو بيئيه

 ابد من تحر الد ة من و اإرتى الماليه والصناعه والتجارة لتحد من التاريب موع هحكوام الر ابوة عتوى المنافوذ

الجمركي ووة المختت ووة  ،ورب ووط كمي وواك الغ ووإج واأل مش ووة المع ووتوردة بن ووام الع ووما المؤ ووك والمن وواطق الحو ورة

بالطا وواك امنتاجيووه لتمصووانع  ،بامضووافة إلووى إخضوواا كافووة ال ووارداك لت حووص بامشووعاا  ،وال وإام التجووار
بالبيع بال اتورة

إجراءات تحسين بيئة الت دير
يمكن تحعين بيئة التصدير عتى النحو التالى (-:)1
 المعاواة بين كافة القطاعاك المصدرة
 العما لألجانب بالقيد فى عجج المصدرين
 إلغا إحتكار القطاا العام لبعض الخدماك واألنشطة التصديرية
 تخ يض هععار الخدماك لتتصدير بالموانئ
 إلغا العديد من المصروفاك والرعوم عتى الصاد ارك
 تشكيج المجالس التصديرية
 تحرير صر العمىك الحرة همام الجنيه المصر
 إنشا صندوق تنمية الصادراك

( - )1عبدالمطتب عبدالحميد ( ، )2007بالتغيراك الايكتية فى التجارة الخارجية وميإان المدفوعاك فوى مصور ،المجتوة المصوريه
لتتنمية والتخطيط العدد النانى  ،معاد التخطيط القومى  ،القاهرة  ،ص ص 64-52
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المبحث السابع  :محاور وسياسات تنمية ال ادرات
تعوود عمتيووة تنميووة وتنشوويط القطوواا التصوودير فووى ه إ تصوواد معروفووة لكافووة العووامتين فووى مجوواج التجووارة
الخارجيووة موون حيوون األهوودا

وال وائوود واألدواك  ،بووج العياعووياك والخطووط التن يذيووة ،إذن لموواذا تت وووق دوج

وتتقوواعس دوج هخوور ج امجابووة بشووكج مبعووط تكموون فووى امدارة المتكامتووة وك ووا ة وفاعتيووة إختيووار األدواك
المىئمة التى تتناعب مع نمط ام تصاد وتنبع من دراته وامكانياته خاصة فوى وج إ تصواد عوالمى شوديد
المنافعة والتعقيد عتى كافة المعتوياك
وتوج وود مجموع ووة م وون العياع وواك والبو ورامم الت ووى هت ووق عتيا ووا مع ووم الخبو و ار والع ووامتين ل وودفع مع وود اك نم ووو
الصادراك فى طاعاك الصناعة والخدماك نعرض مناا اأتى (-:)1
أوالً  :بنا إدارة وطنية لتنشاط التصدير
ثانياً  :عياعاك تحعين جودة الصادراك ومناخ امعتنمار
ثالثاً  :التمويج وامئتمان والت مين لتصادراك
رابعاً  :التعويق والترويم
خامساً  :دور طاا خدماك النقج فى تنمية الصادراك
وعنتناوج كج محور من تتك العياعاك لشئ من الت صيج -:

أوالً  :بناء إدارة وطنيه للنشاط الت ديرى
يتميووإ التصوودير هنووه نشوواط يتعامووج مووع كافووة طاعوواك النشوواط ام تصوواد فووى الووداخج ،ويتعامووج كووذلك مووع
متغيراك األعواق العالمية ومن نم إنشا إدارة وطنية لمتابعة تن يذ النشاط التصدير بصورة متكامتة يعمج
عتووى إ اإلووة امختنا وواك ونقوواط التعنوور بوود ا موون مرحتووة امنتوواج ،وناايووة بتقووديماا إلووى العوووق العووالمى موورو اًر
بمراحج التجايإ ،والتعبئة والتغتي

 ،والنقوج  ،وموا يصواحباا مون خودماك التمويوج  ،والتو مين  ،وامجو ار اك

الجمركي ووة  ،والش ووحن لألعو وواق الخارجي ووة  ،حت ووى الوص وووج إل ووى مناف ووذ التوإي ووع  ،وم ووا يع ووبقاا م وون حم ووىك
ترويجية ودعائية  ،لتصج إلى المعتاتك الناائى فى هذه األعواق

( - )1عبدالحميد رضوان ( / )2009بعياعاك تنمية الصادراكب  ،و اإرة الصناعة والتجارة الخارجية ،ص ص 20 -05
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ثانياً  :سياسات تحسين جودة ال ادرات ومناخ اإلستثمار
يعتبر رفع جودة الصادراك من ههم العوامج التى تتويح ن واذ الصوادراك لألعوواق الخارجيوة ،كموا يتعوب منواخ
امعتنمار العائد فى الدولة دو اًر هاما فى الت نير عتى هدا الصادراك من خىج:
 إ امووة شووبكاك امنتوواج لتتصوودير  Production network for exportوتعنووى ربووط الشووركاك
المتميإة العامتة فى بعض الصناعاك فى إطار عنقود صناعى  ،وتقديم الدعم لاا لتشجيعاا عتى
التطوير وامبتكار بغرض التصدير  ،وضومان إمودادها بوالمواد الخوام والطا وة وتكوالي
المإيووا عتووى هووذه الشووركاك دون بووا ى المشووروعاك والاوود
هووذه ا

النقوج و صور

موون إنشووا هووذه الشووبكاك هووو إيووادة

جوده وكمية صادراك الشركاك العامتة فى إطار هذه الشبكاك
 امهتمووام بالبحوون والتطوووير بننشووا معاهوود متخصصووة لتقووديم الوودعم ال نووى لتمشووروعاك التووى توجووه
منتجاتاا لتتصدير وخاصة فيما يتعتق بتطبيق األعاليب التكنولوجية الحدينة
 ت هي ووج ودع ووم المنش ووآك امنتاجي ووة ذاك التوج ووه التص وودير وذل ووك لتحص وووج عت ووى ش ووااداك الج ووودة
العالمية
 تطوير المنتجواك الصوناعية بحيون تتوافوق موع التغيوراك فوى هذواق المعوتاتكين فوى األعوواق العالميوة
من خىج إج ار األبحان والدراعاك عن هذواق المعتاتكين فى األعواق الخارجية
 التشجيع المعنو لتمنتجين والمصنعين المحتتين  :ت عيس جائإة ألفضج هدا تصدير
 وضووع بورامم تدريبيووه لرفووع ماوواراك المصوودرين وذلووك بمووا يووؤد إلووى إيووادة وودرتام عتووى المنافعووة فووى
األعواق العالمية وتوفير خدمة امعتشاراك لمعاعدة المصدرين فى التعر عتوى األعوواق الخارجيوة
من خىج خب ار التصدير
 تدعيم الجودة وتعديج المنتم وفق احتياجاك العوق  :إن إنخ اض جودة المنتجاك مون ههوم العواموج
التووى تحوووج دون إيووادة الصووادراك فووى األع وواق الخارجيووة  ،ويعوود الجووودة موون ههووم عناصوور التوورويم
التعووويقى  ،وفووى ووج ان تووا األعوواق عتووى بعضوواا الووبعض وامعوراا بتطبيووق شووروط ن ووم الجووودة
الشووامتة عتووى المصووانع  ،ك حوود الوعووائج الممكنووة لإلرتقووا بجووودة إنتاجاووا ،فوونن الجووودة ت ورتبط كووذلك
بحاجووة كووج عوووق عتووى حووده  ،وموون نووم فتوويس هنوواك معيووار موحوود لتجووودة بووج يجووب التعوور عتووى
احتياجاك كج عوق ومعتوياك الجودة المطتوبة فيه
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 خت ووق من وواخ مىئ ووم لتتوج ووه التص وودير  :إن الدول ووة تق وووم ب ووبعض العياع وواك ام تص ووادية  ،والموج ووه
لتتصدير مع تو ي

كافة اممكانيواك المتاحوة فوى كافوة طاعواك الدولوة لمعواندة النشواط التصودير

وذلووك موون خووىج إعووادة الن وور فووى العياعوواك الض وريبية والماليووة  ،لجووذب المإيوود موون امعووتنماراك
المحتية واألجنبية
 ت كي وود دور طاع وواك الدول ووة م وون حي وون التعت وويم والت وودريب وتنمي ووة المو ووارد البشو ورية  ،لج ووذب الخبو وراك
والما وواراك الىإم ووة لص ووناعة التص وودير  ،واع ووداد الد ارع وواك المطتوب ووة لمعرف ووة الطت ووب المتو ووع عت ووى
خدماك العمج عوا فى العوق المحتى هو الدوج العربية واألجنبية
 ت عيووج دور المؤععوواك العتميووة  ،موون خووىج نقووج امخت ارعوواك الجديوودة إلووى حيووإ التن يووذ فووى مجووا اك
امنتاج المختت ة  ،وختق الوحداك القادرة عتى نقج المعتوماك ب كنر الطرق فاعتية

ثالثاً  :التمويل واإلئتمان والتأمين لل ادرات :
إن العمتية التصديرية ذاك طبيعة خاصة فى إعتخدام هنشطة امئتمان  ،ولذا يجب توفير التمويج وامئتمان
المناعب ك حد الشوروط األعاعوية لنجوا التوجوه التصودير لتخوارج  ،و ود يقودم امئتموان بالعمتوة المحتيوة هو
األجنبية فى الداخج هو الخارج
وتتمنوج ههووم العياعوواك التووى تتبعاووا الدولوة لتنميووة صووادراتاا فووى توووفير التمويوج الووىإم لتمصوودرين موون خووىج
عدة الياك مناا توفير روض ميعرة وت عيس برامم لتو مين الصوادراك و ود حققوك هوذه العياعوة نجوا

وو

فى العديد من الدوج
 موونح امئتمووان لتمشووتر يووتم موونح إئتمووان لتمشووتر األجنبووى موون خووىج بنووك هو جاووة تمويووج فووى البتوود
المصوودر  ،وبالتووالى يحصووج المصوودر عتووى حصوويتة صووادراته بمجوورد تقووديم معووتنداك الشووحن وذلووك
فى عبيج الترويم لتصادراك
 توووفير ووروض ميع ورة لتمصوودرين وتموونح هووذه القووروض لتمصوودرين لش و ار الم وواد الخووام ومعووتتإماك
امنتاج الىإمة لتن يذ عقود التصدير
 القروض متوعطة األجج  :تقديم هذه القروض لمعاعدة المشروعاك الموجاة لتتصدير عتى التوعع
فى امنتاج
 القروض طويتة األجج تقدم هذه القروض لتتوعع فى الصادراك من العتع الرهعمالية والتكنولوجية
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 ت عوويس برنووامم لت و مين الصووادراك ضوود المخوواطر غيوور المتو عووة منووج إشوواار امفووىس المشووتر هو
المخاطر العياعية منوج الحوروب فوى الدولوة التوى يوتم التصودير إلياوا والوذ يعومح لتمصودرين بإيوادة
صادراتام من خىج تقتيج المخاطر الدولية التى تواجاام فى األعواق الخارجية وبالتالى القدرة عتوى
دخوج هعواق جديدة بنقة هكبر

رابعاً  :التسةةويق والترويةةج :
يعد امهتمام بالتعويق الخارجى من ههم المعو اك هموام تنميوة الصوادراك  ،ويتوإم تحديود طاعواك التصودير
المع ووتاد

تطويره ووا لت ووتمكن م وون المنافع ووة الدولي ووة  ،ويج ووب هن يت ووولى تن ي ووذ حم ووىك التع ووويق الخ ووارجى

لتصادراك رجاج ذو خبرة فى القطاعواك ال رعيوة كموا يمكون امعوتعانة بشوركاك تعوويق متخصصوة لتقيوام
باذا الدور
وتوجوود مجموعووة موون العياعوواك التووى اتبعتاووا الوودوج لتنميووة صووادراتاا مناووا التوورويم لمنتجاتاووا المحتيووة فووى
األعواق الدولية  ،كذلك إمداد المصدرين بمعتوماك عن رو

األعواق الخارجية

 بن ووا اع وودة ر ووم وطن ووى لتمش ووروعاك التص ووديرية  :حت ووى ي ووتم تجن ووب تع وودد ط وورق وهن م ووة تع ووجيج
المشروعاك ويتم التعامج به لد جميع الجااك  ،حيون يتويح تووافر منوج هوذه القاعودة د وة هكبور فوى
معرفة طبيعة وعدد الشركاك ال عتية العامتة بقطاا معين من طاعاك التصدير
 إنشوا وكوا اك تورويم الصوادراك :تعموج هوذه الوكووا اك عتوى تن يوذ خطوط تعوويقية متكامتوة  ،واجو ار
األبحان الخاصة بالتعويق وتشجيع الصادراك
 كما تقوم بتوفير المعتوماك الىإمة لتمصدرين عن طريق التعاون مع و اإرة الخارجية حتى يوتم جموع
المعتوماك التجارية عن بعض األعواق
 واجو و و ار امتص و ووا اك م و ووع بع و ووض م ارك و ووإ المعتوم و وواك الدولي و ووة وامعتم و وواد عت و ووى النشو و وراك واألبح و ووان
المتخصصة
 طبوع وتوإيووع هووذه المعتومواك عتووى المصوودرين والشوركاك الصووناعية بامضووافة إلوى توووفير مطبوعوواك
تعاعد المصودرين فوى التورويم لمنتجواتام مون خوىج امعوت ادة مون تجوارب ناجحوة لمصودرين اخورين
عووا موون الدولووة ن عوواا هو موون خارجاووا  ،تقوووم هووذه الوكووا اك بعقوود مووؤتمراك وورش عمووج موون هجووج
تقييم هنشطة ترويم الصادراك  ،وتن يم حتقاك نقاشة لتمصدرين عن ال رص التصديرية
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 إنشوا المكاتووب التجاريووة والمعووارض الدائموة هو المؤ تووة  :وذلووك موون خوىج تشووجيع الشووركاك المحتيووة
عتى إ امة مكاتب تجارية لاا بالخوارج مون هجوج التورويم لمنتجاتاوا بامضوافة إلوى التوعوع فوى تن ويم
مع و ووارض تجاري و ووة دائم و ووة هو دوري و ووة لمع و وواعدة المص و وودرين ف و ووى الت و وورويم لمنتج و وواتام ،وي و ووتم إختي و ووار
المشووروعاك التووى تتميووإ بنرت وواا جووودة منتجاتاووا بامضووافة إلووى وودرتاا عتووى تن يووذ عقووود التصوودير
لتمشووواركة فو ووى المعو ووارض الدوليو ووة مو ووع إعو ووتبعاد المشو ووروعاك األخو وور  ،وذلو ووك لضو وومان القو وودرة عتو ووى
المنافعة
 إنشووا صووندوق لتتعووويق  :يخووتص الصووندوق بتمويووج ب ورامم وهنشووطة التعووويق الخووارجى لتمصوودرين
منج د ارعوة فوتح هعوواق جديودة وا اموة معوارض والدعايوة خوارج الوبىد  ،ويوتم تقعويم فئواك المعوت يدين
موون الص ووندوق منا ووا عت ووى ع ووبيج المن وواج المصوودر المبت وود والمص وودر الص ووغير والمص وودر المتوع ووط
والكبير
 إتاحووة جميووع المعتوموواك الخاصووة ب وورص التصوودير همووام المصوودرين  :موون خووىج موا ووع إلكترونيووة
خاصووة بالمصوودرين  ،بامضووافة إلووى توووفير تقووارير عوون هنشووطة الشووركاك المختت ووة فووى مجوواج عمووج
الشركة عتى هذه الموا ع
 إعتم وواد عىم وواك تجاري ووة لتتو وورويم لمنتج وواك دول ووة بعيناو ووا  :ت ووؤد ه ووذه العىمو وواك إل ووى إي ووادة نقوووة
المع ووتاتكين  ،وك ووذلك المع ووتوردين ف ووى ج ووودة المنتج وواك المص وودرة وإي ووادة وودرة المنتج وواك الت ووى ي ووتم
تصديرها عتى المنافعة فى األعواق الخارجية
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الف ل الخامس
اثر تطبيق النظم الجمركيه ف زياده
حجم ال ادرات
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الف ل الخامس
اثر تطبيق النظم الجمركيه ف زياده حجم ال ادرات
مقدمه في هذا ال صج يتناوج الباحن مد تحقق فرضية تطبيق الن م الخاصة وانرها عتى تنمية الصادراك
ويتضح ذلك من دراعة الصادراك المصرية بج عام  2002ويتضح فياا مد تراجع الصادراك وتراجع ا ادا
ا ا تصادب في الدولة
المبحث االول حال االقت ادالم ري قبل  2002عانى ا ا تصاد المصر

حالة من التباطؤ الشديد في

عام  ،2002عوا ألعباب تتعتق بتداعياك المشاكج التي كان يعاني مناا بج هحدان  11عبتمبر ،هو بعبب
اأنار العتبية لتتك األحدان والتطوراك الىحقة لاا ،عتى ا ا تصاد المصرب ،هو بعبب بعض العياعاك غير
الموفقة التي تكرس ا اختى اك في ا ا تصاد المصرب.
و د انعكعك حالة التباطؤ عتى حركة المؤشراك الرئيعية المعبرة عن هدا ا ا تصاد المصرب ورغم هن الخطاب
الحكومي وبالذاك بيان رئيس الحكومة الذب هلقاه همام مجتس الشعب في  22ديعمبر  ،2002د دم صورة
إيجابية بشكج يتجاوإ الوا ع كنيرا ،إ ا هن العديد من البياناك الرعمية تنا ضك مع هذا البيان ومع العديد من
التصريحاك والوعود الحكومية بما في ذلك ما وعد رئيس الحكومة بتحقيقه في العديد من المجا اك في البيان
الذب هلقاه في نااية عام  2001وهكدك البياناك الرعمية هن هناك حالة من التباطؤ ا ا تصادب تعتدعي جاودا
وية لمعالجتاا وتجاوإها بد ا من ا اكت ا بتقديم صورة غير د يقة عن الحالة ا ا تصادية :بيان الحكومة
وتنا ضاته مع البياناك الرعمية
بج تناوج هوضاا ا ا تصاد المصرب  ،تجدر امشارة إلى هن بيان الحكومة الذب هلقاه رئيس الوإ ار في 22
ديعمبر ( 2002ههرام  ،)2002/12/00يعتحق التو

عنده بعبب تنا ض ما ورد فيه مع البياناك الرعمية

فقد ذكر بيان الحكومة المشار إليه ،هنه د تم اعتصى  1 0.متيون فدان خىج النىن عنواك الماضية ،وهو
همر تخال ه بياناك هخر  ،حين بت إجمالي األراضي التي تم اعتصىحاا نحو  70 4هل

فدان في العام المالي

 ،1222/1221بج هن تدخج مصر في هإمتاا ا ا تصادية بعد ذلك وكان متوعط المعاحة المعتصتحة د بت
نحو 1. 2هل

فدان عنويا ،خىج ال ترة من عام  12.2إلى عام  1294و د تراجع هذا المتوعط إلى 40 .
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هل

فدان عنويا خىج ال ترة من العام المالي  1242/1241إلى العام المالي  ،122./1227وتدنى هكنر بعد

ذلك ليبت  24 2 ،27 . ،.4هل

فدان في األعوام المالية 1221/1224 ،1224/1229 ،1229/122.

عتى التوالي وفقا لبياناك الجااإ المركإب لتتعبئة العامة وامحصا في مصر.
هب هن متوعط المعدج العنوب  اعتصى األراضي لم يتجاوإ  04 .هل

فدان خىج ال ترة من العام المالي

 1229/122.إلى العام المالي  1222/1221وبالتالي فنن القوج باعتصى هكنر من متيون فدان خىج نىن
عنواك هو همر ضد كج البياناك الرعمية الخاصة بتطور حركة اعتصى األراضي في مصر.
هما ما ذكره بيان الحكومة المشار إليه من هنه تمك العيطرة عتى عجإ المواإنة العامة لتدولة في حدود %7 2
من الناتم المحتي امجمالي ،فنن البياناك الحكومية ذاتاا تن ي ذلك ،حين تشير النشرة ا ا تصادية الشارية
الصادرة عن و اإرة التجارة الخارجية المصرية(نوفمبر  ،)2002إلى هن إجمالي عجإ المواإنة العامة في مصر د
ارت ع إلى  %. 1من الناتم المحتي امجمالي المصرب في العام المالي  ،2002/2001مقارنة بعجإ نعبته
 %. 9 ،%0 2 ،%2 2 ،%1من الناتم المحتي امجمالي في األعوام المالية ،1222/1221 ،1221/1224
 2001 ،2000 ،2000/1222عتى التوالي هب هن الذب حدن هو تإايد العجإ في المواإنة العامة لتدولة
وليس العيطرة عتيه ،هذا التإايد الذب حدن بشكج خاص في األعوام المالية النىن األخيرة كما هو واضح من
البياناك الرعمية المذكورة ان ا.
هما ما ذكره بيان الحكومة من هن ا اعتنماراك األجنبية التي تدفقك عتى مصر د بتغك  2420متيون دو ار
بخى

ا اعتنماراك في الايئة العامة لعوق الماج ،فننه يتنا ض تماما مع البياناك الرعمية ومع بياناك تقرير

ا اعتنمار العالمي الصادر عن مؤتمر األمم المتحدة لتتجارة والتنمية (اليونكتاد) فبياناك البنك المركإب المصرب
وبياناك و اإرة التجارة الخارجية ،تشير إلى هن إجمالي تدفقاك ا اعتنماراك األجنبية المباشرة إلى مصر بتغك نحو
 1921 2متيون دو ار في العام المالي  ،2000/1222وهي تتضمن  129متيون دو ار يمة بيع شركتي
هعمنك هعيوط وهعمنك العامرية وتشير البياناك ن عاا إلى هن ا اعتنماراك األجنبية المباشرة التي تدفقك لمصر
د تراجعك إلى  .10 1متيون دو ار في العام المالي  ،2001/2000نم ارت عك بشكج محدود إلى  .02متيون
دو ار في العام المالي  2002/2001وبالتالى يصعب القبوج بر م الو 2420متيون دو ار الذب يشير إليه بيان
الحكومة.
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تعد حركة المؤشراك الرئيعية ألب ا تصاد تعبي ار عن الحالة التي يمر باا هذا ا ا تصاد ،وتعبي ار هيضا عن مد
نجا هو فشج امدارة ا ا تصادية الحكومية من جاة والقطاا الخاص من جاة هخر  ،في تحقيق التقدم لاذا
الموضوعة عت ا لتحقيقاا خىج عام هو هب فترة إمنية هخر

ا ا تصاد وبتو األهدا

لذلك فنن متابعة هدا

ا ا تصاد المصرب والبياناك ال عتية الرعمية المعبرة عن هدائه ،ومقارنتاا بالوعود الحكومية وببعض التصريحاك
الراهنة بش ن األهدا

ا ا تصادية المنشودة ،هو همر مام لتحتيج هدا ا ا تصاد وامدارة ا ا تصادية الحكومية.

المبحث الثان اثر االقت اد عل معدل النمو..الواقع أقل كثي ار من الوعود
تشير النشرة ا ا تصادية الشارية التي تصدرها و اإرة التجارة الخارجية المصرية إلى هن معدج النمو الحقيقي لتناتم
المحتي امجمالي المصرب د تراجع من  %. 2في العام المالي  ،2000/1222إلى  %0 7في العام المالي
 ،2001/2000نم واصج التراجع ليبت  %0 2في العام المالي  2002/2001وهذه البياناك تختت

عن

الوعود الحكومية بتحقيق نمو يبت  %.و د وعد بيان الحكومة بتحقيق معدج نمو يبت  %.هيضا في عام
 ،2000وهو معدج يحتاج الكنير من الجاود الد وبة لتحقيقه في ج حالة التباطؤ ا ا تصادب العالمي عموما،
حتى  ا ينتاي عام  ،2000دون هن تتحقق الوعود الحكومية بنمو وب كما حدن في عام .2002
هما بياناك صندوق النقد الدولي التي ت خذ باألعوام الميىدية ،فنناا تشير إلى هن معدج النمو الحقيقي لتناتم
المحتي امجمالي المصرب د تراجع من  %. 1عام  ،2000إلى  %0 00عام  ،2001بينما تشير تقديراك
الصندوق ،إلى هن هذا المعدج د انخ ض إلى  %2عام .( IMF, World Economic Outlook, 2002
) September 2002
و ا يصح القوج ب ن هذا التدهور في معدج النمو الحقيقي لتناتم المحتي امجمالي المصرب هو جإ من الحالة
العالمية ،فرغم تراجع هذا المعدج في العالم عموما وضمنه الدوج النامية ،إ ا هنه تجدر امشارة إلى هن هذا
المعدج في الدوج النامية إجما ا يإيد كني ار عن ن يره في مصر ،كما هنه عاود الناوض في عام  2002وتشير
بياناك صندوق النقد الدولي ،إلى هن معدج النمو الحقيقي لتناتم المحتي امجمالي في الدوج النامية إجما ا ،د
بت  %. 4عام  ،2000وتراجع إلى  %0 2عام  ،2001نم ارت ع إلى  %7 2عام  ،2002في حين هن هذا
المعدج اعتمر في التراجع في مصر في عام  ،2002عوا هخذنا بالبياناك الحكومية المصرية ،هو هخذنا ببياناك
صندوق النقد الدولي.
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واذا كان التراجع في معدج النمو الحقيقي لتناتم المحتي امجمالي المصرب يعكس هإمة التباطؤ ا ا تصادب
المعتمرة منذ عدة عنواك في مصر ،فننه في العام المالي  ،2002/2001يعكس هيضا اأنار العتبية ألحدان
 11عبتمبر األمريكية وتداعياتاا عتى ا ا تصاد المصرب وكانك تتك األحدان د جا ك في لح ة كان
ا ا تصاد المصرب ،يمر خىلاا بحالة تباطؤ في النمو ا ا تصادب واضطراب في عوق الصر بعبب العجإ
الكبير في المواإين الخارجية لمصر و د هنرك األحدان بقوة عتى عائداك مصر من تصدير الن ط لعبعة هشار
عتى األ ج ،فانخ ضك عائداك تصدير الخام ومنتجاته بنعبة  %24 0في الربع النالن من عام  ،2001مقارنة
بالربع العابق عتيه ،نم انخ ضك العائداك مجددا في الربع األخير من عام  ،2001بنعبة  %1 1مقارنة بالربع
العابق عتيه ،نم انخ ضك في الربع األوج من عام  ،2002بنعبة  %10مقارنة بالربع األخير من عام ،2001
نم ارت عك العائداك بنعبة  %20 1في الربع الناني من عام  ،2002مقارنة بالربع األوج منه ،وذلك بعبب
ارت اا هععار الن ط بعد طع العراق لصادراته الن طية لمدة شار لتضغط عتى الدوج المعتوردة الرئيعية حتى
تضغط عتى إعرائيج لو

عدواناا الغاشم عتى مناطق العتطة الوطنية ال تعطينية نم اعتمرك هععار الن ط

وعائداك مصر من تصديره في ا ارت اا حتى نااية عام  ،2002بعبب التوتر األمريكي-الع ار ي واحتما اك شن
عدوان همريكي عتى العراق من جاة ،وبعبب تو

صادراك الن ط ال نإويتي في ج ا اضطراب العياعي الذب

يعاني منه ذلك البتد.
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مرفق جدول رقم 1
جدول القطاعات السلعية من عام  1991حت 2000
جدول ()1اجمالي قيمة الصادرات طبقا للقطاعات السلعية 0222 - 1991
اسم المجموعة

السنة
1998 1997

االجمالي

م
1

1995

1996

حيوانات حية ومنتجات حيوانية

16

22

23

2

منتجات المملكة النباتية

306

345

247

356

3

شحوم ودهون ومنتجات دهون ذائية

5

7

13

7

29

4

منتجات صناعة اال ذية والمشروبات كحل  -تبغ  -خل

50

52

47

32

34

58

5

منتجات معدنية

1304

1708

1815

978

1324

2031

9112

6

منتجات صناعات كيماوية وصناعات مرتبطة

190

164

192

258

229

296

1329

7

رتنجات ولدائن صناعية واستيرات السليلوز

24

40

61

46

119

86

271

8

جلود زوفراء ومنتجاتها

10

11

20

17

13

22

92

9

خشب  -فحم خشبي  -مصنوعات خشبية

15

8

6

5

3

5

20

 10مواد مستعملة في صتاعة الورق وورق مقوى
 11مواد نسجية ومصنوعاتها

19

19

17

26

24

26

121

992

767

911

935

878

938

1201

11

12

8

6

3

11

11

38

39

86

76

103

396

721

1

2

1

1

1

1

7

409

301

316

286

230

310

1852

19

13

19

22

27

45

145

3

2

28

4

6

5

48

1

4

2

2

2

2

13

0

0

0

0

0

0

0

21

20

43

22

30

23

159

80

0

0

89

165

133

467

3514

3536

3855

3185

3534

4703

22327

 12احذية وا طية راس  -مظالت  -شماسي  -سياط واجزائها
 13مصنوعات من حجر وجبس واسمنت
 14لؤلؤ واحجار كريمة وشبة كريمة ومعادن عادية مكسوة
 15معادن عادية ومصنوعاتها
 16االت ومعدات كهربائية
 17معدات نقل
 18ادوات واجهزة بصريات وسينما
 19اسلحة وذخيرة
 20اصناف ير مذكورة في مكان اخر
 21تحف وقطع ومجموعات اثرية

1999

2000

17

25

15

111

289

276

1119

24

11
072

االجمالي (القيمة بالمليون دوالر)
المصدر  :نقطة التجارة الدولية  -تقرير التجارة الخارجية من  - 0222 - 1991الجهاز المركزي للتعبئة العامة واالحصاء

وبالرغم من ا ا تناا ب همية إيادة الصادراك فنن التصدير ي تي في مرتبة متدنية من هولوياك العياعة ا ا تصادية
و ا يمنج عو  %7من الناتم المحتي واذا اعتبعدنا من الصادراك الدخج المباشر لتقطاا الخاص فنن النعبة

تنخ ض إلى  %2مما يؤدب إلى عدم اعتبار التصدير والمصدرين وة مؤنرة في هذه ال تره وذلك بعبب صياغة

العياعةا ا تصادية وامج ار اك والممارعاك التي د اضرك بالتصدير
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شكج ر م ()1

يتضح من الجدوج العابق مد تباطؤ وتراجع وتذبذب الصادراك المصرية في هذه ال ترة ن ار لعدم وجود ن م
جمركية مح إة لعمتية التصدير وعدم توافر التعايىك التي تشجع عمتية التصدير مما كان له انر عى عتى
النمو ا ا تصادب وجذب ا اعتنماراك الخارجية وتوفير فرص عمج وارت اا معد اك البطالة مما حد بالعياعة
ا ا تصادية الى تشجيع انشا ن م جمركية تح إ عمتياك التصدير – فتم صدور رار  190.لعنة 2002
لتشجيع عمتياك العما المؤ ك والتعايىك الممنوحة لتمناطق الحرة والمناطق ا ا تصادية ورد الضريبة
وبالتركيإ عتى الصناعاك النعجية ومعرفة مد تطورها في هذه ال ترة وخاصا ان مصر تشتار بصناعة
المنعوجاك والقطن المصرب ذا شارة عالمية
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شكج ر م ()2

 يوضح الشكج ر م  2مد تراجع صادراك المواد النعجية من عام  122.حتى عام  2000مما يعكستباطؤ الصادراك النعجية بالرغم من ارت اا ععر الصر مما يعني عدم إيادة فعتية في حجم الصادراك
 ويوضح الجدوج التالي حجم صادراك القطاعاك ذاك ا اولوية التصديرية ومد التغير بين العام والعامالعابق له
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جدول ()2الصادرات المصرية للقطاعات ذات االولوية االقتصادية

بيان/السنة
1

الغزل والمنسوجات والمفروشات والمالبس الجاهزة

2

الحاصالت الزراعية

3

الصناعات الكيماوية والدوائية

4

مواد التشييد والبناء والحديد والصلب

5

المنتجات الغذائية

1995

1996

1997

1998

1999

2000

956

738

889

914

846

886

-23%

20%

3%

-7%

5%

354

247

356

286

276

16%

-30%

44%

-20%

-3%

163

186

257

229

295

-14%

14%

38%

-11%

29%

325

388

358

333

705

-24%

19%

-8%

-7%

112%

51

47

31

33

56

4%

-8%

-34%

6%

70%

1631

1757

1916

1727

2218

-15%

8%

9%

-10%

28%

306

189

426

49

1926

اجمالي الصادرات للقطاعات ذات االولوية االقتصادية
المصدر  :تقارير نقطة التجارة الدولية (الجهاز المركزي للتعبئة العامة واالحصاء )

يوصح الجدوج ر م ( )0انه عتى مد  .عنواك اعتحوذ طاا المنعوجاك والغإج والم روشاك والمىبس
الجاهإه حين اناا الخيار ا اعتراتيجى لىفتصاد المصر

وبالرغم من ان نصيباا بالنعبه لتصادراك الغير

بترولياا ا اناا تعتبر ليعك هى المعتادفه و د تراوحك نعبتاا الى  % 70تتياا التشيد والبنا  %02والكيماوياك
 %10والإراعه %12نم المنتجاك الغذائيه %0
والجدوج يبين اهم  .طاعاك ببياناك م صته عن صادراك مصر فى هذه ال تره بالرغم من اناا منتجاك لاا
اولويه التصدير ا امر الذ حدا با ا تصادين والعياعيين الى تعديج المعار والبحن عن حتوج ون م لدعم
القطاعاك التصديريه ومنحاا الكنير من الن م والتعايىك التى تشجع المنتجين عتى إياده درتام التصديريه
وذلك بعمج ن م جمركيه واعطاؤها التعايج الىإم والتبعيط الذ يرفع الصادراك بالقدر المطتوب وخصوصا
طاا المنعوجاك
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شكج ر م ()0

لذا نتوجه بالدراعة لتنشاط امنتاجي والصناعي الذب يمكن هن يقدم دفعة وية لتصادراك هو الاد

المراد من

إج ار هذا التغير ومن هنا فنننا بحاجة إلى ا اهتمام بالن م الجمركية الخاصة التي تعطي امتياإاك كبيرة لتعمتية
امنتاجية وتقضي عتى العقباك التي تعترض انطىق ا ا تصاد المصرب وتحقيق الاد

المنشود وهو تنمية

الصادراك
رجاج األعماج المصريين يبغون عاولة امج ار اك مع تقتيج التكت ة مع عاولة ويعر اعترجاا رد الضريبة بعد
إعادة التصدير ولذا  ابد هن نعاعد الشرفا عتى التصدير وتشجيعام عتى امنتاج والتصدير والمعاعدة في ك ا ة
التعويق وك ا ة المنتم ومحاولة والعمج عتى تحقيق الاد

من إيادة عمتياك التصدير لتخارج وفتح هعواق جديدة

عن طريق التنعيق بين القطاا الخاص والو اإراك المعنية وإيادة حجم التعا داك مع الشركاك والمصانع
الخارجية ويمكن تحقيق ذلك با اعت ادة من ا ات ا ياك الت ضيتية وهيضا انضمام مصر لمن مة الكوميعا مع
تحديد األعواق الخارجية المعتوعبة لتصادراك المصرية المصدرين والمعتوردين اتجاك مصر الى تعديج الوضع
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ا ا تصادب فتجئك الى التكتىك ا ا تصادية لتشجيع الصادراك والوارداك فنتم عنة إيادة حجم الصادراك
وا امر الذب حدا باا الى تعديج الن م ا ا تصادية والجمركية لما لاا من انر كبير في تنمية الصادراك شكج ر م
 0يوضح صادراك وواردتاا مع العالم الخارجي
وتحرص الدوج عتى ا اندماج فى كياناك ا تصادية كبيرة كمحصته لتمكاعب العديدة التى تحصج عتياا نتيجة
لوفوراك الحجم والتخصص ا انتاجى الذ يعتند عتى المإايا النعبية التى تتمتع باا كج دولة من دوج التكتج وهو
ما يعمج عتى ارت اا القدرة التنافعية لمنتجاك هذه الدوج ومن نم إيادة معد اك النمو ا ا تصاد باا وتوفير
المإيد من فرص العمج وتقتيص معد اك البطالة  ،هذا بامضافة إلى المإايا التى تجنياا من و ار تحعين شروط
التبادج التجار وتيعير انتقاج العتع والخدماك واألفراد ورؤوس األمواج والمعرفة ال نية
هذا فضى عن ان التكتج ا ا تصاد يعد إطا ار عاما يمكن من خىله التنعيق بين العياعاك ا ا تصادية لتدوج
األعضا به فى المراحج الناائية منه وذلك فى مواجاة التحدياك الخارجية التى تواجه ذلك التكتج مما يوفر له
القدرة الت اوضية التى يعتند إلياا  انتإاا الحقوق والمإايا التى تنعكس بشكج ايجابى عتى المو
ألعضائه خاصة خىج الم اوضاك ا ا تصادية والتجارية متعددة األط ار

ا ا تصاد

والتى تشارك فياا التكتىك الضخمة

والقو ا ا تصادية الكبر حين يصعب فياا حصوج الدوج التى تت اوض من ردة عتى مإايا تمكناا من الصمود
همام الكياناك الكبيرة وتعد ا ات ا اك التجارية هحد ههم ههدا

التكتىك ا ا تصادية بج د تكون الاد

الوحيد من

و ار يام ا تكتج  ،ف تح األعواق همام الصادراك وإيادة دراك المنتجاك الوطنية النعبية والتنافعية فى بتد ما
هد

كج الدوج عتى اختى

ن ماا وتوجيااتاا ال كرية ذلك ان التصدير هو اطرة التنمية ا ا تصادية باعتباره

من ههم مصادر تمويتاا والدوج وهى تقيم ات ا اك تجارية فنن هدفاا األعمى فتح األعواق وإيادة ن اذية منتجا
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جدوج ر م ()7

وهنا تم التاكد ان التوعع في التصديرهو الخيار الوحيد وهو  ا يتطتب عياعاك خارجية بج يمكناا
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ا اعت ادة من العياعاك القائمة والن م (العما المؤ ك – الدروباك -والمناطق الحره ) التي باا الكنير
من المإايا والتعايىك وا اعت ادة من التشريع القائم وان كان يحتاج الى بعض من التعديج ليضمن
الحماية لكي تتوصج الى إيادة القدرة التصديرية بطريقه نافعة
الشكج التالي يوضح مد تطور الصادراك المصرية من  200.حتى 2011

-

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

130,763.84
110,260.3692,627.0297,655.6479,954.7267,374.1244,083.19

والطريق كان طويج  احدان هذه الط رة ولكن رحتة ا ال

-

ميج تبده بخطوة اذ كان  ابد من

التركيإ عتى الموارد الخارجية من موارد بشرية وموارد طبيعية ون م خاصة ائمة وتشريعاك و وانين
لمعاعدة المصدرين الشرفا لتوفير وتحقيق افضج در من التصدير بما يحقق ا اعتم اررية والتقدم لتطوير
تنمية الصادراك
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وحين ان ا ادا التصديرب في ال ترة العابقة لم يكن بالشكج المرجو لمصر خاصة اذا ما ورن
بالدوج ا اخر وكان  ابد من اعتاد

عياعة ا تصادية لتنمية الصادراك ومعالجة لتدنى الصادراك وعتى

مدار عنواك عابقة معتادفه العياعية ا ا تصادية والن م الجمركيه وكان ومن نتائجة تع يم القدرة
التنافعية لتتصدير لدعم تعويض ا انار العتبية الناتجة عن الن م ا ا تصاديه العقيمه والمعو ه وكان  ابد
من وضع عياعة واضحة لمواجاة العقباك التي كان لاا انر عيئ عتى فرص التصدير الوطنية وكج
الدوج التي طبقك العياعة التصديرية انتاجك عياعة تعديج وتبعيط الن م الجمركيه والضريبيه وكانك
تاد

باعتمرار الى حماية القدرة التنافعية لتصادراك والقدرة التنافعية  انتاجاا المحتي في مواجاة

الوارداك ينك التقارير ان الدوج العربية جا ك في طتيعة الصادراك المصرية وبقيمة  400متيون دو ار،
نم ا اتحاد ا اوروبي فى المركإ النانى بقيمة  020متيون دو ار ،نم الدوج ا اعيوية بقيمة  14.متيون
دو ار ،نم القارة ا افريقية بقيمة  170 2متيون دو ار ،واخي ار الو اياك المتحدة بقيمة  47 1متيون دو ار
واوضحك التقارير الععودية احتتك المركإ األوج من حين اهم الدوج الموجاة إلياا الصادراك المصرية
وبقيمة  140متيون دو ار ،نم ليبيا بقيمة  107 7متيون دو ار ،نم تركيا بقيمة  20 1متيون دو ار ،ولبنان
بقيمة  40 .متيون دو ار
وبالرغم من ان مصر تعاني من اإمة ا تصادية حادة بعبب ا اوضاا العياعية غير المعتقرة ،حين
تراجعك الصادراك بشكج متحو  ،وهبط الجنيه الى معتوياك ياعية مقابج الدو ار
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ه ّكد وإير الصناعة والتجارة الخارجية المصرب الماندس حاتم صالح هن صادراك الدولة غير
البترولية ارت عك خىج شار يناير الماضي بنعبة  ،%12حين بتغك نحو  11 290متيار جنيه مقارنة بما
يمته  10 021متيار جنيه خىج ن س الشار من العام الماضي ،حعبما نشرك وكالة األنبا الععودية وعإ

صالح هذه الإيادة إلى ارت اا صادراك عدد من المجالس التصديرية موضحاً هن صادراك المجتس التصديرب

لتحاصىك الإراعية شادك إيادة بتغك خىج في شار يناير الماضي متيا ار و .20متيون جنيه مقابج 172
متيون جنيه في ن س الشار من العام الماضي وهضا

صالح هن المجتس التصديرب لتغإج والمنعوجاك ارت عك

صادراته إلى  724متيون جنيه وبتغك صادراك المجتس من الجتود واألحذية  27متيون جنيه مبيناً هن صادراك

المجتس لمواد البنا حققك ط رة بتغك  0متياراك و  774متيون جنيه وإادك صادراك المجتس لتم روشاك
لتصج إلى  07.متيون جنيه
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وكان الاد

من تو يع ات ا ياك الشراكة المصرية ا اوروبية وانضمامنا الى تجمع دوج

الكوميعا وإيادة فرص ا اعتنمار ا اجنبى المباشر فى مصر وايجاد شركاك مشتركة بين
رجاج ا اعماج المصريين ون رائام فى الخارج وايضا التحرك النشط الذ عيعاعدنا
عتى ايجاد اعواق جديدة غير تقتيدية اذ ان ك ا ة التصدير من ك ا ة ا اعتيراد،
فالبعناك الترويجية عبارة عن بعناك ترويجية فى انشطة مختت ة فى العياحة او فى
الصناعة او فى جذب ا اعتنماراك ومناا كذلك بمحاو اك ا ناا الجانب ا اجنبى با انتاج
فى مصر من خىج عمتياك ا احىج ا القيام بالتصنيع المحتى لما يتم اعتيراده و ابد ان
نذكر منا ا عتى ك ا ة التعويق فى امارة دبى حين اعتبرتاا الحكومة ا اماراتية منطقة
حرة من خىج اعتقدام واعتيراد بعض العتع والمنتجاك ا اجنبية نم اعادة تعويقاا
وتوإيعاا تجاريا عتى دوج الختيم ومنطقة الشرق ا اوعط ويمكن ان نطبق هذا الن ام
فى مصر بعد دراعته جيدا

وايضا من خىج ا امة شركاك مع دوج جنوب شرق اعيا

باعتبارها متقدمة تكنولوجيا واععارها مناعبة لحد كبير لىعواق المصرية واضرب
منا ا بدولة اعيوية  اتنتم صناعيا وهى اندونيعيا التى يبت حجم تعامىتاا المالية ١١١
متياراك دو ار عنويا وذلك با اعتماد عتى عياعة جذب ا اعتيراد نم اعادة التصدير بعد
وضع اضافاك بعيطة
،من العرض العابق يتضح اهمية ا ات ا اك الت صيتيه التى اعطك لمصر اعواق جديده عتى معتو
العالم مما إاد من ا دره التصديريه وخصوصا فى طاا المنعوجاك
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الف ل السادس
ملخص البحث وتو يات
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الف ل السادس
ملخص وتو يات البحث

مقدمة

تاتم الباحنوه بالقوا الضوو عتوى عياعوة التنميوة ا ا تصوادية وبموا توؤد تشوجيعاا إلوى نتوائم إيجابيوة بعيودة
الموود عتووى مختتو

مجووا اك ا اعووتنمار والقووا الضووو عتووى الجاووود المصورية لتنميووة الصووادراك موون خووىج

معرفة امج ار اك المصرية لتنمية الصادراك من جىج ا اعت اده  ،حين شمج ذلك عدة جوانب ههماا  ،موا
يخووتص بالعياعووة التجاريووة ،وتشووجيع ا اعووتنمار ،وانشووا المؤععوواك المعوواندة لتنميووة الصووادراك  ،إن نجووا
اع ووتراتيجية التص وونيع م وون هج ووج التص وودير يتو و و

عت ووى ع وودد م وون األم ووور الاام ووة والمتعتق ووة بحج ووم األعو وواق

الخارجي ووة المتاح ووة هم ووام الص ووادراك  ،والق وودرة عت ووى إيج وواد وت وووفير الع ووتع والمنتج وواك بالمواصو و اك والج ووودة
المطتوبو ووة فو ووى األع و وواق الخارجيو ووة ،وت و ووافر الطتو ووب عتو ووى العو ووتع والمنتجو وواك الم و وراد تصو ووديرها  ،إن إتبو وواا
اعتراتيجية التصنيع من هجج التصدير فى الدوج النامية كان خيا ار هاما بود ا مون ا اعوتمرار فوى اعوتراتيجية
إح ووىج الو ووارداك هو ام تص ووار عتيا ووا ك ووون األول ووى تتصو و

بع وودد م وون الميو وإاك ت تق وور إليا ووا الناني ووة لتع ووديج

التشريعاك بما يتوافق مع تطبيق هذه الن م ب اعتية وهن يكون تعتيق هدا الضريبة مؤديا هدفه الصحيح بما
يخوودم ا اعووتنماراك وإيووادة حجووم الصووادراك وهنوور ذلووك فووى تخ وويض التكت ووة عتووى المجتمووع التجووار وعتووى
المعتاتك الناائى وتوفير فرص عمج والناوض با ا تصاد المصر

المبحث االول  :ملخص
ان العياع وواك وا اجو و ار اك الجمركي ووه الت ووى طغ ووك عت ووى ال وون م الجمركي ووه الخاص ووه ف ووى مص وور كان ووك اح وود
المعو اك ا اعاعيه فى عدم تحقيق ط ره فى حجم الصادراك المصريه كما ان التشوريعاك الجمركيوه تحتواج
الى تعديج وذلك لإياده العقوباك عتى جرائم التاريب الجمركى وتمنع تعورب معوتتإماك ا انتواج التوى تتمتوع
با اع ووا الضو وريبى والجمرك ووى وا اع ووا م وون النو وواحى ا اع ووتيراديه وهذه ال وون م الجمركي ووه الت ووى طبق ووك ب ووج
احدان التطوير ومناا ن وام العوما المؤ وك كانوك غيور كافيوه لتمعواهمه فوى العمتيوه التصوديريه كوان  ابود
موون تعووديج المعووار واج و ار صووناعاك حدينووه وتشووجيع العمتيوواك الصووناعيه خصوصووا صووناعه المنعوووجاك
والمىبس التى تشكج حجم كبير من الصادراك والتى د تحتاج إلى ا اعت اده من مإايا المناطق الحورة او
العووما المؤ ووك وال وودروباك والمع ووتودعاك وال وون م ا اخ وور وا اف ووادة م وون مرك ووإ ال ووبىد الجغ ارف ووى وان تك ووون
الصناعاك الوطنيه عتى در من الجوده  ا تخشى فيه من الصناعاك ا اجنبيه وتعتطيع منافعته
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التو يات

المبحث الثاني :تطبيق نظام المخاطر عل النظم الجمركيه
ن ام اداره المخاطر من الن م ال عاله والحدينه والتى يتم تطبيقاا عتى الوارداك واناا مون الون م التوى يمكون
ان يكووون لاووا ان و ار ايجابيووا عنوود تطبيقاووا عتووى الوون م الجمركيووه الخاصووه حيوون انووه يمكوون حصوورها ور ابتاووا
بالمراجعه ا احقه بعاوله ويوس كموا اناوا تعموج عتوى تووفير الو وك والجاود والتكت وه وعواوله دوره راس المواج
بالنعبه لتمنتجين مما يعمج عتى إياده القدره التصديريه وهدا هو ما نامته مما له من انر ايجابى عتوى نموو
ا ا تصاد وحج العجإ فى ميإان المدفوعاك ومشاكج البطاله
توون م امداره العامووه لتجمووارك ورش عمووج لووإلداراك لتتعري و

بن ووام إدارة المخوواطر وكي يووة تطبيووق المراجعووة

الىحقه تحك شعار( تعايج حركة التجارة العالمية وتحقيق الر ابه الجمركية ال اعته)
ومن خىج الورش تاتي اهميوه تطبيوق ن وام المخواطر عتوى الون م الجمركيوه الخاصوه بموا يضومن فوي إطوار
خطووة الجمووارك لمواكبووة التطووور الووذب يشوواده العووالم فووي مجوواج العمووج الجمركووي واعووتيعابكافة المتغيوراك فووي
ن م الجمركيه
هن امداراك الجمركيووة تاوود

م ون خووىج ممارعووتاا لعمتيووة الر ابووه الووى ضوومان حركووة اال ووارداك والصووادراك

وذلووك فووي إطووار ا الت وإام بووالقوانين والت ووائح وا اج و ار اك العووتيمة فووان الجمووارك يجووب ان تعمووج عتووى تحتيووج
المخواطر  ا بوود موون تحديوود تحديوود الشوركاك التووى تعمووج بن ووام العووما وا اخور التووى تعمووج بالمنوواطق الحوره
والمص ووانع الت ووي يج ووب ان تخض ووع لت ح ووص مش ووي اًر إل ووى اختصاص وواك ادارة المخ وواطر المتمنت ووه ف ووي مراجع ووة
عجىك المعتوردين والمصدرين وتحديدهم وفحص ومراجعة بياناتام بصورة دورية والتحقوق مون المعتومواك

ال وواردة وتحتيتاووا موضووحاً ان عمووج ادارة المخوواطر ال اعتووة تعوود اعاعيةلتعووايج ا لعمتيوواك الجمركيووه التووى
تتبعا ووا ال وون م الجمركي ووه الخاص ووه م ووع ت وووفير الوع ووائج الىإم ووة لتحقي ووق تو وواإن مناع ووب ب ووين تع ووايج التج وواره
وا اج ار اك الر ابية حتى يتننى تطبيق مبادب ادارة المخاطر
وفووى اطووار ومن ومووة العمووج الجمركووي الحوودين يجووب التطوورق الووى مجووا اك الخطوور وكي يووة ادارة المخوواطر
لتطبيووق الم وواهيم وضوومان تحقيووق الجمووارك  اهوودافاا با اضووافه ان تن يووذ برنووامم ادارة المخوواطر يعووام فووي
التصدب لمواجاة كافة ا احتما اك المتو عة وغير المتو عة ويدعم صناا القرار في التعر عتوى المخواطر
اضافة لتعإيإ التواصج البنا والعمج الجماعي وتحقيق اهدا

الجمارك

اضووافة الووى الوودور الر ووابي ويوونم تطبيقاووا عتووى العووتع ال ووارده و وود انبووك نجاحووه ار انووه يمكوون تطبيووق هووذا
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البرن ووامم عت ووى الع ووما المؤ ووك والمن وواطق الحو وره وي ووتم طبق ووا لىت ووى او ا ان ي ووتم عم ووج اع ووده بيان وواك تض ووم
الشركاك العامته باذه الن م نم تقعيمام معتوياك طبقا لحجم التعامج الوارد وحجوم الصوادراك ونووا العوتع
والقوويم ال ووارده والقوويم التصووديريه وموود ا الت وإام نووم يووتم عمووج برنووامم المخوواطر ويتحوودد المعوواراك ا احموور
ا اكنوور خطوووره و ا اص و ر المتوعووط الووذ يحتوواج لىطووىا وا اخضوور وهووو مووه ا الت وإام ويجووب اعطووا
ا انحر
ا
ميإاك كتما إادك نعب ا التإام وعقوباك رادعه فى حا اك
انشئك مصتحة الجمارك بالتعاون اداره المخاطر والذب ياد

الى وضوع اعوتراتيجياك ادارة المخواطر عتوى

معتو المصتحه وكذا عمج برنامم (القائمة االمميإه) بالنعبة لتتاجر المتعامج بصدق وش افية مع مصوتحة
الجمووارك والبرنووامم ياووتم با اصووىحاك التووي تن ووذها مصووتحة الجمووارك عب ور الب ورامم التدريبيووة المتواصووتة
والذب ي تي هذا البرنامم في إطار هذه ا اصىحاك و ضرورة رفع دراك وك ا ة منتعبي مصتحة الجمارك
وبما يمكنام من تن يذ الدور المنوط بام لتح ا عتى الخإينة العامة و ا ايراداك الجمركية والضريبية ب كبر
ك ا ة ممكنة
-0ان تنميووة وودراك اولويوواك مصووتحه الجمووارك لتمرحتووة القادمووة  ابوود موون تحوودين ا ان مووة وا تنووا المعووداك
مالم يكن العنصر البشرب اد اًر عتى التعامج مع التحدين من خىج تبني عياعواك حدينوه لتوصووج بالعموج
الى الك ا ة المرجوه والعمج عتى مراجعة القوانين الضريبية والجمركية وتعديتاا ،وبما يتواكب مع التطوراك

ا ا تصادية والمعايير الدولية وتعمج عتى تشجيع ا اعتنمار
-2يوتم التركيووإ عتوى الكي يووة فووي انشوا ادارة المخوواطر وكي يوة ا امتاووا وربطاووا بوا اداراك المختت ووة و وواج ان
هناك دوراك اخر عيتضمناا البرنامم في مجاج المراجعة والمشغتين ا ا تصاديين المتعامتين مع الجموارك
ان ادارة المخاطر تن م التعامج بين المتعامتين عوا من القطاا الخواص او القطواا العوام وتوجود نوعواً مون
الش افية والعى ة الطيبة بين المتعامتين

-1ان مصتحة الجمارك  ا بد وان تاتم بتوفير كافة الضماناك التي تعاج عمج التاجر ب عورا و وك ممكون
مقابج ان يضمن التاجر وجود معوتنداك صوحيحة وحيون ان ا اهودا

ا اعوتراتيجى لتجموارك لويس لتجبايوة

فقط وانما تقديم خدمه مميإه  ،وفى ن س الو وك تضومن نووا مون ا امون وا اموان عووا كوان لتدولوة ا تصوادياً

او لتمواطنين همنياً وصحياً

-4ان مصتحة الجمارك متإمة باج ار تعوايىك جمركيوة باعوتخدام برنوامم المخواطر وذلوك  انضوماماا الوى
ات ا يه كيوتو وفقاً لتوجااك القيادة العياعية وانعجاماً مع التوجااك العالمية الجديدة خاصة وان بىدنا في
اطار الم اوضواك لىنضومام لمن موة التجواره واعواده الايكتوه فوى ياماوا بتن يوذ البرنوامم التن يوذب الوى ههميوة
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مواجاة المخاطر والحماية من اعتغىج بعض التجار وحماية التجوار المتتوإمين باألن موة مون هيوة تجواوإاك
او مضايقاك او ت خير في هية معامىك تجارية
وهذا البرنامم ي تي في اطار من ومه التطوير التي  ا بد ان تتبعاا الحكومة اوالااد

الوى معواعدة الون م

الخاصه من عما مؤ ك ومنواطق حوره عتوى المشواركة فوي إيواده القودره التصوديريه بطريقوة فاعتوة وايجابيوة
بصورة تمكن الدوله من تنمية دراتاا المالية والتجارية ومن الياك تطبيق الن ام
-5يووتم تجميووع المعتوموواك عوون الشووركاك العامتووه بووالن م الجمركيووه فووى حالووه ان يكووون لتشووركة حجووم نشوواط
تجارب كبير
-6ي ووتم حص وور البيان وواك الجمركي ووه لتبض ووائع ومع ووتتإماك ا انت وواج الو ووارده بم ووا فيا ووا م وون وويم ورع وووم مع وواه
المن مة لد الشركة عن (  ) 000بيان ،وحجم تعامج
-7ان يتم عمج حصر حجم الصادراك خىج العام واعطا تعايىك وحوافإ فى حاله ا التإام وإياده حجوم
الصادراك  ابد ان تكون التقائمه المميإه ان تحقق الشركة نعبة مقيواس ا التوإام تعواوب هو تإيود عون % 95
( لعنة عابقة ايجابياعوا فى الوارد او الصادر
-8ا التإام بنعبة  % 000بالمتطتباك األعاعية ضمن وائم التحقق والمعتنداك وحا اك رد الرعوم
-9ا التإام الىإمة والعمج عتى تن يذها ضمن الماج الإمنية المحددة بالتنعيق مع الجاة الخاضعة لتطابق
المعتند وال حص الطبيعى لتبضانع وذلك من خىج التركيإ عتوى نوواك ا اتصواج والتنعويق المشوترك فوي
كووج مووا يتعتووق بووالوا ع ال عتووى ،موون هجووج تحقيووق التكامووج عتووى المعووتويين الجمركووى ورجوواج ا اعموواج كمووا تووم
عرض مناجية واألية المتبعة في إدارة مخاطر
-00التنعيق مع الايئة ا اعتنمار او الر ابه الصناعيه وكافة الجااك المعنية باذا المجاج  ،مشي ار إلى انه
 ا ب وود ان ع ووجج مخ وواطر متواف ووق م ووع ع ووجج المخو وواطر المص ووتحه ،المعن ووي بت وووفير واع وود بيان وواك بو ووالمواد
واممكانياك المتوفرة ،ومتابعة تحديناا بامضافة إلوى ا اشو ار

عتوى إعوداد وتقيويم خطوط ا اعوتجابة المحتيوة

لألإماك واعتم اررية األعماج بالتنعيق مع الجااك المعنية وخطة ا اعتجابة
هن ا اهوودا

تنحصوور فووي تنعوويق جميووع الجاووود لحووج الحووا اك الطارئووة التووى تموور باووا مصوور ا ان وحووى

والىإماك ا  ا تصاديه وتنعيق لتجاود  انقاذ اا ا تصاد وتطوير الخطة الوطنيةلحج ا اإمه
وحيوون ان مصووتحه الجمووارك تضووع عتووى مووة اولوياتاووا تحقيووق النمووو المعووتديم موون خووىج تبنووي عياعوواك

- 005 -

برنامم المخاطر الذ تؤد الى تبعيط ا اج ار اك والى تعايج التجواره ولوذا يجوب تطبيوق هوذا الن وام عتوى
الن مالجمركيه الخاصه ولكن فى ن س الو تالتاكد مون احكوام الر ابوه بك وا ة والعموج عتوى مراجعوة القووانيين
الض وريبية والجمركيووة وتعووديتاابما يجعتاووا مواكبووة لتتطوووراك ا ا تصووادية والمعووايير الدوليووة بنعووتراتيجية ادارة
المخوواطر الووذب تن ووذه مصووتحة الجمووارك إلووى ههميووة رفووع وودراك كافووة منتعووبي مصووتحة الجمووارك بمووا يمكوونام
من تن يذ الدور الجمركي المناط بام المحاف ه عتى الخإانة العامة وا ايراداك الجمركية والضريبية
 ابوود موون تحوودين األن مووة وا تنووا المعووداك وتعوواون العنصوور البشوورب الممنووج لمصووتحه الجمووارك والر ابووهالصناعيه ورجاج ا اعماج يكونوا ادرين عتى التعامج مع هذا التحدين
-وموون خووىج ب ورامم المخوواطر يمكوون تتبنووى إج و ار اك تعووتاد

رفووع ك ووا ة وفعاليووة اعووتخدام الم ووارد العامووة

وعيتم تحقيق ذلك من خىج ا التإام الكامج بالش افيه باعتبارها الوعا الشامج لجميع هوجه التتعاموج والت كود
بو ن ا اج و ار اك ال عتيووة تعووير وفووق مووا تووم إ و ارره  ،كمووا عووتعمج الووو اإرة عتووى تن يووذ عياعوواك ماليووة تعووتاد
تخصيص الموارد الضرورية لدعم شبكة األمان ا اجتماعي لمكافحة ال قر وتخ يض معتوياته
هن اعو و ووتكماج تطو و وووير ب و و ورامم حوعو و ووبة العمتيو و وواك الجمركيو و ووة عو و ووتعمج عتو و ووى معالجو و ووة الصو و ووعوباك التو و وويتواجاااالمصتحه حاليا وتحاف عتى مقدراك الخإانه
-العمووج عتووى توووفير كافووة اممكانوواك الماديووة والبش ورية التووي تعم وج عتووى تحقيووق ههوودا

الحوعووبة فووي و اإرة

المالية والمصالح ا ايرادية
يجووب تنميووة وت هيووج وودراك مووو ي الجمووارك عتووى مواجاووة كافووة الجوانووب فووي المجوواج الجمركووي وتنميووةدراتام وهو فى تنقيذ برنامم المخاطر

المبحث الثالث  :التطوير من خالل تبسيط االجراءات
 -0ا بد من اعتحدان برنامم مخاطرخاص بالن م الجمركيه الخاصه عما مؤ ك ومناطق حره يقوم عتى
اع ووده بيان وواك تش وومج المتع ووامتين ب ووالن م وت وووفر وتع وواج ا اجو و ار اك وت ي وود ف ووى تقتي ووج إم وون ا افو وراج وتن ووع
المتتإمين وتشجع المخال ين عتى عدج معارهم لتتمتع بمإايا البرنامم
 -2تبعيط امج ار اك الجمركية في مختت

األعماج التجارية وجعتاا مؤتمتة والكترونية موا همكون وواضوحة

وعاتة التطبيق بامضافة إلى اعتماد إج ار اك تختيص جمركية موحدة في جميع المنافذ الجمركية المعتمودة
وتقتيص ال ترة المطتوبة لتتختيص وجعج ا احتكاك المباشر مع المو ين في حده األدنى
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-1مصتحة الجمارك يجب ان تعد مجموعه مون التعوديىك التشوريعية عتوى وانون الجموارك الحوالى ،وعتوى
الق ارراك الو اإرية ذاك الصتة بحين يجب اصدارها بصورة عاجتة إلى حوين إصودار وانون الجموارك الجديود
والذ يتضمن عقوباك رادعة لمواجاة اهره وهى التارب و ا بد من اعطا عنايه خاصه لتون م الجمركيوه
لما لاا من انر مباشر عتى التصدير
 -4يجب ضروره امعراا با انتاا من مشروا تعميم تكنولوجيا المعتوماك فوى تطووير الجموارك المصورية
وميكنة ا اج ار اك بداختاا
 -5ا بد عن اعوتحدام ا ا موار الصوناعية فوى تتبوع الحاويواك وال حوص با اشوعة ،هوى مون ههودافالتى تحقوق
تيعير التجارة وادخاج الحاعب ا الى من خىج من ومة التكامج المعتوماتى بالموانى مع عرعة ا اج ار اك
بتحويتاا من يدوية الى الكترونية
-6إ اإلووة ا اخووتى

بووين امج و ار اك والممارعوواك الجمركيووة لوود األط و ار

المتعا وودة الووذب موون ش و نه عر تووة

التجارة الدولية وغيرها من التباد اك التجارية،
-7امع وواام عت ووى نح ووو فع وواج ف ووي تنمي ووة ه ووذه التج ووارة والتب وواد اك م وون خ ووىج تبع وويط وتنع وويق امجو و ار اك
والممارعاك الجمركية وتعإيإ التعاون الدولي،
-8يمك وون تحقي ووق فوائ وود هام ووة م وون جو و ار تع ووايج التج ووارة الدولي ووة دون الحاج ووة لتتن وواإج ف ووي مع ووايير الر اب ووة
الجمركية ذاك الصتة،
-9ال ام الصحيح لتبعيط ا اج ار اك بما  ا بخج باحكام الر ابه مناا ب ن منوج هوذا التبعويط والتنعويق يمكون
تحقيقه فى اطار من ومه عمج واعيه تعتطيع تخ يض إمن ا افوراج بموا يخ وض تكوالي

الصو قاك وتعوريع

عجته ا انتاج بما يدعم القدره التصديريه:
* تن يووذ بورامم تاوود

إلووى تحوودين امجو ار اك والممارعوواك الجمركيووة بصووورة معووتمرة ممووا يرفووع موون الك ووا ة

وال عالية
* تطبيق امج ار اك والممارعاك الجمركية ب عتوب ش ا
* تقووديم كووج المعتوموواك الىإمووة إلووى األط و ار

ومنعق يمكن التنبؤ به

المعنيووة فيمووا يتعتووق بووالقوانين واألن مووة الجمركيووة والخطوووط

امرشادية امدارية وامج ار اك والممارعاك
- إعتمو وواد هعو وواليب حدينو ووة كو ووندارة األخطو ووار واج و و ار اك الر ابو ووة المبنيو ووة عتو ووى التو وود يق والمراجعو ووة،
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وا اعو ووتخدام العمتو ووي األمنو ووج لتقنيو ووة المعتومو وواك التعو وواون مو ووع العو ووتطاك المحتيو ووة األخو وور واداراك
الجمووارك األخوور والمجموعوواك التجاريووة تن يووذ المعووايير إتاحووة إج و ار اك المراجعووة االىحقووه وادخوواج
ن ام المخاطر الذ يعاج ا اج ار اك  انه يعتمد عتى اعده معتوماتيه عتيمه
 هذه الخدمة بنرعاج رعائج صويرة -يمكون لرجواج ا اعمواج الحصووج عتوى المعتومواك بوج ويمكون
اتمووام العمتيوواك الجمركيووه كامتووه موون والووارداك والصووادراك بالرعووائج والجمركيووه والقووانين والقواعوود
معىماووم بتعووجيج البيووان الجمركووي وم ارحووج انجوواإه عوون طريووق إرعوواج رعووائج صوويرة إلووى رجوواج
ا اعموواج عنوود تعووجيج البيووان الجمركووي وعنوود معاينتووه وتوووفير اتمووام ا اج و ار اك موون خووىج رعووائج
الموبيج والدفع ا اكترونى وذلك من خىج اعدة بياناك تحتوب عتى هر ام تعامج الشركاك
 مواكب ووة احتياج وواك العمتي ووة الجمركي ووة و احتوائ ووه العدي وود م وون التطبيق وواك الت ووي تع وواعد عت ووى تبع وويط
ا اج ار اك الجمركية بطريقة اكنر بعاطة و شمولية موع اعطوا ا ادارة فوي الم اركوإ الجمركيوة القودرة
عتى الم ار بة و العيطرة عتى عمتياك النقج و ومتابعه الحاوياك
 تحقيق التكامج ما بوين ا ان مةالجمركيوه الخاصوه مون عوما ومنواطق حوره والمجتموع التجوار مون
اصحاب ا اعماج والمنتجين والجمارك والر ابه الصناعيه
-0تخ وويض التك ووالي

 :بتش ووغيج هن م ووة مع وواعده وتحقي ووق ال وووفر ف ووي تك ووالي

التش ووغيج و ص وويانة األن م ووة

المعاندة دونان يترتب ن قاك اضافية
 -2التقتيووج موون األخطووا البش ورية هننووا العمتيووة الجمركيووة :حيوون ان إنجوواإ بيانوواك الترانإيووك فووي ضووو
التطبيق يعتمد بشكج اعاعي عتوى حوعوبة جميوع امجو ار اك وبشوكج الوي ،هب دون تودخج مو و
بشكج مباشر حين ان دور مو

الجموارك

الجمارك هو دور اشرافي

 -1تبعوويط امج و ار اك الجمركيووة واختصووار الو ووك المطتوووب  انجوواإ البيووان :وذلووك موون خووىج اختصووار
امج ار اك واختصار ا ادوار التي يقوم باا مو ي الجمارك
 -4تحقيق الوفر في اعداد المو ين :إذ ان يام الن ام بعمتيوة التك يوج األوي لتبيانواك يوؤدب الوى تخ ويض
اعداد المشاركين في العمتية
-5الك وا ة وال اعتيووة فووي عمتيوة م ار بووه الوون م الجمركيووه الخاصوه وذلووك بتوووفير العديود موون التقووارير والبيانوواك
والمعتوم و وواك الت و ووي يمك و وون اع و ووتخراجاا م و وون خ و ووىج ع و وون جمي و ووع ا اطو و و ار

المش و وواركة ف و ووي عمتي و ووة انج و وواإ

البياناتالخاصووه بووالن م الجمركيووه  ،منووج المووو ين ،شووركاك ا اعووتيراد اعطووا الصووىحيه لتجاوواك المتعامتووه
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القوودرة عتووى م ار بووة ارصوودة الضووماناك الخاصووة باووم شووركة ا اعووتيراد و يووتم تجميووع المعتوموواك بدايووه موون
المنافيعك حتى رد الضرائب العابق عدادها
 -6يتم تحويج البيان من بج الوحدة المختصة الى عم الضماناك  ،حين يقوم مو

الضماناك بادخاج

معتوموواك البيووان بشووكج الووى عوون طريووق ربطووه بالع ورفر serverعنوود مجوورد تعووجيج البيووان الجمركووى الووى
برنامم الضماناك المركإب منج ر م البيان ،يمة الضمان ،و ر م االضمان
 -7بعد هن يتم ربط البيان من بج برنوامم الضوماناك وحجوإ يموة الضومان بالبيوان مون رصويد ضومان
الشركة يتم اعادته مرة اخر الى الوحدة المختصة و التي تقوم بتص ية البيان بعد ان يتم التاكد مون تك يتوه
وذلك بالبحن عن ختم االضماناك عتى البيان
تصواريح الخوروج و الوذب يقووم بطباعوة تصوريح الخوروج

 -8بعد ان يتم دفع البيان يتم تحويتة الى مو

لتبي ووان عت ووى برن ووامم مع ووتقج اخ وور ي ووتم اع ووتخدامه بش ووكج مع ووتقج ع وون  ،وف ووي ه ووذه المرحت ووة يت ك وود مو و و
ال تصاريح من هن البيوان توم تك يتوه مون بوج عوم الضوماناك وذلوك مون خوىج الخوتم المعوتخدم مون بوج عوم
الضماناك عتى متن البيان
 -9عند وصوج البيان الى مركإ الخروج يتم ختم البيان بخواتم دخووج ذلوك المركوإ و مون نوم تحويتوه الوى
المراجعه و من نم تتم الر ابة الداختية و بعدها الى عم الضماناك لتعديد الضمان
 -00يووتم تن وويم البيانوواك عوون طريووق عمووج ش وراكه بووين مصووتحه الجمووارك واصووحاب ا اعموواج ووالر ابووه
الصناعيه وا اعتنمار وعندها يقوم التجنه الجمركيه بالت كد من وجود رصيد في ضمان شركة المنتجه وعنود
عدم وجود رصيد  ا يعمح الن ام لتشركاك بتعجيج البيان
* يجب ان  ا يعمح الن ام بتعجيج البيان في حاج كانك شركة التختيص مو وفة مون عوم الضوماناك او
ان ضمان الشركة انتاك المدة الإمنية الخاصة باا
*

يتم تص ية البيان من بج الوحدة المختصة وعندها يقوم الن وام الجمركيوه بتك يوج البيوان وحجوإ يموة

الضمان من رصيد الشركه المنتجه دون تحويته الى عم الضماناك
*

في حاج تجاوإك ك الة الشركة بعد تعجيج البيان و بج عمتية التص ية  ا يتم تصو ية البيوان ا ا عنود

وجود رصيد كافي
*  ا تعووتطيع الشووركه المتعامتووه ي وربط الضوومان هوتعووجيج بيانوواك جمركيووة جديوودة فووي حوواج وجووود بيانوواك

- 009 -

متجاوإة غير معددة
*

يتوفر لتشركاك المتعامته تقارير وشاشاك تمكناا من متابعة الضماناك الخاصة باوا ومتابعوة الرصويد

والبياناك المتجواوإة دون الحاجوة لمراجعوة موو ي الجموارك يمكون توضويح حجوم الصوادراك ال عتيوه واعطوا
تقارير عن الصادراك ال عتيه
ان يقوووم الن ووام با ايقووا

التتقووائي فووي حوواج تجوواوإ البيانوواك هو انتاووا الضوومان بشووكج الووي دون الحاجووة

لتمتابعة من بج مو ي الجمارك ان تكون ا اج ار اك الجمركية هن رعوماً جمركيواً معتود اً واجو ار جمركيواً

عاىً وواضوحاً يعواهم فوي تنشويط العموج التجوارب وا اعوتنمارب ويمود الخإينوة بمووارد جيودة هفضوج بكنيور مون
رعوم جمركية مرت عة مانعة لىعتيراد ومشجعة لتتاريب ومعر تة لتعمج ا ا تصادب

 -ان نجووا العم ووج ا ا تص ووادب عمومو واً والتج ووارب خصوصو واً يتو و نر بمق وودار التع ووايىك الت ووي تتبعا ووا امدارة

الجمركي ووة وبخاص ووة ألعم وواج التج ووارة الخارجي ووة «اع ووتيراد -تص وودير - -ع ووما مؤ ووك» وبمق وودار م ووا تك ووون
امج ار اك الجمركية واضحة في النص وعاتة التطبيق ومعتدلة ة ,بقدر ما تؤنر فوي تخ ويض هعبوا العموج
التجارب وتعاهم في حركة انتقاج العتع من من اعتيرادها الى تصنيعاا وتصديرها بنجا كبير
 كمووا هن الشو افيه والوضووو وعوودم تخووبط القو ارراك ا ا تصوواديه وا اعووتقرار موون اكبور العوامووج التووى تشوجعالمعتنمرين والمنتجوين وتخ ويض خطوواك العموج موع عودم التمييوإ فوى المعامتوه وعودم وجوود اختىفواك بوين
الموانى المختت ه  انه يشعرهم بالعداله الضريبيه
-انووه موون المقترحوواك التووي تعووام فووي هووذا المجوواج مناووا تبعوويط امج و ار اك الجمركيووة فووي مختت و

األعموواج

التجاريووة وجعتا ووا الكتروني ووة م ووا همكوون وواض ووحة وع وواتة التطبي ووق بامضووافة إل ووى اعتم وواد إجوو ار اك تخت وويص
جمركيووة موحوودة فووي جميووع المنافووذ الجمركيووة المعتموودة وتقتوويص ال ت ورة المطتوبووة لتتختوويص وجعووج ا احتكوواك
المباشر مع المو ين في حده األدنى
واعتماد رعووم جمركيوة لتعوتع المعوتوردة بنعوب متقاربوة مون دوج الجووار وهيضواً إعوادة الن ور بنعوب الرعووم
الجمركيووة لتعووتع الناائيووة المعووتوردة التووي  ا يوجوود بووديج محتووي لاووا بحيوون تمنووع وصووولاا لتقطوور بطوورق غيوور

ن اميووة «تاري ووب -شووااداك منشو و غيوور ص ووحيحة» وبم ووا يتماشووى م ووع هيكووج الرع وووم الجمركيووة ف ووي ال وودوج
المجوواورة لنووا ألناووا عتصووبح مصوودر الوودخوج غيوور الن ووامي األعاعووي لاووذه العووتع وتحوورم الخإينووة العامووة موون
الرعوم المتحققة
العمج عتى احدان التواإن بين مصتحة المعتورد وحماية الصناعة الوطنية واعتماد األعتوب الذب اتبع في
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الشرائح الضوريبية والنعوب المعقولوة والمبعوطة فوي الودوائر الماليوة عنود تحديود الضورائب والتوي هعطوك نتوائم
جيدة في الحصيتة
التركيإ عتى الرعم الجمركي المعتدج المتناعوب موع موا يودفع فوي دوج الجووار موع الت كيود عتوى صوحة العودد
والقيمة والمنش والنوعية في البياناك المعتوردة ما عيعطي نتائم وحصيتة هوفر لتخإينة

المبحث الرابع  :تعديل التشريع الجمرك
  ا بد من اعادة دراعة جميع تشريعاك الضرائب والرعوم الجمركية واالن م الجمركيه لموا شواباا مون
تخي

لتعقوباك مما إاد من عمتياك التاريب والمخال اتوا اعتاانه بالعقوباك وتعديج مايتإم

  ا بوود ان تكووون معووودة ووانون الجمووارك الجديوودة التووي عوويتم إعوودادها متوافقووة مووع جميووع التعووايىك
التجاريوة المن ووور لاووا ك فضووج الممارعواك الدوليووة (وذلووك با اعتشووارة المعوبقة واألعاعووية مووع جميووع
هصو ووحاب ا اعمو وواج ) وبالتو ووالي توضو وويح وتبعو وويط امطو ووار التش و وريعي وامج و و ار اك امداريو ووة لجميو ووع
األط و ار

المعوواهمة فووي عمتيووة التجووارة ،ونتيجووة لووذلك  ابوود ان توضووع معوووداك ا ات ا يوواك الدولي وة

بطريقووة هكنوور ك ووا ة وفاعتيووة موون خووىج الموودخىك لتشووجيع العى وواك الدوليووة التووي عوويتم إحووداناا
والتي عتعكس احتياجاك ا ا تصاد المصر
 عوودم التصووالح مووع هب متاوورب وتو يووع عقوبووة التاوورب الجمركووي الجنائيووة والماليووة ،عتووى التاريووب،
لتص ووج الغ ارم ووة المالي ووة المو ع ووة عت ووى المتا وورب إل ووى ض ووع ي يم ووة البض وواعة المارب ووة هو الرع وووم
الجمركية الم روضة عتياا ، ،موع رفوع الغ ارموة إلوى هربعوة هضوعا

فوي حالوة تكورار عمتيوة التاورب،

ومصادرة البضائع الماربة مع تو يع عقوبة العجن عتى المتارب
 التصوود ل وواهره التاوورب وإيوواده التوعيووه ان موون ياوورب او يووإور اويوودلس فانووه  ا يعوورق الجمووارك
فحعووب فانووه يعوورق مصوور ولووذا  ابوود موون واتخوواذ كافووة امج و ار اك القانونيووة لمواجاتاووا ،وان يووتم
التشديدعتى انه  ا تصالح مع ه مارب وانما عيتم إحالته فو ار لتنيابة
 وضووع عقوبوواك رادعووة لمواجاووة تتووك ال وواهره وهووى التاوورب و ا بوود موون اعطووا عنايووه خاصووه لتوون م
الجمركيه لما لاا من انر مباشر عتى التصديرلحين صدور القانون الجديد
 يجووب إن ههووم التع ووديىك المقترحووة تعووديج الم ووادة  008موون ووانون الجم ووارك ر ووم  66لع ووام 0961
بحي وون تو وإاد غ ارم ووة مخال ووة ه ووذه الم ووادة م وون رب ووع القيم ووة الجمركي ووة إل ووى من ووج القيم ووة ،وهيض ووا إلو وإام
المعتوردين بنعوادة تصودير شوحناتام تحوك الوتح
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والمرفوضوة ناائيوا إلوى خوارج الوبىد ،وفوى حالوة

عدم التصدير يتم اخطار ا ادارة المركإية لتمكافحة  اتخاذ الىإم واحالة الموضوا إلى النيابة فو ار
 ان يتم توحيد هجاإة الر ابة والمكافحة الجمركية فى جااإ إدار واحد تابع مباشرة لرئيس المصتحة
لضمان فاعتية عمته ،بجانب التوعع فى إنشا إداراك اعتخبارية فوى المنواطق الجمركيوة المختت وة،
بجانب اعتكماج خطط تإويد كافة المنافذ ب جاإة ال حص باألشعة وذلك هام جدا  احكام الر ايه
  ا بود مون تحديود النغوراك التووى ين وذ مناوا الماربوون عووا الموجووودة بن وام العوما المؤ وك هو ن ووام
امفراج عن الرعائج الواردة بن ام الترانإيك ،حين عيتم طتب خطاباك ضمان مصرفية غيور ابتوة
لإللغا ومعإإة ،وذلك عن كج رعالة ،هو تقديم همانة نقدية ،ضمانا لحقوق الخإانة العامة إلى غيور
ذلك من إج ار اك عتتخذ لتحد من اهرة التاريب
وان هووذه النغ وراك التووى يعووت يد مناووا الماربووون والموجووودة بوون م عمووج ول ووائح الجاوواك الر ابيووة األخوور منووج
مصتحة الر ابوة الصوناعية ،فمونى عوتطتب الجموارك مون الر ابوة الصوناعية إعوداد معيوار واضوح يعتمود عتوى
الوإن والطوج مهىكاك رعائج األ مشة بعد تصنيعاا والواردة برعم إعادة التصدير ،حيون إن هيئوة الر ابوة
الصناعية تضع نعبة امهىك عتى هطواج تتك األ مشة دون الوإن ،وهو ما يعتغته البعض فى التاريب
اعووتخدام العوويوج الجمركيووة الطويتووة لتووامين الحاويوواك المشووحونة  ،عتووى هن يووتم احكووام عمتيوواك التصووديرالعووتع ذاك المنش و األجنبووى موون مصوور إلووى الوودوج الخارجيووه عوون طريووق م ووانى تكووون مجا وإه لضوومان عوودم
تغيير البضوائع او تاريباوا  ا بود تشوكيج ادراك مختصوه تشومج ممنتوى مصوتحتى الجموارك الر ابوه الصوناعيه
حتى تكون م ار به لتجوده جديه عمتياك التصدير
 ووضووع عوودد موون المعووايير والض ووابط محكووام الر ابووة عتووى المن ووذ ،حيوون تووم الحصوووج عتووى ائمووة
بالش ووركاك المص وور لا ووا وبا اع ووتيراد ،بحي وون ي ووتم ص وور التص وودير لا ووا فق ووط ،كم ووا ع وويقوم الجان ووب
المصر بتوعيع دائرة الر ابة الجمركية ،لتشمج المنطقة من الحدود المصرية  ،وفى حوا اك ضوبط
ه عتع ماربة فى تتك المنطقة عيتم توجيه الى التارب الجمركى
  ابدمن اعاده الن ور حاليوا فوى األعوعار امرشوادية الم روضوة عتوى المىبوس الجواهإة والمنعووجاك
بجانووب مراجعووة هيكووج التعري ووة لكووج العووتع ومعووتتإماك امنتوواج الوواردة لمصوور حتووى  ا تكووون هنوواك
معتتإماك إنتاج رعوماا الجمركية هعتى من الرعوم الم روضة عتى العتع تامة الصنع
- يجب تجنيب الغموض فى النصوص القانونيه بحيون ا ا تحتواج الوى اجتاواداك فوى الت عوير و ود
ت وور النص وووص م وون محتواه ووا ب ووا ا ض ووافه ان نجعتا ووا ا ا تع وومح لتمغرض وويين م وون المح ووامين م وون
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اعتغىج النغراك القانونيه
- اج و ار تعووديىك فووى وضووع الغ ارموواك والتعويضوواك بحيوون تناعووب المخال وواك مووع العقوبوواك مووع
وضع فصج لحا اك التجريم لتتارب عن المخال ان الغير مقصوده وتوحيد غراماك المخال اك بقدر
مناعوب والقضوا عتوى تودخج العنصوور التبشور فوى تكييو

الوا عوواك والح تو عتوى ضووابط العمووج

الجمركى دون المعاس بالمصتحه العامه
- توووفير الك ووادر البش وريه وال نيووه والقانونيووه وذلووك  احتيوواج العمووج الجمركووى لد اريووه وفاووم و ووانونين
متمرعووين ووضووع ضووماناك لعوودم وجووود ا اج و ار موون ا اج و ار اك التووى تووؤد الووى فعوواد الج ورانم
لىخىج اباحد القواعد او تعارض ا اج ار اك
- محاوله الوصوج الى انون متكامج ومتجانس يوفر المناخ المناعب لجذب ا اعتنماراك
- حيوون ان الضورائب الجمركيووه هووى احوود ادواك العياعوواالماله والتووى لاووا انوور مباشوور عتووى التطوووير
والتنميه وإياده القدره التصديريه فى بد من تعدياا جعتاا عادله والمعاواه فى تطبيقاا حتوى تعطوى
دفعه ويه لتمعيره ا ا تصاديه نحو غد افضج

المبحث الخامس :التطوير باستخدام التكنولجيا
هن من ومووة امصووىحاك الجمركيووة هوجوودك إج و ار اك واضووحة ومحووددة لىف وراج الجمركووي وهووذه امج و ار اك
معتقرة يجب ان تتعم بالش افية في التعامج بين المعتوردين والمصدرين
هن معيرة التطوير في الجموارك معوتمرة كوي تعكوس حقيقوة موا يشواده ام تصواد المصورب مون تطوور ونموو ,
مشي ار إلى هن دور الجمارك لم يعد تجميع األمواج لصالح الخإانة العامة وانما هى خط الودفاا األوج لألمون
القومي ضد الممارعاك غير المشروعة وهيضا امرهاب بجانب حمايوة المعوتاتك وهن تتاكود مون هن الرعوائج
الواردة مطابقة
-ان اعووتخدام التكنولجيووا تمنووج ههميووة كبوور وعنوود تطبيقاووا عووتكون نتائجااعووو

عوويترتب عتياووا تشووكيج

ورعم طريق
المعتقبج  اعتخداماك التكنولوجيا الحدينة خاصة مع تطور عمتياك امرهاب والتإيي

والتاريب

الن وام الجديود الوذب يجوب ان يتبعيعتمود عتوى اعووتخدام ن وام متطوور لتورادار و - G P Sاعوتخدام األبوراج
والكوواميراك المتقدمووة التووي تعمووج جميعووا بشووكج متكامووج وتووؤدب فووي الناايووة إلووى تكوووين وتجميووع صووورة جيوودة
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ألب شخص هو عتعة ان اعتخدام التقنيه الحدينه هى تعتبور اهوم هحود هضوىا المنتون الوذب يمنوج الضوتعين
ا اخرين البنية التحتية والقو اليشرية
مو ى الجمارك وتقديم الخبراك البشريةالىإمة لتدوج لبنا القدراك امدارية وال نيه
يجووب ضووروره امع وراا با انتاووا موون مشووروا تعموويم تكنولوجيووا المعتوموواك فووى تطوووير الجمووارك المص ورية
وميكنة ا اج ار اك بداختاا
 ا بوود عوون اعووتخدام ا ا مووار الصووناعية فووى تتبووع حاويوواك الترانإيووك وال حووص با اشووعة ،هووى موون ههوودافالتى
تحقووق تيعووير التجووارة وادخوواج الحاعووب ا الووى موون خووىج من ومووة التكامووج المعتوموواتى بووالموانى مووع عوورعة
ا اج ار اك بتحويتاا من يدوية الى الكترونية
يجووب ان تعووعى مصووتحه الجمووارك الووى رفووع ك ووا ة العمووج ا الكترونووى لضوومان تعووايج تبووادج المعتوموواك
وبع وواولة تح وودين الخدم ووة ومواكبتا ووا  اح وودن ال وون م العالمي ووة  ،يج ووب ان تح وورص المص ووتحة عت ووى تط وووير
الجمووارك لتطبيووق هعتووى المعووايير العالميووة موون خووىج اداراك حدينووة لتقووديم هفضووج الممارعوواك الدوليووة لوودعم
النمو ا ا تصاد مع الح ا عتى ا التإام الدولى

يجب ا اهتمام بتحدين ادارة خدمة كبار العمى  ،مشوي اًر إلوى هنوه كوان لودينا  14اجو ار يحتواجون إلوى  15مو و

وت ووم التخ وويض بع وود التط وووير وخاص ووة م ووع إي وواده انش ووا م ارك ووإ جمركي ووة متط ووورة وإي وواده اداراك ا افو وراج المع ووبق

وتعميماو ووا بكو ووج المحاف و وواك دون ا ارتبو وواط بم و ووانى ا اف و وراج وتجايإهو ووا اليو ووا وربطاو ووا بشو ووبكه المصو ووتحه وربطاو ووا

بالمنافعووتو المركووإ وربطاووا بووادراك ال نيووه والتعري ووه والتاريووب بحيوون بمجوورد ادراج ر ووم التعامووج الجمركووى يعووتطيع
مو و و

الجم وورك ان ي وور الع ووير الذاتي ووه لتمتعام ووج وحج ووم نش وواطه والبض ووائع والق وويم الجمركي ووه والبن ووود الجمركي ووه

والمخال واك ان وجود ومحاولوه تخ وويض إمون ا افوراج الوى ا ووج و وك ممكون بحيون ا ا يتعوود إمون ا افوراج الرعووائج

العاديه  24عواعة فقوط ان يكوون هنواك ت عيوج لقيواس إمون ا افوراج لكوج بيوان ومعا بوه المتعوبب فوى التعطيوج يجوب

ا اعووتعانة بالخدمووة ا الكترونيووة لىنترنووك  ادراج ا ا ورار الجمركووى بكافووة هنواعووة حتووى لووو كووان المتعامووج موون خووارج
مصوور وتقووديم خدمووة العووما المؤ ووك بحيوون يووتمكن موون عووداد الرعوووم الجمركيووة الكترونيووا ويتبقووى لووه مرحتووة وحيوودة

لتعتيم اصوج المعتنداك
توووفير الوودعم ال نووي لووإلداراك العامووة لتكنولوجيووا المعتوموواك فووي كووج منطقووة جمركيووة حيوون هناووا هصووبحكمختصة باألدا األي اليومي

كما يعتبر معئو اً عن تجمع كافوة البيانواك امحصوائية التوي تعكوس حركوة

الصادراك و الوارداك عتى معتو مصتحة الجمارك

عتووى طوواا التكنولوجيووا توووفير كاف ووة المعتوموواك عوون األعوواليب التكنولوجي ووة المطووورة و التووي تخوودم العم ووج
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الجمركووي بصو ة عامووة

يوودخج فووي ذلووك هجاوإة الكشو

باألشووعة و هن مووة التتبووع لن ووام الترانإيووك و ميكنووة

األن مووة اليدويووة و هرش و ة المعووتنداك الي واً ووعووائج ال وربط الحدينووة بووين الموا ووع و بعضوواا و بووين مصووتحة

الجمارك و الجااك األخر من خىج تحدين شبكة المعتوماك ب فضج الوعائج و هعرعه

دعم وتعإيإ عمتية التطوير في امداراك الجمركية ،ورفع ك وا ة العموج الجمركوي وا ارتقوا بمعوتو العموجفي المنافذ الجمركية ،وتوحيد امج ار اك الجمركية عتى معتو الدولة
التطوير ت تي في عياق رؤية ورعالة الايئوة ا اتحاديوة لتجموارك التوي تتمنوج فوي ا ارتقوا بالعموج الجمركويفي الدولة إلى هعتى المعتوياك العالمية باعتخدام هحودن التقنيواك لتوصووج إلوى مجتموع امون وتجوارة ميعور
ا ارتقا بالعمج الجمركوي فوي الدولوة إلوى هعتوى المعوتوياك العالميوة باعوتخدام هحودن التقنيواك لتوصووج إلوى
مجتمووع اموون وتجووارة ميع ورة ،والعمووج عتووى تطوووير العياعوواك والتش وريعاك الجمركيووة وامش و ار

عتووى تن يووذها

والمشاركة ال عالة دولياً لدعم التجارة ومكافحة الغش والتاريب
هنه في ج التطور التكنولوجي وت اإيود التحودياك والمخواطر التوي تواجوه العموج الجمركوي فوي مجوالي التجوارة
واألمن خىج القرن الحالي ،فنن هناك حاجة معتمرة لرفوع ك وا ة المنافوذ الجمركيوة فوي التعاموج موع الرعوائج
الجمركيووة ال ووارده والصووادره وتبووادج المعتوموواك ،وموون هنووا ت و تي ههميووة المامووة التشخيصووية النانيووة لجمووارك
الدولة لتو و

عتى نقاط القوة والتحدياك التي تواجه العمج الجمركي وعبج مواجاتاا

ان اعتخدام التكنولجيا عيكون لاا انار إيجابية معتقبتية في تحقيق التواإن بين تيعير التجارة وتعإيإ همنالمجتمع ،ومن ههماا مشروا النافذة الموحدة الذب ياد

إلى تقديم كافوة الخودماك لتتجوار والمعوتوردين مون

خووىج ال وربط املكترونووي بووين كافووة الووو اإراك والجاوواك المعنيووة فووي الدولووة ،ممووا يعوواهم فووي تعإيوور الر ابووة
واختصار إمن امج ار اك لتحصوج عتى التصاريح والتراخيص الىإمة
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ملخص البحث
يعد التصدير عنص اًر متكامىً مع عناصر عياعة التنمية ا ا تصادية وا اجتماعية ،
ويؤد تشجيعه إلى نتائم إيجابية بعيدة المد عتى مختت

مجا اك ا اعتنمار  ،كما هن

عياعة التوجه نحو التصدير  ،ا تقتصر فقط عتى دعم النشاط ا ا تصاد لتدولة فحعب
ولكناا تدفع هيضا طاا التصدير ليتعب دو اًر رئيعياً فى رفع ك ا ة ا ا تصاد القومى ،

وفى مواجاة المتغيراك العالمية المعاصرة  ،وفى المعتقبج عتى دراعة ضية التنافعية

الدولية والجاود المصرية لتنمية الصادراك  ،واتضح هن تنافعية ا ا تصاد المصر

و درته عتى الن اذ لألعواق الخارجية   ،ا يمكن هن تنحصر فى مجرد العوامج التى

تتعتق بامنتاج وامنتاجية  ،ألن المؤععاك عتياا هن تواجه هبعاداً تعويقية وعياعية

وتكنولوجية وتعتيمية ومجتمعية  ،وهى التى تشكج المناخ والايكج األكنر فعالية فى هذا

المجاج ولتوضيح كي ية ياس التنافعية عتى المعتويين القطاعى والعتعى ،والقا

الضو عتى الجاود المصرية لتنمية الصادراك من خىج معرفة امج ار اك المصرية

لتنمية الصادراك  ،حين شمج ذلك عدة جوانب ههماا  ،ما يختص بالعياعة التجارية،

وتشجيع ا اعتنمار ،وانشا المؤععاك المعاندة لتنمية الصادراك  ،إن نجا اعتراتيجية
التصنيع من هجج التصدير يتو

عتى عدد من األمور الاامة والمتعتقة بحجم األعواق

الخارجية المتاحة همام الصادراك  ،والقدرة عتى إيجاد وتوفير العتع والمنتجاك

بالمواص اك والجودة المطتوبة فى األعواق الخارجية ،وتوافر الطتب عتى العتع

والمنتجاك المراد تصديرها  ،إن إتباا اعتراتيجية التصنيع من هجج التصدير فى الدوج

النامية كان خيا ار هاما بد ا من ا اعتمرار فى اعتراتيجية إحىج الوارداك هو ام تصار

عتياا كون األولى تتص

بعدد من الميإاك ت تقر إلياا النانية لتعديج التشريعاك بما

يتوافق مع تطبيق هذه الن م ب اعتية وهن يكون تعتيق هدا الضريبة مؤديا هدفه الصحيح

بما يخدم ا اعتنماراك وإيادة حجم الصادراك وهنر ذلك فى تخ يض التكت ة عتى المجتمع

التجار وعتى المعتاتك الناائى وتوفير فرص عمج والناوض با ا تصاد المصر
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Abstract
The export component integrated with elements of economic development
policy, social, and leads encouragement to positive results far-reaching
various areas of investment, and the policy of export orientation, not only
to support the economic activity of the state only, but also pay the export
sector to play a key role in raising efficiency of the national economy, and
in the face global variables contemporary, and in the future to study the
issue of international competitiveness and the Egyptian efforts to develop
exports, and turned out to be competitive Egyptian economy and its ability
to access to foreign markets, can not be confined to mere factors related to
production and productivity, because the institutions have to face
marketing and political dimensions and technological, educational and
community, which form climate and the most effective structure in this
area. To illustrate how to measure competitiveness at sectorial and
commodity, and to shed light on the Egyptian efforts to export
development through knowledge of procedures Egyptian Export
Development, which included several aspects of the most important, what
regard to trade policy, investment promotion, and the establishment of
supporting institutions for the development of exports, the success of a
strategy of manufacturing for export depends on a number of important
things and on the size of the foreign markets available to exports, and the
ability to find and provide the goods and products to standards and quality
required in foreign markets, and the availability of demand for goods and
products to be exported, that follow a strategy of manufacturing for export
in the developing countries was an important option Instead of continuing
in the strategy of import substitution or limited to the fact that the first
characterized by a number of features lacking in the second to amend the
legislation in line with the application of these systems effectively and be
performance suspension tax leading goal right to serve the investment and
increase the volume of exports and the impact in reducing the cost to the
business community and the final consumer and create jobs and promote
.the Egyptian economy
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