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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 

لالواردات ، كالكلي يعالد التصالدير عنصالراا متكالامالا مالع عناصالر سياسالة المديونية الخارجية ، وسالداد فالاتورة ا

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 

دفع أيضالا قطالاع التصالدير ليلعالب دوراا رئيسالياا فالى رفالع كفالاءة االقتصالاد القالومى ، وفالى مواجهالة ، ولكنها ت

عهالالالا ، فالالالى ضالالالوء معطياتهالالالا المتغيالالرات العالميالالالة المعاصالالالرة ، ومالالالن ثالالالم التكيالالالا والتعامالالل الموضالالالوعى م

تنحصالر أن تنافسية االقتصاد المصر  وقدرتاله علالى النفالاذ لاسالوا  الخارجيالة ، ال يمكالن أن  . وتطوراتها

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  

ودلقالالاء الضالالوء علالالى الجهالالود المصالالرية لتنميالالة كيفيالالة قيالالاس التنافسالالية علالالى المسالالتويين القطالالاعى والسالاللعى، 

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 

ير يتوقالا علالى عالدد مالن األمالور الهامالة والمتعلقالة دن نجالاح اسالتراتيجية التصالنيع مالن أجالل التصالد 

بحجالالالم األسالالالوا  الخارجيالالالة المتاحالالالة أمالالالام الصالالالادرات ، والقالالالدرة علالالالى ديجالالالاد وتالالالوفير السالالاللع والمنتجالالالات 

بالمواصالالفات والجالالودة المطلوبالالة فالالى األسالالوا  الخارجيالالة، وتالالوافر الطلالالب علالالى السالاللع والمنتجالالات المالالراد 

ع مالن أجالل التصالدير فالى الالدول الناميالة كالان خيالارا هامالا بالدال مالن تصديرها ، دن دتبالاع اسالتراتيجية التصالني

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 

دفه الصحي  بما يخدم االستثمارات وويادة حجم الصادرات وأثر ذلي فالى تخفاليا التكلفالة علالى المجتمالع ه

 التجار  وعلى المستهلي النهائى وتوفير فرص عمل والنهوض باالقتصاد المصر .

أهمية ويادة الصادرات دال أن التصدير فى مصر يأتى فالى مرتبالة متدنياله مالن أولويالات السياساله بالرغم من 

% مالالن النالالاتة المحلالالى، ودذا اسالالتبعدنا مالالن الصالالادرات تلالالي 4قتصالالادية حيالالث ال يمثالالل التصالالدير سالالو  اال

% تقريباا ، ممالا 2الصادرات التى ينتة عنها دخول مباشرة للقطاع الخاص نجد أن هكه النسبة تنخفا دلى 
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لمبكولاله لالالدفع يالؤد  لعالدم اعتبالار التصالدير قالوة مالؤثرة فالالى صالياغة السياسالات االقتصالادية. ورغالم الجهالود ا

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 ، 

النقديالة وبالجهالاو امدار   بجانب معوقات خاصة بالنظم الضالريبية والجمركيالة، ومشالكالت خاصالة بالالنظم

والنظالالام التشالالريعى ومشالالاكل مخالالاطر التمويالالل بامضالالافة دلالالى الصالالدمات والتقلبالالات االقتصالالادية باألسالالوا  

 العالمية والحياة السياسية التى تعيشها مصر اآلن وضعا الحاله األمنية .

 
 مشكلة الدراسة   :االولالمبحث 

ءات والتشالالريعات الجمركيالالة التالالى طبقتهالالا الالالنظم تكمالالن مشالالكلة الدراسالالة فالالى أن السياسالالات وامجالالرا

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 

ال يالتالئم مالع المتغيالرات  فاصالب ه خمالس عقالود مالن الالزمن قد مر عليال 0961الجمركى الك  صدر فى عام 

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 . 

طغت على النظم الجمركياله الخاصاله فالى مصالر كانالت احالد كما  ان السياسات  واالجراءات الجمركيه التى 

الجمركيالاله  المعوقالالات االساسالاليه فالالى عالالدم تحقيالالق طفالالره فالالى حجالالم الصالالادرات المصالالريه كمالالا ان التشالالريعات

تحتاج الى تعديل وذلي لزياده العقوبات علالى جالرائم التهريالب الجمركالى وتمنالع تسالرت مسالتلزمات االنتالاج 

ركالى واالعفالاء مالن النالواحى االسالتيراديه.وهكه الالنظم الجمركياله التالى التى تتمتالع باالعفالاء الضالريبى والجم

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 

التالى تشالكل حجالم كبيالر مالن  الصالالادرات والتالى قالد  تحتالاج دلالى االسالتفاده مالن مزايالالا  المنسالوجات والمالبالس

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 

 منافستها. وتستطيع

الالنظم الجمركياله الخاصاله هالى التالى بموجبهالا يالتم ادخالالال بضالائع اجنبياله او نقلهالا مالن مكالان الالى اخالر داخالالل 

 االخر  الجمركيةاراضى الحمهوريه مع  تعليق اداء الضرائب والرسوم 

 االمالروحيث ان مصر عضوا فى منظمه التجاره العالميه وملزمه بتطبيق االتفاقيالات مثالل كيوتالو والجالات  
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ضرورة سعي الدولة دلى ويادة النشاط التجالار  والالك  يزيالد مالن  مالد  قالوة الدولالة  ومالن الكي اتض  معة 

 هنا يبدو لنا  أهمية وضرورة تشجيع الصادرات.

حيث أن الصادرات والواردات  هى  الوسيلة الفعالة لتحقيق القدر األكبر من التجارة الخارجية  ذلالي يالدعو 

قتصادية األخر  لكي تكون في خدمة التجارة الخارجية وأن يتم تحقيق فائا دلى تسخير كل النشاطات اال

مستمر في الصادرات  يكون هو المصدر الرئيسى لتعزيز القدرة الشرائية التي تستطيع الدولالة مالن خاللهالا 

 الحصول على احتياجاتها من الخارج.

الخاصالة وأثرهالا علالى الصالادرات  بحالث مشالكالت التطبيالق للالنظم الجمركيالة فالي األمر الالك  حالدا بالباحالث 

علالالالى الدولالالالة مالالالن جانالالالب  بالفائالالالدة  المصالالالرية واقتالالالراح التعالالالديالت الالومالالالة علالالالى هالالالكه االنظمالالالة بمالالالا يعالالالود

والصالالادرات المصالالرية مالالن جانالالب فضالالالا عالالن الحفالالاا علالالى حقالالو  الخزانالالة العامالالة للدولالالة وتحقيالالق العدالالالة 

 الجمركية فى التطبيق.

 المبحث الثاني : اهمية البحث
أهمية هكا البحث مستمدة من أهمية الموضوع الكي تم العمل علالى دراسالته والبحالث فالي جوانباله دن 

ثقافية .....( والتالي تشالكل  -اجتماعية  -اقتصادية ( كافة أال وهو موضوع التنمية الشاملة في كافة مجاالتها 

دام األمثل لكافالة المالوارد المحور األهم الكي تعمل جميع الدول والبلدان على تحقيقه وذلي من خالل االستخ

طبيعية .....( ، ووضع االستراتيجيات والخطالط الواجالب اتباعهالا مالن اجالل  –اقتصادية  –المتوفرة )بشرية 

تحقيالالق هالالكه التنميالالة والتالالي تهالالدف بالالدورها الالالى رفالالع وتحسالالين المسالالتو  االقتصالالادي والصالالحي والثقالالافي 

المشاريع واالبحالاا التالي تقالوم بهالا مالن اجالل  واالجتماعي لدور الحكومة في تنمية هكه القطاعات من خالل

يلتالالزم الجهالالاو الحكالالومى ومنهالالا مصالاللحه الجمالالارك بضالالرورة تحالالديث واسالالتحداا الالالنظم  . عمليالالة التنميالالة

االقتصاديه  ومنها النظم الجمركيه الساريه بما يتوافق مع متطلبات الفتره الحاليه من مفاهيمها وتشالريعانها 

قوم بموجبها األسس القوىة لبناء البنيه ت ةبناء الدوله االقتصادي ة رض  اعادوانبن المنظمه لها  وذلي بغقوال

التحتيه العاده بناء الدوله ككل بعد ان تم استغالل ثروات الدوله ونظمها فى خدمه مصال  مجموعاله معيناله 

ع كالان البالد مالن تعالديل المسالار ودجالراء صالناعات حديثاله وتشالجي .ينالاير 25من المستثمرين ذلالي قبالل ثالوره 

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

زم الجهالالاو الحكالومى ومنهالالا الجمالارك المصالالرية بضالرورة تحالالديث الالنظم االقتصالالادية ومالن أهمهالالا حيالث يلتال

 النظم الجمركية لتتوافق مع آليات تسهيل التجارة التى أفروتها المنظمات الدولية.
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 فرضية الدراسة :  المبحث الثالث:
بقتهالالا الجمالالارك تتمثالالل فرضالالية الدراسالالة فالالى أنالاله قيالالؤد  تطبيالالق الالالنظم الجمركيالالة الخاصالالة التالالى ط

المصرية فى دطالار مالا نالادت باله المنظمالات الدوليالة وامقليميالة مالن بالرامة تسالهيل التجالارة دلالى تحسالين أداء 

 الصادرات المصرية ، ومنها قطاع المنسوجات .

 هدف ومنهجية الدراسة : المبحث الرابع:
بيالالق للالالنظم تهالالدف الدراسالالة دلالالى اختبالالار مالالد  صالالحة الفرضالالية ، حيالالث تهالالتم الدراسالالة بمشالالكلة التط

 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 .

السابقة من تدنى حجمها نتيجة تقادم  حيث تعانى الصادرات المصرية ومنها قطاع المنسوجات خالل الفترة

تخلا فالى أسالاليب امنتالاج  الىوسائل التكنولوجيا المستخدمة وعدم تحديثها لندرة وسائل التمويل، مما أد  

 وتراجع فى امنتاجية ودنخفاض فى الناتة القومى.

ومنهالا قطالاع يسعى الباحالث للتأكيالد علالى أهميالة دور الالنظم الجمركيالة الخاصالة فالى ويالادة حجالم الصالادرات 

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.

لمخالاطر وتفعيالل دور المراجعالة الالحقالة بأساللوت يسالاعد علالى الحفالاا علالى ككلي محاولالة تطبيالق برنالامة ا

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 

الوسالائل الماليالة التالى تالتمكن الدولالة كاحد الضرائب  مثل لوطنى ، وبامضافة دلى األدوات األخر  الناتة ا

 من خاللها التأثير فى الحياة االقتصادية.

 

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

لدراسالة وفرضالية الدراسالة ، ويشتمل علالى المقدمالة ومشالكلة اأطار ومنهجية البحث  : الفصل األول

 وهدف ومنهجية الدراسة وخطة الدراسة .

 المفاهيم وأنواع النظم الخاصة وتشريعاتها. –النظم الجمركية الخاصة  : الفصل الثانى
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 أبعادها . –دستراتجياتها  –التنمية االقتصادية. مفاهيمها  : الفصل الثالث

 ومعوقاتها )صناعة المنسوجات(. تطور الصادرات المصرية وأهميتها : الفصل الرابع

تطور النظم الجمركية الخاصة فى دطار تسالهيالت التجالار  )دراسالة تطبيقيالة علالى  : الفصل الخامس

 قطاع المنسوجات( .

 ملخص ونتائة الدراسة . : الفصل السادس
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 النظم الجمركية الخاصة 

 أنواعها –مفاهيمها ) 

 (والتشريعات المنظمة لها 
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 الثانىالفصل 

 النظم الجمركية الخاصة

 والتشريعات المنظمة لها( أنواعها –)مفاهيمها 

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

  خضوووا العوووتع التوووى توودخج هراضوووى الجماوريوووة لترعووووم الجمركيووة عتوووى الووووارداك المقووررة فوووى التعري وووة الجمركيوووة 
 خر  المقررة إ ا ما يعتننى بنص خاص وغيرها من الضرائب األ

هلغوووى جووودوج )ب( والخووواص  2004لعووونة  100هموووا الصوووادراك المصووورية فبصووودور القووورار الجماوووور  ر وووم 
بالتعري ة الجمركية التى كانك ت رض عتى الصادراك وذلك لتخ يض تكت ة الصادراك المصورية ممكانيوة المنافعوة 

 فى األعواق العالمية 

جووواإ إدخوواج العوتع هراضووى الدولوة هو نقتاووا موون مكوان أخوور موع تعتيووق هدا  الضوورائب  ويونص القووانون عتوى
والرعوووم الجمركيووة وغيرهووا موون الضوورائب والرعوووم المقووررة طبقووًا لتمووواد القانونيووة المن مووة وذلووك مقابووج تقووديم توو مين 

التو مين المقودم موون  نقود  هو ضومان مصورفى هو غيرهووا مون الضوماناك التوى تقرهووا مصوتحة الجموارك  ويمكون لاووذا
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 

 مفهوم النظم الجمركية :   :االول المبحث 
طتح الن ووام الجمركووى العديوود موون المشوواكج والغموووض فووى إخووتى  وجاوواك الن وور فووى م اوووم ينيوور مصوو

المطبقووة كوناووا  يميوووة هو  الن ووام الجمركووى حيوون هن هنوواك ارا  هن الن ووام الجمركووى هووو ن ووام التعري ووة الجمركيووة
(1) نوعيه

   

كيووة التووى تشوومج ههوودا  ويمكوون تعريوو  الن ووام الجمركووى فووى الم اوووم الشووامج هووو مجموعووة موون الوون م الجمر 
 وهدواك العياعة الجمركية 

 

                                                 

  40( ، الجمارك بين الن ريه والتطبيق ، جااإ نشر وتوإيع الكتاب الجامعى ، جامعة حتوان ، ص 2000عمر عالمان )  -( 1)
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لووى  كووذلك هووى مجموعووة موون القواعوود والتن يموواك وامجوورا اك التووى تخضووع لاووا عمتيوواك توودفق التجووارة موون وا 
الدولووة فووى  ووج مجموعووة األهوودا  واألدواك المحووددة لتعياعووة التجاريووة بمووا يحقووق الغايوواك الناائيووة لتمجتمووع عوووا  

 ا تصادية واجتماعية كانك غاياك عياعية و 

 أنواع النظم الجمركية الخاصة والتشريعات المنظمة لها :   :الثاني المبحث 

 -يمكن تحديد هنواا الن م الجمركية الخاصة والتشريعاك القانونية المن مة لاا كما يتى:

 أوالً  : التجارية العابرة " الترانزيت" :

 ( من  انون ال69( إلى )61تناولك المواد من )  وتعديىتوه ، وكوذلك الموواد الم عورة  61لعونة  66جمارك ر وم
( األحكوام والشوروط 006إلوى  007)الموواد مون  2006لعونة  00لاا بالىئحة التن يذية بقرار وإير المالية ر م 

الخاصوووة بن وووام البضوووائع العوووابرة بالترانإيوووكب بنعتبارهوووا هحووود الووون م التوووى يعتوووق فياوووا عوووداد الرعووووم الجمركيوووة 
 -:(1) ائب ذاك األنر المانج وذلك كالتالىوالضر 

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

 ا  يمووة الرعوووم الجمركيووة تووتم إجوورا  عمتيوواك الترانإيووك فووى هحوود فووروا الجمووارك المخصصووة لووذلك بعوود إيوودا
والضوورائب األخوور  المقووررة عتووى البضووائع بصوو 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 
 لمختت ة ا

 -: (2) وتإداد ههمية هذا الن ام فى حالتين

  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 

  دبى ومينا  جبج عتى المحور  كحتقة إتصاج بين التجارة الدوج ذاك المو ع العالمى المتميإ منج مو ع إمارة

                                                 

   000-006، ص ص  2006لعنة  00( ، الىئحة التن يذيه لقانون الجمارك ر م 2006وإارة المالية )  -(   1)

( ، بالون م الجمركيوهب ، الناشور :  عوم الماليوه العاموه ، كتيوة التجوارة ، جامعوة امعوكندريه ، ص ص 0994فتحى عوىمة )  -(   2)
42- 41   
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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 :

عوادة توإيعاوا اعتقباج الشوحناك فوى هحجوام عمى وه بحورًا مون خوىج عو ن الحاويواك هو الصو -0 ب هو غيرهوا، وا 
 إلى المناطق المحيطة 

 -وفى هذه الحالة  د تقدم األنشطة التالية :

ت ريو  وتخووإين الشوحناك والبضووائع التوى تووم اعوتقبالاا برعووم الترانإيوك لحووين إعوادة توإيعاووا، ومون هنووا    -ه 
 جمركية تنش   اهرة التخإين والمعتودعاك الجمركية وتإداد ههميتاا لد  امدارة ال

ت ريو  وتخوإين الشوحناك ، مووع عوحباا إلوى مراكوإ التصوونيع هو التجميوع ، هو التشوغيج بغورض إدخوواج   -ب 
عتياووا ، همووا هن تكووون ذاك  يمووة صووناعية مضووافة وموون نووم تكتعووب منشوو   التشووغيتية  بعووض العمتيوواك

روتينيوة ، وهنوا  البتد الذ  تجر  فيه عمتية التشوغيج هو التصونيع ، هو يمكون هن تكوون مجورد عمتيواك
  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   

مباشوورة عبوور هراضووى  ومرورهوواالوعووائط المختت ووة  اعوتقباج الشووحناك الووواردة فووى وعووائج النقووج المختت ووة وعبوور -2
والمغووورب  العربووىالدولووة ، كمووا فووى حالوووة الشووحن البوور  بالشووواحناك عبوور األراضووى المصوورية بوووين المشوورق 

الغربووى  دون دخوووج البضووائع الوودائرة الجمركيووة حيوون ت ووج عتووى  اوور النا تووة ، هو هن يووتم ت ريوو  الحمولووة 
عادة تحميتاا مباشرة إلى وعيط ن  قج اخر هو وعيتة هخر  وا 
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 أنــــواع الترانزيـــت  :

 -:(1)يمكن تبويب هنواا الترانإيك إلى نوعين ، هما 

الترانإيووك المباشوور )األ طرمووة( : وهووو نقووج البضووائع األجنبيووة الووواردة برعووم بتوود هجنبووى هو بعوود تخإيناووا فووى  -
 صنادج باألرص ة هو بمنطقة حره إلى وعيتة نقج هخر  

ائع التى ترد إلى المينا  لشحناا مباشرة عتى وعيتة نقج هخر  تحك معئولية النا ج دون إعتىماا ه  البض
، كما هو الحاج فى البضاعة التى ترد ا المخإنى فى التعتيم والتعتمفى مينا  العبور ه  دون توعيط القطا

  مشحونة عتى ع ينه هو طائره ويتم ت ريغاا وشحناا عتى ع ينة هو طائرة هخر 

 نظام الترانزيت غير المباشر :  -ت

البضائع التى ترد إلى مينا  برعم مينا  اخر خارج البىد هو برعم المناطق الحرة هو المناطق ذاك الطبيعوة  -0
 ا ا تصادية الخاصة 

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

 هو الخاصة 

 المناطق الحرة  :الثالث المبحث 

 مقدمـــة 

تعد المناطق الحرة تجربوه ا تصوادية ذاك هبعواد جمركيوة عميقوة ، وتعتبور مصور مون ه ودم دوج العوالم التوى 
تم امت اق بين الحكومة المصرية وشركة  ناة العويس عتى إنشوا   0902ق الحرة ، ف ى عام هخذك بن ام المناط

منطقة حرة بريه ، وبحرية لصيانة وتوعويع مينوا  بورعوعيد بموجوب هوذا امت واق توم إع وا  شوركة  نواة العوويس مون 
ى تعووتاتك خووارج المنطقووة الرعوووم الجمركيووة عتووى كافووة البضووائع الووواردة، بشوورط تحصوويج الرعوووم عتووى األجووإا  التوو

  (2)الحرة من البضائع التى يتم إعتيرادها 

تعوود المنوواطق الحوورة فووى مصوور نمطووًا اعووتنماريًا متميووإًا إلووى جانووب ن ووام ا اعووتنمار داخووج الووبىد حيوون يووتم 
،  0997( لعونة 8مإاولة األنشطة فى  ج هذين الن امين طبقوًا ألحكوام  وانون ضوماناك وحووافإ ا اعوتنمار ر وم )

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

-008مرجوووع عوووبق ذكووورة ، ص ص   2006لعووونه  00( ، الىئحوووه التن يذيوووه لقوووانون الجموووارك ر وووم  2006وإارة الماليوووة )  -(   1)
000    

    313ص ( ، التصدير وامعتيراد ، جااإ نشر وتوإيع الكتاب الجامعى، جامعة حتوان ، 2008عالمان ) عمر  -(   2)
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ولقووود وفووورك الايئوووة العاموووة لىعوووتنمار والمنووواطق الحووورة كوووج عواموووج النجوووا  فوووى المنووواطق الحووورة مووون خوووىج 
نيتتاووا عتووى من ومووة متكامتووة تتنمووج فووى توووفير هفضووج المإايووا والحوووافإ وامع ووا اك والضووماناك إذا مووا  ورنووك بم

حووورة عاموووة موووإودة بالبنيوووة األعاعوووية والخووودماك والجاووواإ امدار   1منووواطقمعوووتو  العوووالم ، بامضوووافة إلوووى تعوووعة 
معتقباج المشروعاك ، وكوذا مجموع خودماك المعوتنمرين  (One-Stop-Shop)الك   الذ  يقدم كافة الخدماك 
 والبياناك والمعتوماك لتمعتنمرين 

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

 بين الشرق والغرب 

ج والتعامووج التجووار  مووع كافووة األعووواق وكووان لاووذا المو ووع المتميووإ وتوووافر عوامووج امنتوواج وعوواولة امتصووا
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 

( حيوون هعيوود تن وويم 96إلووى   86واد موون  ولقوود تنوواوج التشووريع الجمركووى ن ووام المنوواطق الحوورة )بموجووب الموو
والمعدج بقانون ضماناك وحوافإ ا اعتنمار ر وم  89لعنة  210المناطق الحرة تن يمًا كامًى بموجب القانون ر م  

 وتعديىته   0997لعنة  8

 تعريف المنطقة الحرة 

ولووذلك تعامووج المنوواطق  تعتبوور المنطقووة الحوورة جووإ  موون ام توويم الوووطنى وليعووك جووإ ًا موون ام توويم الجمركووى 
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  

ا موون ا اك وهدواك و طووع غيووار وماموواك ووعووائج النقووج ويووتم إع ووا  مووا يوورد لتمنطقووة الحوورة لمإاولووة نشوواطا
 الضرورية )فيما عدا عياراك الكوب( من الضرائب والرعوم الجمركية 
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 أهداف المناطق الحرة 

 -: (1)يمكن تحديد األهدا  األعاعية لتمناطق الحره فى اأتى
 ع إحدان نقته نوعية فى المااراك  توفير فرص العمج م -
 ا الحدينة خاصة فى المجالين الصناعى والخدمى إدخاج التكنولوجي -
حدان تراكم رهس مالى  -  جذب رؤوس األمواج وا 

 إحدان التكامج بين مشروعاك المناطق الحرة والشركاك العامتة بالعوق المحتى  -

 مزايا المناطق الحرة  

 : (2) من ههم مإايا المناطق الحره

 حرية اختيار مجاج ا اعتنمار   0

   والماج المعتنمر حرية تحويج األربا  2

 حرية امعتيراد من العوق المحتى هو الخارجى   1

 حرية تحديد هععار المنتجاك   4

 حرية امعتيراد والتصدير دون القيد بعجج المصدرين والمعتوردين   5

 عدم وجود  يود عتى جنعية رهس الماج   6

 عدم وجود حدود لرهس الماج    7

 عتيرادية والجمركية المعموج باا داخج البىد  عدم خضوا واراداك وصادراك المشروا لتقواعد ام  8

 إع ا  األصوج الرهعمالية لتمشروا ومعتتإماك امنتاج من الضرائب والرعوم الجمركية   9

لووووى الخووووارج موووون الضوووورائب والرعوووووم   00 إع ووووا  وارداك وصووووادراك مشووووروعاك المنوووواطق الحوووورة موووون وا 
 الجمركية  

 ية فى حالة البيع لتعوق المحتى إع ا  كامج المكوناك المحتية من الرعوم الجمرك  00

 

 
                                                 

    215ئة المصرية العامة لتكتاب ، ص ( ، ب مشكتة التضخم فى مصرب ، الاي2001رمإ  إكى )  -(   1)

    240( بمشكتة التضخم فى مصر ، مرجع عبق ذكره ، ص 2001رمإ  إكى )  -(   2)
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 أنواع  المناطق الحرة 

 المناطق الحرة إلى: تنقعم

 بقرار من رئيس مجتس الوإرا  ومناا :: وتنش   ةالمناطق الحرة العام -0

 المنطقة الحرة العامة بامعكندرية   -
 المنطقة الحرة بمدينة نصر  -

 المنطقة الحرة العامة بالعويس  -

 دة ب عوار خارجية وتضم هكنر من مشروا بداختاا وجميع هذه المناطق محد

: يقتصور نشوواط هوذه المنطقوة عتوى مشووروا واحود ، وتنشو  بقوورار مون رئويس مجتووس  المنطقةة الحةرة الخا ةةة -2
 إدارة الايئة العامة لإلعتنمار والمناطق الحرة 

،  0977لعونة  02ر وم  : وتشتمج المدينة ب كمتاا منج مدينوة بورعوعيد التوى هنشو ك بالقوانون  المدينة الحرة -1
 ول رو  خاصة من هجج تنمية مدينة بورععيد  

 مزاولتها داخل المناطق الحره  يتماألنشطة واألعمال التى 

 -: (1)يرخص فى المناطق الحرة بنجرا  العمتياك األتيه 

معودة لتتصودير إلوى تخإين البضائع العابرة ، وكذا البضائع الوطنية والبضائع األجنبية الخالصة الضريبة ال    -ه 
الخووارج وذلووك مووع عوودم امخووىج بووالقوانين والتوووائح المعموووج باووا فووى شوو ن البضووائع والعووتع والمووواد الممنوووا 

 إعتيرادها هو تداولاا داخج الجماورية هو تصديرها مناا هو التى تخضع لن م خاصة 

عووا  -ب دة التعبئوة وموا شوابااا مون عمتيوواك إجورا  عمتيواك ال ورإ والتن يو  والختووط والموإج ولوو ببضوائع محتيوة وا 
تغيير حالة البضائع المودعة بالمناطق الحرة بحعب مقتضياك حركة التجارة وتايئتاا بالشكج الوذ  تتطتبوه 

 األعواق  

إجوورا  العمتيوواك الصووناعية الىإمووة لتركيووب وتجايووإ العووياراك والتوريوواك والجووراراك والطووائراك وبنووا  العوو ن   -ج 
صووىحاا وذلووك كتوو ه إذا مووا إعووتوردك هجإاؤهووا األصووتية موون الخووارج مووع جووواإ إعووتكمالاا بووبعض المووواد هو وا 

 األجإا  من داخج الجماورية  

                                                 

ك التجارة الخارجية فى مصور ، جاواإ نشور وتوإيوع الكتواب الجوامعى، عوين شومس ، ( بتطور عياعا2001محمود حعن )  -(   1)
   89 - 84ص ص 
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إجرا  هية صناعة هو عمتياك هخر  تحتواج إلوى مإايوا المنواطق الحورة لإلفوادة مون مركوإ الوبىد الجغرافوى و ا   -د  
 يخشى من منافعتاا لتصناعاك الوطنية  

حكام التى تقررها القوانين هو التوائح فى ش ن منع اعوتيراد هو توداوج بعوض البضوائع هو الموواد مع مراعاة األ
 ا تخضوع البضوائع األجنبيوة التووى تعوتورد إلوى المنوواطق الحورة لإلجورا اك الجمركيووة العاديوة الخاصوة بووالوارداك و ا 

وص عتيووه فووى هووذا القووانون ، كمووا لتضوورائب الجمركيووة وغيرهووا موون الضوورائب والرعوووم وذلووك فيمووا عوودا مووا هووو منصوو
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 

، كموا لوو كانووك قووة الحورة لإلعوتاىك المحتووىالمنط توؤد  الضورائب والرعوووم عتوى البضوائع التووى تعوحب مون
مووون الخوووارج وطبقوووًا لحالتاوووا بعووود التصووونيع ولوووو إشوووتمتك عتوووى موووواد هوليوووة محتيوووة، وتطبوووق عتياوووا القواعووود معوووتوردة 

 امعتيرادية والجااك الر ابية 

تخضوع عتمًا ب نه  ا تخضع البضائع التوى تودخج المنطقوة الحورة أل   يود مون حيون مودة بقائاوا فياوا كموا  ا 
الوارداك إلى المنطقة الحرة والصادراك مناا أل   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 إشورا  امدارة الجمركيوة فوى  وج 
 الرعوم وفقًا لقانون الجمارك   ى تجيإ تعتيقاألوضاا الت

بال صوووج النالووون  2005لعووونة  95وتعديىتوووه حتوووى القوووانون  61لعووونة  66ولقووود ن وووم القوووانون الجمركوووى ر وووم 
( والتى ورد بام م اوم المعتودعاك وهنواعاا من معتودا عام ومعتودا 85حتى  70المواد القانونية ) من المادة 
حتوووى   007والم عووورة لمووواد القوووانون مووون المووادة ر وووم   2006لعوونة  00ة التن يذيوووة ر وووم خوواص ، كوووذلك ورد بالىئحوو

القواعد واألحكام وشروط إنشا  المعتودعاك ويمكن تقعيم المعتودعاك إلى معتودعاك عامة ، معتودعاك  015
 خاصة ، وعنتناوج كًى مناما بشئ من الت صيج  
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 المستودعات العامة 

موع تحديود  لمعتودا العام بقرار من وإير المالية بنا ًا عتوى إ تورا  مصوتحة الجمواركيرخص بالعمج بن ام ا
دارته    (1) الشروط واألوضاا الخاصة بمواص اك المعتودا وا 

وتبتو  مودة بقووا  البضوائع بالمعووتودا عوتة اشووار يجووإ موودها نىنوة اتشووار عنود ا ا تصووا  ألعوباب ومبوورراك 
 المالية تخ يض المدة هو إطالتاا تقبتاا الجمارك ، كما يجوإ لوإير 

والموووواد الشووبياه لاوووا والمووواد القابتوووة  و ا يعوومح فووى المعوووتودا العووام بتخوووإين البضووائع الممنوعوووة والمت جووراك
لإللتاووواب والبضوووائع التوووى ت اووور فياوووا عىمووواك ال عووواد وتتوووك التوووى يعووورض وجودهوووا فوووى المعوووتودا ضوووررًا بجوووودة 

 المنتجاك األخر  

 لجمركية احتساب الضرائب ا

تقدر الضورائب الجمركيوة عتوى البضوائع التوى عوبق تخإيناوا فوى المعوتودا العوام عتوى هعواس وإناوا وعوددها 
عنوود التخووإين ، وتكووون الايئووة المعووتغتة لتمعووتودا معووئولة عوون الضوورائب الجمركيووة وغيرهووا موون الضوورائب والرعوووم 

 ن الغراماك التى ت رضاا الجمارك المعتحقة عن كج نقص هو ضياا هو تغيير فى هذه البضائع فضًى ع

و ا تعووتحق هووذه الضوورائب والرعوووم إذا كووان الوونقص هو الضووياا هو التغييوور نتيجووة ألعووباب طبيعيووة هو كووان 
 ناتجًا عن  وة  اهرة هو حادن جبر  

 المستودع الخاص :  -0

ك لوذلك ضورورة ة فى األماكن التوى توجود باوا فوروا لتجموارك إذا دعويتم الترخيص بننشا  معتودعاك خاص
 هشار عتى األكنر   1ا تصادية وتص ى هعماج المعتودا الخاص عند إلغا  ال را الجمركى وذلك خىج 

نشا  المعتودا الخاص بقرار من وإير الماليه هو رئيس مصتحة الجموارك بنوا ًا  ويصدر الترخيص بن امة وا 
 عتى إ ترا  من مصتحة الجمارك عتى هن يحدد بالقرار  

 تودا  مكان المع -
 المقابج الواجب هداؤه عنويًا   -

 الضماناك الواجب تقديمه   -

دارته  -  الشروط الخاصة بمواص اك المعتودا وا 
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إذا طره ه  نقص عتى البضائع المودعة بالمعتودعاك الخاصة  ا يعمح بالتجواوإ عنوه إ ا موا كوان وكذلك 
 ناشئًا عن هعباب طبيعية كالتبخر والج ا  والتعرب 

يشووترط لتتوورخيص م امووة معووتودا عووام هو خوواص هن تتوووافر الضووماناك التووى تغطووى جميووع وكقاعوودة عامووة 
إلتإاماك صاحب المعتودا الناشئة عن  وانون الجموارك وهحكوام هوذه الىئحوة وتحودد الضوماناك عتوى الوجوه اأتوى 

(1):- 

 المستودعات المقامة داخل الموانئ :  -0

% موون الضوورائب الجمركيووة وغيرهووا موون الضوورائب 5فى يغطووى هو خطوواب ضوومان مصوور  تقووديم همانووة نقديووة    -ه 
التقديريووة لمتوعووط الطا ووة التخإينيووة المتو عووة لتمعووتودا التووى يحووددها صوواحب المعووتودا هو موون المتوعووط 

 التجديد  عندالشار  لتضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب المحصتة عن العنه العابقة 

 تإاماك صاحب المعتودا  تقديم ونيقة ت مين تغطى با ى إل  -ب 

 بالنسبة للمستودعات المقامة خارج الموانئ :  -3

% موون الضوورائب الجمركيوة وغيرهووا موون الضوورائب 00تقوديم همانووة نقديووة هو خطواب ضوومان مصوورفى يغطوى     -ه 
التقديريووة لمتوعووط الطا ووة التخإينيووة المتو عووة لتمعووتودا التووى يحووددها صوواحب المعووتودا هو موون المتوعووط 

 ر  لتضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب المحصتة عن العنة العابقة عند التجديد الشا

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

 وعلى أصحاب المستودعات :

 صاحب المعتودا بعداد مرتباك مو  ى وعماج الجمارك المخصصين ألعماج المعتودا  إلتإام 

 صصة لتواجد مو  ى الجمارك وتجايإها باألنان المناعب إعداد األماكن المخ 

  إمعوواك دفوواتر وعووجىك تن وويم عمتيووة دخوووج وخووروج البضووائع المودعووة لديووه مووع وضووع تتووك العووجىك تحووك
 تصر  رجاج الجمارك عند الطتب 

 اذ كافة امحتياطاك األمنية الىإمة لتمحاف ة عتى عىمة المعتودا والبضائع المخإنة به ووإتخ 

  بط المعتودا  اليًا مع مصتحة الجمارك ، وفى حالة عدم املتإام بذلك جاإ لتجمارك عحب الترخيص ر 

                                                 

   009-004، ص ص  2006لعنة  00م ( ، الىئحة التن يذيه لقانون الجمارك ر 2006وإارة الماليه )  -(   1)
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 ت ــنظام اإلفراج المؤق المبحث  الخامس :

يقصووود بن وووام امفوووراج المؤ وووك هوووو العوووما  بندخووواج البضوووائع موووع تعتيوووق هدا  الضووورائب والرعووووم الجمركيوووة 
بج تقديم هحد الضماناك المقبولة جمركيًا لحين إعادة تصديرها هو تعوية وغيرها من الضرائب والرعوم األخر  مقا

  (1)جمركيًا  وضعاا

( كووذلك الىئحووة التن يذيووة الم عوورة لتقووانون بووالمواد موون 006حتووى  000ولقوود ن ووم القووانون الجمركووة بووالمواد )
 ( الحا اك والشروط التى يطبق عتياا ن ام امفراج المؤ ك 044حتى  040)

 واعد المنظمة لإلفراج المؤقت :الق    -0
(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   -

 كتيًا هو جإئيًا فى هذه البضائع لحين إعادة تصديرها هو تعوية هوضاعاا عدم التصر   -

 (3) وتشمل : االت امفراج المؤقت :ــح   1/2

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

 لحين بحن وصدور  رار األع ا  من الجااك المختصة  -

حين إعادة التصدير بالنعبة لتمعداك المعوتوردة لتعموج بالمشوروعاك امنشوائية هو ام تصوادية داخوج الوبىد ل -
اأ اك والمعووداك والماموواك  –مشووروعاك شووركاك البتووروج  –امن وواق  متووروبصوو ة مؤ تووة منووج )مشووروعاك 

 هو الخارج(   المارجاناكالمعتوردة من الخارج برعم المعارض هو 

 إمة مجرا  التجارب العتمية هو الصناعية  األجاإة الى -

واألجاووإة الووواردة لتعمووج فوى مشووروعاك داخووج الووبىد نووم إعوادة تصووديرها مووع مراعوواة هحكووام اأ اك والمعوداك  -
لعونة  860وتعديىته ، و رار وإير المالية ر وم   86لعنة  086( من  انون تن يم امع ا اك ر م 8المادة )
تن يذيووة لقووانون تن وويم امع ووا اك الجمركيووة حيوون نصووك عتووى هنووه يجوووإ امفووراج بنصوودار الىئحووة ال 2005

مؤ تووًا عوون اأ اك والمعووداك واألجاووإة لتعمووج هو التوو جير داخووج الووبىد ، عتووى هن تخضووع لضووريبة جمركيووة 
                                                 

  014، مرجع عبق ذكره ، ص  61لعنة  66( ،  انون الجمارك ر م 2006وإارة المالية )  -(   1)

   021( ، الىئحة التن يذية ، مرجع عبق ذكره ، ص 2006وإارة المالية )  -(   2)

   015 -025ره ، ص ص ( ، الىئحة التن يذية ، مرجع عبق ذك2006وإارة المالية )  -(   3)
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% من  يمة الضريبة الجمركية العارية فى تاريخ امفراج المؤ ك عن كج شار هو جإ  منه ، وبحد 2بوا ع 
% عوونويًا ، وذلووك طوووج موودة بقائاووا داخووج الووبىد وحتووى توواريخ إعووادة تصووديرها لتخووارج هو توواريخ 20 صووى ه

 امفراج الناائى عناا وفقًا لتقواعد المن مة لذلك 

 نظــام السـماح المؤقــت والدروبـــاك المبحث السادس : 

 مقدمـــــة 

 ا يوواك دوليووه ومووا يوونجم عناووا موون إع ووا اك فووى إطووار مووا تقدمووه الحكومووة موون تشووريعاك ، ودخولاووا فووى إت
بنلغووا   2004لعوونة  100جمركيووة باوود  تشووجيع وتنميووة عمتيووة التصوودير ، كووذلك بصوودور القوورار الجماووور  ر ووم 

مكانيوووة المنافعوووة فوووى األعوووواق  جووودوج )ب( والخووواص بتعري وووة الصوووادراك لتخ ووويض تكت وووة الصوووادراك المصووورية وا 
المصرية من تبعيط امجرا اك وتطبيق ن م جمركية حدينة تاد  إلى تشجيع العالمية ، كذلك ما  دمته الجمارك 

 التصنيع بغرض التصدير  

باوود  تنميووة التصوودير والىئحووة التن يذيووة المن مووة لتعمووج بن ووام  2002لعوونة  055لقوود صوودر القووانون ر ووم  
لضووووابط  2001عووونة ل 00،  2002لعووونة  0615العوووما  المؤ وووك والووودروباك بقووورار رئووويس مجتوووس الووووإرا  ر وووم  

 العمج بن امى العما  المؤ ك والدرواك  

 تعريف السماح المؤقت 

موا يقصد بن ام العما  المؤ ك امع ا  بص ة مؤ تة من الضرائب الجمركية وغيرها من الضورائب والرعووم 
ج العووتع إجوورا  عمتيوواك تصوونيعية عتياووا، وموون معووتتإماك إنتووايووتم إعووتيراده موون مووواد هوليووة وعووتع وعوويطة بقصوود 

المصودرة ومون األصوونا  المعوتوردة ألجوج إصووىحاا هو تكمتوة تصونيعاا نووم تصوديرها ، وتع وى هووذه الموواد والعووتع 
 008والمعووتتإماك واألصوونا  موون القواعوود امعووتيرادية التووى تن ماووا  ائحووة القواعوود المن ووذة ألحكووام القووانون ر ووم  

  (1)فى ش ن امعتيراد والتصدير 0975لعنة 

 

 

 

                                                 

( ، ب الن م الجمركية ب ، الناشر :  عم الماليه العامه ، كتية التجارة ، جامعوة امعوكندرية ، مرجوع 0994فتحى عىمة )  -0
   45عبق ذكرة  ص 
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 لتمتع بنظام السماح المؤقت شروط ا

 -:(1)يشترط لتتمتع باذا الن ام ما ي تى 
 أواًل  :  إيداع تأمين أو ضمان بقيمة الضرائب والرسوم بأى  ورة من ال ور اآلتيه منفردة أو مجتمعة :

   ضمان مصرفى  –ضمان نقد 

  الجاواإ المركوإ  % مون صوافى حقووق المتكيوة لتمنشو ة وفقوًا لتعريو  80ضمان هصوج المنش ة بوا وع
لتمحاعباك ، وفقًا لتقرير هحد مرا بى الحعاباك الذين تضمام  ائمة يصدر باا  رار من وإير المالية 

 والوإير المختص بالتجارة الخارجية 

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

% مون هعتوى  يموة لصوادراتاا 20المؤ ك ، ويعومح لاوذه المنشوآك بتقوديم التعاود فوى حودود  ا تجواوإ 
 خىج هية عنة من العنواك النىنة العابقة 

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

ن موة لاوذا الشو ن نانيًا : يتتوإم المصودر بالتصودير هو البيوع إلوى الجاواك المع واة هو التصور  فياوا وفقوًا لتقواعود الم
خىج عنتين من تاريخ امفراج ، ويجوإ إطالة هذه المودة لمودة هو لمودد هخور  بموا  ا يجواوإ عونتين بقورار 
مووون وإيووور الماليوووة هو مووون ي وضوووه ، فووونذا إنتاوووك هوووذه المووودد دون إتموووام ذلوووك هصوووبحك الضووورائب والرعووووم 

األدا  مضووافًا إلياووا ضووريبة إضووافية  معووتحقة موون توواريخ دخوووج هووذه المووواد واألصوونا  إلووى الووبىد وواجبووة
% شاريا من  يمة الضرائب والرعوم المعتحقة عن كج شار ت خير فضى  عتى اعوتي ا  القواعود 2بوا ع 

 . امعتيرادية
% موون  يمووة الضوورائب والرعوووم المعووتحقة 25تغطووى الضووماناك المقدمووة موون الوحووداك امنتاجيووة المعووتوردة 

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

 

                                                 

، امصوودار العاشوور ، القواعوود المن مووة لتعووما  المؤ ووك والوودروباك مرجووع عووبق  176( مجتووة الجمووارك ، العوودد 2001)  -2
   07كرة ، ص ذ
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 -: وذلك كله بالشروط األتيه
ترخيص بمإاولة النشاط وبدهك فى امنتاج لمدة عنة مالية عتى األ وج، يكون لد  الوحدة امنتاجية   0

 مإاولة وشاادة من الجاة المشرفة عتى النشاط  ذلك بتقديم صورة ترخيص الوينبك 

 هن تكون الوحدة مقيدة فى العجج التجار ,  2

هن يكووون لوود  الوحوودة متوو  ضووريبى هو هن تكووون متمتعووة بنع ووا  ضووريبى ، وتعووجج هووذه البيانوواك   1
عند بداية التعامج بن ام العما  المؤ ك ، وفى حالة إعتيراد العتعة ألوج مرة ، وفى غير ذلك من 

الضوووماناك المقدموووة مووون الجاوووة المعوووتوردة ضوووماناك تغطوووى كاموووج  يموووة حوووواج يتعوووين هن تكوووون األ
الضوورائب والرعوووم عتووى العووتع المعووتوردة بن ووام العووما  المؤ ووك عتووى هن يكووون نصوو اا ضووماناك 

 نقدية هو مصرفية  

 اإلجراءات الجمركية للرسائل الواردة بنظام السماح المؤقت :

 :(1)بالنعبة إلى العتع الواردة بن ام العما  المؤ ك  تتبع امجرا اك التالية

أواًل  :  يقوم  احب الشأن أو من ينوب عنه بإستيفاء شهادة اإلجراءات الجمركية ويسةلمها إلة  
 الوحدة الفرعية المخت ة ، مرفقا بها :

  صورة هصتية من بوليصة الشحن )غير ضوئية(   –إذن التعتيم 

 ائمة العبوة  –ة هو ال رنعية هو العربية ال اتورة بالتغة امنجتيإي  

  شواادة المنشوو ة فووى حالووة طتوب امع ووا  موون الضوورائب والرعوووم الجمركيوة عتووى العووتع الووواردة موون دوج
 معاا إت اق ت ضيىك جمركية  –مبرم 

 

  :ثانيًا  : تتول  الوحدة الفرعية ما يأت 
دخاج بيا 46تعجيج الشاادة فى دفتر  –مراجعة الشاادة  (0  ناتاا بالحاعب األى وا 

تشكيج لجنة تضم )م مور حركة ، م مور تعري ة ، معئوج عن ال حص( لمعاينة الرعوالة وتحديود الصون   (2
والكميوووة والبنووود الجمركوووى ومراجعوووة األعوووعار وتحديووود الرعووووم، حجوووإ نوووىن عينووواك مووون كوووج صووون  ويوووتم 

هو مندوبوه وتحوت   الوحودة بنحوداها تحريإها والتو يع عتياا من م مور الحركة ومعئوج ال حوص والمعوتورد 

                                                 

، امصدار العاشر ، امجرا اك الجمركية لترعوائج الوواردة بن وام العوما  المؤ وك ،  176( ، العدد 2001مجتة الجمارك )  -(   1)
   09 - 08ص ص 



 

 

 

 

 
- 10 - 

وترعج النانية إلى مصتحة الر ابة الصناعية وتعتم النالنة إلى المعتورد هو مندوبه ويجوإ بنا  عتى طتب 
موون عينووة إضووافية معووتخداماا فووى التصوودير فووى هكنوور موون من ووذ، وفووى حالووة تعووذر  هكنوورالمعووتورد تحريووإ 

هصوووتية صوووادرة مووون المنوووتم تمكووون مووون المطابقوووة عنووود عوووحب عينووواك يوووتم إرفووواق كتالوجووواك هو رعووووماك 
 التصدير  

 الصن  بالحاعب األى عتى ضو  المعاينة ال عتية معتخداماا عند إجرا  التعوية  إدراج بياناك  (1

الووووارد )كشووو  اعوووتخىص( ويعوووتم إلوووى المعوووتورد بعووود إدراجوووه بالحاعوووب األوووى بحيووون إصووودار إذن إفوووراج  (4
 وكذا صورة من البياناك التى تم إدخالاا إلى الحاعب األى يتضمن كافة بياناك الرعالة ، 

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

ى الوحدة المركإية وتعجج تقوم الوحدة بندراج بياناك الضماناك المعتمة إلياا نم تقوم بنرعالاا إلكترونيًا إل (6
 بياناك الضماناك عتى شاادة الوارد 

تعوووتيم المعوووتورد إذن إفوووراج الووووارد )كشووو  ا اعوووتخىص( يتضووومن كافوووة بيانووواك الرعوووالة وكوووذا صوووورة مووون  (7
 البياناك التى تم إدخالاا إلى الحاعب األى 

تكماج المعوووتورد ويجوووب امنتاوووا  مووون هوووذه امجووورا اك فوووى مووودة ه صووواها هربعوووة وعشووورون عووواعة مووون اعووو (8
لتمعووتنداك الىإمووة ، وفووى حالووة عوودم امنتاووا  مناووا خووىج هووذه الموودة، يقوووم رئوويس الوحوودة ال رعيووة بوونبى  

عووداد تقريوور بووذلك لوورئوويس الوحوودة المركإيووة بمبوورراك التوو خير فووى امنتاووا  موون امجوورا اك متخوواذ ا ىإم وا 
 جية لتعرض عتى وإير المالية والوإير المختص بالتجارة الخار 

 

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

: 

هو مندوبووه بنعووتي ا  شوواادة الصووادر عتووى هن يوضووح باووا هر ووام شووااداك الوووارد لألصوونا   :  يقوووم المصوودر  أوالً 
دراجاوا الداختة فى إنتاج األصنا  المصدرة ، وتعتيم الشاادة إلوى الوحودة ال رعيوة ا لتوى تقووم بمراجعتاوا وا 

دخاج بياناتاا بالحاعب األى  46بدفتر   وا 

 
                                                 

 ( ، الون م الجمركيوة الخاصوة ، امجورا اك الجمركيوة لترعوائج المصودره بن وام العوما  المؤ وك ،2002مصتحة الجموارك )  -(   1)
   55امدارة المركإية لتمعاد القومى لتتدريب الجمركى ، ص 
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تمووام إجوورا اك الصووادر لترعووالة عتووى النحووو   :  ثانيةةاً  تقوووم الوحوودة ال رعيووة بتعيووين التجنووة التووى تتووولى المعاينووة وا 
 اأتى :

دراجاا فى دفتر  (0 دخاج بياناتاا بالحاعب اأ 46مراجعة بياناك شااداك الصادر وا   لى وا 

 -ويجوإ تعديج بياناك شاادة الصادر دون تحميج المصدر هية غراماك هو مصروفاك بعبب هذا التعديج (2
 طالما تم  بج معاينة الرعالة 

معاينووة الرعوووالة ومطابقتاووا بالعينووواك المحووورإة لوود  الجمووورك هو المصوودر )فوووى الحوووا اك التووى عوووحب مناوووا  (1
 العيناك( ويعاد تحريإها بعد المعاينة  

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

 -محورإة موع المصودر يوتم عوحب عينتوين مون الصون  المصودر ويوتم تحريإهواوفوى حالوة عودم وجوود عينوة  (5
ويعووومح بتصوودير الرعوووالة عتوووى هن تقووووم وتعووتيم إحوووداها لصووواحب الشوو ن وتحوووت   الوحووودة بالعينووة النانيوووة، 

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

تقوم الوحدة ال رعية بنجرا  هية تصوحيحاك عتوى موا عوبق إدخالوه إلوى الحاعوب األوى عتوى ضوو  المعاينوة  (6
 ال عتية  

 –ر إذن إفووراج الصووادر متمووام إجوورا اك الشووحن والت شووير عتياووا موون الجمووارك تقوووم الوحوودة بتعووتيم المصوود (7
 والتوكيج المىحى بما ي يد تمام التصدير 

تعوووتيم المصووودر صوووورة ضووووئية مووون شووواادة الصوووادر معتمووودة مووون الجموووارك طبوووق األصوووج وتكوووون الصوووورة  (8
ضوريبة المبيعواك ،  –ر صحيحة ومقبولة لىعتخدام فى ه  من األغراض التوى تحتواج إلوى شواادة الصواد

ولتمصوودر الحصوووج عتووى ه  موون الصووور المونقووة لشوواادة الصووادر  –والوورد الضووريبى واعووتخداماك هخوور  
 دون ه  هعبا  مالية 

 اإلجراءات الجمركية للرسائل المباعة لجهات معفاة :
(1)

 

موون الضوورائب والرعوووم  تتبووع امجوورا اك التاليووة بالنعووبة إلووى الرعووائج المباعووة لجاوواك مع وواة كتيووًا هو جإئيوواً 
 الجمركية والمطتوب تمتعاا بن ام العما  المؤ ك :
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( لاووذا الشوو ن بالوحوودة ال رعيووة 0يقوووم صوواحب الشوو ن هو موون ينيبووه بنعووتي ا  النموووذج المعوود )المرفووق   -ه :     أوالً 
 مرفقًا به :

 همر التوريد   –فاتورة ت صيتية باألصنا  المع اة  -
 ة عتى الجاة المع اة المباا لاا موضحًا باا عند امع ا  شاادة من الايئة المشرف -

دراجه بدفتر  -ب دخاج بياناته  46يقدم النموذج بعد اعتي ائه إلى الوحدة ال رعية التى تقوم بمراجعة وا  وا 
 إلى الحاعب األى  

رة موون الايئووة المشوورفة التووى تتووولى معاينووة الرعووالة ومطابقتاووا عتووى الشوواادة الصوواد:  تقوووم الوحوودة ال رعيووة   ثانيةةاً 
 وفاتورة البيع وهمر التوريد 

امع ووا اك بالقطوواا الجمركووى المخووتص بمراجعووة معووتنداك امع ووا  وعوونده والت كوود موون مطابقووة تقوووم إدارة 
رعواله إلوى الوحودة  األصنا  المباعة )عتى ضو  المعاينة ال عتية( لنص امع ا  والت شير بما يتإم عتى النمووذج وا 

 مام امجرا اك  ال رعية مت
تقوووم الوحوودة ال رعيووة بتعووتيم صوواحب الشوو ن شوواادة معتموودة ت يوود تمووام البيووع لتجاووة المع وواة وامحت ووا  ب صووج 

 النموذج متمام امجرا اك  

 إجراءات التسوية بنظام السماح المؤقت 

مباعوووة لتجاووواك تتبوووع امجووورا اك التاليوووة عنووود التعووووية عتوووى الرعوووائج المصووودرة بن وووام العوووما  المؤ وووك هو ال
 :(1)المع اة وفقًا لاذا الن ام 

 
تعوووية إلووى الوحوودة ال رعيووة هو الوحوودة المركإيووة عتووى هن يحوودد بالطتووب البيانوواك  بطتووبيقوووم المصوودر    :    أوالً 

 -األتيه :
 إ راراك الوارد المطتوب التخصيم عتياا   -
 إ راراك الصادر المعتمدة وبما ي يد إتمام التصدير  -

 لتجااك المع اة والمعتمدة من الوحدة ال رعية  شاادة البيع -

 ت ارير الجااك المعنية الخاصة بنعب الاالك  -
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  تقوم الوحدة فور التقدم بطتب التعوية بنتمام امجرا اك الخاصة بالتعوياك:      ثانياً 
لتووى ة المركإيووة واتقوووم الوحوودة فووور التقوودم بطتووب التعوووية عتووى البيانوواك التووى عووبق تخإيناووا بالوحوود -

 البياناك الواردة من الوحدة ال رعية تجمع فياا 

يوووتم اليووووا موووون خووووىج وحوووودة التخووووإين لتحاعووووب األووووى بالوحوووودة المركإيووووة اعووووتقباج البيانوووواك المرعووووتة  -
والت كوووود موووون صووووحتاا والمبووووال  هو الضووووماناك التووووى يتعووووين ردهووووا هو امفووووراج عناووووا هو  -ومراجعتاووووا
 تعويتاا  

ت كيد رد هو امفراج عن الضماناك إلى الوحداك ال رعية فوور إعوتقباج  تقوم الوحدة المركإية بنرعاج -
 البياناك من الوحدة ال رعية  

تقوووم الوحوودة ال رعيووة بطباعووة كشوو  الحاعووب األووى )هشووعار( بالمبووال  هو الضووماناك هو التعاووداك  -
يته بعوجج التى عيتم ردها هو امفراج عناا هو تعويتاا وتعتيم إلوى صواحب الشو ن بعود ختموه وتعوج

ولصوواحب الشوو ن الحصوووج عتووى كشوو  ب رصوودة هذون الوووارد وهرصوودة خوواص ينشوو  لاووذا الغوورض ، 
 ضماناته 

قواعااد التصاارف فااى الساالع الااواردة بنظااام السااماح المؤقاات فااى  ياار األ اارا  التااى 

أستوردت من أجلها 
(1)

: 

راج الناوائى عووا  لإلنتواج يجوإ التصر  فى المواد واألصنا  المعوتوردة بن وام العوما  المؤ وك برعوم امفو
 -هو لإلتجار وفقًا لتقواعد األتيه :

يقوووم صوواحب الشوو ن بنعووتي ا  إ وورار الوووارد برعووم امفووراج عتووى النموووذج المعوود لاووذا الشوو ن عتووى هن يحوودد بووه   -ه 
األصنا  المطتوب التصر  فياوا وهر وام إ وراراك الووارد برعوم العوما  المؤ وك الخاصوة باوذه األصونا  موع 

  ا  القواعد امعتيرادية التى تتضمناا  ائحة القواعد المن ذة ألحكام  انون امعتيراد والتصدير  اعتي

دخاج بياناته بالحاعب األى   -ب   يقوم صاحب الش ن بتقديم إ رار الوارد إلى الوحدة ال رعية لمراجعته وا 

صوونا  المطتوووب التصوور  فياووا لتقوودير تقوووم الوحوودة بتعيووين لجنووة خووىج نمانيووة وهربعووين عوواعة بمعاينووة األ  -ج 
والت كود مون اعوتي ا  القوواد ا اعوتيرادية وموا ي يود  تحصويتاا يمتاا والضرائب والرعوم والمصوروفاك المطتووب 

، وفووى حالووة عوودم اعووتي ا  ذلووك يحوواج األموور لتجاوواك النوعيووة عتووى الصووادراك والوووارداك موافقووة جاووة الر ابووة
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 ة فى هذا الش ن  المختصة متخاذ امجرا اك الىإم

تقوم الوحدة ال رعية بعد اعوتي ا  إ ورار الووارد بتحصويج الضورائب والرعووم والمصوروفاك مضوافًا إلياوا ضوريبة   -د 
% شاريا من  يمة الضرائب والرعوم المعتحقة عن كج شار إعتبوارًا مون تواريخ دخووج هوذه 2إضافية بوا ع 

 المواد واألصنا  إلى البىد  

ة بتعووتيم صوواحب الشوو ن إ وورار إفووراج ناووائى عوون األصوونا  التووى يووتم التصوور  فياووا بعوود اعتمادهووا تقوووم الوحوود -هووو 
 عتى هن تحدد به األصنا  التى تم التصر  فياا وا  رار وارد العما  المؤ ك  

  تقوم الوحدة ال رعية بنتمام إجرا اك تعوية إ رار امفراج الناائى وفقًا لذاك إجرا اك شااداك الصادر    -و 

هن تقوم بجرد عونو  لموا توم اعوتيراده تحوك هوذا  1تتتإم الجااك التى  امك بامعتيراد بن ام العما  المؤ ك  -إ  
الن وام بنشوورا  مصووتحة الجمووارك ، عتووى هن يووتم ذلووك خووىج شووارين عتووى األكنوور موون توواريخ تقووديم صوواحب 

  جرا اك القانونية فى هذا الش ن الش ن لطتب الجرد ، وتخطر الوحدة المركإية بنتيجة الجرد متخاذ ام

ممنج مصتحة الجمارك فى الميعاد المحدد لتجورد تقووم الجاواك المشوار إلياوا بنتموام عدم حضور وفى حالة 
خطار الوحودة المركإيوة بنتيجتوه ، ولتوحودة المركإيوة فوى هوذه الحالوة هن تتحقوق مون نتوائم الجورد  إجرا اك الجرد  وا 

يخ إبىغاا  وفى حالة عدم التحقق خىج هذه ال ترة تتتإم الوحدة المركإية بنجرا  خىج هعبوا عتى األكنر من تار 
( وبعووود إعوووتي ا  القواعووود امعوووتيرادية وموافقوووة جاوووة الر ابوووة 9عمتيووواك التعووووية بوووذاك األعوووتوب الموضوووح بالموووادة )

 النوعية عتى الصادراك والوارداك  

( 9ك فى غير الحا اك المنصوص عتياوا فوى الموادتين )عند التصر  فيما تم اعتيراده بن ام العما  المؤ 
( دون موافقة الوحدة المركإية تتتإم الجااك المعتوردة بالتقدم إلى الوحدة المركإية لعداد الضرائب والرعووم 00و )

% شواريا إعتبوارا 4والمصروفاك المعتحقة فى تاريخ دخوج هذه األصنا  إلى البىد إلياوا ضوريبة إضوافية  ودرها 
توواريخ امفووراج برعووم العووما  المؤ ووك وبشوورط إعووتي ا  القواعوود امعووتيرادية وموافقووة جاووة الر ابووة النوعيووة عتووى موون 

الصادراك والوارداك   ويتم تعوية الكمياك التوى توم التصور  فياوا بوذاك امجورا اك المنصووص عتياوا فوى الموادة 
الغووورض المصووور  بوووه ويترتوووب عتيوووه اعوووترداد  ( ويعتبووور تصووودير الموووواد المعوووتوردة بحالتاوووا األصوووتية تصووورفا فوووى9)

 الضماناك المقدمة عند امعتيراد  
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 مفهوم الدروباك 

 : (1) يمكن تعري  الدروباك ب نه

ترد الضرائب والرعوم الجمركية ورعوم الخودماك التوى تحمتتاوا الموواد األجنبيوة التوى اعوتخدمك فوى صوناعة 
ة حوورة هو إعووادة تصووديرها هو بيعاووا تتمتووع بامع ووا  الكامووج موون المحتيووة المصوودرة بشوورط نقتاووا إلووى منطقووالمنتجوواك 

هووذه الضوورائب والرعوووم لموودة  ا تجوواوإ عوونتين موون توواريخ امفووراج ويجوووإ إطالووة هووذه الموودة هو لموودد هخوور  لمووا  ا 
د يجاوإ عنتين بقرار من وإير المالية هو من ينيبه ، وتحدد الضورائب والرعووم الجمركيوة ورعووم الخودماك التوى تور 

 الإراعووة واعتصووى عتووى كافووة العووتع المصوودرة لجووان تشووكج لاووذا الغوورض بقوورار موون نائووب رئوويس الوووإرا  ووإيوور 
األراضى بالنعبة لتعتع الإراعية وبقرار من وإير الصناعة والتنمية التكنولوجية بالنعوبة لتعوتع الصوناعية ، ويضوم 

صووووتحة الجمووووارك ، وتصوووودر بالقواعوووود تشووووكيج هووووذه التجووووان المختصووووين فووووى كووووج مجموعووووة عووووتعية وممنووووج عوووون م
وامجرا اك المن مة لرد الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرعوم األخر   ورار مون رئويس مجتوس الووإرا  
فى ضو  ما تحدده التجان المشار إلياا وبنا  عتى عرض وإير المالية والوإير المختص بالتجارة الخارجية لتعموج 

   2002ر عام باا إعتبارًا من هوج هكتوب

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  

بالبنك المصر  لتنمية الصادراك يعتخدم فى رد الضرائب والرعوم الجمركية ورعووم م فتح حعاب خاص يت
 الخدماك عتى العتع المصدرة عتى هن تقوم وإارة المالية بتغذية هذا الحعاب لذلك الغرض  

 اإلجراءات الجمركية لرد الضرائب والرسوم الجمركية :

 : (2)ضرائب والرعوم الجمركية ورعوم الخدماكتتبع امجرا اك األتيه فى ش ن رد ال

 :  السلع المصدرة دلى خارج البالد أو المناطق الحرة :  أوالً 

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

  الخودماك وفقوًا لجوداوج تقوم الوحدة بمراجعوة الشواادة والتحقوق مون  يموة الضورائب والرعووم الجمركيوة ورعووم
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صدار هذن صر  هو بشيكب بالمبال  المعتحقة وذلك خىج مدة  ا تجاوإ هعبوعين    الرد المعتمدة وا 

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

 : السلع المباعة لجهات معفاة كلياا أو جزئياا : ثانياً 

 الش ن امجرا اك الموضحة بالمادة  يعتوفى صاحب 

  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 وفقوًا لجوداوج
صوودار إذن صوور  ه و بشوويكب بالمبووال  المعووتحقة وذلووك خووىج موودة  ا تجوواوإ هعووبوعين يووتم الوورد المعتموودة وا 

 الصر  من البنك المصر  لتنمية الصادراك هو خإينة الوحدة وفقًا لرغبة صاحب الش ن  
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 الفصل الثالث

مفهومها  التنميه االقتصاديه

 استراتيجيتها وابعادها
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 الف ل الثالث

 االهداف االستراتيجية ،  .. المفهوم ، االقت اديه التنمية 
 ة التنمية االقت ادية وأهدافها أهميمقدمه :

هي عمتية معتمرة وطويتة المد  فان التخطيط لاا  ا بد هن يكون عتى محور 1بما هن التنمية ا ا تصادية الشامتة 
إمنووي طويووج وبمووا يووتى م مووع الوا ووع ا ا تصووادب وا اجتموواعي لتبتوودان  كمووا هن التنميووة المنشووودة تعوود جعوور 

مكانياتاا المادية و دراتاا الت هيتية العبور إلى تحقيق التنمية ا ا جتماعية وذلك من خىج توفير احتياجاتاا وا 
لتقوووة العامتووة  لووذلك فووان تحقيووق التنميووة الشووامتة يتطتووب ا اهتمووام بجوانباووا ا ا تصووادية وا اجتماعيووة ودون 

مووج بعضوواا ان صوواج بيناما لووذا فووان تحقيووق هووذه األهوودا  يتطتووب تقعوويماا عتووى مراحووج متصووتة ومتتابعووة يك
 البعض اأخر 

هوا يتطتوب بعودا دوتووفير بودائج لاوا  بوج ن ا دكما هن تنميوة المووارد الطبيعيوة المتجودد مناوا هو القابوج لىعوتن ا
عووتراتيجية محكمووة اخووذة بعووين ا اعتبووار المصووتحة الوطنيووة العتيووا وهووي الناوووض با ا تصوواد الوووطني  إمنيووا وا 

العالميووة وا ارتقووا  بالمعووتو  ا اجتموواعي المووادب وال كوورب إلووى  إلووى مرحتووة يصووبح فياووا  ووادرا عتووى المنافعووة
 هعتى درجة ممكنة 

فالتنمية ا ا تصادية المعتمرة تتطتوب تحويوج ا ا تصواد الووطني مون ا تصواد يعتمود بدرجوة عاليوة نعوبيا عتوى 
دمة, إلى ا تصاد الخارج في تمويج اعتنماراته وفي تن يذ برامجه ا اعتنمارية, وكذلك في ت مين التقنياك المتق

 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 
ك ت تي من األوضاا ا ا تصادية وا اجتماعية العائدة فوي المجتموع, هوذه الودوافع تتوعوع وتتنووا موع المتغيورا

 والتطوراك التي تطره 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 
عون امعراا في تحقيق هذا الاد  يوتىإم موع ا اعوتخدام األمنوج لتمووارد المتاحوة وإيوادة امنتواج كموا ونوعوا 

طريووق إج الطا وواك غيوور المعووتخدمة ورفووع امنتاجيووة وتعموويم ر ابووة الجووودة والووتختص موون الاوودر فووي الموووارد 
 ا ا تصادية والبشرية, وبما يحقق التواإن ا ا تصادب وا اجتماا
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 ومفاهيمهاالتنميه م طلحاتها : االول المبحث  

 مفهوم التنميه

اوة التوي يقووم باوا المجتموع مون اجوج التطووير والتعوديج فوي الحيواة تعر  التنمية ب ناا العمتية المدروعة والموج
 ا ا تصادية وا اجتماعية وا انتقاج باا من وا ع متخت  إلى وا ع متقدم وذلك بواعطة عدد من األمور, مناا 

مكانياته المتعددة  -0   ا اعت ادة من موارد البتد المادية ونرواته وا 

 معتو  المطتوب لكي تعاهم في رفع الدخج القومي  رفع  دراك القو  العامتة وت هيتاا لت -2

المعووواهمة فوووي إيجووواد عموووج لكوووج فووورد مووون هفوووراد المجتموووع لتحعوووين المعوووتو  المعيشوووي والصوووحي والنقوووافي  -1
 وبالتالي تإداد القدرة الشرائية ولاذا دور بال  األهمية في التطور ا ا تصادب وا اجتماعي  وا اجتماعي  

الم ووواهيم العالميوووة فوووي القووورن العشووورين، حيووون هيطتوووق عتوووى عمتيوووة ت عووويس ن وووم  مووون ههوووم1يعووود م اووووم التنميوووة 
فوي -ا تصادية وعياعية متماعوكة فيموا ييعومى بوو بعمتيوة التنميوةب، ويشوير الم اووم لاوذا التحووج بعود ا اعوتقىج 

فريقيوووا بصوووورة جتيوووة  وتبووورإ ههميوووة م اووووم التنميوووة فوووي تعووودد هب -العوووتينياك مووون هوووذا القووورن عووواده فوووي اعووويا وا 
 ومعوووووووووووتوياته، وتشوووووووووووابكه موووووووووووع العديووووووووووود مووووووووووون الم ووووووووووواهيم األخووووووووووور  منوووووووووووج التخطووووووووووويط وامنتووووووووووواج والتقووووووووووودم  

بصووورة هعاعووية منووذ الحوورب العالميووة النانيووة، حيوون لووم ييعووتعمج هووذا  Developmentو وود بوورإ م اوووم التنميووة 
موون القوورن النووامن  الم اووم منووذ  اوووره فووي عصوور ا ا تصوادب البريطوواني البووارإ بادم عوومينب فووي الربوع األخيوور

عشووور وحتوووى الحووورب العالميوووة النانيوووة إ ا عتوووى عوووبيج ا اعوووتننا ، فالمصوووطتحان التوووذان اعوووتيخدما لتد الوووة عتوووى 
، هو التقوودم ا ا تصووادب Material Progressحوودون التطووور المشووار إليووه فووي المجتمووع كانووا التقوودم المووادب 

Economic Progress  

 كما يمكن تعريف التنمية
امجرا اك التي يقوم باا المجتمع من هجج الوصوج إلى مرحتوة متميوإة تعطوي إنتاجوًا غإيورا ووافورًا  هناا كافة

وهن تكووون الإيوادة فووي النواتم القووومي  محوددة إمنيووة  فتورة فوي النواتم القووومي  ا تصواد البتوود وذلوك موون خوىج 
تطوور فوي الجوانوب ا اجتماعيوة هعتى مون الإيوادة فوي عودد العوكان لون س ال تورة الإمنيوة وهن يترافوق ذلوك موع 

والنقافيووووة والخدميووووة وغيرهووووا موووون الجوانووووب األخوووور  التووووي تعوووود هموووورًا مامووووًا فووووي تحديوووود النمووووو العووووكاني ورفووووع 
 ا تصادياك البتدان  
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هوووي تقووودم المجتموووع عووون طريوووق اعوووتنباط اعووواليب انتاجيوووة جديووودة  واعوووتخدام الووون م 1ان التنميووة ا ا تصوووادية 
ع معتوياك ا انتاج من خىج انما  المااراك والطا اك البشرية وختق تن يماك الجمركيه لتحقيق افضج ورف

وتشوتمج التنميوة ا ا تصوادية افضج، هذا فضى عن إيوادة رهس المواج المتوراكم فوي المجتموع عتوى مور الوإمن 
عتوووى تحعوووين كوووج مووون ماوووارة وك وووا ة و ووودرة العاموووج عتوووى الحصووووج عتوووى الووودخج، وتن ووويم ا انتووواج بطريقوووة 

  افضج  

 التنمية الشاملة 

ب ناوووا ذلوووك التطوووور هو التغيووور الايكتوووي لتمجتموووع ب بعووواده ا ا تصوووادية وا اجتماعيوووة 2تعووور  التنميوووة الشوووامتة 
والعياعية وال كرية والتن يمية من هجج توفير الحيواة الكريموة ألفوراده ، ويتركوإ هوذا التعريو  عتوى عنصورين 

 هعاعيين :

هو هيكتيوووة لتمجتموووع  وال اوووم الصوووحيح والوووواعى لتووون م الجمركيوووه وتحقيوووق  : ضووورورة حووودون تغيوووراك بنيويوووة هولامووا
 التنميه وعدم ا تصار م اوم التنمية عتى تغيراك عطحية  

نمووا يتعووداه إلووى  نانيامووا : هن هوود  التنميووة  ا يقتصوور عتووى مجوورد تحقيووق إيوواداك فووي الوودخج القووومي هو الوووطني وا 
التعبيوور موون مجتمووع ألخوور حعوب طبيعووة الموووارد المتوووفرة فيووه،  ويختتوو  هوذا تووفير الحيوواة الكريمووة لتمجتمووع 

 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 

 ر  ان ال رد وعيتة التنميوة وغايتاوا فاوي تاود  عمتية ادارية تتم بجاود جميع افراد المجتمع   وبالن ولكناا
 الى رفع معتو  ال رد المعيشي وتحقيق ذاته وتوفير حريته في ا اختيار   

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

تحودد اتجاهواك العموج عتوى هناوا مجموعوة مون المعوايير الموضووعية التوي  3يمكن تعري  إعوتراتيجية التنميوة
والعياعووواك النا موووة لوووه والتن يمووواك وامجووورا اك التوووي عوووتعمج باوووا لبتوووو  ههووودا  مرعوووومة فوووي ضوووو  القووويم 
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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 
ن دولووووة هخووور  تختتوووو  عناووووا فووووي ههووودافاا واحتياجاتاووووا ومواردهووووا و يماووووا ا ا تصووووادية إعوووتراتيجية معووووارة موووو

وا اجتماعيووووة ، وبموووووا هن  ووووويم المجتموووووع وههدافوووووه واحتياجاتوووووه وموووووارده تتطوووووور وتتغيووووور بمووووورور الوووووإمن فووووو ن 
 امعتراتيجية التي تتقرر لتتنمية يكون لاا محور إمني  ا بد من تحديده  

إمووا طويتووة األموود هو متوعووطة األموود ، حعووب طبيعووة األهوودا  موون جاووة وحعووب  وتكووون اعووتراتيجية التنميووة
و ا شوووك فوووي هن وضوووع امعوووتراتيجية إمكانيوووة تووو مين المووووارد الىإموووة واعوووتخداماا لبتوووو  األهووودا  المنشوووودة 

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

 عقبات ومعوقات التنمية : المبحث الثالث :

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  لكنيور مون مشوروعاك وبورامم التنميوة ، كموا ان الكنيور مون الصوعوباك 

وجووه لتنميووة يكووون مصوودرها امنعووان ن عووه ،والمقصووود بالمعو وواك العوامووج التووي والمعو وواك التووي تقوو  فووي 
  تحوج دون تحقيق األهدا  التي تععى الياا التنمية

إن التنميووة ا ا تصووادية تقتضووي لنجاحاووا متطتبوواك عديوودة  اإمووة معووداد المجتمووع لتوودخوج فووي عمتيووة النمووو 
متطتبووواك فوووي تغييوووراك متعوووددة فوووي المجوووا اك العياعوووية ، وتتمنوووج هوووذه ال1ا ا تصوووادب والتنميوووة ا ا تصوووادية 

توووفير هعووداد كبيوورة موون الك ووا اك امداريووة والتن يميووة  مووع  وا اجتماعيووة والنقافيووة وا ا تصووادية فووي المجتمووع
  وذلك بنإالة كافة العوائق والعقباك همام اختيار الكوادر امدارية ذاك الك ا اك العالية  

رفووع معوودج ا اعووتنمار وهووذا يقتضووي : فوونن عمتيووة التنميووة ا ا تصووادية تتطتووب : وفووي المجوواج ا ا تصووادب : 
الكامنوووة فوووي المجتموووع ، وتوجيوووه المووووارد  ختوووق المؤععووواك الماليوووة والمصووورفية القوووادرة عتوووى تعبئوووة المووودخراك

 إإالة كافة العوائق همام ارت اا الك ا ة امنتاجية لتعامتين والعوائق التصديريه ا اعتنمارية 

  المالية القادرة عتى ت مين الضمان الإراعي لصغار ال ىحين   ا  المؤععاكإنش

 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   
 اعتموووواد عتووووى محصوووووج واحوووود هو ويترتووووب عتووووى التصوووونيع تنويووووع ا ا تصوووواد الوووووطني وذلووووك بالتقتيووووج موووون ا

محصو ان   فالتصنيع يؤدب لإيادة األهمية النعبية لتعتع الصناعية المصدرة وبالتالي القضا  عتى إختىج 
ختووق إطووار مىئووم لنجاحاووا ، هب إجوورا  تغييووراك هيكووج الصووادراك   وبالتوواب فوونن عمتيووة التصوونيع تتطتووب : 

ا معوودج التووراكم الرهعوومالي ممووا يووؤدب إلووى تطووور وتقوودم  ووو  ارت وواهعاعووية لتماوود لاووا وتوودفعاا إلووى النجووا  
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( 

ناعة بحيوون ه ا يقووج حجووم ا اعووتنماراك عوون حوود معووين وذلووك لمواجاووة يجووب رفووع معوودج ا اعووتنمار فووي الصوو
العقباك األعاعية همام عمتية النمو الصناعي والمتمنوج فوي ضويق نطواق العووق المحتوي ومون نوم لىعوت ادة 
مووون الوفووووراك الخارجيوووة المترتبوووة عتوووى اتعووواا حجوووم العووووق والناتجوووة عووون ا ارتبووواط الرهعوووي واألفقوووي بوووين 

ننووا  عمتيووة النمووو ا ا تصووادب فوونن معوودج النمووو لصووناعة معينووة يتوو نر بمعوودج التوعووع فووي الصوناعاك  ف ووي ه
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  

 ة ا ا تصادية : اختيار هعتوب تحقيق التنمي

امنما  المناعبة ل رو  المجتمع لذلك يمكن تعري  امعتراتيجية 1والمقصود هنا هو رعم إعتراتيجية 
وهذه امعتراتيجية  ا ا تصادية ب ناا فن اعتخدام الموارد ا ا تصادية تحقيق األهدا  ا اجتماعية الوطنية  

 التي يتبناها المجتمع تت نر بعوامج متعددة مناا : 

 طبيعة ال رو  التي يمر باا ا ا تصاد الوطني ودرجة نموه وهيكتيته امنتاجية   

   مدة توافر الموارد البشرية ونوعيتاا ومعتو  ماارتااحجم وطبيعة الموارد الطبيعية 
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   1القطاعات االقت ادية ودورها في عملية التنمية االقت ادية :الرابعالمبحث 

يحتج  طاا الصناعة في عصرنا المرتبة األولى من بين القطاعاك ا ا تصادية   :عة األهمية اإلستراتيجية لل نا
لبتدان العالم وذلك من الصناعة معؤولة عن تإويد فروا ا ا تصاد بالتكنيك الحدين   فمناا يحصج  طاا 
 الإراعة عتوى معداتوه الضوخمة مون جوراراك 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   

لياا ي عود الدور القيادب في تو مين ا اعوتاىك لذلك فنن الصناعة تتعب الدور الحاعم في تطور ا ا تصاد وا 
ولاا دور هام في ضماناا  اعتقىج البىد ا ا تصادب وفي تعإيوإ  وتاوا الدفاعيوة بموا يك وج لاوا حمايوة هوذا 

 ا اعتقىج   

ذا كانك التنمية الإراعية همرًا ضروريًا في كنير من المناطق فالتنمية الصوناعية هكنور ضورورة فوي منواطق  وا 
في المناطق ضيقة األراضي الإراعية   لذلك فنن التنمية الصناعية همر متح ، فعائدها هكبر  معينة وخاصة

 بالنعبة لتعماج والعمج ورهس الماج ، وامتصاصاا من ال ائض لتيد العامتة هكنر  

د لاوا وفي الوا ع  ايوجد هناك هب تعارض بين التنمية الصناعية والتنمية الإراعية فالتنمية الصناعية إذا هري
النجا   ابد هن ترتكإ عتى دعامة  ووة مون التطوور الإراعوي 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   

كج عام من امختى اك الايكتية في ا تصادياتاا ، ومن هنا تتعوين هن تقووم عمتيوة وتعاني الدوج النامية بش
التنميووووة بنصووووى  وتصووووحيح هووووذه امخووووتى اك   لووووذلك يبوووورإ التصوووونيع بوووودوره القووووادر عتووووى تصووووحيح هووووذه 

 امختى اك

 استراتيجيات الت نيع 

ا يتعتوووق فوووي الصوووناعة وهنماطاوووا التوووي اتبعتاوووا الووودوج الصوووناعية فوووي الماضوووي فيمووو 2إن التعووور  عتوووى العياعووواك
ومعوواراتاا ومراحتاووا يعتبوور هموورًا هامووًا لكافووة الوودوج الناميووة عتووى اخووتى  هنواعاووا ، لووذلك لتعووتعين باووا فووي 

                                                 
1
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 وضع عياعتاا ورعم برامجاا فيما يتعتق في التصنيع   ومن اعتراتيجياك التصنيع :  

مووون مصووودرة لإلنتووواج والمنتجووواك األوليوووة إلوووى ا اعوووت ادة مووون المإايوووا المحتيوووة النعوووبية حيووون تتحووووج الووودوج  (0
 مصدرة لمنتجاك الصناعة التي تعتختصاا من المنتجاك األولية   

 ا اعت ادة من حصيتة الصادراك من النقد األجنبي لتمويج عمتياك التنمية ا ا تصادية وا اجتماعية  (2

 عدم التجائاا إلى رؤوس األمواج األجنبية إ ا عند الضرورة المتحة    (1

تغتب عتى مشكتة ضيق العوق المحتية وموا يعانيوه مون صوغر حجوم الوحوداك امنتاجيوة وبالتوالي ارت واا ال (4
 تكالي  امنتاج   

 وسائل تنمية ال ادرات ال ناعية 
حيوون تشووكج الوودوج الناميووة العوووق الرئيعووي لصووادراك الوودوج المتقدمووة موون المنتجوواك الصووناعية لووذلك يجووب 

إلوووى تنميوووة صوووادراتاا مووون المنتجووواك الصوووناعية إلوووى هعوووواق تتوووك الووودوج   عتوووى الدولوووة إن توووولي اهتماماوووا 
 ضرورة التخطيط من هجج التصنيع   اذا وبالتالي يجب معرفة الصعوباك التي تصادفاا هذه الصادراك

 ال ناعة في م ر :  الخامسالمبحث 

ن ، وتعود ال تورة الممتودة منوذ لقي  طاا الصناعة في مصراهتماما وعناية متإايدة منوذ فتورة ا اعوتقىج وحتوى اأ
حتووى اأن فتوورة مامووة فووي تواريخ الصووناعة مصوور حيوون انطتقووك الصوناعة منووذ ذلووك الو ووك ومووا  0952عوام 

 تإاج معتمرة في رفع ا ا تصاد االمصر   بشكج كبير وخصوصا  طاا المنعوجاك

محاف واك القطور  و د هولك الحكومة الصناعة رعاية كبيرة بحين وإعك المنشآك الصناعية عتى مختت  (0
وانتشوورك المعامووج والمؤععوواك الصوووناعية فووي كافووة هرجوووا  القطوور و وود عوواعد عتوووى تقوودم الصووناعة تووووافر 

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

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

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

ًا تشارك في صياغته والر ابة عتى تن يذه فئواك و طاعواك المجتموع جعج امعتراتيجية والتخطيط ش نا عام (4
 كافة بشكج ديمقراطي معؤوج   
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 المشترك التعاوني   –الخاص  –تحديد دور  طاعاك ا ا تصاد الوطني ) القطاا العام  (5

 التركيووإ عتووى الوون م الجمركيووه  ورفووع  يمتووه  وا اهتمووام بالبحوون والتطوووير وحووج مشوواكتاا و إصووى  إدارب (6
 شامج فى تطبيق الن م, وجعج المعيار امدارة والك ا ة والنإاهة والر ابة لمنع التاريب    

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

بوووين المووووارد وا اعوووتخداماك والتواإنووواك  1نووواك األعاعوووية فوووي ا ا تصووواد الووووطنيالعموووج عتوووى تحقيوووق التواإ  (8
 القطاعية

ويصووبح بووذلك  طاعووا  ائوودا لعمتيووة التنميووة ا ا تصووادية   عنوود بوود  العمووج فووي اعووتراتيجية التصوونيع موون اجووج   
اجاووا التصوودير تكووون هنوواك خيوواراك متعووددة لوود  الوودوج الناميووة فووي إنشووا  الصووناعاك التووي عيخصووص إنت

 لتتصدير ومن ههم هذه البودائج :

  التوعووع فووي صووناعاك إحووىج الوووارداك لتغطيووة حاجوواك العوووق المحتووي وتصوودير ال ووائض مناووا إلووى الخووارج  
  تصنيع المواد الخام المتوفرة محتيا لإيادة  يمتااو 

ك التي تحتواج التجو  إلى الشركاك متعددة الجنعية من اجج إنشا  الصناعاك التصديرية وخاصة الصناعا
 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

نار مامة, حين يؤدب في ضو  ذلك فان األخذ بعياعة تنموية متعددة في  طاا الصادراك من شانه ترك ه
 يوووام التجوووارة إلوووى تحقيوووق مكاعوووب شوووتى لى تصووواد مموووا يترتوووب عتيوووه رفوووع معوووتو  الووودخوج فيوووه, وان ارت ووواا 
األجور من شانه إن يؤدب إلى إيادة التكوين الرهعمالي من جرا  توجيه جإ  من تتك الودخوج إلوى مجوا اك 

رجيووووة إلووووى تخ وووويض األعووووعار النعووووبية لتعووووتع ا اعووووتنمار المختت ووووة فووووي ا ا تصوووواد, كمووووا تووووؤدب التجووووارة الخا
الرهعوووومالية ا اعووووتنمارية بالنعووووبة لتعووووتع ا اعووووتاىكية, ممووووا يترتووووب عتيووووه ارت وووواا فووووي نعووووبة ا اعووووتنمار إلووووى 
ا اعتاىك ومن نم يؤدب ذلك إلى ارت اا معد اك النمو, كما يحدن تحوج في توإيع الودخج نحوو العناصور 

لصادراك مموا يرفوع موون معود اك التكووين الرهعومالي لووديه ويوإداد بوذلك التي تعتخدم بكنافة اكبر في  طاا ا
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النووومو  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 الموووارد وتخصيصوواا لتنويووع 

نتوواج وتطووويره, بمووا يواكووب المواصوو اك والمقوواييس العالميووة التووي تتطتباووا األعووواق الخارجيووة, ممووا يعوواعد ام
عتى ن اذ الصادراك في تتك األعواق وفيما إذا تحقق ذلك فمن المؤكد ان يعود في النااية بكنير من ال وائد 

  امجورا اك والوعوائج التوي تتبعاوا ويشوير تشوجيع الصوادراك ودعماوا إلوى مختتو1ا ا تصادية لتتك البتدان  
الدولة لتت نير فوي كميوة و يموة صوادراتاا بالشوكج الوذب يعومح بإيوادة  ودرتاا عتوى مواجاوة المنافعوة األجنبيوة 

امعانوواك وامع ووا اك موون الضوورائب 2فووي األعووواق العالميووة وذلووك عوون طريووق إتبوواا وعووائج مختت ووة هبرإهووا 
خارج عتى عدد من امجرا اك والعياعاك التي تعنى بتنمية الصادراك مركية  تقوم عياعة التوجه إلى الجال

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 نشوو ك 

 امية والدوج المتقدمة من ناحية التطور والنمو   بين الدوج الن

 ضوية مصويرية, فعودم إعطوا   ضوية التصودير وإناوا الحقيقوي إنموا 3عّدك كنير من الودوج تنميوة الصوادراك 
يعني اعتمرار تضخم عجإ الميإان التجارب وإيادة حجم المديونية الخارجية وتإايد هعبائاا ومن نم انخ اض 

ر مشروعاك وبرامم التنمية فياا ، وتعتمد عياعة التوجه إلى الخوارج عتوى األعوواق معد اك ا اعتنمار وتعن
الخارجيوووة لتحقيوووق معووود اك هعتوووى لتنموووو فوووي امنتووواج فوووي القطاعووواك ا ا تصوووادية, كموووا إن العموووج فوووي هوووذه 
العياعووة موون شووانه ان يضووي  العوووق العالميووة إلووى العوووق المحتووي الضوويق, ممووا يختووق طتبووا هضووافيا يمكوون 

تضاه إ امة مشروعاك اعتنمارية جديدة كان يعوتحيج ه امتاوا فوي  وج العووق المحتوي المحودود, كموا انوه بمق
 د يرفع من ك ا ة المشروعاك القائمة من خىج التشغيج الكامج لاوا مموا يعواعد عتوى الوصووج إلوى الحجوم 

ياتاوا امنتاجيوة واهتماماوا األمنج إلى جانب لجو  تتك المشروعاك إلى اعتخدام التكنولوجيا الحدينة فوي عمت
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 

ه العياعة هرضوا خصوبة فوي بعوض دوج العوالم وبخاصوة دوج جنووب عمالة منخ ضة األجر, و د وجدك هذ
 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 
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 يكون هناك ارتباط ايجابي بين هذين المتغيرين هب بين نمو الصادراك ونمو الناتم القومي 

 سياسات ومؤسسات تحسين ال ادرات  السادسالمبحث 

:هن تايئوووة البيئوووة النموذجيوووة لتنميوووة الصوووادراك  ا تقتصووور فقوووط عتوووى مووونح 1 عياعووواك تنميوووة الصوووادراك -0
إجوووورا اك التصوووودير ، بووووج تتعووووداه لتشوووومج حإمووووة متكامتووووة موووون ا امتيوووواإاك وامع ووووا اك الضووووريبية وتعووووايج 

يجواد الحتووج لتعقبوواك  العياعواك الصوناعية والتجاريووة والتشوغيتية ومن وموة إداريووة ك وو ة تضومن تشووخيص وا 
التي تواجه المصدر بشكج فورب ، عتى هن يتم ذلك في إطار خطة وطنية تنعجم موع مبوده تشوجيع النشواط 

د التووووطين العوووتيم لتصوووناعاك التصوووديرية   و ووود انتاجوووك العديووود مووون البتووودان التصوووديرب وتعموووج عتوووى ايجوووا
الصناعية الناشئة في شرق اعيا كماليإيا وكوريا هعتوب التخطيط التوجياي المباشر لقطواا الصوادراك فياوا 
يجواد نوم  ، وذلك بغرض تنميته وتطويره عتى هعس متينة ، ويتمنج م اوم تخطيط الصادراك في تحديود ، وا 

وطين الصوناعاك واألنشوطة التصوديرية ذاك الموردود ا ا تصوادب الجيود وذاك القودرة عتوى تعإيوإ العى واك تو
التشابكية في ا ا تصاد واعتغىج ميإاك البتد التنافعية، وعتيه يمكن التمييإ بين نىنة هنوواا مون العياعواك 

 لتنمية  طاا الصادراك :

 ة: وتتضمن :العياعاك الصناعية والتجارية التقتيدي - ه

 -هنوواك العديوود موون األعوواليب واألن مووة اجمركيووة التووي تعووتخدم لتعووايج وتشووجيع  2العياعوواك الجمركيووة :
 األنشطة التصديرية ، هشارها المبحن الرابع ا ان مه الجمركيه وانرها عتى الصناعاك

 ن ام الدروباك Draw back عوتعة المصودرة : وهو ن ام رد االضرائب الجمركية عتى معتتإماك انتواج ال
 بعد التصدير  

 هو امع ا  التام لتضرائب الكمركية عتى معتتإماك انتاج العتعة المصدرة   ن ام العما  المؤ ك 

  ياووود  إنشوووا  المنووواطق الحووورة الوووى تشوووجيع وا  اموووة الصوووناعاك التصوووديرية، وألجوووج هوووذا المنووواطق الحووورة :
ح المإايا وامع ا اك ، ورغوم ا انتشوار الواعوع الغرض تععى الدوج لجعتاا جاذبة لىعتنماراك ، وذلك بمن

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 

                                                 
1
 7ص  2004السودان(  –تجربة الدول العربية )السعودية  –العالقة بين الصادرات والنمو االقتصادي  –ثريا حسن صديق  

جامعة  –رسالة ماجستير  – 0990حتى  0994ر واثرة على التنمية االقتصادية في مصر خالل الفترة من عالء عبد الوهات ، االستثمار االجنبي المباش

 9ص  – 0995االسكندرية 
2

 2000كلية أصول الدين والدعوة   -ابو بكر الصديق محمد عامر النظم الجمركية الخاصة واثارها فى تدعيم القدره التصديرية جامعة األوهر     
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يوة كمصور واألردن ، فووي تووو يع اتوو ا ياك مووع الووو اياك المتحودة األمريكيوة والكيوان بدهك بعض الدوج العرب
التوي تتمتوع  Qualified Industrial Zoneالصوايوني منشوا  موا يعور  بالمنواطق الصوناعية المؤهتوة 

اك منتجاتاا بتعايىك كبيرة لتوصوج ألعواق الو اياك المتحدة ومن نم ختق فرص اضافية لتنمية الصوادر 
الصووناعية لاووذه الوودوج   ويتو وو  نجووا  المنوواطق الحوورة بامضووافة إلووى امع ووا اك والمإايووا الضووريبية وغيوور 
الضريبية التي تمنح لتمعتنمرين عتى جودة البيئة ا اعتنمارية ، التي تتطتب توفر متطتباك ا اعتنمار من 

تنمية المنشودة لقطاا الصادراك ، بنى تحتية ، مؤععاك وتن يم هدارب جيد ولكي تحقق المناطق الحرة ال
 ف نه يجب مراعاة ا اتي في تصميم العياعاك واألدواك التح يإية :

 التصديرية في المناطق الحرة انتاج الصناعاك المحتية في  1ا ا ينافس إنتاج الصناعاك 

  األعواق المحتية والخارجية 

   هعوواق جواهإة لتعوتع  بج الت كد مون وجوودعدم منح التراخيص م امة صناعة تصديرية في المناطق الحرة
  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 

فوووي ا اصوووىحاك والبووورامم التوووي تاووود  الوووى ختوووق البيئوووة  2منوووج العياعووواك التوجيايوووة: تتالعياعوووة التوجيايوووة  - ب
المواتيوووة لتنميوووة  طووواا الصوووادراك ، وتووو تي ههميوووة منوووج هوووذه العياعووواك مووون حقيقوووة هن العياعووواك التجاريوووة 
والصوووناعية لوووم تعووود مىئموووة لووودعم القووودرة التنافعوووية لتصوووادراك فوووي األعوووواق الدوليوووة هموووام عولموووة ا ا تصووواد 
وتحرير التجارة الدوليوة ، ان تحريور التجوارة الخارجيوة عتوى معوتو  الر ابوة الجمركيوة وغيور الجمركيوة يجعوج 
جورا اك الر ابوة  جورا اك التجوارة الخارجيوة كونجرا اك التصودير وامجورا اك امداريوة وا  العياعاك التن يمية وا 

دراك فوي األعوواق الدوليوة ، ومون نوم فو ن والمعايير التكنولوجية مكوناك مامة فوي التو نير فوي تنافعوية الصوا
دور الدولة في هذا الجانب  ايقج ههمية عن دورها في هطار العياعاك التجاريوة التقتيديوة   ويت عوس م اووم 

ة وتودريب الماواراك ، فوي يونقكن ان تتعبوه الدولوة فوي تكووين التالعياعة التوجياية عتى ههمية الدور الذب يم
                                                 

1
 28 –الى  24من  –مجلس الووراء  –برنامة اعدة المعهد العربي للتخطيط مع مركز معلومات ودعم القرارات  –تطوير االستثمار االجنبي  –مصطفى بكر  

 1و2ص  -  2004يناير 
2
 –الى  24من  –الووراء مجلس  –برنامة اعدة المعهد العربي للتخطيط مع مركز معلومات ودعم القرارات  –تطوير االستثمار االجنبي  –مصطفى بكر   

 1و2ص  -  2004يناير  28
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تايئة بيئة هعماج مىئمة لتمعتنمرين الوطنيين واألجانب، تح إ نقج التكنولوجيا توفير مناخ وطني تنافعي و 
وهعاليب ا انتاج والتن يم الحدينة ، ويعبق تن يذ منج هذه العياعاك في العادة اختيار  طاعاك محورية يتم 

الرابحين ، وعادة  التركيإ عتياا في تطوير القدراك التنافعية لقطاا الصادراك ، او ما يعر  بعياعة انتقا 
مووا تتميووإ منووج هووذه القطاعوواك بمرونوواك الوودخج العاليووة ، عوودم التوو نر بالمنافعووة الدوليووة ، القيمووة المضووافة 
مكانية رفع امنتاجية والتشوابك ا ا تصوادب موع بقيوة ا ا تصواد ،  العالية ، والمكون العالي في نعبة التعتيم وا 

تتوو  المنشووآك ورجوواج األعموواج وصووانعي العياعوواك فوووي خووىج تعإيووإ الووروابط وشووبكاك ا اتصوواج بووين مخ
الدولة، هما عتى المووعتو  العوام ، فتاود  عياعواك تحودين الصوناعة الوى تايئوة منواخ وبيئوة هعمواج مىئموة 
موون خووىج عوون القوووانيين وتعووديج التشووريعاك القائمووة فيمووا يختوووص بمعووايير الجووودة وتحعوووين البيئوووة القانونيوووة 

نشا  وتعإيإ والتن يميووة وتوف ير المعتوماك وتقديم المشورة ودعم الصناعاك في مجا اك البحن والتطوير وا 
 مؤععاك دعم الصادراك  
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 الرابعالف ل 
 الت دير وأهميتةةه

 المقومات وسبل حلها ومحاور وسياسات تنمية ال ادرات
 مقدمه

إعتمرار جاود التنمية رهن بإيوادة  ودرتنا عتوى التصودير ألعوواق العوالم ب التصدير  ضية حياة هو موك ألن 
الخووارجى، كمووا هن العوووق المحتيووة  ا تعووتوعب كووج امنتوواج الوووطنى فووى البتوودان التووى تحقووق معوود اك نمووو 
مرت عوووة  وبووودون نجوووا  التصووودير تنحعووور افووواق التنميوووة وتقوووج فووورص العمالوووة، وتضوووع  اأمووواج فوووى إحووودان 

 توياك حياة األفراد ، وتتك هى هخطر التحدياك التى تواجه مصرب تحعين جاد فى مع

التصدير ينبغى هن يكون توجاا مجتمعيًا متكامًى  ا يك ى هن تعوعى إليوه مؤععوة هو هخور  من وردة ، ولكون 
 يجب هن نععى إليه جميعًا بكج عإم وبكج تصميم 

تطتووب عياعوواك خارجووة عوون الموو لو  و ا  ا ت –هن مصوور لوودياا إمكانيوواك هائتووة تتوويح التوعووع فووى التصوودير 
إجوورا اك لووم تطبقاووا دوج هخوور   و ا تحتوواج إلووى موووارد طبيعيووة هو بشوورية هو صووناعية ليعووك متوووفرة لوودينا  

 واعتطاعك مصر هن ترفع األهمية النعبية لتتصدير 

نجحووك فووى  ولووذلك فوونن الطريووق  ا يووإاج طووويًى همووام ا ا تصوواد المصوور  لتحوواق بالركووب العووالمى لتوودوج التووى
إحدان ط رة تصديرية  ولكن يجب التركيإ عتى هن مصر بما لدياا مون مووارد طبيعيوة وبشورية تعوتطيع هن 
تضوواع  عوودة مووراك حجووم التصوودير فياووا عوووا  كنعووبة إلووى النوواتم المحتووى هو كوور م مطتووق، ولكوون ذلووك لوون 

هن ترعووووى بعضووووًا مناووووا  يتحقووووق إ ا بعياعوووواك تتعووووم بامعووووتمرارية والتجووووانس وهووووو مووووا ت مووووج امعووووتراتيجية
 وتعتعرضاا بوضو  حتى تكون نقطة إنطىق لتطوير العياعاك األخر  لخدمة  طاا التصدير 

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

ى رفووع معووتو  معيشووة المووواطنين فووى الدولووة  و وود هنبتووك تجووارب بمعوودج مضوواع  عتووى النوواتم المحتووى وعتوو
رتقوا  هوذه المجتمعواك  و ود اعوتطاعك  كنير من دوج العالم الدور الاام الذ  يعاهم به التصدير فى نموو وا 
دوج منج : كوريا ، وتايوان ، والصين من خىج نشاط التصدير تحقيق نمو عريع فى العمالة حتى وصتك 

الكامووج، وهصووبحك هووذه الوودوج  ا تواجووه فووى الوا ووع مشوواكج فووى البطالووة  وت رغووك تمامووا إلووى حوود التشووغيج 
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 معادة ت هيج  وة العمج باا ألنشطة هكنر إنتاجية وك ا ة  

وتعتبووور  ضوووية التصووودير مووون القضوووايا الوطنيوووة مرتباطاوووا الونيوووق بتنميوووة ام تصووواد المعوووتدام الوووذ  يضووومن 
ج القائم عتى الك ا ة وال اعتيوة  وحتقوة الوصوج فوى تطووير ام تصواد لمواطنى الدوج التنوا فى مصادر الدخ

الوطنى بجعته ذو إرتباط بدينامكية ام تصاد العالمى، وبالتالى ا اعت ادة مون التقودم التكنولووجى بموا يعواعد 
احووة   عتووى امرتقووا  بك ووا ة األنشووطة ام تصووادية  وام تووراب موون امعووتغىج األمنووج لتموووارد ام تصووادية المت

ويتميإ التصدير ب نه  اطرة تجذب ورا ها كافة األنشطة ام تصوادية  وذلوك يعوتتإم تضوافر كافوة العياعواك 
ن دعم القدرة الذاتية لإل تصاد يرتبط بدعم القدرة التصديرية   لمعاندة األنشطة التصديرية فى المعتقبج  وا 

األجنبووى  موون خووىج تنوووا حصوويتته موون  كمووا يعوواهم التصوودير فووى ا اعتموواد عتووى مصووادر معووتقرة موون النقوود
وجووود هنووواا عديوودة موون الصووادراك العووتعية والخدميووة  بمووا  ا يجعووج موووارد النقوود األجنبووى تخضووع خضوووعًا 
مباشورًا ل وورو  وعواموج خارجيووة بعيودة عوون القووراراك ام تصوادية إذا مووا توم امعتموواد عتوى عناصوور محوودودة 

 وغير معتقرة لتنقد األجنبى  

الووذ  هووو بمنابووة مختبوور مجووانى لتعياعوواك ام تصووادية يصووعب توووافره بوودون  –ريخ ام تصوواد  ويموودنا التووا
بكنيوور موون نتووائم التجووارب التنمويووة لتوودوج التووى  امووك عتووى تن يووذ إعووتراتيجياك التوجووه  –القوورا ة الجيوودة لووه 

عتمواد م اووم   و  Strategy of import substitutionالداختى، وامعتمواد عتوى إحوىج بودائج الووارداك  ا 
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 

 نتم ا اجنبى من منافعة المنتم المحتى العوق الخارجى ل رو  الحماية الجمركية والن م التى تمنع الم

 و د هد  ذلك إلى فقدان لتقدرة التنافعية تدريجيًا وعإلاا عن التطوراك التكنولوجية الحدينة 

ويعتبووور التصووودير ركيوووإة هعاعوووية ، يعوووتند عتياوووا امنطوووىق ام تصووواد  ، فوووى تووووفير مصوووادر دائموووة لتنقووود 
لتمويوووج احتياجووواك الجاووواإ امنتووواجى لتدولوووة ، وخدموووة األجنبوووى، حيووون يمكووون تو يووو  مووووارد الصوووادراك ، 

المديونيوووة الخارجيوووة ، وعوووداد فووواتورة الووووارداك ، كوووذلك يعووود التصووودير عنصووورًا متكوووامًى موووع عناصووور عياعوووة 
التنميووة ا ا تصووادية وا اجتماعيووة ، ويووؤد  تشووجيعه إلووى نتووائم إيجابيووة بعيوودة الموود  عتووى مختتوو  مجووا اك 

ة التوجووه نحووو التصوودير ،  ا تقتصوور فقووط عتووى دعووم النشوواط ا ا تصوواد  لتدولووة ا اعووتنمار ، كمووا هن عياعوو
فحعوووب ، ولكناوووا تووودفع هيضوووًا  طووواا التصووودير ليتعوووب دورًا رئيعووويًا فوووى رفوووع ك وووا ة ام تصووواد القوووومى ، فوووى 
مواجاووة المتغيووراك العالميووة المعاصوورة ، وموون نووم التكيوو  والتعامووج الموضوووعى معاووا ، فووى ضووو  معطياتاووا 

 راتاا المشاهدة اأن وفى المعتقبج وتطو 
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 الت ديةةةر  االثارااليجابيه لعمليه :المبحث الثان  
صوى  العجوإ فوى ميوإان المودفوعاك ،  تتضح ههمية التصودير فوى  درتوه عتوى ختوق فورص عموج جديودة ، وا 

صودير وجذب ا اعتنمار الخاص المحتى واألجنبى ومن نم تحقيق معود اك نموو مطورد  وعونتناوج ههميوة الت
 بشئ من الت صيج :

 أثر ال ادرات عل  خلق فرص عمل جديدة 
فووورص عموووج فوووى ا ا تصووواد  1تجتوووك  ووودرة القطووواا الخووواص المنوووتم وبخاصوووة الموجوووه لتتصووودير عتوووى ختوووق

المصووور  ، حيووون تإايووودك فووورص العموووج فوووى القطاعووواك التوووى شوووادك إيوووادة فوووى صوووادراتاا وإادك ك ا تاوووا 
إرت عك هجور العمالة فياا موع إرتقوا  نوعيوة وك وا ة العمالوة  ويؤكود الودور  امنتاجية و درتاا التنافعية ، كما

الاووام الووذ  يمكوون هن تتعبووه الصووادراك فووى توووفير فوورص العمووج هن كووج متيووار دو ار موون الصووادراك يضووي  
 هل  فرصة عمج جديدة   270نحو 

ة ام تصادية هن تجعج  طاا ولذلك فننه إذا كان عيكتب النجا  لبرنامم امصى  ام تصاد  فعتى العياع
 التصدير المعتوعب األعاعى لتعمالة فى ام تصاد المصر   

 أثر ال ادرات عل  إ الح العجز ف  ميزان المدفوعات 

تتعب الصادراك دورًا مباشرًا فوى معالجوة الختوج فوى الميوإان التجوار  ، وبالتوالى ميوإان المودفوعاك بنعتبارهوا 
األجنبوى مموا يوؤنر بصوورة مباشورة عتوى التوواإن الموالى وامعوتقرار النقود  لتعمالوة هحد الموارد الرئيعية لتنقد 
 المحتية وهععار الصر  

وفوووى اأونوووة األخيووورة كوووان النصووويب األكبووور مووون مووووارد النقووود األجنبوووى لمصووور يووو تى مووون متحصوووىك  طووواا 
قطووون فووونن إيادتاوووا لوووم تكووون الخووودماك ، هموووا إيوووراداك تصووودير الموووواد الخوووام والعوووتع التقتيديوووة منوووج البتوووروج وال

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 

توى يحقوق  طواا التصودير الاود  المو موج منوه فوى توليود ختق  اعدة ممانتة لاا لتنمية الصادراك العتعية ح
 فرص عمج جديدة ومعالجة عجإ الميإان التجار  

 

                                                 
1
( ص 0995جامعة االسكندرية ) –( رسالة ماجستير 0990 -0974عالء عبد الوهات ، االستثمار االجنبي المباشر واثرة على التنمية االقتصادية في مصر ) 

 01و  02
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 أثر ال ادرات عل  جذب اإلستثمار المحل  واألجنب  
يتضوووح مووون تجوووارب الووودوج الناجحوووة فوووى التصووودير ههميوووة دور امعوووتنمار كمحووورك هعاعوووى لنجوووا  عمتيوووة 

راك المحتيوووة واألجنبيوووة إلوووى هن هنووواك عى وووة تبادليوووة بيناوووا وبوووين التصووودير ، حيووون ترجوووع ههميوووة امعوووتنما
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 

ق الدولية  كما هن وجود  طواا تصودير  القدرة التنافعية لتصناعاك القائمة وربط المنتجين المحتيين باألعوا
 ووو  يعمووج عتووى جووذب مإيوود موون التوودفقاك امعووتنمارية التووى تتوورجم فووى شووكج إيووادة فووى الصووادراك الخدميووة 

   (1)والعتعية وتقوم بدورها فى جذب إعتنماراك جديدة 

ىبوووس و ووود اعوووتطاعك بعوووض الصوووناعاك منوووج الحاصوووىك الإراعيوووة والغوووإج والمنعووووجاك والم روشووواك والم
الجووواهإة وموووواد التشوووييد والبنوووا  والحديووود والصوووتب والصوووناعاك الكيماويوووة والدوائيوووة والمعوووتتإماك الطبيوووة هن 

 تجذب  درًا جيدًا من امعتنماراك  

 أثر ال ادرات عل  تحقيق معدالت نمو مطردة 
تحقيوق معود اك إن امهتمام بالصادراك المصرية ينبع من وجود تحد رئيعوى يواجوه ام تصواد المحتوى وهوو 

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 

ق معود اك نموو متواصوتة ومرت عوة التصدير  ادر عتى ختق فورص عموج بوالكم وامعوتمرارية المطتوبوة لتحقيو
(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   
                                                 

   75 تصاد  والتنميه ، عين شمس، ص( ، دور امعتنمار الخاص فى امصى  ا ا2000عبدالحكيم حعن )  -(   1)
جامعة االسكندرية  –( رسالة ماجستير 0990 -0974عالء عبد الوهات ، االستثمار االجنبي المباشر واثرة على التنمية االقتصادية في مصر ) -

 08و  07( ص 0995)

  

    42 اعتراتيجياك( ، عين شمس ، ص ا –( ، تنميه المجتمعاك المحتيه )ا اتجاهاك المعاصره 2001هحمد خاطر )  -(   2)
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عووة المعووتنمر بوو ن العياعووة ام تصووادية توجاووك بووى رجعووة لتتصوودير ، و تاووا فقووط عووو  وعنوودما تعووتقر  نا
تؤتى العياعة ام تصادية التصديرية نمارها فى دعم التصدير وجذب امعتنماراك المحتية واألجنبية ويكون 

ا يقوو  مون هذا بمنابة ختق حتقة م رغة حميدة بين امعتنماراك والصادراك ت تى بالمإيد مون الصوادراك ممو
 التوجه التصدير  لتعياعة ام تصادية 

يكووون تحقيووق هووذه األهوودا  عوون طريووق تضووافر وتوحوود جاووود القطاعوواك الماليووة وامعووتنمارية والتصووديرية 
% كنعبة من النواتم المحتوى امجموالى حاليوًا إلوى نعوب 08 -% 07بالدولة لإلرت اا بمعدج امعتنمار من 

يع تمويووووج الجانووووب األكبوووور موووون هووووذه امعووووتنماراك موووون الموووودخراك %  موووون تشووووج28 -% 25تتووووراو  بووووين 
 المحتية  

عوداد من وموة  ولتحقيق هذه األهدا  التصديرية الطموحة يجب عتينا إعادة الن ور فوى العياعواك المتبعوة وا 
% مون إجموالى الصوادراك العوتعية 20جيدة لتنمية هذا القطاا لتوصوج إلى معدج إيادة عنوية  ا يقج عون 

ق العمج عتى حج المشوكىك التوى تعووق نموو صوادراتنا ورعوم عياعواك تنعويقية واضوحة ومتكامتوة عن طري
 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 
صوووى  عجوووإ الميوووإان إيجوووابى عتوووى ختوووق فووورص عموووج ج ديووودة وجوووذب امعوووتنماراك المحتيوووة واألجنبيوووة ، وا 

 التجار  وميإان المدفوعاك لتحقيق معد اك نمو متإايدة 

 

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

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

ك ام الر ابوة عتوى الصوادراتوضيح هحكام امعتيراد ، وال صج النانى هحكام التصدير، نم ال صج النالون هحكو
متضومنًا  ائحوة القواعود  2005لعونة  770ولقد صدر  رار وإير الصوناعة والتجوارة الخارجيوة ر وم  والوارداك

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

حكوووام وعووونتناوج بشوووئ مووون الت صووويج هشوووكاج وحوووا اك التصووودير ، الضووورائب الم روضوووة عتوووى الصوووادراك، وه
 و واعد التصدير 
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 أشكال وحاالت الت دير 
 (1)يمكن تحديد حا اك وهشكاج التصدير فى 

 منتجاك مصرية هو هجنبية مرك بعمتياك تصنيعية هو إنتاجية غيرك من شكتاا هو طبيعتاا  -0

 منتجاك عبق إعتيرادها وتم التختيص الجمركى عتياا )تصدير ما عبق إعتيراده(  -2

 إفراج مؤ ك(   –عما  مؤ ك  –ق هن مة جمركية خاصة )دروباك منتجاك يعاد تصديرها وف -1

 الضرائب والرسوم المفروضة عل  ال ادرات 
، كوذلك القورار  0990لعونة  00تم إع ا  الصادراك المصرية من الضورائب عتوى المبيعواك وفقوًا لتقوانون ر وم  

يتضمن تحصيج ضرائب جمركية بنصدار التعري ة الجمركية وتعديىته لم  2007لعنة  19الجماور  ر م  
يجووإ لووإير التجوارة فورض رعوم  0975لعونة  008مون القوانون  8عتى الصادراك ، إ ا هنه بموجوب الموادة 

 عتى بعض الصادراك  

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

 -: (2)ش ن التصدير ب نه فى 

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

   العيناك ومواد الدعاية 

 من العتع المدعمة وامعتراتيجية  الادايا ومشترياك العيا  واألجانب بشرط ه ا تكون 

  المتعتقاك الشخصية 

   التبرعاك والمعوناك العينية 

   العتع المصدرة بغرض العرض هو التصتيح هو التشغيج وامعادة 

                                                 

    021( ، التصدير وامعتيراد ، جااإ نشر وتوإيع الكتاب الجامعى، جامعة حتوان، ص 2008عمر عالمان )  -(   1)

    04-02( ، الايئة العامة لشئون المطابع األميريه ، ص ص 2005الىئحة ا اعتيراديه )  -(   2)
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  العتع المصدرة من جاة حكومية لع اراك هو  نتصياك 

  العتع التى حرر عناا بيان جمركى لإلفراج الناائى ويطتب إعادة تصديرها 

 : تصدر المنتجاك المصرية عن طريق الجمارك مباشرة دون حاجة لموافقة تصديرية: انياً ث

:  ا يجوووإ تصوودير المنتجوواك الصووناعية إ ا إذا كانووك موون إنتوواج منشووآك صووناعية صووادر لاووا توورخيص   ثالثةةاً 
 بن امتاا ومإاولة نشاطاا 

هو عبواتاوووا الموووودون عتياووووا هعووووما  هو :   ا يجووووإ تصوووودير منتجوووواك المشوووروعاك امنتاجيووووة المصوووورية   رابعةةةةاً 
 عىماك هذه المشروعاك إ ا بواعطتاا هو من تنبيه هو بنا  عتى موافقة هو ترخيص مونق مناا 

 : يكون تصدير المنتجاك البترولية بموافقة الايئة العامة لتبتروج  خامساً 

 لجمارك مباشرة : يتم تصدير العتع التى عبق امفراج عناا برعم الوارد عن طريق اسادسًا 

( عوون كووج رعووالة وتعووتيمه إلووى فوورا 7: يتتووإم المصوودر هو ممنتووه بنعووتي ا  النموووذج امحصووائى ر ووم  )سةةابعًا  
 الايئة العامة لتر ابة عتى الصادراك والوارداك المختص  بج الشحن 

متووع بمقتضوواه :  يتتووإم المصوودر عنوود التصوودير إلووى الوودوج المبوورم بيناووا وبووين مصوور إت وواق ت ضوويتى وتتثامنةةًا 
الصادراك المصرية بنع ا  جمركى هن يصاحب الرعالة المصدرة شاادة منش  وفقًا لتشروط واألوضاا التى 

 يتضمناا امت اق 

:  تصووودر الايئوووة العاموووة لتر ابوووة عتوووى الصوووادراك والووووارداك شوووااداك المنشووو ة لتصوووادراك مووون العوووتع تاسةةةعًا 
صص المكوانى شوااداك المنشو  لتعوتع المصورية المصودرة إلوى المصرية ، وتصدر الغر  التجارية وفقًا لتتخ

 الدوج األخر  

: يتتووإم المصوودر بوو ن يتوويح لتايئووة العامووة لتر ابووة عتووى الصووادراك والوووارداك كافووة البيانوواك والمعتوموواك عاشةةرًا 
 الخاصة بشااداك المنش  التى تصدرها الايئة بما يمكناا من التحقق من صحة المنش   

 تولى الايئة العامة لتر ابة عتى الصادراك والوارداك إمعاك عجج المصدرين  : تحادى عشر 

: يقدم طتب القيد فى عجج المصدرين متضمنًا البياناك الخاصة بنعم طالب القيد وامعم التجار  ثان  عشر 
 والعمة التجارية وعنوان محج النشاط ونوعه واألصنا  التى يرغب تصديرها والعىمة التجارية 

: تتووودرج العقوبووواك الخاصوووة بالمخال ووواك الموووؤنرة عتوووى القيووود فوووى عوووجج المصووودرين بوووين امنوووذار لةةةث عشةةةر ثا
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لغا   يد المصدر   واميقا  وا 

: يجوووإ عقوود صوو قاك متكافئووة لتبووادج العووتع هو الخوودماك ويجوووإ تن يووذ هووذه العقووود لووو موون غيوور رابةةع عشةةر 
 ذ عقد الص قة من خىج هحد البنوك فى مصر المو عين عتى عقد الص قة ، وفى كج األحواج يتم تن ي

: يتعووين عتووى المصوودر  بووج التصوودير لتعووتع الخاضووعة لتر ابووة عتووى الصووادراك الحصوووج عتووى خةةامس عشةةر
جرا اك ال حص ور ابة العتع المصدرة   موافقة الايئة العامة لتر ابة عتى الصادراك والوارداك وفقًا لقواعد وا 

 ت الت دير :إجراءات ومستنداالمبحث الثالث 
 -ويتم التعري  خىلاا بما يتى :

 معتنداك التصدير               التصدير وفق  وانين خاصة  

 شروط وهشكاج تعتيم الرعالة المصدرة                          إجرا اك التصدير 

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

 هناك عتع تعتتإم الحصوج عتى موافقاك  بج التصدير حاالت تستلزم موافقات خا ة 
 موافقة ووارة الزراعة. السلع الزراعية والحيوانية ومنتجاتها

 موافقة ووارة الزراعة. األعــالف األســمدة والمبيدات

 موافقة ووارة الصحة. السلع الغكائية وأوعية حفظ الطعام    

 موافقة ووارة الصحة. األدوية البشرية والبيطرية

 موافقة ووارة الثقافة. المطبوعات والمصنفات السمعية والبصرية 

 موافقة األوهر الشريا.  المصحا الشريا والكتب الدينية

 موافقة الجهاو المركز  للتعي ة وامحصاء. ديسكات الكمبيوتر

 موافقة ووارة الداخلية  األسلحة

 موافقة ووارة التجارة والصناعة  والت الكهبيةالمشغ

 بعا السلع الزراعية
موافقة الهيي ة العامة للرقابة على الصادرات  

 والواردات.
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 معووووتنداك التصديوووور :

 ههم الجااك التى تتعامج مع معتنداك التصدير :
 الجمارك  -4  شركاك الشحن -1   شركاك الت مين   -2     البنوك  -0
 جااك ال حص والر ابة -6   هيئة المينا  -5

تبده امجرا اك التصديرية بعد هن يتم امت اق بين المصدر والمعتورد األجنبى عتى العروض المقدمة من 
 ن ام الدفع    -شروط التعتيم -التعبئة– المواص اك -الكمياك -األععار حين :

عتي ا  معتنداك التصدير   ، وههماا :نم يبده المصدر فى إعداد وا 

 الشاادة الجمركية   

 ال اتورة التجارية  

 كش  العبوة  

  شاادة المنش  

 إذن الشحن 

  بوليصة الشحن 

  شاادة الت مين 

  خطاب امعتماد المعتند  

Custom Certificate 

Commercial Invoice 

Packing List 

Certificate Of Origin 

Consignment Note 

Bill Of Lading 

Insurance Certificate 

Letter Of Credit 

 إجةةةةراءات الت ديةةةر 

 اإلجراءات الجمركية :

  ك م(  01تبده بتقديم شاادة امجرا اك الجمركية )إعتمارة 

  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 جمركيًا  :
 المرحتووة النانيووة               المرحتووة األولووووى        

  شاادة الصادر 

  فاتورة 

  بيان العبوة إن وجد 

  شاادة القيد بعجج المصدرين 

  إذن الشحن 

  يووود الشووواادة المعوووتوفية وتحريووور إذن 
 امفراج 

 تن ير إذن الشحن وتحديد الباب 

 دخوج بعوووووودد طوووووورود كارتووووووة الوووووو
 الرعالة 

  التجنة الجمركية المختصة 

  إذن الشحن وهصج امفراج 

 . Incotermsالقواعد الدولية لتفسير الم طلحات التجارية 

 ويمكن تحديد شروط التعتيم األكنر شيوعًا 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 

 : أهةةم عوائةةق الت ديةةرالمبحث الرابع 

لتحتيووج األعووباب التووى هدك إلووى ضووع  الصووادراك المصوورية كووان لإامووًا هن نقوووم بدراعووة ههووم العوائووق التووى 
 تاا  بج الشروا فى تن يذ ه  عياعة تاد  إلى تشجيع التصدير تواجه التصدير فى مصر والتى يجب إإال

وتواجووه عمتيووة امنتوواج والتصوودير عووددًا موون المشووكىك التووى تعوووق هدا هووا وتضووع  موون ك ووا ة مؤععوواتاا 
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امنتاجية مما يؤنر بالعتب عتى بيئة امعتنمار وامنتاج ، وبالتالى عتوى  طواا التصودير  و ود تنوعوك هوذه 
ين مشوووكىك خاصوووة بوووالن م الضوووريبية والجمركيوووة ، ومشوووكىك خاصوووة بوووالن م النقديوووة ، المشوووكىك موووا بووو

ومشكىك خاصة بالجااإ امدار  والن ام التشريعى، وذلك بامضافة إلى ما  د يواجه  طواا التصودير مون 
مخوووواطر تمويتيووووة ، وكووووذلك الصوووودماك والتقتبوووواك ام تصووووادية باألعووووواق العالميووووة ، وعوووويتم إعووووتعراض هووووذه 

 -: (1)لمعو اك فيما يتىا

 الن م الجمركية والضريبية :

يمنووج الايكووج الضووريبى والجمركووى هكبوور مشووكتة تواجووه  طوواا التصوودير فووى مصوور وذلووك لعوودة هعووباب ههماووا 
إرت ووواا متوعوووط التعري وووة الجمركيوووة ، وبالتوووالى إرت ووواا  يموووة الجموووارك التوووى يتحمتاوووا المصووودر عنووود إعوووتيراد 

 معتتإماك امنتاج  

يىحوو  هن كووج الووودور التووى نجحووك فوووى إحوودان ط وورة تصوووديرية حققووك ذلووك فوووى  ووج عياعووة عاموووة  ولووذلك
تعتاد  تخ يض الجمارك بص ة عامة عتى كج العتع المعتوردة مما انعكس عتى تخ ويض  يموة الجموارك 

 المدفوعة عتى المدخىك المعتوردة ألغراض التصدير 

 الضرائب :  -ه 

طووى لتتصوودير ه  إع ووا  ضووريبى لمجوورد هنووه نشوواط تصوودير  ولكوون يتمتووع اختووارك الحكومووة المصوورية ه ا تع
بامع ووا  نشوواط امعووتنمار هيووا كووان الاوود  منووه ، إنطى ووًا موون هن امع ووا  لوويس هفضووج الحوووافإ التووى يمكوون 
منحاا لتتصدير ، كما هن امع ا  الضريبى لنشاط التصدير هحود هعواليب دعوم التصودير التوى  ا تعومح باوا 

تجارة العالمية فى حين هن هنواك هعواليب هخور  يمكون اعوتخداماا حيون هناوا هكنور فاعتيوة ومعومو  إت ا ية ال
باا دوليًا  فمنًى يمكون إعوادة الن ور فوى تبعويط امجورا اك واعوتخدام الون م الجمركيوة فوى التصودير وطريقوة 

ن عوب  الضووريبة وتو يوك تحصويج الضورائب ورد الضوريبة موون القطاعواك التوى تقووم بالتصودير ممووا يقتوج مو
 عتى المنتم دون إع ائه مناا هو الت نير عتى حصيتة الدولة مناا  

ودون الخووووض فوووى ت اصووويج المشووواكج والحتووووج يك وووى امشوووارة إلوووى هن ههوووم تحووود  لتتصووودير هوووو امع وووا  
الضريبى والذ  يتم بموجبه تختيص الصادراك المصرية من جميع الضرائب والرعووم المحتيوة لمعواواته موع 

فعوووه األجنبوووى فوووى األعوووواق العالميوووة  ولوووذلك يعتبووور امع وووا  الضوووريبى هحووود ههوووم مكونووواك عياعوووة تنميوووة منا
 التصدير لتدولة  

                                                 

    60 -52عياعتاا( ، ص ص  –ن رياتاوا  –( ، التنميوه ا ا تصادية )م اوماا 2000تينى )محمد عجميه ومحمد ال  -(   1)
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 الجمارك :  -ب

إذا كووان التصوودير يووتم فووى بيئووة تتميووإ بنرت وواا الجمووارك عتووى الوووارداك موون موودخىك امنتوواج ، فوونن هعووتوب 
ية التووى يجووب التركيووإ عتياووا لخ ووض تكت ووة امعووتيراد وعوورعة إعووترداد الجمووارك تصووبح هووى العناصوور الرئيعوو

 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 
مشوكىك فوى التطبيوق عووا  فوى تعقيود ت اد  دفع جمارك عتى المدخىك، وماإالك هذه األياك تعوانى مون 

امجوورا اك هو توو خير رد الضوورائب 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 

 ى يتم إعتردادها  فى امنتاج التى تحدد  يمة الجمارك الت

 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 

 إيع الموارد بين القطاعين  هى المؤنر األعاعى فى تو 

يجووب هن تتضوومن ه  عياعووة ا تصووادية تعووتاد  تنميووة الصووادراك معالجووة صووريحة لعووعر الصوور  حيوون 
عانك الصادراك المصرية عتى مدار عنواك عابقة من عياعة لععر الصر  لم تكن تعتاد  عو  تنبيك 

القوودرة التنافعووية لتتصوودير  يجووب عووعر الصوور  هيووا كانووك نتائجووه عتووى ا ا تصوواد القووومى ولووم تعوون بتع وويم 
 وضع عياعة واضحة لمواجاة ما يمكن هن يكون عقبة  اتتة همام ه  فرص تصدير وطنية 

ولووذلك نجووود هن كوووج الوودوج التوووى طبقوووك عياعووواك تصووديرية ناجحوووة إنتاجوووك عياعووة لعوووعر الصووور  تاووود  
 اجاا المحتى فى مواجاة الوارداك بنعتمرار إلى حماية القدرة التنافعية لصادراتاا والقدرة التنافعية منت

 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 

  منح امئتمان إرت اا تكت ة 
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  التمييإ فى منح امئتمان بين الصناعاك التجميعية والصناعاك المغذية 

  إنشا  البنك المصر  لتنمية الصادراك دون توفير الموارد المالية المناعبة 

 : اآلليات وسبل حل المعوقات الت ديريةالمبحث الخامس 

درة هجاوووإة الدولوووة عتوووى تختووويص الصوووادراك مووون ة والقووودرة التنافعوووية لتصوووادراك بقووو1تتووو نر الك وووا ة التصوووديرب
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 الضووريبى ، وهووى عبووارة عوون امجوورا اك 

 نتاجية التى ترفع تكت ة العمتية ام

 (2) وسنتناول فيما يل  أهم السبل المقترحة لحل المعوقات الت ديرية :

 أواًل  : 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 والجمارك  -

تتمنووج إجوورا اك تخ وويض بعووض الضوورائب والرعوووم الجمركيووة بصوو ة عامووة فووى إجوورا اك  طاعيووة  ا يمكوون 
التعر  عتياا إ ا من خوىج وضوع دراعواك م صوتة لتمشواكج القطاعيوة  ولوذلك عويتم تحديود المإيود مون هوذه 

اعيووة ، وموون المتو ووع هن يحتووج هووذا البنوود جووإ ًا امجوورا اك موون خووىج امعووتمرار فووى دراعووة العياعوواك القط
 متإايدًا فى المعتقبج مع بتورة هذه العياعاك 

 نورد فيما يل  بعض األمثلة للتخفيضات المقترحة :

  التعوووواون مووووع وإارة الماليووووة عتووووى دراعووووة إلغووووا  جميووووع الرعوووووم والضوووورائب عتووووى اأ اك والمعووووداك
 ويخ ض من تكت ة إنتاج العتعة المصدرة  الرهعمالية المعتوردة مما عيشجع امعتنمار

  دراعة إمكانية إعوتبداج موا يعور  بتحعوين العوعر عنود تقودير الضورائب الجمركيوة عتوى الووارداك مون
لخاماك والمواد األولية ومعتتإماك امنتاج و طع الغيوار بن وام يعتمود عتوى األعوعار ال عتيوة لتوداوج ا

هووذه العووتع فووى األعووواق العالميووة  وتطبووق اأن وإارة الماليووة متمنتووة فووى  طوواا الجمووارك الوون م التووى 
                                                 

1
 2000البحث العلمى والتنمية االقتصادية فى البلدان النامية المنصورة محمود الزهير   

    80هر، ص ( ، الن م الجمركيه الخاصه وانارها فى تدعيم القدرة التصديريه ، جامعة األإ 2000هبوبكر عامر )  -
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كيووة والتعووعير تتمشووى مووع إلتإاموواك مصوور فووى من مووة التجووارة العالميووة والخاصووة بتحديوود القوويم الجمر 
 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 تمايوودًا 

 لتتشاور مع مختت  الجااك لبحن إلغائاا هو تخ يضاا 

  إيادة فترة عما  ضريبة المبيعاك من شارين إلى عتة هشار دراعة إمكانية 

  دراعة إمكانية إلغوا  الرعووم الجمركيوة عتوى معوتتإماك إنتواج المىبوس الجواهإة لموا لاوذا امجورا  مون
هنر كبير عتى التخ ي  من عب  إجرا اك العما  المؤ ك والدروباك لصوغر حصويتة الجموارك مون 

 هذه البنود بشرط ضمان التصدير 

 ثانيًا :  اإلعفاء الجمرك  الفعال 
 نظام السماح المؤقت :  -0

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 حوورة هو ه  جاووة  ا تخضووع وارداتاووا لتضوورائب الجمركيووة منووج 

بتروج  ويتم إعادة التصدير خىج مدة محددة من تاريخ امفراج الجمركى عن البضوائع موع جوواإ شركاك ال
إطالووة هووذه الموودة ألعووباب مبووررة   وعنوود التصوودير تعقوود لجنووة مشووكتة موون الر ابووة الصووناعية لتحديوود نعوووب 

 م فى إنتاجه التشغيج ونعب عادم الصناعة لمعرفة نعب المنتم الناائى وحجم المنتم المعتورد المعتخد

 -يتم اأن تطوير ن ام العما  المؤ ك بالتعاون مع وإارة المالية فى إطار المبادئ األتيه:

   معالجة  اهرة التاريب 

  تطوووووير الضووووماناك المطتوبووووة موووون المصوووودر مقابووووج العووووما  بوووودخوج العووووتع وتخ وووويض تكت ووووة هووووذه
 الضماناك 

  تطوير الياك إعترداد الضماناك 

 لك والمعامىك ال نية لتعمتية امنتاجية إعادة حعاب نعب الاا 
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تطبيق ن ام ياد  فى األجج المتوعط إلى  يام هيئة الر ابة عتوى  1تدرس وإارة الصناعة والتجارة الخارجية
الصادراك والوارداك بضمان المصدر لد  الجمارك بد ا من الحصوج عتوى ضوماناك بنكيوة  ويعوتتإم ذلوك 

ذين يمكن هن يتمتعوا باذا الن ام ، و د  وبتك هذه ال كرة بالترحواب مون وضع ضوابط لتحديد المعتوردين ال
ولقود صودر  ورار رئويس مجتوس الووإرا  عتوى  يوام  المصدرين وجار  حاليا وضع الضوابط الىإموة لتتطبيوق 

وإير المالية بنصدار  وائم ب عما  الشركاك المصدرة المعتوفاة لمجموعة مون الشوروط المتعتقوة بالجديوة فوى 
  لتصدير ، وحعن العمعةا

واملتووإام بالقواعوود الجمركيووة ، وتع ووى كووج شووركة مصوودرة وردك فووى هووذه القوووائم موون ه  ضووماناك فووى حوودود 
معينوة يحوددها القورار  يعتبور هووذا القورار الخطووة األولوى نحوو تطوووير ن وم امع وا  الضوريبى ، وعوو  ينووتم 

لعمتوى لتقورار  الر ابوة عتوى العوما  المؤ وك لمنوع عناا مإيد من التطور فوى هوذه الون م فوى ضوو  التطبيوق ا
 التاريب 
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  ناعة المنسوجات مشاكلها ومعوقاتها وأثر النظم الجمركية  :المبحث السادس
طالب المعئولون فى غرفة الصناعاك النعيجية بنتحاد الغر  الصناعية وإيور الصوناعة والتجوارة الخارجيوة 

تشكتك من غرفة الصناعاك لمعرفة مشاكج  طاا الصناعاك النعيجية وهولاا  بت عيج توصياك التجنة التى
تشوديد الر ابوة عتوى ن وام العوما  المؤ وك والووذ  اعوتغته بعوض المعوتوردين المعوتغتين فوى تاريوب المىبووس 

   (1)الجاهإة واأل مشة عيئة التصنيع داخج البىد بد ًا من إعادة تصديرها كما يقضى ن ام العما  المؤ ك

وهكد هن إتحاد الغر  الصناعية يدرك تماما المشاكج التى تواجوه الغور  الصوناعية المختت وة والتوى تصوج لوو 
غرفة وتتواصج الجاود المبذوله من المعئولون عن الصناعة فى إيجواد حتووج عمتيوة لمشواكج التصونيع  06

ن ووىك األمنووى الووذ  فووى مصوور حيوون هناووا توو نرك جميعاووا بمشووكتة التاريووب المكنوو  لتبضووائع فووى  ووج ام
شادته مصر فى الشاور العابقة وهن ضع  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 
س القطووون وغوووإج القطووون والنعووويم )صوووناعة القمووواش( والصوووباغة هن يعموووج دون اأخووور وهوووى صوووناعاك كوووب

والطباعوووة وهخيووورًا مصوووانع المىبوووس الجووواهإة ، وفوووى ضووورب صوووناعة النعووويم ضووورب لكوووج هوووذه األنوووواا مووون 
 المصانع والعامتين باا 

وهكووود هن المنوووتم الناوووائى كمىبوووس جووواهإة يحتاجوووه الجماوووور بشوووكج هعاعوووى بعووود إخت وووا  التووورإ  والخياطوووة 
ن موون المجتمووع المصوور  وت ضوويج الجميووع شوورا  المىبووس الجوواهإة ولكوون  طاعوواك الصووناعة تواجووه التقتيوودي

تاريوووب ه مشوووة رخيصوووة مصووونوعة مووون هنعوووجة صوووناعية رديئوووة إضوووافة إلوووى اعوووتخدام صوووبغاك وكيماويووواك 
ممنوعوووة دوليوووا مووون ا اعوووتخدام لخطورتاوووا عتوووى البشووورة وهوووو موووا ي عووور رخوووص هعوووعارها مقارنوووة بالمنتجووواك 

 من المىبس الجاهإة   المصرية

إن ن ووام العووما  المؤ ووك  ا يمكوون إلغائووه ل ائدتووه لتمصوودرين المصووريين الشوورفا  ولكوون الر ابووة عتعوود البوواب 

                                                 

 المصدر : مو ع اخبار مصر(   1)
ى النحوو ا ا تصواد ، )دراعوة حالوه عتوى المؤععواك ( ، هنر تنميه الصادراك الغير تغطيه عت2000مصط ى بن عاحه )  -

    72الصغيرة( رعاله ماجعتير غير منشوره ، جامعة عين شمس ، ص 
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همووام المنحوورفين والمعووتجدين عتووى المانووة بعوود نووورة ينوواير والووذين وجوودوا فياووا فرصووة كبيوورة لتمكعووب الغيوور 
 يب البضائع الشرعى خاصة مع إتعاا المنافذ الغير شرعية لتار 

وهكوودك لجنووة الجمووارك بنتحوواد الصووناعاك وعوودد موون المجووالس التصووديرية رفضوواا إعتووإام الحكومووة الموافقووة 
عتوووى مشوووروا  ووورار يح ووور إعوووتيراد بالغوووإوج واأل مشوووة والجتوووود ومكونووواك األجاوووإة المنإليوووةب بن وووام العوووما  

، محووذرة موون هن إصوودار الحكومووة المؤ ووك ، ضوومن مجموعووة موون القووراراك لمكافحووة التاريووب لتعوووق المحتيووة
  رارا 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 
 ا من عنراك ش نه رفع التكت ة التمويتية لتشركاك المصدرة فى الو ك الذ  تعانى فيه مع ما

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 

ا  المؤ وك لتشوركاك المصودرة بنعوتيراد إحتياجاتاوا بعد الت كد من تصودير الشوحنة ، بينموا يعومح ن وام العوم
موون المووواد الخووام ، دون عووداد ه  رعوووم جمركيووة هو ضوورائب مبيعوواك ، وكووذلك امع ووا  بصوو ة مؤ تووه موون 

 القواعد امعتيراديه 

 مما يؤكد عتى وجود ضوابط هكنر د ة محكام العيطرة عتى ن ام العما  المؤ ك  

تمىبووس الجوواهإة ، هنووه يعتووإم عمووج مشووروا القوورار الووذ  تعتووإم الحكومووة وهوضووح رئوويس المجتووس التصوودير  ل
 إ راره لعمج ضوابط هكنر محكام الر ابة عتى إعتغىج الن م الجمركية 

متيوار دو ار  2وحذر من تضرر صادراك المىبس الجاهإة والم روشواك المنإليوة، التوى وصوتك  يمتاوا إلوى 
القووورار عووويرفع التكت وووة عتوووى المصووودر بموووا يوووواإ   يموووة الجموووارك ، مؤكووودًا هن تطبيوووق منوووج هوووذا  2000عوووام 

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

فوى التاريوب معتبورًا  ولقد هوضح بعض المعوئولون هنوه  ا يوجود دليوج واضوح عتوى هن العوما  المؤ وك عوبب
 هن مجموعة من المصانع غير القادرة عتى المنافعة هى التى تنير هذا األمر 

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

 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 بوووإارة الصووناعة والتجووارة الخارجيووة، والتووى توونص عتووى الح ووا  عتووى 

م العما  المؤ ك ، ولكون بضووابط تتعتوق بتخ ويض مودة بقوا  البضواعة ، وتحديود كميوة امعوتيراد بنعوبة  ن ا
% موون الطا ووة امنتاجيووة لتمصوونع فووى العووجج الصووناعى ، وتشووديد الر ابووة فووى حووا اك التشووغيج لوود  050
 الغير 

تيعوويراك موون والتعووايىك إن الو ووك الووذ  يطالووب فيووه الخبوورا  بضوورورة إيووادة الصووادراك المصوورية وتقووديم ال
لتمصدرين حتى يمكن جتب عمته هجنبية لتبىد جا  إتجاه الحكومة بنعتبعاد عدد العتع التوى يوتم إعوتيرادها 
بغرض إعادة التصدير وفقًا لن ام العما  المؤ ك لينير مخاو  المصدرين من و   ن ام العما  المؤ ك 

 الصادراك المصرية بص ة عامة ، وهو ما  د يكون له ت نير عتبى عتى 

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 وفقووًا لمووا يتووردد هووى المنعوووجاك والغووإوج والجتووود 
 دواك واألجاإة المنإلية  و طع الغيار الخاصة با ا

وير  المصدرون هن هذا القرار فى حاج صدوره يتجاهج حاجة مصور لمإيود مون مووارد النقود األجنبوى ، فوى 
متيوار دو ار  01.6الو ك الذ  نحتاج فيه لاذه الموارد خاصة مع التراجع المعوتمر لإلحتيواطى النقود  إلوى 

   2001حتى فبراير 

انع المصرية ضرورة إعتمرار ن وام العوما  المؤ وك موع معالجوة موا  اور وير  المصدرون وهصحاب المص
 به من نغراك إعتغتاا البعض من خىج تشديد العقوباك عتى ه  مصدر فى حالة المخال ة  

وحوووج هووذا  امووك الجمعيةالمصوورية لمنتجووى المنعوووجاك والمىبووس الجوواهإة ، تضوومنك هن هووذا القوورار الووذ  
نووج الكووم األكبوور موون الصووادراك المصوورية عوويؤنر عووتبيًا عوووا  عتووى حجووم يمووس خمووس صووناعاك رئيعووية تم

 الصادراك هو عتى الصناعة التى  ا تتحمج حاليًا ه  عتبياك باذا الحجم 

بالنعوبة لتصوادراك  ود  ا تعوتطيع الصوادراك المصورية فوى  وج ال ورو  الداختيوة والمنافعوة العالميوة تحموج 
، وهذا القرار  د يؤد  إلى و   الصوادراك لويس فقوط خوىج مودة  ه  هعبا  ومشاكج وهى تعتطيع المنافعة

 القرار ولكن هكبر من ذلك 

همووا بالنعووبة لصووناعة المىبووس الجوواهإة المحتيووة التووى تعووانى موون ال وورو  ام تصووادية مووا يجعتاووا تخ ووض 
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 % فنناا  ا تتحمج عبئًا هضافيًا لتعريح العمالة لتمصانع المصدرة 50إنتاجاا بنعبة  

لعما  المؤ ك هو ن ام عالمى تعمج بوه جميوع الودوج المصودرة و ا يعقوج هن الحكوموة المصورية عواجإة إن ا
عن تن يم هذا الن ام ، والقضا  عتى عتبياته ويكون القرار العاج هو إلغا  القرار برمته، وهذا  ورار يعتبور 

ورا  إدعا اك بوالتارب وبوالعكس  واحدًا من عتعتة القراراك التى هصدرتاا الدولة من دون دراعة وذلك جرياً 
 كانك هذه القراراك العبب الرئيعى لتحويج المعتورد الشرعى إلى التارب 

وطالبوك بمإيوود مون التوو نى وهخووذ اأرا  فوى دائوورة هوعوع موون الوودائرة الضويقة التووى تعتشويرها الحكومووة ، وعتووى 
مىبوووس الجووواهإة والمجتوووس جانوووب اخووور تقووودم عووودد مووون المجوووالس التصوووديرية ومناوووا المجتوووس التصووودير  لت

التصدير  لتم روشواك المنإليوة والمجتوس التصودير  لتصوناعاك الاندعوية واملكترونيوة والمجتوس التصودير  
لتجتود والمنتجاك رئيس إتحاد الصناعاك إعتراضًا عتى امتجاه الحكومى مصدار  رار و   امعت ادة من 

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

وهعتنوووك المجوووالس هن القووورار عووويمنج ضوووررًا بالغوووًا لتصوووناعاك التصوووديرية ، موووا يترتوووب عتيوووه إرت ووواا تكت وووة 
الصوووادراك لتمنوووتم المصووور  ، وخ وووض القووودرة التنافعوووية لوووه ، إضوووافة إلوووى ضوووياا جوووإ  كبيووور مووون ال ووورص 

إيادة نعبة البطالة إضافة إلى ضياا مووارد الدولوة مون حصويتة التصديرية المتاحة وتعريح العمالة الحالية و 
الصووادراك موون العمتووة الصووعبة ، مووع ضووياا موووارد هخوور  منووج الضوورائب عتووى األربووا  التجاريووة والصووناعية 
وكذلك الت ميناك امجتماعية لتعماج وضريبة كعوب العموج ، وحوذر البيوان مون هن هوذا امجورا  عويؤد  إلوى 

 0961ألجنبية فوى هوذه القطاعواك، ول وك إلوى هن ن وام العوما  المؤ وك عواهم منوذ عوام طرد امعتنماراك ا
 فى دفع عجتة الصادراك المصرية وهو ن ام يتبعه العديد من دوج العالم لتشجيع صادراتاا 

وهوضوووح البيوووان هنوووه إذا كوووان هنووواك مووون يعوووئ إعوووتغىج هوووذا الن وووام فيجوووب عتوووى الدولوووة األخوووذ عتوووى هيووود  
ع ه صى العقوباك الممكنة عتويام ولويس و و  الن وام برمتوه والوذ  يعوت يد منوه الشورفا  مون المخال ين ووض

 المنتجين والمصدرين ، فضًى عن مئاك اأ ا  من العماج فى هذه المنشآك الصناعية  

وهوضووح رئوويس غرفووة صووناعة الجتووود بنتحوواد الصووناعاك المصوورية ، بضوورورة و وو  معوواندة صووندوق دعووم 
ائج الجتوووود المصووودرة ، وتوجيوووه هوووذا الووودعم إلوووى تطووووير المصوووانع وإيوووادة امعوووتنماراك الصوووادراك عتوووى رعووو

 ومواجاة حا اك البطالة المعتشرية فى القطاا مما يصب فى دعم ام تصاد المصر   
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 المناطةةق الحةةةةرة  
والوووذ   والخووواص بضوووماناك وحووووافإ امعوووتنمار وتعديىتوووه 0997لعووونة  8إعوووادة الن ووور فوووى القوووانون ر وووم   

هصبح مجا ًا خصبًا لتتاريب ، من حين عدم إخضاا البضائع التى تصدرها مشروعاك المنطقة الحرة إلى 
خوووارج الوووبىد هو تعوووتوردها لمإاولوووة نشووواطاا لتقواعووود الخاصوووة بامعوووتيراد والتصووودير وامجووورا اك الجمركيوووة 

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

 05الصووناا موواإالوا يعتبوورون مشووكتة التاريووب هووى المشووكتة األكبوور التووى تاوودد ذلووك القطوواا ، وبحعووب تبتوو  
ن وتجوارًا متيار جنيه تقديراك غرفة الصناعاك النعجيه فنن فاتورة التاريب فى  طاا النعيم تضوم معوتوردي

 وموإعين عنويًا ، 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 
 %   45 -% 15خإينة الدولة ، فى رعوم الجمارك وضريبة المبيعاك تدور فى  طاا النعيم حوج 

متيوار جنيوه ،  20ومن المعرو  هن  طاا النعيم واحد من ههوم  طاعواك الصوناعة وتإيود إعوتنماراته عتوى 
متيووون شووخص ، وتعوود  02% موون إجمووالى العمالووه فووى  طوواا الصووناعة البالغووة حوووالى 25ويعمووج بووه نحووو 

التعري ووه صوناعه المنعووجاك واحووده مون الصووناعاك التوى  توك محميووه عتوى موود  إمنوى طويوج عوون طريوق 
الجمركيووة ، وهووو مووا هد  لنمووو مجموعوواك موون محترفووى التاريووب موون تجووار ومعتختصووين لإلعووت اده ب ووارق 
الجموووارك الم روضوووه ، وتوووم ذلوووك مووون خوووىج هن موووة العوووما  المؤ وووك والمنووواطق الحووورة التوووى تعووومح بنعوووتيراد 

امعتيراد لم تكن تتناعب  األ مشة معتخداماا فى تصنيع المىبس التى تصدر إلى الخارج ، إ ا هن كمياك
مع الطا اك امنتاجية لتمصانع مما يعنى هنه كان يتم تعريب كمياك من األ مشة إلى العووق المحتوى دون 

 دفع رعوم جمركية 

 10و د هوضح رئويس غرفوة الصوناعاك النعوجيه بو ن حجوم عووق المنعووجاك يقودر عونويا فوى مصور بنحوو 
 نتجاك المتداولة تدخج مصر عن طريق التاريب % من حجم الم50متيار جنيه ، وهن نعبه 

وهوضووح إتحوواد الصووناعاك إلووى هن بعووض النوعيوواك المعروفووه لأل مشووة تبوواا فووى منطقووة األإهوور ب  ووج مووون 
نصوو  عووعر بيعاووا فووى بتوود إنتاجاووا    ويقوووج هن الووبعض يعووتورد كميوواك كبيوورة موون األ مشووة ليخبووئ فياووا ب 

مىيووين جنيووه ،  6  األ مشووة هن ربووح الحاويووه بالكووونتينرب يبتوو  ترامووادوجب حتووى هصووبح معروفووًا بووين معووتورد

                                                 

    220( ، التصدير وا اعتيراد ، الطبعة النانيه ، ص 2008عمر عالمان )  -(   1)
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ويضووي  هن كنيووورين كوووانوا يعمتوووون تجووارًا صوووغارًا فوووى  طووواا المىبوووس منووذ عووونواك  تيتوووه وتحولووووا اأن إلوووى 
عتغىلاا فى إدخاج منتجاك مح وره   متيارديراك بعبب تاريب األ مشة وا 

حوودود البريووه مووع ليبيووا ، ى العوواحج الشوور ى ، خاصووة عبوور الويشووير إلووى هن ههووم منافووذ التاريووب المعروفووة هوو
ن حجووم التاريووب اتعووع بشووده بعوود النوووره ، خاصووة مووع عوودم ت عيووج كنيوور موون القووراراك المانعووه و  وبورعووعيد ا 

لتتاريووب منووج متابعووة العووتع خووارج الوودائرة الجمركيووة ، وربووط إعووتيراد األ مشووة بالطا وواك امنتاجيووة لتمصووانع 
 المعتوردة 

غرفة الصناعاك النعجيه : هن مصانع المىبس تعمج ب  ج من نص  طا تاا بعبب وجود كمياك  ويوضح
 كبيرة من األ مشة والمىبس الماربه من الخارج ، والتى  ا تت ق مع ه  إشتراطاك صحيه هو بيئيه 

ابوة عتوى المنافوذ  ابد من تحر  الد ة من وإارتى الماليه والصناعه والتجارة لتحد من التاريب موع هحكوام الر 
الجمركيووووة المختت ووووة ، وربووووط كميوووواك الغووووإج واأل مشووووة المعووووتوردة بن ووووام العووووما  المؤ ووووك والمنوووواطق الحوووورة 
لووإام التجووار  بالطا وواك امنتاجيووه لتمصووانع ، بامضووافة إلووى إخضوواا كافووة الوووارداك لت حووص بامشووعاا ، وا 

 بالبيع بال اتورة  

 إجراءات تحسين بيئة الت دير 
 -:(1)ن بيئة التصدير عتى النحو التالى يمكن تحعي

   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 

 ك إلغا  العديد من المصروفاك والرعوم عتى الصادرا 

  تشكيج المجالس التصديرية 

    تحرير صر  العمىك الحرة همام الجنيه المصر 

  إنشا  صندوق تنمية الصادراك 

                                                 

وميإان المدفوعاك فوى مصور، المجتوة المصوريه  ( ، بالتغيراك الايكتية فى التجارة الخارجية2007عبدالمطتب عبدالحميد )  -(   1)
    64-52لتتنمية والتخطيط العدد النانى ، معاد التخطيط القومى ، القاهرة ، ص ص 
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 محاور وسياسات تنمية ال ادرات : المبحث السابع 
تعووود عمتيوووة تنميوووة وتنشووويط القطووواا التصووودير  فوووى ه  إ تصووواد معروفوووة لكافوووة العوووامتين فوووى مجووواج التجوووارة 

هوودا  وال وائوود واألدواك ، بووج العياعووياك والخطووط التن يذيووة، إذن لموواذا تت وووق دوج الخارجيووة موون حيوون األ
وتتقوواعس دوج هخوور  ج امجابووة بشووكج مبعووط تكموون فووى امدارة المتكامتووة وك ووا ة وفاعتيووة إختيووار األدواك 

مكانياته  خاصة فوى  وج إ تصواد عوالم ى شوديد المىئمة التى تتناعب مع نمط ام تصاد وتنبع من  دراته وا 
 المنافعة والتعقيد عتى كافة المعتوياك 

وتوجووود مجموعوووة مووون العياعووواك والبووورامم التوووى هت وووق عتياوووا مع وووم الخبووورا  والعوووامتين لووودفع معووود اك نموووو 
 -:(1)الصادراك فى  طاعاك الصناعة والخدماك نعرض مناا اأتى 

 :  بنا  إدارة وطنية لتنشاط التصدير     أوالً 

 تحعين جودة الصادراك ومناخ امعتنمار :  عياعاك    ثانياً 

 :  التمويج وامئتمان والت مين لتصادراك     ثالثاً 

 : التعويق والترويم   رابعاً 

 :  دور  طاا خدماك النقج فى تنمية الصادراك  خامساً 

 -وعنتناوج كج محور من تتك العياعاك لشئ من الت صيج :

 رى أواًل  :  بناء إدارة وطنيه للنشاط الت دي
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 

بتقووديماا إلووى العوووق العووالمى موورورًا  عتووى إإالووة امختنا وواك ونقوواط التعنوور بوود ا موون مرحتووة امنتوواج، وناايووة
بمراحج التجايإ، والتعبئة والتغتي  ، والنقوج ، وموا يصواحباا مون خودماك التمويوج ، والتو مين ، وامجورا اك 
الجمركيوووة ، والشوووحن لألعوووواق الخارجيوووة ، حتوووى الوصووووج إلوووى منافوووذ التوإيوووع ، وموووا يعوووبقاا مووون حموووىك 

 الناائى فى هذه األعواق   ترويجية ودعائية ، لتصج إلى المعتاتك

 
                                                 

    20 -05( / بعياعاك تنمية الصادراكب ، وإارة الصناعة والتجارة الخارجية، ص ص 2009عبدالحميد رضوان )  -(   1)
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 ثانيًا  :  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 دورًا هاما فى الت نير عتى هدا  الصادراك من خىج: 

  امووة شووبكاك امنتوواج لتتصوودير إProduction network for export  وتعنووى 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  النقوج و صور 

ايووا عتووى هووذه الشووركاك دون بووا ى المشووروعاك والاوود  موون إنشووا  هووذه الشووبكاك هووو إيووادة هووذه المإ 
 جوده وكمية صادراك الشركاك العامتة فى إطار هذه الشبكاك 

  امهتمووام بالبحووون والتطوووير بننشوووا  معاهوود متخصصوووة لتقووديم الووودعم ال نووى لتمشوووروعاك التووى توجوووه
 األعاليب التكنولوجية الحدينة  منتجاتاا لتتصدير وخاصة فيما يتعتق بتطبيق 

  ت هيووووج ودعووووم المنشووووآك امنتاجيووووة ذاك التوجووووه التصوووودير  وذلووووك لتحصوووووج عتووووى شووووااداك الجووووودة
 العالمية 

  تطوير المنتجواك الصوناعية بحيون تتوافوق موع التغيوراك فوى هذواق المعوتاتكين فوى األعوواق العالميوة
 كين فى األعواق الخارجية من خىج إجرا  األبحان والدراعاك عن هذواق المعتات

   التشجيع المعنو  لتمنتجين والمصنعين المحتتين : ت عيس جائإة ألفضج هدا  تصدير 

  وضووع بوورامم تدريبيووه لرفووع ماوواراك المصوودرين وذلووك بمووا يووؤد  إلووى إيووادة  وودرتام عتووى المنافعووة فووى
توى األعوواق الخارجيوة األعواق العالمية وتوفير خدمة امعتشاراك لمعاعدة المصدرين فى التعر  ع

 من خىج خبرا  التصدير 

  تدعيم الجودة وتعديج المنتم وفق احتياجاك العوق : إن إنخ اض جودة المنتجاك مون ههوم العواموج
التووى تحوووج دون إيووادة الصووادراك فووى األعووواق الخارجيووة ، ويعوود الجووودة موون ههووم عناصوور التوورويم 

الووبعض  وامعووراا بتطبيووق شووروط ن ووم الجووودة  التعووويقى ، وفووى  ووج ان تووا  األعووواق عتووى بعضوواا
الشووامتة عتووى المصووانع ، ك حوود الوعووائج الممكنووة لإلرتقووا  بجووودة إنتاجاووا، فوونن الجووودة توورتبط كووذلك 
بحاجووة كوووج عوووق عتوووى حووده ، ومووون نووم فتووويس هنوواك معيوووار موحوود لتجوووودة بووج يجوووب التعوور  عتوووى 

 احتياجاك كج عوق ومعتوياك الجودة المطتوبة فيه 
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 نووواخ مىئوووم لتتوجوووه التصووودير  : إن الدولوووة تقووووم بوووبعض العياعووواك ام تصوووادية ، والموجوووه ختوووق م
لتتصدير مع تو ي  كافة اممكانيواك المتاحوة فوى كافوة  طاعواك الدولوة لمعواندة النشواط التصودير  
وذلوووك مووون خوووىج إعوووادة الن ووور فوووى العياعووواك الضوووريبية والماليوووة ، لجوووذب المإيووود مووون امعوووتنماراك 

 واألجنبية   المحتية

  ت كيووود دور  طاعووواك الدولوووة مووون حيووون التعتووويم والتووودريب وتنميوووة المووووارد البشووورية ، لجوووذب الخبوووراك
عوووداد الدراعووواك المطتوبوووة لمعرفوووة الطتوووب المتو وووع عتوووى  والماووواراك الىإموووة لصوووناعة التصووودير ، وا 

 خدماك العمج عوا  فى العوق المحتى هو الدوج العربية واألجنبية 

 لمؤععوواك العتميووة ، موون خووىج نقووج امختراعوواك الجديوودة إلووى حيووإ التن يووذ فووى مجووا اك ت عيووج دور ا
 امنتاج المختت ة ، وختق الوحداك القادرة عتى نقج المعتوماك ب كنر الطرق فاعتية 

 ثالثًا  :  التمويل واإلئتمان والتأمين لل ادرات :
مئتمان ، ولذا يجب توفير التمويج وامئتمان إن العمتية التصديرية ذاك طبيعة خاصة فى إعتخدام هنشطة ا

المناعب ك حد الشوروط األعاعوية لنجوا  التوجوه التصودير  لتخوارج ، و ود يقودم امئتموان بالعمتوة المحتيوة هو 
 األجنبية فى الداخج هو الخارج 

ن موون خووىج وتتمنوج ههووم العياعوواك التووى تتبعاووا الدولوة لتنميووة صووادراتاا فووى توووفير التمويوج الووىإم لتمصوودري
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
بمجوورد تقووديم معووتنداك الشووحن  وذلووك المصوودر ، وبالتووالى يحصووج المصوودر عتووى حصوويتة صووادراته 

 فى عبيج الترويم لتصادراك  

  توووفير  وووروض ميعووورة لتمصووودرين وتمووونح هوووذه القوووروض لتمصووودرين لشووورا  الموووواد الخوووام ومعوووتتإماك
 امنتاج الىإمة لتن يذ عقود التصدير 

 توعع القروض متوعطة األجج : تقديم هذه القروض لمعاعدة المشروعاك الموجاة لتتصدير عتى ال
 فى امنتاج  

  القروض طويتة األجج تقدم هذه القروض لتتوعع فى الصادراك من العتع الرهعمالية والتكنولوجية 



 

 

 

 

 
- 76 - 

  ت عوويس برنووامم لتوو مين الصووادراك ضوود المخوواطر غيوور المتو عووة منووج إشوواار امفووىس المشووتر  هو
عومح لتمصودرين بإيوادة المخاطر العياعية منوج الحوروب فوى الدولوة التوى يوتم التصودير إلياوا والوذ  ي

صادراتام من خىج تقتيج المخاطر الدولية التى تواجاام فى األعواق الخارجية وبالتالى القدرة عتوى 
 دخوج هعواق جديدة بنقة هكبر 

 رابعًا :  التسةةويق والترويةةج :
عواك التصودير يعد امهتمام بالتعويق الخارجى من ههم المعو اك هموام تنميوة الصوادراك ، ويتوإم تحديود  طا

المعوووتاد  تطويرهووووا لتووووتمكن مووون المنافعووووة الدوليووووة ، ويجوووب هن يتووووولى تن يووووذ حموووىك التعووووويق الخووووارجى 
لتصادراك رجاج ذو  خبرة فى القطاعواك ال رعيوة  كموا يمكون امعوتعانة بشوركاك تعوويق متخصصوة لتقيوام 

 باذا الدور  

دراتاا مناووا التوورويم لمنتجاتاووا المحتيووة فووى وتوجوود مجموعووة موون العياعوواك التووى اتبعتاووا الوودوج لتنميووة صووا
 األعواق الدولية ، كذلك إمداد المصدرين بمعتوماك عن  رو  األعواق الخارجية 

  بنووووا   اعوووودة ر ووووم وطنووووى لتمشووووروعاك التصووووديرية : حتووووى يووووتم تجنووووب تعوووودد طوووورق وهن مووووة تعووووجيج
ه القاعودة د وة هكبور فوى المشروعاك ويتم التعامج به لد  جميع الجااك ، حيون يتويح تووافر منوج هوذ

 معرفة طبيعة وعدد الشركاك ال عتية العامتة بقطاا معين من  طاعاك التصدير 

   جوورا إنشوا  وكوا اك تورويم الصوادراك: تعموج هوذه الوكووا اك عتوى تن يوذ خطوط تعوويقية متكامتوة ، وا 
 األبحان الخاصة بالتعويق وتشجيع الصادراك 

 مصدرين عن طريق التعاون مع وإارة الخارجية حتى يوتم جموع كما تقوم بتوفير المعتوماك الىإمة لت
 المعتوماك التجارية عن بعض األعواق  

  جووووورا  امتصوووووا اك موووووع بعوووووض مراكوووووإ المعتومووووواك الدوليوووووة وامعتمووووواد عتوووووى النشوووووراك واألبحوووووان وا 
 المتخصصة 

 وعوواك طبوع وتوإيووع هووذه المعتومواك عتووى المصوودرين والشوركاك الصووناعية بامضووافة إلوى توووفير مطب
تعاعد المصودرين فوى التورويم لمنتجواتام مون خوىج امعوت ادة مون تجوارب ناجحوة لمصودرين اخورين 
عوووا  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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 مكاتووب التجاريووة والمعووارض الدائموة هو المؤ تووة : وذلووك موون خوىج تشووجيع الشووركاك المحتيووة إنشوا  ال
عتى إ امة مكاتب تجارية لاا بالخوارج مون هجوج التورويم لمنتجاتاوا بامضوافة إلوى التوعوع فوى تن ويم 
معوووووارض تجاريوووووة دائموووووة هو دوريوووووة لمعووووواعدة المصووووودرين فوووووى التووووورويم لمنتجووووواتام، ويوووووتم إختيوووووار 

ك التووى تتميووإ بنرت وواا جووودة منتجاتاووا بامضووافة إلووى  وودرتاا عتووى تن يووذ عقووود التصوودير المشووروعا
لتمشوووواركة فووووى المعووووارض الدوليووووة مووووع إعووووتبعاد المشووووروعاك األخوووور ، وذلووووك لضوووومان القوووودرة عتووووى 

 المنافعة 

  إنشووا  صووندوق لتتعووويق : يخووتص الصووندوق بتمويووج بوورامم وهنشووطة التعووويق الخووارجى لتمصوودرين
فوتح هعوواق جديودة وا  اموة معوارض والدعايوة خوارج الوبىد ، ويوتم تقعويم فئواك المعوت يدين  منج دراعوة

مووون الصوووندوق مناوووا عتوووى عوووبيج المنووواج المصووودر المبتووود  والمصووودر الصوووغير والمصووودر المتوعوووط 
 والكبير 

  إتاحوووة جميوووع المعتومووواك الخاصوووة ب ووورص التصووودير هموووام المصووودرين : مووون خوووىج موا وووع إلكترونيوووة
مصوودرين ، بامضووافة إلووى توووفير تقووارير عوون هنشووطة الشووركاك المختت ووة فووى مجوواج عمووج خاصووة بال

 الشركة عتى هذه الموا ع  

  إعتموووواد عىموووواك تجاريووووة لتتوووورويم لمنتجوووواك دولووووة بعيناووووا : تووووؤد  هووووذه العىموووواك إلووووى إيووووادة نقووووة
التوووى يوووتم  المعوووتاتكين ، وكوووذلك المعوووتوردين فوووى جوووودة المنتجووواك المصووودرة وإيوووادة  ووودرة المنتجووواك

 تصديرها عتى المنافعة فى األعواق الخارجية 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 
- 78 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الف ل الخامس

كيه ف  زياده ر ماثر تطبيق النظم الج
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 الف ل الخامس

 ركيه ف  زياده حجم ال ادراتماثر تطبيق النظم الج

في هذا ال صج يتناوج الباحن مد  تحقق فرضية تطبيق الن م الخاصة وانرها عتى تنمية الصادراك  مقدمه
ويتضح  فياا مد  تراجع الصادراك وتراجع ا ادا   2002المصرية  بج عام ويتضح ذلك من دراعة الصادراك 

 ا ا تصادب في الدولة 

 في الشديد التباطؤ من حالة  عانى ا ا تصاد المصر  2002قبل  االقت ادالم ريالمبحث االول حال 
 بعبب هو تمبر،عب 11 هحدان  بج مناا يعاني كان التي المشاكج بتداعياك تتعتق ألعباب عوا  ،2002 عام

 غير العياعاك بعض بعبب هو المصرب، ا ا تصاد عتى لاا، الىحقة والتطوراك األحدان لتتك العتبية اأنار
 .المصرب ا ا تصاد في ا اختى اك تكرس التي الموفقة

 ابالخط هن ورغم  المصرب ا ا تصاد هدا  عن المعبرة الرئيعية المؤشراك حركة عتى التباطؤ حالة انعكعك و د
 صورة  دم  د ،2002 ديعمبر 22 في الشعب مجتس همام هلقاه الذب الحكومة رئيس بيان وبالذاك الحكومي
 من العديد ومع البيان هذا مع تنا ضك الرعمية البياناك من العديد هن إ ا كنيرا، الوا ع يتجاوإ بشكج إيجابية

 البيان في المجا اك من العديد في بتحقيقه الحكومة رئيس وعد ما ذلك في بما الحكومية والوعود التصريحاك
 جاودا تعتدعي ا ا تصادب التباطؤ من حالة هناك هن الرعمية البياناك وهكدك  2001 عام نااية في هلقاه الذب
 الحكومة بيان: ا ا تصادية الحالة عن د يقة غير صورة بتقديم ا اكت ا  من بد ا وتجاوإها لمعالجتاا  وية

  الرعمية ناكالبيا مع وتنا ضاته

 22 في الوإرا  رئيس هلقاه الذب الحكومة بيان هن إلى امشارة تجدر ، المصرب ا ا تصاد هوضاا تناوج  بج
  الرعمية البياناك مع فيه ورد ما تنا ض بعبب عنده التو   يعتحق ،(00/12/2002 ههرام) 2002 ديعمبر

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

 بت   د المعتصتحة المعاحة متوعط وكان  ذلك بعد ا ا تصادية هإمتاا في مصر تدخج هن  بج ،1221/1222
 . 40 إلى المتوعط هذا تراجع و د  1294 عام إلى 12.2 عام من ال ترة خىج نويا،ع فدان هل  2 .1نحو
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 بعد هكنر وتدنى ،.1227/122 المالي العام إلى 1241/1242 المالي العام من ال ترة خىج عنويا فدان هل 
 1224/1221 ،1229/1224 ،1229/.122 المالية األعوام في فدان هل  2 24 ،. 27 ،4. ليبت  ذلك
 .مصر في وامحصا  العامة لتتعبئة المركإب الجااإ لبياناك وفقا التوالي عتى

 المالي العام من ال ترة خىج فدان هل  . 04 يتجاوإ لم األراضي  اعتصى  العنوب المعدج متوعط هن هب
 نىن خىج فدان متيون من هكنر باعتصى  القوج فنن وبالتالي  1221/1222 المالي العام إلى 1229/.122
 .مصر في األراضي اعتصى  حركة بتطور الخاصة الرعمية البياناك كج ضد همر هو عنواك

% 2 7 حدود في لتدولة العامة المواإنة عجإ عتى العيطرة تمك هنه من إليه المشار الحكومة بيان ذكره ما هما
 الشارية ا ا تصادية النشرة رتشي حين ذلك، تن ي ذاتاا الحكومية البياناك فنن امجمالي، المحتي الناتم من

  د مصر في العامة المواإنة عجإ إجمالي هن إلى ،(2002 نوفمبر)المصرية الخارجية التجارة وإارة عن الصادرة
 نعبته بعجإ مقارنة ،2001/2002 المالي العام في المصرب امجمالي المحتي الناتم من% 1 . إلى ارت ع

 ،1221/1222 ،1224/1221 المالية األعوام في امجمالي تيالمح الناتم من% 9 . ،2% 0 ،2% 2 ،1%
 لتدولة العامة المواإنة في العجإ تإايد هو حدن الذب هن هب  التوالي عتى 2001 ،2000 ،1222/2000
 من واضح هو كما األخيرة النىن المالية األعوام في خاص بشكج حدن الذب التإايد هذا عتيه، العيطرة وليس

 .ان ا المذكورة يةالرعم البياناك

 دو ار متيون 2420 بتغك  د مصر عتى تدفقك التي األجنبية ا اعتنماراك هن من الحكومة بيان ذكره ما هما
 تقرير بياناك ومع الرعمية البياناك مع تماما يتنا ض فننه الماج، لعوق العامة الايئة في ا اعتنماراك بخى 

 المصرب المركإب البنك فبياناك(  اليونكتاد) والتنمية لتتجارة المتحدة األمم مؤتمر عن الصادر العالمي ا اعتنمار
 نحو بتغك مصر إلى المباشرة األجنبية ا اعتنماراك تدفقاك إجمالي هن إلى تشير الخارجية، التجارة وإارة وبياناك

 تيشرك بيع  يمة دو ار متيون 129 تتضمن وهي ،1222/2000 المالي العام في دو ار متيون 2 1921
 لمصر تدفقك التي المباشرة األجنبية ا اعتنماراك هن إلى ن عاا البياناك وتشير  العامرية وهعمنك هعيوط هعمنك

 متيون 02. إلى محدود بشكج ارت عك نم ،2000/2001 المالي العام في دو ار متيون 1 10. إلى تراجعك  د
 بيان إليه يشير الذب دو ار متيون 2420الو  مبر  القبوج يصعب وبالتالى  2001/2002 المالي العام في دو ار

 .الحكومة
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 مد  عن هيضا وتعبيرا ا ا تصاد، هذا باا يمر التي الحالة عن تعبيرا ا تصاد ألب الرئيعية المؤشراك حركة تعد
 لاذا التقدم تحقيق في هخر ، جاة من الخاص والقطاا جاة من الحكومية ا ا تصادية امدارة فشج هو نجا 

 هدا  متابعة فنن لذلك  هخر  إمنية فترة هب هو عام خىج لتحقيقاا عت ا الموضوعة األهدا  وبتو  دا ا تصا
 التصريحاك وببعض الحكومية بالوعود ومقارنتاا هدائه، عن المعبرة الرعمية ال عتية والبياناك المصرب ا ا تصاد
 .الحكومية ا ا تصادية وامدارة ا ا تصاد دا ه لتحتيج مام همر هو المنشودة، ا ا تصادية األهدا  بش ن الراهنة

 الوعود من كثيرا أقل الواقع..النمو معدلاثر االقت اد عل  المبحث الثان  

 لتناتم الحقيقي النمو معدج هن إلى المصرية الخارجية التجارة وإارة تصدرها التي الشارية ا ا تصادية النشرة تشير
 المالي العام في% 7 0 إلى ،1222/2000 المالي العام في% 2 . من تراجع  د المصرب امجمالي المحتي
 عن تختت  البياناك وهذه  2001/2002 المالي العام في% 2 0 ليبت  التراجع واصج نم ،2000/2001
 عام في هيضا% . يبت  نمو معدج بتحقيق الحكومة بيان وعد و د%  . يبت  نمو بتحقيق الحكومية الوعود
 عموما، العالمي ا ا تصادب التباطؤ حالة  ج في لتحقيقه الد وبة الجاود من الكنير جيحتا معدج وهو ،2000
 .2002 عام في حدن كما  وب بنمو الحكومية الوعود تتحقق هن دون ،2000 عام ينتاي  ا حتى

 لتناتم يالحقيق النمو معدج هن إلى تشير فنناا الميىدية، باألعوام ت خذ التي الدولي النقد صندوق بياناك هما
 تقديراك تشير بينما ،2001 عام% 00 0 إلى ،2000 عام% 1 . من تراجع  د المصرب امجمالي المحتي

 ,IMF, World Economic Outlook ).2002 عام% 2 إلى انخ ض  د المعدج هذا هن إلى الصندوق،
September 2002 ) 

 الحالة من جإ  هو المصرب امجمالي المحتي لتناتم الحقيقي النمو معدج في التدهور هذا ب ن القوج يصح و ا
 هذا هن إلى امشارة تجدر هنه إ ا النامية، الدوج وضمنه عموما العالم في المعدج هذا تراجع فرغم العالمية،
 وتشير  2002 عام في الناوض عاود هنه كما مصر، في ن يره عن كنيرا يإيد إجما ا النامية الدوج في المعدج
  د إجما ا، النامية الدوج في امجمالي المحتي لتناتم الحقيقي النمو معدج هن إلى الدولي، قدالن صندوق بياناك

 هذا هن حين في ،2002 عام% 2 7 إلى ارت ع نم ،2001 عام% 2 0 إلى وتراجع ،2000 عام% 4 . بت 
 ببياناك هخذنا هو ،المصرية الحكومية بالبياناك هخذنا عوا  ،2002 عام في مصر في التراجع في اعتمر المعدج
 .الدولي النقد صندوق
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ذا  ا ا تصادب التباطؤ هإمة يعكس المصرب امجمالي المحتي لتناتم الحقيقي النمو معدج في التراجع كان وا 
 ألحدان العتبية اأنار هيضا يعكس ،2001/2002 المالي العام في فننه مصر، في عنواك عدة منذ المعتمرة

 كان لح ة في جا ك  د األحدان تتك وكانك  المصرب ا ا تصاد عتى ياتااوتداع األمريكية عبتمبر 11
 العجإ بعبب الصر  عوق في واضطراب ا ا تصادب النمو في تباطؤ بحالة خىلاا يمر المصرب، ا ا تصاد
 هشار لعبعة الن ط تصدير من مصر عائداك عتى بقوة األحدان هنرك و د  لمصر الخارجية المواإين في الكبير
 مقارنة ،2001 عام من النالن الربع في% 0 24 بنعبة ومنتجاته الخام تصدير عائداك فانخ ضك األ ج، عتى
 بالربع مقارنة% 1 1 بنعبة ،2001 عام من األخير الربع في مجددا العائداك انخ ضك نم عتيه، العابق بالربع
 ،2001 عام من األخير بالربع نةمقار % 10 بنعبة ،2002 عام من األوج الربع في انخ ضك نم عتيه، العابق

 بعبب وذلك منه، األوج بالربع مقارنة ،2002 عام من الناني الربع في% 1 20 بنعبة العائداك ارت عك نم
 حتى الرئيعية المعتوردة الدوج عتى لتضغط شار لمدة الن طية لصادراته العراق  طع بعد الن ط هععار ارت اا
 الن ط هععار اعتمرك نم  ال تعطينية الوطنية العتطة مناطق عتى غاشمال عدواناا لو   إعرائيج عتى تضغط

 شن واحتما اك العرا ي-األمريكي التوتر بعبب ،2002 عام نااية حتى ا ارت اا في تصديره من مصر وعائداك
 الذب العياعي ا اضطراب  ج في ال نإويتي الن ط صادراك تو   وبعبب جاة، من العراق عتى همريكي عدوان

 .البتد ذلك منه انييع
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 1مرفق جدول رقم 

 2000حت   1991جدول القطاعات السلعية من عام 

 0222 - 1991اجمالي قيمة الصادرات طبقا للقطاعات السلعية (1)جدول 

 م
 اسم المجموعة 

 السنة
 االجمالي

1995 1996 1997 1998 1999 2000 

 111 15 25 17 23 22 16 حيوانات حية ومنتجات حيوانية 1

 1119 276 289 356 247 345 306 منتجات المملكة النباتية 2

 11 24 29 7 13 7 5 شحوم ودهون ومنتجات دهون  ذائية 3

 072 58 34 32 47 52 50 خل -تبغ  -منتجات صناعة اال ذية والمشروبات كحل  4

 9112 2031 1324 978 1815 1708 1304 منتجات معدنية 5

 1329 296 229 258 192 164 190 عات كيماوية وصناعات مرتبطةمنتجات صنا 6

 271 86 119 46 61 40 24 رتنجات ولدائن صناعية واستيرات السليلوز 7

 92 22 13 17 20 11 10 جلود زوفراء ومنتجاتها 8

 20 5 3 5 6 8 15 مصنوعات خشبية -فحم خشبي  -خشب  9

 121 26 24 26 17 19 19 وىمواد مستعملة في صتاعة الورق وورق مق 10

 1201 938 878 935 911 767 992 مواد نسجية ومصنوعاتها 11

 11 11 3 6 8 12 11 سياط واجزائها -شماسي  -مظالت  -احذية وا طية راس  12

 721 396 103 76 86 39 38 مصنوعات من حجر وجبس واسمنت  13

 7 1 1 1 1 2 1 وةلؤلؤ واحجار كريمة وشبة كريمة ومعادن عادية مكس 14

 1852 310 230 286 316 301 409 معادن عادية ومصنوعاتها 15

 145 45 27 22 19 13 19 االت ومعدات كهربائية 16

 48 5 6 4 28 2 3 معدات نقل 17

 13 2 2 2 2 4 1 ادوات واجهزة بصريات وسينما 18

 0 0 0 0 0 0 0 اسلحة وذخيرة 19

 159 23 30 22 43 20 21 اخراصناف  ير مذكورة في مكان  20

 467 133 165 89 0 0 80 تحف وقطع ومجموعات اثرية 21

 22327 4703 3534 3185 3855 3536 3514 االجمالي )القيمة بالمليون دوالر(

   اءالجهاز المركزي للتعبئة العامة واالحص -  0222 - 1991تقرير التجارة الخارجية من  -المصدر : نقطة التجارة الدولية 

 
 
ا ا تناا ب همية إيادة الصادراك فنن التصدير ي تي في مرتبة متدنية من هولوياك العياعة ا ا تصادية من رغم بالو 

ذا اعتبعدنا من الصادراك الدخج المباشر لتقطاا الخاص فنن النعبة 7و ا يمنج عو   % من الناتم المحتي وا 
صياغة هذه ال تره وذلك بعبب  المصدرين  وة مؤنرة في % مما يؤدب إلى عدم اعتبار التصدير و 2تنخ ض إلى 

  بالتصدير كضر االعياعةا ا تصادية وامجرا اك والممارعاك التي  د 
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 ( 1شكج ر م )

 

يتضح من الجدوج العابق مد  تباطؤ وتراجع وتذبذب الصادراك المصرية في هذه ال ترة ن را لعدم وجود ن م 
توافر التعايىك التي تشجع عمتية التصدير مما كان له انر عى  عتى  جمركية مح إة لعمتية التصدير وعدم

النمو ا ا تصادب وجذب ا اعتنماراك الخارجية وتوفير فرص عمج وارت اا معد اك البطالة مما حد  بالعياعة 
 2002لعنة  .190فتم صدور  رار  –ا ا تصادية الى تشجيع انشا  ن م جمركية تح إ عمتياك التصدير 

عمتياك العما  المؤ ك والتعايىك الممنوحة لتمناطق الحرة والمناطق ا ا تصادية ورد الضريبة  لتشجيع
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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 (2)شكج ر م 

 

مما يعكس  2000حتى عام  .122اجع صادراك المواد النعجية من عام مد  تر  2يوضح الشكج ر م  -
 تباطؤ 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 والعام  -
 العابق له 
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 الصادرات المصرية للقطاعات ذات االولوية االقتصادية(2)جدول 

 2000 1999 1998 1997 1996 1995 بيان/السنة  

 الغزل والمنسوجات والمفروشات والمالبس الجاهزة 1
956 738 889 914 846 886 

  -23% 20% 3% -7% 5% 

 الحاصالت الزراعية 2
306 354 247 356 286 276 

  16% -30% 44% -20% -3% 

 الصناعات الكيماوية والدوائية 3
189 163 186 257 229 295 

  -14% 14% 38% -11% 29% 

 مواد التشييد والبناء والحديد والصلب 4
426 325 388 358 333 705 

  -24% 19% -8% -7% 112% 

 المنتجات الغذائية 5
49 51 47 31 33 56 

  4% -8% -34% 6% 70% 

 اجمالي الصادرات للقطاعات ذات االولوية االقتصادية
1926 1631 1757 1916 1727 2218 

  -15% 8% 9% -10% 28% 

 المصدر : تقارير نقطة التجارة الدولية )الجهاز المركزي للتعبئة العامة واالحصاء (

 
غإج والم روشاك والمىبس عنواك اعتحوذ  طاا المنعوجاك  وال .( انه عتى مد  0يوصح الجدوج ر م )

حين اناا الخيار ا اعتراتيجى لىفتصاد المصر   وبالرغم من ان نصيباا بالنعبه لتصادراك الغير  الجاهإه
% والكيماوياك 02% تتياا التشيد والبنا   70بترولياا ا اناا تعتبر ليعك هى المعتادفه و د تراوحك نعبتاا الى 

 % 0ذائيه % نم المنتجاك الغ12% والإراعه10
ببياناك م صته عن صادراك مصر فى هذه ال تره بالرغم من اناا منتجاك لاا  طاعاك  .والجدوج يبين اهم 

اولويه التصدير  ا امر الذ  حدا با ا تصادين والعياعيين الى تعديج المعار والبحن عن حتوج ون م لدعم 
ى تشجع المنتجين عتى إياده  درتام التصديريه القطاعاك التصديريه ومنحاا الكنير من الن م والتعايىك الت

وذلك بعمج ن م جمركيه واعطاؤها التعايج الىإم والتبعيط الذ  يرفع الصادراك بالقدر المطتوب وخصوصا 
   طاا المنعوجاك 
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 (0شكج ر م )

 
قدم دفعة  وية لتصادراك هو الاد  المراد من لذا نتوجه بالدراعة لتنشاط امنتاجي والصناعي الذب يمكن هن ي

إجرا  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   

الضريبة بعد  ج األعماج المصريين يبغون عاولة امجرا اك مع تقتيج التكت ة مع عاولة ويعر اعترجاا ردرجا
إعادة التصدير ولذا  ابد هن نعاعد الشرفا  عتى التصدير وتشجيعام عتى امنتاج والتصدير والمعاعدة في ك ا ة 

عمتياك التصدير لتخارج وفتح هعواق جديدة  دةالتعويق وك ا ة المنتم ومحاولة والعمج عتى تحقيق الاد  من إيا
عن طريق التنعيق بين القطاا الخاص والوإاراك 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 
اتجاك مصر الى تعديج الوضع معتوعبة لتصادراك المصرية المصدرين والمعتوردين تحديد األعواق الخارجية ال
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ا ا تصادب فتجئك الى التكتىك ا ا تصادية لتشجيع الصادراك والوارداك فنتم عنة  إيادة حجم الصادراك 
ادراك شكج ر م وا امر الذب حدا باا الى تعديج الن م ا ا تصادية والجمركية لما لاا من انر كبير في تنمية الص

 يوضح صادراك وواردتاا مع العالم الخارجي 0

تحرص الدوج عتى ا اندماج فى كياناك ا تصادية كبيرة كمحصته لتمكاعب العديدة التى تحصج عتياا نتيجة و 
لوفوراك الحجم والتخصص ا انتاجى الذ  يعتند عتى المإايا النعبية التى تتمتع باا كج دولة من دوج التكتج وهو 

يعمج عتى ارت اا القدرة التنافعية لمنتجاك هذه الدوج ومن نم إيادة معد اك النمو ا ا تصاد  باا وتوفير ما 
المإيد من فرص العمج وتقتيص معد اك البطالة ، هذا بامضافة إلى المإايا التى تجنياا من ورا  تحعين شروط 

 س األمواج والمعرفة ال نية التبادج التجار  وتيعير انتقاج العتع والخدماك واألفراد ورؤو 

هذا فضى عن ان التكتج ا ا تصاد  يعد إطارا 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 

إلياا  انتإاا الحقوق والمإايا التى تنعكس بشكج ايجابى عتى المو   ا ا تصاد  القدرة الت اوضية التى يعتند 
ألعضائه خاصة خىج الم اوضاك ا ا تصادية والتجارية متعددة األطرا  والتى تشارك فياا التكتىك الضخمة 

من الصمود  والقو  ا ا تصادية الكبر  حين يصعب فياا حصوج الدوج التى تت اوض من ردة عتى مإايا تمكناا
همام الكياناك الكبيرة وتعد ا ات ا اك التجارية هحد ههم ههدا  التكتىك ا ا تصادية بج  د تكون الاد  الوحيد من 
ورا   يام ا  تكتج ، ف تح األعواق همام الصادراك وإيادة  دراك المنتجاك الوطنية النعبية والتنافعية فى بتد ما 

وجيااتاا ال كرية   ذلك ان التصدير هو  اطرة التنمية ا ا تصادية باعتباره هد  كج الدوج عتى اختى  ن ماا وت
 من ههم مصادر تمويتاا   والدوج وهى تقيم ات ا اك تجارية فنن هدفاا األعمى فتح األعواق وإيادة ن اذية منتجا
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 (7وج ر م )جد

تب عياعاك خارجية بج يمكناا تطي وهو  ا خيار الوحيد الهو لتوعع في التصدير وهنا تم التاكد ان ا
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( التي باا الكنير الحره  والمناطق-الدروباك  – المؤ ك  ا اعت ادة من العياعاك القائمة والن م )العما 
من المإايا والتعايىك وا اعت ادة من التشريع القائم وان كان يحتاج الى بعض من التعديج ليضمن 

 رية بطريقه نافعة  الحماية لكي تتوصج الى إيادة القدرة التصدي

 2011حتى  .200الشكج التالي يوضح مد  تطور الصادراك المصرية من 

2005200620072008200920102011

                        -                 
    

44,083.1967,374.1279,954.7297,655.6492,627.02110,260.36130,763.84

                                         -        
             

 

 ابد من  كان  طويج  احدان هذه الط رة ولكن رحتة ا ال  ميج تبده بخطوة اذ كان  والطريق 
خاصة  ائمة وتشريعاك و وانين التركيإ عتى الموارد الخارجية من موارد بشرية وموارد طبيعية ون م 

لمعاعدة المصدرين الشرفا  لتوفير وتحقيق افضج  در من التصدير بما يحقق ا اعتمرارية 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  
وعتى  لتدنى الصادراكاد  عياعة ا تصادية لتنمية الصادراك ومعالجة عتابالدوج ا اخر  وكان  ابد من 

ومن نتائجة تع يم القدرة والن م الجمركيه وكان  مدار عنواك عابقة معتادفه العياعية ا ا تصادية 
 ابد الن م ا ا تصاديه العقيمه والمعو ه  وكان التنافعية لتتصدير لدعم تعويض ا انار العتبية الناتجة عن 

لاا انر عيئ عتى فرص التصدير الوطنية   وكج  كانوضع عياعة واضحة لمواجاة العقباك التي  من
تعديج وتبعيط الن م الجمركيه والضريبيه وكانك  الدوج التي طبقك العياعة التصديرية انتاجك عياعة 

حتي في مواجاة تاد  باعتمرار الى حماية القدرة التنافعية لتصادراك والقدرة التنافعية  انتاجاا الم
متيون دو ار،  400ينك التقارير ان الدوج العربية جا ك في طتيعة الصادراك المصرية وبقيمة   الوارداك

متيون  .14متيون دو ار، نم الدوج ا اعيوية بقيمة  020نم ا اتحاد ا اوروبي فى المركإ النانى بقيمة 
 متيون دو ار  1 47اخيرا الو اياك المتحدة بقيمة متيون دو ار، و  2 170دو ار، نم القارة ا افريقية بقيمة 

واوضحك التقارير الععودية احتتك المركإ األوج من حين اهم الدوج الموجاة إلياا الصادراك المصرية 
متيون دو ار، ولبنان  1 20متيون دو ار، نم تركيا بقيمة  7 107متيون دو ار، نم ليبيا بقيمة  140وبقيمة 
  ار متيون دو  . 40بقيمة 

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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هّكد وإير الصناعة والتجارة الخارجية المصرب الماندس حاتم صالح هن صادراك الدولة غير  

متيار جنيه مقارنة بما  290 11%، حين بتغك نحو 12رولية ارت عك خىج شار يناير الماضي بنعبة البت
متيار جنيه خىج ن س الشار من العام الماضي، حعبما نشرك وكالة األنبا  الععودية  وعإ   021 10 يمته 

دراك المجتس التصديرب صالح هذه الإيادة إلى ارت اا صادراك عدد من المجالس التصديرية موضحًا هن صا
 172متيون جنيه مقابج  20.لتحاصىك الإراعية شادك إيادة بتغك خىج في شار يناير الماضي متيارا و

متيون جنيه في ن س الشار من العام الماضي  وهضا  صالح هن المجتس التصديرب لتغإج والمنعوجاك ارت عك 
متيون جنيه مبينًا هن صادراك  27ن الجتود واألحذية متيون جنيه وبتغك صادراك المجتس م 724صادراته إلى 

متيون جنيه وإادك صادراك المجتس لتم روشاك  774متياراك و  0المجتس لمواد البنا  حققك ط رة بتغك 
 متيون جنيه  .07لتصج إلى 
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 من تو يع ات ا ياك الشراكة المصرية ا اوروبية وانضمامنا الى تجمع دوجوكان الاد  

 لكوميعا وإيادة فرص ا اعتنمار ا اجنبى المباشر فى مصر وايجاد شركاك مشتركة بينا

 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،

 ك ترويجية فى انشطة مختت ة فى العياحة او فىفالبعناك الترويجية عبارة عن بعنا

 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

 رتاا الحكومة ا اماراتية منطقةنذكر منا ا عتى ك ا ة التعويق فى امارة دبى حين اعتب

 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

 عتبارها متقدمة تكنولوجيا واععارها مناعبة لحد كبير لىعواق المصرية واضرببا

 ١١١منا ا بدولة اعيوية  اتنتم صناعيا وهى اندونيعيا التى يبت  حجم تعامىتاا المالية 

 متياراك دو ار عنويا وذلك با اعتماد عتى عياعة جذب ا اعتيراد نم اعادة التصدير بعد

 وضع اضافاك بعيطة 

ا ات ا اك الت صيتيه التى اعطك لمصر اعواق جديده عتى معتو  العرض العابق يتضح اهمية  ،من
 العالم مما إاد من ا دره التصديريه وخصوصا فى  طاا المنعوجاك
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 وتو يات ملخص البحث        
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 الف ل السادس
  البحث وتو ياتملخص         

 ةمقدم
تاتم الباحنوه بالقوا  الضوو  عتوى عياعوة التنميوة ا ا تصوادية وبموا توؤد  تشوجيعاا  إلوى نتوائم إيجابيوة بعيودة 
لقووا  الضووو  عتووى الجاووود المصوورية لتنميووة الصووادراك موون خووىج  الموود  عتووى مختتوو  مجووا اك ا اعووتنمار وا 

ذلك عدة جوانب ههماا ، موا  معرفة امجرا اك المصرية لتنمية الصادراك من جىج ا اعت اده ، حين شمج
نشووا  المؤععوواك المعوواندة لتنميووة الصووادراك ، إن نجووا   يخووتص بالعياعووة التجاريووة، وتشووجيع ا اعووتنمار، وا 
اعوووتراتيجية التصووونيع مووون هجوووج التصووودير يتو ووو  عتوووى عووودد مووون األموووور الااموووة والمتعتقوووة بحجوووم األعوووواق 

د وتووووفير العوووتع والمنتجووواك بالمواصووو اك والجوووودة الخارجيوووة المتاحوووة هموووام الصوووادراك ، والقووودرة عتوووى إيجوووا
المطتوبووووة فووووى األعووووواق الخارجيووووة، وتوووووافر الطتووووب عتووووى العووووتع والمنتجوووواك المووووراد تصووووديرها ، إن إتبوووواا 
اعتراتيجية التصنيع من هجج التصدير فى الدوج النامية كان خيارا هاما بود ا مون ا اعوتمرار فوى اعوتراتيجية 

ر عتياوووا كوووون األولوووى تتصووو  بعووودد مووون الميوووإاك ت تقووور إلياوووا النانيوووة لتعوووديج إحوووىج الووووارداك هو ام تصوووا
التشريعاك بما يتوافق مع تطبيق هذه الن م ب اعتية وهن يكون تعتيق هدا  الضريبة مؤديا هدفه الصحيح بما 
يخووودم ا اعوووتنماراك وإيوووادة حجوووم الصوووادراك وهنووور ذلوووك فوووى تخ ووويض التكت وووة عتوووى المجتموووع التجوووار  وعتوووى 

 عتاتك الناائى وتوفير فرص عمج والناوض با ا تصاد المصر  الم

 المبحث االول : ملخص 
ان العياعووواك  وا اجووورا اك الجمركيوووه التوووى طغوووك عتوووى الووون م الجمركيوووه الخاصوووه فوووى مصووور كانوووك احووود 
المعو اك ا اعاعيه فى عدم تحقيق ط ره فى حجم الصادراك المصريه كما ان التشوريعاك الجمركيوه تحتواج 

تعديج وذلك لإياده العقوباك عتى جرائم التاريب الجمركى وتمنع تعورب معوتتإماك ا انتواج التوى تتمتوع الى 
با اع وووا  الضوووريبى والجمركوووى وا اع وووا  مووون النوووواحى ا اعوووتيراديه وهذه الووون م الجمركيوووه التوووى طبقوووك  بوووج 

ه التصوديريه  كوان  ابود احدان التطوير ومناا ن وام العوما  المؤ وك كانوك غيور كافيوه لتمعواهمه فوى العمتيو
جوورا  صووناعاك حدينووه وتشووجيع العمتيوواك الصووناعيه  خصوصووا صووناعه المنعوووجاك  موون تعووديج المعووار وا 
والمىبس التى تشكج حجم كبير من  الصادراك والتى  د  تحتاج إلى ا اعت اده من مإايا المناطق الحورة او 

فوووادة مووون مركوووإ الوووبىد الجغرافوووى وان تكوووون العوووما  المؤ وووك والووودروباك والمعوووتودعاك والووون م ا اخووور  وا ا
 وتعتطيع منافعتهالصناعاك الوطنيه عتى  در من الجوده  ا تخشى فيه من الصناعاك ا اجنبيه 
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 التو يات
 تطبيق نظام المخاطر عل  النظم الجمركيه : الثانيالمبحث 

ارداك واناا مون الون م التوى يمكون ن ام اداره المخاطر من الن م ال عاله والحدينه والتى يتم تطبيقاا عتى الو 
ان يكووون لاووا انووورا ايجابيووا عنووود تطبيقاووا عتوووى الوون م الجمركيوووه الخاصووه حيووون انووه يمكووون حصوورها ور ابتاوووا 
بالمراجعه ا احقه بعاوله ويوس كموا اناوا تعموج عتوى تووفير الو وك والجاود والتكت وه وعواوله دوره راس المواج 

قدره التصديريه وهدا هو ما نامته مما له من انر ايجابى عتوى نموو بالنعبه لتمنتجين مما يعمج عتى إياده ال
 ا ا تصاد وحج العجإ فى ميإان المدفوعاك  ومشاكج البطاله 

توون م امداره العامووه لتجمووارك ورش عمووج لووإلداراك لتتعريوو  بن ووام إدارة المخوواطر وكي يووة تطبيووق المراجعووة 
 وتحقيق الر ابه الجمركية ال اعته( الىحقه تحك شعار) تعايج حركة التجارة العالمية

ومن خىج الورش تاتي اهميوه تطبيوق ن وام المخواطر عتوى الون م الجمركيوه الخاصوه بموا يضومن فوي إطوار 
عووتيعابكافة المتغيووراك فووي  خطووة الجمووارك لمواكبووة التطووور الووذب يشوواده العووالم فووي مجوواج العمووج الجمركووي وا 

 ن م الجمركيه 

ن خووىج ممارعووتاا لعمتيووة الر ابووه الووى ضوومان حركووة االوووارداك والصووادراك  هن امداراك الجمركيووة تاوود  موو
وذلووك فووي إطووار ا التووإام بووالقوانين والتوووائح وا اجوورا 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 الحووره 

مصوووانع التوووي يجوووب ان تخضوووع لت حوووص مشووويرًا إلوووى اختصاصووواك ادارة المخووواطر المتمنتوووه فوووي مراجعوووة وال
عجىك المعتوردين والمصدرين وتحديدهم وفحص ومراجعة بياناتام بصورة دورية والتحقوق مون المعتومواك 

التوووى  ركيوووهجمالوووواردة وتحتيتاوووا موضوووحًا ان عموووج  ادارة المخووواطر ال اعتوووة تعووود اعاعيةلتعوووايج ا لعمتيووواك ال
موووع تووووفير الوعوووائج الىإموووة لتحقيوووق توووواإن مناعوووب بوووين تعوووايج التجووواره  تتبعاوووا الووون م الجمركيوووه الخاصوووه

 وا اجرا اك الر ابية حتى يتننى تطبيق مبادب  ادارة المخاطر

التطوورق الووى مجووا اك الخطوور وكي يووة ادارة المخوواطر  يجووب وفووى اطووار ومن ومووة العمووج الجمركووي الحوودين
ان تن يوووذ برنوووامم ادارة المخووواطر يعوووام فوووي  با اضوووافهضووومان تحقيوووق الجموووارك  اهووودافاا و م ووواهيم لتطبيوووق ال

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 

ر الر ووابي ويوونم تطبيقاووا عتووى العووتع الوووارده و وود انبووك نجاحووه  ار  انووه يمكوون تطبيووق هووذا اضووافة الووى الوودو 
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البرنوووامم عتوووى العوووما  المؤ وووك والمنووواطق الحوووره ويوووتم طبقوووا لىتوووى او ا ان يوووتم عموووج  اعوووده بيانووواك تضوووم 
ونووا العوتع   الشركاك العامته باذه الن م  نم تقعيمام معتوياك طبقا لحجم التعامج الوارد وحجوم الصوادراك

والقوويم الوووارده والقوويم التصووديريه  وموود  ا التووإام نووم يووتم عمووج برنووامم  المخوواطر ويتحوودد المعوواراك ا احموور 
ا اكنوور خطوووره و ا اصوو ر المتوعووط الووذ  يحتوواج لىطووىا  وا اخضوور وهووو  مووه ا التووإام   ويجووب اعطووا  

 ا  ميإاك كتما إادك نعب ا التإام وعقوباك رادعه فى حا اك ا انحر 

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 

ر البوورامم التدريبيووة المتواصووتة الجمووارك   والبرنووامم ياووتم  با اصووىحاك التووي تن ووذها مصووتحة الجمووارك عبوو
ضرورة رفع  دراك وك ا ة منتعبي مصتحة الجمارك  ووالذب ي تي هذا البرنامم في إطار هذه ا اصىحاك 

وبما يمكنام من تن يذ الدور المنوط بام لتح ا  عتى الخإينة العامة و ا ايراداك الجمركية والضريبية ب كبر 
 ك ا ة ممكنة 

مصووتحه الجمووارك لتمرحتووة القادمووة  ابوود موون تحوودين ا ان مووة وا تنووا  المعووداك  ويوواكان تنميووة  وودراك اول-0
مالم يكن العنصر البشرب  ادرًا عتى التعامج مع التحدين من خىج تبني عياعواك حدينوه لتوصووج بالعموج 

ع التطوراك الى الك ا ة المرجوه  والعمج عتى مراجعة القوانين الضريبية والجمركية وتعديتاا، وبما يتواكب م
 ا ا تصادية والمعايير الدولية وتعمج عتى تشجيع ا اعتنمار    

يوتم التركيووإ  عتوى الكي يووة فووي انشوا  ادارة المخوواطر وكي يوة ا امتاووا وربطاووا بوا اداراك المختت ووة و وواج ان -2
الجموارك هناك دوراك اخر  عيتضمناا البرنامم في مجاج المراجعة والمشغتين ا ا تصاديين المتعامتين مع 

ان ادارة المخاطر تن م التعامج بين المتعامتين عوا  من القطاا الخواص او القطواا العوام وتوجود نوعوًا مون 
 الش افية والعى ة الطيبة بين المتعامتين 

ان تاتم بتوفير كافة الضماناك التي تعاج عمج التاجر ب عورا و وك ممكون و ان مصتحة الجمارك  ا بد -1
ر وجود معوتنداك صوحيحة وحيون ان ا اهودا  ا اعوتراتيجى لتجموارك  لويس لتجبايوة مقابج ان يضمن التاج

فقط وانما تقديم خدمه مميإه ، وفى ن س الو وك تضومن نووا مون ا امون وا اموان عووا  كوان لتدولوة ا تصواديًا 
 او لتمواطنين همنيًا وصحيًا  

وذلوك  انضوماماا الوى المخواطر  ان مصتحة الجمارك متإمة باجرا  تعوايىك جمركيوة باعوتخدام برنوامم-4
وفقًا لتوجااك القيادة العياعية وانعجامًا مع التوجااك العالمية الجديدة خاصة وان بىدنا في  ات ا يه كيوتو 

اطار الم اوضواك لىنضومام لمن موة التجواره واعواده الايكتوه فوى  ياماوا بتن يوذ البرنوامم التن يوذب الوى ههميوة 
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ن اعتغىج بعض التجار وحماية التجوار المتتوإمين باألن موة مون هيوة تجواوإاك مواجاة المخاطر والحماية م
 او مضايقاك او ت خير في هية معامىك تجارية 

البرنامم ي تي في اطار من ومه التطوير التي  ا بد ان تتبعاا الحكومة اوالااد  الوى معواعدة الون م  وهذا 
ي إيواده القودره التصوديريه بطريقوة فاعتوة وايجابيوة الخاصه من عما  مؤ ك ومنواطق حوره  عتوى المشواركة فو

  بصورة تمكن الدوله من تنمية  دراتاا المالية والتجارية ومن الياك تطبيق الن ام

فووى حالووه ان يكووون لتشووركة حجووم نشوواط  يووتم تجميووع المعتوموواك عوون الشووركاك العامتووه بووالن م الجمركيووه-5
 تجارب كبير

ضوووائع ومعوووتتإماك ا انتووواج الووووارده بموووا فياوووا مووون  ووويم ورعووووم مع ووواه حصووور البيانووواك الجمركيوووه لتب يوووتم -6
 ( بيان، وحجم تعامج    000المن مة لد  الشركة عن ) 

ان يتم عمج حصر حجم الصادراك خىج العام واعطا  تعايىك وحوافإ فى حاله ا التإام وإياده حجوم -7
%  95بة مقيواس ا التوإام تعواوب هو تإيود عون الصادراك  ابد ان تكون التقائمه المميإه ان تحقق الشركة نع

 ) لعنة عابقة ايجابياعوا  فى الوارد او الصادر 

 % بالمتطتباك األعاعية ضمن  وائم التحقق والمعتنداك وحا اك رد الرعوم 000ا التإام بنعبة -8

الخاضعة  لتطابق إام الىإمة والعمج عتى تن يذها ضمن الماج الإمنية المحددة بالتنعيق مع الجاة تا ال-9
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 

الايئة ا اعتنمار او الر ابه الصناعيه  وكافة الجااك المعنية باذا المجاج ، مشيرا إلى انه التنعيق مع -00
 ا بوووود ان عووووجج مخوووواطر متوافووووق مووووع عووووجج المخوووواطر المصووووتحه، المعنووووي بتوووووفير  واعوووود بيانوووواك بووووالمواد 

تجابة المحتيوة واممكانياك المتوفرة، ومتابعة تحديناا بامضافة إلوى ا اشورا  عتوى إعوداد وتقيويم خطوط ا اعو
 لألإماك واعتمرارية األعماج بالتنعيق مع الجااك المعنية وخطة ا اعتجابة  

التوووى تمووور باوووا مصووور ا ان وحوووى الحوووا اك الطارئوووة  لحوووجهن ا اهووودا  تنحصووور فوووي تنعووويق جميوووع الجاوووود 
  لحج ا اإمهخطة الوطنيةالوتطوير  ا ا تصاد قاذ ا انجاود لتوتنعيق  ا  ا تصاديه  إماكلىوا

مصووتحه الجمووارك  تضووع عتووى  مووة اولوياتاووا تحقيووق النمووو المعووتديم موون خووىج تبنووي عياعوواك وحيوون ان 
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التجواره ولوذا يجوب تطبيوق هوذا الن وام عتوى  ؤد  الى تبعيط ا اجرا اك والى تعايجتبرنامم المخاطر الذ  
ج عتوى مراجعوة القووانيين الن مالجمركيه الخاصه  ولكن فى ن س الو تالتاكد مون احكوام الر ابوه بك وا ة والعمو

الضووريبية 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 

 عتى الخإانة العامة وا ايراداك الجمركية والضريبية   من تن يذ الدور الجمركي المناط بام المحاف ه

تحوودين األن مووة وا تنووا  المعووداك وتعوواون العنصوور البشوورب الممنووج لمصووتحه الجمووارك والر ابووه موون   ابوود-
 يكونوا  ادرين  عتى التعامج مع هذا التحدين    الصناعيه ورجاج ا اعماج

تعووتاد  رفووع ك ووا ة وفعاليووة اعووتخدام الموووارد العامووة وموون خووىج بوورامم المخوواطر يمكوون تتبنووى إجوورا اك -  
وعيتم تحقيق ذلك من خىج ا التإام الكامج بالش افيه باعتبارها الوعا  الشامج لجميع هوجه التتعاموج والت كود 
بوو ن ا اجوورا اك  ال عتيووة تعووير وفووق مووا تووم إ ووراره ، كمووا عووتعمج الوووإارة عتووى تن يووذ عياعوواك ماليووة تعووتاد  

 رد الضرورية لدعم شبكة األمان ا اجتماعي لمكافحة ال قر وتخ يض معتوياته تخصيص الموا

هن اعووووووتكماج تطوووووووير بوووووورامم حوعووووووبة العمتيوووووواك الجمركيووووووة عووووووتعمج عتووووووى معالجووووووة الصووووووعوباك التووووووي -
 تواجاااالمصتحه حاليا وتحاف  عتى مقدراك الخإانه   

ج عتووى تحقيووق ههوودا  الحوعووبة فووي وإارة العمووج عتووى توووفير كافووة اممكانوواك الماديووة والبشوورية التووي تعموو-
 المالية والمصالح ا ايرادية  

يجووب تنميووة وت هيووج  وودراك مووو  ي الجمووارك عتووى مواجاووة كافووة الجوانووب فووي المجوواج الجمركووي وتنميووة -
  دراتام وهو فى تنقيذ برنامم المخاطر 

 التطوير من خالل تبسيط االجراءات الثالث :المبحث 

رنامم مخاطرخاص بالن م الجمركيه الخاصه عما  مؤ ك ومناطق حره يقوم عتى  ا بد من اعتحدان ب-0
 اعوووده بيانووواك تشووومج المتعوووامتين بوووالن م وتووووفر وتعووواج ا اجووورا اك وت يووود فوووى تقتيوووج إمووون ا افوووراج وتن وووع 

 المتتإمين وتشجع المخال ين عتى عدج معارهم لتتمتع بمإايا البرنامم 

ختت  األعماج التجارية وجعتاا مؤتمتة والكترونية موا همكون وواضوحة تبعيط امجرا اك الجمركية في م -2
وعاتة التطبيق بامضافة إلى اعتماد إجرا 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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ان تعد  مجموعه مون التعوديىك التشوريعية عتوى  وانون الجموارك الحوالى، وعتوى  مصتحة الجمارك يجب-1
القراراك الوإارية 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 

 ما لاا من انر مباشر عتى التصديرل

يجب ضروره  امعراا با انتاا  من مشروا تعميم تكنولوجيا المعتوماك فوى تطووير الجموارك المصورية  -4
 وميكنة ا اجرا اك بداختاا  

 ا بد عن اعوتحدام ا ا موار الصوناعية فوى تتبوع الحاويواك وال حوص با اشوعة، هوى مون  ههودافالتى تحقوق -5
وادخاج الحاعب ا الى من خىج من ومة التكامج المعتوماتى بالموانى  مع عرعة ا اجرا اك تيعير التجارة 

 بتحويتاا من يدوية الى الكترونية  

إإالووة ا اخووتى  بووين امجوورا اك والممارعوواك الجمركيووة لوود  األطوورا  المتعا وودة الووذب موون شوو نه عر تووة -6 
 التجارة الدولية وغيرها من التباد اك التجارية،

امعوووواام عتووووى نحووووو فعوووواج فووووي تنميووووة هووووذه التجووووارة والتبوووواد اك موووون خووووىج تبعوووويط وتنعوووويق امجوووورا اك -7
 والممارعاك الجمركية وتعإيإ التعاون الدولي،

يمكووون تحقيوووق فوائووود هاموووة مووون جووورا  تعوووايج التجوووارة الدوليوووة دون الحاجوووة لتتنووواإج فوووي معوووايير الر ابوووة -8
 الجمركية ذاك الصتة،

بعيط ا اجرا اك بما  ا بخج باحكام الر ابه مناا ب ن منوج هوذا التبعويط والتنعويق يمكون ال ام الصحيح لت-9
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:

ك الجمركيووة بصووورة معووتمرة ممووا يرفووع موون الك ووا ة * تن يووذ بوورامم تاوود  إلووى تحوودين امجوورا اك والممارعووا
 وال عالية 

 * تطبيق امجرا اك والممارعاك الجمركية ب عتوب ش ا  ومنعق يمكن التنبؤ به 

* تقووديم كووج المعتوموواك الىإمووة إلووى األطوورا  المعنيووة فيمووا يتعتووق بووالقوانين واألن مووة الجمركيووة والخطوووط 
 ممارعاك امرشادية امدارية وامجرا اك وال

 - ،جوووورا اك الر ابوووووة المبنيوووووة عتوووووى التووووود يق والمراجعوووووة إعتموووواد هعووووواليب حدينوووووة كوووووندارة األخطوووووار وا 
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داراك  وا اعووووتخدام العمتووووي األمنووووج لتقنيووووة المعتوموووواك  التعوووواون مووووع العووووتطاك المحتيووووة األخوووور  وا 
حقووه وادخوواج الجمووارك األخوور  والمجموعوواك التجاريووة تن يووذ المعووايير إتاحووة إجوورا اك المراجعووة االى

 ن ام المخاطر الذ  يعاج ا اجرا اك  انه يعتمد عتى  اعده معتوماتيه عتيمه 

 يمكون لرجواج ا اعمواج الحصووج عتوى   المعتومواك بوج ويمكون  -هذه الخدمة بنرعاج رعائج  صويرة
اتمووام العمتيوواك الجمركيووه كامتووه موون والوووارداك والصووادراك  بالرعووائج والجمركيووه والقوووانين والقواعوود 
معىماووم بتعووجيج البيووان الجمركووي ومراحووج انجوواإه عوون طريووق إرعوواج رعووائج   صوويرة إلووى رجوواج 
ا اعمووواج عنووود تعوووجيج البيوووان الجمركوووي وعنووود معاينتوووه وتووووفير اتموووام ا اجووورا اك مووون خوووىج رعوووائج 

 الموبيج والدفع ا اكترونى وذلك من خىج  اعدة بياناك تحتوب عتى هر ام تعامج  الشركاك 

 تياجووواك العمتيوووة الجمركيوووة و احتوائوووه العديووود مووون التطبيقووواك التوووي تعووواعد عتوووى تبعووويط مواكبوووة اح
ا اجرا اك الجمركية بطريقة اكنر بعاطة و شمولية موع اعطوا  ا ادارة فوي المراكوإ الجمركيوة القودرة 

 عتى المرا بة و العيطرة عتى عمتياك النقج و ومتابعه الحاوياك

 ركيوه الخاصوه مون عوما  ومنواطق حوره  والمجتموع التجوار  مون تحقيق التكامج ما بوين ا ان مةالجم
 اصحاب ا اعماج والمنتجين والجمارك والر ابه الصناعيه 

تخ ووويض التكوووالي  : بتشوووغيج هن موووة معووواعده وتحقيوووق الووووفر فوووي تكوووالي  التشوووغيج و صووويانة األن موووة -0
 المعاندة دونان يترتب ن قاك اضافية

هننووا  العمتيووة الجمركيووة:  حيوون ان إنجوواإ بيانوواك الترانإيووك فووي ضووو  التقتيووج موون األخطووا  البشوورية    -2
التطبيق يعتمد بشكج اعاعي عتوى حوعوبة جميوع امجورا اك وبشوكج الوي، هب دون تودخج مو و  الجموارك 

 بشكج مباشر حين ان دور مو   الجمارك هو دور اشرافي  

ختصوووار الو وووك المطتووووب  انجووواإ  -1 البيوووان: وذلوووك مووون خوووىج اختصوووار  تبعووويط امجووورا اك الجمركيوووة وا 
 امجرا اك واختصار ا ادوار التي يقوم باا مو  ي الجمارك 

تحقيق  الوفر في اعداد المو  ين: إذ ان  يام الن ام بعمتيوة التك يوج األوي لتبيانواك يوؤدب الوى تخ ويض -4
 اعداد المشاركين في العمتية 

كيووه الخاصوه وذلووك بتوووفير العديود موون التقووارير والبيانوواك الك وا ة وال اعتيووة فووي عمتيوة مرا بووه الوون م الجمر -5
والمعتومووووواك  التوووووي يمكووووون اعوووووتخراجاا مووووون خوووووىج عووووون جميوووووع ا اطووووورا  المشووووواركة فوووووي عمتيوووووة انجووووواإ 
البياناتالخاصووه بووالن م الجمركيووه ، منووج المووو  ين، شووركاك ا اعووتيراد اعطووا  الصووىحيه لتجاوواك المتعامتووه  
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اناك الخاصوووة باوووم  شوووركة ا اعوووتيراد و يوووتم تجميوووع المعتومووواك بدايوووه مووون القووودرة عتوووى مرا بوووة ارصووودة الضوووم
 المنافيعك حتى رد الضرائب العابق عدادها  

يتم تحويج البيان من  بج الوحدة المختصة الى  عم الضماناك ، حين يقوم مو   الضماناك بادخاج  -6
تعوووجيج البيووان الجمركوووى الوووى عنوود مجووورد  serverمعتوموواك البيوووان  بشووكج الوووى عووون طريووق ربطوووه بالعووورفر

 برنامم الضماناك المركإب  منج ر م البيان،  يمة الضمان، و ر م االضمان       

بعد هن يتم ربط البيان من  بج برنوامم  الضوماناك  وحجوإ  يموة الضومان  بالبيوان مون رصويد ضومان   -7
لبيان بعد ان يتم التاكد مون تك يتوه الشركة يتم اعادته مرة اخر  الى الوحدة المختصة و التي تقوم بتص ية ا

 وذلك بالبحن عن ختم االضماناك  عتى البيان 

بعد ان يتم دفع البيان يتم تحويتة الى مو   تصواريح الخوروج و الوذب يقووم بطباعوة تصوريح الخوروج    -8
لتبيوووان  عتوووى برنوووامم معوووتقج اخووور يوووتم اعوووتخدامه بشوووكج معوووتقج عووون ، وفوووي هوووذه المرحتوووة يت كووود مو ووو  

تصاريح من هن البيوان توم تك يتوه مون  بوج  عوم الضوماناك وذلوك مون خوىج الخوتم المعوتخدم مون  بوج  عوم ال
 الضماناك  عتى متن البيان 

عند وصوج البيان الى مركإ الخروج يتم ختم البيان بخواتم دخووج ذلوك المركوإ و مون نوم تحويتوه الوى    -9
 الى  عم الضماناك  لتعديد الضمان  المراجعه  و من نم تتم  الر ابة الداختية و بعدها 

يوووتم تن ووويم البيانووواك عووون طريوووق عموووج  شوووراكه بوووين مصوووتحه الجموووارك واصوووحاب ا اعمووواج ووالر ابوووه   -00
الصناعيه وا اعتنمار وعندها يقوم التجنه الجمركيه بالت كد من وجود رصيد في ضمان شركة المنتجه وعنود 

 جيج البيان عدم وجود رصيد  ا يعمح الن ام لتشركاك  بتع

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      *
 رصيد الشركه المنتجه  دون تحويته الى  عم الضماناكالضمان من 

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 الشوووركه المتعامتووه يوووربط الضووومان  هوتعووجيج بيانووواك جمركيووة جديووودة فوووي حوواج وجوووود بيانووواك  *
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 إة غير معددة متجاو 

لتشركاك المتعامته تقارير وشاشاك تمكناا من متابعة الضماناك الخاصة باوا ومتابعوة الرصويد  يتوفر    *
والبياناك المتجواوإة دون الحاجوة لمراجعوة موو  ي الجموارك يمكون توضويح حجوم الصوادراك ال عتيوه واعطوا  

 تقارير عن الصادراك ال عتيه 

تتقوووائي فوووي حووواج تجووواوإ البيانووواك هو انتاوووا  الضووومان بشوووكج الوووي دون الحاجوووة ان  يقووووم الن وووام با ايقوووا  ال
جورا  جمركيوًا  لتمتابعة من  بج مو  ي الجمارك  ان تكون ا اجرا اك  الجمركية هن رعومًا جمركيوًا معتود ًا وا 

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

ان نجوووا  العموووج ا ا تصوووادب عموموووًا والتجوووارب خصوصوووًا يتووو نر بمقووودار التعوووايىك التوووي تتبعاوووا امدارة  -
 وبمقووودار موووا تكوووون« عوووما  مؤ وووك - -تصووودير -اعوووتيراد»الجمركيوووة وبخاصوووة ألعمووواج التجوووارة الخارجيوووة 

امجرا 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  

ع جر العوامووج التووى تشووهن الشوو افيه والوضووو  وعوودم تخووبط القووراراك ا ا تصوواديه  وا اعووتقرار موون اكبوو كمووا -
عودم التمييوإ فوى المعامتوه وعودم وجوود اختىفواك بوين موع المعتنمرين والمنتجوين وتخ ويض خطوواك  العموج 
       الموانى المختت ه   انه يشعرهم بالعداله الضريبيه 

انووه موون المقترحوواك التووي تعووام فووي هووذا المجوواج مناووا تبعوويط امجوورا اك الجمركيووة فووي مختتوو  األعموواج -
لتجاريوووة وجعتاوووا الكترونيوووة موووا همكووون وواضوووحة وعووواتة التطبيوووق بامضوووافة إلوووى اعتمووواد إجووورا اك تختووويص ا

جمركيووة موحوودة فووي جميووع المنافووذ الجمركيووة المعتموودة وتقتوويص ال توورة المطتوبووة لتتختوويص وجعووج ا احتكوواك 
  المباشر مع المو  ين في حده األدنى  

ب متقاربوة مون دوج الجووار وهيضوًا إعوادة الن ور بنعوب الرعووم واعتماد رعووم جمركيوة لتعوتع المعوتوردة بنعو
الجمركيووة لتعووتع الناائيووة المعووتوردة التووي  ا يوجوود بووديج محتووي لاووا بحيوون تمنووع وصووولاا لتقطوور بطوورق غيوور 

وبموووا يتماشوووى موووع هيكوووج الرعووووم الجمركيوووة فوووي الووودوج « شوووااداك منشووو  غيووور صوووحيحة -تاريوووب»ن اميوووة 
مصوودر الوودخوج غيوور الن ووامي األعاعووي لاووذه العووتع وتحوورم الخإينووة العامووة موون المجوواورة لنووا ألناووا عتصووبح 

  الرعوم المتحققة  

العمج عتى احدان التواإن بين مصتحة المعتورد وحماية الصناعة الوطنية واعتماد األعتوب الذب اتبع في 
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ائب والتوي هعطوك نتوائم الشرائح الضوريبية والنعوب المعقولوة والمبعوطة فوي الودوائر الماليوة عنود تحديود الضور 
  جيدة في الحصيتة  

التركيإ عتى الرعم الجمركي المعتدج المتناعوب موع موا يودفع فوي دوج الجووار موع الت كيود عتوى صوحة العودد 
  عطي نتائم وحصيتة هوفر لتخإينةوالقيمة والمنش  والنوعية في البياناك المعتوردة ما عي

 تعديل التشريع الجمرك  الرابع :مبحث ال

 بد من اعادة دراعة جميع تشريعاك الضرائب والرعوم الجمركية واالن م الجمركيه لموا شواباا مون   ا
 تخي   لتعقوباك مما إاد من عمتياك التاريب والمخال اتوا اعتاانه بالعقوباك وتعديج مايتإم 

 ىك  ا بوود ان تكووون معووودة  ووانون الجمووارك الجديوودة التووي عوويتم إعوودادها متوافقووة مووع جميووع التعوواي
التجاريوة المن ووور لاووا ك فضووج الممارعواك الدوليووة )وذلووك با اعتشووارة المعوبقة واألعاعووية مووع جميووع 
هصووووحاب ا اعموووواج ( وبالتووووالي توضوووويح وتبعوووويط امطووووار التشووووريعي وامجوووورا اك امداريووووة لجميووووع 
ة األطوورا  المعوواهمة فووي عمتيووة التجووارة، ونتيجووة لووذلك  ابوود ان توضووع معوووداك ا ات ا يوواك الدوليوو

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
ضووووع ي  يمووووة البضوووواعة الماربووووة هو الرعوووووم لتصووووج الغرامووووة الماليووووة المو عووووة عتووووى المتاوووورب إلووووى 

الجمركية الم روضة عتياا، ، موع رفوع الغراموة إلوى هربعوة هضوعا  فوي حالوة تكورار عمتيوة التاورب، 
 ومصادرة البضائع الماربة مع تو يع عقوبة العجن عتى المتارب 

  الجمووارك التصوود  ل وواهره التاوورب وإيوواده التوعيووه ان موون ياوورب او يووإور اويوودلس فانووه   ا يعوورق
فحعوووب فانوووه يعووورق مصووور  ولوووذا   ابووود مووون واتخووواذ كافوووة امجووورا اك القانونيوووة لمواجاتاوووا، وان يوووتم 

  التشديدعتى انه  ا تصالح مع ه  مارب وانما  عيتم إحالته فورا لتنيابة

  وضووع عقوبوواك رادعووة لمواجاووة تتووك ال وواهره  وهووى التاوورب و ا بوود موون اعطووا  عنايووه خاصووه لتوون م
 لاا من انر مباشر عتى التصديرلحين صدور القانون الجديد  الجمركيه لما 

  0961لعوووام  66مووون  وووانون الجموووارك ر وووم  008يجوووب إن ههوووم التعوووديىك المقترحوووة تعوووديج الموووادة 
بحيووون توووإاد غراموووة مخال وووة هوووذه الموووادة مووون ربوووع القيموووة الجمركيوووة إلوووى منوووج القيموووة، وهيضوووا إلوووإام 

الوتح   والمرفوضوة ناائيوا إلوى خوارج الوبىد، وفوى حالوة  المعتوردين بنعوادة تصودير شوحناتام تحوك
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حالة الموضوا إلى النيابة فورا   عدم التصدير يتم اخطار ا ادارة المركإية لتمكافحة  اتخاذ الىإم وا 

  ان يتم توحيد هجاإة الر ابة والمكافحة الجمركية فى جااإ إدار  واحد تابع مباشرة لرئيس المصتحة
بجانب التوعع فى إنشا  إداراك اعتخبارية فوى المنواطق الجمركيوة المختت وة، لضمان فاعتية عمته، 

 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 
ن الرعائج الواردة بن ام الترانإيك، حين عيتم طتب خطاباك ضمان مصرفية غيور  ابتوة امفراج ع

لإللغا  ومعإإة، وذلك عن كج رعالة، هو تقديم همانة نقدية، ضمانا لحقوق الخإانة العامة إلى غيور 
 ذلك من إجرا اك عتتخذ لتحد من  اهرة التاريب 

لموجووودة بوون م عمووج ولوووائح الجاوواك الر ابيووة األخوور  منووج وان هووذه النغووراك التووى يعووت يد مناووا الماربووون وا
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 

 امهىك عتى هطواج تتك األ مشة دون الوإن، وهو ما يعتغته البعض فى التاريب    الصناعية تضع نعبة

اعووتخدام العوويوج الجمركيووة الطويتووة لتووامين الحاويوواك المشووحونة ، عتووى هن يووتم  احكووام عمتيوواك التصوودير -
مجاووإه لضوومان عوودم  العووتع ذاك المنشوو  األجنبووى موون مصوور إلووى الوودوج الخارجيووه عوون طريووق موووانى تكووون

 ا بود تشوكيج ادراك مختصوه تشومج ممنتوى مصوتحتى الجموارك الر ابوه الصوناعيه  غيير البضوائع او تاريباوات
    حتى تكون مرا به لتجوده  جديه عمتياك التصدير

  ووضووع عوودد موون المعووايير والضوووابط محكووام الر ابووة عتووى المن ووذ، حيوون تووم الحصوووج عتووى  ائمووة
يوووتم  صووور التصووودير لاوووا فقوووط، كموووا عووويقوم الجانوووب  بالشوووركاك المصووور  لاوووا وبا اعوووتيراد، بحيووون

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 

 الجواهإة والمنعووجاك بدمن اعاده  الن ور حاليوا فوى األعوعار امرشوادية الم روضوة عتوى المىبوس  ا
بجانووب مراجعووة هيكووج التعري ووة لكووج العووتع ومعووتتإماك امنتوواج الووواردة لمصوور حتووى  ا تكووون هنوواك 

 معتتإماك إنتاج رعوماا الجمركية هعتى من الرعوم الم روضة عتى العتع تامة الصنع 

 -ير و ود تجنيب الغموض فى النصوص القانونيه  بحيون ا ا تحتواج الوى اجتاواداك فوى الت عو يجب
ت ووور  النصووووص مووون محتواهوووا بوووا ا ضوووافه ان نجعتاوووا ا ا تعووومح لتمغرضووويين مووون المحوووامين مووون 
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 اعتغىج النغراك القانونيه 

 - اجوورا  تعووديىك فووى وضووع الغراموواك  والتعويضوواك بحيوون تناعووب المخال وواك مووع العقوبوواك  مووع
اماك المخال اك بقدر وضع فصج لحا اك التجريم لتتارب عن المخال ان الغير مقصوده وتوحيد غر 

مناعوب  والقضوا  عتوى تودخج العنصوور التبشور  فوى تكييو  الوا عوواك والح تو  عتوى ضووابط العمووج 
 الجمركى دون المعاس بالمصتحه العامه 

 - توووفير الكوووادر البشووريه  وال نيووه والقانونيووه وذلووك  احتيوواج العمووج الجمركووى لدرايووه وفاووم  و ووانونين
جووود ا  اجووورا  موون ا اجووورا اك التووى تووؤد  الوووى فعوواد الجووورانم متمرعووين  ووضووع ضوووماناك لعوودم و 

 لىخىج اباحد القواعد او تعارض ا اجرا اك  

 -  محاوله الوصوج الى  انون  متكامج ومتجانس  يوفر المناخ المناعب لجذب ا اعتنماراك 

 -طوووير حيوون ان الضوورائب الجمركيووه هووى احوود ادواك العياعوواالماله والتووى لاووا انوور مباشوور عتووى الت
والتنميه وإياده القدره التصديريه فى بد من تعدياا  جعتاا عادله والمعاواه فى تطبيقاا حتوى تعطوى 

 دفعه  ويه لتمعيره ا ا تصاديه نحو غد افضج 

 التطوير باستخدام التكنولجيا :الخامسالمبحث 

هووذه امجوورا اك هن من ومووة امصووىحاك الجمركيووة هوجوودك إجوورا اك واضووحة ومحووددة لىفووراج الجمركووي و 
 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 , 
نما هى خط الودفاا  األوج لألمون مشيرا إلى هن دور الجمارك لم يعد تجميع األمواج لصالح الخإانة العامة وا 

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 

 حدينة خاصة مع تطور عمتياك امرهاب والتإيي  والتاريب المعتقبج  اعتخداماك التكنولوجيا ال

اعوتخدام األبووراج - G P S ويجوب ان يتبعيعتمود عتوى اعووتخدام ن وام متطوور لتورادار  الن وام الجديود الوذب
والكوواميراك المتقدمووة التووي تعمووج جميعووا بشووكج متكامووج وتووؤدب فووي الناايووة إلووى تكوووين وتجميووع صووورة جيوودة 
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الضوتعين اعتخدام التقنيه الحدينه هى تعتبور اهوم هحود هضوىا المنتون الوذب يمنوج ان ألب شخص هو عتعة 
 اليشرية  البنية التحتية والقو  ا اخرين

 الىإمة لتدوج لبنا  القدراك امدارية وال نيه لبشريةا  ى الجمارك  وتقديم الخبراك مو 

ك فووى تطوووير الجمووارك المصوورية يجووب ضووروره  امعووراا با انتاووا  موون مشووروا تعموويم تكنولوجيووا المعتومووا
 وميكنة ا اجرا 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 

 من يدوية الى الكترونية  ا اجرا اك بتحويتاا 

يجوووب ان تعوووعى مصوووتحه الجموووارك الوووى رفوووع  ك وووا ة العموووج ا الكترونوووى لضووومان تعوووايج تبوووادج المعتومووواك 
وبعووواولة تحووودين الخدموووة ومواكبتاوووا  احووودن الووون م العالميوووة ، يجوووب ان تحووورص المصوووتحة عتوووى تطووووير 

قووديم هفضووج الممارعوواك الدوليووة لوودعم الجمووارك لتطبيووق هعتووى المعووايير العالميووة موون خووىج اداراك حدينووة لت
 النمو ا ا تصاد  مع الح ا  عتى ا التإام الدولى  

مو و   15اجورا  يحتواجون إلوى  14يجب ا اهتمام بتحدين ادارة خدمة كبار العمى  ، مشويرًا إلوى هنوه كوان لودينا 
اراك ا افوووراج المعوووبق يووواده ادإ إيووواده انشوووا  مراكوووإ جمركيوووة متطوووورة  و  وتوووم التخ ووويض بعووود التطووووير وخاصوووة موووع

ا  ارتبوووواط بموووووانى ا افووووراج وتجايإهووووا اليووووا وربطاووووا بشووووبكه المصووووتحه وربطاووووا  وتعميماووووا بكووووج المحاف وووواك دون
والتاريووب بحيوون بمجوورد ادراج ر ووم التعامووج الجمركووى يعووتطيع  والتعري ووه وربطاووا بووادراك ال نيووه بالمنافعووتو المركووإ 

مووووج وحجووووم نشوووواطه والبضووووائع والقوووويم الجمركيووووه والبنووووود الجمركيووووه مو وووو  الجموووورك ان يوووور  العووووير الذاتيووووه لتمتعا
والمخال واك ان وجود  ومحاولوه تخ وويض إمون ا افوراج الوى ا ووج و وك ممكون بحيون ا ا يتعوود  إمون ا افوراج الرعووائج 

عواعة فقوط ان يكوون هنواك ت عيوج لقيواس إمون ا افوراج لكوج بيوان ومعا بوه المتعوبب فوى التعطيوج يجوب   24العاديه 
عانة بالخدمووة ا الكترونيووة لىنترنووك  ادراج ا ا وورار الجمركووى بكافووة هنواعووة حتووى لووو كووان المتعامووج موون خووارج ا اعووت

مصوور وتقووديم خدمووة العووما  المؤ ووك بحيوون يووتمكن موون عووداد الرعوووم الجمركيووة الكترونيووا ويتبقووى لووه مرحتووة وحيوودة 
 لتعتيم اصوج المعتنداك  

كنولوجيووا المعتوموواك فووي كووج منطقووة جمركيووة حيوون هناووا هصووبحك توووفير الوودعم ال نووي لووإلداراك العامووة لت-
مختصة باألدا  األي اليومي    كما يعتبر معئو ًا عن تجمع كافوة البيانواك امحصوائية التوي تعكوس حركوة 

 الصادراك و الوارداك عتى معتو  مصتحة الجمارك 

يوووة المطوووورة و التوووي تخووودم العموووج عتوووى  طووواا التكنولوجيوووا تووووفير كافوووة المعتومووواك عووون األعووواليب التكنولوج
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الجمركووي بصوو ة عامووة    يوودخج فووي ذلووك هجاووإة الكشوو  باألشووعة و هن مووة التتبووع لن ووام الترانإيووك و ميكنووة 
األن موووة اليدويوووة و هرشووو ة المعوووتنداك اليوووًا ووعوووائج الوووربط الحدينوووة بوووين الموا وووع و بعضووواا و بوووين مصوووتحة 

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

دعم وتعإيإ عمتية التطوير في امداراك الجمركية، ورفع ك وا ة العموج الجمركوي وا ارتقوا  بمعوتو  العموج -
 في المنافذ الجمركية، وتوحيد امجرا اك الجمركية عتى معتو  الدولة 

توي تتمنوج فوي ا ارتقوا  بالعموج الجمركوي التطوير ت تي في عياق رؤية ورعالة الايئوة ا اتحاديوة لتجموارك ال-
في 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 

عتووى تطوووير العياعوواك والتشووريعاك الجمركيووة وامشوورا  عتووى تن يووذها  مجتمووع اموون وتجووارة ميعوورة، والعمووج
 والمشاركة ال عالة دوليًا لدعم التجارة ومكافحة الغش والتاريب 

هنه في  ج التطور التكنولوجي وتإايود التحودياك والمخواطر التوي تواجوه العموج الجمركوي فوي مجوالي التجوارة 
معتمرة لرفوع ك وا ة المنافوذ الجمركيوة فوي التعاموج موع الرعوائج   واألمن خىج القرن الحالي، فنن هناك حاجة

الجمركيووة الوووارده والصووادره وتبووادج المعتوموواك، وموون هنووا توو تي ههميووة المامووة التشخيصووية النانيووة لجمووارك 
 الدولة لتو و  عتى نقاط القوة والتحدياك التي تواجه العمج الجمركي وعبج مواجاتاا 

عيكون لاا انار إيجابية معتقبتية في تحقيق التواإن بين تيعير التجارة وتعإيإ همن ان اعتخدام التكنولجيا -
المجتمع، ومن ههماا مشروا النافذة الموحدة الذب ياد  إلى تقديم كافوة الخودماك لتتجوار والمعوتوردين مون 

إيووور الر ابوووة خوووىج الوووربط املكترونوووي بوووين كافوووة الووووإاراك والجاووواك المعنيوووة فوووي الدولوووة، مموووا يعووواهم فوووي تع
  واختصار إمن امجرا اك لتحصوج عتى التصاريح والتراخيص الىإمة
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يعد التصدير عنصرًا متكامًى مع عناصر عياعة التنمية ا ا تصادية وا اجتماعية ، 
ويؤد  تشجيعه إلى نتائم إيجابية بعيدة المد  عتى مختت  مجا اك ا اعتنمار ، كما هن 

قتصر فقط عتى دعم النشاط ا ا تصاد  لتدولة فحعب  عياعة التوجه نحو التصدير،  ا ت
ولكناا تدفع هيضا  طاا التصدير ليتعب دورًا رئيعيًا فى رفع ك ا ة ا ا تصاد القومى ، 
وفى مواجاة المتغيراك العالمية المعاصرة ، وفى المعتقبج عتى دراعة  ضية التنافعية 

ن تنافعية ا ا تصاد المصر  الدولية والجاود المصرية لتنمية الصادراك ، واتضح ه
و درته عتى الن اذ لألعواق الخارجية ،  ا يمكن هن تنحصر فى مجرد العوامج التى 
تتعتق بامنتاج وامنتاجية ، ألن المؤععاك عتياا هن تواجه هبعادًا تعويقية وعياعية 

ى هذا وتكنولوجية وتعتيمية ومجتمعية ، وهى التى تشكج المناخ والايكج األكنر فعالية ف
لقا   المجاج  ولتوضيح كي ية  ياس التنافعية عتى المعتويين القطاعى والعتعى، وا 

الضو  عتى الجاود المصرية لتنمية الصادراك من خىج معرفة امجرا اك المصرية 
لتنمية الصادراك ، حين شمج ذلك عدة جوانب ههماا ، ما يختص بالعياعة التجارية، 

نشا  ال مؤععاك المعاندة لتنمية الصادراك ، إن نجا  اعتراتيجية وتشجيع ا اعتنمار، وا 
التصنيع من هجج التصدير يتو   عتى عدد من األمور الاامة والمتعتقة بحجم األعواق 

الخارجية المتاحة همام الصادراك ، والقدرة عتى إيجاد وتوفير العتع والمنتجاك 
افر الطتب عتى العتع بالمواص اك والجودة المطتوبة فى األعواق الخارجية، وتو 

والمنتجاك المراد تصديرها ، إن إتباا اعتراتيجية التصنيع من هجج التصدير فى الدوج 
النامية كان خيارا هاما بد ا من ا اعتمرار فى اعتراتيجية إحىج الوارداك هو ام تصار 

بما عتياا كون األولى تتص  بعدد من الميإاك ت تقر إلياا النانية لتعديج التشريعاك 
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  
 

 ملخص البحث
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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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 10 - 11ص  – 0996جامعة االسكندرية  –رسالة ماجستير  –

16 
 -0951عةةالء عبةةد الوهةةاب ، االسةةتثمار االجنبةةي المباشةةر واثةةرة علةة  التنميةةة االقت ةةادية فةةي م ةةر )

 02و  03( ص 0996جامعة االسكندرية ) –( رسالة ماجستير 0991

17 
( ، الجمارك بين النظريه والتطبيق ، جهةاز نشةر وتوزيةع الكتةاب الجةامع  ، جامعةة 3110ن )عمر سالما

 11حلوان ، ص 

18 
( ، الت دير واإلستيراد ، جهاز نشر وتوزيع الكتةاب الجةامع ، جامعةة حلةوان مرجةع 3112عمر سالمان )

 313سبق ذكرة ، ص 

19 
سياسةاتها ( وهةذا الكتةاب هةو مةن تةأليف كةل مةن :  –نظرياتهةا  –كتاب التنمية اإلقت ادية ) مفهومها   

 52ص  – 3119) د. محمد عبد العزيز عجمية و د. محمد علي الليثي (.

20 
لنظم الجمركية والتجارة الدولية "تحليل لنظم الضرائب الجمركية المحلية والدولية " دراسة مقارنة تةأليف:   

  10/10/0995المهدي محمد فليفة  تاريخ النشر: 

21 
، اإل ةةدار العاشةةر ، اإلجةةراءات الجمركيةةة للرسةةائل الةةواردة بنظةةام  252( ، العةةدد 3112مجلةةة الجمةةارك )

  – 02السماح المؤقت ، ص ص 

22 
( "تطور سياسات التجارة الخارجية ف  م ر ، جهاز نشر وتوزيع الكتاب الجامع ، 3112محمود حسن )

 .29 - 21عين شمس ، ص ص 

23 
( ، الةةنظم الجمركيةةة الخا ةةة ، اإلجةةراءات الجمركيةةة للرسةةائل الم ةةدره بنظةةام 3103م ةةلحة الجمةةارك )

 .66السماح المؤقت ، اإلدارة المركزية للمعهد القوم  للتدريب الجمرك  ، ص 

24 
  –نةةةةةةةةةةص منشةةةةةةةةةةور علةةةةةةةةةة  االنترنةةةةةةةةةةت  –مفةةةةةةةةةةاهيم التنميةةةةةةةةةةة وم ةةةةةةةةةةطلحتها  –ن ةةةةةةةةةةر عةةةةةةةةةةارف 

www.rawafed.ps/uploads/temp/img3040693.doc. 



 

 

 

 

 
- 020 - 

25 
النظم الجمركية الخا ة وأثرها فةي تةدعيم القةدرة الت ةديرية لالقت ةاد الم ةري المنوفيةة أبةو بكةر رزق   

3111 

26 
دور االسةةتثمار الخةةاص فةة  اال ةةالح االقت ةةادى والتنميةةة بجمهوريةةة م ةةر العربيةةة عةةين شةةمس عبةةد   

 022ص3111الحكيم حسن 

 .000-012، ص ص  3112لسنة  01لقانون الجمارك رقم ( ، الالئحة التنفيذيه 3112وزارة المالية ) 27

 

 قالحمد هللق


