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 أ 

 

 تقديم                                          

تعتبػػػر سلسػػػلة قضػػػايا التخطػػػيط والتنميػػػة أحػػػد القنػػػوات الرايسػػػية لنشػػػر نتػػػاج معيػػػد التخطػػػيط القػػػومى مػػػف  
مجموعػػػة مػػػف دراسػػػات وبحػػػوث جماعيػػػة محتمػػػة فػػػى مختلػػػؼ مجػػػايت التخطػػػيط والتنميػػػة. يضػػػـ المعيػػػد 

البػػػاحثيف والخبػػػراء متنػػػوعى ومتعػػػددى التخييػػػات، ممػػػا يضػػػيؼ إلػػػى قيمػػػة وفااػػػدة مثػػػؿ ىػػػذه الدراسػػػات 
المختلفة التى يتـ إجراؤىا مػف حيػث شػمولية ا خػذ فػى ايعتبػار ا بعػاد ايقتيػادية، ايجتماعيػة، البيايػة، 

 المؤسسية، والمعلوماتية وغيرىا  ى مف القضايا محؿ البحث.
عػػػددًا مػػػف  ٜٚٚٔاييػػػدارات المختلفػػػة لسلسػػػلة قضػػػايا التخطػػػيط والتنميػػػة منػػػذ بػػػدايا فػػػى عػػػاـ تضػػػمنت 

الدراسات التى تناولت قضػايا مختلفػة تفيػد البػاحثيف والدارسػيف، وتػذا يػانعى السياسػات ومتخػذى القػرارات 
، السياسػات فى مختلؼ مجايت التخطيط والتنميػة منيػا علػى سػبيؿ المثػاؿ ي الحيػر ا السياسػات الماليػة

النقدية، اإلنتاجية وا سعار، ايستيالؾ والتجارة الداخلية، المالية العامة، التجارة الخارجية، قضايا التشغيؿ 
والبطالة وسوؽ العمؿ، التنمية اإلقليمية، آفاؽ وفرص ايستثمار، السياسات اليناعية، السياسات الزراعية 

وسػػػػطة، منػػػػاى  ونمػػػػاذج التخطػػػػيط ، قضػػػػايا البياػػػػة والمػػػػوارد والتنميػػػػة الريفيػػػػة، المشػػػػروعات اليػػػػغيرة والمت
 الطبيعية، التنمية المجتمعية، قضايا التعليـ، ...إلخ

تتنوع ميادر وقنوات النشر لدى المعيد إلى جانب سلسلة قضايا التخطػيط والتنميػة، والمتمثلػة فػى المجلػة 
وتذلؾ تتػاب المػؤتمر الػدولى والػذى الميرية للتنمية والتخطيط، والتى تيدر بيفة دورية نيؼ سنوية، 

يضـ ا بحاث التى تـ قبوليا أو مناقشػتيا فػى المػؤتمر، وسلسػة المػذترات الخارجيػة، وتراسػات السياسػات، 
 إضافة إلى ما ييدره المعيد مف نشرات علمية تعتس ما يعقده المعيد مف فعاليات علمية متنوعة.

 

 مف وراء القيد... وفؽ اهلل الجميع لما فيو خير البالد، واهلل 

 

 
 سئًس انًعهذ                                                                    

                                                                   

 أ.د. عالء زهران                                                                                      
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 موجز                                                   

 سياسات اإلصالح االقتصادى وآثارىا
  عمى ىيكل تجارة مصر الخارجية

 

يتناوؿ ىذا البحث بالدراسة والتحليؿ تقييـ أثر سياسات اإليالح ايقتيادي على ىيتؿ تجارة مير الخارجية بيدؼ 
توييات عملية تساعد في إيالح ايختاليت الييتلية التي تعاني منيا. ومف ىذا المنطلؽ تعرض البحث الويوؿ إلى 

   إلى ىذه القضية تما يليا ثالثةمف خالؿ فيولو ال
ح ايختاليت الييتلية بيف اليادرات والواردات وفي يوضتمتابعة وتقييـ تجارة مير الخارجية، و  الفصل األول -

ميزاف المدفوعات، وابتعاد القيـ المحققة عف المستيدفة، والتعرؼ على عوامؿ القوة والضعؼ والفرص والتحديات في 
ف معدؿ نمو الواردات أتبر مف معدؿ نمو اليادرات ضعؼ تفاءة تجارة مير الخارجية وا  السنوات ا خيرة حيث اتضح 

، تذلؾ تقييـ اتفاقيات التجارة الخارجيةأساليب متابعة وتخطيط زيادة ايختاليت الييتلية، وتويي الدراسة بأىمية تطوير و 
وتشمؿ اتفاقية الشراتة الميرية مع ايتحاد ا وروبى ، منطقة التجارة العربية الحرة، اتفاقية  التجارة الخارجية الميرية ،
، واتفاقية منطقة التجارة الحرة ا فريقية لدوؿ التتتالت ا فريقية التبرى الثالثة ، واتفاقية التجارة التوميسا ، واتفاقية أغادير 

الحرة القارية ا فريقية ، وتوضح الدراسة أىداؼ ايتفاقيات وا حتاـ العامة والقانونية لالتفاقيات ، والمزايا التى تتيحيا 
لسلع والخدمات ورأس الماؿ والمعرفة ، وتطور التبادؿ التجارى بيف مير ودوؿ ايتفاقيات لمير مف التجارة البينية فى ا

جراءات تسوية المنازعات ، والتحديات التى تواجو ايتفاقيات ، ايتفاقيات مف حيث حجـ وىيتؿ اليادرات للتجارة البينية ، وا 
   .جارة مير الخارجية ثر التنظيمى الجديد لقطاع التجارة واليناعة على ىيتؿ تا ومتابعة وتقييـ 

ستراتيجية وزارة ٖٕٓٓتناوؿ أىداؼ التجارة الخارجية في إستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مير  الفصل الثاني - ، وا 
وتويي الدراسة بأىمية التنسيؽ  ٜٕٔٓ-ٕٙٔٓوالخطة متوسطة المدى وبرنام  عمؿ الحتومة  ٕٕٓٓالتجارة واليناعة 

مما حققو اإليالح المالي وايقتيادي في السنوات  بيف الجيات المسؤولة عف إعداد خطة التجارة الخارجية وايستفادة
 السابقة واينتقاؿ إلى اإليالح الييتلي في اليادرات والواردات واإلنتاج وايستثمار. 

 

رتز على آثار تطبيؽ سياسات اإليالح ايقتيادي و أىميا سياسة سعر اليرؼ والتي لـ تحقؽ تؿ الفصل الثالث  -
ايختالؿ في ىيتؿ اليادرات و الواردات وذلؾ لعدة أسباب أىميا ضعؼ مرونة جياز اإلنتاج، أىدافيا المرجوة في معالجة 

تما تناوؿ الفيؿ السياسة الحمااية وأوضحت الدراسة زيادة ايتجاه الحمااي بيف الدوؿ المتقدمة دوف مراعاة للدوؿ النامية 
راؼ ويمتف التوفيؽ بيف حماية اإلنتاج المحلي و مبدأ ولذا تويي الدراسة بالعودة إلى المفاوضات الدولية متعددة ا ط

ايلتزاـ بحرية التجارة وفؽ القواعد المرعية في منظمة التجارة العالمية، أما فيما يتعلؽ بسياسة اإلغراؽ والتي تناوليا ىذا 
ة في الدوؿ النامية إي الفيؿ بالتحليؿ فيالحظ وجود العديد مف الثغرات في متافحة اإلغراؽ و ضعؼ تفاءة أجيزة المتافح

  أف الدراسة تشير إلى قدرة جياز متافحة اإلغراؽ في مير على تحقيؽ نسبة جيدة مف أىدافو.
 

تويي الدراسة بأنو بالبناء على ما تـ تحقيقو في اإليالح المالي والنقدي للسنوات السابقة يجب ايىتماـ في  
ح الييتلي لإلنتاج وايستثمار واليادرات والواردات، وبذلؾ يمتف تحقيؽ المرحلة المقبلة بسياسات وبرام  وتشريعات اإليال

 اإليالح الييتلي لميزاف المدفوعات ولالقتياد الميري.
 

ية، اإلغراؽ، سالسؿ القيمة المضافة العالمية، التتتالت اا ميزاف المدفوعات، التنافسية، سعر اليرؼ، الحماالكممات الدالة
 الحوتمة.الدولية، الشفافية، 
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 فريق البحث  

 االسى انذسجت انعهًًت انتخصص
 فشيك انذساست

 و

 1 يالباحث الرئيس حسيف يالح أستاذ إقتصاد

 محمود عبد الحى أستاذ إقتصاد

ون
احث

الب
 

 

 3 محمد عبد الشفيع عيسى أستاذ إقتصاد

 4 مجدى خليفة أستاذ إقتصاد

 5 إماـ على تامؿ مدرس إقتصاد

  يحيى حسيف مدرس التجاري الدوليالقانون 

 6 فاطمة خميس الحمالوى مدرس إقتصاد

  أ.ثريا أحمد مدرس مساعد إقتصاد

 7 محمد عيد . أ عضو اليياة المعاونة إقتصاد
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 قائمة المحتويات
رقم  الموضوع

 الصفحة
 0-1 مقدمة

 3 الفصل األول : متابعة وتقييم تجارة مصر الخارجية
 3 (0218-0228ميزان المدفوعات المصرى ) 1-1
 9 (0218-0228تطور الميزان التجارى المصرى فى الفترة ) 1-0
 10 ىيكل الصادرات المصرية 1-3

 التوزيع السمعي والجغرافي لمواردات والصادرات المصرية واألسواق التصديرية  1-4***
 14 

 17 (SWOT Analysisالتحميل الرباعى لقطاع التجارة فى مصر ) 1-5
 02 كفاءة التجارة الخارجية المصرية 1-6
 04 متابعة وتقييم اتفاقية تجارة مصر الخارجية   1-7
 40 تجارة مصر الخارجية الجديد لقطاع التجارة والصناعة عمى ىيكل ممتابعة وتقييم أثر التنظي 1-8

 55 التجارة الخارجيةالفصل الثانى : أىداف سياسات اإلصالح االقتصادى فى مجال 
 55 0232رؤية مصر  –أىداف التجارة الخارجية فى استراتيجية التنمية المستدامة  0-1
 56 (01/00 – 18/0219أىداف التجارة الخارجية فى خطة التنمية متوسطة المدى ) 0-0
 58 0202أىداف التجارة الخارجية فى استراتيجية تنمية الصادرات المصرية  0-3
 63 (0216ة )مارس مأىداف التجارة الخارجية فى برنامج عمل الحكو  0-4
 64 نتائج مراجعة بعثة صندوق النقد الدولى 0-5
 65 ى بعد برنامج صندوق النقد الدولياالقتصاد المصر   0-6
 67 توقعات إيجابية لصندوق النقد الدولى لمستقبل االقتصاد المصرى 0-7
 68 االقتصادية عمى ىيكل تجارة مصر الخارجية أثر السياساتالفصل الثالث :  

 68 سعر الصرف ةسياس 3-1
 71 سعر الصرف وميزان المدفوعات 3-1-1
 76 سعر الصرف و الموازنة العامة لمدولة 3-1-0
 84 اإلطار العام لمحمائية التجارية الدولية الجديدة )مع تركيز خاص عمى حالة أمريكا والصين( 3-0
 89 )حالة امريكا والصين ( الحمائية الدولية من المنظور الجيوبوليتكي 3-0-1
 95 العودة إلى منظمة التجارة الدولية 3-0-0
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رقم  الموضوع
 الصفحة

 97 حماية المصالح الوطنية مع اإللتزام بقواعد منظمة التجارة العالمية 3-0-3
 122 لمتجارة المفتوحة سالسل القيمة المضافة العالمية و اآلثار المحتممة عمى النظام العالمي 3-0-4
اق عمى االقتصاد المصرى وجيود مواجيتو عمى الصعيدين المحمى والدولى )دراسة اتأثير اإلغر  3-3

 123 تحميمية(

 123 المحور األول: النظام المصري لمكافحة اإلغراق 3-3-1
 117 المحور الثاني: مكافحة اإلغراق عمى المستوى الدولي 3-3-0

 107 والتوصياتالنتائج 
 136 مراجع قائمة ال 
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 الجداول قائمة
 رقم

 رقم الجدول عنوان الجدول
 الصفحة

 – 0228/0229) مؤشرات ميزان المدفوعات وفقًا لتقديرات الناتج المحمي اإلجمالي (1-1)
0217/0218) 4 

 8 0217/0218 – 0214/0215مقارنة المحقق والمستيدف لمصادرات والواردات  (1-0)
 – GDP (0228/0229صادرات وواردات مصر، وعجز الميزان التجاري ونسبتو من  (1-3)

0217/0218) 12 

 18 لقطاع التجاره الخارجيو المصري SWOT Analysisالتحميل الرباعي  (1-4)
 00 (0217/0218 – 0228/0229مؤشرات قياس كفاءه التجاره الخارجيو في الفتره ) (1-5)
 08 (0218 -0214) التجارة البينية بين دول منطقة التجارة الحرة العربية (1-6)
 36 (0218 -0214) التجارة البينية بين دول اتفاقية أغادير (1-7)
 44 (0217-0212تطور عجز الميزان التجارى والقيمة المضافة لمقطاع الصناعى خالل الفترة) (1-8)
المحمى  ة قطاع التجارة الخارجية فى الناتجوميزان المدفوعات ومساىمتطور الميزان التجارى  (1-9)

 45 (0218-0213/0217-0210االجمالى خالل الفترة )

 55  0232رؤيو مصر  –أىداف التجاره الخارجيو في استراتيجيو التنميو المستدامو  (0-1)
والناتج المحمى اإلجمالى  تطور نسبو مساىمو الواردات السعميو والخدميو فى العرض الكمى (0-0)

 وباألسعار الجاريو
56 

 57 نسبو الواردات والصادرات إلى الناتج المحمى اإلجمالى (0-3)
 58 )% من التجاره التخارجيو إلى الناتج المحمى اإلجمالى( درجو االندماج االقتصادى العالم لمصر (0-4)
المنتجين المصريين عمى الواردات المصريو خالل تطور عدد دعاوى االغراق المرفوعو من قبل  (3-1)

 127 (0218-1998الفتره )

 128 التدابير النيائيو لدعاوى االغراق المعمول بيا عمى الواردات المصريو وفقًا لممجموعات السمعيو (3-0)
 129 (0218-1998خالل الفتره ) تطور دعاوى مكافحو اإلغراق مقسمو عمى الشركاء التجاريين (3-3)
 112 (0218-0221تطور واردات مصر من الحديد والصمب واالجيزه الكيربائيو خالل الفتره ) (3-4)
 113 (0218-1994تطور دعاوى االغراق المرفوعو عمى مصر خالل الفتره ) (3-5)
 114 تطور عدد دعاوى التدابير النيائيو لمكافحو االغراق المرفوعو عمى مصر مقسمو عمى السمع (3-6)
 مصر من الحاصالت الزراعية والصناعات الكميائية والمنسوجات خالل الفترة  صادرات تطور ( 3-7)

(0221-0218) 115 

 118 التجاره العالمية ةوصوال لمنظم ةالعالمي ةأىم جوالت مفاوضات التجار  (3-8)
 102 (0218-1994تطور عدد دعاوى مكافحو االغراق خالل الفتره ) (3-9)
 101 (0218-0221تطور حجم التجاره الدوليو من السمع خالل الفتره ) (3-12)
 103 (0218-1994خالل الفتره) ( دولو إستخدامًا لمتدابير الحمائيو لمكافحو االغراق13أكبر ) (3-11)
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 قائمة األشكال
 رقم
 رقم الشكل عنوان الشكل

 الصفحة
 5 من الناتج المحمي اإلجمالي % كنسبة 0217/0218 – 0228/0229ميزان المدفوعات  (1-1)
 6 تطور نسبة مساىمة الواردات السمعية والخدمية في العرض الكمي والناتج المحمي اإلجمالي (1-0)
 6 تطور ىيكل الموارد القومية (1-3)
 7 تطور نسبة الواردات والصادرات لمناتج المحمي اإلجمالي باألسعار الجارية (1-4)
 8 االندماج االقتصادي العالمي لمصرتطور درجة  (1-5)
 12 بالمميار دوالر (0217/0218 – 0228/0229تطور الصادرات والواردات المصرية ) (1-6)
 11 (بالمميار دوالر) 0217/0218 – 0228/0229تطور عجز الميزان التجاري لمصر  (1-7)
 11 )بالمميار دوالر(0217/0218 – 0228/0229قيم الصادرات والواردات والميزان التجاري  (1-8)
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 مقدمة   
 نيا تلعب دور توازني في اإلقتياد  أداة رايسية لتحقيؽ التنمية ايقتيادية، التجارة الخارجيةتعتبر 

ستيراد السلع والخدمات التي ي تنت   الميري مف خالؿ تيدير فااض اإلنتاج عف الطلب المحلي، وا 
محليا، واإلقتياد الميري مثؿ معظـ إقتياديات الدوؿ النامية يعاني مف اإلختاليت الييتلية و أىميا 

ختالؿ ىيتؿ اإلنتاج، وندرة رأس الماؿ، إختاليت ميزاف المدفوعات، وعجز في الموا زنة العامة للدولة وا 
رتفاع معدؿ البطالة. ويعتمد اإلقتياد الميري إعتماد ملحوظ على التجارة الخارجية، حيث يستورد  وا 
معظـ إحتياجاتو مف السلع اإلستيالتية والوسيطة واإلستثمارية مف العالـ الخارجي، بينما تمثؿ اليادرات 

إنعتاس للمتغيرات ايقتيادية  التجارة الخارجيةعتبر تو د خاـ جزء ىاـ مف النات  القومي. ومعظميا موا
 .في مير يادراتوايستيالؾ وايستثمار والو الواردات تاإلنتاج 

ىيتؿ تجارة مير سياسات اإليالح اإلقتيادى على آثار  إلى تقييـ أىمية ىذا البحثوترجع 
ابعة تنفيذ خطة التجارة الخارجية، والتعرؼ على عوامؿ القوة و الخارجية، والمساىمة في تطوير مت

الضعؼ والفرص والتحديات، وتطوير إعداد خطة التجارة الخارجية في إطار خطة التنمية اإلقتيادية 
 واإلجتماعية.
 منيج البحث:

الخارجية تحليؿ بيانات التجارة يعتمد على دراسة و ا و يعتمد البحث على المني  الويفى التحليلىتما 
ربط النتاا  با سباب لتفسير الظواىر اإلقتيادية، واإلستفادة مف مني  التحليؿ الرباعي الميرية، و 

SWOT  تحديات التي تواجو تجارة مير الخارجية.للتعرؼ على عناير القوة والضعؼ والفرص و   
ىيتؿ التجارة إلى تقييـ أثر سياسات برنام  اإليالح اإلقتيادي الميري على وييدف البحث 

 التاليةا محاور(، لذلؾ تناوؿ البحث الٜٕٔٓ-ٕٙٔٓالخارجية الميري للسنوات)
مع الترتيز على مرحلة اإليالح  ٜٕٔٓ/ٕٓٔٓمتابعة وتقييـ التجارة الخارجية للفترة  الفصل األول-1

حيث يوضح عوامؿ القوة  SWOT، باستخداـ مني  التحليؿ الرباعى ٜٕٔٓ/ٕٙٔٓايقتيادى للسنوات 
اتفاقيات  ، ثـ تتناوؿ الدراسة متابعة وتقييـوالضعؼ والفرص والتحديات التى واجيت تجارة مير الخارجية

، منطقة التجارة العربية ىوتشمؿ اتفاقية الشراتة الميرية مع ايتحاد ا وروب، رالتجارة الخارجية لمي
تتتالت ا فريقية واتفاقية منطقة التجارة الحرة ا فريقية لدوؿ ال، ، اتفاقية التوميسا، واتفاقية أغاديرالحرة

، واتفاقية التجارة الحرة القارية ا فريقية، وتوضح الدراسة أىداؼ ايتفاقيات، والمزايا التى التبرى الثالثة
تبادؿ ، وتطور اللع والخدمات ورأس الماؿ والمعرفةتتيحيا ايتفاقيات لمير مف التجارة البينية فى الس

، والتحديات التى اليادرات للتجارة البينيةالتجارى بيف مير ودوؿ ايتفاقيات مف حيث حجـ وىيتؿ 
، وزيادة نفاذ اقتيادية تبيرة لفتح أسواؽ جديدةوذلؾ بيدؼ اندماج مير فى تيانات تواجو ايتفاقيات 

وراء تحسيف شروط التبادؿ نييا مف منتجاتيا، وزيادة القدرة التنافسية ليا، وايستفادة مف المزايا إلى تج
، ومتابعة وتقييـ أثر ، وتيسير انتقاؿ السلع والخدمات وا فراد ورؤوس ا مواؿ والمعرفة الفنيةالتجارى

 .جية على ىيتؿ تجارة مير الخارجيةالتنظيـ الجديد لقطاع التجارة الخار 
أىداؼ تجارة مير الخارجية الواردة فى الوثااؽ الرسمية وىى استراتيجية  الفصل الثانىوتناوؿ  -ٕ

، وأىداؼ برنام  عمؿ ٕٕٓٓعة ، واستراتيجية وزارة التجارة والينآٖٕٓالتنمية المستدامة رؤية مير
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 – ٕٛٔٓ/ٚٔمتوسطة المدى التنمية المستدامة ، وأىداؼ خطة ٜٕٔٓ-ٕٙٔٓللسنوات الحتومة 
ٕٔ/ٕٕٕٓ.  

سياسات اييالح ايقتيادى ، وأىميا سياسات تحرير سعر اليرؼ  الفصل الثالثويتناوؿ  -ٖ
سياسة أيضا  الفصلوتناوؿ ىذا  للجنيو الميرى، ودراسة أثرىا على ىيتؿ تجارة مير الخارجية.

يع ، والتوز الحماية ومكافحة اإلغراق وركز عمى الحرب التجارية بين الواليات المتحدة األمريكية والصين 
وسالسؿ التمويالت ونقؿ ا مواؿ ، ويالحظ أف الحرب والييف وأمريتا تتـ خارج إطار اآللية المنظمة 
لتسوية المنازعات فى منظمة التجارة العالمية ، ودوف مراعاة تافية لميلحة الدوؿ النامية ، ومف أجؿ 

ستاناذلؾ يجب العودة  إلى إطار المفاوضات الدولية متعددة ا طراؼ  ا عماؿ المرتبطة بأجندة  ؼوا 
، وللوقاية مف اآلثار السلبية لتياعد الحمااية التجارية وعالج ما ينجـ عنيا مف آثار ٕٔٓٓالدوحة لعاـ 
ا حماية اإلنتاج المحلى والتوفيؽ بينيا وبيف ايلتزاـ بمبدأ حرية أوالا متاف تؤتد الدراسة علىسلبية بقدر اإل

ا تطوير سالسؿ للقيمة على المستويات ثانياالتجارة وفؽ القواعد المرعية يتفاقات منظمة التجارة العالمية، 
ة اتفاؽ يتناوؿ البحث دراس بسياسات اإلغراقايقليمية المناسبة لتوقى ا ثر السلبى لإلنتاج، وفيما يتعلؽ 

متافحة اإلغراؽ، وتفاءة أجيزة ممارسة اإلغراؽ فى الدوؿ النامية والدوؿ المتقدمة، ودراسة قدرة جياز 
 متافحة اإلغراؽ فى مير.

وفي النياية، أود تقديـ خالص الشتر إلى السادة أعضاء فريؽ البحث العلمييف الذيف لـ يدخروا وسعا 
الالاؽ، تما يمتد الثناء إلى تؿ مف ساىـ باآلراء  في بذؿ الجيد لتي ييدر ىذا البحث بالشتؿ

الموضوعية و ا فتار البناءة في سبيؿ إنجاز ىذه الدراسة، تما أود تقديـ خالص الشتر و العرفاف إلى 
تؿ مف ساىـ في إنجاز ىذا البحث مف السادة الفنييف أعضاء البحث مف مرتز العالقات ايقتيادية 

لبحوث على مجيوداتيـ القيمة التي إنعتست على ظيور البحث في شتلو الدولية، واإلدارة العامة ل
 الحالي.
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 لفصل األولا
 متابعة وتقييم تجارة مصر الخارجية

 

 – ٜٕٓٓ/ٕٛٓٓميزاف المدفوعات الميري في الفترة )تطور  الفصل األوليتناوؿ 
ىيتؿ ذات الفترة.  تما ييتـ الفيؿ بدراسة الميزاف التجاري الميري في  (، ثـ تطورٕٛٔٓ/ٕٚٔٓ

ونسب اإلنجاز التي تحققت مقارنة بمستيدفات الخطة ، التوزيع السلعي والجغرافي، و اليادرات الميرية
متوسطة المدى، وأخيرًا تحليؿ ايختاليت التي تواجو تجارة مير الخارجية مف خالؿ التحليؿ الرباعي 

بياف حقيقة  على ىذا الفيؿ مف الدراسةويرتز .  SWOT Analysisلقطاع التجارة الخارجية 
ايختاليت التي يعاني منيا الميزاف التجاري الميري والمشاتؿ التي يعاني منيا ىيتؿ اليادرات 

 .تحدياتالو الفرص الضعؼ و القوة و  عوامؿالميرية وبياف 
 

 (0217/0218 – 0228/0229ميزان المدفوعات المصري  ) 1-1
مف ثالثة موازيف فرعية، ا وؿا الميزاف التجاري وىو الخاص بالتجارة  المدفوعاتميزان يتتوف 

، والثاني ميزاف الخدمات ٕٛٔٓ/ٕٚٔٓمليار دوير في عاـ  ٖ.ٖٚالسلعية والذي حقؽ عجزًا ُقدر بػ 
يا(، المعني بتجارة الخدمات مثؿ السياحة وخدمات النقؿ وأبرز بنودىا عوااد قناة السويس )رسوـ المرور ب

مليار دوير في نفس العاـ.  أما الميزاف الثالث فيو الخاص بالحساب الرأسمالي  ٔ.ٔٔوقد حقؽ فااضًا بػ 
والمالي، والذ يضـ بنودًا عدة أىميا ايستثمارات ا جنبية والقروض الخارجية، وقد حقؽ ىذا الميزاف 

والميزاف الرأسمالي والمالي نجد انيما مليار دوير.  وبجمع حييلة ميزاف الخدمات  ٜ.ٕٔفااضًا ُقدر بػ 
مليار  ٖ.ٖٚمليار دوير، وبطرحيما مف العجز المتحقؽ في الميزاف التجاري البالغ  ٖٖحققا فااضًا بنحو 

مليار دوير. بينما تاف يحقؽ فااضًا في السنوات الثالث قبؿ  ٖ.ٗدوي، نجد أف ىناؾ عجزًا يبلغ 
(، ثـ زاد ىذا العجز بشتؿ واضح، ليدؿ على ٔ-ٔرقـ ) ، وذلؾ تما يظير مف الشتؿٕٙٔٓ/ٕ٘ٔٓ

ىشاشة ايقتياد الذي يعتمد بشتؿ أساسي على موارد خارجية وريعية مثؿ السياحة وقناة السويس وعوااد 
 العامليف في الخارج.

تظير مؤشرات البنؾ المرتزي الميري في السنوات ا ولى التي أعقبت ا زمة المالية العالمية 
ا )الميزاف الحساب الجاري، التدىور في مؤشرات ميزاف المدفوعات بميزانيو ا ساسييفا ٜٕٓٓ/ٕٛٓٓ

حيث تاف يعاني الميزاف في ذلؾ (  التحويالتالحساب الرأسمالي والمالي )التجاري، السلعي والخدمي(، و
دفقات الوقت مف عجز في الحساب الجاري بسبب تبعات ا زمة وتأثر ايقتياد المحلي بانخفاض الت

المالية الوافدة في ذلؾ الوقت. ولتف عادت التدفقات المالية الوافدة في يورة استثمارات أجنبية مباشرة 
 لالقتياد مما ساعد في تمويؿ العجز وساىـ في بناء ايحتياطي مف النقد ا جنبي.
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 (1-1جدول رقم )
 – 0228/0229) (%)ديرات الناتج المحمي اإلجمالي مؤشرات ميزان المدفوعات وفقًا لتق

0217/0218) 
 0228/

/0229 
0229/
0212 

0212/
0211 

0211/
0210 

0210/
0213 

0213/
0214 

0214/
0215 

0215/
0216 

0216/
0217 

0217/
0218 

           الميزان التجاري:
 ٖ.ٓٔ ٖ.ٜ ٙ.٘ ٙ.ٙ ٔ.ٜ ٜ.ٜ ٘.ٓٔ ٘.ٔٔ ٜ.ٓٔ ٖ.ٖٔ GDPالصادرات السمعية/ -

 ٖٗ ٖ.ٖٓ ٖ.ٖٓ ٘.ٜٖ ٚ.ٚٗ ٖ.ٛٗ ٚ.ٛٗ ٘ٗ ٖٗ ٚ.ٖٗ الصادراتالصادرات البترولية/إجمالي 
 ٗ.ٕ٘ ٛ.ٛ٘ ٚ.ٕٙ ٛ.ٓٚ ٜ.ٔٙ ٔ.ٙ٘ ٕ.ٗ٘ ٚ.ٙٗ ٙ.ٖٗ ٗ.ٖٙ صادرات البترول الخام/ الصادرات البترولية

 ٕ.ٕ٘ ٔ.ٕ٘ ٔ.ٚٔ ٖ.ٛٔ ٜ.ٕٓ ٕ.ٕٔ ٜ.ٕٕ ٘.ٕٔ ٗ.ٕٕ ٚ.ٕٙ GDPالواردات السمعية/  -
 واردات غير بترولية/إجمالي الواردات ٛٙ.ٚ ٜٛ.٘ ٛٛ.ٖ ٜٚ.ٜ ٜٚ ٚٚ.ٜ ٜٚ.ٚ ٖٛ.ٛ ٜٚ.ٙ ٛٓ.ٕ 
   /واردات السمع الغذائية والحبوب

 ٚ.ٕٔ ٙ.ٕٕ ٕ.ٕٔ ٘.ٜٔ ٚ.ٕٔ ٕٔ ٗ.ٖٕ ٕ.ٕٔ ٘.٘ٔ ٙ.ٖٔ الواردات غير البترولية

 الواردات البترولية/ إجمالي الواردات ٛ.ٛ ٙ.ٚ ٚ.ٜ ٔٙ.ٙ ٔٙ.ٗ ٔٛ.ٙ ٔٙ.ٕ ٔٗ.ٙ ٔٚ.ٔ ٔ٘.ٛ 
 ٘.ٖ٘ ٗ.ٖٗ ٚ.ٕٕ ٜ.ٕٗ ٖٓ ٔ.ٖٔ ٗ.ٖٖ ٖٖ ٗ.ٖٖ ٓٗ GDPحجم التجارة الخارجية/  -
نسبة تغطية حصيمة الصادرات    -

 ٔٗ ٛ.ٖٙ ٙ.ٕٖ ٖ.ٖٙ ٚ.ٖٗ ٛ.ٙٗ ٙٗ ٕ.ٖ٘ ٚ.ٛٗ ٓ٘ السمعية/الواردات السمعية

 (ٜ.ٗٔ) (ٜ.٘ٔ) (٘.ٔٔ) (ٚ.ٔٔ) (ٛ.ٔٔ) (ٖ.ٔٔ) (ٖ.ٕٔ) (ٔ.ٓٔ) (٘.ٔٔ) (ٖ.ٖٔ) GDPالميزان التجاري /   -
           الميزان الخدمي:

 ٗ.ٗ ٗ.ٕ ٜ.ٔ ٗ.ٔ ٖ.ٓ ٜ.ٔ ٔ.ٕ ٖ.ٖ ٚ.ٗ ٙ.ٙ GDPالميزان الخدمي/   -
 GDPإجمالي المتحصالت الخدمية/   -

 ومنيا:
ٕٔ.ٙ ٔٓ.ٛ ٜ..ٖ ٛ.ٔ ٛ.ٕ ٙ.ٔ ٙ.ٙ ٗ.ٛ ٙ.ٙ ٛ.ٙ 

 GDP ٕ.٘ ٕ.ٔ ٕ.ٔ ٕ ٔ.ٜ ٔ.ٜ ٔ.ٙ ٔ.٘ 2.1 2.3متحصالت قناة السويس/     
 GDP ٘.ٙ ٘.ٖ ٗ.٘ ٖ.ٚ ٖ.ٙ ٔ.ٛ ٕ.ٕ ٔ.ٔ 1.9 3.9السياحة/

           التحويالت:
 ٙ.ٓٔ ٖ.ٜ ٘ ٙ.ٙ ٙ.ٓٔ ٔ.ٚ ٕ.ٚ ٙ.٘ ٛ.ٗ ٗ.ٗ GDPصافي التحويالت/   -
 (ٗ.ٕ) (ٔ.ٙ) (ٜ.٘) (ٚ.ٖ) (ٛ.ٓ) (ٗ.ٕ) (ٔ.ٖ) (ٕ.ٔ) (ٕ) (ٖ.ٕ) GDPالميزان الجاري/   -
 ٛ.ٜٕ ٖ.ٕ٘ ٘.٘ٔ ٛ.ٜٔ ٛ.ٕ٘ ٕ.ٕ٘ ٛ.ٕ٘ ٖ.ٕٙ ٘.ٕٙ ٖ.ٖٓ GDPالحصيمة الجارية/   -
 ٕ.ٕٖ ٗ.ٖٔ ٗ.ٕٔ ٘.ٖٕ ٚ.ٕٙ ٙ.ٕٚ ٜ.ٕٛ ٘.ٕٚ ٘.ٕٛ ٚ.ٕٖ GDPالمدفوعات الجارية/   -
 ٙ.ٕٜ ٘.ٓٛ ٗ.ٕٚ ٗ.ٗٛ ٜ.ٜٙ ٘.ٜٔ ٖ.ٜٛ ٚ.ٜ٘ ٔ.ٖٜ ٛ.ٕٜ الحصيمة الجارية/ المدفوعات الجارية  -

           الحساب الرأسمالي والمالي:
-  Net FDI/ GDP    ٗ.ٖ ٖ.ٔ ٓ.ٜ ٓ.ٛ ٔ.ٗ ٔ.ٗ ٔ.ٜ ٕ.ٔ ٖ.ٗ ٖ.ٔ 

 GDP (ٔ.ٛ) ٔ.٘ (ٗ.ٔ) (ٗ.ٗ) ٓ.ٔ ٓ.٘ ٔ.ٔ (ٓ.ٛ) 5.8 5.1الميزان الكمي/ 
عدد شيور الواردات السمعية والخدمية التي  -

تغطييا صافي االحتياطيات الدولية )نياية 
 يونيو(

ٙ.ٔ ٙ.ٛ ٗ.ٜ ٕ.٘ ٕ.ٚ ٕ.ٜ ٖ.ٗ ٖ.ٔ ٘.٘ ٚ.ٕ 

 التقرير السنوي، سنوات متعددةالبنؾ المرتزي الميري، : المصدر
CBE, 2018/2019, External Position of Egyptian Economy. 
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مليار دوير  ٛ.ٔعجزًا تليًا في ميزاف المدفوعات بلغ  معامالت مصر مع العالم الخارجيوسجلت 
مليار دوير في  ٙ.٘)مقابؿ فااض بلغ حوالي  ٜٕٔٓ/ٕٛٔٓخالؿ النيؼ ا وؿ مف العاـ المالي 

مليار  ٜ.ٖ، تما ارتفع العجز في الحساب الجاري إلى حوالي ٕٛٔٓ/ٕٚٔٓالنيؼ ا وؿ مف عاـ 
مليار دوير في النيؼ ا وؿ مف  ٘.ٖ)مقابؿ  حوالي  ٜٕٔٓ/ٕٛٔٓدوير في النيؼ ا وؿ مف عاـ 

 ا(CBE, July, Dec. 2018/2019)(.  وتعزى الزيادة في عجز الحساب الجاري إلى ٕٛٔٓ/ٕٚٔٓعاـ 
 مليار جنيو. ٕٔ% إلى حوالي ٙ.ٚإنخفاض يافي التحويالت الجارية غير المتداولة بنسبة  -
 مليار دوير. ٛ.ٖليبلغ  %ٙ.ٕ٘إرتفاع العجز في الميزاف الجاري بنسبة  -
 مليار دوير. ٕ.ٜٔ% إلى حوالي ٚ.ٕارتفاع العجز التجاري بنسبة  -
 مليار دوير. ٖ.ٚ% ليسجؿ حوالي ٚ.ٖٙمف ناحية أخرى، ارتفع فااض ميزاف الخدمات بنسبة  -

 (1-1شكل رقم )
 كنسبة من الناتج المحمي اإلجمالي % 0217/0218 – 0228/0229المدفوعات ميزان  

 

 (.1-1: بيانات الجدول رقم )المصدر

ويالحظ أف المحقؽ مف قيمة اليادرات في السنوات السابقة يقؿ عف القيـ المستيدفة بنسب تيؿ 
% وىو ما يشير إلى بعد القيـ ٓٓٔ%، في حيف تجاوزت نسب التنفيذ فيما يتعلؽ بالواردات ٓٙإلى 

يتطلب دراسة وافية للوضع الحالي ومقارنة  المستيدفة عف المحققة في ايستيراد بشتؿ تبير، وىو ما
 با وضاع السابقة في ظؿ إمتانات وقدرات القطاع اإلنتاجي والتيديري الميري.

% مف إجمالي ٖ.ٜٔ)الممثلة في الواردات السلعية والخدمية( نحو  نسبة الموارد الخارجيةوتبلغ 
نة بالنسبة المناظرة في العاميف السابقيف بالمقار  ٜٕٔٓ/ٕٛٔٓالموارد القومية في العاـ ا وؿ مف الخطة 

% في المتوسط، وىي تعتس اتجاىًا متناقيًا على ٕٕوالبالغة نحو  ٕٚٔٓ/ٕٙٔٓو  ٕٛٔٓ/ٕٚٔٓ
نحو ُمطرد في ا عواـ التالية للخطة ديلة على نموىا بمعدؿ أقؿ مف النات  المحلي اإلجمالي، وبالتالي 

وتذا في النات  المحلي اإلجمالي، وذلؾ تما يوضحو الشتؿ  تراجع مساىمتيا النسبية في العرض التلي،
 التالي.
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 (0-1شكل رقم )

 تطور نسبة مساىمة الواردات السمعية والخدمية في العرض الكمي والناتج المحمي اإلجمالي 
 الجارية( )باألسعار 

 
-0201-0218/0219المستدامة : وزارة التخطيط والتنمية االقتصادية، الخطة متوسطة المدى لمتنمية المصدر
 .77، ص0200

 

ويعبر اتجاه الميؿ لالستيراد للتناقص عف تنامي قدرة ايقتياد الوطني على الوفاء بمتطلبات 
 ا نشطة اإلنتاجية وايستيالؾ المحلي بيورة متزايدة مف خالؿ ايعتماد على موارده الذاتية.

 (3-1شكل رقم )
 تطور ىيكل الموارد القومية

 
_________________________ 

 .ٛٚ، صٕٕٕٓ-ٕٕٔٓ-ٜٕٔٓ/ٕٛٔٓوزارة التخطيط والتنمية ايقتيادية، الخطة متوسطة المدى للتنمية المستدامة : المصدر
إف التحليؿ السابؽ ُيعبر عف الموارد مف منظور العرض، تما أف تحليؿ ايستخدامات يعتس 
جانب الطلب على ىذه الموارد ُممثاًل في اإلنفاؽ ايستيالتي )العاالي والحتومي(، اإلنفاؽ ايستثماري 

خدمية.  وفيما الخاص والعاـ، باإلضافة إلى طلب العالـ الخارجي، معبرًا عنو باليادرات السلعية وال
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تريليوف جنيو بنياية الخطة،  ٔ.ٔيتعلؽ باليادرات السلعية والخدمية، فمف المستيدؼ زيادتيا لتقترب مف 
% مف النات  المحلي اإلجمالي ٛ.ٗٔ% ولتشتؿ بذلؾ نحو ٚ.ٚوبمتوسط معدؿ نمو سنوي مرتب 

نسبة الواردات إلجمالي % تتوسط عاـ ل٘.ٜٔتمتوسط عاـ خالؿ أعواـ الخطة، وذلؾ بالمقارنة بنحو 
 النات ، تما يوضح الشتؿ التالي.

 (4-1شكل رقم )
 تطور نسبة الواردات والصادرات لمناتج المحمي اإلجمالي باألسعار الجارية

 
، ٕٕٕٓ-ٕٕٔٓ-ٜٕٔٓ/ٕٛٔٓوزارة التخطيط والتنمية ايقتيادية، الخطة متوسطة المدى للتنمية المستدامة  المصدر:

 .ٗٛص
 

تراجع الوزف النسبي لتؿ مف الواردات واليادرات، إي أف تراجع الواردات مف المتوقع وبالرغـ مف 
أف يتوف بمعدؿ أسرع مف التراجع الُمناظر لليادرات.  ففي حيف يتوقع انخفاض نسبة الواردات للنات  

في ظؿ سياسات  ٕٕٕٓ/ٕٕٔٓو  ٕٚٔٓ/ٕٙٔٓنقطة ماوية بيف عامي  ٜ.ٕٔالمحلي اإلجمالي بنحو 
نقطة ماوية فقط.   ٖ.ٖد ايستيالؾ، يقتير اينخفاض المتوقع لليادرات تنسبة مف النات  على ترشي

ومع ذلؾ تظؿ ا ىمية النسبية للواردات أتبر نظرًا يرتفاع القيـ المطلقة للواردات الالزمة للوفاء بأولويات 
ايستيالتية الناجمة عف زيادة  ايستثمار مف السلع الرأسمالية والوسيطة والخامات ولمواجية ايحتياجات

نمو الستاف وتحسف متوسط الدخؿ الفردي، وىو ما يبرز ا ىمية النسبية للواردات في تنمية الموارد 
 )العرض التلي(، بالقياس بدور اليادرات في تغذية الطلب التلي.

لي مف نحو تما يالحظ أيضًا التناقص الُمطرد في نييب التجارة الدولية للنات  المحلي اإلجما
% في نياية الخطة، وىو ما يعني حدوث تباطؤ نسبي في درجة ٜٕإلى  ٕٚٔٓ/ٕٙٔٓ% في عاـ ٘ٗ

ايندماج ايقتيادي العالمي. وتعتس ىذه الظاىرة مف ناحية أخرى تزايد ايعتماد على الموارد المحلية 
 في دفع عجلة النمو ايقتيادي، تما يبيف الشتؿ التالي.
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 (5-1شكل رقم )
 ر درجة االندماج االقتصادي العالمي لمصرتطو 

 )%التجارة الخارجي إلى الناتج المحمي اإلجمالي(

 
 .ٗٛ، صٕٕٕٓ-ٕٕٔٓ-ٜٕٔٓ/ٕٛٔٓوزارة التخطيط والتنمية ايقتيادية، الخطة متوسطة المدى للتنمية المستدامة : المصدر

 

ذا ما قارننا قيمة تؿ مف اليادرات والواردات وفقًا للقيـ  المحققة فعليًا بالقيـ المستيدفة في خطة وا 
التنمية المستدامة متوسطة المدى في السنوات ا ربع ا خيرة تما يوضح الجدوؿ التالي، لوجدنا أف تلما 
اتسعت اليوة بيف القيمتيف الفعلية والمستيدفة فإنو مف اليعب تحقيؽ نسب إنجاز وتنفيذ مرتفعة، يسيما 

المتغيرات ا خرى، سياسية، واقتيادية، وتذلؾ مف حيث الموارد واإلمتانات  مع ا خذ في ايعتبار تافة
% تقريبا مف القيمة ٚ.٘٘الالزمة لتحقيؽ تلؾ المستيدفات؛ حيث ويلت نسبة التنفيذ لليادرات 

%، وىي نسب تنفيذ بحاجة إلى ٖ.ٙٔٔالمستيدفة، في حيف تجاوزت نسبة التنفيذ فيما يتعلؽ بالواردات 
لى اتخاذ تافة السياسات واإلجراءات والحوافز لتشجيع اليادرات الميرية إعادة النظ ر مف ناحية، وا 

 وترشيد الواردات مف ناحية أخرى.
 (0-1جدول رقم )

 0217/0218 – 0214/0215مقارنة المحقق والمستيدف لمصادرات والواردات 

 انبًاٌ

4114/4115 4115/4116 4116/4117 4117/4112 

 انًستهذف انًحمك
َسب 

 انتُفًز
 انًستهذف انًحمك

َسب 

 انتُفًز
 انًستهذف انًحمك

َسب 

 انتُفًز
 انًستهذف انًحمك

َسب 

 انتُفًز

حصًهت 

 انصادساث
32029 35529 01% 328 390 24% 38025 56526 6723% 45225 81129 5557% 

يذفىعاث 

عٍ 

 انىاسداث

526 52324 11155% 56829 55329 11457% 98825 68825 14326 1439 123726 11653% 

،  ٕٕٕٓ-ٕٕٔٓ-ٜٕٔٓ/ٕٛٔٓوزارة التخطيط والتنمية ايقتيادية، الخطة متوسطة المدى للتنمية المستدامة : المصدر
 النشرة السنوية للبنؾ المرتزي الميري، سنوات متعددة.

وي تزاؿ اليادرات الميرية تعاني مف مشاتؿ عديدة خاية تلؾ المرتبطة بييتؿ اليادرات، إذ 
يتزاؿ السياسة التيديرية تعتمد على تيدير فااض ايستيالؾ، تما تمثؿ المواد الخاـ النسبة ا تبر مف 
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لخارجية مف حيث اليادرات، باإلضافة إلى انخفاض القدرة التنافسية للمنتجات الميرية في ا سواؽ ا
معايير الجودة العالمية، وعدـ توفر اإلنتاج القابؿ للتيدير وضعؼ تجاوب القطاعات اإلنتاجية مع 
ا جيزة التيديرية. لذا يجب أف ترتتز سياسات التيدير على المنتجات المينعة التي تتمتع فييا مير 

المنتجات ا خرى تالزجاج روتيماويات، و ات القطنية، والبتبميزات نسبية طبيعية أو متتسبة، مثؿ المنسوج
الطبية، وىي تلؾ اليناعات التي ية ومنتجات النباتات العطرية و والحراريات واليناعات المعدنية اليندس

 (ٜٜٗٔيزيد علييا الطلب العالمي، والتي يتمتع فييا ايقتياد الميري بالمزايا التنافسية.) حسيف يالح 
النيوض باليناعة الميرية وتحقيؽ التنوع في الييتؿ وتمتلؾ مير قدرة حقيقية على  

اإلنتاجي، الذي يضمف بدوره تحقيؽ مستيدفات الخطة فيما يتعلؽ بزيادة حجـ اليادرات واإلحالؿ محؿ 
الواردات. تما يجدر التنبيو إلى أىميو أف تتوف استراتيجية التجارة الخارجية نابعة با ساس مف استراتيجية 

ة لمير، آخذة في اعتبارىا انتقاء بعض فروع ا نشطة اإلنتاجية التي يتوف للدولة فييا التنمية المستدام
ميزة نسبية طبيعية أو متتسبة، باإلضافة إلى مراعاة اعتبارات التفاءة ايقتيادية في اإلنتاج والتسويؽ 

التقدـ  الداخلي و الخارجي ورفع فاعلية تخييص الموارد، مع الترتيز على المجايت التي تدعـ
 (.ٜٜ٘ٔالتتنولوجي وتحقؽ تعميؽ عالقات التشابؾ مع مختلؼ القطاعات في المستقبؿ )حسيف يالح، 

 

 :0217/0218 – 0228/0229في الفترة تطور الميزان التجاري المصري  1-0
خالؿ ا عواـ العشر الماضية تغيرًا ملحوظًا، وذلؾ بفعؿ العديد مف  الميزان التجاريشيد 

. ويتضح أف عجز ٕٙٔٓالمتغيرات، تاف أبرزىا قرار البنؾ المرتزي بتحرير سعر اليرؼ في نوفمبر 
مليار دوير في عاـ  ٔ.ٕ٘، قد بلغ ٕٛٔٓ/ٕٚٔٓ -ٜٕٓٓ/ٕٛٓٓالميزاف التجاري في مير في الفترة 

بالرغـ مف تزامف ذلؾ الوقت مع  ٕٓٔٓ/ٜٕٓٓرًا عند ىذا الحد في عاـ ، وظؿ مستقٜٕٓٓ/ٕٛٓٓ
والتي تاف ليا تداعياتيا وآثارىا السلبية على معظـ اقتيادات  ٜٕٓٓ/ٕٛٓٓا زمة المالية العالمية 

العالـ، إي أف ايقتياد الميري تاف بمنأى عف تلؾ التداعيات السلبية، وىو ما يشير ضمنيًا إلى ضعؼ 
ايقتياد الميري في ايقتياد العالمي، أي أف مساىمتو في ايقتياد العالمي ليست بالقدر اندماج 

 الذي يجعليا تتأثر بالمتغيرات العالمية المختلفة.
وقد مر ايقتياد الميري بيعوبات تبيرة نتيجة عوامؿ عدة منيا ايعتماد على ايستيراد لسد 

زمة المالية العالمية في الدوؿ ا خرى، وانخفاض القدرة ايحتياجات المتزايدة، فضاًل عف توابع ا 
التيديرية، وانخفاض يادراتيا للدوؿ ا خرى، ثـ فترة عدـ ايستقرار السياسي وايقتيادي عقب أحداث 

% ٕ.ٔٗ، والتي تسببت في تزايد ىذا العجز وويلت نسبة الزيادة في عجز الميزاف التجاري إلى ٕٔٔٓ
اتجو عجز الميزاف التجاري لالنخفاض في العاـ التالي، وسرعاف ما عاد . ثـ ٕٕٔٓ/ٕٔٔٓفي عاـ 

، وذلؾ عقب تحرير سعر اليرؼ في ٕٛٔٓ/ٕٚٔٓمليار دوير في عاـ  ٖ.ٖٚلالرتفاع حتى بلغ 
وما نت  عنو مف استحواذ القااميف على اليناعة الميرية في السوؽ وفرض أسعار غير  ٕٙٔٓنوفمبر 
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ي رفع فاتورة ايستيراد بشتؿ غير مسبوؽ، وزادت الفجوة بيف اليادرات حقيقية للسلع مما تسبب ف
والواردات. وتراوحت نسبة العجز في الميزاف التجاري إلى النات  المحلي اإلجمالي في الفترة 

% ٘ٔ%، ثـ ارتفعت النسبة لتيؿ إلى ٖ.ٖٔ% ؤ.ٓٔبيف  ٕٙٔٓ/ٕ٘ٔٓوحتى  ٜٕٓٓ/ٕٛٓٓ
 (.ٖ-ٔ، وذلؾ تما يتضح في جدوؿ رقـ )ٕٛٔٓ/ٕٚٔٓي في عاـ تقريبًا مف النات  المحلي اإلجمال

 (3-1جدول رقم )
 GDPصادرات وواردات مصر، وعجز الميزان التجاري ونسبتو من 

  بالمميار دوالر( 0217/0218 – 0228/0229)
 % GDPالميزان التجاري كنسبة من عجز الميزان التجاري الواردات الصادرات السنة

0228/0229 05.0 52.3 05.1- -13.4 
0229/0212 03.9 49 05.1- -11.5 
0212/0211 07 52.8 03.8- -12.1 
0211/0210 05.1 58.7 33.6- -10.3 
0210/0213 07 57.7 32.7- -11.3 
0213/0214 06.1 59.8 33.7- -11.8 
0214/0215 00.0 61.3 39.1- -11.7 
0215/0216 18.7 57.4 38.7- -11.5 
0216/0217 01.7 57.1 35.4- -15.8 
0217/0218 05.8 63.1 37.3- -14.9 
 .البنؾ المرتزي الميري، التقرير السنوي، سنوات متعددة: المصدر   

( اتساع الفجوة بيف اليادرات والواردات الميرية في الفترة ٙ-ٔويوضح الشتؿ رقـ )
، والتي تشير إلى زيادة العجز في الميزاف التجاري تما يوضحيا ٕٛٔٓ/ٕٚٔٓ – ٜٕٓٓ/ٕٛٓٓ

 (.ٛ-ٔ،  ٚ-ٔالشتليف رقـ )

 (6-1شكل رقم )
 بالمميار دوالر (0217/0218 – 0228/0229تطور الصادرات والواردات المصرية )

 
 (.3-1ر: بيانات جدول رقم )المصد       
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 (7-1شكل رقم )
 (بالمميار دوالر) 0217/0218 – 0228/0229جاري لمصر تطور عجز الميزان الت 

 
 (.3-1ر: بيانات جدول رقم )لمصدا       

 (8-1شكل رقم )
 )بالمميار دوالر(0217/0218 – 0228/0229قيم الصادرات والواردات والميزان التجاري 

 

 (.3-1ر: بيانات جدول رقم )المصد        
 

 World)% تقريبًا ٛٗأما فيما يتعلؽ بنسبة التجارة إلى النات  المحلي اإلجمالي، فيي تمثؿ 
Bank, 2018) وتعد المنتجات البترولية ىي ا تثر تداوًي، سواء بالنسبة للواردات أـ اليادرات.  وتقـو ،

 والزراعة. % مف احتياجاتيا الغذااية وفقًا لبيانات منظمة ا غذيةٓٗمير باستيراد حوالي 
وقد أثر اإلنخفاض معدؿ النمو ايقتيادي، وايضطرابات السياسية وايقتيادية في السنوات 
ا خيرة بشتؿ مباشر على ارتفاع معديت العجز في الميزاف التجاري، باإلضافة إلى عوامؿ اخرى مثؿ 

نخفاض التحويالت مف ال خارج، تذلؾ زيادة انخفاض قيمة الجنيو الميري مقابؿ العمالت ا خرى، وا 
معديت ايستيالؾ وعدـ مقابلتيا بزيادة تافية في اينتاج المحلي، مما أدى إلى ارتفاع معديت 

 ايستيراد.
على الجانب اآلخر، فإف انخفاض تنافسية المنت  الميري أماـ يادرات الدوؿ ا خرى بسبب 
انخفاض قيمة عمالت الدوؿ النامية أماـ الدوير ا مريتي، وانخفاض أسعار البتروؿ عالميًا، أدى 

 إنخفاض التنافسية السعرية لليادرات الميرية في ا سواؽ الخارجية. 
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 مصريةىيكل الصادرات ال 1-3

يالحظ وجود اختالؿ فى ىيتؿ اليادرات الميرية، ويرجع ذلؾ با ساس إلى ضعؼ القاعدة 
% مف إجمالي اليادرات ٚ.ٓٗاليناعية في مير، و تمثؿ يادرات الوقود والمنتجات النفطية نسبة 

 ، وىي بطبيعتيا يادرات ريعية.ٕٛٔٓ/ٕٚٔٓفي العاـ المالي 
مليار دوير عاـ  ٙ.ٔٔ، أف قيمة اليادرات البترولية بلغت بيانات التجارة الخارجيةتما تشير 

%، ويرجع ذلؾ إلى تحقيؽ ٘.ٖٓ، وبنسبة زيادة ٕٚٔٓمليار دوير في عاـ  ٜ.ٛ، مقارنة بػ ٕٛٔٓ
ايتتفاء الذاتي لمير مف الغاز الطبيعي، بؿ وتحوليا إلى ميدر لو خالؿ الربع ا خير مف عاـ 

مليار دوير  ٛ.ٛ% إلى ٖ.ٙير البترولية، فقد انخفضت بنسبة . وانعتس ذلؾ على واردات مٕٛٔٓ
 (. ٜٕٔٓ.  )البنؾ المرتزي الميري، ٕٚٔٓ% مف إجمالي الواردات عف عاـ ٗ.ٚٔوبنسبة  ٕٛٔٓعاـ 

 ٖٛ.ٕٗحيث بلغت  ٕٛٔٓ% في عاـ ٓٔفقد زادت بنسبة  صادرات مصر غير البترولية أما
% مف إجمالي اليادرات.  بينما ٖ.ٜ٘بنسبة  ٕٚٔٓعاـ مليار دوير في  ٖٙ.ٕٕمليار دوير مقابؿ 

 ٛ٘.ٕ٘مليار دوير، مقابؿ  ٓٗ.ٕ٘لتبلغ  ٕٛٔٓشيدت الواردات غير البترولية تراجعًا طفيفًا في عاـ 
 (.ٜٕٔٓ% مف إجمالي الواردات. )البنؾ المرتزي الميري، ٙ.ٕٛوبنسبة  ٕٚٔٓمليار دوير في عاـ 

 سيما المالبس الجاىزة والمنسوجات القطنية وا سمدة على قمة وي البضائع تامة الصنعوتأتي  
اليادرات الميرية إلى جانب المواد التيميااية العضوية وغير العضوية التي تمثؿ البضااع نيؼ 

 المينعة.
حتى  ٕٛٓٓ/ٕٚٓٓإلى عاـ  ٕ٘ٓٓ/ٕٗٓٓوقد زادت اليادرات الميرية في الفترة مف عاـ      

لعالمية والتي تاف ليا تأثيرًا سلبيًا على الطلب العالمي و بالتالي على اليادرات حدوث ا زمة المالية ا
يناير  ٕ٘بعد انديع أحداث   ٕٕٔٓ/ٕٔٔٓالميرية.  تما شيدت اليادرات الميرية تراجعًا آخر في 

( عدـ ٔ، حيث عانت اليادرات الميرية مف عوامؿ سلبية عديدة مف بينياا )ٕٙٔٓ، وحتى عاـ ٕٔٔٓ
( انخفاض الطلب مف ا سواؽ الرايسية المستوردة مثؿ ليبيا ٕيف تجاه ا وضاع السياسية القاامة، )اليق

( تتلفة اإلنتاج المتزايدة بسبب ارتفاع أسعار الطاقة ٖوسوريا واليمف والتي شيد تؿ منيا أحداث مدمرة.  )
، لتعلف وزارة التجارة ٕٙٔٓوأجور العمالة وا سعار نتيجة يرتفاع معديت التضخـ.  وجاء عاـ 
مليار دوير بحلوؿ عاـ  ٙ.ٕٗواليناعة الميرية استيدافيا زيادة في إجمالي اليادرات لتيؿ إلى 

%.  ولتف حدث عتس المستيدؼ حيث انخفضت اليادرات خالؿ ٘ٔبمتوسط زيادة سنوية تبلغ  ٕٛٔٓ
، وتجدر اإلشارة إلى أف ٕ٘ٔٓ/ٕٗٔٓ% مقارنة بالعاـ المالي ٜ.ٛٔبنسبة  ٕٙٔٓ/ٕ٘ٔٓالعاـ المالي 

تنوع اليادرات الميرية ُيعد أحد الدعااـ ا ساسية يستدامتيا، حيث أسيـ ىذا التنوع في يمود نسبي 
، الصادرات السمعية بمصر عدة تحديات أساسيةلقيمة اليادرات الميرية أماـ التقلبات العالمية، وتواجو 

 أىمياا
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 معوقات إدارية وفنية. -ٔ
 ادرات السلعية على استيراد جزء تبير مف مستلزمات اإلنتاج مف الخارج.اعتماد الي -ٕ
 ضعؼ ارتباط مير لوجستيًا با سواؽ الخارجية. -ٖ
ضعؼ استجابة اليناعة الميرية بشتؿ تاؼ بعد تخفيض قيمة الجنيو الميري في نوفمبر  -ٗ 

ٕٓٔٙ. 
إلنتاج السلع الموجيو للتيدير إلى غياب وترجع قضية استيراد المستلزمات والمواد الخاـ الالزمة       

رؤية إنتاجية واضحة تحقؽ التخيص في تينيع المنتجات التي تعتمد على ا ستفادة مف المواد الخاـ و 
مستلزمات اإلنتاج المحلية بدًي مف المستوردة، أو على ا قؿ التي ترفع نسبة المتوف المحلي في 

عقود تمثؿ ضعفيف أو ثالثة أضعاؼ اليادرات السلعية، وي تينيعيا، فالواردات السلعية بمير منذ 
 تقتير على المواد الخاـ فقط، ولتنيا تشمؿ العدد واآليت، وخطوط اإلنتاج وقطع الغيار.
، فيرجع ٕٙٔٓوفيما يتعلؽ بضعؼ استفادة اإلنتاج الميرى مف تخفيض قيمة الجنيو في نوفمبر 

عديدة خارجية وعوامؿ داخلية مثؿ ارتفاع تتلفة اإلنتاج  إلى أف اليناعة الميرية تعاني مف مشتالت
، حيث ارتفعت أسعار الوقود بنسب تبيرة، ٕٙٔٓمنذ تطبيؽ اتفاؽ يندوؽ النقد الدولي بعد نوفمبر 
 وتذلؾ ارتفعت تتلفة التمويؿ بسبب ارتفاع سعر الفاادة.

في الجانب المباشر، يظير  ويمتف تقسيـ تأثير اليادرات الميرية إلى تأثير مباشر وغير مباشر. 
دور التيدير في رفع معدؿ نمو النات  المحلي اإلجمالي ومف ثـ رفع اإلنتاجية ، وتوفير النقد ا جنبي 
للدولة، وتحسيف رييد ميزاف المدفوعات مما يسيـ في خفض الديف الخارجي. أما اآلثار غير المباشرة، 

و زيادة دخؿ الفرد، و تحسيف اإلنتاجية لمقابلة فيي توفير فرص العمؿ، وتقليؿ معديت البطالة، 
احتياجات ا سواؽ الخارجية وايستمرار في التنافسية، وذلؾ مف خالؿ استحداث أدوات إنتاج متطورة 
وبتتنولوجيا أعلى يستخداميا في العملية اإلنتاجية، و تنويع في ميادر الحيوؿ على النقد ا جنبي 

 لية.لتجنب اليدمات الخارجية والمح
شأنو شأف الييتؿ التيديري للدوؿ النامية القاامة على المواد  ىيكل الصادرات المصريةوبدراسة 

ا ولية، يالحظ أنو يعتمد على القطاع الزراعي وقطاع البتروتيماويات والسلع ا ولية. وتلعب اليادرات 
نسبة تغطية اليادرات  بلغت ٕٛٔٓ/ٕٚٔٓدور ميـ في تحسيف ىيتؿ الميزاف التجاري، فمثاًل في عاـ 

. وبلغت نسبة اليادرات السلعية/النات  ٕٚٔٓ/ٕٙٔٓ% عاـ ٛ.ٖٙ% مقارنة بنسبة ٔٗللواردات 
% وارتفعت ىذه النسبة خالؿ العاـ ٖ.ٜما قيمتو  ٕٚٔٓ/ٕٙٔٓالمحلي اإلجمالي خالؿ السنة المالية 

 % وفؽ بيانات البنؾ المرتزي الميري.ٖ.ٓٔلتيؿ إلى  ٕٛٔٓ/ٕٚٔٓ
مثؿ تحويالت العامليف في الخارج، وقناة السويس، والسياحة ظ أف اليادرات مف الخدمات و يالح

مليار دوير في عاـ  ٛ.ٕ٘والتي تعتبر أحد أىـ ميادر توفير النقد ا جنبي في مير قد بلغت 
ٕٓٔٚ/ٕٓٔٛ. 
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 ٖنحو  ٕٗٔٓ/ٖٕٔٓعلى دعـ مف الحتومة بلغ في عاـ  الصادرات السمعية بمصروتحيؿ 
 ٕٛٔٓ/ٕٚٔٓمليار جنيو، ولتنو تراجع في عاـ  ٚ.ٖإلى  ٕٙٔٓ/ٕ٘ٔٓت جنيو، وزاد في عاـ مليارا
 مليارات جنيو.  ٗليبلغ ما يقرب مف  ٜٕٔٓ/ٕٛٔٓمليار جنيو، ولتنو زاد في موازنة  ٖ.ٕإلى 

 

 التوزيع السمعي والجغرافي لمواردات والصادرات المصرية واألسواق التصديرية  1-4
في جزء تبير مف يادراتيا على المنتجات الزراعية، وتستيدؼ السياسة الزراعية  مصرتعتمد 

الميرية تزايد تلؾ اليادرات بما يسيـ في خفض عجز الميزاف التجاري الزراعي، وذلؾ مف خالؿ العمؿ 
 على تنويع اليادرات والتوسع في إنتاج الزراعات ذات الميزة النسبية والتنافسية في تيديرىا، وتذلؾ

 تتيؼ بارتفاع قيمتيا في نفس الوقت.
أحد القطاعات الراادة في تطبيؽ سياسات اإليالح ايقتيادي، وقد حقؽ  قطاع الزراعةويعتبر       

القطاع الزراعي الميري العديد مف اإلنجازات، مف أىميا زيادة إنتاجية معظـ المحاييؿ حتى احتلت 
وزيادة المساحة الزراعية، وتذا تزايد معديت ايتتفاء الذاتي  مير متانة متميزة في الترتيب العالمي ليا ،

 ىـ المحاييؿ رغـ استمرار النمو الستاني.  تما أف التجارة الخارجية للمحاييؿ الزراعية تلعب دورًا 
تبيرًا في ايقتياد القومي لمير، وتعتبر معديت نمو التجارة الخارجية الزراعية مف المحددات الرايسية 

ؿ نمو النات  القومي اإلجمالي. و يمتف تنويع وتنمية اليادرات الزراعية الميرية ومحاولة خلؽ لمعد
أسواؽ جديدة واعدة مع محاولة رفع قيمة المنت  عف طريؽ تطوير وزيادة التفاءة التيديرية وتنمية القدرة 

 (.ٕ٘ٓٓالتنافسية )أمنية حلمي، 
جاري الميري و الذي مف شأنو أف ينعتس على ميزاف ويمتف إيالح اإلختالؿ في الميزاف الت      

المدفوعات بشتؿ عاـ، بالترتيز على سياسة اإلحالؿ محؿ الواردات والبدء باليناعات التي تتمتع فييا 
مير بميزة نسبية، حتى يتطور ا مر وتتطور ىذه السياسة مع الوقت إلى سياسة تنمية يادرات غير 

تستوعب التتنولوجيا الحديثة، ويتوسع اإلنتاج ليتفي احتياجات السوؽ تقليدية بعد اف تتتسب الخبرة و 
المحلي، وتتحسف الجودة، وتنخفض تتاليؼ اإلنتاج لالستفادة مف وفورات اإلنتاج التبيرة، وبالتالي يمتف 

 .(Hussein Saleh, 1987)المنافسة في ا سواؽ العالمية 
خالؿ فترة الدراسة في المواد الخاـ مثؿ )الرخاـ، ومواد  الصادرات السمعية في مصروتمثلت أىـ 

البناء، والذىب(، والمعادف )تالحديد واليلب(، والحايالت الزراعية الخاـ تالخضر والفاتية )مثؿ 
التمور، البيؿ، البطاطس، العنب، الطماطـ، والنباتات الطبية والعطرية، وغيرىا مف المحاييؿ(، والجلود 

ة، والقطف )اليناعات النسيجية المتطورة، والمالبس ذات الجودة العالية(.  ويعد ذلؾ )اليناعات الجلدي
مف أتبر التحديات التي تواجو اليادرات الميرية، لذا يجب تنويع ىيتؿ السلع التيديرية وأف تتوجو 

( يوضح ذلؾ ، حيث يظير مف خالؿ تتبع تطور ٜ-ٔنحو السلع ذات القيمة المضافة. والشتؿ رقـ )
ليادرات الميرية وفؽ أىـ المجموعات السلعية أف الترتيبة السلعية لليادرات الميرية تغيرت مف عاـ ا

حيث زاد حجـ اليادرات مف السلع نيااية الينع، مثؿ اآليت  ٕٛٔٓ/ٕٚٔٓوحتى عاـ  ٕٗٔٓ/ٖٕٔٓ
د الخاـ تالبتروؿ والمعدات وا جيزة التيربااية واليناعات التيماوية، وانخفضت نسبة اليادرات مف الموا

 (.ٕٚٔٓومشتقاتو والقطف الخاـ في نفس الفترة )وزارة التجارة واليناعة، 
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 (9-1شكل رقم )
 )بالمميون دوالر(الصادرات ألىم المجموعات السمعية تطور  

 
 . الخارجية لمتجارة الزمنية السالسل بيانات المصري، المركزي البنك بيانات عمى : باالعتمادلمصدرا

 (12-1رقم )شكل 
 )بالمميون دوالر(تطور الواردات المصرية وفقًا ألىم المجموعات السمعية  

 
 . الخارجية للتجارة الزمنية السالسؿ بيانات الميري، المرتزي البنؾ بيانات على بايعتمادر: لمصدا
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 البترول ومنتجاته

 المواد الغذائية

 الحبوب

 القطن الخام ومنتجاته النسيجية والمنسوجات

 الصناعات الكيماوية  

اآلالت واألجهـــزة والمعـدات الكهـربـائيـة 
 وأجـــزاؤهـــا 

الميزان السلعي للمعــــــــادن العــــــــاديـــه 
 ومنتجاتها 

المركـبات والعـربـات ووسائل الـنـقـل  
 االخرى 
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 البترول ومنتجاته

 المواد الغذائٌة

 الحبوب

 القطن الخام ومنتجاته النسٌجٌة والمنسوجات

 الصناعات الكٌماوٌة  

اآلالت واألجهـــزة والمعـدات الكهـربـائٌـة 
 وأجـــزاؤهـــا 

 المٌزان السلعً للمعــــــــادن العــــــــادٌـــه ومنتجاتها 

 المركـبات والعـربـات ووسائل الـنـقـل االخرى  
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(، فقد ٓٔ-ٔفتما يوضح الشتؿ رقـ ) لممدفوعات عن الواردات السمعية لمصرأما بالنسبة 
% مف إجمالي الواردات، يلييا ٕٓجاءت مجموعة البتروؿ الخاـ ومنتجاتو في المرتز ا وؿ وبنسبة 

%، ثـ مجموعة المواد الغذااية )بدوف الحبوب( ٙٔمجموعة اآليت وا جيزة والمعدات التيربااية بنسبة 
 (.ٕٛٔٓ/ٕٚٔٓر السنوي % )البنؾ المرتزي الميري، التقريٖ.ٓٔبنسبة 

نحو عدد مف ا سواؽ التيديرية، وتبلغ ا ىمية النسبية  ىـ  الصادرات المصريةوتتجو معظـ 
التي تعد أتبر شريؾ تجاري إيطاليا %،  وتتمثؿ أىـ ىذه ا سواؽ في ٙ.ٕٙسوقًا تيديريًا حوالي  ٘ٔ

قيمة وارداتيا خالؿ الخمس سنوات لمير مف جية اليادرات داخؿ إطار دوؿ ايتحاد ا وروبي، فتبلغ 
% مف إجمالي اليادرات الميرية )البنؾ المرتزي ٕ.ٛمليار دوير بنسبة  ٗ.ٓٔالسابقة ما قيمتو 

(.  ويعزى ذلؾ إلى وجود اتفاقيات تجارية تساعد على دخوؿ ٕٛٔٓ/ٕٚٔٓالميري، التقرير السنوي، 
باإلضافة إلى سيولة الشحف مف مير إلى اليادرات الميرية للسوؽ اإليطالي بدوف تعريفة جمرتية 

إيطاليا، فيناؾ خطوط شحف عديدة إما بحرية عف طريؽ البحر المتوسط، أو جوية فضاًل عف العالقات 
% مف إجمالي اليادرات الميرية بقيمة ٜ.ٚبنسبة  اإلمارات في المرتبة الثانيةالتاريخية القديمة؛ تلييا 

مرتز توزيع للسوؽ الخليجي، فيتـ مف خالليا إعادة تيدير بعض مليار دوير، حيث ُتعد اإلمارات  ٓٔ
المنتجات إلى دوؿ الخلي  وبعض الدوؿ حوؿ العالـ، تما أف ىناؾ العديد مف اتفاقيات التجارة الحرة التي 
تسمح بمرور اليادرات الميرية دوف جمارؾ، ىذا باإلضافة إلى تشابو ذوؽ المستيلؾ الخليجي مع 

(، ٕٚٔٓمما يجعؿ الطلب على السلع الميرية مرتفعًا )وزارة التجارة واليناعة، المستيلؾ الميري 
-ٖٕٔٓتأتبر مستورد مف مير خالؿ الخمس سنوات السابقة ) وتأتي السعودية في المرتبة الثالثة

%، والوييات ٙبنسبة  تلييا ترتيا في المرتبة الرابعة% مف إجمالي اليادرات الميرية، ٚ( بنسبة ٕٛٔٓ
( يوضح أتبر الدوؿ ٔٔ-ٔمليار دوير.  والشتؿ رقـ ) ٙ% وبقيمة ٘حدة في المرتبة الخامسة بنسبة المت

 (.ٕٛٔٓ-ٖٕٔٓالمستوردة مف مير خالؿ الخمس سنوات ا خيرة )
 (11-1شكل رقم )

 0218-0213األسواق التصديرية حسب أىميتيا النسبية لمصر في الفترة 

 
 www.capmas.gov.eg: المصدر
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ووفقًا للتوزيع الجغرافي للتجارة الخارجية وأىـ الشرتاء التجارييف على مستوى التتتالت ايقتيادية، 
في عاـ  وتافة التتتالت ايقتياديةفقد ارتفعت التجارة الخارجية )بترولية وغير بترولية( بيف مير 

%، وروسيا ايتحادية ٕٕ، حيث ارتفعت بيف مير والدوؿ اآلسيوية )غير العربية( بمعدؿ ٕٛٔٓ/ٕٚٔٓ
%، والدوؿ ا وروبية ٕٔ%، ودوؿ ايتحاد ا وروبي بمعدؿ ٜ.ٖٔودوؿ التومنولث المستقلة بمعدؿ 

% )البنؾ المرتزي ٜ.٘%، والدوؿ العربية بمعدؿ ٘.ٙ%، والوييات المتحدة بمعدؿ ٖ.ٛا خرى بمعدؿ 
ويأتي ايتحاد ا وروبي في الوجية ا ولى لليادرات (.  ٕٛٔٓ/ٕٚٔٓالميري، التقرير السنوي، 

  % في السنوات الخمس ا خيرة، حيث يعتبر ىو الشريؾ التجاري الرايسي لمير،ٖ.ٖ٘الميرية بنسبة 
 %.٘.ٜت المتحدة بنسبة %، والويياٖ.ٕٔ% ثـ دوؿ آسيا بنسبة ٕ.ٕٔيليو الدوؿ العربية بنسبة 

 

 SWOT Analysisالتحميل الرباعي لقطاع التجارة الخارجية في مصر  1-5

على مجموعة واسعة مف قطاعات اإلنتاج السلعي و الخدمي و المالي،  االقتصاد المصرييعتمد 
ويعتبر ىذا التنوع بمثابة القوة الرايسية  ي اقتياد، إذ أنو يعزز قدرتو على مواجية التحديات الداخلية 
متانات للنمو وىو يمثؿ عوامؿ القوة  والخارجية، تما يقدـ مدى واسع مف الفرص ايستثمارية المختلفة وا 

Strengths. 
وفي المقابؿ يعاني ايقتياد الميري مف بعض عوامؿ الضعؼ الداخلية و الخارجية 

Weaknesses  التي ُتحد مف الطاقة التيديرية وتؤثر سلبًا على حرتة التجارة مع الخارج مثؿ
لمية، اإلنخفاض النسبي في مرونة ىيتؿ اإلنتاج في اإلستجابة للمستجدات و المتغيرات في ا سواؽ العا

 و التوسع في التسويؽ، و مراعاة معايير الجودة العالمية في المنتجات المينعة ... وغير ذلؾ.
التي ينبغي على قطاع التجارة استغالليا فيي مجموعة العوامؿ   Opportunitiesأما الفرص

فتح  الداخلية، والتي يجب أف تستغؿ بشتؿ تؼء حتى تؤتي ثمارىا مثؿ وجود الدعـ الحتومي، تذلؾ
مجايت توطيف التقنيات الحديثة و المتقدمة، مف خالؿ تشجيع الشرتات العالمية التبيرة لإلستثمار في 
مير، و إقامة العديد مف المشروعات التي تساىـ في النيوض بعملية التينيع ومف ثـ التجارة مع 

 الخارج.
بيورة سلبية على أداء قطاع العوامؿ الداخلية و الخارجية التي تؤثر   Threatsوتمثؿ التيديدات

التجارة و اليناعة وتحوؿ دوف ايستخداـ ا مثؿ للطاقة التيديرية، ومنيا على سبيؿ المثاؿ المنافسة أو 
 اإلغراؽ أو المؤشرات ايقتيادية السلبية.

على مستوى العالـ مف  ٙٙوبدراسة الخريطة التيديرية العالمية، نجد أف مير تحتؿ المرتبة رقـ 
 Doing Business Report in)ٕٚٔٓمالي يادرات السلع البترولية وغير البترولية في عاـ حيث إج

2018, world bank) في مشر التجارة عبر الحدود، وتبلغ  ٜٓٔمف بيف  ٓٚٔ. واحتلت مير المرتبة رقـ
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تُقدر  ساعة بتتلفة ٛٛعدد الساعات الالزمة للتيدير لالمتثاؿ للشروط والمتطلبات المستندية في مير 
 .(Doing Business Report in 2018, world bank) ٕٛٔٓدوير وفقًا لتقرير ممارسة ا عماؿ  ٓٓٔبػ 

تما أف ىناؾ يعوبات في تفعيؿ لالتفاقيات التجارية، سواء تانت ثنااية أـ متعددة ا طراؼ على       
التجارة الدولية، التوميسا، التجارة الرغـ مف دخوؿ مير تعضو في عدد مف ىذه ايتفاقيات، مثؿ اتفاقية 

العربية الحرة، وا ورومتوسطية، وأغادير، ويرجع ذلؾ لضعؼ آليات توفير المعلومات لجميع الميدريف 
 .Office of the U.S) عف المزايا الممنوحة لألسواؽ المختلفة، يسيما الدوؿ المبـر معيا ايتفاقيات

Trade Representative, 2018)  . يحب تفعيؿ اإلتفاقات التجارية والتمثيؿ التجاري في الخارج. ولذا 
وىو بياف عوامؿ الضعؼ و القوة  SWOT Analysisوالجدوؿ التالي يوضح التحليؿ الرباعي 

و الفرص و التحديات التي تواجو تجارة مير الخارجية، و الغرض منو اإلجابة على تساؤؿ ىاـ وىوا 
ة أف يستفيد مف تحليؿ الوضع الراىف وتحديد عوامؿ القوة و الضعؼ و تيؼ يمتف لقطاع التجارة الخارجي

الفرص و التحديات في سبيؿ تعزيز قدراتو التيديرية وتقوية عالقتو بالخارج وزيادة نسبة مساىمتو في 
 التجارة العالمية.

 (4-1جدول رقم )
 لقطاع التجارة الخارجية المصري SWOT Analysisالتحميل الرباعي 

 Weaknessesنقاط الضعف  Strengthsنقاط القوة 
تتمتع مير بمزايا نسبية في عدد مف اليناعات أىمياا   -

المالبس والمنسوجات، التعديف واليناعات المعدنية، 
 يناعة المواد الغذااية، المنتجات الجلدية.

 Expoتـ إطالؽ البوابة اإللتترونية لليادرات الميرية   -
Egyptترونية تحتوي على دراسات ، لتتوف منية إلت

ومعلومات عف ا سواؽ الخارجية وسوؽ التترونية 
 للتوايؿ بيف الميدريف والمستورديف.

تمتلؾ مير قوة عاملة ىي ا تبر في المنطقة، وىي  -
 أساس اليناعة والتجارة الخارجية.

تتمتع مير بموقع جغرافي متميز ي يوجد  ي دولة  -
استثماره بشتؿ قوي في أخرى في المنطقة، مما يتطلب 

إقامة مناطؽ يناعية تبيرة قرب منافذ التجارة البرية 
 والبحرية.

اتجاه مير نحو تيدير البتروؿ والغاز الطبيعي في  -
السنوات العشر ا خيرة نتيجة يتتشاؼ حقوؿ جديدة ىو 
مف أىـ نقاط القوة في تجارة مير الخارجية، لتحوؿ 

استمرار استيراد المواد الغذااية يبيف قيور إنتاج الغذاء في  -
الداخؿ عف توفير متطلبات ا مف الغذااي، واستيراد اآليت 
والتجييزات يتشؼ عف قيور يناعة اآليت والتجييزات، 

أف العجز المزمف في الميزاف التجاري يستنزؼ  تما
 ايحتياطيات مف العمالت ا جنبية ويؤدي إلى ايستدانة.

ضعؼ التنسيؽ بيف وزارة التجارة واليناعة والجيات  -
 ا خرى.

ضعؼ التنسيؽ بيف الجيات المساولة عف ايستيراد  -
 والتيدير في تجميع بيانات التجارة الخارجية.

لمحلي بمعديت مطردة أتبر مف زيادة زيادة ايستيالؾ ا -
معديت نمو اإلنتاج، ىو السبب الرايسي وراء زيادة 

 الواردات الغذااية.

تنخفض معديت نمو ايستثمار عف معديت نمو  -
ايستيالؾ، وي يوجد خطة واضحة لتحديد ايستثمارات التي 
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 لمنتجات إلى تيديرىا.الميزاف التجاري مف استيراد تلؾ ا
مليوف فداف، انتاجية الفداف في اليوب  ٘.ٔاستيالح  -

أضعاؼ الزراعة التقليدية للمساىمة  ٓٔالزراعية يعادؿ 
في تحقيؽ اإلمف الغذااي، وزيادة معدؿ اليادرات و ترشيد 

 الواردات.
تنويع ىيتؿ اإلنتاج الزراعي النباتي و الحيواني و الثروة  -

 السمتية.
ؿ اليادرات الميرية وزيادة اليادرات تنويع ىيت -

 التعدينية.
مليار  ٓٓٔمبادرة البنؾ المرتزي الميري بتخييص  -

جنيو إلعادة تشغيؿ الميانع المتوقفة عف العمؿ بيدؼ 
 النيوض باليناعة الميرية.

 مبادرة البنؾ المرتزي بدعـ اليادرات الميرية. -
والتسويؽ تدريب العامليف في التيدير في مجايت اإلنتاج  -

 الداخلي والخارجي.
 إقامة المعارض بالخارج. -
 مبادرة تمويؿ اليناعات اليغيرة والمتوسطة. -

 تغير ىيتؿ اإلنتاج.

الضعؼ في  العجز المزمف في الميزاف التجاري يعتس حالة -
 نمو القطاعات اإلنتاجية خاية اليناعة المحلية. 

 عدـ وجود أسطوؿ نقؿ بري تافي لنقؿ الحاويات. -

ضعؼ الخبرات والعمالة، وتدني ايىتماـ بالبحوث  -
 والتطوير.

نقص التسويؽ الفعاؿ للمنتجات الميرية وانخفاض مستوى  -
ؿ خدمات الموانئ، باإلضافة إلى يعوبة وارتفاع تتلفة تموي

اليادرات، وارتفاع الرسـو على اليادرات والواردات )مثؿ 
زيادة رسـو شيادات المنشأ وشيادات الجمارؾ والتعريفة 

 الجمرتية(.

الزيادة غير المبررة في أسعار النقؿ مما يؤثر سلبًا على  -
 القدرة التنافسية للمنتجات الميرية.

ىناؾ عدد مف اليعوبات التي تواجو الميدريف مع بعض  -
اليياات الحتومية وغيرىا وخاية استخراج شيادات المنشأ، 
ومعوقات بيروقراطية بيفة عامة تتضمف تثرة اإلجراءات 

 الحتومية المستيلتة للوقت والتتاليؼ.

 Threatsالتيديدات  Opportunitiesالفرص 

تـ إنشاء عدد مف المراتز اللوجيستية المطورة با سواؽ  -
المستيدفة واستتماؿ أنشطة مشروع مبادرة التجارة 

لخلؽ عالمات تجارية راادة للمنتجات  GTIالخضراء 
 الزراعية لترويجيا با سواؽ الدولية.

بيف وزارة التجارة  ٕٛٔٓإيدار قرار وزاري مشترؾ عاـ  -
رتقاء بجودة اليادرات واليناعة ووزارة الزراعة لال

 الزراعية.
ايستفادة مف البحوث التسويقية التي تقـو بيا الجيات  -

المختية باليادرات الميرية، مثؿ ىياة تنمية 
اليادرات، باإلضافة إلى التعريؼ بالمعارض الخارجية، 

% للشرتات ٓٙوتقديـ دعـ لالشتراؾ فييا ييؿ إلى 

دخوؿ مير في اتفاقيات التجارة الحرة أدى إلى تعثر بعض  -
اليناعات بؿ وخروج بعضيا مف السوؽ، وىو نتاج ضعؼ 

 تنافسية اليناعة الوطنية.

تفاع معديت المخاطر التجارية خاية في السوؽ ار  -
ايفريقية وزيادة تتاليؼ التأميف على المنتجات الميدرة، 
باإلضافة إلى ضعؼ اإلطار المؤسسي ما يترتب عليو 

 ضعؼ الروابط التجارية بيف دوؿ القارة.

مف أىـ التيديدات التي تقؼ أماـ زيادة الطاقة التيديرية،  -
المحلية وارتفاع تتلفة اإلنتاج نتيجة  ارتفاع أسعار المنتجات

ارتفاع أسعار المدخالت وعدـ تفاية رأس الماؿ مع يعوبة 
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 اليغيرة المتوجية نحو أسواؽ جديدة.
نح منظمة التجارة العالمية الحؽ للدوؿ ا عضاء في تم -

استخداـ بعض أدوات السياسة المالية )التعريفة الجمرتية( 
للحد مف ايستيراد ومتافحة اإلغراؽ والعمؿ على تحقيؽ 
الحماية لليناعات الناشاة حيث تقلؿ أو تمنع استيراد 
سلع بعينيا. تما تقـو بتوفير جميع المعلومات عف 

، والتي تعد مف أتبر العوااؽ أماـ الميدريف في التجارة
 الدوؿ النامية.

يوجد متاتب التمثيؿ التجاري، والبعثات الترويجية  -
للمنتجات الميرية، وبعثات استتشافية لمختلؼ ا سواؽ 
في إطار الخطط ايستراتيجية لرفع تفاءة اليادرات 

 الميرية.
ة الحرة عضوية مير في أحد أتبر اتفاقيات مناطؽ التجار  -

)التوميسا(، وتمتع اليادرات الميرية بإعفاءات جمرتية 
%، بما يتيح لليادرات ٓٓٔتيؿ في بعض الدوؿ إلى 

الميرية القدرة على المنافسة مع إمتانية استيراد الخامات 
 والمدخالت المتوافرة بدوؿ المجموعة بأسعار مناسبة.

والتي ُتعد ايتفاقيات التجارية الثنااية أو متعددة ا طراؼ،  -
مير واحدة مف أطرافيا، وضرورة التخلص مف المعوقات 
التي قد تتسبب في ارتفاع سعر المنتجات الميدرة، 

 وأىميا الضرااب الجمرتية.

 الحيوؿ على اياتماف.

 تشوه ىيتؿ حوافز ايستثمار في السلع القابلة للتيدير. -

توجد بعض الموانئ غير المؤىلة لتلقي الشحنات الميدرة  -
ثيوبيا، وعدـ اإللماـ بقوان يف الدوؿ إلييا تالسوداف وا 

الميدرة، مما يتسبب في إعادة الشحنة بعد ويوليا نتيجة 
 مخالفتيا إما لنظاـ التغليؼ أو النظاـ اليحي.

 

 كفاءة التجارة الخارجية المصرية  1-6
باستعراض الواقع الميري للتجارة الخارجية، يالحظ انخفاض ايتجاه العاـ لليادرات الميرية، 

%، يسيما مع تحرير سعر اليرؼ ٖ، بما يعادؿ ٕٛٔٓ/ٕٚٔٓإلى  ٖٕٔٓ/ٕٕٔٓوبالتحديد في الفترة 
الذي نت  عنو انخفاض أسعار المنتجات الميرية مقابؿ المنتجات ا خرى، فإنو يتضح أف تحرير سعر 
اليرؼ ليس تافيًا لزيادة الطلب على المنت  الميري. تذلؾ توجد بعض المعوقات والتحديات التي 

تيدير وقبلو اإلنتاج، والتي حالت دوف ايستفادة مف تحرير سعر اليرؼ وتعزيز القدرة يواجييا قطاع ال
 التيديرية لالقتياد الميري.

ولتوف الدوؿ العربية ىي الشريؾ التجاري ا تبر لمير، فإف عدـ ايستقرار السااد في المنطقة 
ى ليبيا تانت تقدر في عاـ تاف سببًا لفقداف مير العديد مف أسواقيا الخارجية، فيادرات مير إل
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مليار دوي، واستمرت في  ٔلتيؿ إلى  ٕٗٔٓمليار دوير، انخفضت في  ٕٕٚ.ٔبحوالي  ٖٕٔٓ
 مليوف دوير فقط. ٖٔٗإلى  ٕٚٔٓاينخفاض لتيؿ في عاـ 

 

فػي إطػار سػعييا لتقليػؿ  الواردات ترشيدعػدة خطػوات لتشػجيع اليػادرات و الحكومـة خػذت قد اتو 
تقديػـ منػح تدريػب مبادرة البنؾ المرتزى الميرى ، ودعـ اليادرات و  ، منيػاف التجاريعجػز الميػزا

قامة للشػباب لتشػجيعيـ للعمػؿ فػي قطػاع التيديػر، و  عػدد مػف المعػارض المحليػة مػع التشػجيع علػى ا 
 تنميةمػف خالليػا الدولػة إلػى  مػف ا ىػداؼ التػي تسػعى ايشػتراؾ فػي المعػارض الدوليػة، وغيرىػا

ضعت الدولة التثير مف القيود أماـ ايستيراد بيدؼ ترشيد أمػا مػف جيػة الػواردات فقػد و  .اليػادرات
 حيث أف، التيدير لقطػاع بعض المشتالت قد ظيرت أي أنووتشػجيع اليناعػة المحليػة، و  الواردات

نعة محليًا، تما أف ىناؾ ػتورد مف الخارج مما تسػبب في ارتفاع أسػعار المنتجات الميالمواد الخاـ تس
مف عدد ىنػاؾ أيضًا تسػتخدـ فػي اليناعػات التيديريػة، ومػف ثػـ ارتفعػت أسػعارىا ىي ا خػرى، خامات 

 Temur) يير المعوقات التي تواجو العامليف في مجاؿ التيدير؛ مما يدفعيـ للعزوؼ عف المجاؿ التيد
Shengelia, 2016). 

 ويتـ قياس تفاءة التجارة الخارجية مف خالؿ ثالثة مؤشرات ىيا
 .Average propensity to exportالميؿ المتوسط لليادرات   -ٔ
 Average propensity to importالميؿ المتوسط للواردات   -ٕ
 .Export-Import coverage ratioمعدؿ تغطية اليادرات للواردات   -ٖ

 

حيث يعبر المؤشر ا وؿ )الميؿ المتوسط لليادرات( عف العالقة بيف قيمة اليادرات التلية إلى 
النات  المحلي اإلجمالي لمعرفة اىمية اليادرات في النات  المحلي اإلجمالي في فترة زمنية معينة، فيما 

التلية إلى النات  المحلي  يشير المؤشر الثاني )الميؿ المتوسط للواردات( عف العالقة بيف قيمة الواردات
ذا زاد الميؿ المتوسط لليادرات، دؿ ذلؾ على تفاءة التجارة الخارجية.   اإلجمالي في فترة زمنية معينة.  وا 

 وأيضًا تلما نقص الميؿ المتوسط للواردات، دؿ ذلؾ على تفاءة التجارة الخارجية.
الدولة في وارداتيا، وتمتعيا بقوة شرااية، أما معدؿ تغطية اليادرات للواردات فيو يوضح مدى تحتـ 

وتلما تانت نسبة تغطية اليادرات للواردات أتبر، أدى ذلؾ إلى تفاءة التجارة الخارجية وانخفض عجز 
% إلى أف ىناؾ فااض في الميزاف التجاري للدولة، ٓٓٔالميزاف التجاري.  وتشير زيادة ىذا المعدؿ عف 

فقات ايستيراد وتوفير النقد ا جنبي للدولة. والجدوؿ التالي يوضح مؤشرات نظرًا لمقابلة قيمة اليادرات لن
 قياس تفاءة التجارة الخارجية.
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 (5-1جدول رقم )
 (0217/0218 – 0228/0229مؤشرات قياس كفاءة التجارة الخارجية في الفترة )

 الصادرات السنة
 )بالمميار دوالر(

 الواردات
 )بالمميار دوالر(

GDP 
 )بالمميار دوالر(

الميل 
المتوسط 
 لمصادرات %

الميل 
المتوسط 
 لمواردات %

معدل تغطية 
الصادرات 
 لمواردات %

0228/0229 ٕ٘.ٕ ٘ٓ.ٖ ٕٔٙ.ٛ ٔ٘.٘ ٖٓ.ٜ ٘ٓ.ٔ 
0229/0212 ٕٖ.ٜ ٜٗ ٜٔٛ ٕٔ.ٙ ٕ٘.ٜ ٗٛ.ٛ 
0212/0211 ٕٚ ٘ٓ.ٛ ٕٜٔ ٕٔ.ٖ ٕٖ.ٕ ٖ٘.ٔ 
0211/0210 ٕ٘.ٔ ٘ٛ.ٚ ٕٖٙ ٔٓ.ٙ ٕٗ.ٜ ٕٗ.ٛ 
0210/0213 ٕٚ ٘ٚ.ٚ ٕٜٚ ٜ.ٚ ٕٓ.ٚ ٗٙ.ٛ 
0213/0214 ٕٙ.ٔ ٜ٘.ٛ ٕٛٛ.ٙ ٜ.ٓ ٕٓ.ٚ ٖٗ.ٙ 
0214/0215 ٕٕ.ٕ ٙٔ.ٖ ٖٖٓ.٘ ٚ.ٖ ٕٓ.ٔ ٖٙ.ٕ 
0215/0216 ٔٛ.ٚ ٘ٚ.ٗ ٖٖ.ٚ ٘.ٙ ٔٚ.ٖ ٖٕ.ٙ 
0216/0217 ٕٔ.ٚ ٘ٚ.ٔ ٖٖٖ ٙ.٘ ٔٚ.ٔ ٖٛ.ٓ 
0217/0218 ٕ٘.ٛ ٖٙ.ٔ ٕٖ٘.ٗ ٔٔ.ٓ ٕٙ.ٛ ٗٓ.ٜ 
 43.3 00.8 12.2 المتوسط      

: البنك المركزي المصري، التقرير السنوي، سنوات متعددة، وبيانات الناتج المحمي اإلجمالي من قاعدة بيانات المصدر
 البنك الدولي، والمؤشرات تم حسابيا بواسطة الباحث.

% خالؿ الفترة ٖ.ٖٗويوضح الجدوؿ السابؽ أف متوسط معدؿ تغطية اليادرات للواردات بلغ 
% ويعني ذلؾ أف اليادرات الميرية تغطي أقؿ ٓ٘(، وىو أقؿ مف ٕٛٔٓ/ٕٚٔٓ – ٜٕٓٓ/ٕٛٓٓ)

مف نيؼ قيمة الواردات فقط، وىو ما يعني انخفاض قدرة الدولة على التحتـ في وارداتيا.  تما أف الميؿ 
%( تاف أعلى مف الميؿ المتوسط للتيدير 2ٕٕٛمتوسط لالستيراد تمتوسط خالؿ فترة الدراسة )ال
%( تمتوسط في نفس الفترة، ويعني ذللؾ أف ما تنفقو الدولة مف ناتجيا المحلي اإلجمالي على ٓٔ)

 ايستيراد أتبر بمقدار الضعؼ مما تحيؿ عليو مف إيرادات نتيجة قياميا بالتيدير للخارج.
ىناؾ مؤشرات أخرى يمتف مف خالليا قياس تفاءة التجارة التجارة الخارجية الميرية، فباستخداـ 
الميؿ الحدي لليادرات والميؿ الحدي لالستيراد، يمتف الويوؿ لنفس النتيجة، فعند حساب الميؿ الحدي 

ي النات  )مف خالؿ نسبة التغير في اليادرات إلى التغير ف ٕٛٔٓ/ٕٚٔٓلليادرات الميرية عاـ 
وىو أقؿ مف الواحد اليحيح، مما يشير إلى انخفاض تفاءة أداء  ٗٓ.ٓالمحلي اإلجمالي(، بلغ المؤشر 

 اليادرات الميرية وعدـ قدرتيا على تغطية الواردات.
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 (10-1شكل رقم )
 (0217/0218-0228/0229مؤشرات قياس كفاءة التجارة الخارجية المصرية ) 

 
 (.5-1) : جدول رقمالمصدر      

وتما يشير الشتؿ السابؽ، إف الميؿ المتوسط لليادرات ىو أتثر المنحنيات انخفاضًا، مما يعني 
ضعؼ قدرة اليادرات على تمويؿ الواردات، لذلؾ يقترح ضرورة انتياج سياسات تيدؼ إلى تبسيط 

الموانئ الميرية اإلجراءات التي تواجو عملية التيدير و تنمية اليادرات، ومف ىذه المقترحات تحسيف 
وتطويرىا، وتخفيض زمف التخليص الجمرتي وتتلفتو، وتقديـ المزيد مف الدعـ للمشروعات اليغيرة 
والمتوسطة سواء تاف ماليًا أـ تقنيًا مف قبؿ الجيات المتخيية، مع مراعاة تفعيؿ منظومة الدعـ وعدـ 

 تأخر يرؼ المستحقات المالية.
درات ليتضمف اليادرات ذات القيمة المضافة، والتوجو نحو تما يتطلب ا مر تنويع ىيتؿ اليا

اليناعات التتنولوجية واليندسية المتطورة، و تقديـ الحوافز الداعمة لنمو ىذه اليناعات بدءًا مف توفير 
ايستراتيجيات القطاعية المستيدفة لنمو ىذه اليناعات، وتوفير ا راضي والتجمعات اليناعية 

نشاء الميانع، و تقديـ الحوافز ايستثمارية الالزمة والتنسيؽ مع الجيات المعنية والتراخيص الالزمة إل
)ىيئة تنمية الصادرات، وزارة التجارة بالدولة لجذب ايستثمار المحلي وا جنبي نحو ىذه اليناعات المستيدفة 

 (.0218، 0217والصناعة،
طويلة ا جؿ لزيادة العرض التلي  وتعتمد مرحلة اينطالؽ اإلنتاجي على تبني سياسات متتاملة

بالتوسع في اإلنتاج وزيادة اإلنتاجية في قطاعات ايقتياد القومي وخاية القطاع الزراعي واليناعي 
والخدمات، مع تقوية دور القطاع الخاص في مجايت ايستثمار واإلنتاج وتنمية اليادرات. ويقترح إعداد 

راعية واليناعية والتخلي عف سياسة تيدير الفااض )حسيف استراتيجية مناسبة لتنمية اليادرات الز 
 (ٜٜ٘ٔيالح، 
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خاية  PPPتما يقترح تشجيع القطاع العاـ للدخوؿ في مشروعات مشارتة مع القطاع الخاص 
في اليناعات الثقيلة، مف أجؿ ايستمرار والدفع نحو التيدير، وتقديـ الدعـ المالي والفني للشرتات، 

عـ البنية الخدمية للتيدير. ولتحقيؽ ذلؾ يقترح مراجعة التشريعات المنظمة لعمليات وتذلؾ تفعيؿ برام  د
 ايستيراد والتيدير وتحديثيا للتوافؽ مع المتغيرات المحلية والعالمية.

إلى تطوير ا ساليب المستخدمة في إعداد تقارير  قطاع التجارة الخارجية في مصرويحتاج 
تنسيؽ بيف الجيات المعنية بريد بيانات التجارة الخارجية،  وىي البنؾ المتابعة وتطويرىا، تما يجب ال

المرتزي الميري و إدارة الجمارؾ و اليياات التابعة لوزارة التجارة و اليناعة ومنيا اليياة العامة للرقابة 
 على اليادرات و الواردات للويوؿ إلى درجة مف الشموؿ والدقة، وتوفيرىا في الوقت المناسب.

 الخارجية مصر تجارة متابعة وتقييم اتفاقية   1-7
تشير بيانات الجياز المرتزى للتعباة العامة واإلحياء حوؿ متابعة أثر نسبة التبادؿ الدولى على 

، لذلؾ  ٕٙٔٓ-ٕٓٔٓعجز الميزاف التجارى تانت فى غير يالح ايقتياد الميرى خالؿ السنوات 
فاقيات التجارية بيف مير والتتتالت الدولية ، ويقترح إعادة النظر فإنو مف ا ىمية ا متابعة وتقييـ ايت

 فييا وتقع المساولية على وزارة التجارة واليناعة وخاية التمثيؿ التجارى.
تستيدؼ مير رفع القدرة التيديرية للمنتجاتيا إلى الخارج، وذلؾ عف طريؽ فتح أسواؽ    

التبرى لسيولة النفاذ إلى ا سواؽ ايفريقية وا وروبية و تيديرية جديدة خاية في التتتالت ايقتيادية 
العربية و حتى الالتينية، ولـ يتف لمير أي وسااؿ أخرى سوى عقد اتفاقيات تجارية حتى تتمتف مف 
خالليا النفاذ إلى أسواؽ الدوؿ ا خرى ، وتاف لالتفاقيات التجارية  دور ىاـ في تحقيؽ أىداؼ التيدير 

   يلة مف العمالت ا جنبية. قيؽ حيومف ثـ تح
لتحقيؽ النتاا  المرجوة مف ايتفاقيات التجارية يبد مف توافر بعض العوامؿ التي تساعد على و      

 نجاحيا  ومنياا 
على الدولة قبؿ الدخوؿ في المفاوضات على ايتفاؽ التجاري أف تقوـ بدراسة ا وضاع ايقتيادية  .ٔ

يتعلؽ بيياتؿ اإلنتاج واليادرات والواردات والرسوـ والتعريفات الساادة في الدولة ا خرى وخاية فيما 
ودرجة النمو ايقتيادي ومستويات التضخـ، وذلؾ حتى يتوف لدى المفاوض الميري معلومات تافية 

 عف بالطرؼ ا خر.
ات التي أف يتوف المفاوض التجاري ملما بالقواعد المنظمة للتجارة العالمية وعما إذا تانت ايتفاقي .ٕ

سيتـ الويوؿ إلييا متسقة مع ايتفاقيات الدولية وي تتعارض معيا خاية إذا تاف الطرفاف مف أعضاء 
 منظمة التجارة العالمية وأيضا مدى ايستفادة التي ستتحقؽ نتيجة ليذا ايتفاؽ . 

فيما يخص  محاولة تفادي ايختالؼ في اللوااح والتشريعات ايقتيادية بيف أطراؼ ايتفاؽ وخاية  .ٖ
 اختالؼ وثااؽ ايفراج الجمرتي بيف أطراؼ ايتفاقية لعدـ اعاقة عملية ايفراج في الموانئ.



 معيد التخطيط القومى –(  313سلسلة قضايا التخطيط والتنمية رقـ )

25 

 

على الحتومة إعادة تقييـ ايتفاقيات الموقعة علييا مير لزيادة تعزيز العالقات ايقتيادية وبالتالي  .ٗ
طة تفييلية يحتياجات ىذه زيادة تدفؽ ايستثمارات وانتقاؿ رؤوس ا مواؿ، وذلؾ مف خالؿ وضع خري

 الدولة ومدى استفادة مير منيا.
محاولة ايجاد طريقة ضمف ايتفاقيات التجارية لتالشي تعسؼ بعض الدوؿ في قبوؿ المنتجات  .٘

الميرية المطروحة في مناقيات على الرغـ مف مطابقتيا للموايفات القياسية أو المبالغة في تطبيؽ 
 المستوردة. الموايفات والمقاييس على السلع

أف يتوف ىناؾ خطة لمراقبة تغير حرتة ايسواؽ نتيجة تأثرىا با حداث السياسية وايقتيادية مثؿ  .ٙ
دوؿ ايتحاد ا وربي والمنطقة العربية و الدوؿ ايفريقية وغيرىا، فتتأثر حرتة التجارة بالتطورات الدولية 

 وفرص للتيدير.التي تغير مف ا سواؽ المستيدفة وقد تمثؿ نافذة جديدة 
أف يتوف ىناؾ مستثمريف ميرييف جاديف لدييـ القدرة على التحدي وتحسيف جودة المنت  الميري،  .ٚ

 في ظؿ منافسة شرسة مف دوؿ شرؽ أسيوية وأخرى غربية.
تنظيـ زيارات مستمرة لألسواؽ ا جنبية والمعارض الدولية وبخاية ايفريقية، لمعرفة نقاط القوة  .ٛ

 احتياجات ىذه ا سواؽ للمنتجات الميرية.والضعؼ ىناؾ ومدي 
 

 االتفاقيات التجارية المصرية أىم 
العديد مف مذترات التفاىـ وايتفاقيات الدولية لتحفيز اقتيادىا وزيادة التعاوف  مصروقعت 

. وتيدؼ ىذه العالقات إلى تحرير التجارة تدريجيًا مف ٔالدولي وتعزيز التعاوف التجاري مع دوؿ الجوار
نشاء ظروؼ مواتيو للشرتاء التجارييف وتوحيد اإلجراءات والحد مف  خالؿ تنفيذ إلغاء الرسوـ الجمرتية وا 

 ، وفيما يلى أىـ ايتفاقيات الميرية االعوااؽ التجارية
البلداف  األوروبي اتفاقية الشراكة بين مصر واالتحادتتضمف : فاقية المشاركة المصرية األوروبيات( 1)

الواقعة في منطقة أوروبا الوسطى والشمالية، مثؿ سويسرا والنروي  وليختنشتايف وأيسلندا. وبفضؿ ىذه 
ايتفاقية، تمتنت مير مف إقامة منطقة تجارية حرة مع ىذه البلداف، مع الحيوؿ على إعفاء لجميع 

درات الزراعية الميرية الرسوـ الجمرتية والضرااب على اليادرات مف المنتجات اليناعية واليا
  .الرايسية

بوجود بارز على المستوى الدولي بفضؿ اتفاقيات التعاوف مع المنظمات الدولية مصر وتحظى 
اليامة مف بينيا منظمة التعاوف ايقتيادي والتنمية. ومف خالؿ ايلتزاـ ببياف ايستثمار الدولي والشرتات 

قتيادي والتنمية التزمت مير بتوفير معاملة وطنية متعددة الجنسيات التابع لمنظمة التعاوف اي
 .للمستثمريف ا جانب

                                                 
 ، الميدرااليياة العامة لالستثمار والمناطؽ الحرة ،ايتفاقيات التجارية (1)

Agreements.aspx-https://gafi.gov.eg/Arabic/Sectors/Pages/Trade 

https://gafi.gov.eg/Arabic/Sectors/Pages/Trade-Agreements.aspx
https://gafi.gov.eg/Arabic/Sectors/Pages/Trade-Agreements.aspx
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نقلة نوعية في العالقات الميرية ا وروبية،  اتفاقية المشاركة بين مصر واالتحاد األوروبيتمثؿ 
تما أف ىذه ايتفاقية جاءت لتؤتد العالقة اإلستراتيجية بيف مير وايتحاد ا وروبي، ويعتبر ايتحاد 
ا وروبي مف أىـ الشرتاء لمير في التنمية مف حيث المساعدات التنموية، وبدأ التعاوف بيف مير و 

يتفاؽ على زيادة التجارة بيف المنطقتيف عف طريؽ تخفيض الرسـو ويرتز ىذا اايتحاد ا وروبي 
 .(ٔ)الجمرتية تدريجيًا سنويًا على التجارة حتى يتـ إلغاايا نياايا على منتجات معينة

 

تتمثل فى األوروبية العديد من المزايا لالقتصاد المصري -تتيح اتفاقية المشاركة المصرية
 :اآلتى
 فى المجال التجاري أوال:

 بالنسبة لمسمع الصناعية
ا سواؽ ا وروبية عف طريؽ ازالة الرسـو الجمرتية  إلىزيادة حجـ اليادرات الميرية اليناعية  -ٔ

لغاء تافة القيود التمية علييا اعتبارا مف   . ٕٗٓٓ/ٔ/ٔوأية رسوـ أخرى ذات أثر مماثؿ وا 
الميرية مف منتجات  )الحيص( على اليادرات ايستفادة مف اإللغاء المبتر للقيود التمية -ٕ

يناعة الغزؿ والنسي  دوف اينتظار لموعد إلغاء تلؾ القيود بموجب اتفاؽ المنسوجات والمالبس 
( وقبؿ إلغاء الحيص على يادرات الدوؿ ٕ٘ٓٓفى إطار منظمة التجارة العالمية )أوؿ يناير 

 . (ٕ)ا خرى خاية ا سيوية
 (3)بالنسبة لمسمع الزراعية والزراعية المصنعة

وروبى الي أتثر مف مااة سلعة توسيع قاامة السلع الزراعية الميرية التي يمتف تيديرىا لالتحاد ا  -ٔ
 . ٜٚٚٔسلعة فى اتفاؽ  ٕ٘مقابؿ 

الحيوؿ على حيص لتيدير سلع زراعية جديدة لـ تتمتع مف قبؿ بأي حيص أو مزايا تجارية  -ٕ
يس والزىور والفراولة والمانجو والجوافة والبلح تفضيلية لدى تيديرىا لبلداف ايتحاد ايوروبى مثؿا المو 

 والبيؿ والثـو المجفؼ والبازيء والباذنجاف والعياار والزيوت النباتية والبطاطا والفوؿ السوداني .
% ٖٕٓالبطاطس مثؿ  ،مضاعفة حيص التيدير للعديد مف السلع الزراعية التيديرية لعدة مرات -ٖ

 .% ٙٙٔ% والفايوليا ٜٙٚ،والبرتقاؿ 
وروبى على التميات الزاادة عف الحيص المعفاة خفض الرسوـ الجمرتية التي يفرضيا ايتحاد ا  -ٗ

 .مف الرسـو الجمرتية 
                                                 

 ، الميدرا ىياة تنمية اليادرات الميرية (ٔ)

http://www.expoegypt.gov.eg/agreements 
(ٕ)

 . https://www.sis.gov.eg/?lang=ar، اليياة العامة لالستعالمات اتفاقية المشارتة ا وروبية 
 الزراعية والسمتية والزراعية المينعة .الفيؿ الثاني مف اتفاقية المشارتة الميرية ا وروبية الخاص بالمنتجات  (ٖ)

http://www.expoegypt.gov.eg/agreementsهيئة
https://www.sis.gov.eg/?lang=ar
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% سنويا والتفاوض تؿ ثالث سنوات ٖأغلب اليادرات الزراعية بنسبة  فيزيادة حيص التيدير  -٘
 لزيادتيا .

ينعة عف طريؽ إلغاء رسـ المتوف تتيح ايتفاقية مزيدا مف تحرير تجارة السلع الزراعية الم -ٙ
 .اليناعي على بعض السلع 

 

 برامج تحديث االقتصاد المصري ودعم قدراتو  ثانيا:
مليوف  ٓٚٙا وروبية تقديـ منح لمساعدة ايقتياد الميري تبلغ -تتيح اتفاقية المشارتة الميرية      

الميرية ،إضافة إلى تمويؿ برام  مليوف يورو لتحديث قطاع اليناعة  ٕٓ٘يورو ،منيا منحة قيمتيا 
مليوف يورو ،واليندوؽ ايجتماعي مف أجؿ  ٓٓٔمليوف يورو ،والتعليـ  ٓٔٔإيالح قطاعي اليحة 

 .(ٔ)مليوف يورو ٘٘حديث القطاع الخاص مليوف يورو ،وبرنام  ت ٘٘ٔالتنمية 
 فى مجال االستثمار  ثالثا:

المباشرة مف ايتحاد ايوروبى الي مير ،حيث نيت ايتفاقية تتيح ايتفاقية جذب مزيد مف ايستثمارات 
 على اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتشجيع انتقاؿ رؤوس ا مواؿ بيف الجانبيف وذلؾ بيدؼ تشجيع ايستثمار.

 التبادل التجاري بين األتحاد األوربي ومصر
ايتحاد ا وروبي ومير حيث التجارة الثنااية بيف وتاف يتفاقية الشراتة تأثير إيجابي على 

% بيف عامي ٕٗٔارتفعت اليادرات الميرية لالتحاد ا وروبي لتيؿ إلى نسبة زيادة 
 .2ٕٕٓٔٛٚٔٓ% بيف عامي ٚ.ٗ،وزادت بنسبة ٕٕٓٓ،ٕٛٔٓ

مليار يورو في عاـ  ٛ.ٔٔحسنت ايتفاقية الظروؼ التجارية بأتثر مف الضعؼ حيث تانت 
، وتانت الواردات الرايسية لالتحاد ا وروبي ٕٚٔٓيورو في عاـ مليار  ٜ.ٕٚوويلت إلى  (ٕ) ٕٗٓٓ

مليار  ٖ.ٔمليار يورو( والتيماويات ) ٕ.ٖعبارة عف منتجات الوقود والتعديف ) ٕٚٔٓمف مير عاـ 
مليار يورو(، بينما تانت يادرات ايتحاد ا وروبي الرايسية إلى  ٙ.ٛيورو( والمنسوجات والمالبس )

مليار يورو( والوقود  ٔ.ٖمليار يورو(، والتيماويات ) ٜ.ٙت ومعدات النقؿ )مير عبارة عف اآلي
 مليار يورو(. ٖ.ٔمليار يورو( والمنتجات الزراعية ) ٙ.ٕومنتجات التعديف )

 منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى )جافتا( (0)
، دولة ٚٔ، بتوقيع ٜٜٚٔبرعاية الجامعة العربية في القمة العربية في عماف عاـ  االتفاقيةوقعت 

ولقد ساىمت التطورات ايقتيادية الدولية المتسارعة في التفتير الجاد وزيادة حرص الدوؿ العربية على 
وتسعى ىذه  ،(ٖ) إنشاء تتتؿ اقتيادي عربي تستطيع مف خاللو التعامؿ مع تلؾ التطورات بيورة إيجابية

                                                 
 http://www.expoegypt.gov.eg/agreements،ىياة تنمية اليادرات الميرية (ٔ )

)2 ( The European Union Delegation to Egypt 
 نشأت منطقة التجارة الحرة العربية التبرى. العربية،جامعة الدوؿ  إدراة التتامؿ ايقتيادي العربي، (ٖ)

http://www.expoegypt.gov.eg/agreements
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ايتفاقيات إلى فتح ا سواؽ العالمية دوف أي قيود جمرتية وفتح مجاؿ المنافسة فييا وفقا لجودة المنت  
تمثؿ منطقة التجارة الحرة العربية التبرى خطوة ىامة في مسيرة التنمية والتتامؿ ايقتيادي ، و (ٔ)والسعر

متقدمة تتمثؿ في إقامة ايتحاد الجمرتي العربي،  العربي، والتي يمتف البناء علييا واينتقاؿ إلى مراحؿ
ية وايستثمار في ومف ثـ السوؽ العربية المشترتة، و تتيح ىذه المنطقة فريًا واسعة للتجارة العربية البين

  الدوؿ العربية.
ي إطار وقد حدد البرنام  التنفيذي لالتفاقية ضوابط وأحتاـ تحرير التبادؿ التجاري بيف الدوؿ العربية ف   

رسـو منطقة التجارة الحرة العربية التبرى، يسيما ما يتعلؽ بالتخفيض التدريجي للرسوـ الجمرتية وال
، ويوًي إلى اإللغاء التامؿ ليذه الرسوـ على السلع والمنتجات عربية والضرااب ذات ا ثر المماثؿ

 المنشأ.
  التجارة البينية بين دول المنطقة

 ، % ٙ.ٔبنحو التبرى العربية الحرة التجارة لمنطقة  البينية اليادرات زيادة ٕٛٔٓ عاـ شيد
، واتحاد دوؿ المغرب العربي بحوالي  %ٗ.ٗ قدرىا بنسبة العربية الخلي  لدوؿ التعاوف مجلس ودوؿ
 ا ىمية تطور جانب ،وفي % ٗ.ٗ٘%،بينما إنخفضت اليادرات البينية لدوؿ اتفاقية أغادير نحو ٛ.ٜ

 حية ٕٛٔٓ عاـ خالؿ رتفعتا فقد المجموعات، ليذه اإلجمالية اليادرات في البينية لليادرات النسبية
 اليادرات في البينية اليادرات حية تراجعت بينما .اتحاد دوؿ المغرب العربي لدوؿ البينية اليادرات
 ودوؿ العربية الخلي  لدوؿ التعاوف  منطقة التجارة الحرة العربية ،ودوؿ مجلس دوؿ مف لتؿ اإلجمالية

  2ٕٛٔٓ عاـ خالؿ ، (ٕ)أغادير اتفاقية ودوؿ
 ( 6-1جدول رقم)

 (0218-0214التجارة البينية بين دول منطقة التجارة الحرة العربية )
  التجارة البينية )مميون دوالر أمريكي(

منطقة 
التجارة 
الحرة 
 العربية

معدل 
التغير 
0218 

(%) 

معدل  قيمة الواردات البينية
التغير 
0218 

(%) 
 

 قيمة الصادرات البينية

0218 0217 0216 0215 0214 0218 0217 0216 0215 0214 

-0.4  12700
97 

129090
4 

126089 12805 118035 1.6 12500
7 

123066 93077 12505 11804 

 االتقرير العربي الموحدالمصدر

                                                 
 .المرجع السابق ( ٔ)
 العالمية". ايقتيادية التحويت ظؿ في التبرى العربية الحرة التجارة منطقة وآفاؽ واقع" ا تواتي علي بف فاطمة (ٕ)
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 التجارة تستحوذ التجمعات، ليذه اإلجمالية التجارة في البينية لمتجارة النسبية األىمية يخص وفيما
 تجمعي مف تؿ أف مف الرغـ وعلى  .ا تبر النييب على التبرى العربية الحرة التجارة منطقة في البينية
 في بالتنوع اقتياداتيا تتيؼ دوي عضويتيما في يشمالف أغادير اتفاقية ودوؿ العربي المغرب دوؿ اتحاد

 لتجارتيا النسبية ا ىمية أف إي وا ردف، وتونس والمغرب مير مثؿ والتيديرية اينتاجية اينشطة
 ا خرى ايقتيادية بالتجمعات تقارف ي منخفضة مستويات عند تزاؿ ي ليا اإلجمالية التجارة في البينية
 .(ٔ)النامية الدوؿ في

 

 التبادل التجارى بين مصر ودول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى
  مقابؿ  ٕٙٔٓمليار جنيو عاـ  ٓٓٔبلغت اليادرات الميرية إلى منطقة التجارة الحرة العربية

في المرتبة ا ولى  السعودية%، جاءت ٚ٘بنسبة زيادة  قػدرىا  ٕ٘ٔٓمليار جنيو عػػاـ  ٚ.ٖٙ
حيث  ٕٙٔٓفي المرتبة ا ولى عاـ  االمارات % ، بينما جاءت2ٖٕٗحيث مثلت   ٕ٘ٔٓعاـ 

 .(ٕ)% مف إجمالي قيمة اليادرات البينية للتجمع2ٕٗٛمثلت  
  إلى منطقة التجػػارة الحرة العربية فػى المرتبػة ا ولى يلييا تجمع استوا  صادرات مصروجاءت

جنيو عاـ 2ٛٚٗفي مقابػؿ  ٕٙٔٓمليار جنيو عػاـ  2ٖٔٛحيػث بلغ إجمالى قيمة اليادرات
  .ٖ%2ٔٔٚبنسبة زيادة قدرىا ٕ٘ٔٓ

  حيػث بلغ إجمالي قيمػة  مجموعـة الثمانية األسالمية الناميةوجاءت فى المرتبة ا خيرة
بنسبة زيادة قدرىا ٕ٘ٔٓمليار جنيػو عاـ ٔ.ٖٔمقابػؿ ٕٙٔٓمليػار جنيو عػاـ ٖ.ٛٔاليادرات 

ٖٜ.ٙ.% 
  مليار جنية  2ٔٔٚمقابؿ  ٕٙٔٓمليار جنية عاـ  2ٓٓٛأما إجمالي واردات مير للتجمع بلغت

% ، جاءت السعودية في المرتبة ا ولى عامى 2ٕٙٔبنسبة زيادة قدرىا  ٕ٘ٔٓعاـ 
% على التوالى مف إجمالى  قيمة اليادرات البينية 2ٕٖٚ%،2ٖٚٔحيث مثلت  2ٕٕٓٔٙ٘ٔٓ

 للتجمع.

 لنباتية بالنسبة للمجموعات السلعية لليادرات فقد احتلت مجموعة المنتجات الحيوانية وا
% على 2ٕٛٛ% ،2ٖٙٗحيث مثلت  2ٕٕٓٔ٘ٙٔٓوالمشروبات والتبغ المرتبة ا ولى عامى 

 التوالى مف إجمالى  قيمة اليادرات البينية للتجمع.

                                                 
 ٕٛٔٓ العربية الحرة التجارة منطقة دوؿ بيف النسبية التجارة الموحد، العربي التقرير (ٔ)
 .ٕٙٔٓ التجمعات مع البينية للتجارة السنوية النشرة وايحياء، العامة للتعباة المرتزي الجياز (ٕ)
  المرجع السابق مباشرة (ٖ)
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  أما بالنسبة للمجموعات السلعية للواردات فقد احتلت مجموعة الوقود والمنتجات البترولية ومنتجات
% على 2ٕٚ٘%،2ٕ٘ٙحيث مثلت  ٕ٘ٔٓ،ٕٙٔٓى عامى اليناعات ايستخراجية المرتبة ا ول

 .(ٔ)التوالى مف إجمالى  قيمة اليادرات البينية للتجمع
 

 

 اتفاقية السوق المشتركة لمشرق والجنوب اإلفريقي )الكوميسا( (3)
 

وتـ البدء في تطبيؽ اإلعفاءات  ٜٜٛٔعلى اينضماـ إلى ايتفاقية في يونيو  مصروقعت 
،على أساس مبدأ المعاملة بالمثؿ  ٜٜٜٔالجمرتية على الواردات مف باقي الدوؿ ا عضاء في فبراير 

للسلع التي يياحبيا شيادة منشأ معتمدة مف الجيات المعنية بتؿ دولة، ثـ وقعت مير على اتفاقية 
، و جدير بالذتر أف عدد الدوؿ ا عضاء في منطقة  ٕٓٓٓمنطقة التجارة الحرة في اتتوبر إنشاء 

 في منطقة التجارة. (ٕ) دولة ٗٔالتجارة الحرة في الوقت الراىف قد ويؿ إلى 
 

 األىداف الرئيسية لمسوق المشتركة)الكوميسا( 
  التجارة المتوازنة والسياسات المثمرةتعزيز النمو والتنمية المستدامة للدوؿ ا عضاء مف خالؿ تعزيز  •

 ودفع عجلة التنمية المشترتة في تافة مجايت النشاط ايقتيادي.
 .خلؽ بياة مستدامة لالستثمار المحلي وا جنبي والعابر للحدود •
التعاوف في تعزيزالعالقات بيف السوؽ المشترتة وبقية دوؿ العالـ ، مع دفع مسيرة السالـ وا مف  •

 بيف الدوؿ ا عضاء لتقوية أواير التنمية ايقتيادية في المنطقة. وايستقرار
 .تعزيز النمو والتنمية المستدامة للدوؿ ا عضاء مف خالؿ تعزيز التجارة المتوازنة والسياسات المثمرة •
لغاء العوااؽ غير الجمرتية بيف الدوؿ  • إنشاء اتحاد جمرتي لتوحيد المعايير واإلجراءات وا 

 .(ٖ)ا عضاء
على تافة السلع  اإلعفاءات الجمركيةتسري  :الواردات المصرية المستثناة من اإلعفاء الجمركي

 % ، وي تحتفظ مير بأية٘ٗالمستوردة مف جميع الدوؿ ا عضاء و التي تحقؽ قيمة مضافة تعادؿ 
القطنية و قوااـ سلبية سوى مع دولة السوداف حيث تتمثؿ السلع المستثناة في ا الحمص والمنسوجات 

 .(ٗ)المنسوجات المخلوطة والمالبس الجاىزة و التريتو
 

                                                 
 .المرجع السابق (ٔ)
 .  /http://www.goeic.gov.egاليادرات والوارداتاليياة العامة للرقابة على  (ٕ)
دراسة حالةا مير وتجمع التوميسا، المجلة   )لمياء المغربي،التبادؿ التجاري العربػي ايفريقي )الفرص والتحديات (ٖ)

 .ٕٚٔٓالعربية لإلدارة 
 http://www.expoegypt.gov.eg/agreements ىياة تنمية اليادرات (ٗ)

http://www.goeic.gov.eg/
http://www.expoegypt.gov.eg/agreements/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%B3%D8%A7
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 أىم الواردات المصرية من الكوميسا أىم الصادرات المصرية لدول الكوميسا
حديد التسميح و الصمب، واألسمنت ومنتجات  -
 أللمونيوموا
المنتجات الكيماوية و الدوائية و أىميا الورق  -

 واألدوية البشرية.
 المنتجات البترولية -
 الصناعات الغذائية و السكر و الزيوت والشحوم -
 األرز و الفواكو و الخضراوات -

 البن والشاي والكاكاو -

 التبغ -

 السمسم  -

 الحيوانات الحية -

 الجمود الخام -

 النحاس -

 
 

 فوائد مصر من االنضمام لالتفاقية
  سداد رسوـ جمرتية حيث اإلعفاءات النفاذ  سواؽ أربع عشرة دولة مف الدوؿ اإلفريقية بدوف

 المتبادلة في إطار منطقة التجارة الحرة التابعة للتوميسا.
  ايستفادة مف ىيتؿ واردات الدوؿ ا عضاء حيث تُقبؿ تلؾ الدوؿ على استيراد العديد مف السلع

دوية التي تتمتع مير بميزة عالية في إنتاجيا يأتي على رأس تلؾ القاامة السلع الغذااية وا 
والسلع اليندسية وا دوات المنزلية ومواد البناء با خص السيراميؾ وا دوات اليحية ومنتجات 

 ا لمونيـو والحديد واليلب والمنتجات الجلدية. 
  استيراد العديد مف المواد الخاـ الالزمة لليناعة بإعفاء جمرتي خاية وأف أغلب دوؿ التوميسا

ـ وسلع رايسية مثؿ النحاس والتبغ والبف والشاي والجلود تعتمد على تيدير خامات ومواد خا
 .الخاـ واللحوـ والسمسـ

 .تطوير البنية التحتية في معظـ الدوؿ ا عضاء بالتوميسا بمساىمة الشرتات الميرية المتعاقدة 
  ايستفادة مف اإلعفاءات المتبادلة حيث أف ىناؾ إحدى عشرة دولة قد انضمت إلى منطقة التجارة

التابعة للتوميسا وتقـو تلؾ الدوؿ بمنح وارداتيا مف الدوؿ ا خرى إعفاء تامًا ، باإلضافة  الحرة
 .إلى قياـ مير بتطبيؽ مبدأ المعاملة بالمثؿ مع باقي الدوؿ ا عضاء

  يمتف ايستفادة مف ىيتؿ واردات الدوؿ ا عضاء حيث تُقبؿ تلؾ الدوؿ على استيراد العديد مف
ر بميزة عالية في إنتاجيا يأتي على رأس تلؾ القاامة ا رز والمواد الغذااية السلع التي تتمتع مي

وا دوات المنزلية والبيؿ المجفؼ والسيراميؾ و ا دوات اليحية و ا دوية ثـ إطارات السيارات 
 و منتجات ا لومنيوـ والحديد واليلب والغزؿ والمنسوجات وا حذية.
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  يسا في إنشاء مزارع نموذجية تستوعب عدد تبير مف مساعدة مير لعدد مف أعضاء التوم
 العمالة الميرية.

  مف اتفاقية التوميسا على تشجيع التعاوف في مجايت ايستثمار، تما تنص  ٛ٘ٔتنص المادة
على تحرير التجارة في الخدمات مما يتيح الفرية لمير لتيدير الخبرات الفنية  ٗٙٔالمادة 

 .ٔجارة في الخدمات وبا خص أعماؿ المقاويتخاية مع تفوؽ مير في مجاؿ الت
  اينخراط في مجتمع شرؽ وجنوب إفريقيا سيتيح الفرية لمير لإللماـ بشاوف القارة ا فريقية

والمساىمة في وضع الخطط التنموية والمشارتة في إدارة الحوار وتسوية المنازعات القاامة في 
 القارة.

 عف التعاوف في مختلؼ المجايت اليناعية والزراعية  باإلضافة إلى المتاسب ا خرى الناتجة
وتذا في مجايت النقؿ والموايالت تما أف ايتفاقية تتيح الفرية لمير لتيدير الخبرات الفنية 

 .ٕخاية مع تفوؽ مير في مجاؿ التجارة في الخدمات وبا خص أعماؿ المقاويت
 

 الفرص التي تقدميا الكوميسا لمصر
لمجموعة التوميسا العديد مف الفرص ايقتيادية، فيناؾ مجايت اقتيادية تثيرة نضماـ يتيح اي

للتعاوف مع أفريقيا باعتبارىا سوقًا مناسبة لإلنتاج الميري، تما أنيا مورد خيب لتثير مف الخامات إلى 
 :تي، وذلؾ تاآلٖجانب ما تملتو مف فرص للتوسع الزراعي

 سواؽ  الدخوؿا الفرية للسلع اليناعية الميرية ا تتيح عضوية التوميسفي مجال الصناعة •
الدوؿ ا عضاء، وحيوليا على تخفيضات جمرتية ودخوليا معفاة مف الرسوـ الجمرتية  سواؽ 
المجموعة، إلى جانب تمتع ىذه السلع بمزايا نسبية مقارنة بدوؿ أخرى، إضافة إلى ذلؾ فأف حؽ 

عد حافزًا  ي مستثمر ميري أف يقيـ شرتة باسمو انشاء الشرتات الذي يتيحو ميثاؽ التوميسا يُ 
أو بالمشارتة مع أحد رجاؿ ا عماؿ في ىذه الدوؿ وأف يتمتع باإلعفاءات الممنوحة لالستثمارات 

 .فييا
وقد قامت بعض الشرتات الميرية بفتح فروع ليا في ىذه الدوؿ مثؿ شرتات تينيع ا لمونيـو 

ية، ا مر الذي أعطى السلع اليناعية الميرية مرتز تنافسي وا دوات المنزلية واآليت التيرباا
 .أفضؿ في أسواؽ ىذه الدوؿ

                                                 
 من اتفاقية الكوميسا. 151،164مادة  (ٔ)
 http://www.expoegypt.gov.eg/agreementsهيئة تنمية الصادرات  (2)
 .https://www.sis.gov.eg/?lang=arاليياة العامة لالستعالمات (ٖ)

http://www.expoegypt.gov.eg/agreements/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%B3%D8%A7
https://www.sis.gov.eg/?lang=ar
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ا أبدت العديد مف دوؿ المجموعة رغبتيا في ايستفادة مف الخبرة الميرية في في مجال الزراعة •
مجاؿ الزراعة، حيث تقدمت العديد مف دوؿ التوميسا بطلبات إلى مير إلقامة مزارع نموذجية 

ألؼ فداف تتوافر بيا البنية ا ساسية للزراعة  ٕٓإلى  ٕٓٓٓتتراوح مساحتيا ما بيف  (ٔ)بيا
وموارد المياه، ويمتف ليذه المزارع أف تستوعب أعداد تبيرة مف العمالة الميرية، تما يمتف أف 

 .تمثؿ ميدر رخيص لواردات مير الزراعية
رة واسعة في ا سواؽ ا فريقية، وىو ا تتمتع شرتات المقاويت الميرية بخبفي مجال المقاوالت •

ما أتاح الفرية ليذه الشرتات في تطوير البنية ا ساسية لمعظـ دوؿ المجموعة، إضافة إلى ذلؾ 
 .توجد مشروعات للربط التيربااي بيف ىذه الدوؿ ومير

، ا يلعب اليندوؽ الميري للتعاوف الفني مع أفريقيا دورًا ىاماً في مجال الخبرة والدعم الفني •
حيث يقوـ بتوفير الخبرات الميرية الالزمة للمشروعات التنموية في أفريقيا، تما يقوـ بعمؿ 
دورات تدريبية للتوادر ا فريقية مف ىذه الدوؿ، تذلؾ تقوـ مير بتقديـ بعض المعونات الفنية 

 .ليذه الدوؿ سواء في يورة منح دراسية لبعض أبناء ىذه الدوؿ
 ودول تجمع الكوميساالتبادل التجارى بين مصر 

  مليار جنية عاـ  2ٕٖٔمقابؿ  ٕٙٔٓمليار جنيو عاـ  2ٜٚٔبلغ إجمالى قيمة يادرات التجمع
 2ٕٕٓٔ٘ٙٔٓ%، حيث جاءت ليبيا في المرتبة ا ولى عامي2ٖٖ٘بنسبة زيادة قدرىا  ٕ٘ٔٓ

 % على التوالى مف اجمالى قيمة اليادرات البينية للتجمع.2ٖٖٙ%،2ٖٖٔحيث مثلت 
 ٕ٘ٔٓاـ مليار جنية ع 2٘ٗمقابؿ  ٕٙٔٓمليار جنية عاـ  2ٕٙمالى قيمة واردات التجمع بلغ إج 

حيث مثلت  ٕٙٔٓ،ٕ٘ٔٓ، و جاءت تينيا في المرتبة ا ولى عاـ %2ٖٙ٘بنسبة زيادة قدرىا 
 .(ٕ)% على التوالى مف إجمالى قيمة الواردات البينية للتجمع%ٗٚ2ٜ،2ٕٙٗ

 

عامي  البينية مف المجموعات السلعية بيف مير و دوؿ تجمع التوميساالتوزيع النسبى للتجارة وأف     
 ايشمؿ (ٕٙٔٓ-ٕ٘ٔٓ)

بالنسبة للمجموعات السلعية لليادرات فقد احتلت مجموعة المنتجات الحيوانية والنباتية والمشروبات  -ٔ
% على التوالى مف إجمالى  2ٕٓٗ%،2ٕٖٗحيث مثلت  2ٕٕٓٔ٘ٙٔٓوالتبغ المرتبة ا ولى عامى 

 ة اليادرات البينية للتجمع .قيم

                                                 
دراسة مف إعداد تؿ مف بنؾ اإلستندرية  ،مير مرتز واعد للتجارة وايستثمار في أفريقيا والشرؽ ايوسط.(ٔ)

. (بنؾ اإلستندرية)ورامي طو)وماسيمو دياندراس  بنؾ اإلستندرية المشرفوف على البحث/ دانتي تامبيوني(SRM(و
(SRM ))ليساندرو بانارو(.، بنؾ اإلستندرية، ) رايس فريؽ البحثا إميؿ استندر  ) وا 
 .ٕٙٔٓالجياز المرتزي للتعباة العامة وايحياء، النشرة السنوية للتجارة البينية مع التجمعات (ٕ)
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أما بالنسبة للمجموعات السلعية للواردات فقد احتلت مجموعة المنتجات الحيوانية والنباتية   -ٕ
% على 2ٖٛ٘%،2ٕٙ٘، حيث مثلت  ٕٙٔٓ،ٕ٘ٔٓوالمشروبات والتبغ المرتبة ا ولى عامى 

 .(ٔ)التوالى مف إجمالى قيمة الواردات البينية للتجمع
 

 أغاديراتفاقية  ( 4)
( اتفاقية أغاديرجاءت اتفاقية إقامة منطقة التبادؿ التجاري الحر بيف الدوؿ العربية المتوسطية )

تنفيذًا إلعالف أغادير الذي وقعو تؿ مف ا ردف ومير  ٕٗٓٓ/ٕ/ٕ٘التي تـ التوقيع علييا بالرباط في 
ا ربعة  ىمية التعاوف العربي ، والذي جاء انطالقًا مف إدراؾ ىذه الدوؿ ٕٔٓٓ/٘/ٛوتونس والمغرب في 

المشترؾ بما ينسجـ مع البرنام  التنفيذي إلقامة منطقة التجارة الحرة العربية التبرى ويسيـ في الجيود 
المبذولة إلقامة سوؽ عربية مشترتة، إلى جانب القواسـ المشترتة بينيا في إطار ما يجمعيا مف اتفاقيات 

 (ٕ)ت الشراتة المعقودة مع ايتحاد ا وروبيتجارية ثنااية فيما بينيا واتفاقيا
للمنشأ فيما بيف الدوؿ ا طراؼ في ايتفاقية مف خالؿ استخداـ  وتتيح االتفاقية التكامل القطري

ايتحاد ا وروبي أو دوؿ  مدخالت إنتاج مف منشأ، أي مف الدوؿ ا طراؼ في اتفاقية أغادير أو دوؿ
المنتجة في ىذه الدوؿ لتحقيؽ قواعد المنشأ المطلوبة لغرض تيدير ، بما يحقؽ أىلية السلع ايفتا

منتجاتيا إلى سوؽ ايتحاد ا وروبي معفاه مف الرسوـ الجمرتية في إطار اتفاقيات الشراتة التي ترتبط بيا 
 . (ٖ)مع ايتحاد ا وروبي

المنتجات اليناعية والزراعية تـ تحرير تجارة  ،ٕٙٓٓفاقية حيز التنفيذ في يوليو منذ دخوؿ ايت    
مارس  ٕٚبالتامؿ بيف الدوؿ ا ربعة الموقعة على ايتفاقية. وأيبح التنفيذ الفعلي لالتفاقية ممتنًا بحلوؿ 

وتظؿ ايتفاقية متاحة أماـ دوؿ  ،عقب إخطار المنافذ الجمرتية في الدوؿ ا ربع بالبدء في التنفيذ ٕٚٓٓ
  لتي ترغب في اينضماـ.البحر المتوسط العربية ا خرى ا

 

  أىـداف االتفاقيـة
تحاد ا وروبي مف زيادة التبادؿ التجاري بيف الدوؿ ا ربعة مف ناحية، وبيف الدوؿ ا ربعة واي -

 .ناحية أخرى
زيادة التتامؿ اإلقتيادي بيف الدوؿ ا ربعة )تحديدًا التتامؿ اليناعي( مف خالؿ تطبيؽ قواعد  -

 .المنشأ ا ورومتوسطية

                                                 
 .ٕٙٔٓتجارة البينية مع التجمعاتالجياز المرتزي للتعباة العامة وايحياء، النشرة السنوية لل (ٔ)
 .ATU  http://www.agadiragreement.org الوحدة الفنية يتفاقية اغادير (ٕ)
 .https://www.sis.gov.eg اليياة العامة لالستعالمات (ٖ)
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ا وروبية والعالمية بفضؿ سوؽ أغادير الذي يضـ  FDI جذب اإلستثمارات ا جنبية المباشرة -
 .(ٔ)مليوف مستيلؾ ٕٓٔحاليًا أتثر مف 

تعد الوحدة الفنية يتفاقية أغاير ىي الجية المساولة عف إدارة ومتابعة تنفيذ اتفاقية أغادير في  -
 .(ٕ)عماففي الوحدة الدوؿ ا ربع ا عضاء ويقع المقر الرايسي ليذه 

تنسيؽ السياسات القطاعية للدوؿ ا ربعة، فيما يتعلؽ بشتؿ خاص بالتجارة الخارجية والزراعة   -
واليناعة والنظاـ الضريبي والمجاؿ المالي والخدمات الجمرتية لضماف تيياة الظروؼ لمنافسة 

 موضوعية. 
 دعـ التشغيؿ وزيادة اإلنتاجية في الدوؿ ا عضاء. -
 ستثمارات المتبادلة وايستثمارات الخارجية. تشجيع اي -
أورومتوسطية، بناء على ايتفاقيات التي وقعت علييا تؿ دولة  (ٖ)تشجيع إنشاء منطقة تجارة حرة  -

 مف الدوؿ ا ربعة مع ايتحاد ا وروبي، مف أجؿ تحقيؽ أىداؼ إعالف برشلونة.
 

 ترتيبات تحرير التجارة بموجب اتفاقية أغادير
إعفاء تامؿ مف الرسوـ الجمرتية والضرااب ا خرى ذات ا ثر المماثؿ :في السمع الصناعية التجارة •

 .(ٗ)للسلع اليناعية المتبادلة بيف الدوؿ ا عضاء
إعفاء تامؿ مف الرسوـ الجمرتية والرسوـ والضرااب   :التجارة في السمع الزراعية والزراعية المصنعة •

 .(٘)زراعية والزراعية المينعة المتبادلة بيف الدوؿ ا عضاءا خرى ذات ا ثر المماثؿ للسلع ال
تلتـز الدوؿ ا طراؼ بتطبيؽ جداوؿ إلتزاماتيا بموجب ايتفاقية العامة لتجارة  :التجارة في الخدمات •

 الخدمات لمنظمة التجارة العالمية ويمتف النظر يحقًا في توسيع تلؾ اإللتزامات.
 (0218-0214اتفاقية أغادير )التجارة البينية بين دول 

، في حيف أف  ٕٛٔٓ% في العاـ ٗ.ٗ٘إنخفضت اليادرات البينية لدوؿ اتفاقية أغادير نحو 
%، وتتمثؿ أىـ السلع المتبادلة ٖ.ٜقد شيد زيادة لليادرات البينية بيف دوؿ ايتفاقية بحوالي  ٕٚٔٓعاـ 

اتفاقية أغادير في منتجات اليناعات التيماوية ،ومنتجات الخضروات،واآليت وا جيزة  في نطاؽ دوؿ
 .(ٙ)ايلتترونية،ومنتجات يناعة ايغذية،والبالستيد والمطاط ومينوعاتيما

 
                                                 

  ATU http://www.agadiragreement.orgالوحدة الفنية يتفاقية اغادير  (ٔ)
 مف اتفاقية أغادير. ٕٚالمادة  (ٕ)
 مف اتفاقية أغادير. ٔالمادة  (ٖ)
 مف اتفاقية أغادير. ٖالمادة  (ٗ)
 مف اتفاقية أغادير. ٗالمادة (٘)
 .ٜٕٔٓالتقرير العربي الموحد  (ٙ)

http://www.agadiragreement.org/
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 (7-1جدول رقم )
 التجارة البينية بين دول اتفاقية أغادير
  التجارة البينية )مميون دوالر أمريكي(

 
دول 
 اتفاقية
 أغادير

معدل 
 التغير 
0218 

(%)  

معدل  قيمة الواردات البينية
التغير 
0218 
%()  

 قيمة الصادرات البينية
0218 0217 0216 0215 0214 0218 0217 0216 0215 0214 

32.7 00378 10819 10751 00151 00129 54.4-  864 10893 10730 10883 10967 

 التقرير العربي الموحدر:لمصدا
 

اتفاقية منطقة التجارة الحرة األفريقية لدول التكتالت األفريقية الكبرى الثالثة التي تضم الكوميسا  (5)
 والسادك وتجمع شرق أفريقيا 

تعود فترة التتامؿ وايندماج بيف التجمعات ايقتيادية ا فريقية إلى خطة عمؿ يجوس سنة 
ايقتيادية ا فريقية، حيث بدأت في عاـ  ، بيدؼ إنشاء المجموعةٜٜٔٔ، ومعاىدة أبوجا سنة ٜٓٛٔ
، اإلرىايات ا ولى بيف التجمعات ايقتيادية الثالثة مف أجؿ بحث سبؿ تعزيز ايندماج ٕ٘ٓٓ

 ، وقد واليناعة وتنمية البنية التحتيةالتجارة ايقتيادي والتجاري فيما بينيـ، وخاية بالنسبة لمجايت 
انعقاد « التوميسا والسادؾ وتجمع شرؽ أفريقيا»ايقتيادية ا فريقية شيدت مفاوضات اندماج التتتالت 

مؤتمرات قمة لقادة الدوؿ ا عضاء في تلؾ التتتالت في أوغندا وجنوب أفريقيا وشـر الشيخ ، والذى تـ  ٖ
 خاللو إطالؽ منطقة التجارة الحرة بيف التتتالت ايفريقية الثالثة.

 

شـر الشيخ تـ توقيع ايتفاقية التأسيسة لمنطة التجارة  وفي مدينة ٕ٘ٔٓيونيو ٓٔوفي يـو 
، ليبيا، جيبوتي، جزر دولة أفريقية ىى، مير، السوداف ٕٔ يةايتفاق هقع على ىذ، وقد و (ٔ)الثالثية الحرة

القمر، وجنوب افريقيا ،أنجوي، بوروندى، التونغو الديمقراطية، تينيا، مالوى، ناميبيا، رواندا، سيشؿ، 
، وتعتبر مير أولى الدوؿ الميدقة على وموريشيوس ،زيمبابوى، مدغشقر ا،أوغندا ، سويزيند تنزانيا،

تأوؿ برلماف أفريقي ييادؽ  ٕٚٔٓايتفاقية، فقد وافؽ البرلماف الميري على ايتفاقية في مايو عاـ 
مع مختلؼ دوؿ  على ايتفاقية ، وذلؾ بناًء على اىتماـ الحتومة وتويياتيا لتعزيز التعاوف ايقتيادي

، ى أربع دوؿ فقط مما يعيؽ تطبيقياالقاره ، ولتف لـ ييدؽ علييا مف باقي الدوؿ الموقعة حتى اآلف سو 
دولة على ايتفاقية، ويتطلب التيديؽ على  ٙٔحيث أف دخوؿ ايتفاقية حيز النفاذ يتطلب تيديؽ 

ذا ما يعطؿ دخوؿ ايتفاقية حيز ايتفاقية موافقة برلماف تؿ دولة أفريقية موقعة على ايتفاؽ، وى
                                                 

وآثارىا على ايقتيادات اإلفريقية عموما وايقتياد الميري اتفاقية منطقة التجارة الحرة اإلفريقية  ،محمد عبدالشفيع (ٔ)
 .ٕٚٔٓخيويا 
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دوؿ بجانب أوغندا ، اقترب  ٘النفاذ.وتانت ىناؾ بعض التقارير تفيد بأف تجمع شرؽ أفريقيا الذى يضـ 
مف التيديؽ على ايتفاؽ، ما يعنى أف توقيع  ىذا التجمع على ايتفاقية  يقطع نيؼ المسافة لتطبيؽ 

 ايتفاقية أو دخوليا حيز النفاذ.
 

لغاء القيود تفاقية الثالثيةاال وتتيح  ، إعفاءات جمرتية تاملة للتجارة بيف الدوؿ ا عضاء، وا 
التجارية غير الجمرتية، بما يسيـ فى زيادة التبادؿ التجارى بيف الدوؿ ا عضاء بايتفاقية، تما انيا 

ا فريقى تيدؼ في ا ساس إلى تحقيؽ التتامؿ ايقتيادى بيف نيؼ الدوؿ ا عضاء بايتحاد 
وا ياؾ تجمع بلداف شرؽ  –مجموعة التنمية  فريقيا الجنوبية  –المشارتيف باتفاقيات )التوميسا والسادؾ 

مليار دوير  ٛمف  ٕٗٔٓوحتي  ٕٗٓٓأفريقيا(، فقد زادت نسبة التجارة بيف دوؿ التوميسا في الفترة مف 
مليار  ٕٓة التنمية  فريقيا الجنوبية مف مليار دوير. في نفس الفترة زادت التجارة في مجموع ٕٕإلى 

مليار دوير.  2ٙٛمليار دوير إلى  2ٕٙوزادت في مجموعة شرؽ أفريقيا مف  ،مليار دوير ٕٚدوير إلى 
مليار دوير في  2ٕٙٓٔمليار دوير إلى  2ٖٙٓتذلؾ فقد ارتفع اجمالي التجارة بيف المناطؽ الثالثة مف 

 .(ٔ)نفس الفترة
لعديد مف اآلليات لتطوير حجـ العالقات البينية مع دوؿ القارة ا فريقية، فطبقا واتخذت مير ا

، ارتفع إجمالي التبادؿ التجاري بيف ٕٛٔٓلبيانات الجياز المرتزي للتعباة العامة واإلحياء في ديسمير 
مليار  ٗ.ٖ، مقابؿ ٕٛٔٓمليار دوير خالؿ الثمانية أشير ا ولى مف عاـ  ٕ.ٗمير ودوؿ أفريقيا إلى 

 (ٕ)مليوف دوير ٗ.ٚٚٚ، بزيادة بلغت قيمتيا ٕٚٔٓدوير خالؿ الفترة نفسيا مف عاـ 
جميع  تما شيدت، 

، مثؿ المنتجات التيماوية ٕٚٔٓمقارنة بعاـ  ٕٛٔٓبنود اليادرات الميرية ارتفاعا ملحوظا خالؿ عاـ 
وا سمدة والمنتجات الغذااية والحديد واليلب وا جيزة التيربااية وا دوية والمنتجات الييدلية وا سمنت 

 .(ٖ)وا ثاث والمنسوجات
 

  دخول ىذه االتفاقية حيز التنفيذ أىم الفوائد التى ستعود عمى مصر عند

  مليار  ٕ.ٔزيادة حجـ التجارة مع دوؿ التتتالت، مع تذليؿ العقبات الجمرتية، فى سوؽ يضـ
تريليوف دوير، وىو ما يشجع على تنويع التجارة  ٘.ٕنسمة، ونات  محلى إجمالى ييؿ إلى 

 ا فريقية.

                                                 
، نوفمبر SRMدراسة مف إعداد تؿ مف بنؾ اإلستندرية و  ، مرتز واعد للتجارة وايستثمار في أفريقيا والشرؽ ايوسط.(ٔ)

ٕٓٔٙ. 
 ."مير فى أفريقيا" مف عبد الناير إلى السيسى تقرير الجياز المرتزي للتعباة العامة واإلحياء. (ٕ)
 ، الميدراالتجاري التمثيؿ ،جياز واليناعة التجارة وزارة (ٖ)

http://www.mti.gov.eg/Arabic/aboutus/Sectors/Trade/Entities/EgyptianCommercialService/Pages/default.aspx. 
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  القدرة التنافسية لتلؾ السلع وزيادة حرتة تحقيؽ قيمة مضافة للسلع المينعة داخؿ مير ورفع
 التجارة البينية وايستفادة مف الموارد الخاـ.

   تاحة مساحة أتبر لحرية رؤوس ا مواؿ ورجاؿ زيادة ايستثمارات الميرية مع دوؿ التتتؿ وا 
 ا عماؿ.

  استفادة مير مف ىيتؿ واردات الدوؿ ا عضاء، حيث تقبؿ تلؾ الدوؿ على استيراد العديد مف
السلع التى تتمتع مير بميزة عالية فى إنتاجيا، ويأتى فى مقدمتيا السلع الغذااية وا دوية 

 واليندسية وا دوات المنزلية ومواد البناء والسيراميؾ والحديد واليلب والجلود. 
 اتفاقية التجارة الحرة القارية اإلفريقية ( 6

 

بعد أربعة أعواـ مف توقيع اتفاقية التجارة الحرة  اإلفريقيةاتفاقية التجارة الحرة القارية جاء توقيع 
والسوؽ المشترتة للشرؽ  SADC( ، التي تـ توقيعيا بيف جماعة تنمية الجنوب ايفريقي TFTAالثالثية )

، وذلؾ خالؿ القمة التي استضافتيا شـر EAC، وجماعة شرؽ افريقيا Comesaوالجنوب ايفريقي 
، ٕٛٔٓ، وسبؽ التوقيع مفاوضات استمرت لما يقارب عاميف ، وفى مارس ٕ٘ٔٓالشيخ في يونيو عاـ 

 وقع رؤساء الدوؿ والحتومات اإلفريقية فى تيجالى برواندا اتفاقية التجارة الحرة القارية اإلفريقية.
دولة على ايتفاؽ ، وذلؾ تنفيذا  ٕٕبتيديؽ  ٜٕٔٓمايو  ٖٓيتفاقية حيز التنفيذ فى دخلت ىذه ا    

 والتجارة السلع، في التجارة وبروتوتويت ايتفاؽ ىذا مف ىذا ايتفاؽ بدخوؿ ٖٕلما جاء في نص المادة 
جراءات قواعد وبروتوتوؿ الخدمات في  وثيقة إيداع مف يوما ثالثيف بعد التنفيذ حيز المنازعات تسوية وا 

 فإف ايتفاؽ، ىذا إلى عضو ترغب في اينضماـ  ي دولة ، أما بالنسبة(ٔ)والعشريف الثانية التيديؽ
 .انضماميا وثيقة إيداع تاريخ مف اعتبارا الدولة يتوف بتلؾ يتعلؽ الدخوؿ حيز التنفيذ فيما

أف منطقة التجارة الحرة القارية ا فريقية لدييا القدرة على تعزيز  المجنة االقتصادية ألفريقياوتقدر      
ٝ عف طريؽ إلغاء رسوـ ايستيراد ، ومضاعفة ىذه التجارة إذا تـ  ٖ.ٕ٘التجارة البينية ا فريقية بنسبة 

وتتميز ىذه ايتفاقية عف غيرىا مف حيث شموليتيا وتعمقيا فى . ٕتخفيض الحواجز غير الجمرتية
وتذلؾ تضمينيا ، فيما بيف الدوؿ اإلفريقية فى مجالى التجارة فى السلع والتجارة فى الخدمات التحرير 

اتفاقيات تحث دوؿ القارة على دفع ايستثمارات فيما بينيا وتوفر الحماية الالزمة ليا وتتبنى سياسات 
وؿ القارة، التى تخوض المنافسة واحتراـ حقوؽ الملتية الفترية. وتعد تؿ ىذه المجايت حديثة نسبيا لد

 للمرة ا ولى مفاوضات بشأنيا وتتبادؿ التنازيت حوليا.

                                                 
 وبروتوتوؿ الخدمات في والتجارة السلع، في التجارة وبروتوتويت اإلتفاؽ ىذا يدخؿ،التنفيذ حيز الدخوؿ23 المادة  (ٔ)

جراءات قواعد  . والعشريف الثانية التيديؽ وثيقة إيداع مف يوما ٖٓثالثيف بعد التنفيذ حيز المنازعات تسوية وا 
)2( 

Valensisi G and Karingi S, From global goals to regional strategies: Towards an African 

approach (8) to SDGs [the Sustainable Development Goals], African Geographical 

Review, 36(1), 2017, pp.45–60  



 معيد التخطيط القومى –(  313سلسلة قضايا التخطيط والتنمية رقـ )

39 

 

وجاء اينطالؽ الرسمي لمنطقة التجارة الحرة القارية ايفريقية في القمة ايفريقية ايستثنااية الثانية عشرة   
الرايس عبدالفتاح السيسي برااسة  ٜٕٔٓيوليو  ٚلالتحاد ايفريقي في نيامي، عايمة النيجر، يوـ ا حد 

، وتاف ذلؾ بمثابة حدثًا تاريخًيا في طريؽ التتامؿ ايقتيادي للقارة ايفريقية ، و يظؿ التحدي ا تبر 
في المرحلة المقبلة ىو العمؿ على تطبيؽ ما تـ ايتفاؽ عليو خالؿ ىذه القمة لضماف اإللتزاـ بخارطة 

التشريعية واإلدارية الالزمة على مستوى الدوؿ ومستوى  طريؽ المفاوضات، فضاًل عف اتخاذ اإلجراءات
 التنظيمات اإلقليمية الفرعية لضماف ايتساؽ مع القواعد التي ارستيا اتفاقية التجارة الحرة اإلفريقية.

 

اإلفشيمًت إنً أهذاف عايه وأهذاف يحذدة  انماسيت انحشة انتجاسة تُمسى أهذاف اتفاق
(1)

 : 

 األىداف محددة األىداف العامة
 بتنقل ميسرة والخدمات لمسمع موحدة سوق خمق -

 اإلفريقية لمقارة اإلقتصاي  التكامل تعميق أجل من األشخاص
 ومزدىرة، متكاممة أفريقيا" في المتمثمة اإلفريقية لمرؤية ووفقا

 .0263 أجندة في وردت كما "ومسالمة
 جوالت خالل من والخدمات لمسمع محررة سوق خمق -

 المال رأس حركة تساىم في المفاوضات من متتالية
 الطبيعيين. لألشخاص

 في والتطورات المبادرات عمى المبنية اإلستثمارات تسييل -
 اإلقميمية. اإلقتصادية والمجموعات األطراف الدول

 مشتركة وسوق قاري جمركي اتحاد إلقامة األسس إرساء -
 مرحمة الحقة. في موحدة قارية

 واإلقتصادية االجتماعية التنمية وتحقيق تشجيع -
 الييكمي والتحول الجنسين بين والمساواة والشاممة المستدامة

 األطراف. لمدول
 داخل األطراف الدول القتصادات التنافسية القدرة تحسين -

 العالمية. السوق وفي القارة
 وتنمية التنويع خالل من الصناعية التنمية تشجيع -

 الغذائي. واألمن الزراعية والتنمية اإلقميمية القيمة سالسل
 المجموعات داخل العضوية وتداخل تعدد تحديات حل -

 اإلقميمي التكامل عمميات وتسريع اإلقميمية اإلقتصادية
 والقاري.

 الجمركية وغير الجمركية لمحواجز التدريجي اإللغاء -
 السمع. في التجارة تعترض التي
 الخدمات. في لمتجارة التدريجي التحرير -
 الفكرية الممكية وحقوق اإلستثمار بشأن التعاون -

 المنافسة. وسياسة
 بالتجارة. المتصمة المجاالت جميع في التعاون -
 تدابير تنفيذ وفي الجمركية المسائل في التعاون -

 التجارة. تيسير
 بالحقوق يتعمق فيما المنازعات لتسوية آلية نشاءإ -

 والواجبات.
دارة لتنفيذ مؤسسي إطار إنشاء -  التجارة منطقة وا 

 .إستمراريتو وضمان اإلفريقية القارية الحرة
 
 
 

 
 : المزايا والتحديات المتعمقة باالتفاق المؤسس لمنطقة التجارة الحرة القارية االفريقية 
 دولة إفريقية( على  ٘٘تعد منطقة التجارة الحرة القارية اإلفريقية ثاني أتبر تجمع اقتيادي ) -

 دولة(. ٗٙٔالعالـ بعد منظمة التجارة العالمية ) مستوى
                                                 

 لمنطقة التجارة الحرة القارية ا فريقية. المؤسس مف ايتفاؽ ٗ،ٖالمادة  (ٔ)
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 يتماشى ىذا ايتفاؽ والتوجو السياسي الحالي لالندماج والتتامؿ مع ا شقاء ا فارفة. -
 ا فريقية السوؽ دينامية مف ايستفادة أماـ المجاؿ ا فريقية القارية الحرة التجارة منظقة ستفسح -

 الستاف مف متزايد وعدد ياعدة متوسطة وطبقة النمو سريعة اقتيادات عدة بوجود المتسمة
 .(ٔ)الشباب مف أتثرىـ

 المنطقة، أسواؽ إلى ايستثمارات تلؾ منتجات نفاذ لسيولة نظراً  ا جنبية ايستثمارات جذب -
 المنشأ. فى التراتـ قاعدة اعتماد ظؿ فى القارة دوؿ بيف المضافة القيمة سالسؿ وتحسيف

 إضافية أفريقية دولة ٖٚ  سواؽ النفاذ يتيح حيث الميرية اليادرات أماـ جديدة أسواؽ فتح -
 .أفريقيا غرب دوؿ مع خاية

 بيف الجمرتية التعريفة تحرير مستوى ارتفاع ظؿ فى خاية والخدمات السلع تجارة حرتة انسياب -
 ٘ خالؿ التعريفية الخطوط مف% ٜٓلػ الجمرتية الرسـو إزالة يتضمف حيث ا فريقية، الدوؿ
 .سنوات

 أفريقيا، تحوؿ عملية سياؽ وفي. ا فريقية لالقتيادات الييتلي التحوؿ نحو إيجابيا اإلسياـ -
 .المواطنيف حياة على إيجابيا تأثيرا تؤثر وأف الفقر  على القضاء في واإلسياـ

 التعريفات تتاليؼ ارتفاع مشتلة لمعالجة سانحة فرية ا فريقية القارية الحرة التجارة منطقة تشتؿ -
 شأف ومف. اإلقليمية ايقتيادية الجماعات ىذه بيف العبور عف تؤدى التي التجارية والتتاليؼ

  أتبر حجـ وفورات تحقيؽ طريؽ عف اإلقليمي التتامؿ منافع جني على القارة يساعد أف أيضا ىذا
 التبري ايقتيادات بيف فيما أتثر، أساسياً  يتوف ربما أمر ىو و التجاري، التتامة أوجة وتسخير
 ا ولى الدولة مبدأ أساس على بينيا فيما تجارية بمباديت تقوـ التي اإلقليمية دوف والمناطؽ
 بالرعاية.

 سترتفع التي التحويلية اليناعية مخرجاتيا مضاعفة مف تقترب أفريقيا قد أف على التقديرات تدؿ -
 ثالثة يتأتى وقد. ٕٕ٘ٓ عاـ دوير مليار ٖٜٓ إلى ٕٙٔٓ  عاـ في دوير مليار ٓٓ٘ مف

 ذلؾ شابو وما والمشروبات ا غذية مف معظمو في ىو الذي الداخلي الطلب تلبية مف ىذا أراباع
 . (ٕ)سلع مينعة مف

                                                 
(ٔ)

 جؿ تعزيز التجارة فيما بيف البلداف ا فريقية، مؤتمر قواعد المنشأ  -التنمية ايقتيادية في أفريقياا ُينع في أفريقيا 
أتتوبر  ٗ –سبتمبر ٖٓا مـ المتحدة للتجارة والتنمية، مجلس التجارة والتنمية، الدورة التنفيذية الثامنة والستوف، جنيؼ، 

ٕٜٓٔ. 
)2(

  McKinsey Global Institute, 2016, Lions on the Move II: Realizing the Potential of Africa’s 

Economies, (9) McKinsey and Company, available at http://www.mckinsey.com/global-

themes/middle-east-and-africa/lions-on-the-move-realizing-the-potential-of-africas-economies. 
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 ا فريقية البلداف بيف تعزيز التجارة إلى ا فريقيػة القػاريػة الحرة التجػارة منطقػة تؤدي أف المتوقع مف -
 مف المزيد جذب إلى يؤدي الجمرتية، مما للتعريفات التامؿ التحرير تنفيذ عند % ٖٖ بنسػػػػبة

 خالؿ مف أفريقيا في لتعزيز التينيع سػوقية فرص وتيياة ا فريقية، البلداف بيف فيما ايسػتثمارات
 .(ٔ)اإلقليمية القيمة سالسؿ

 

   التحديات الحالية: تواجة ىذه المنطقة بعض التحديات التي قد تكون عائق أمام تحقيق أىدافيا
 ومنيا:

 .مشتلة نقص التمويؿ الالـز للتجارة أحد أىـ المعوقات للتجارة بالقارة -
تيؿ نسبة التجارة البينية حيث ي تزاؿ إفريقيا تعتمد اعتماًدا تبيًرا في تجارتيا على الخارج،  -

% في قارة آسيا، ٜ٘%، وىي نسبة ضعيفة للغاية إذا ما قورنت بػ ٚٔا فريقية حالًيا ما يقارب 
% مف تجارة القارة تذىب إلى خارجيا، مما ٓٛ% في أوروبا. وتما يتضح مف الشتؿ فإف ٜٙو

حدة والييف ىي المستفيد يعني أف بلداف العالـ ا خرى خاية ايتحاد ا وروبي والوييات المت
 .(ٕ)ا تبر مف يادرات وواردات الدوؿ ا فريقية

 (13-1رقم ) شكل 
 نسبة التجارة البينية األفريقية مقارنة بالمناطة األخرى من العالم

 
 : األونكتادالمصدر   

فيناؾ بنود تفضيلية  لـ يتـ اينتياء مف التفاوض على تافة الموضوعات المتعلقة بايتفاؽ ، -
أخرى سيتـ التفاوض علييا في المرحلة الثانية مف التفاوضات مثؿا حقوؽ الملتية الفترية، 

                                                 
(1) UNCTAD 2019. 
(2) Signed Agreement Establishing a Tripartite Free Trade Area Among COMESA, the EAC 

and SADC, 01 Jul 20152 
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وسياسة المنافسة، وبرتوتويت ايستثمار، فضاًل عف استتماؿ المرحلة ا ولى مف المفاوضات 
 وية المنازعات.التي حسمت جزاًيا قضايا بروتوتويت التجارة في السلع وتجارة الخدمات، وتس

يعوبة التفاوض وتحديد أولويات التحرير لتبر حجـ منطقة التجارة والتفاوت في اليياتؿ  -
 اإلنتاجية للتجمع.

عؼ البنية التحتية في دوؿ القارة اإلفريقية يمثؿ أحد أىـ التحديات التي تواجو منطقة التجارة ض -
ة ا فريقية أمرًا ضرورًيا إلنجاح ايتفاقية، ا فريقية، وبالتالي أيبح ايرتقاء بشبتة البنية التحتي

وذلؾ لتسييؿ انسياب حرتة السلع والخدمات وايتيايت والبيانات وا فراد، مما يسيـ في 
تخفيض تتلفة التجارة وايستثمار. ومف ثـ، يتعيف اإلسراع في تنفيذ عدد مف المبادرات اإلفريقية 

نية التحتية مف بينيا برنام  تنمية البنية التحتية في التي سبؽ أف ُأعلف عنيا لتجاوز مشتالت الب
للربط البري بيف مختلؼ مناطؽ ” تيب تاوف-القاىرة“، باإلضافة إلى مشروع (ٔ) PIDAإفريقيا  
 القارة.

ع قالزراعية في يادراتيا ومف المتو  اعتماد العديد مف الدوؿ ا عضاء بيورة رايسية على السلع -
 .تلؾ المنتجات أف يتوف التوجو نحو حماية

 

متابعة وتقييم أثر التنظيم الجديد لقطاع التجارة والصناعة عمى ىيكل تجارة مصر   1-8
 الخارجية

على توفير المناخ المالاـ للنمو اليناعي والتجاري المستداـ القااـ وزارة التجارة والصناعة  تعمؿ
مف فرص العمؿ المنتجة، تما تعمؿ علي  على تعزيز  التنافسية والتنوع والمعرفة وايبتتار وخلؽ المزيد

زيادة نفاذ اليادرات الميرية الى  مختلؼ ا سواؽ الدولية، وتقـو بتنظيـ الواردات على النحو  الذي 
يدعـ سياسات التنمية ايقتيادية واليناعية ويحقؽ أفضؿ معايير السالمة وا ماف للبياة ويحة 

 المواطف الميري.
واليناعة اف تتوف ضمف الوزارات الراادة في تقديـ خدمات مميزة لعمالايا وتسعي وزارة التجارة 

وذلؾ  مف خالؿ تطبيؽ معايير الجودة العالمية وفقا لمتطلبات  مف المجتمع اليناعي والتجػػػاري،
، وبما يتماشى مع الدستور والتشريعات والقوانيف  ٕ٘ٔٓ/ ٜٔٓٓالموايافات القياسية الدوليو اإليزو 

اإلشتراؾ فى وضع الخطة ايستراتيجية للوزارة والخطط السنوية التشغيلية وبرام  و ح ذات اليلو واللواا
متابعة تنفيذىا بيفة دورية. وتذا  توفير أنظمة معلومات فعالة وقواعد بيانات و العمؿ وا نشطة التنفيذية 

                                                 
(1)

 The Programme for Infrastructure Development in Africa (PIDA) is a strategic continental 

initiative which has the buy-in of all African countries, for mobilizing resources to 

transform Africa through modern infrastructure. Its 51 cross-border infrastructure projects 

comprise more than 400 actionable sub-projects across four main infrastructure sectors, 

namely energy, transport, transboundary water and ICT2 
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تاحة وتداوؿ المعلومات بشفافية بما يضمف سرعة ودقة الخدمات  تتيح سيولة جمع وتحليؿ وتقييـ وا 
 المقدمة للجيات المستفيدة والمتعامليف مع الوزارة .

تحاوؿ جميع أجيزة الدولو توحيد ىياتليا التنظيميو  ٖٕٓٓفى ظؿ أىداؼ التنميو المستدامو و 
لتوحيد   ٖٕٔٓعاـ ايدر وزير التجارة واليناعة قرارا وزاريا  لتعمؿ بالشفافيو و التفأه المطلوبو ، ليذا

الييتؿ التنظيمى للوزاره بشقييا و اليياات  التابعو ليا ودمجيا فى ىيتؿ تنظيمى موحد يتسـ بالمرونة 
 خالؿ نظاـ ويدعـ توجيات الوزارة نحو ايجاد منظومة متتاملة لتبسيط ايجراءات وتحقيؽ الشفافية مف

مة الخدمات التى تقدميا الوزارة شامؿ للمتابعة والتقييـ وقياس ايثر بما ينعتس ايجابا على منظو 
، وتساىـ ذلؾ فى تيحيح ايختاليت الييتلية  وقطاعاتيا الى تسييؿ التجارة الخارجيو وخدمو المواطنيف

 . لليادرات والواردات 
لقطاع التجارة الخارجيو بوزارة التجارة والصناعو فى ظل  سياسات  التطور المؤسسى

 اإلصالح اإلقتصادى 
الجديد الى القضاء على ايزدواجية والتشابتات بيف عمؿ اإلدارات والقطاعات الييتؿ  ييدؼ 

إدارة مرتزية  ٜٕقطاعات، ومف  ٚقطاعا إلى  ٖٔالمختلفة حيث يتضمف تخفيض قطاعات الوزارة مف 
إدارة عامة وذلؾ دوف اإلخالؿ بأى مزايا نقدية أو  ٚٙإدارة عامة إلى  ٛٛإدارة مرتزية، ومف  ٕٓإلى 

 ت وظيفية أو المساس بحقوؽ العامليف بالوزارة .مستويا
و لقد اشارت تقارير عده إلى أف ىذا الييتؿ يعد ا وؿ مف نوعو منذ أف تـ دم   وزارة التجارة مع 

حيث يأتى متواتبًا مع فتر وتوجو الدولو نحو إعادة ىيتلة  ٕٗٓٓوزارة اليناعو فى يوليو مف عاـ 
الى اف  إعادة الييتلة يأتى فى الوازاري فاءه و الشفافية .  واشار القرار ا جيزة واليياات للويوؿ الى الت

  ٖٕٓٓإطار تفعيؿ محور الشفافية وتفاءة المؤسسات الحتومية مير فى ظؿ خطو التنميو المستدامو  
والذى ييدؼ إلى إيجاد جياز إدارى تؼء وفعاؿ يتسـ بالمينية والشفافية والعدالة ويخضع للتقييـ وُيعلى 

 .(ٔ) ٖٕٓٓمف رضا المواطف ويدعـ تحقيؽ ا ىداؼ التنمويو باستراتيجية 
 رؤيو الوزارة فى ظل خطــو التنميو المستدامو 0232

أف تتوف التنمية اليناعية ىي قاطرة التنمية ايقتيادية المستدامة في مير، والتي تلبي الطلب 
المحلي وتدعـ نمو اليادرات، لتيبح مير يعبًا فاعأل فى ايقتياد العالمي وقادرة على التتّيؼ مع 

و الذى يعتبر فى ظؿ الُمتغّيرات العالمية. و بيذا نالحظ رؤيو الوزارة اىملت قطاع التجاره الخارجيو 
 الموارد المحدوده لمير أحػد محرتات التنميو فى اإلقتياد  القومى. 

 ميمة الو زارة فى ظل خطــو التنميو المستدامو 0232

                                                 
(1)

 http://www.mti.gov.eg/Arabic 

http://www.mti.gov.eg/Arabic
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باعادة ىيتلة الوزارة بشقييا التجارة  ٖٕٔٓعاـ ايدر وزير التجارة واليناعة قرارا وزاريا 
واليناعة مف خالؿ اعادة تنظيـ وىيتلة الوحدات ايدارية والقطاعية التابعة للوزارة ودمجيا فى ىيتؿ 
تنظيمى موحد يتسـ بالمرونة ويدعـ توجيات الوزارة نحو ايجاد منظومة متتاملة لتبسيط ايجراءات 

تابعة والتقييـ وقياس ايثر بما ينعتس ايجابا على منظومة وتحقيؽ الشفافية مف خالؿ نظاـ شامؿ للم
 التجارة الخارجيو وخدمو المواطنيف. حرتو الخدمات التى تقدميا الوزارة وقطاعاتيا الى تسييؿ 

 ليذا تـ توحيد ىيتؿ وزاره التجارة واليناعو فى سبعة قطاعات وىى تاآلتىا
قطاع مكتب الوزير  – 1  
وقطاع األمانو العام - 0  
  قطاع البحوث  التجاريو و التنميو الصناعيو - 3
قطاع المعالجات والحماية التجارية -4  
قطاع نظم وتكنولوجيا المعمومات  - 5  
 ةقطاع اإلتفاقيات والتجارة الخارجي -6
 (1)قطاع التمثيل التجارى -7

 

اآلف يفى تماما باحتياجات القطاع اليناعى مف  الييكل التنظيمى الموجودنخلص مما سبؽ أف 
، فمعظـ اإلدارات تيتـ بالمشروعات اليغيرة و تمويلو ورفع تفأة العامليف بو حيث تنمية القطاع و تحديثو

ايجاد تمويؿ يتناسب واحتياجات القطاع . أيضا معظـ برام  سطو ومتناىية اليغر وتنميتيا و والمتو 
المشروعات اليناعيو سواء تانت فنيو أو تسويقيو أو اقتياديو أو  دوىالتدريب تيب فى دراسات ج

 ر مختلؼ تماما حيث ي يحظى إيإف ا مفلقطاع التجاره الخارجيو  و أو ....الخ . ولتف بالنسبوتمويل
اريو ى تأتى الوزارة نجد أف خلفيتيـ يناعيو وليست تجـ القيادات التعلى ثلث ىذا الييتؿ بؿ أف معظ

يوضح ذلؾ مف خالؿ مقارتو مابيف عجز الميزاف التجارى والقيمو المضافو التالى  فإف جدوؿوعلى ذلؾ 
 للقطاع اليناعى للنات  المحلى اإلجمالى .

 (8-1جدول رقم )
 0217 - 0212عجز الميزان التجارى و القيمو المضافو لمقطاع الصناعى خالل الفتره من  تطور

 البيـــــان 0212 0215 0217
 عجز الميزان التجارى المصرى مميار دوالر 020708 460082 420319
 القيمو المضافو لمقطاع الصناعى مميار جنيو  024.1 076 078

  المصدر : الجياز المرتزى للتعباو العامو و اإلحياء – المؤشرات السنويو لالقتياد التلى – القاىره – ٜٕٔٓ
  

                                                 
)1(

 http://www.tamseel-ecs.gov.eg/ 

http://www.tamseel-ecs.gov.eg/
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مليار دوير عاـ  ٕٕٛٚٓالتجارى ارتفع مف حيث يالحظ مف الجدوؿ عاليو أف عجز الميزاف 
% ، فى حيف أف القيمو  ٜ٘بنسبو زيادة بلغت  ٕٚٔٓمليار دوير عاـ  ٜٖٔٓٗلييؿ الى   ٕٓٔٓ

بنسبة  مليار ٕٛٚنحو  ٕٚٔٓمليار جنيو لتيؿ عاـ  ٔ.ٕٗٓالمضافو للقطاع اليناعى إرتفعت مف 
الخارجيو مقارنة بقطاع اليناعو. حيث يواجيو ير الى ضعؼ قطاع التجارة % مما يش ٖٙزيادة يلغت 

قطاع التجارة الخارجيو بتثير مف التحديات أىميا عجز النقد اإلجنبى وتمويؿ التجاره الخارجيو وزيادة 
الواردات اإلستيالتيو والوسيطو بايضافو الى ضعؼ ميارات العامليف فى القطاع التجارى لضعؼ برام  

 .(ٔ)اع اليناعىتدريب للقطتوجو معظـ برام  الالتدريب و 
 

  أثر الييكل التنظيمى الموحد عمى قطاع التجارة الخارجيو
أف رؤية الوزاره و ميمتيا لـ تعتس نمو دور قطاع التجاره الخارجيو بشتؿ مباشر على نمو 
القطاع وفاعليتو على موازيف التجاره الخارجيو سواء تاف الميزاف التجارى أو ميزاف المدفوعات أو 

 ا التالى مساىمتو فى النات  المحلى اإلجمالى وىذا يتضح جليا مف جدوؿ 
 (9-1جدول رقم )

تطور الميزان التجارى و ميزان المدفوعات و مساىمة قطاع التجارة الخارجيو فى الناتج المحمى 
 ( 0217/0218 – 0210/0213اإلجمالى خالل الفترة )

ٓٔٚ /ٕٓٔٛ  ٓٔٙ /ٕٓٔٚ  ٖٓٔ /ٕٓٔٗ  ٕٓٔ /ٕٖٓٔ افالبيػ   
-ٔٗ.ٜ  -ٔ٘.ٜ  -ٔٔ.ٛ  - ٔٔ.ٖ ارى /النات  المحلى اإلجمالى %يزاف التجػالم   
- ٕٔٚٛٚ  -ٖٔٚٔٚ.ٕ  ميزاف المدفوعات     ) مليوف دوير( ٖٕٚ ٛٚٗٔ 

 المصــدر : البنك المركزى المصرى – التقرير السنوى – 0210 / 0214 ، 0217 / 0218 – القاىره. 

إعادة الييتلو اإل أف تأثيرىا على أداء نو بالرغـ مف السابؽ أجدوؿ الحيث يالحظ مف خالؿ 
اع التجاره الخارجيو ، حيث أف عجز الميزاف التجارى يتزايد ومساىمة قط ضعيؼه الخارجيو ر اقطاع التج

 -ات  المحلى قبؿ إعػػػادة الييتلو مف نخفضت مساىمة القطاع فى النفى النات  المحلى تنخفض حيث ا
ات التابعو لقطاع % بعد إعاده الييتلو ، مما يشير ضعؼ تفأة الييا ٜ.ٗٔ -% لييؿ الى  ٖ.ٔٔ
ديات التى يواجييا القطاع. وخايو بعد خروج انجلترا مف اإلتحاد لخارجيو، باإلضافو الى التحاره االتج

البريطانى مف ا سواؽ وؽ خفض مساىمة القطاع للخساار والفرص المفقوده  ف الساإلروبى سوؼ تن
ض مف ح ذلؾ جليا مف خالؿ فااض مػػػيزاف المدفوعات والذى ينخفاليامو لليادرات الميريو.  ويتض

مليار دوير عاـ   ٛ.ٕٔو لييؿ الى عجز بلغ نح  ٕٗٔٓ/ ٖٔٓمليار دوير  عاـ  ٘.ٔفااض قدره  
ٕٓٔٛ. 

 
                                                 

 ٜٕٔٓ -مقابلو مع بعض العامليف بقطاع التجارة الخارجيػػو  (1)
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 لييئات التابعو لوزارة التجارة والصناعو:ا
يو فى ى أدوار متملو للييتؿ التنظيمى وتقـو بأدوار رايسعشروف ىياو تؤدتتبع الوزاره واحد و 
دافيا و التى سبؽ ذترىا ، منيا تسعة ىياات جيازىا اإلدارى و تحقيؽ أىػ تفأةتحسيف أداء الوزارة و زياده 

ذا سوؼ نذتر منيا بعض اليياات و. ولوالباقى ىياات تخدـ قطاع اليناع وقطاع التجاره الخارجيتخدـ 
 التى ترتبط بعالقو مباشرة و فعالو بأىداؼ قطاع  التجارة الخارجيو  نذتر منيا اآلتى ا

 - البنك المصرى لتنميو الصادرات)1(

في وقت تانت الساحة ايقتيادية تموج بالعديد مف التطورات  ٜ٘ٛٔبدأ البنؾ نشاطو في فبراير      
مما أعطي لرسالة البنؾ أىمية خاية، حيث تانت مير تعاني ضغطا متزايدا علي ميزاف مدفوعاتيا منذ 

معامالتيا الجارية وأيبحت بالتالي مشتلة الديف الخارجي تمثؿ بداية الثمانينات، مع تزايد العجز في 
ميدر قلؽ لالقتياد الميري بتافة قطاعاتو. وقد جاء إنشاء البنؾ باعتباره مؤسسة تمويلية لتنمية 
اليادرات الميرية، حيث أف قضية تنمية اليادرات ليست مجرد سياسة اقتيادية لعالج مشتلة ميزاف 

وجيا استراتيجيا لسياسات التنمية في إقتياد عالمي يزداد تقاربا واندماجا وبذلؾ المدفوعات، بؿ تمثؿ ت
ييبح قطاع التيدير قطاعا راادا لعمليات التحديث والتنمية، وقد تعددت ايمثلة لدوؿ تثيرة يغيرة أو 

 متوسطة لعب فييا قطاع التيدير الدور ايتبر في تنمية اقتياديات تلؾ الدوؿ.
 األىــداف

بيدؼ العمؿ على تنمية اليادرات الميرية  ٖٜٛٔأنشئ البنؾ الميري لتنمية اليادرات عاـ      
ودعـ بناء قطاع تيديري زراعي ويناعي وتجاري وخدمي وسريعا ما أيبح البنؾ الذراع التمويلية 

ويع الرايسية للعملية التيديرية في مير، واستطاع البنؾ بأدااو المتميز وسياساتو المعتمدة على تن
استثماراتو، أف ينمو ويزدىر ويحقؽ التفاءة اياتمانية والمرتز المالي القوي، ا مر الذي جعلو يحوز على 
ثقة الميدريف وأيحاب المشروعات اليغيرة والمتوسطة وا فراد، باإلضافة إلى ثقة المؤسسات المالية 

ري في دعـ الميدريف الميرييف المحلية والدولية. ويقوـ البنؾ الميري لتنمية اليادرات بدور محو 
وتيسير ويوؿ المنت  الميري إلى ا سواؽ العالمية، مف خالؿ التوسع في تمويؿ المشروعات التيديرية 
ومشروعات إحالؿ الواردات، والقياـ بالمشارتة في القروض المشترتة ليذه المشروعات والمساىمة في 

فة ا دوات التمويلية والميرفية ا خرى للميدريف رؤوس أمواليا، وتمتد خدمات البنؾ لتشمؿ توفير تا
وتافة عمالاو ولتمييد الطريؽ أماـ الميدريف، يقوـ البنؾ بإنشاء عالقات ميرفية خارجية وتتويف شبتة 
مف المراسليف مف البنوؾ في الدوؿ ذات الميالح المشترتة والدوؿ التي تقوـ مير بالتعاوف معيا 

نشر شبتة مف الفروع في جميع أنحاء الجميورية لتوييؿ الخدمة إلى اقتياديا ، تما ييتـ البنؾ ب
 الميدر أينما يتوف. 

                                                 
)1(

http://www.mti.gov.eg/Arabic/aboutus/Sectors/Entities/EgyptianBankforExport  
 

http://www.mti.gov.eg/Arabic/aboutus/Sectors/Entities/EgyptianBankforExport
http://www.mti.gov.eg/Arabic/aboutus/Sectors/Entities/EgyptianBankforExport
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أحد أىـ أنشطة البنؾ الرايسية ىو تمويؿ الشرتات والقروض المشترتة، حيث يقوـ البنؾ بتقديـ      
ى تمويؿ التمويؿ لليناعات التي تيدؼ إلى التيدير والتي تقدـ بدااؿ عف الواردات. ىذا باإلضافة إل

الشرتات سواء العامة أو الخاية مع تقديـ الحلوؿ والخدمات التمويلية مف توفير للعملة ا جنبية ومنح 
القروض متوسطة وطويلة ا جؿ في جميع المجايت والمراحؿ مع تمويؿ رأس الماؿ العامؿ لمختلؼ 

توفير تمويؿ تافى لتنمية أنواع اليناعات، إضافة إلى القروض والتسييالت المشترتة. ويقوـ البنؾ ب
 قطاع اليناعات المتوسطة واليغيرة والذي انعتس على زيادة حجـ محفظة ىذا القطاع بالبنؾ .

إف رؤية البنؾ المستقبلية ىي السعي لتقديـ خدمات ومنتجات ميرفية فريدة على مستوى عالي مف      
ىذه الرؤية يقـو البنؾ بممارسة نشاطو الجودة تلبى رغبات واحتياجات العمالء وتحقؽ رضاىـ، ولتحقيؽ 

مف خالؿ شبتة فروعو المنتشرة والتي تغطى معظـ ا قاليـ والمحافظات على مستوى الجميورية، وتذلؾ 
زيادة عدد ماتينات اليراؼ اآللي المنتشرة بالمواقع الحيوية والمتميزة والمراتز التجارية والفروع، وذلؾ في 

 بالقرب مف العمالء لسيولة تقديـ خدماتو ومنتجاتو الميرفية المتنوعة.إطار حرص البنؾ على التواجد 
 )1(الييئو العامو لمرقابو عمى الصادرات والواردات -

اليياة العامة للرقابة على اليادرات والواردات ىياة خدمية ىدفيا الرايسي وا ساسي ىو تيسير 
زالة  أي عقبات قد تعترض ازدىارىا وتطورىا وتوسيع حرتة التجارة وتنمية وتشجيع اليادرات الميرية وا 

نطاقيا في تافة المجايت وذلؾ مف خالؿ اختياياتيا التي تيدؼ الى حماية المواطف الميري وتفعيؿ 
مبدأ الشفافية والمرونة في مجاؿ الرقابة النوعية على اليادرات والواردات استرشادًا بالموايفات العالمية 

الحرص على ضرورة ايلتزاـ بتوحيد تافة اإلجراءات المتعلقة بأعماؿ اليياة في  والدولية المعتمدة وأىمية
تافة المواقع وتذلؾ ايىتماـ باختيار قيادات اليؼ الثاني لالرتقاء بمستوى أداايا وتطوره بما يتماشى مع 

يقاعو السريع .  روح العير وا 
ياتيا حاليًا مف خالؿ رااستيا تمارس اليياة العامة للرقابة على اليادرات والواردات اختيا

بالقاىرة وفروعيا السبعة والعشروف المنتشرة بتافة الموانئ والمطارات البحرية والجوية والبرية بالمحافظات 
 -والمدف المختلفة  على النحو التاليا

 الميام الرئيسية لمييئة
فحص السلع المستوردة والميدرة الخاضعة للرقابة النوعية -  
 –ميدريف –السجالت المختلفة لمزاولة ا نشطة المتعلقة بالتجارة الخارجية ) مستورد يف امساؾ  -

شرتات فحص  -متاتب علمية  –تشجيع وتطوير ودعـ اليادرات  –انتاج   مستلزمات –وتالء تجارييف 
  ومراجعة( .

تيسير التجارة بالتنسيؽ مع باقى الجيات المعنية -  

                                                 
(1) http://www.mti.gov.eg/Arabic/aboutus/Sectors/Entities/GeneralOrganizationforExport 

http://www.mti.gov.eg/Arabic/aboutus/Sectors/Entities/GeneralOrganizationforExpor
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تيـ للمحاييؿ الزراعية المختلفةالقياـ بأعماؿ الفرز والتح -  
ايدار شيادات المنشأ طبقا لالتفاقيات الدولية -  

 

 ريو العامو لممواصفات والجودهالييئو المص
لسنة  ٜٕبالقرار الجميوري رقـ  ٜٚ٘ٔأنشأت اليياة الميرية العامة للموايفات والجودة في عاـ      

المعتمد والجية الرسمية في مير المنوط بيا القياـ الذي نص على إعتبارىا المرجع القومي  ٜٚ٘ٔ
الذي قرر ضـ مرتز ضبط جودة  ٜٜٚٔلسنة  ٕٜٖبشاوف التوحيد القياسي ويدر القرار الجميوري رقـ 

عادة تسميتيا باليياة الميرية العامة للتوحيد القياسي وجودة اإلنتاج و  اإلنتاج اليناعي إلى اليياة وا 
بتعديؿ مسمى اليياة إلى اليياة الميرية العامة للموايفات  ٕ٘ٓٓلسنة  ٖٛيدر القرار الجميوري رقـ 

 والجودة.
 أىـداف الييئو

  تمثيؿ الدولة فى عضوية المنظمات الدولية واإلقليمية فى مجايت الموايفات والجودة والمقاييس
 .والمعاير

 باإلضافة إلى المشارتة  مثيؿ مير فى عضوية مجلس إدارة المنظمة ا فريقية للتوحيد القياسىت
 الفعالة فى المختلفة.  أيضا تمثيؿ مير فى عضوية مجلس إدارة معيد القياسات والمعايير

 باللجاف الفنية المختلفة.  الدوليو للعالـ اإلسالمى وباإلضافة المشارتة الفعالة فى أنشطة المعيد
 .إعداد وايدار الموايفات القياسية الميرية  
 الجودة وشيادات المطابقة للمنتجات الميرية فى المجايت المختلفة. الترخيص بمنح عالمة 
 . ابداء المشورة والدعـ الفني فى مجايت الموايفات والجودة والمقاييس والمعايرة  
 معايرة أجيزة القياس وايختبار للشرتات والمنشآت اليناعية . 
 اجراء الفحوص وايختبارات المعملية . 
 جايت الموايفات والجودة والمقاييس والمعايرة وامداد الجيات المعنية بياتوفير المعلومات فى م.  
  تدريب العامليف باليناعة والجيات المعنية ايخرى على تافة أنشطة الموايفات والجودة

 والفحص واإلختبار والقياس والمعايرة نظريًا وعمليًا مف خالؿ مرتز التدريب باليياة.
 سار فيما يتعلؽ باتفاقية العوااؽ الفنية على التجارة .القياـ بمياـ نقطة ايستف 
 . المشارتة فى أعماؿ التيويت على مشاريع الموايفات التى تيدرىا منظمة ا يزو العالمية  
 المشارتة فى أعماؿ ىياة دستور ا غذية الدولية. 
 العربية الموحدةفى إيدار الموايفات  التعاوف مع المنظمة العربية للتنمية اليناعية والتعديف. 
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 (1)تنمية الصادرات دوق صنـ 
بيدؼ   ٕٔٓٓلسنة  ٕٚٔتـ إنشاء اليندوؽ بناءأ علي قرار رايس جميورية مير العربية رقـ 

 عف التيدير علي قدراتيـ زيادة علي المنتجيف ومعاونةات الوطنيو فى ا سواؽ الخارجيو تشجيع المنتج
نشاء والتسويقية الفنية البحوث إجراء طريؽ  الفنية، الموايفات شيادات إيدار مراتز و الفحص معامؿ وا 
وير شبتة ايتياؿ ايلتتروني با سواؽ المستوردة و مؤسسات تط أيضا.  التسويقية البحوث ومعاىد

التطوير الوطنية و المنظمات التي تعمؿ في تنشيط اليادرات وغيرىا مف الجيات العاملة في ىذا المجاؿ 
قيؼ مف ا عباء التمويلية علي الميدريف لتتساوي مع المنافسيف في ا سواؽ العالمية تقػػػوية قدرة للتخ

 الميدريف علي التسويؽ و التروي  في مجايت اليادرات السلعية و الخدمية.
 

  (2) الييئة العامو  لتنمية الصـادرات

المعنية بالتيدير، لتقـو بدورىا فى رسـ سياسة ىياة تنمية اليادرات ىى تياف موحد يضـ تافة الجيات  
استدامة اليادرات وتنفيذ استراتيجية وزارة التجارة واليناعة لزيادة معديت اليادرات عف طريؽ التروي  
لليادرات مف خالؿ طرؽ التروي  اإللتتروني والمعارض الخارجية والبعثات الترويجية وتنظيـ لقاءات 

 علي بناء وتطوير القدرات التيديرية عف طريؽ التدريب والدعـ الفني . توفيؽ ايعماؿ ، تما تعمؿ
 ميمة الييئـة

 العمؿ على تنفيذ الرؤية العامة وتحقيؽ ايىداؼ ايستراتيجية لتنمية اليادرات الميرية.
 األىداف العامة لمييئـو

النمو المستداـ لليادرات الميرية -    
القيمة المضافة العاليةتشجيع التحوؿ نحو اليادرات ذات  -   

توسيع قاعدة الميدريف لتشمؿ المشروعات اليغيرة والمتوسطة -   
النفاذ الي أسواؽ ذات فرص تيديرية واعدة -   

تبسيط ايجراءات وتيياة بياة ايعماؿ لخدمة الميدريف -   
 (3)الشركو المصريو لضمـان الصـادرات

بغرض تنمية عمليات التجارة الخارجية،  ٕٜٜٔتأسست الشرتة الميرية لضماف اليادرات عاـ 
لتحقيؽ ذلؾ توفر الشرتة الميرية لضماف اليادرات خدماتيا الشاملة لمساندة الميدريف ومساعدتيـ و 

 ٕٜٜٔفى إدارة وحماية وتمويؿ مستحقاتيـ المالية حيث أنشات الشرتة الميرية لضماف اليادرات عاـ 
   مليوف جنية ميرى مدفوعا بالتامؿ. ٕٓ٘تشرتة مساىمة ميرية، برأس ماؿ بلغ نحػو

 

                                                 
)1(

 http://www.mti.gov.eg/Arabic/aboutus/Sectors/Entities/ExportDevelopmentFund/Pages/structu.  
)2 (http://www.mti.gov.eg/Arabic/aboutus/Sectors/Entities/EgyptianExportPromotionCenter/ 
)3 (http://www.mti.gov.eg/Arabic/aboutus/Sectors/Entities/EgyptianCorporationforExport  

http://www.mti.gov.eg/Arabic/aboutus/Sectors/Entities/ExportDevelopmentFund/Pages/structu.aspx
http://www.mti.gov.eg/Arabic/aboutus/Sectors/Entities/EgyptianCorporationforExport
http://www.mti.gov.eg/Arabic/aboutus/Sectors/Entities/EgyptianCorporationforExport
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 و تم تعديل رؤية الشركو لتصبح: 
ملتزموف بدعـ الشرتات لتوسيع أعماليـ وتنامي مبيعاتيـ، مف خالؿ تزويدىـ بحلوؿ مبتترة إلدارة 

 .وتحييؿ الديوف التخييـ ، تقارير المعلومات ،الذمـ المدينة التجارية التي تتراوح بيف تأميف اياتماف، 
 ـدافاألىـ
 عالية.أف تقدـ الشرتة خدمتيا فى انشطة التأميف والتخييـ وفقا للمعايير الدولية وبحرفيػػة  -
 أف تؤدى الشرتة دورىا بيفتيا الوتالة الوطنية لضماف اياتماف فى مساندة اليادرات الميرية . -

 

 (1)ولمعارض و األسـواق الدوليالييئـو العامو لشؤن ا
تعتبر اليياة الميريو العامة للمعارض والمؤتمرات وا سواؽ الدوليو ىى اليياة الحتوميو الرسميو 

د إْنشأت اليياة العامة لشاوف المعارض المعارض داخؿ مير وخارجيا ولقبمير المعنيو بتنظيـ 
و تاف مقرىا أرض المعارض بالجزيرة  ٖٕٖبموجب القرار الجميوري رقـ  ٜٙ٘ٔوا سواؽ الدولية عاـ 

تما ينوط بيا منح التراخيص لليياات والشرتات الميريو لتنظيـ المعارض وا حداث التجاريو ، وتتبع 
أيبحت ىياة و . ٜٙٙٔاليياة بتنظيـ أوؿ معرض ليا عاـ  اليياة وزارة التجارة واليناعة وقد قامت
إنتقلت اليياة مف أرض  ٜٓٛٔوفى عاـ   ٜٜٚٔلسنة   ٜٖٓٔإقتيادية بقرار رايس مجلس الوزراء رقـ 

لمراتز المؤتمرات   المعارض بالجزيرة إلى موقعيا الحالى بمدينة نير ػ القاىرة . و تـ دم  اليياو العامو
لسنة  ٕٙٔ. ويدر قرار رايس الجميورية رقـ  ٜٜٛٔلسنة  ٕٕ٘جميورى رقـ بالقرار ال ٜٛٛٔعاـ 

 ببعض ا حتاـ الخاية باليياة العامة لمراتز المؤتمرات. ٜٜٓٔ
 :األىــداف

 للمعارض الميرية اليياة إلى الحاجة تانت لذا والمعارض، المؤتمرات يناعة في راادة مير تعتبر    
والذي يقع في قلب القاىرة والتي تعتبر عايمة الماؿ وا عماؿ في  -المؤتمرات ز مرت - والمؤتمرات

 مير.
المرتز يتألؼ مف ثالثة مباف رايسية ىيا قاعات المؤتمرات و قاعة الضيافة وايستقبايت وأيضًا      

مناسبات يايت للمعارض و المرتز يعد ىو المتاف المثالي لعقد ايجتماعات والمؤتمرات والمعارض وال
الخاية، والمرتز يضـ قاعات اجتماعات مرنة، بدءا مف أيغر المساحات مناسبة لألحداث تيؿ إلى 

، و يضـ أيضا يا ت خمسػػو للمعارض و يقدـ مساحة  فرد ٓٓ٘،ٕشخيا وحتى قاعات تستوعب  ٓ٘
 متر مربع.  ٕٓٓٓٓو يقػػػدـ مسػػاحو إجماليو  حوالى 

 

 (0)لمتحكيم و الختبارات القطنالييئـــو العامـــو 
ختبارات القطف بموجػػب القرار الجميوري رقـ ) ( لسنة ٘ٓٔٔتأسست اليياة العامة للتحتيـ وا 

وىى إحدى اليياات العامة التابعة لوزارة التجارة واليناعة بموجب قرار رايس جميورية مير  ٜ٘ٙٔ
                                                 

)1( http://www.mti.gov.eg/Arabic/aboutus/Sectors/Entities/EgyptExpoandConventionAuthority/ 
)2(

http://www.mti.gov.eg/Arabic/aboutus/Sectors/Entities/CottonArbitrationandTestingGeneralOrganiz 
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ف إنشاايا الحفاظ على جودة ا قطاف وىى ىياة فنية رقابية اليدؼ م ٕ٘ٓٓلسنة  ٕٓٗالعربية رقـ 
 .الميرية لما تتمتع بو مف يفات طبيعية وغزلية ممتازة ومنع تافة أشتاؿ الخلط أو الغش أو التلوث

 األنشــطة
الخاص بمراقبة نقاوة ا يناؼ  ٕٚٓٓلسنة  ٘ٚوالقانوف  ٖٜٚٔلسنة  ٙٓٔتطبيؽ أحتاـ القانوف  •

 لأليناؼ والرتب حفاظًا على خيااص ا قطاف الميرية المميزة عالميًا .التجارية مف تافة أنواع الخلط 
مراقبة جميع مراحؿ تداوؿ القطف الميرى بدءًا مف حلقات التجميع فى الريؼ وحتى تسليمو للمغازؿ  •

المحلية أو التيدير شعرًا بغرض التجانس ومنع تافة أنواع التلوث والخلط مف خالؿ المواقع التنفيذية 
ة باإلستندرية وتافة المحافظات والمراتز اإلدارية المنتجة والتى بيا محال  ومتابس وشوف للميانع للييا

 وشرتات التيدير
أداء جميع الخدمات الفنية لألطراؼ المتعاملة فى ا قطاف الزىر والشعر فى تافة مراحؿ التداوؿ مع  •

إختبارات الرطوبة وأيضًا الشيادات الخاية إيدار الشيادات بنتاا  إختبارات الخواص التتنولوجية تذلؾ 
 بفرز الخبراء حيث أف تؿ الشيادات التى تيدرىا اليياة معتمدة محليًا وعالميًا .

 

  القدرات المؤسسيو و تعزيزىا فى ظل برنامج الحوكمو التى تحاول متابعة وتقييم
 1 . الدولو تطبيقو عمى جميع المؤسسات الحكوميــــو

تنمية القدرات المؤسسيو  بأنيا ىى العمليو التى تيدؼ الى رفع  حدة اإلنماايبرنام  ا مـ المتعرؼ       
تفأة أداء المؤسسات في البلداف النامية. و تتـ تنمية القدرات مف خالؿ عدة اجراءت، وأحد أىـ ىػػذه 

يرىا للمؤسسو او للمنظمو و ملىء الوظااؼ الشاغرة و التى مف غ استتماؿ الييتؿ الوظيفىاإلجػػرأءت ىو 
ييمتف تنفيذ و تحقيؽ ا ىػػداؼ المرجوه ، وي يعنى ذلؾ مجرد ملىء الوظااؼ  ىو تعزيز للقدرات ولتف 
مف الميـ أف يتوف لدى العامليف الميارات و التفاءات التى تمتنػػػيـ مف  القػدره على العمؿ و تحمؿ 

ؼ مف خالؿ التحليؿ الرباعى و الذى المسؤليو  وذلؾ مف خالؿ برام   تدريبيػػػػو  وتوثيؽ لما ىو مستيد
المخاطر التى موظفى اإلدارات المختلفػو وماىى التيديدات و  يوضح ماىى  نقاط الضعؼ التى يعانى منيا

تواجػػػو العامليف و تيؼ يمتف أف يتـ تحويؿ نقاط الضعؼ الى نقػػاط قوه والتيديدات والمخػػاطر الى فرص 
 فع تفأتيـ .حقيقيػو لتحسػيف أداء العامليف ور 

وتعتبر تنمية وتعزيز القدرات المؤسيسو أحد الوسااؿ اليامو لرفع تفأة أداء المؤسسات الحتوميو        
والوزارات والسلطات المحلية والمنظمات غير الحتومية والمينييف وأعضاء المجتمع  وا تاديمييف وغيرىـ. 

اليب التنمية، مع مراعاة إمتانات المشاتؿ المتيلة بسياسات وأسػ مف بناء القدرات ىو معالجة واليدف
واحتياجات الدولة. ويبيف البرنام  اإلنمااي أف بناء القدرات يجري على المستوى الفردي، المؤسسي، 

 مف خالؿ التدريب علي الوظااؼ.  المجتمعي
                                                 

(1) https://ar.wikipedia.org/  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%A6%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA
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يا عالميا بناء وىي مف المنظمات غير حتومية المعترؼ باوكسفام الدولية وتعرؼ منظمة 
القدرات المجتمعية مف حيث مبادايا الرايسية.   وتعتقد أف بناء قدرات المجتمعات المحلية ىو ني  للتنمية 
يقوـ علي المفيوـ ا ساسي الذي يفيد باف لألفراد جميعا نييبا متساويا في عملية تنمية القدرات ىي 

ؼ ستفادة الفعالة مف الموارد مف أجؿ تحقيؽ ا ىداعملية تعزيز قدرات ا فراد والمنظمات والمجتمعات لإل
يا بأنيا العمليو التى مف وتنميت عمليو بناء القدرات يعرف البنك الدولىو و. و للمؤسسأا ساسيو للمنظمو 

شأنيا استخداـ  ا نشطة والني  واإلستراتيجيات والمنيجيات التي تساعد المنظمات والجماعات وا فراد 
أداايـ، وتوليد فوااد انمااية ثابتة في المجتمع لتحقيؽ ا ىداؼ ايجتماعية ايقتيادية على تحسيف 

 بمفردىا.
 و المؤسسيوفى بناء القــدرات التنظيميـالعوامل المساعده 

 اد مجموعو من العوامل التى تســاعد عمى بناء و تنميو القـــدرات ىىيوجـ 
  البقاء خايو التى لديػػيا رؤيو قيػػػادية ؛قػدرة المؤسسات والمنظمات المعنية على 
 ،المؤسسات التى لدييا قدرات مف الموارد المالية والمادية 
  المؤسسات التى لدييا القدرات التنظيمية  وىو شتؿ آخر مف أشتاؿ بناء القدرات يرتز علي تنميو

سسات التى القدرات داخؿ المنظمات مثؿ المنظمات غير الحتومية ، ىذا باإلضافو الى المؤ 
  لدييا  الموارد البشرية الماىره.

 : و اآلتىالتنظيميـو المؤسسيـوتشمؿ خطػػػوات بناء القدرات 
  إنشاء موقؼ تنظيمي ، رىا مف خالؿ الرؤيػػو و الرسالووضع إطار مفاىيمي للمؤسسو يوضح دو

تطوير الييتؿ لقدره على ا ،داؼ المؤسسو تطوير الرؤية واإلسػتراتيجية  فى ضوء أى ،دموحػ
 .اتتساب الميارات وزيادة الموارد القدره على ،التنظيمي

       

 :القدرات التنظيميـو المؤسسيـوتنمية 
درات المؤسيسو ىي عملية تغيير و تحويت الى ا فضؿ، وبالتالي فيي تتعلؽ لية تنمية القػمتعتبر ع    

العامليف وقدراتيـ المؤسسية وقدرة المجتمع على بإدارة التحويت داخؿ المؤسسو والتى تتغير حسب قدرات 
مر الزمف.  وي يجب أف يتوف الترتيز على السياسات وايستثمارات لتعزيز القدرات والشبتات والميارات 
والقاعدة المعرفية تدخال لمرة واحدة ، إف المنظمات غير الحتومية التي ترتز على تحسيف إيطار 

ػو تنمية القدرات ىي ييجية.  و يالحظ مما سبؽ أف عملمف خالؿ إيستراتالمفاىيمي والموقؼ التنظيمي 
لية بناء القدرات الفعالة بمشارتة جميع المعنييف، وأف يشارؾ تغيير مستمره. و يجب أف تتـ عمعملية 

سػتدامتيا ،  ف إشراؾ أيحاب الميلحة يسمح  أيحاب الميلحة مشارتة فعالو في عملية التنمية وا 
رات أتثر فعالية و شفافية . ويستخدـ برنام  ا مـ المتحدة اإلنمااي وشرتاؤه المشورة في مجاؿ بإتخاذ قرا

الدعوة وتقديـ المشورة في مجاؿ السياسات مف أجؿ إشراؾ أيحاب الميلحة على نحو أفضؿ . ولبناء 
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تحػػػديد  القدرات يجب معرفة المجايت التي تتطلب تدريبا إضافيا، وما ىي المجايت التي ينبغي
 أولوياتيا.

 االستجابة لتنمية القدرات المؤسسيو
يشير برنام  ا مـ المتحدة اإلنمااي إلى أنو بمجرد اإلنتياء مف التقييـ، ينبغي أف ينطوي تنفيذ       

متعددةا  وطنية  ومحلية  ومؤسسية،  وينبغي أف تتوف عملية  إدراج نظـ تقييـبرنام   بناء القدرات على 
 وات أساسية ىيايـ مستمرة على أساس أربع خطيإعادة تق

 . ترتيبات مؤسسية لتعزير القدرات1
دارة       تثيًرا ما تجد أثناء التقييـ  أف المؤسسات غير فعالة بسبب سوء السياسات أو اإلجراءات، أوا 

الموارد، أوالتنظيـ، أوالقيادة، أوايتياؿ. ويعمؿ برنام  ا مـ المتحدة اإلنمااي وشبتاتو على إيالح 
البشرية "، ويغطي سياسات المشاتؿ المرتبطة بالترتيبات المؤسسية عف طريؽ وضع أطػػػر للموارد 

جراءات التعييف والنشر والتحويؿ، ونظـ الحوافز، وتنمية الميارات، ونظـ تقييـ ا داء، وا خالقيات  وا 
 والقيـ.

 اده القويـو. القيـ 0
القيادة التي يقوـ بيا فرد أو منظمة يمتف أف تحفز تحقيؽ ا ىداؼ اإلنمااية بايضافو الى انيا تسمح 

لتغييرات، ويمتف للقيادة القوية التأثير على العامليف مف خالؿ التوجيو واإلرشاد و تطوير بالتتيؼ مع ا
 الميارات القيادية مثؿ تحديد ا ولويات والتخطيط اإلستراتيجي.

 . تنميو المعارف 3
وفرص تعتبر تنميػػو المعرفة أساس القدرة  و ينبغي بذؿ مزيد مف ايستثمارات في إنشاء نظـ تعليمية قوية 

 لموايلة التعلـ وتنمية الميارات المينية .
 ألو. المس 4

، بينما يؤدي ضعؼ المساءلة في تحسيف ا داء والتفاءةإف تنفيذ إجراءات المساءلة يؤدي إلى       
المؤسسات إلى إنتشار الفساد، ويشجع تعزيز المساءلة على تنمية قدرات المؤسسات، تما يساعد بناء 
القدرات في البلداف النامية تعزيز اإلنتاجية إقتياديا، ودقة التفضيؿ التجميعي سياسيا، الحقوؽ ايجتماعية 

 داريا.إالنية، والمينية، والتنظيمػػيػػة المتساوية والفػػػػرص إجتماعيا، والعق
فترة بناء قدرات الحتومات في البلداف النامية حتى  ومف ا فتار ا ساسية المرتبطة ببناء القدرات      

تتمتف مف معالجة المشاتؿ المرتبطة بالتحويت البياية وايقتيادية وايجتماعية. إف تطوير قدرة الحتومة 
التي يمتف أف تؤدي إلى التنمية  يسمح بتحسيف اإلدارةحلي أو اإلقليمي أو الوطني سواء على المستوى الم

المستدامة والديمقراطية و تجنب ايستبداد في الدوؿ النامية . ثـ الترتيز على تطوير قدرات وميارات 
ات في الحتومات الوطنية والمحلية بحيث يمتف نشر السلطة عبر الدولة. وتثيًرا ما ينطوي بناء القدر 

الحتومات على توفير ا دوات الالزمة لمساعدتيا على الوفاء بمسؤولياتيا على أفضؿ وجو، ويشمؿ ذلؾ 
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نشاء القوانيف وتنفيذىا، وتعزيز المشارتة المدنية، أى  بناء قدرة الحتومة على الموازنة، وجمع اإليرادات، وا 
 تتوف شفافة وخاضعة للمساءلة ومحاربة الفساد.  

 المستمرالتقييـم -5
لريد المنظمة للميمة المنوطو بيا، وىذا ينطوي علي تقييـ أىداؼ المنظمة،  التقييـ ىو وضوح       

تالة ، نشرت الو ٕٚٓٓومدي فيـ تلؾ ا ىداؼ فى ظؿ الرؤيػػػو الواضحة للميمو و ا ىػداؼ. وفي عاـ 
تقريرا عف نيجيا في ريد وتقييـ بناء القدرات. ووفقا للتقرير فاف الوتالة  (ٔ)والتنميو ا مريتيو للتنمي

تراقبا أىداؼ البرنام ، والروابط بيف المشاريع واينشطو التي تقوـ بيا المنظمة وأىدافيا، والمؤشرات 
 القابلة للقياس للبرنام  أو المنظمة، وجمع البيانات، والتقارير المرحلية.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
(1) 

 https://ar.wikipedia.org/ 
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 الفصل الثانى
 أىداف سياسات اإلصالح االقتصادى

 فى مجال التجارة الخارجية
 

مف الجدير بالذتر أف إيالح ايختاليت الييتلية فى تجارة مير الخارجية يحتاج إلى خطة 
، وفى نفس الوقت يحتاج  ٖٕٓٓطويلة ا جؿ ومنيا ما ورد فى استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مير 

متوسطة ا جؿ وخطط سنوية،  ف ميزاف المدفوعات يعانى مف اختاليت ىيتلية فى اليادرات إلى خطة 
السلعية والخدمية مف ناحية، وعجز مستمر فى الميزاف التجارى وميزاف العمليات الجارية ، أما ميزاف 

مير  الخدمات فعادًة يحقؽ فااض، ومف ناحية أخرى يتطلب إيالح ايختاليت الييتلية فى تجارة
 الخارجية وبرام  وسياسات ومشروعات استثمارية يحتاج تنفيذىا عدة سنوات .

 0232رؤية مصر  –أىداف التجارة الخارجية فى استراتيجية التنمية المستدامة :  0-1
رؤية مير  –( أىداؼ التجارة الخارجية في استراتيجية التنمية المستدامة ٔ-ٕيوضح الجدوؿ رقـ )

 ا ٖٕٓٓ
 (1-0)جدول رقم 

  0232رؤية مصر  –أىداف التجارة الخارجية في استراتيجية التنمية المستدامة 

 طريقة القياس المؤشر
الوضع 
 الحالي

ىدف 
0202 

ىدف 
0232 

نسبة التجارة )سمعية وخدمية( 
من الناتج المحمي اإلجمالي 

)%( 

يقيس نسبة القيمة اإلجمالية لمتجارة 
السمعية والخدمية من الناتج المحمي 
اإلجمالي، ويعبر عن االنفتاح عمى 

 العالم 

37 45 65 

نسبة صافي الميزان الجاري إلى 
 الناتج المحمي اإلجمالي )%(

يقيس نسبة )الفائض/ العجز( في ميزان 
السمع والخدمات والتحويالت من إجمالي 

 الناتج المحمي اإلجمالي 
-0.7 -3 1 

نسبة الخدمات في الناتج 
 المحمي اإلجمالي )%(

مؤشر محمي يقيس مساىمة األنشطة 
الخدمية في الناتج المحمي اإلجمالي 

 باألسعار الثابتة
51 53 57 

مرتفعة المكون نسبة الصادرات 
التكنولوجي من إجمالي 

الصادرات الصناعية المصرية 
)%( 

يقيس مساىمة الصادرات ذات المكون 
التكنولوجي العالي مثل صناعة الطائرات 

والحاسب اآللي واألدوية في إجمالي 
 الصادرات الصناعية 

 3 6 

 . 0215 –: وزارة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلدارى  المصدر
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 (01/00 – 18/0219أىداف التجارة الخارجية فى خطة التنمية متوسطة المدى) 0-0
تافة ا ىداؼ ( 01/0200-18/0219الخطة متوسطة المدى لمتنمية المستدامة ) تتبنى 

الواردة فى البرنام  الوطنى لإليالح ايقتيادى وايجتماعى ، وتذلؾ ا ىداؼ اإلنمااية المنبثقة مف 
 اإللتزاـ بايستحقاقات الدستورية المقررة . ، مع ٖٕٓٓرؤية مير 

% ٖٔبمتوسط معدؿ نمو سنوى حوالى  الخطة تنمية الصادرات السمعية غير البتروليةوتستيدؼ  
مليار دوير فى نياية الخطة ، وترشيد عمليات ايستيراد لتقليص الواردات السلعية  ٖ٘لترتفع قيمتيا إلى 

دوير فى العاـ ا خير مف الخطة ، وتخفيض نسبة العجز التجارى مليار  ٘ٗتدريجيًا لتيبح فى حدود 
% فى العاـ ا وؿ مف 2ٙٔٔإلى  ٕٛٔٓ/ٚٔ% عاـ 2ٖٚٔللنات  المحلى اإلجمالى بيورة مطردة مف 
.  وتنمية ايحتياطيات الدولية مف النقد ا جنبى مف ٕٕٕٓ/ٕٔالخطة ، مع التناقص التدريجى فى عاـ 

مليار دوير فى نياية الخطة ، وتعزيز  ٓ٘لتتجاوز  ٕٛٔٓياية شير فبراير مليار دوير فى ن 2ٕ٘ٗ
إلى  ٖٕٓٓتنافسية ايقتياد الميرى وتسريع اينتقاؿ إلى ايقتياد المعرفى لترتقى مير بحلوؿ عاـ 

مياؼ الدوؿ الخمس الراادة فى مجموعة الدوؿ الناشاة ، وقاامة الثالثيف دولة وفؽ مؤشر التنافسية 
ة ، وتذا قاامة الخمسيف دولة على مستوى العالـ بحسب دليؿ ممارسة ا عماؿ ودليؿ ،ايقتياد الدولي

مليار  ٔٔإلى  ٕٛٔٓ/ٚٔمليار دوير عاـ  2ٜٚالمعرفى ، وزيادة يافى ايستثمار ا جنبى المباشر مف 
 . ٕٕٕٓ/ٕٔمليار دوير فى عاـ  ٕٓدوير فى العاـ ا وؿ مف الخطة ليتياعد تدييجيًا نحو 

 أىداف الواردات المصرية
% مف إجمالى 2ٛٛٔنحو نسبة الموارد الخارجية الممثمة فى الواردات السمعية والخدمية  تبلغ 

% فى 2ٕٙٓ، بالمقارنة بالنسبة المناظرة فى العاميف السابقيف والبالغة  ٕٕٓٓ/ٜٔالموارد القومية فى عاـ 
مطرد فى ا عواـ التالية للخطة ديلة على نموىا المتوسط ، وىى تعتس اتجاىًا متناقيًا على نحو 

 التلى ، والجدوؿ بمعدؿ أقؿ مف النات  المحلى اإلجمالى ، وبالتالى تراجع مساىمتيا النسبية فى العرض
( يوضح تطور نسبة مساىمة الواردات السلعية والخدمية فى العرض التلى والنات  المحلى ٕ-ٕرقـ )

 اإلجمالى با سعار الجارية ا
 (0-0جدول رقم )
 فى العرض الكمى والناتج المحمى اإلجمالى تطور نسبة مساىمة الواردات السعمية والخدمية 

 )وباألسعار الجارية (
 01/0200 02/0201 19/0202 18/0219 17/0218 16/0217 السنوات
المحمى نسبة من الناتج 
 اإلجمالى

0805 0904 0509 0301 0209 1902 

 16 1703 1808 0206 0007 0000 الكمىنسبة من العرض 
 ٜٕٔٓ/ٕٛٔٓوزارة التخطيط والمتابعة واإليالح اإلدارى _ خطة التنمية المستدامةاإلقتيادية و اإلجتماعية ): المصدر 

– ٕٕٓٔ/ٕٕٕٓ ) 
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للتناقص عف تنامى قدرة ايقتيادى الوطنى على الوفاء الميل لالستيراد ىذا ويعبر إتجاه 
بمتطلبات ا نشطة الخارجية وايستيالتية بيورة متزايدة مف خالؿ ايعتماد على موارده الذاتية بيورة 
متزايدة ، وقد تـ تقدير النات  المحلى اإلجمالى بإتباع طريقة القيمة المضافة ، حيث النات  المحلى 

ؽ على ايستيالؾ الخاص والحتومى + اإلنفاؽ ايستثماري العاـ و الخاص + اإلجمالى = اينفا
 الواردات( . –المشتريات الحتومية + يافى اليادرات )اليادرات 

 أىداف الصادرات المصرية
 يعتس تحليؿ ايستخدامات جانب الطلب على الموارد ممثال فى ا 
 والحتومى( اينفاؽ ايستيالتى النيااى )العاالى -
 اينفاؽ ايستثمارى الخاص والعاـ )شاماًل التغير فى المخزوف( -
 الطلب الخارجى معبرًا عنو باليادرات السلعية والخدمية -

، ٕٕٔٓتريليوف جنيو عاـ 2ٔٔوتستيدؼ الخطة متوسطة المدى زيادة اليادرات السلعية والخدمية إلى 
المحلى اإلجمالى تمتوسط عاـ % مف النات  2ٛٗٔ% ، وتشتؿ 2ٚٚوبمتوسط معدؿ نمو سنوى مرتب 

% تمتوسط عاـ لنسبة الواردات إلجمالى النات  المحلى 2ٜ٘ٔخالؿ أعواـ الخطة ، وذلؾ بالمقارنة بنحو 
 ( اٖ-ٕاإلجمالى ، تما يوضحو الجدوؿ رقـ )

 (3-0جدول رقم )
 نسبة الواردات والصادرات إلى الناتج المحمى اإلجمالى

 01/0200 02/0201 19/0202 18/0219 17/0218 16/0217 السنوات
 1506 1709 0205 0308 08 0805 نسبة الواردات
 13 1401 1500 17 1804 1603 نسبة الصادرات

 (01/00 – 0219/ 18خطة التنمية المستدامة االقتصادية االجتماعية ) –: وزارة التخطيط واإلصالح اإلدارى المصدر 
 

لتيليما للنات  المحلى اإلجمالى ، إي أف تراجع الواردات مف  تراجع الوزن النسبىوبالرغـ مف  
المتوقع أف يتوف بمعدؿ أسرع مف التراجع المناظر لليادرات ، فى حيف يتوقع انخفاض نسبة الواردات 

فى ظؿ سياسات  ٕٕٕٓ/ٕٔو  ٕٚٔٓ/ٙٔنقطة ماوية بيف عامى  2ٜٕٔللنات  المحلى اإلجمالى بنحو 
نقطة ماوية ،  2ٖٖعلى  –تنسبة مف النات   –ير اينخفاض المتوقع لليادرات ترشيد ايستيالؾ ، ويقت

ومع ذلؾ تظؿ ا ىمية النسبية للواردات أتبر نظرًا يرتفاع القيـ الُمطلقة للواردات الالزمة للوفاء بمتطلبات 
التية الناجمة القطاع ايستثمارى مف السلع الرأسمالية والوسيطة والخامات ولمواجية ايحتياجات ايستي

عف اطراد نمو الستاف وتحسف متوسط الدخؿ الفردى ، وىو ما ُيبرز ا ىمية النسبية للواردات فى تنمية 
 الموارد )العرض التلى( ، بالقياس بدور اليادرات فى تغذية الطلب التلى .
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% ٘ٗحو ويالحظ تذلؾ التناقص المطرد فى نييب التجارة الدولية للنات  المحلى اإلجمالى مف ن 
% تقريبًا فى نياية الخطة ، وىو ما يعنى حدوث تباطؤ نسبى فى درجة ٜٕإلى  ٕٚٔٓ/ٙٔفى عاـ 

 –مف ناحية أخرى  –اإلندماج ايقتيادى العالمى .  وتعتس ىذه الظاىرة أيضا تزايد ايعتماد المتزايد 
ضح درجة ايندماج ( يو ٗ-ٕعلى الموارد المحلية فى دفع عجلة النمو ايقتيادى ، والجدوؿ رقـ )

 ايقتيادى العالـ لمير )% مف التجارة التخارجية إلى النات  المحلى اإلجمالى( ا
 (4-0جدول رقم )

 خارجية إلى الناتج المحمى اإلجمالى(دى العالم لمصر )% من التجارة الدرجة االندماج االقتصا
 01/0200 02/0201 19/0202 18/0219 17/0218 16/0217 السنوات

االندماج االقتصادى  درجة
 العالمى لمصر )%(

4408 4604 48 3507 30 0806 

 مرجع سابق. –: وزارة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلدارى المصدر 
 

تحديات أىمياا عجز متفاقـ فى الميزاف التجارى ، حيث تعجز اإليرادات  التجارة الخارجيةتواجو  
مف النقد ا جنبى مف اليادرات عف تغطية احتياجات الواردات مف الخارج ، وعوااؽ بيروقراطية ، تتمثؿ 
جراءات جمرتية بطياة وانعداـ الشفافية فى اإلعالف عف اإلجراءات واآلليات  فى أساليب فحص معقدة ، وا 

ظـ التقييـ ، يعوبة النقؿ الداخلى ، نتيجة يرتفاع ا سعار غير المبرر ، وعدـ التزاـ شرتات النقؿ ون
بالقواعد والقوانيف ومواعيد الشحف ، تواضع قدرة الخطوط المالحية ، عوااؽ فى تجارة الخدمات ، مثؿ 

 لألسواؽ . قياـ الحتومة بوضع حد أقيى لقيمة رأس الماؿ لشرتة مشترتة للحد مف النفاذ
سياسات لتنمية اليادرات السلعية غير البترولية وضبط الميزاف خطة التجارة الخارجية  وتشمؿ    

التجارى، وحؿ مشاتؿ الميدريف الميرييف ، وتطوير الجيود التسويقية فى ا سواؽ العالمية ، ووضع 
 الواردات وجذب المحلى محؿسياسات لترشيد الواردات وخفض معديت نموىا والعمؿ على إحالؿ اإلنتاج 

 المزيد مف ايستثمارات ا جنبية المباشرة .
 0202تنمية الصادرات المصرية إستراتيجية أىداف التجارة الخارجية في  0-3

استراتيجية تنمية اليادرات الميرية، والتي تستيدؼ تقليؿ فجوة  وزارة التجارة والصناعةأعدت 
مليار دوير في عاـ  ٙ.ٛٔالميزاف التجاري مف خالؿ زيادة اليادرات الميرية غير البترولية مف 

، وقد جاءت ىذه ا ىداؼ في إطار استراتيجية ٕٕٓٓمليار دوير في عاـ  ٖٓ، إلى ما يزيد عف ٕ٘ٔٓ
 عية والتجارة الخارجية لمير. تعزيز التنمية الينا

وتيدؼ  وتشير ايستراتيجية إلى الفرص الحالية والتحديات التي يواجييا ايقتياد الميري،       
ايستراتيجية تفعيؿ دور شرتات ضماف مخاطر اليادرات الميرية، وتوفير المظلة التأمينية لمختلؼ 

أولويات استراتيجية وزارة التجارة واليناعة التي  ا سواؽ وخاية السوؽ ا فريقي، والذي يأتي على رأس
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تنفذىا حاليًا للعمؿ على فتح واختراؽ مزيد مف ا سواؽ الجديدة ومساعدة مختلؼ القطاعات التيديرية 
 مليوف نسمة. ٖٓٓٔللتوسع في التيدير إلى مختلؼ أسواؽ القارة التي يبلغ ستانيا ما يزيد عف 

تافة المبادرات التي تستيدؼ زيادة انسياب وتدفؽ حرتة التجارة بيف  أىداف االستراتيجيةوتدعـ     
مير والدوؿ ا فريقية والتروي  للمنتجات الميرية، للتواجد بشتؿ قوي في تلؾ ا سواؽ، حيث أف السبيؿ 
إلنقاذ اليادرات الميرية مف التراجع الحاد الذي شيدتو العاـ الماضي، ىو التوجو  فريقيا وتعويض 

 التي أضاعتيا ايضطرابات في الدوؿ المجاورة. الفرص 
إلى تحقيؽ التتامؿ بيف تافة الجيات المعنية بالتيدير، وذلؾ مف خالؿ  االستراتيجية وتسعى

إنشاء جياز للتيدير يشمؿ ىذه الجيات بيدؼ توحيد الجيود والتنسيؽ بينيا وتعظيـ ايستفادة مف 
 وتعظيـ العااد منيا وانعتاس ذلؾ على زيادة معديت التيدير. اإلمتانات المادية والبشرية ليذه الجيات، 

 

 :العوامل المساعدة عمى تحقيق أىداف استراتيجية تنمية الصادرات المصرية
أف ايتفاقيات التي وقعتيا مير مع مختلؼ التتتالت ايقتيادية ا فريقية تمنح دفعة قوية 
لليادرات الميرية إلى أفريقيا، خاية وأف أفريقيا تمتلؾ فريًا واعدة بإقامة مجموعة مف المراتز 

اؿ وتنزانيا، لتسويؽ اللوجيستية في عدد مف الدوؿ ا فريقية، منيا نيجيريا وتينيا وغانا وساحؿ العاج والسنغ
المنتجات الميرية، وعقد مزيد مف اليفقات التيديرية، وزيادة المبيعات داخؿ تلؾ ا سواؽ، وستبدأ 

 أولى تجارب إنشاء سلسلة تلؾ المراتز بالسوؽ التيني. 
وتـ إنشاء المجالس التيديرية تإطار تنظيمي يجمع بيف الميدريف وبيف المنتجيف، وتسعى إلى 

السياسات اإلنتاجية والتيديرية تما تيدؼ المجالس التيديرية إلى تنمية اليادرات الميرية الربط بيف 
مف مختلؼ السلع والخدمات في مختلؼ القطاعات ايقتيادية مف خالؿ تعزيز مرتزىا التنافسي في 

 ا سواؽ الخارجية وتوفير العملة اليعبة. 
د الدراسات ووضع الخطط والبرام  التي في نطاؽ عمليا بإعدا المجالس التصديريةتما تقوـ 

تتفؿ تخفيض تتلفة اليادرات الميرية وبيفة خاية في أساليب توفير مستلزمات اإلنتاج وضماف 
تدفقيا ورفع مستوى الوحدات اإلنتاجية ومستوى جودة اإلنتاج والرقابة علييا، ورفع مستوى التوادر الفنية 

طة التسويؽ الداخلي والخارجي مع تنمية حجـ الطلب الحالي على واإلدارية القاامة على اإلنتاج وعلى أنش
اليادرات الميرية في ا سواؽ الخارجية والعمؿ على دخوؿ أسواؽ جديدة، إضافة إلى إعداد قاعدة 

 معلومات لخدمة المتعامليف في مجاؿ عمؿ المجالس. 
سواؽ العربية، وأخرى وترى بعض المجالس التيديرية، أف ايتجاه  فريقيا ضروري لتعويض ا 

تعتبرىا فرية حقيقية أماـ اليادرات الميرية لالنتشار في أسواؽ واعدة، خاية مع اتجاه الحتومات 
شرؽ أفريقيا( وايستفادة مف اتفاقية التوميسا،  –السادؾ  –ا فريقية لتفعيؿ التتتالت ا فريقية )التوميسا 



 معيد التخطيط القومى –(  313سلسلة قضايا التخطيط والتنمية رقـ )

60 

 

يتيح ميزة تنافسية للمنتجات الميرية، مقارنة بالتثير مف  وما تقدمو مف حوافز ومزايا جمرتية للدوؿ، مما
 الدوؿ ا خرى. 

سياسات لتنمية اليادرات السلعية غير البترولية وضبط  خطة التجارة الخارجيةويجب أف تشمؿ 
الميزاف التجارى، وحؿ مشاتؿ الميدريف الميرييف، وتطوير الجيود التسويقية في ا سواؽ العالمية، 
ووضع سياسات لترشيد الواردات وخفض معديت نموىا والعمؿ على إحالؿ اإلنتاج المحلى محؿ 

فيما يلى أىـ البرام  والمشروعات التي رات ا جنبية المباشرة، و الواردات وجذب المزيد مف ايستثما
 استراتيجية وزارة اليناعة والتجارةا تتضمنيا

 Egypt Raderمشروع إنشاء شبكة التجارة المصرية -
 إنشاء منية تتنولوجية متتاملة على المستوى الوطنى للربط بيف مقدمى : وصف المشروع

مراتز لوجيستية ..( والمستفيديف منيا  -ىياة الرقابة  –الجمارؾ  –الخدمة )ىياة الميناء 
 . ٕٕٓٓ)ميدريف، مستورديف، وتالء شحف، تخليص ..( بحلوؿ عاـ 

 

 العناصر األساسية لممشروع: 
توفر التبادؿ اآلمف والسريع والدقيؽ للمعلومات داخؿ مجتمع التجارة والخدمات اللوجيستية داخؿ  -

لى للشفافية وبياة خيبة لالستثمار تتوافؽ مع ا نظمة الدولية وخارج الموانئ، وتوفير مستوى أع
 .المعموؿ بيا

المحافظة على سرية المعلومات وا نظمة الحديثة لتافة ا جيزة العاملة داخؿ الموانئ وتوفير  -
 . SLAالبيانات المختارة للجيات ذات العالقة وفؽ قواعد منظمة وقواعد اتفاقيات خدمة 

والتتلفة والمستندات الالزمة إلى الحدود الدنيا، وتدعـ الشرتات في قطاعي التجارة تقليص الوقت  -
والخدمات اللوجيستية لتشتيؿ اتحادات لدم  تجارتيا الرايسية والخدمات اللوجيستية بمنية موحدة 

 على مستوى الجميورية .
 التتيؼ مع مختلؼ نماذج الموانئ المميتنة تليًا أو جزايًا. -
يات معموؿ بيا لعشرات السنيف والتى اثبتت تفاءة في الموانئ العالمية وشرتات استخداـ تقن -

 الطيراف والبنوؾ وغيرىا .
توفير الخدمات حسب توافرىا وجاىزية الجيات المختلفة لتوفير خدماتيا للجميور مثؿ الملؼ  -

لدفع اإللتترونى لليادرات والواردات ومتابعة فحص رسااؿ اليادرات والواردات وخدمات ا
 اإللتترونى باإلضافة إلى توفير بيانات التجارة الخارجية وتحليالتيا .
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 مشروع محور االقتصاد األخضر كأداة لتحقيق التنمية المستدامة في مصر -
 وصف المشروع :( قياـ مؤتمر ا مـ المتحدة للتجارة والتنميةUNCTAD بتقديـ مساعدات فنية )

دارية للدوؿ النامية وا قؿ نمواً   Greenلتعظيـ يادرات السلع المتوافقة مع البياة ) وا 
Products مف خالؿ مراجعة  ٕٕٓٓ( وزيادة قدرتيا على النفاذ إلى ا سواؽ بحلوؿ عاـ

 ايستراتيجية والوطنية لقطاعات السلع الخضراء في ىذه الدوؿ .
 العناصر األساسية لممشروع: 
 تنفيذ وتطوير سياسات ايقتياد ا خضر . -
 ا طر التنظيمية والمؤسسية وآليات التعاوف لتعزيز القدرة والتفاءة.وضع  -
زيادة القدرة التنافسية للقطاعات الخضراء )السلع البياية( والتي يتولد عنيا خلؽ فرص عمؿ  -

 وفرص تيديرية للقطاعات الخضراء.
 .تحقيؽ التنمية المستدامة مف خالؿ دعـ السياسات الوطنية لتشجيع ايقتياد ا خضر -
 زيادة قدرة اليادرات الميرية للنفاذ إلى ا سواؽ. -

 

وفي ضوء استراتيجية تنمية الصادرات المصرية وىدف تقميل فجوة الميزان التجاري يمكن ابداء 
 المالحظات االتية:

أنيا ترتز على تنمية اليادرات  (ٔ)ٕٕٓٓلعاـ اليناعة و ترجع أىمية استراتيجية وزارة التجارة  .ٔ
السلعية غير النفطية الميرية في معالجة فجوة الميزاف التجاري، باعتبارىا أىـ الميادر المستقرة 
والمستمرة لتوفير العمالت ا جنبية الالزمة لتنفيذ خطط التنمية في مير، تما تزداد أىمية 

 عالجة ايختاليت التي تعانييا البالد. التيدير في تحقيؽ أىداؼ برنام  اإليالح ايقتيادية وم
يالحظ أف استراتيجية وزارة اليناعة والتجارة ترتز على اليادرات السلعية غير النفطية، بينما  .ٕ

ف تاف تالىما ييلح ٔتشمؿ اس تراتيجية وزارة التخطيط على اليادرات السلعية والبترولية، وا 
نوات في ا ولى وثالث سنوات فقط في تخطة متوسطة المدى، حيث تتراوح المدة بيف خمس س

 الثانية. 
تساعد زيادة حييلة اليادرات على خفض نسبة الديف إلى النات  المحلي اإلجمالي، تذلؾ  .ٖ

 خفض أعباء الديف، واستقرار سعر اليرؼ وارتفاع احتياطي النقد ا جنبي. 
ة وتسارع معدؿ النمو إف مف أىـ نتاا  تنمية اليادرات ىو تسر حلقة الرتود ايقتيادي للدول .ٗ

والتشغيؿ التامؿ للطاقات اإلنتاجية، واإلبداع وتحسيف جودة المنت  الوطني لزيادة قدرتو على 
 المنافسة في ا سواؽ الخارجية والمحلية. 

                                                 
 –سلسػػلة قضػػايا التنميػػة والتخطػػيط  -ٕٕٓٓحسػػيف يػػالحا نشػػرة إبػػداء الػػرأيا اسػػتراتيجية وزارة التجػػارة واليػػناعة لعػػاـ  (ٔ)

 القاىرة. -معيد التخطيط القومي -ٕٚٔٓ
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ويرجع انخفاض مستوى أداء اليادرات الميرية، تمًا ونوعًا إلى أسباب خارجية، والتي مف  .٘
أىمياا التقلبات ايقتيادية ومعديت النمو المتدنية التي يشيدىا العالـ حاليًا، وانخفاض أسعار 

لتحرير البتروؿ وما يتبع ذلؾ مف ىبوط للطلب التلي، وازدياد التدابير الحمااية، وتباطؤ عمليات ا
التجاري، وتعثر اإلنتاج في بعض دوؿ الجوار وتوقؼ حرتة التجارة معيا وتذلؾ مع أسواؽ 
بعض الدوؿ ا خرى بسبب ا بعاد السياسية، وتغيير بعض الدوؿ لسياستيا المالية والنقدية 
وتخفيض عمالتيا ونقؿ يناعتيا إلى أسواؽ خارجية نتيجة لظروفيا ايقتيادية، وعلى ا خص 

 % مف واردات العالـ، وانعتاس تؿ ىذه العوامؿ على ايقتياد الميري. ٓٔف والتي تمثؿ اليي
ومف الجدير بالذتر أنو إذا تاف انخفاض مستوى أداء اليادرات الميرية تمًا ونوعًا يرجع إلى  .ٙ

أسباب خارجية السابؽ ذترىا، إي أنو يرجع في المقاـ ا وؿ إلى عوامؿ داخلية أىميا عدـ تفاية 
إلنتاج لتغطية ايحتياجات المحلية والتيدير معًا، وتذلؾ ينخفاض جودة المنت ، وارتفاع ا

تتاليؼ إنتاجو وارتفاع نسبة الفاقد، وضعؼ القدرة التسويقية مما يؤدي إلى يعوبة يموده في 
المنافسة النوعية والسعرية، رغـ أف السعات السوقية العالمية يمتنيا استيعاب أضعاؼ اليادرات 

 الميرية. 
تؤتد الدراسات أف نسب التبادؿ الدولي لليادرات والواردت السلعية في مير في السنوات  .ٚ

 ا خيرة تؤثر بالسالب على الميزاف التجاري.
التأتيػػػد علػػػى ضػػػرورة ايسػػػتمرار فػػػي دراسػػػة تطػػػور سػػػعات ا سػػػواؽ العالميػػػة، والتغيػػػر فػػػي أذواؽ  .ٛ

ومػػػف ثػػـ تطػػػوير وزيػػػادة اإلنتػػػاج المحلػػػي لتنميػػػة  المسػػتيلتيف وتافػػػة الظػػػروؼ والشػػػروط التسػػػويقية،
 يادراتنا إلييا وتعظيـ ايستفادة مف ايتفاقيات المبرمة مع مير. 

يجػػب أف ترتػػز ايسػػتراتيجية فػػي المرحلػػة الثانيػػة مػػف اإليػػالح ايقتيػػادي علػػى جانػػب العػػرض،  .ٜ
اعات اإلنتاجية والخدمية وتبني سياسات التوسع والتنوع في اإلنتاج، وزيادة اإلنتاجية في تافة القط

لالقتيػػاد القػػومي، ودعػػـ دور القطػػاع الخػػاص فػػي اإلنتػػاج والتيػػدير بالمعالجػػة الشػػاملة للعوامػػؿ 
 المساولة عف اليادرات. 

% مػػػػػف ٓٙتؤتػػػػػد نتػػػػػاا  متابعػػػػػة وتقيػػػػػيـ تجػػػػػارة ميػػػػػر الخارجيػػػػػة أف اليػػػػػادرات السػػػػػلعية حققػػػػػت  .ٓٔ
 % مف المستيدؼ.ٓٓٔالمستيدؼ بينما تجاوزت أىداؼ الواردات السلعية 

وبػػػاقي أىميػػػة إعػػػداد اسػػػتراتيجية تنميػػػة اليػػػادرات الزراعيػػػة واليػػػناعية والبتػػػروؿ والثػػػروة المعدنيػػػة  .ٔٔ
في إطار استراتيجية تلؾ القطاعات، حتى يمتف تحديد ا ىداؼ التمية والنوعية لييتػؿ القطاعات 

وموضػوعية والتػي تأخػذ اليادرات، ووضع السياسات والبرام  واإلجراءات بناًء على أسس واقعيػة 
فػػػي ايعتبػػػار مراحػػػؿ اإلنتػػػاج والنقػػػؿ والتعباػػػة والتخػػػزيف والتسػػػويؽ الػػػداخلي والخػػػارجي وايتفاقيػػػات 

 المبرمة حاليًا والمتوقعة مستقبليًا. 
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 ٕ٘ٔٓمليار دوير في عاـ  ٙ.ٛٔيمتف تحقيؽ مضاعفة اليادرات الميرية غير البترولية مف  .ٕٔ
جػراءات  ٕٕٓٓر فػي عػاـ مليػار دوي ٖٓإلى ما يزيد علػى  عػف طريػؽ ايلتػزاـ بتنفيػذ سياسػات وا 

برنػػػام  اإليػػػالح ايقتيػػػادي والتػػػي مػػػف أىميػػػا تعػػػويـ الجنيػػػو الميػػػري، وتبسػػػيط اإلجػػػراءات، 
وحػػوافز التيػػدير، والسياسػػات اياتمانيػػة والضػػريبة التفضػػيلية، وتشػػغيؿ الطاقػػات العاطلػػة، وعػػدـ 

ـ وزيػػػادة قيمتيػػػا المضػػػافة بتيػػػديرىا ميػػػنعة أو تيػػػدير المنتجػػػات الميػػػرية فػػػي يػػػورتيا الخػػػا
 نيؼ مينعة. 

ف معالجػػػة الفجػػػوة فػػػي الميػػػزاف التجػػػاري يجػػػب أف تػػػتـ مػػػف خػػػالؿ تنفيػػػذ وتتامػػػؿ سياسػػػات زيػػػادة إ .ٖٔ
اليػػػادرات مػػػع ترشػػػيد الػػػواردات مػػػف السػػػلع التماليػػػة وغيػػػر الضػػػرورية، وتوسػػػيع وتنويػػػع القاعػػػدة 

فػػي السػػلع الوسػػيطة ومسػػتلزمات اإلنتػػاج، وترسػػيخ اإلنتاجيػػة، واإلحػػالؿ محػػؿ الػػواردات وخايػػة 
 اإلجراءات اإليالحية واستتماؿ خطوات برنام  اإليالح ايقتيادي. 

يجػػب أف يتػػوف معػػدؿ النمػػو فػػي اليػػادرات أتبػػر مػػف معػػدؿ النمػػو فػػي النػػات  المحلػػي اإلجمػػالي،  .ٗٔ
 ي اإلجمالي. وترشيد الواردات بحيث يتوف معدؿ نموىا أقؿ مف معدؿ النمو في النات  المحل

يؤدي اعتماد السياسة التيديرية على فااض ايستيالؾ المحلي إلى تذبذب تمية اليادرات وفقًا  .٘ٔ
للتغيػػر فػػي ايسػػتيالؾ، لػػذلؾ يجػػب أف تلتػػـز القطاعػػات اإلنتاجيػػة بتحقيػػؽ أىػػداؼ تيػػديرية تميػػة 

 ونوعية في ضوء احتياجات ا سواؽ العالمية مف المنتجات الميرية الميدرة. 
وميػػػزاف  يقتػػرح ايسػػػتفادة مػػف المػػػوازيف السػػلعية للسػػػلع ايسػػتراتيجية وجػػػداوؿ التشػػابؾ ايقتيػػػادي .ٙٔ

، لمػا تحظػى بػو ىػذه المػوازيف مػف ايتسػاؽ والتػرابط بػيف الموارد وايستخدامات وميزاف المدفوعات
وايسػتيالؾ واليػادرات المتغيرات على المسػتوى التلػي والقطػاعي وتوضػح ايرتبػاط بػيف اإلنتػاج 

 والواردات وايستثمار. 
أىمية التنسيؽ بيف وزارة التخطيط والمتابعة واإليالح اإلداري ووزارة اليناعة والتجارة فى إعداد  .ٚٔ

 أىداؼ وبرام  ومشروعات خطة التجارة الخارجية . 
 (0216أىداف التجارة الخارجية فى برنامج عمل الحكومة )مارس   0-4

للتنمية  ٖٕٓٓرؤية مير متسقًا مع ايستحقاقات الدستورية و برنامج عمل الحكومة ينطلؽ 
، ومؤتدًا على بناء اإلنساف الميرى ىدفًا استراتيجيًا مف خالؿ تطوير شامؿ للعملية التعليمية المستدامى

تنافسى ومتنوع ويستيدؼ البرنام  تحقيؽ النمو المتوازف وبناء اقتياد ، واإلرتقاء بمستوى الخدمات الطبية
دىء المواطنة والتتافؤ ، وتحقيؽ تنمية عمرانية فى إطار ترسيخ مباومنضبط قااـ على المعرفة 

، ويتضمف برنام  عمؿ نى لإليالح ايقتيادى وايجتماعى، وموايلة تنفيذ البرنام  الوطايجتماعى
 الحتومة مف خمسة أىداؼ رايسية ىىا

 المفيـو الشامؿ لألمف القومى -ٔ
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 إلنساف الميرىبناء ا -ٕ
 التنتمية ايقتيادية ورفع أداء الجياز الحتومى -ٖ
 التنمية المتوازنة فى تؿ القطاعات وفقًا للمزايا النسبية والنتافسية -ٗ
 تسحيف مستوى معيشة المواطف الميرى -٘
تحديات تثيرة منيا ا إيالح ايختاليت الييتلية ، وتشمؿ منيا ا اختالؿ االقتصاد المصرى  يواجو 

الخارجى بيف اليادرات والواردات وميزاف المدفوعات ػ ايختالؿ الداخلى بيف اإليرادات والميروفات فى 
ة رأس الموازنة العامة للدولة ، ترشيد الدعـ وتوجيو إلى مستحقيو ، تقوية شبتة ا ماف ايجتماعى ، وتنيم

الماؿ البشرى ، وتحقيؽ الرخاء ايقتيادى وايجتماعى ، ايختالؿ فى سوؽ العمؿ بيف مخرجات التعليـ 
واحتياجات سوؽ العمؿ ، ايختالؿ بيف الموارد وايستخدامات على المستوى القومى ، ايختالؿ بيف 

معديت التضخـ والعجز فى  ايستثمار وايدخار وزيادة المديونية ، دفع عجؿ النمو ايقتيادى ، خفض
المواونة العامة للدولة ، وتحييد أثر البرنام  على محدودى الدخؿ مف خالؿ تقوية شبتة ا ماف 

عدة إجراءات متعلقة بالسياسات النقدية والمالية وسياسات سعر اليرؼ  البرنامجايجتماعى ، و يشمؿ 
قرار ضريبة القيمة المضافة ، و السياسة الحمااية ومتافحة اإلغراؽ والحماية والمسان دة ايجتماعية، وا 

يدار قانوف ايستثمار ، والتوسع فى  وترشيد دعـ المواد البترولية ، وتطبيؽ قانوف الخدمة المدنية ، وا 
يالح منظومة بطاقات التمويف الحالية ... وغيرىا.  برام  الحماية ايجتماعية ، وا 

ىداؼ التجارة الخارجية ويرتز على اإليالح المؤسسى ، على تحقيؽ أىـ أ اليدف الثالثويساعد     
على التنمية المتوازنة فى تؿ القطاعات وفقًا للمزايا النسبية الطبيعية و المتتسبة  اليدف الرابعتما يساعد 

 التي تساعد على تنمية اليادرات واإلحالؿ محؿ الواردات.
 نتائج مراجعة بعثة صندوق النقد الدولى 0-5

مع مير اإلجراءات الخاية بالمراجعة وا خيرة لبرنام  اإليالح ايقتيادى ، فى  ثةالبعأنيت  
مليار دوير ، وذلؾ بعد اسبوعيف مف زيارتيا مير ،  ٕٔظؿ "تسييؿ اليندوؽ الممدد" بإجمالى قيمة 

وأتد تقرير  –التى أجرت خالليا لقاءات مع عدة وزارات وجيات مختية بتطبيؽ برنام  اإليالح 
اليندوؽ أف مير التزمت على مدى السنوات الثالث ا خيرة ، بتطبيؽ برنام  وطنى طموح ليالح 
ايقتيادى ، واستيدؼ تيحيح ايختاليت الخارجية والداخلية التبيرة ، وتشجيع النمو ايحتوااى ، 

ستمرار فى تطبيؽ اإليالحات وتوفير فرص العمؿ ، وزيادة اإلنفاؽ ايجتماعى ا تثر استيدافًا ، مع اي
 . ٜٕٔٓايقتيادية حتى نياية مدة البرنام  فى نوفمبر 

% مف إجمالى النات  المحلى ٘ٛإلى نحو  دين الحكومة العاممف المتوقع أف ينخفض إجمالى 
مليار  ٚٔ، ونتيجة زيادة ايحتياطيات الدولية مف  ٕٚٔٓ/ٙٔ% فى ٖٓٔبعد أف بلغ  ٜٕٔٓ/ٛٔفى 
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، أيبحت مير أتثر يالبة فى مواجية  ٜٕٔٓمليار دوير فى مارس  ٗٗإلى  ٕٙٔٓيونيو دوير فى 
 ارتفاع عدـ اليقيف بالبياة الخارجية والتقلبات الداخلية .

فى إطار سياستو النقدية ، التى ترتز على خفض التضخـ تيدؼ  البنك المركزى المصرىأف      
مف ضبط السياسة النقدية بيورة مالامة ، وىو ما ، تمتف اسى فى ظؿ نظاـ لسعر اليرؼ المرفأس

، برغـ ٜٕٔٓ% فى أبريؿ عاـ ٖٔإلى  ٕٚٔٓ % فى يولية عاـٖٖساعد على تخفيض التضخـ مف 
اليدمات العارضة المتعلقة بعرض السلع ، والتقلب المفرط فى أسعار بعض المواد الغذااية، وأف معالجة 

لمواد الغذااية تعد بمنزلة خطوات ميمة للحد مف ىذا التقلب، ايختناقات المؤثرة على حجـ المتاح مف ا
وذلؾ مف خالؿ ايستثمار في القطاع الزراعي )بإنشاء المشروعات الزراعية التبرى مثؿ إقامة المجتمعات 

نشاء  ٘.ٔالزراعية اليناعية المتتاملة، ومشروع زراعة  ألؼ يوبة زراعية  ٓٓٔمليوف فداف، وا 
، بنية ا ساسية، والتجييزات اللوجيستية، ومنشآت التخزيفات التحويلية، وفى الوغيرىا(، وفي اليناع
 والبنية التحتية للنقؿ.

تسير على الطريؽ اليحيح لتحقيؽ الضبط المالى المستيدؼ خالؿ فترة البرنام  الممتدة مصر أف      
نات  % مف إجمالى ال2٘٘ثالث سنوات ، الذى ييدؼ إلى تحقيؽ تحسيف تراتمى فى الفااض ا ولى قدره 

الى فى % مف إجمالى النات  المحلى اإلجمٕ، بعدما أيبح ىدؼ تحقيؽ الفااض ا ولى البالغ المحلى
، وىو مستوى تنوى مير الحفاظ عليو فى المدى المتوسط إلبقاء ديف قريبًا مف التحقؽ ٜٕٔٓ/ٛٔ

ىا إف إيالح دعـ الوقود يوشؾ على الحتومة العامة على مسار تنازلى مستمر ، وذترت البعثة فى تقرير 
ى فى ، حيث أسيـ ىذا اإليالح بدور حيو توف استتمالو بمنزلة إلنجاز تبيرايتتماؿ بنجاح ، وسي

، وترشيد تحقيؽ أىداؼ المالية العامة، التى حددىا البرنام  ايقتيادى، بجانب إيالحات زيادة الموارد
 اإلنفاؽ الجارى.

اإليالحات الييتلية ىو تحقيؽ نمو أعلى وأتثر شموًي لمختلؼ أف اليدؼ مف  البعثةوأوضحت 
شرااح المجتمع ، وتوفير فرص العمؿ للميرييف الذى تتزايد أعدادىـ ، وتمثؿ فاة الشباب النسبية الغالبة 
زالة الحواجز أماـ ايستثمار، و  منيـ ، وىناؾ تقدـ مستمر فى تنفيذ إجراءات زيادة اإلنتاج واإلنتاجية ، وا 

 سييؿ إجراءات التجارة الخارجية، وتحسيف الحوتمة ، وتقليص دور الدولة فى ايقتياد .ت
، راضى اليناعية، وتشجيع المنافسةلتحسيف طرؽ إتاحة ا مجاالت اإلصالح األساسية  وتشمؿ

، ومف شأف استتماؿ وتحسيف إدراتيا، ومتافحة الفسادوزيادة شفافية المؤسسات المملوتة للدولة ، 
، مف حيث زيادة ايستثمار والنمو ايحتوااى الوقت المحدد تحقيؽ متاسب تبيرة اءات المخططة فىاإلجر 

 وتوفير فرص العمؿ .
 االقتصاد المصرى بعد برنامج صندوق النقد الدولي:  0-6

فى بإنتياء المراجعة الخامسة واألخيرة بين خبراء صندوق النقد الدولى والحكومة المصرية ،  
تتوف مير قد انتيت مف تنفيذ ايتفاؽ مع اليندوؽ فى إطار تسييؿ المساندة والذى  ٜٕٔٓمايو 
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( ، وقامت الحتومة الميرية فى سياؽ ىذه السياسة ، بتنفيذ برنام  ٜٕٔٓ-ٙٔاستغرؽ تنفيذه الفترة )
 شامؿ لإليالح ايقتيادى اعتمد على أربعة محاور أساسية ا 

ا إيالح الخلؿ فى الحساب الجارى لميزاف المدفوعات عف طريؽ تعديؿ سعر المحور األول  -
اليرؼ واعتماد سعر اليرؼ مرف يتفؿ إلغاء التقييـ المفرط للجنيو الميرى ، وذلؾ باعتبار أف 

لقدرة التنافسية ، وىو ما يؤدى إلى ضياع االعملة الميرية مغالى فيو تثيراً سعر اليرؼ 
، لى تفاقـ مشتالت الميزاف التجارىعلى المزيد مف ايستيراد ، وبالتا، ويشجع لالقتياد القومى

عادة بناء ايحتياطيات الدولية ، بغية توفير أماف مف اء القيود على المعامالت الجارية، والغوا 
على سعر الفاادة الذى  -لوجية النظر ىذه  -اليدمات الخارجية.  وينطبؽ القوؿ نفسو طبقا 

، ء التضخـ بتشديد السياسة النقدية، والعمؿ على احتواالنسبية لرأس الماؿيعتس الندرة  يجب أف
سة النقدية ، وذلؾ مف خالؿ أدوات السيالمدخرات وتشجيع ايستثمار المنت حيث يمتف تحفيز ا
 ، بيدؼ استعادة التوازف ايقتيادى على المستوى التلى.واياتمانية والمالية

تياد ، أى تخفيض العجز فى الموازنة العامة للدولة عف تثبيت أوضاع ايق :المحور الثاني -
 طريؽ إعادة النظر فى سياسات اإلنفاؽ العاـ.

إعادة التوازف الداخلى فى إطار سياسىة اإليالح الييتلى مع البنؾ الدولى : المحور الثالث  -
وتتـ  والتى تعتمد على إيالحات ىيتلية لدعـ النمو ايحتوااى ، وتيدؼ إلى تحويؿ ايقتياد

، بحيث تترؾ فى التوزيع والتجارة وتحرير ا سعارعبر التأثير فى القرارات الخاية باإلنتاج و 
، وذلؾ بيدؼ تحسيف تخييص الموارد وتشجيع تحدد وفقًا آللية السوؽ دوف تدخؿمعظميا ل

 ايستثمارات الخاية.
ية للفاات الفقيرة ، بتقوية عالج اآلثار السلبية ليذه السياسة على الدخوؿ الحقيق: المحور الرابع -

 شبتات اآلماف ايجتماعى وتعزيز المؤسسات ا خرى للتخفيؼ مف وطأة ىذه اإلجراءات على
، حيث تـ التوسع فى برام  تتافؿ وترامة وا سر المعيلة الفاات المتضررة مف ىذه السياسة

 وغيرىـ .
 التصنيف اإلئتماني لمصر

، إف أىـ أداًء على مستوى العالـالجنيو الميرى تثانى أفضؿ عملة وكالة بمومبرج  ينفت 
، وقد جاء فى مقدمتيا ارتفاع يافى ايحتياطيات اىمت فى تحسف أداء الجنيو الميرىالمؤشرات التى س

مليار دوير لنفس الشير مف  2ٕٔٓ ، مقارنة بػ ٜٕٔٓوير فى يونيو مليار د 2ٗٗٗالدولية لييؿ إلى 
، ارتفاع تحويالت  ٕٛٔٓمليار دوير عاـ  2ٕٜٕتفاع حييلة اليادرات لتيؿ إلى ، ار  ٕ٘ٔٓعاـ 

، ٕ٘ٔٓمليار دوير عاـ  2ٖٛٔ ، مقارنة بػ ٕٛٔٓدوير عاـ مليار  2ٕ٘٘العامليف بالخارج لتبلغ قيمتيا 
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 مقارنة بػ ٕٛٔٓ/ٚٔار دوير عاـ ملي 2ٚٚوتذلؾ ارتفع يافى ايستثمار ايجنبى المباشر لييؿ إلى 
ار دوير ملي ٙى المقابؿ تراجع عجز الحساب الجارى لييؿ إلى ، فٕ٘ٔٓ/ٗٔمليار دوير عاـ  2ٗٙ
التصنيف االنتمائى لمصر قد .تما أف  ٕ٘ٔٓ/ٗٔمليار دوير عاـ  2ٕٔٔ مقارنة بػ ٕٛٔٓ/ٚٔعاـ 
 ٜٕٔٓعاـ   +B)إلى ) ٕ٘ٔٓ  (B، حيث رفعت مؤسسة "فيتش" تينيؼ مير اياتمانى مف ) تحسن

( عاـ B2إلى )  ٕ٘ٔٓ( عاـ B3، تما رفعت مؤسسة "موديز" أيضا التينيؼ اإلاتمانى لمير مف ) 
 ٕ٘ٔٓ( عاـ -B، فضاًل عف رفع مؤسسة "ستاندر أند بورز" التينيؼ اياتمانى لمير مف ) ٜٕٔٓ
 ٜٗ مرتز الػتنافسي العالمى لتحتؿ ال، وأخيرًا ، تحسف ترتيب مير فى مؤشر ال ٕٛٔٓ( عاـ Bإلى )
 . ٕ٘ٔٓعاـ  ٙٔٔمقارنة بالمرتز  ٕٕٛٓعاـ 
 توقعات إيجابية لصندوق النقد الدولى لمستقبل االقتصاد المصرى 0-7

أف مير نجحت فى استتماؿ برنام  "تسييؿ اليندوؽ الممدود"  صندوق النقد الدولىأتد  
المتفؽ عليو مع اليندوؽ وحقؽ البرنام  أىدافو الرايسية التى انعتست عؿ تحسف مؤشرات ايقتياد 
التلى ، تما قامت مير بايالحات اقتيادية "بالغة ا ىمية" ونجحت فى تحقيؽ ايستقرار الميرى، 

بؿ ايقتياد الميرى إيجابية مع ايستمرار فى اإليالحات التى تستيدؼ وأف توقعات اليندوؽ لمستق
االتفاق مع خلؽ فرص العمؿ وتحقيؽ نمو يشمؿ تؿ شرااح المجتمع ويقوده القطاع الخاص، وأوضح أف 

مليار دوير ،  ٕٔرغـ يرؼ إجمالى قيمة القرض البالغة  ٜٕٔٓي يزاؿ ساريًا حتى نياية نوفمبر  مصر
ا ولوية فى المرحلة الراىنة لضماف استمرار مير فى تنفيذ سياسات سليمة للحفاظ على  وسيتـ إعطاء

ايستقرار ايقتيادى والحفاظ على النجاح الذى تحقؽ بجيد تبير ، وتما ىو الحاؿ مع جميع الدوؿ 
ا عضاء ، فإف اليندوؽ يشارؾ فى مجاؿ الرقابة على أوضاع ايقتياد التلى بإجراء فحص لسالمة 
ايقتياد أو ما يسمى مشاورات المادة الرابعة. تما يقدـ الدعـ لمير مف خالؿ توفير المساعة الفنية 
وأنشطة تنمية القدرات فى عدد مف المجايت موضحًا أنو إذا ما قررت مير طلب الدخوؿ فى برنام  

يا فى سعييما جديد مع اليندوؽ لترسيخ إيالحاتيا ايقتيادية فإننا على استعداد لدعـ مير وشعب
المستمر إلحداث تحوؿ فى ايقتياد مف أجؿ تحقيؽ نمو مرتفع ومستمر واحتوااى وخلؽ فرص العمؿ، 

 إلى أف مير اتخذت إجراءات عديدة للحماية ايجتماعية.الصندوق  تما أشار
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 الفصل الثالث
 أثر السياسات االقتصادية عمى ىيكل تجارة مصر الخارجية

 

أىميا سياسة سعر اليرؼ، السياسة طبيؽ سياسات اإليالح اإلقتيادي و الفيؿ آثار ت يتناوؿ ىذا     
 .على ىيتؿ تجارة مير الخارجية الحمااية، سياسة اإلغراؽ

 الصرف سياسة سعر 3-1
يتأثر حجـ وىيتؿ التجارة الخارجية  ى دولة مف الدوؿ بتافة السياسات التى تتبعيا ىذه الدولة فى        

مختلؼ جوانب الحياة المجتمعية سياسية تانت أـ اقتيادية أـ اجتماعية أـ ثقافية أـ تعليميػة. وقػد أفضػت 
ة واإلقليميػة والمحليػة فػى مختلػؼ التطورات العلمية والتتنولوجية والسػلوتية المتالحقػة علػى السػاحات الدوليػ

الدوؿ إلى عدـ انفراد السياسات والعوامؿ ايقتيادية بالتأثير على حجـ وىيتػؿ التجػارة الخارجيػة فيمػا بػيف 
نمػا  الدوؿ لييبح ىذا التأثير مف الناحية الواقعية انعتاسا ليس فقط ليذه السياسػات والعوامػؿ ايقتيػادية وا 

 جتماعية والثقافية. أيضا للعوامؿ السياسية واي
بيد أنو ما زاؿ يحلو لتثير مف ايقتيادييف والساسة )خاية مف ينشغلوف منيـ بقضايا مف قبيؿ       

اإليالح ايقتيادى وعالج عجز الميزاف التجارى( العودة إلى "افتراض بقاء ا شياء ا خرى على حاليا 
other things being equalايا وما يطرحونو بشأنيا مف سياسات " وىـ يناقشوف مثؿ ىذه القض

جراءات، ولعؿ أبرز ا مثلة على ذلؾ ما يتترر ويحدث فى معظـ  برام  اإليالح  –إف لـ يتف تؿ  –وا 
ايقتيادى مف ضرورة تخفيض قيمة العملة الوطنية للدوؿ التى تعانى عجزا متوايال فى موازينيا 

ؿ الواردات. ومنطؽ ذلؾ يتمثؿ ببساطة فى أف تخفيض التجارية لعالج ىذا العجز بزيادة اليادرات وتقلي
قيمة العملة الوطنية يؤدى ينخفاض أسعار اليادرات السلعية والخدمية للدولة محؿ ايىتماـ )مقومة 
بعمالت شرتاايا التجارييف( وارتفاع أسعار وارداتيا السلعية والخدمية )مقومة بعملتيا الوطنية( فيزداد 

الدولة ويقؿ طلبيا على الواردات مما يؤدى إلى عالج عجز ميزانيا التجارى.  الطلب على يادرات ىذه
نما أيضا منظمات  ويبدو أف بساطة ىذا المنطؽ ي تغرى فقط تثير مف فرادى ايقتيادييف على تبنيو وا 
يا اقتيادية دولية على رأسيا تؿ مف البنؾ ويندوؽ النقد الدولييف ومنظمة التجارة العالمية. فتؿ برامج

واستشاراتيا وتويياتيا، لتتمتف دوؿ العجز فى موازيف مدفوعاتيا مف عالجو، ي تتاد تخلو مف مطالبة 
ىذه الدوؿ بتخفيض قيمة عمالتيا الوطنية لعالج ىذا العجز، وتثيرا ما يتجاوز ا مر التويية إلى 

 الفرض خاية فى حايت اتفاقات المساندة بقروض ومنح أو ىبات.  
 لواضح أف ىذا المنطؽ يفترض بقاء تثير مف ا شياء ا خرى على حاليااومف ا      
  إذ يفترض أف الدوؿ التى تتوف يادراتيا منافسة لليادرات الوطنية لف تعمد إلى تخفيض

 أسعارىا و/أو تخفيض عمالتيا بقدر يلغى تأثير خفض الدولة المعنية لعملتيا الوطنية.
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  الواردات فى دولة التخفيض مرف بحيث إف ارتفاع أسعار ىذه ويفترض أف طلب المواطنيف على
 الواردات سيقلؿ طلب ىؤيء المواطنيف علييا بنسبة أتبر.

  تما يفترض أف طلب ا جانب على اليادرات الوطنية مرف بحيث إنو سيزداد بنسبة أتبر مف
 نسبة اينخفاض فى أسعارىا. 

  عدـ تولد ضغوط تضخـ زاحؼ، وربما أيضا تما تفترض سياسة تخفيض قيمة العملة الوطنية
راتض، يستشرى فى ايقتياد الوطنى فيرفع مف تتاليؼ إنتاج اليادرات، ومف ثـ أسعارىا، 

أثر تخفيض قيمة العملة الوطنية فى تحقيؽ انخفاض فى  –وتثيرا ما يفوؽ  –على نحو يعادؿ 
 أسعار اليادرات. 

  نة الجياز اإلنتاجى للدولة التى تعمد إلى ولعؿ ا تثر أىمية أف ىذا المنطؽ يفترض مرو
تخفيض قيمة عملتيا الوطنية بغية عالج العجز فى ميزاف مدفوعاتيا، فما لـ يتف الجياز 
اإلنتاجى مرنا، بحيث يستجيب لما تتوقعو سياسة التخفيض ىذه مف زيادة فى الطلب على 

حالؿ محؿ الواردات، ي يفلح تخفيض قيمة العملة ال وطنية فى عالج عجز ميزاف اليادرات وا 
المدفوعات ما لـ تسانده تدخالت إدارية مباشرة مثؿ تخييص منتجات بعينيا و/أو حيص 
تمية منيا للتيدير، أو اللجوء  ساليب غير مباشرة لدعـ اليادرات، أو تقييد تمى للواردات 

ز ا مد القيير، ... وتليا إجراءات تثيرا ما ييعب قبوليا، أو موايلة تطبيقيا لفترات تتجاو 
فى ظؿ ايتجاه العاـ لألخذ بقواعد وآليات اقتياد السوؽ ونمو وتعميؽ ىذا ايتجاه على حساب 
التدخالت اإلدارية المباشرة للسلطات العامة فى إدارة الحياة ايقتيادية، ىذا باإلضافة إلى 

ا ساليب اإلدارية قواعد وآليات منظمة التجارة العالمية التى تحير فى أضيؽ نطاؽ استخداـ 
 .(ٔ)المباشرة وغير المباشرة فى التجارة الدولية

مف واقع مسح لألدبيات –وربما يتوف مف المفيد أف نضيؼ إلى ما تقدـ حاي مجموعة استخاليات       
وردت فى مقدمة دراسة عف إدارة سعر اليرؼ ونمو  -ذات اليلة فضال عف بعض ايستنتاجات

 ، وتتلخص ىذه ايستخاليات فى اآلتىا(ٕ)ا(اليادرات )دروس إلثيوبي
  لسعر اليرؼ أىمية بالنسبة لليادرات، بيد أف ىذه ا ىمية تتفاوت إلى حد بعيد مف بلد آلخر

ومف قطاع آلخر، حيث تنخفض ىذه ا ىمية تثيرا بالنسبة ليادرات السلع ا ولية وليادرات 

                                                 
وىو الفرض ا شير فى تؿ القوانيف ايقتيادية، بؿ وحتى مع تطور التثير مف فروع علـ ايقتياد فى اتجاه استخداـ ( 1)

الذى يعبر  error termا ساليب القياسية والنماذج الرياضية ظؿ ىذا الفرض قااما مف خالؿ ما يعرؼ بحد الخطأ 
   عف درجة مف القيور فى القدرة التفسيرية لتأثير المتغير أو المتغيرات المستقلة على المتغير التابع.

)2(
 Alexis Ferrand; Exchange Rate Management and Export Growth: Lessons for Ethiopia; Knowledge, 

evidence and learning for development (K4D) 27 April 2018.  
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المضافة المحلية، وذلؾ بالمقارنة باليادرات السلع المينعة التى تتضاءؿ فييا نسبة القيمة 
 مرتفعة الحساسية للسعر والتى يرتفع فييا المتوف المحلى )بما فى ذلؾ العمؿ(.

  استخدمت أسعار اليرؼ التنافسية )بؿ والمبخوسة القيمة( بواسطة عدد مف الدوؿ ذات النمو
تابعا لنمو مبتر وسريع  الموجو باليادرات خاية فى شرؽ آسيا، بيد أف ذلؾ جاء فى الغالب

فى اليادرات، تما أف استخداـ سعر اليرؼ وغيره مف اإلجراءات ذات اليلة بتحرير التجارة 
 تاف تدريجيا وانتقاايا فى معظـ ا حواؿ.

  لعبت ايستثمارات المبترة فى عالج القيود الييتلية، وخاية تلؾ التى استفادت مف تدفقات
مجايت تتويف وتطوير رأس الماؿ البشرى، دورا ىاما فى  المنح والمساعدات مف الخارج فى

تفعيؿ وتعزيز دور سعر اليرؼ فى زيادة اليادرات خاية مف خالؿ اينخراط فى سالسؿ 
 القيمة الدولية.

  فى جميع ا حواؿ تـ تبنى وتطبيؽ نظاـ واضح لحوافز للميدريف، وشملت ىذه الحوافز
متانية ايحتفاظ بجزء مف قيمة واردات معفاة مف الجمارؾ، وايستفادة  مف تمويؿ تفضيلى، وا 

اليادرات بالعملة ا جنبية، والبحث عف فرص الحيوؿ على رسـو جمرتية تفضيلية فى 
 ا سواؽ الرايسية.

  يساعد سعر اليرؼ الثابت أو المقيد على استقرار الواردات ومف ثـ التقليؿ مف المخاطرة وعدـ
 يدرى السلع الزراعية ويناع السلع اليناعية ا تثر تعقيدا.اليقيف مما يراه مفيدا تؿ مف م

  يمتف ايرتفاع المعتدؿ لقيمة العملة الوطنية مف زيادة القدرة على ايستثمار فى البنية ا ساسية
فضال عف شراء السلع الرأسمالية، وتال ا مريف بالغ الحيوية للتينيع سواء الموجو للتيدير أو 

يعنى أنو بينما قد يتوف سعر اليرؼ التنافسى مفيدا لليادرات فإنو قد للسوؽ المحلية. وىذا 
ي يتوف تذلؾ بالنسبة لالقتياد الوطنى تتؿ خاية عندما يتوف ىناؾ تدفؽ يعتد بو مف 

 المساعدات الخارجية إلى ىذا ايقتياد.
 اع فى تؿ حايت النجاح تاف ىناؾ التزاـ فعلى بالتدرج فى تحرير سعر اليرؼ وتحرير قط

التجارة عامة، نظرا  ف بناء اليناعة المحلية مف خالؿ الحماية لو بعض المزايا. ولتف ىذه 
المزايا ي تتضح آثارىا اإليجابية إي إذا بعدما يتـ تعريضيا للمنافسة وبقدر سعييا لتحقيؽ 

 أفضؿ الممارسات مف خالؿ التجارة.
 ة، فمزايا ايستقرار التى يحققيا سعر ي يمتف الفيؿ بيف سياسة سعر اليرؼ والسياسة المالي

اليرؼ الثابت أو المقيد يتعيف موازنتيا بضماف معدؿ تضخـ منخفض. وتعد السياسة المالية 
المحافظة )مع مراعاة سعر فاادة إيجابى معتدؿ فى المتوسط( أمرا حيويا ليذا الغرض، بيد أف 

 مثؿ ىذا ا مر غالبا ما ي يراعى.                     
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ىؿ تعنى ىذه ايستخاليات، وما سبقيا مف مناقشة لالفتراضات المتيلة بتخفيض قيمة العملة        
الوطنية تسياسة لتحقيؽ توازف ميزاف المدفوعات، أف سعر اليرؼ يفقد قيمتو تأداة مف أدوات السياسة 

 النقدية لتحقيؽ توازف ميزاف المدفوعات؟ 
طة أف تتوافر مقومات فاعلية سعر اليرؼ فى تحقيؽ ما تتغياه اإلجابة قطعا بالنفى ولتف شري      

السلطات النقدية والسياسة ايقتيادية للدولة عامة مف توظيؼ ىذه ا داة ارتفاعا أو انخفاضا، وربما ي 
إليو ىذه السلطات فى دولة نامية تمير ىو  -أو يجب أف تطمح–يمارى أحد فى أف غاية ما تطمح 

داخلى والخارجى لالقتياد الوطنى مع تجنب المخاطر ايجتماعية والسياسية لجموح تحقيؽ التوازنيف ال
ا سعار. فيؿ تحقؽ ذلؾ فى حالة مير على امتداد ما يقرب مف سبعة عقود مضت مف الزماف؟ ذلؾ ما 
نحاوؿ اإلجابة عليو مف خالؿ إلقاء نظرة تحليلية موجزة على تطورات سعر يرؼ الجنيو الميرى وحالة 

مف  ميزاف المدفوعات )باعتبارىا المؤشر الرايسى لحالة التوازف الخارجى( والموازنة العامة للدولة تؿ 
 )باعتبارىا مؤشرا رايسيا لحالة التوازف الداخلى(.   

أوال: نظرة تحميمية عمى تطـورات سـعر صـرف الجنيـو وحالـة كـل مـن ميـزان المـدفوعات والموازنـة العامـة 
 لمدولة فى مصر:

 االصرف وميزان المدفوعاتسعر   3-1-1
، والتى تتاد تساوى سبعة عقود مف الزمف، شيد سعر يرؼ ٜٕٔٓ-ٜٓ٘ٔعلى امتداد الفترة      

الجنيو الميرى تخفيضات متعددة بعضيا تاف ضمنيا ومقنعا بينما البعض اآلخر تاف يريحا وسافرا، 
فى ميزاف المدفوعات خاية مف  وتاف اليدؼ المعلف مف ذلؾ فى جميع ا حواؿ ىو عالج العجز المزمف

لى أى مدى؟ لإلجابة  خالؿ زيادة اليادرات وانخفاض الواردات السلعية والخدمية. فيؿ تحقؽ ذلؾ؟ وا 
 على ذلؾ نشير إلىا

إلى  ٜٓ٘ٔأف ميزاف المدفؤعات الميرى ظؿ فى حالة عجز مزمف على امتداد الفترة مف  -ٔ
مليوف جنيو( يعزى إلى فااض قدره  ٔ.ٖبسيط )الذى تحقؽ فيو فااض  ٜٗ٘ٔ،  باستثناء عاـ ٜٔٛٔ
مليوف جنيو حققو ميزاف المعامالت الجارية بفضؿ تجاوز حييلة اليادرات الخدمية للمدفوعات عف  2ٖٗ

 .ٔالواردات الخدمية فى الوقت الذى حقؽ فيو ميزاف التجارة السلعية عجزا متوايال على امتداد ىذه الفترة
نخفاضا سافرا أو مقنعا لسعر يرؼ الجنيو الميرى مقابؿ شيدت ا ٜٔٛٔ-ٜٓ٘ٔأف الفترة  -ٕ

الدوير ا مريتى، وبالتبعية غيره مف العمالت ا جنبية. ففى بداية ىذه الفترة "تاف الجنيو الميرى يعادؿ 
جراـ مف الذىب الخالص  2ٕٕ٘٘دويرا أمريتيا على أساس المحتوى الذىبى لتؿ مف العملتيف ) 2ٕٛٚ

تـ تخفيض سعر يرؼ  ٕٜٙٔجراـ مف الذىب الخالص للدوير(، ثـ فى مايو  2ٜٛٛٓللجنيو الميرى، 

                                                 
راجعا محمود محمد عبدالحىا دور التجارة الخارجية فى التنمية ايقتيادية المخططة، رسالة ماجستير، تلية ايقتياد  (ٔ)

 .ٕٙٔ. صٜٗٚٔوالعلـو السياسية. جامعة القاىرة 
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دويرا وساد ىذا السعر حتى بعدما أعلنت الوييات  2ٖٕالجنيو بالنسبة للدوير فأيبح الجنيو يعادؿ 
المتحدة ا مريتية تخفيض سعر يرؼ الدوير، ولتف سعر يرؼ الجنيو بالنسبة للدوير ارتفع عندما 

دويرا  2ٕ٘٘ٙفأيبح الجنيو يعادؿ  ٖٜٚٔلوييات المتحدة سعر يرؼ الدوير مرة أخرى عاـ خفضت ا
قرشا( وظؿ ىذا السعر ساادا بيفة رسمية إلى أف تـ تخفيض  2ٖٜٖٔ)أى أف الدوير أيبح يساوى 

فى  ٜٛٚٔقرشا( عاـ  ٓٚدويرا )أى الدوير يساوى  2ٕٗٛٔسعر اليرؼ الرسمى لييبح الجنيو معادي 
، ومنذ ذلؾ العاـ لـ تتوقؼ قيمة الجنيو ٔإطار ايتفاؽ الذى عقد مع يندوؽ النقد الدولى فى نفس العاـ

)ومقابؿ غيره مف العمالت ا جنبية بالتبعية بحتـ اتخاذ  ٕالميرى عف اينخفاض مقابؿ الدوير ا مريتى
 ىذا الدوير قاعدة ارتتاز لتحديد قيمة الجنيو الميرى تجاه العمالت ا جنبية ا خرى(.

ومما ىو جدير بالذتر أف قيمة الجنيو الميرى لـ تشيد فقط التخفيضات الرسمية المذتورة  -ٖ
نما شيدت ىذه القيمة تخفيضات أخ رى مقنعة تحت مظلة ازدواج أو تثليث أسعار العمالت أعاله، وا 

ايستيراد" و  ا جنبية فى أطر ترتيبات أشيرىا ما عرؼ "بايستيراد بدوف تحويؿ عملة" و "جنيو حؽ
"السعر التشجيعى" و"مجمع النقد ا جنبى لدى البنؾ المرتزى" جنبا "عالوة التيدير" و"السوؽ الموازيو" و

قد ا جنبى لدى البنوؾ التجارية" وتليا ترتيبات طبقت فى مراحؿ امتدت منذ إلى جنب مع "مجمع الن
 ٓٚحينما تـ تطبيؽ أسعار اليرؼ الموحدة ) ٜٜٚٔمطلع خمسينات القرف العشريف وحتى أوؿ يناير 

قرشا للدوير( على جميع المعامالت فى إطار مجمعى النقد ا جنبى لدى البنؾ المرتزى والبنوؾ 
ولتف ذلؾ لـ يمنع مف استمرار تجارة غير رسمية فى العمالت ا جنبية فى السوؽ السوداء ، (ٖ)التجارية

وبأسعار يرؼ خاية بيا، وفى إطار محاولة الدولة للقضاء على ىذه السوؽ تـ تخفيض الجنيو لييبح 
، ثـ مع التمييد لتطبيؽ برنام  اإليالح ايقتيادى ٜٜٛٔقرشا للدوير( عاـ  ٚٛسعر اليرؼ )

 ٜٜٓٔ( تـ تخفيض قيمة الجنية على مرحلتيف ا ولى عاـ ٜٜٔٔتتيؼ الييتلى )اعتبارا مف عاـ وال
جنييا ميريا،  ٗٔ.ٖلييبح سعر الدوير  ٜٜٔٔجنييا( والثانية عاـ ٘٘.ٔ)حيث أيبح الدوير يساوى 

قيمة  ، ولـ تتوقؼٕٔٔٓجنيو تقريبا عاـ ٕ.ٙثـ توالى تخفيض قيمة الجنيو لييبح سعر يرؼ الدوير 
مف  ٕٙٓ.ٓ( تدور حوؿ ٜٕٔٓالجنيو عف التخفيض منذ ذلؾ الحيف حتى أيبحت اآلف )ديسمبر

 .(ٗ)الدوير

                                                 
(ٔ)

مذترة انظر محمود محمد عبدالحى يالحا مشتلة سعر اليرؼ فى ايقتياد الميرى، معيد التخطيط القومى ،  
 .ٚ٘-ٙ٘، ص ص ٕٜٜٔ، إعادة طبع سبتمبر ٜٗٛٔيناير  ٖٛٚٔخارجية 

راجع تطور أسعار يرؼ الجنيو الميرى مقابؿ الدوير ا مريتى، وغيره مف العمالت ا جنبية، فى النشرة اإلحيااية  (ٕ)
 الشيرية للبنؾ المرتزى الميرى عبر سنوات الفترة المذتورة أعاله.

 محمد عبدالحىا مشتلة سعر اليرؼ ... مرجع سابؽ الفيؿ الثانى. راجع فى ذلؾ محمود (ٖ)
راجع تطور أسعار يرؼ الدوير مقابؿ الجنيو الميرى فىا البنؾ المرتزى الميرى ، النشرة اإلحيااية الشيرية،  (ٗ)

 .ٜٕٔٓ-ٜٜٔٔأعداد مختلفة تغطى الفترة 
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ما تقدـ حاي يعنػى أف قيمػة الجنيػو الميػرى أيػبحت تقػؿ عػف سػبعة سػنتات أمريتيػة بنيايػة عػاـ  -ٗ
قيمػة الجنيػو ض تخفػي، فيػؿ أفلػح  ٖٜٚٔدويرا أمريتيػا عػاـ  ٙ.ٕبعد أف تانػت ىػذه القيمػة تنػاىز  ٜٕٔٓ

الميػػرى علػػى ىػػذا النحػػو فػػى تحقيػػؽ التػػوازف الخػػارجى )تػػوازف ميػػزاف المػػدفوعات أو بػػا حرى تػػوازف ميػػزاف 
المعامالت الجارية(؟ وماذا عف ميػزاف المعػامالت الماليػة والرأسػمالية، ىػؿ أظيػر تقػاطرا يعتػد بػو فػى تػدفؽ 

 ياد الميرى؟ايستثمارات ا جنبية المباشرة وغير المباشرة على ايقت
لإلجابة على ىذه ا سالة نشير إلى أف تؿ ىذه التخفيضات فى قيمة الجنية الميرى لـ تفلح فػى  -٘

تحقيػػػؽ التػػػوازف الخػػػارجى )تػػػوازف ميػػػزاف المعػػػامالت الجاريػػػة( تمػػػا لػػػـ تػػػؤد إلػػػى تغيػػػرات ىيتليػػػة مواتيػػػة فػػػى 
المعػػامالت الجاريػػة ليبلػػغ،  تػػدفقات ايسػػتثمار ا جنبػػى إلػػى ايقتيػػاد الميػػرى. فقػػد توايػػؿ عجػػز ميػػزاف

 ٛٔ/ٕٚٔٓإلػػى  ٙٔ/ٕ٘ٔٓفػػى السػػنوات الماليػػة مػػف  ٕٜٙ٘و  ٜٖٗٗٔو  ٖٜٔٛٔبماليػػيف الػػدويرات، 
 .(ٔ)ٜٔ/ٕٛٔٓمليوف دوير فى النيؼ ا وؿ مف السنة المالية  ٖٖ٘ٛعلى الترتيب، ثـ 

لقيمػة الجنيػو أما عف تدفقات رأس الماؿ ا جنبػى إلػى ميػر فيبػدو أيضػا أف التخفػيض المتوايػؿ  -ٙ
 ٜٕٔٓ-ٖٕٓٓالميرى لـ يتف مشجعا على نمو متوايػؿ ليػذه التػدفقات، فعلػى الػرغـ ممػا شػيدتو الفتػرة 

مف تدىور حاد فى قيمة الجنيو الميرى بالنسبة للدوير، ومف ثـ لبػاقى العمػالت ا جنبيػة للػدوؿ التػى ليػا 
ايسػػػتثمار المباشػػػر تػػػأرجح بػػػيف  عالقػػػات تجاريػػػة واسػػػتثمارية ملموسػػػة مػػػع ميػػػر، إي أف يػػػافى تػػػدفقات

، حيػػػث ارتفػػع علػػػى نحػػو متوايػػػؿ مػػػف ٕٔٔٓ/ٕٓٔٓ-ٕ٘ٓٓ/ٕٗٓٓايرتفػػاع واينخفػػػاض خػػالؿ الفتػػػرة 
ثػػـ تراجػػع  ٕٛٓٓ/ٕٚٓٓمليػػوف دوير عػػاـ  ٘.ٖٕٖٙٔإلػػى  ٕ٘ٓٓ/ٕٗٓٓمليػػوف دوير عػػاـ  ٛ.ٜٖٔٓ

وديا عاما )مػع شػيئ ليأخذ اتجاىا يع ٕٔٔٓ/ٕٓٔٓمليوف دوير عاـ  ٙ.ٕٛٛٔعلى نحو متوايؿ إلى 
مليوف دوير، ليػنخفض علػى نحػو واضػح بعػد  ٛ.ٕٖٜٚحيث بلغ  ٕٚٔٓ/ٕٙٔٓمف التذبذب( حتى عاـ 

و  ٕٛٔٓ/ٕٚٔٓمليػػػػػػوف دوير فػػػػػػى العػػػػػػاميف  ٜ.ٕٜٓ٘مليػػػػػػوف دوير ثػػػػػػـ  ٘.ٜٔٚٚذلػػػػػػؾ لييػػػػػػؿ إلػػػػػػى 
 .(ٕ)على الترتيب ٜٕٔٓ/ٕٛٔٓ

 -أو أى بلد آخر –وي يمتف بطبيعة الحاؿ أف تعزى تطورات تدفؽ ايستثمار ا جنبى إلى مير  -ٚ
إلى مجرد التغيرات فى سعر يرؼ الجنيو الميرى مقابؿ العمالت ا جنبية، فالحقيقة أف تطور تدفقات 

ملة الوطنية ايستثمار ا جنبى  ى بلد يعتمد على عوامؿ تثيرة ومتشعبة ليس مف أىميا سعر يرؼ الع
ف تاف ذلؾ ي ينفى أنو تلما تاف ىذا السعر مستقرا، بمعنى ثابتا أو يمتف توقعو مع  للبلد المضيؼ، وا 
تغيير محدود وبطىء، تلما تاف ذلؾ مشجعا على تدفؽ ايستثمارات ا جنبية المباشرة وغير المباشرة إلى 

تدفقات تتوف عادة شديدة الحساسية ايقتياد الوطنى، والعتس بالعتس. ويعزى ذلؾ إلى أف ىذه ال
لتقلبات سعر يرؼ العملة الوطنية للبلد المضيؼ خاية تلما تانت ىذه التدفقات إلى مجايت إنتاج 

                                                 
 ٙٚ-٘ٚص ص  ٜٕٔٓيونيو البنؾ المرتزى الميرىا النشرة اإلحيااية الشيرية،  (ٔ)
. إحياءات القطاع ٜٕٔٓلعاـ  ٖٕٙ( نوفمبر ٖٕٙالبنؾ المرتزى الميرىا النشرة الشيرية لالقتياد الميرى ) (ٕ)

 انظر على سبيؿ المثاؿ االخارجى. 
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سلعية وخدمية تسوؽ منتجاتيا فى السوؽ الوطنية للدولة المضيفة، ومف ثـ يتأثر ما تحولو ىذه 
ؼ عملة الدولة المضيفة مما يرفع مف درجة عدـ ايستثمارات مف أرباح إلى الدولة ا ـ بتقلب سعر ير 

 .(ٔ)فى دراسات الجدوى الخاية بيذه ايستثمارات -ومف ثـ درجة المخاطرة –اليقيف 
تذلؾ فإف تأثير سعر اليرؼ على تدفقات ايستثمار ا جنبى المباشر يعتمد على مجايت  -ٛ

تيريؼ منتجاتيا فييا. فيقؿ تأثير سعر  اإلنتاج التى تنساب إلييا ىذه التدفقات وا سواؽ التى تستيدؼ
يرؼ العملة الوطنية على تدفقات ايستثمارات ا جنبية التى تتجو إلى اليناعات ايستخراجية )بترولية 
تانت أـ منجمية( خاية وأف معظـ ىذه ايستثمارات، إف لـ يتف تليا، تتبع نظما يقتساـ اإلنتاج مع 

فى شتؿ حيص عينية إما أف تستخدميا فى مشروعاتيا الخاية  الدوؿ المضيفة وتحيؿ على عااداتيا
أو تيدرىا )ربما للدولة المضيفة( وتقتضى ثمنيا بإحدى العمالت ايرتتازية )الحرة(. تذلؾ يقؿ تأثير 
سعر يرؼ العملة الوطنية على ايستثمارات ا جنبية التى تستيدؼ تيريؼ منتجاتيا خارج الدولة 

بر ايستثمارات ا جنبية ىذه الدولة موطىء قدـ للويوؿ إلى أسواؽ الدوؿ المضيفة، أى عندما تعت
المحيطة بيا أو القريبة منيا ... أما إذا تانت ايستثمارات ا جنبية تستيدؼ اإلنتاج للسوؽ الوطنية للدولة 

ىذه المضيفة فإف عدـ استقرار سعر يرؼ العملة الوطنية ليذه الدولة يتوف لو تأثير أتبر على مثؿ 
ايستثمارات بحتـ أف معظـ، إف لـ يتف تؿ، إيرادات وأرباح أنشطتيا سيتوف بالعملة الوطنية مما 

 يستدعى تأثيرا قويا لسعر يرؼ ىذه العملة على ما تحولو ىذه ايستثمارات مف أرباح إلى وطنيا ا ـ.
ة الغالبة منيا تذىب وبتطبيؽ ما تقدـ على ايستثمارات ا جنبية التى تفد إلى مير نجد أف النسب -ٜ

إلػػى مجػػايت ي تتػػأثر تثيػػرا بسػػعر يػػرؼ العملػػة الوطنيػػة )الجنيػػو الميػػرى(، فمػػثال ايسػػتثمارات ا جنبيػػة 
فػػى البحػػث والتنقيػػب واسػػتخراج البتػػروؿ فػػى ميػػر بلغػػت نسػػبتيا فػػى إجمػػالى تػػدفقات ايسػػتثمار ا جنبػػى 

علػػػػى الترتيػػػػب،  ٕٙٔٓ/ٕ٘ٔٓو ٕ٘ٔٓ/ٕٗٔٓؿ السػػػػنتيف المػػػاليتيف % خػػػػال٘.ٖ٘% و ٗ.ٛ٘المباشػػػر 
% خػػػالؿ يوليو/سػػػبتمبر مػػػف السػػػنوات الماليػػػة الػػػثالث ٓ.ٔٚ% و ٗ.ٛٙ% و 2ٜٕ٘وبلغػػػت ىػػػذه النسػػػب 

فػػػى  –، وىػػػو مػػػا يعنػػػى أف مػػػا يقػػػرب (ٕ)علػػػى الترتيػػػب ٜٕٔٓ/ٕٛٔٓو  ٕٛٔٓ/ٕٚٔٓو  ٕٚٔٓ/ٕٙٔٓ
سػػػعر يػػػرؼ الجنيػػػو مػػػف ثلثػػػى تػػػدفقات ايسػػػتثمار ا جنبػػػى المباشػػػر إلػػػى ميػػػر يعالقػػػة لػػػو ب -المتوسػػػط

فػػى  -الميػػرى وي يتػػأثر بػػو ارتفاعػػا أو انخفاضػػا لسػػبب جلػػى ومعػػروؼ باعتبػػار أف ايسػػتثمارات ا جنبيػػة 
تسػػػترد نفقاتيػػا ايسػػتثمارية وتحيػػػؿ علػػى حيػػتيا مػػػف  -مجػػاؿ البحػػث عػػف واتتشػػػاؼ واسػػتخراج البتػػروؿ

ارج أو تبيعيا جزايػا أو تليػا إلػى البتروؿ المستخرج عينا فى شتؿ نسبة مف ىذا البتروؿ يمتف تيدرىا للخ
 مير بالدوير أو أى مف العمالت ايرتتازية ا خرى.

                                                 
)1( 

Vinh Nguyen Thi Thuy & Duong Trinh Thi Thuy; The Impact of Exchange Rate 

    Volatility on Exports in Vietnam; Journal of Risk and Financial Management, 6/12/2019. 

www.mdpi.com/journal/pfm   
(ٕ)

 حساب المعامالت الراسمالية. ٕ/ٕ/٘البنؾ المرتزى الميرى، المجلة ايقتيادية، أعداد مختلفة، البند   
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يضاؼ إلى ما تقدـ حاي أف ايستثمار ا جنبى المباشر فى تػؿ مػف القطػاعيف العقػارى والتمػويلى  -ٓٔ
بحتػـ أف  -وا رجػح أنػو ي يتػأثر علػى اإلطػالؽ -يتاد ي يتاثر بانخفاض سعر يػرؼ الجنيػو فػى ميػر 

ىػػوامش الػػربح فػػى ايسػػتثمار العقػػارى فػػى ميػػر مػػف ايرتفػػاع بحيػػث تعػػوض مػػا قػػد يتػػوف لتخفػػيض قيمػػة 
الجنيػػو مػػف تػػأثير سػػلبى علػػى أربػػاح المسػػتثمريف ا جانػػب فػػى ىػػذا القطػػاع عنػػد تحويػػؿ ىػػذه ا ربػػاح إلػػى 

ع التمػويلى جنبػى المباشػر فػى القطػاأوطانيـ فػى الخػارج. وتنطبػؽ نفػس ىػذه المالحظػة علػى ايسػتثمار ا 
بحتـ أف ايستثمارات وعواادىا فى ىػذا القطػاع تسػوى أمورىػا )مػف حيػث التيػفية والعوااػد السػنوية( بػنفس 

 العمالت التى وردت بيا وىى غالبا مف العمالت ايرتتازية.
ذا ما يحظنا أف متوسط تدفؽ تؿ مف ايستثمار ا جنبى العقػارى والتمػويلى بلػغ حػوالى  -ٔٔ % ٕ.٘وا 
وأضفنا إلى ذلؾ ما سبؽ ذتره )الفقػرة ٜٕٔٔٓ/ٕٛٔٓ-ٕ٘ٔٓ/ٕٗٔٓالترتيب خالؿ الفترة  % علىٓ.ٗو 
% مػػف ٙٙأعػػاله( عػػف أف ايسػػتثمار ا جنبػػى المباشػػر فػػى قطػػاع البتػػروؿ )ويمثػػؿ فػػى المتوسػػط نحػػو  ٜ

جملة ايستثمار الجنبى المباشر فى مير( ي يتأثر بتخفيض قيمة الجنيو يمتػف أف نخلػص إلػى أف مػا ي 
% مػف ايسػتثمار ا جنبػى المباشػر الػذى يتػدفؽ إلػى ميػر ي يتػأثر سػلبا أو إيجابػا بتخفػيض ٓٚؿ عف يق

 قيمة الجنيو الميرى.
وفيما يتعلؽ بالنسبة المتبقية مف تدفقات ايستثمار ا جنبى المباشر إلى مير، وىى فى حدود  -ٕٔ
سياحة، وايتيايت وتتنولوجيا %، فإنيا موزعة بيف قطاعات اليناعة، والزراعة، واينشاءات، والٖٓ

المعلومات، وخدمات أخرى، واستثمارات غير موزعة. وباستثناء استثمارات الخدمات ا خرى وغير 
الموزعة التى ي تتوفر عنيا بيانات تفيح عف تنييا، فإف تدفقات ايستثمارات ا جنبية المباشرة إلى باقى 

الجنيو الميرى تأثير مشجع أو مثبط علييا  سباب ىذه القطاعات ي يتوقع اف يتوف لتخفيض قيمة 
متعددة أىميا أف جزءا معتبرا مف ىذه ايستثمارات يأتى فى رتاب الشرتات متعدية الجنسيات وىى ي 
تعدـ الوسااؿ وا ساليب التى تمتنيا، حاؿ تونيا تنت  للسوؽ الميرية وتحيؿ على قيمة منتجاتيا 

. ٕر السلبى لتخفيض قيمة ىذا الجنيو على أرباحيا المحولة إلى الخارجبالجنية الميرى، مف تجنب التأثي
جراءات تمييزية للمستثمر  ويضاؼ إلى ذلؾ أف تثيرا مف ىذه ايستثمارات يأتى فى إطار سياسات وا 

                                                 
 النسب محسوبة مف البنؾ المرتزى الميرىا المرجع السابؽ مباشرة. ( (ٔ

(ٕ)
مف بيف ىذه الوسااؿ وا ساليب المبالغة فى أسعار وتتاليؼ ما تورده الشرتات ا ـ، و/أو مراتزىا الرايسية، ا جنبية  

إلى فروعيا أو وتالايا فى مير مف مدخالت راسمالية و/أو وسيطة بيدؼ تعويض ما قد يتوف لتخفيض قيمة الجنيو 
الخارج )ربما يتوف مف أشير ا مثلة على ذلؾ ما يحدث مف جانب مف تأثير سلبى على حجـ أرباحيا المحولة إلى 

شرتات ا دوية العالمية فى تثير مف البالد النامية، ومف بينيا مير لضماف أف تنخفض التزاماتيا الضريبية تجاه 
ولو مف أرباح الدولة المضيفة على النحو الذى الذى يؤمنيا ضد ا ثر السلبى لتخفيض قيمة العملة الوطنية على ما تح

    للخارج(.
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تاحة ا راضى والخدمات بشروط  ا جنبى يمتف أف يتوف مف بينيا إعفاءات ضريبية لفترة مف الزمف، وا 
 ت لتيسير دخوؿ مجايت ومناطؽ ايستثمار والخروج منيا.         ميسرة وضمانا

نخلػػص ممػػا تقػػدـ إلػػى أف تخفػػيض قيمػػة الجنيػػو الميػػرى علػػى امتػػداد مػػا يقػػرب مػػف سػػبعة عقػػود مػػف 
التوازف الخارجى، أى التوازف فى ميزاف المدفوعات، فعجز الميزاف التجارى توايؿ فػى تػؿ تحقؽ الزمف لـ 

ف تانػػت ىنػػاؾ بضػػع سػػنوات حقػػؽ فييػػا ميػػزاف المعػػامالت الجاريػػة توازنػػا أو فااضػػا  سػػنوات ىػػذه الفتػػرة، وا 
ى الػدواـ محدودا فالفضؿ فى ذلؾ يرجع إلى ميػزاف التجػارة غيػر المنظػورة )ميػزاف الخػدمات( الػذى حقػؽ علػ

فااضػػا لعػػب، ومػػا زاؿ يلعػػب، دورا ملطفػػا لمقػػدار العجػػز المتوايػػؿ فػػى ميػػزاف المػػدفوعات الميػػرى بيػػد أف 
ذلػػؾ لػػـ يتػػؼ لتحقيػػؽ التػػوازف الخػػارجى، وذلػػؾ مػػا يقودنػػا إلػػى اسػػتنتاج مػػؤداه أف تخفيضػػات قيمػػة الجنيػػو 

لػى الحػد الػذى ىػبط بيػذه القيمػة الجدوى فى تحقيؽ ىذا التوازف بالرغـ مف تترارىا إضعيفة الميرى تانت 
ذا تػاف ذلػؾ تػذلؾ،  ٚٓ.ٓدويرا أمريتيػا إلػى أقػؿ مػف  ٙ.ٕمػف  –تما أشرنا فيما تقػدـ  – دويرا أمريتيػا. وا 

فمػػاذا عػػف التػػوازف الػػداخلى المتعلػػؽ بالميزانيػػة العامػػة للدولػػة؟ ىػػؿ نجػػح إىػػدار قيمػػة الجنيػػو الميػػرى فػػى 
 يزانية؟ ذلؾ ما نحاوؿ بيانو فيما يلى.المساىمة فى الويوؿ إلى توازف ىذه الم

 :سعر الصرف والموازنة العامة لمدولة  3-1-0
يتاد يتوف عجز الموازنة العامة للدولة سمة مالزمة لالقتيػاد الميػرى منػذ مػا يقػرب مػف سػتة عقػود 
مف الزماف على الرغـ مما حدث خالليا مف تخفيضات تبيرة لسعر يرؼ الجنيو الميرى، ممػا يعنػى أف 

التخفػػيض لػػـ يسػػيـ فػػى تحقيػػؽ التػػوازف الػػداخلى معبػػرا عنػػو بػػالتوازف بػػيف اإليػػرادات والنفقػػات العامػػة. ىػػذا 
وتجنبػػا لمػػا قػػد يقتضػػيو إيضػػاح ذلػػؾ بالتفيػػيؿ مػػف ابتعػػاد عػػف يػػلب موضػػوع الفيػػؿ الحػػالى مػػف الدراسػػة 

 ٕٙٔٓمبر نػػوف ٖفإننػػا نتتفػػى ىنػػا باإلشػػارة إلػػى أف التخفػػيض ا خيػػر لسػػعر يػػرؼ الجنيػػو الميػػرى فػػى 
جنيػػو فػػى  ٗٔ.ٛٔ% خػػالؿ بضػػعة شػػيور لييػػؿ إلػػى ٓٓٔوترتػػب عليػػو ارتفػػاع سػػعر الػػدوير بػػأتثر مػػف 

جنييػا  ٜٓ.ٙٔثػـ انخفػض أتثػر إلػى  ٕٛٔٓجنييػا فػى يوليػو ٜٙ.ٚٔثـ انخفػض قلػيال إلػى  ٕٚٔٓيوليو 
 .(ٔ)ٜٕٔٓفى ديسمبر 

الذى طبؽ اعتبار مف نوفمبر ومع ىذه التغيرات فى سعر اليرؼ، بما فييا التخفيض الحاد       
 ٜٜٖٓ٘ٚمليوف جنيو إلى  ٜٜٖٖ٘ٗ، استمر عجز الموازنة العامة للدولة فى الزيادة ليرتفع مف ٕٙٔٓ

، ٕٛٔٓ/ٕٚٔٓ-ٙٔ/ٕ٘ٔٓمليوف جنيو فى ا عواـ المالية الثالثة على الترتيب للفترة  ٜٕٖٚٙٗثـ 
، (ٕ)ٜٕٔٓ/ٕٛٔٓمليوف جنيو فى العاـ ٓٓٓ٘ٙٗوتشير تقديرات أولية إلى أف ىذا العجز ربما يتجاوز

ومف ثـ يمتف استنتاج أف تخفيض سعر يرؼ الجنيو لـ يسيـ فى تحقيؽ توازف الميزانية العامة للدولة  
بحتـ ما توضحو البيانات مف تزايد عجز ىذه الميزانية ... فيؿ معنى ذلؾ أف تخفيض قيمة العملة 

                                                 
(ٔ)

 . ٜٕٔٓ-ٕٙٔٓانظر البنؾ المرتزى الميرى، النشرة اإلحيااية الشيرية، أعداد الفترة  
(ٕ)

  .ٜٕٔٓسبيتمبر  ٕٓٚانظر البنؾ المرتزى الميرى، النشرة اإلحيااية الشيرية، العدد  
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عجز المترايد للموازنة العامة فى مير؟ ربما يتوف مناسبا الوطنية ي يمتف أف تتوف لو فاادة فى عالج ال
 أف نستيؿ القسـ  الثانى مف ىذا الفيؿ بمحاولة تقديـ إجابة على ىذا التساؤؿ.        

ثانيا: توجيات أساسية مقترحة لمتعامل مع قضية سعر الصرف وتاثيره عمى ميزان المدفوعات   
 والموازنة العامة لمدولة:

 صرف وعجز الموازنة العامة:تخفيض سعر ال 
ي يتاد يختلؼ أى مف الميتمػيف بالشػأف ايقتيػادى، أتػاديمييف تػانوا أـ تنفيػذييف أـ إعالميػيف أو 
حتى مف جميور المتابعيف للشأف العاـ داخليا وخارجيا، على أف السياسات ايقتيادية بمتوناتيا المتعػددة 

آثارىا ونتااجيا، وأف ىذه اآلثار والنتاا  ليا أبعاد اجتماعية متفاعلة فيما بينيا سواء مف حيث متوناتيا أو 
ف تخفػيض قيمػة وا   سات ايقتيادية ذاتيػا وتتػأثر بيػا،وسياسية وتعليمية وتتنولوجية وثقافية تؤثر فى السيا

الجنيػػػو الميػػػرى سػػػاىـ فػػػى زيػػػادة احتياطيػػػات النقػػػد ا جنبػػػى لػػػدى البنػػػؾ المرتػػػزى )أساسػػػا بفضػػػؿ زيػػػادة 
 ٕٙٔٓ/ٕ٘ٔٓمليوف دويرا عاـ  ٗ.ٚٚٓٚٔالميريييف العامليف فى الخارج، حيث ارتفعت مف تحويالت 

مليػػػػوف دويرا  فػػػػى الثالثػػػػة أربػػػػاع  ٗ.ٕٔٔٛٔوبلغػػػػت  ٕٛٔٓ/ٕٚٔٓمليػػػػوف دويرا عػػػػاـ  ٜ.ٕٜٖٕٙإلػػػػى 
. وىػػذه الزيػػادة دخلػػت بالشػػؾ فػػى غطػػاء اإليػػدار النقػػدى ممػػا أدى إلػػى (ٔ)ٜٕٔٓ/ٕٛٔٓا ولػػى مػػف عػػاـ 

، (ٕ)ٜٕٔٓإلػػى يونيػػو  ٕ٘ٔٓ% خػػالؿ الفتػػرة مػػف يونيػػو ٚٔالسػػيولة المحليػػة بمتوسػػط سػػنوى حػػوالى زيػػادة 
% تقريبػػا( خػػالؿ ٛ.ٗوبمقارنػة ىػػذا المعػػدؿ لزيػػادة السػػيولة بمتوسػػط معػػدؿ النمػػو للنػػات  المحلػػى اإلجمػػالى )

، وعلػػى (ٖ)ةنفػػس الفتػػرة يتضػػح لنػػا أف الحتومػػة الميػػرية اتبعػػت سياسػػة تضػػخمية واضػػحة خػػالؿ ىػػذه الفتػػر 
الرغـ مف أف ىذه السياسة جاءت فى رتاب ايلتزاـ ببرام  اإليالح ايقتيادى التػى تنفػذىا الحتومػة فػى 
إطار اتفاقات المساندة مع تؿ مف يندوؽ النقد والبنؾ الدولييف، وعلػى الػرغـ مػف أف السػيطرة علػى عجػز 

متونػػات الرايسػػية لمثػػؿ ىػػذه البػػرام ، إي أننػػا الموازنػػة العامػػة للدولػػة )لتحقيػػؽ النػػوازف الػػداخلى( تعػػد أحػػد ال
نطػػػرح تسػػػاؤي جوىريػػػاا لمػػػاذا لػػػـ تعمػػػد السياسػػػة الماليػػػة للحتومػػػة الميػػػرية إلػػػى اسػػػتثمار نتػػػاا  السياسػػػة 
التضػػخمية فػػى تخفػػيض قيمػػة العجػػز فػػى الموازنػػة العامػػة للدولػػة بتطبيػػؽ الضػػريبة التيػػاعدية علػػى دخػػوؿ 

% علػػى ٓٚ% أو ٓٙؿ بسػػعر ىػػذه الضػػريبة  إلػػى مػػا ي يقػػؿ عػػف الفاػػات التػػى تسػػتفيد مػػف التضػػخـ لتيػػ
ألػػؼ جنيػػو فػػى الشػػير وىػػو  ٕ٘ٔمليػػوف جنيػػو فػػى السػػنة )أى بمػػا يعػػادؿ  ٘.ٔالػػدخوؿ التػػى تتجػػاوز مػػثال 

 مبلغ تاؼ لمعيشة رغدة بالنسبة لعموـ ا حواؿ ايقتيادية فى مير(. 
                                                 

  .ٙٚ-٘ٚص ص  ٕٔجدوؿ  ٜٕٔٓسبتمبر  ٕٓٚانظر البنؾ المرتزى الميرى، النشرة اإلحيااية الشيرية، العدد  (ٔ)

 .ٖٔ-ٕٔالمرجع السابؽ مباشرة، ص ص ( 2)

وتتضح الطبيعة التضخمية ليذه السياسة أتثر إذا ما أخذنا فى ايعتبار أيضا رفع أسعار التيرباء والمياه والمشتقات  (ٖ)
اإلنتاجى وايستيالتى فى حياة البترولية ا ساسية )بنزيف وسوير ومازوت وغاز( وتليا مدخالت أساسية للجانبيف 

الميرييف وتدفع الزيادة فى أسعارىا أسعار معظـ السلع والخدمات فى مير إلى ايرتفاع، مما يدعـ اآلثار التيخمية 
 للسياستيف المالية والنقدية.
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اوضػػى المناسػػب مػػع تبػػار المسػػتثمريف مػػع بػػذؿ الجيػػد التف –لػػو نفػػذت الحتومػػة مثػػؿ ىػػذا ايقتػػراح 
فا رجح أف النتاا  ستتوف إيجابية بوضوح فػى اتجػاه  -ورجاؿ ا عماؿ واتحاداتيـ وجمعياتيـ الممثلة ليـ 

تحقيؽ توازف الموانة العامة للدولة وزيادة قػدرة الدولػة علػى تطبيػؽ بػرام  رشػيدة للػدعـ والرعايػة ايجتماعيػة 
 لمواطنيف بعد دراسات جادة وموضوعية لتحديد مف ىـ المستحقيف. واليحية لمف يستحقونيا مف ا

 :تخفيض سعر الصرف وميزان المدفوعات 
إذا تانت النظرة التحليلية التى قدمناىا عف العالقة بيف تخفيض سعر يرؼ الجنيو الميرى وحالة ميػزاف 

تخفػيض سػعر يػرؼ الجنيػو فاعلية  ضعؼالمدفوعات الميرى تشير بوضوح، ووفقا لألرقاـ الفعلية، إلى 
فػػإف ذلػػؾ يشػػير بوضػػوح إلػػى وجػػود عوامػػؿ  ٔالميػػرى فػػى تحقيػػؽ التػػوازف فػػى ميػػزاف المػػدفوعات الميػػرى

أخػػػرى ربمػػػا تتػػػوف أتثػػػر أىميػػػة أو فاعليػػػة مػػػف سػػػعر اليػػػرؼ فػػػى تحقيػػػؽ ىػػػذا التػػػوازف، وذلػػػؾ مػػػا نحػػػاوؿ 
متونػػات ميػػزاف المػػدفوعات توضػػيحو مػػف خػػالؿ مجموعػػة المالحظػػات التاليػػة التػػى نبػػدييا فػػى ضػػوء تنػػاوؿ 

بتغيػػػرات سػػػعر يػػػرؼ العملػػػة الميػػػرية. وىػػػذه المتونػػػات ىػػػى بيػػػفة  -أو يتوقػػػع أف تتػػػأثر –التػػػى تتػػػأثر 
والواردات السػلعية والخدميػة، وميػزاف دخػؿ ايسػتثمار، والحسػاب الرأسػمالى والمػالى ...  ٕاليادرات أساسية

ذا تنا قد أوضحنا فيما تقدـ، ومف واقػع ا رقػاـ الفعليػة المنشػورة، أف تخفػيض قيمػة الجنيػو الميػرى  تػاف وا 
حػاوؿ فػى الفقػرات عالج المشتلة المزمنة للعجز فى ميػزاف المػدفوعات الميػرى، فإننػا نلو تأثير بسيط في 

التػػى يتعػػيف اينتبػػاه  -بخػػالؼ سػػعر اليػػرؼ–التاليػػة أف نسػػترعى اينتبػػاه إلػػى تثيػػر مػػف العوامػػؿ ا خػػرى 
 .إلييا وحسف إدارتيا

 الصادرات والواردات السمعية والخدمية 
 خدماتايتعلؽ ا مر ىنا بقسميف أساسييف فى ميزاف المدفوعات، أوليما الميزاف التجارى، وثانييما ميزاف ال

ذا ما بدأنا بميزاف الخدمات، نجد أنو يحقؽ فااضا متوايال بفضؿ المتحيالت مف النقؿ التى  ( أ وا 
( ٜٕٔٓ/ٕٛٔٓ-ٕٗٔٓ/ٖٕٔٓ% خالؿ الفترة ٘٘تشمؿ إيرادات قناة السويس )بنسبة لـ تقؿ عف 

وىذه ي عالقة ليا بتخفيض أو رفع سعر يرؼ الجنيو  نيا تقتضى بالدوير أو إحدى العمالت 
ايرتتازية ا خرى. إي أف المقارنة بيف اإليرادات )المتحيالت( مف السفر ومدفوعات السفر، خالؿ 

،  تتشؼ عف أف نسبة مرتفعة مف اإليرادات السياحية لمير ٜٕٔٓ/ٕٛٔٓ -ٕٗٔٓ/ٖٕٔٓالفترة 

                                                 
ومما يؤيد ىذا ايستنتاج ما جاء فى عرض للدراسات السابقة، بإحدى الدراسات الحديثة، مف استنتاج مؤداه مف أف  (1)

ا ثر اليافى لتغير سعر اليرؼ على اليادرات مراوغ طبقا لمالحظة أف نتاا  دراسة ىذا ا ثر تتبايف تبعا للفروض 
يات النمذجة المتبعة لدراسة ىذا ا ثر، ىذا فضال عف أف معظـ البديلة التى يمتف استخداميا وأيضا طبقا يستراتيج

الدراسات التطبيقية التى تـ الرجوع إلييا توضح أف العالقة بيف يادرات أى دولة بمفردىا وتقلب سعر يرؼ عملتيا 
   (.ٖ، مرجع سابؽ ص Vinh Inguyenىى عالقة سلبية فى ا جؿ الطويؿ )انظر 

يناير  ٕٓ٘ذه الفقرة مستمدة مف البنؾ المرتزى الميرى، النشرة اإلحيااية الشيرية، العدديف البيانات الواردة فى ى (ٕ)
 . الجداوؿ الخاية بميزاف المدفوعات.ٜٕٔٓسبتمبر  ٕٓٚ، و ٕٛٔٓ
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لسفر إلى )وقد سجلت زيادات ملحوظة فى ا عواـ المالية الثالثة ا خيرة مف ىذه الفترة( تستنفد فى ا
، والمالحظ أف ىذه النسبة مالت ٔ% خالؿ ىذه الفترةٓ٘الخارج، حيث بلغ متوسط ىذه النسبة نحو 

إلى اينخفاض خالؿ العاميف ا خيريف مف ىذه الفترة ربما بسبب تخفيض قيمة الجنيو الذى مف 
إلى الخارج.  -مف غير المساوليف الرسمييف –المتوقع أف يتوف قد أثر سلبا على سفريات الميرييف 

ولتف ذلؾ ليس بتاؼ إذ يتعيف ترشيد السفريات العامة والخاية للخارج للمساىمة فى تخفيؼ اآلثار 
السلبية للعجز المزمف فى ميزاف المدفوعات وما يرتبط بو مف تدىور قيمة الجنيو الميرى بتؿ ما 

يع الدخؿ عما تقتضية اعتبارات التفاءة ايقتيادية يعنيو ذلؾ مف ضغوط تضخمية وانحرافات بتوز 
 وايجتماعية.

وما ي شؾ فيو أف قطاع السياحة أحد الميادر الرايسية لمتحيالت مير مف العمالت بيد أنو مف  ( ب
المطلوب بإلحاح العمؿ على رفع يافى إيرادات البلد مف العمالت ا جنبية مف ىذا القطاع 

نما أيضا بالعمؿ بمضاعفة الجيود ليس فقط بالت روي  للمزارات السياحية الميرية بأنواعيا المختلفة وا 
على تعظيـ المدخالت الميرية المنشأ فى مجموع مدخالت اإلنتاج ليذا القطاع بحيث يتـ تعظيـ 
ا ثر اليافى لقطاع السياحة الميرى على حييلة البلد مف العمالت ا جنبية مما يحد مف الحاجة 

 نخفاضات أخرى فى سعر يرؼ الجنيو بالنسبة للعمالت ا جنبية. إلى تخفيضات أو ا
ويتعلؽ بميزاف الخدمات أيضا ما يرد بو مف متحيالت أخرى ومدفوعات أخرى وتلتاىما غير  ( ت

موضحتاف على نحو ما تقتضى بو الشفافية وميداقية البيانات، ولتف إذا يحظنا أف قيمة بند ىذه 
% مف قيمة المدفوعات ا خرى خالؿ الفترة ٘ٙالمتوسط المتحيالت ا خرى لـ تتجاوز فى 

 درتنا أف ليذا البند المَجًيؿ أثر يعتد بو فى دفع قيمة الجنيو  ٕٜٕٔٓ/ٕٛٔٓ-ٕٗٔٓ/ٖٕٔٓ
 الميرى إلى اينخفاض، ومف ثـ فى تخفيض سعر يرؼ الجنيو.

ذا ماانتقلنا إلػى الميػزاف التجػارى، أى ميػزاف العالقػة بػيف اليػادرات والػوا ( ث ردات السػلعية، فػإف مػا سػبؽ وا 
فعاليػػة التخفيضػػات المتتاليػػة لقيمػػة الجنيػػو الميػػرى، بالنسػػبة للعمػػالت ا جنبيػػة، ضػػعؼ ويحظنػػاه مػػف 

فى عالج العجز المػزمف ليػذا الميػزاف، علػى امتػداد مػا يقػرب مػف العقػود السػبعة الماضػية مػف الزمػاف، 
 يدعونا إلى أف نسترعى اإلنتباه إلى ما يلىا

  ة السلعية الميرية مع العالـ الخارجى يجب أف تستند إلى دراسات جادة ومتعمقة لمرونات أف التجار
الجياز اإلنتاجى السلعى الميرى وقدرتو على التتيؼ مع نمو وانتماش تؿ مف الطلب المحلى 
وا جنبى على المنتجات السلعية بحد أدنى مف التتاليؼ ايقتيادية وايجتماعية وبأقؿ قدر مف 

التضخمية السافرة أو المقنعة. تما يتعيف أف تمتد ىذه الدراسات إلى العالقة بيف ىوامش  الضغوط
وتلؾ  tradable goodsومعديت الربح فى قطاعات إنتاج السلع القابلة للدخوؿ فى التجارة الدولية 

                                                 
 

(ٕ)
 .نفس الميدر السابؽ مباشرة 
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، فتلما تانت ىوامش ومعديت non-tradable goodsغير القابلة للدخوؿ فى التجارة الدولية 
الربح أعلى فى إنتاج السلع القابلة للدخوؿ فى التجارة الدولية تلما تانت فرص التوسع فى إنتاج ىذه 

 والعتس يحيح. السلع أتبر،
  التجارة السلعية الميرية مع العالـ الخارجى يتعيف أف تقوـ على دراسات جادة ومتعمقة لألسواؽ

دراسات تقتضى تتاتؼ جيود العديد مف ا جيزة الخارجية وفرص النفاذ إلييا والتعامؿ معيا، وىى 
المختية سواء تانت حتومية تخطيطية وتنفيذية، أـ بحثية، أـ ميرفية، أـ تمثيلية تجمعيات رجاؿ 
ا عماؿ واتحادات المنتجيف والميدريف والمستورديف. وا فضؿ أف تيب نتاا  ودراسات وجيود تؿ 

ية تمثؿ فيو تؿ ىذه الجيات ويرأسو رايس مجلس ىذه الجيات لدى مجلس أعلى للتجارة الخارج
الوزراء أو مف ينيبو فى ذلؾ وا فضؿ أف يتوف وزيرة/وزير التخطيط، وتتوف لو أمانة فنية تنسؽ بيف 

 دراسات مختلؼ ىذه الجيات وتستخلص منيا النتاا  والتوييات المناسبة.
  الوثيؽ فيما بينيا، ا سواؽ الخارجية تؿ ىذه الجيات علييا أف تدرس، تؿ فيما يخيو ولتف بالتعاوف

مف حيث خيااييا والتحويت التى طرأت وتطرأ علييا، والقوى والمتغيرات المؤثرة فييا، والقواعد أو 
ا عراؼ المنظمة للتعامؿ فى ىذه ا سواؽ والحوافز اإليجابية والسلبية لاللتزاـ بيذه القواعد وا عراؼ، 

تقاليد العمالء، والخدمات اللوجستية المتاحة بيا، فضال عف أتبر ومستويات دخوؿ وأذواؽ وعادات و 
 قدر مف المعلومات عف المنافسيف فى ىذه ا سواؽ.

  ومف ا فضؿ، إف لـ يتف مف المحتـ، أف تيب نتاا  تؿ ىذه الدراسات فى منظومة التحليؿ الرباعى
تتوف الميزة ا ساسية لمثؿ (. وربما SWOT Analysisلجوانب القوة والضعؼ، والفرص والتحديات )

ىذا التحليؿ أنو يلخص نتاا  تافة الدراسات المشار إلييا أعاله، وغيرىا مما قد يضاؼ إلييا، على 
نحو يوضح أولوية واتجاه ما يجب تبنيو مف سياسات وبذلو مف جيود لعالج مشتلة العجز المزمف 

 فى الميزاف التجارى الميرى.
  والجوانب التنظيمية واإلجرااية الخاية بتؿ منياافيـ طبيعة ا سواؽ الخارجية 
  فمف حيث مفيـو السوؽ نفسو لـ يعد مرتبطا بمتاف أو موقع جغرافى محدد )محلى أـ إقليمى أـ

نما أيبح مرتبطا بمجاؿ أونطاؽ اتيايت وتبادؿ معلومات  عالمى( يلتقى فيو البااعوف والمشتروف، وا 
وايتيايت، ومف ثـ أيبحت ميارات التعامؿ مف شبتة بفضؿ تطور تتنولوجيا المعلومات 

المعلومات وايتيايت واحتراـ القواعد القانونية واإلجرااية وحجيتيا مف أىـ عوامؿ بناء وتطوير 
القدرات على التعامؿ مع ا سواؽ والولوج إلييا والتروي  للمنتجات الوطنية فى ا سواؽ العالمية مع 

عتمدة دوليا وعلى مستوى ا سواؽ المحلية للدوؿ، ومف ثـ زيادة اليادرات، ايلتزاـ بالموايفات الم
 وقد أيبحت ىذه العوامؿ أتثر أىمية وفعالية فى زيادة اليادرات مف تخفيض قيمة العملة الوطنية.

  ومف حيث الجوانب التنظيمية واإلجرااية فى ا سواؽ الخارجية فإنيا تعتبر بمثابة قواعد واجبة ايحتراـ
تؿ مف يريد أف ييدر ليذه ا سواؽ، فمثال مما يساعد فى زيادة اليادرات السلعية إلى ايقتيادات ل
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المتقدمة ومعظـ ايقتيادات الياعدة أف تلتـز الدولة الميدرة ليذه ا سواؽ بالتوقيتات المتفؽ علييا 
توقيتات يترتب بخيوص شحف وويوؿ البضااع إلى ىذه ا سواؽ  ف التراخى فى ايلتزاـ بيذه ال

. تذلؾ فإف اطماناف المستورديف فى (ٔ)عليو ارتفاع فى التتاليؼ بالنسبة للمستورد  سباب متعددة
الخارج إلى سالمة ودقة المعايير اليحية والبياية التى تطبقيا جيات الرقابة على اليادرات فى بلد 

طلوب بإلحاح استمرار عمؿ مثؿ ىذه . ومف الم(ٕ)المنشأ مف العوامؿ اليامة لتنمية اليادرات السلعية
الجيات وتنمية اليالت والروابط بينيا وا سواؽ الخارجية لمزيد مف التعرؼ على خيااييا 

 ومتطلباتيا وتوعية الميدريف الميرييف بيا.
ومف العوامؿ اليامة جدا فى تشجيع اليادرات الميرية ايىتماـ بعمليات التعباة والتغليؼ مف  -

ميا ا ماف البياى للمواد المستخدمة فى التعباة والتغليؼ بتوضيح مطبوع على تؿ زوايا متعددة أى
عبوة وتغليؼ عف طبيعة ىذه المواد وتيفة التخلص اآلمف منيا إما بمجايت إعادة تدويرىا )وىو 

 ا فضؿ( أو بأى طرؽ أخرى آمنة بيايا.
لى العبوة أو الغالؼ، مف تذلؾ يعتبر تنميط العبوات مف حيث الحجـ والوزف، وتوضيح ذلؾ ع -

العوامؿ اليامة فى التروي  لليادرات إلى معظـ الدوؿ ا جنبية. وتزداد أىمية ىذه العامؿ تلما تاف 
ىناؾ حرص على ايىتماـ ببياف بعض المعلومات ا ساسية المتيلة بالجوانب اليحية )خاية 

التيربااية والتى تعمؿ بالغاز( للمنتجات الغذااية والمالبس( واستيالؾ الطاقة )خاية لألجيزة 
 واحتياطات ا ماف الشخيى والبياى المتيلة بيذه المنتجات.

ذا تاف عدـ مراعاة بعض أو تؿ ىذه ايعتبارات يقلص إلى حد بعيد مف فاعلية تخفيض قيمة  - وا 
 الجنيو الميرى فى زيادة اليادرات السلعية الميرية إلى الخارج، فإف ىذه النتيجة تتعمؽ أتثر 

ما أخذنا فى ايعتبار الدور المتزايد للبوريات السلعية فى التجارة الدولية لتثير مف السلع  إذا
، وعلى الرغـ مف أف ىذا اتجاه عاـ بالنسبة لمتونات ىذه التجارة )خاية مع (ٖ)موضوع ىذه التجارة

                                                 
مف ىذه التتاليؼ على سبيؿ المثاؿ ا رضيات التى تدفع على تجاوز فترة تحميؿ البضاعة مف ميناء الويوؿ إلى الجيات المعنية حدا معينا  (1)

مسموحا بو مف جانب سلطات ىذا الميناء، تذلؾ فإف معظـ الدوؿ المتقدمة تضع قواعد محددة لتوقيتات تحرؾ شاحنات البضااع فى الطرؽ 
وارع الداخلية بالمدف وأيضا لتفريغ وتحميؿ البضااع فيما بيف الموانىء والمخازف ومتاجر البيع للمستلؾ النيااى وتفرض غرامات العامة والش

  باىظة على مخالفة تلؾ القواعد.

ااف وثقة المستورديف مما ىو جدير بالذتر أف شيادات اليياة العامة الميرية للرقابة على اليادرات والواردات تانت مف أىـ عوامؿ اطم (2)
ا جانب فى اليادرات الميرية، وذلؾ ما يحظناه مف بعض المسوح التى نفذناىا مع الفريؽ البحثى الذى عنى بدراسة واقتراح استراتيجية 

 USAID &Ministry of Economy and Foreign Trade; Achieving Egyptian Exportلتنمية اليادرات الميرية )راجع 
Growth. Cairo 1995.)     

قبؿ الميالد، وقد تطورت ىذه البوريات عبر الزمف لتواتب اينتقاؿ مف النقود  ٓٓٓٗو  ٓٓ٘ٗيعود تاريخ بوريات السلع إلى ما بيف سنتى  (3)
ليشمؿ السلعية إلى التقود اياتمانية واينتقاؿ مف التبادؿ الحاضر إلى العقود اآلجلة، تما اتسع نطاؽ السلع محؿ التبادؿ فى ىذه البوريات 

وا سلحة فضال عف منتجات غلب السلع الرراعية تالقمح والذرة والماشية وا رز والزبد والبيض والبطاطا وفوؿ اليويا وا قمشة والخشب أ
يناعات استخراجية تالبتروؿ والفحـ والمعادف، وأغلب اليفقات التى تتـ فى ىذه البوريات تتعلؽ بعمليات استيراد وتيدير بيف 

    https://ar.wikipedia.org/wiki_، يدياا سوؽ سلع أساسيةٔحاضرة أوآجلة )انظر ويتيبالدوؿ سواء بعقود 

https://ar.wikipedia.org/wiki%20_
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الدور المتزايد لألجيزة ايلتترونية وتتنولوجيا المعلومات وايتيايت فى تيميـ وتينيع التثير مف 
زراعية –المنتجات( إي أف دور البوريات السلعية أتثر وضوحا وتأثيرا بالنسبة لمعظـ السلع التقليدية 

ذا تانت مثؿ ى(ٔ)التى تغلب على اليادرات الميرية -تانت أـ يناعية ذه البوريات تجعؿ ... وا 
ا سعار محددة فى ا سواؽ الخارجية فإف تخفيض قيمة الجنيو غالبا لف يجدى فى تخفيص سعر 

فى ىذه ا سواؽ، بؿ إف الميدريف الميرييف -ومف ثـ زيادة الطلب ا جنبى عليو –المنت  الميرى
نيو )تخفيضا سافرا، أـ لمثؿ ىذه السلع قد يتعرضوف لدعاوى اإلغراؽ إذا ما ترجموا تخفيض قيمة الج

مقنعا تما فى حالة سياسة دعـ اليادرات( إلى تخفيض فى أسعار تيديرىـ للسلع التى ليا بوريات 
 عالمية.

  مف الميـ جدا فى التروي  لليادرات الميرية أف تتالءـ خيااييا الفنية وموايفاتيا وأعمارىا
اؽ الساادة فى ا سواؽ المستيدفة، ومف ثـ فى ايستخداـ مع البياات ايقتيادية وايجتماعية وا ذو 

يجب مثال أف تتوف دراساتنا لألسواؽ الخارجية شاملة ليس فقط لتفضيالت المستخدميف النيااييف ليذه 
اليادرات )سواء  غراض ايستيالؾ النيااى أـ  غراض ايستيالؾ الوسيط فى أنشطة إنتاجية( 

نما أيضا  ىداؼ الوسطاء التجارييف سوا ء تانوا مستورديف لليادرات الميرية أـ يتاجروف فييا فى وا 
خاية فى الدوؿ المتقدمة حيث الدخوؿ مرتفعة  -أسواقيـ الداخلية. فمثال مف أىداؼ ىؤيء الوسطاء 

زيادة معدؿ دوراف رؤوس أمواليـ المستخدمة فى التجارة )وىو ما يترجـ بالطبع إلى تعظيـ أرباحيـ(  –
تجار فى سلع طويلة العمر فى ايستخداـ بقدر ما يفضلوف أف تتوف ىذه ومف ثـ ي يفضلوف اي

السلع قييرة أو متوسطة العمر فى ايستخداـ وآمنة بيايا ويحيا  ف ذلؾ يزيد مف سرعة دوراف 
 رؤوس أمواليـ وارتفاع ما يحققونو مف أرباح.

 

  ا وعبواتيا شعارا ميريا محببمما يشجع على زيادة اليادرات الميرية ايىتماـ بأف تحمؿ السلع
، وأف يتوف تؿ نوع مف اليادرات ميحوبا ببطاقة بيانات وافية عف لدى الناس فى ا سواؽ الخارجية

نوعية المنت  وتيفية استخدامو وييانتو والمحاذير التى يتعيف مراعاتيا عند استخدامو، وشروط 
لومات اليحية ذات اليلة باستخداـ سرياف وتنفيذ ضماف الجودة، فضال عف ايىتماـ ببياف المع

 المنتجات الميدرة.
  ومما يشجع أيضا على زيادة اليادرات الميرية العمؿ على تعظيـ قدرة الجياز اإلنتاجى على

إنتاج ىذه اليادرات )أى زيادة مرونة عرضيا( بما يستجيب لزيادة الطلب الخارجى علييا دوف 
ة، فمثؿ ىذا القيور إف وجد يؤدى إلى رفع ا سعار قيور فى المعروض منيا فى ا سواؽ الداخلي

                                                 
(ٔ)

( أفاد المدير التجارى لواحد مف أتبر ٕٗفى الدراسة الخاية بتنمية اليادرات الميرية والتى ورد ذترىا تمرجع فيما تقدـ )ىامش  
( أنو وجد فى سوؽ لندف بورية تتحدد فييا أسعار ا حذية، وأف M&Mمشروعات القطاع الخاص المنتجة للمنتجات الجلدية )

 .  أعلى سعر تاف ساادا لـ يتف يغطى تتاليؼ إنتاج ما تنتجو شرتتو الميرية أحذية فى ذلؾ الوقت
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المحلية ليذه السلع، ومف ثـ ارتفاع ىوامش ربح بيعيا فى السوؽ المحلية، مما يقلص مف فرص 
 تيديرىا حتى مع تخفيض قيمة الجنيو.

  تذلؾ فإف فرص زيادة اليادرات الميرية ونموىا تتأثر بتثير مف ايعتبارات وثيقة اليلة بالبياة
لسلوتيات ايجتماعية ومدى ايلتزاـ بالقواعد القانونية والعرفية ليذه البياة والسلوتيات، وتلتاىما وا

محؿ ريد ومتابعة على ا قؿ مف الدوؿ والمجتمعات ا جنبية المعنية بالتأتد مف سالمة اليادرات 
عماؿ أـ  ى الميرية. فمثال مالحظة ا جانب الذيف يفدوف إلى مير )سياحا تانوا أـ رجاؿ أ

غرض آخر( عدـ مراعاة اعتبارات ا ماف البياى واليحى فى نقؿ وعرض لحوـ الذبااح يتوقع أنو 
 يؤثر سلبا على فرص تيدير التثير مف المنتجات الغذااية وغير الغذااية.   

  مف واقع بيانات أىـ الموازيف السلعية  –وفيما يتعلؽ بالواردات الميرية مف السلع فمف المالحظ
أف  - (ٔ)التى تلخص العالقة بيف يادرات وواردات مير مف نفس السلع أو المجموعات السلعية

معظـ نوعيات ىذه الواردات ليا إنتاج ميرى بديؿ وييدر منو جزء إلى الخارج. وليذه المالحظة 
أىمية بالغة مف منظور عالج عجز الميزاف التجارى دوف الحاجة إلى تخفيض قيمة الجنيو بآثاره 

لسلبية على مستوى معيشة المواطنيف )مف خالؿ ارتفاع ا سعار وتدنى مستوى دخوليـ الحقيقية( ا
وعلى الموازنة العامة للدولة)مف خالؿ ارتفاع تتاليؼ برام  الدعـ والحماية ايجتماعية وتتاليؼ 

نتجة ليذه ايستثمارات العامة(. فمف جية يمتف العمؿ على زيادة الطاقة اإلنتاجية للمشروعات الم
مف جية  –السلع بحيث تلبى نسبا متزايدة مف الطلب علييا فى السوؽ الميرى، على أف يرتبط ذلؾ 

قباليـ الطوعى على المنتجات  -أخرى ببذؿ تؿ ما يمتف مف جيود وبرام  لتنمية ويء الميرييف وا 
واعد منظمة التجارة الميرية ليتحوؿ طلبيـ مف المنت  المستورد إلى المنت  المحلى دونما إخالؿ بق

 العالمية التى تسعى إلى تعزيز حرية التجارة. 
  فيذه القواعد أيبحت ملزمة للغالبية العظمى مف الدوؿ، ورغـ أف ظاىرىا تحرير التجارة لميلحة

جميع الدوؿ والشعوب إي أف باطنيا الحفاظ على تفاوت عناير القوة ايقتيادية )وما يرتبط بيا مف 
ياسية والتتنولوجية والعسترية وعوامؿ ايستقرار ايجتماعى والسياسى( ليالح حفنة عناير القوة الس

مف الدوؿ والمجتمعات وعلى حساب التثرة الباقية مف المجتمع الدولى ... ومف ثـ فالحماية الحقيقية 
، لدوؿ ومجتمعات ىذه التثرة، ومير مف بينيا، تتمثؿ فى ويء مواطنييا للمنتجات الوطنية مف جية

وتتمثؿ أيضا فى ويء منتجييا ليؤيء المواطنيف بإتاحة المنتجات عالية الجودة والمتوافقة مع أذواقيـ 
وعاداتيـ وبالسعر الذى يتناسب مع مستويات دخوؿ الغالبية العظمى مف ىؤيء المواطنيف ... تؿ ىذا 

مية، ومف ثـ المساىمة فى مف شأنو تخفيض الميؿ لالستيراد دوف مخالفة لقواعد منظمة التجارة العال
 عالج مشتلة العجز المزمف فى ميزاف المدفوعات الميرى. 

                                                 
 أىـ الموازيف السلعية. ٖٓمختلفة، جدوؿ انظر على سبيؿ المثاؿ البنؾ المرتزى الميرى، أعداد  (ٔ)
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ربمػػا يتػػوف مناسػػبا أف نسػػترعى اينتبػػاه إلػػى أننػػا فػػى القسػػـ ا وؿ ألقينػػا نظػػرة تحليليػػة علػػى  وأخيػػًرا   
تطورات سػعر يػرؼ الجنيػو وحالػة تػؿ مػف ميػزاف المػدفوعات الميػرى والموازنػة العامػة للدولػة الميػرية، 

متداد مػا يقػرب مػف وقد اثبتنا فى ىذا القسـ عدـ فاعلية التخفيضات المتتالية لقيمة الجنية الميرى، على ا
سػػبعة عقػػود مػػف الػػزمف، ي فػػى تحقيػػؽ التػػوازف الخػػارجى )تػػوازف ميػػزاف المػػدفوعات( وي فػػى تحقيػػؽ التػػوازف 
الداخلى )توازف الموازنة العامة للدولة( ... أما القسـ الثانى فقد طرحنا فيو مجموعة مف المقترحات للتعامؿ 

ت ولعػؿ مػف أىػـ ىػذه المقترحػات ضػرورة أف تتتامػؿ مع قضية سعر اليػرؼ وتػأثيره علػى ميػزاف المػدفوعا
السياسػتيف الماليػػة والنقديػة فػػى التعامػؿ مػػع مشػػتلة سػعر اليػػرؼ فػى ايقتيػػاد الميػرى، وعلػػى أف يتػػوف 
ذلػػؾ لػػيس علػػى أسػػاس طروحػػات نظريػػة أو توجيػػات للمؤسسػػػات الدوليػػة تثيػػرا مػػا تغيػػب عنيػػا تثيػػر مػػػف 

، ومف أىـ مظاىر غياب ىذا التتامؿ بيف السياستيف الماليػة الحقااؽ والخيوييات فى ىذه الدوؿ أو تلؾ
والنقدية فى مير أف ما لجأت إليو الحتومة الميرية مػف تخفيضػات متعػددة لقيمػة الجنيػو الميػرى علػى 
امتػػداد العقػػود السػػبعة الماضػػية لػػـ ييػػطحب علػػى نحػػو واضػػح بتطبيػػؽ سياسػػة للضػػرااب التيػػاعدية تػػى 

ر التضػػخمية لتخفػػيض قيمػة الجنيػػو العػػبء ا تبػػر فػػى تمويػػؿ عجػػز الموازنػػة يتحمػؿ مػػف اسػػتفادوا مػػف اآلثػػا
العامة للدولة، بؿ بػالعتس اسػتفحؿ ىػذا العجػز نتيجػة زيػادة اعتمػادات الػدعـ التػى تتحمليػا الموازنػة العامػة 
بفعػػؿ ارتفػػاع ا سػػعار الػػذى يػػنجـ عػػف تخفػػيض قيمػػة الجنيػػو ... وربمػػا يتػػوف مناسػػبا أيضػػا فػػى نيايػػة ىػػذا 

فيػػػػؿ أف نسػػػػترعى اينتبػػػػاه إلػػػػى أف سياسػػػػة تخفػػػػيض سػػػػعر الجنيػػػػو الميػػػػرى لعػػػػالج العجػػػػز فػػػػى ميػػػػزاف ال
ىػػذا اليػػدؼ طالمػػا أف النسػػبة التبػػرى مػػف الػػواردات الميػػرية مػػف الضػػروريات التػػى يحقػػؽ المػػدفوعات لػػـ 

 تػػػػنخفض مرونػػػػة الطلػػػػب المحليػػػػة علييػػػػا، والنسػػػػبة التبػػػػرى مػػػػف اليػػػػادرات ترتفػػػػع مرونػػػػة الطلػػػػب ا جنبيػػػػة
 .  (ٔ)علييا
 

  اإلطار العام لمحمائية التجارية الدولية الجديدة_0_3
 (الصين" –مع تركيز خاص عمى حالة "أمريكا )

ينواف ي يفترقاف. وىتذا تاف. بعد الحرب العالمية الثانية انبثؽ نظاـ عالمي  التجارة و السياسة
(ا غربي/شرقي أو رأسمالي/اشتراتي أو ٜٜٓٔ-ٜ٘ٗٔمزدوج على مدى أربعيف عاما أو يزيد )

أمريتي/سوفيتي. ولتؿ مف الطرفّيف احجار بناء مختلفة اقتياديا وعستريا بالذات.  وبالترتيز على 
بالقيادة ا مريتية، فقد شجعت الوييات المتحدة على إقامة تحالؼ عستري يجمعيا  الجانب الغربي

ناتو، تما شجعت على إقامة تجمع اقتيادي أوربي يرؼ أخذ –وشرتاءىا مف أوربا، حلؼ ا طلنطي 

                                                 
(ٔ)

% مف الواردات ٕٜ-٘ٛيوضح استقراء بيانات التجارة الخارجية الميرية حسب المجموعات السلعية أف مايتراوح بيف  
الميرية عبارة عف منتجات بترولية وسلع وسيطة زراعية ويناعية ومعدنية وتيميااية مما يتستغنى عنو معظـ 

ية والزراعية والخدمية والمنزلية فى مير. )راجع البنؾ المرتزى الميرى، النشرة اإلحيااية الشيرية، ا نشطة اليناع
   .ٜٕٔٓ، ديسمبر ٖٕٚالعدد 
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 يتطور ويتغير حتى استقر أخيرا على "ايتحاد ا وربي"، وفي داخلو تجمع اقتيادي أتثر تتاملية وتوثّقا
   ىو  "منطقة اليورو" مع مطلع القرف الجديد. 

نظاما اقتياديا دوليا يوشؾ أف يتوف عالميا، في  الغرب )والواليات المتحدة(وبالتوازي، أقاـ 
المالي بالتحديد، في عزؿ تامؿ للمجموعة السوفيتية والييف عف تؿ مف -المجاليف التجاري والنقدي

، وحدث ٜٚٗٔ-جات-عقد "ايتفاقية العامة للتعريفات و التجارة"الداارتْيف. ففي المجاؿ التجاري، تـ 
.  عليياعدد مف التعديالت، خالؿ عقدْي الستينات والسبعينات مف القرف المنيـر

" مبدأ حرية التجارة، المقّيدة أو المنقوية، بشتؿ عاـ. وبالتوازي معيا، اتخذت الجاتتبّنت "
نيجا متسامحا، إلى حد بعيد، خالؿ الستينات والسبعينات ومطلع الوييات المتحدة، ومعيا الغرب ا وربي، 

الثمانينات، مع تجارة اليادرات اآلسيوية، القادمة بشتؿ موسع مف الياباف وبعض البلداف اآلسيوية الساارة 
على الني  الياباني، وفؽ نموذج "النمو المدفوع باليادرات"، والذاىبة إلى مقايدىا ا ساسية في أمريتا 

أوربا. وتاف أف فرضت الوييات المتحدة قيودا على وارداتيا تلؾ، غير جمرتية بالذات، فيما أطلؽ  ثـ
 عليو في أوااؿ  الثمانينات "الحمااية الجديدة". 

، ارتأى العقؿ ايستراتيجي ا مريتي أف يستبدؿ ٜٜٓٔعاـ  سقوط االتحاد السوفيتيبعد 
ؿ إلى شريؾ موثوؽ. وتاف اليعود الييني العظيـ، الذي السوفييت بالييف، وأف تحوليا مف عدو محتم

وايؿ طريقو دوف ىوادة حتى أحدث آثارا عميقة غير مواتية على اليعيد المحلي في الوييات المتحدة، 
. ومف ثـ تيّيأ الظرؼ ٕٚٔٓفي موجة حملت رايسا جديدا على سّدة البيت ا بيض في مطلع العاـ 

رية ِوْجَيُتيا المحددة الييف بالذات، ثـ شرتاء تجاريوف آخروف. موجة لموجة جديدة مف الحماية التجا
ددة". تلؾ ىي الموجة التي ترتبط باسـ  يمتف أف تسمى بالحمااية "ما بعد الجديدة" أو "الحمااية المجَّ

  ة بفقراتيا التاليةاالحالي دراسةمحور ال وىذا ىوالرايس ا مريتي الحالي دونالد ترامب.
 

  تجاريةالب و حر ما بعد الجديدة" و ال"الحمائية 
وّقع الرايس ا مريتى دونالد ترامب يـو ، في البداية من الحرب التجارية العالمية الجارية

%( و ا لمومنيـو ٘ٔقرار فرض رسوـ جمرتية على واردات اليلب )بنسبة  ٕٛٔٓمارس  ٛالخميس 
%( مف العالـ الخارجي. وقد ذتر في معرض تبرير القرار إف التجارة الدولية )العدااية( دمرت ٓٔ)بنسبة 

مليوف دوير سنويا بسبب التجارة عموما منذ فترة  ٓٓ٘يناعة اليلب فى أمريتا و أف أمريتا تخسر 
% مف إجمالى الواردات ٕطويلة.  ىذا علمًا باف واردات اليلب وا لومنيوـ معًا ي تزيد حيتيا عف 

 تريليوف دوير.  2ٕٗالسلعية ا مريتية للعاـ الماضى والبالغة  فى جملتيا 
حتى يتـ إعادة التفاوض فى إطار "منطقة  استثناء المتسيؾ وتندا قرار فرض الرسومف مّ وتضَ 

يومًا مف تاريخ إيدار  ٘ٔالتجارة الحرة  مريتا الشمالية" )نافتا(. ويبدأ سرياف التعريفة الجديدة بعد 
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بالعالقات العسترية مع الدوؿ ا خرى؛ )و سنتوف منفتحيف على  -جزاياً -القرار، ويتوف فرضيا مرتبطًا 
 ما قاؿ. اإلعفاء للدوؿ اليديقة( وفؽ

)منيـ مفوض الشاوف المالية فى ايتحاد ا وروبى( أف القرار آنذاؾ  مسئولون أوربيونوذتر 
يمثؿ اعتداء على نظاـ التجارة الدولية، مع تيديد بإعماؿ )ترسانة( تاملة مف اإلجراءات المضادة 

مليوف  ٘ذ ييدر قرابة المحتملة، وذلؾ بالنظر إلى أف ايتحاد ا وربي أتبر المتضرريف مف اإلجراء، إ
 ٕطف مف اليلب إلى الوييات المتحدة في السنة، ومنو ألمانيا التي تيدر إلى أمريتا بما قيمتو نحو 

مليار يورو. ودعا بعضيـ إلى فرض رسـو على الواردات مف السلع  2ٕ٘مليار يورو، وفرنسا بحوالي 
تقاؿ، بايستناد إلى نيوص اتفاقات "منظمة ا مريتية مثؿ الدراجات والتبغ والمشروبات الروحية والبر 

( ويميؿ ايتجاه الغالب إلى تقديـ ٜٜٗٔمف اتفاقية )جات  ٕٔبما في ذلؾ المادة   WTOالتجارة العالمية"
شتوى في إطار آلية فض المنازعات بالمنظمة المذتورة. وبمثؿ ذلؾ تحدث اليابانيوف.  أما اليينيوف فقد 

بحرب تجارية، قااليف إف التينيؼ ا مريتي للييف تمنافس استراتيجي خاطئ  نددوا بالقرار بويفو نذيرا
 تماما، وذلؾ في ضوء عمؽ عالقة الشراتة ذات الطابع التتاملي بيف الطرفيف.

، ونظرا للربط الذي أجراه دونالد ترمب بيف اإلعفاء مف الرسـو والعالقات الوجية األخرىمف 
مليار دوير  ٓٓٚغت ميزانية اإلنفاؽ العسترى للحتومة ا مريتية نحو العسترية مع الدوؿ ا خرى، فقد بل

% مف اإلجمالى العالمى لإلنفاؽ ٖٙبما يمثؿ  ٕٙٔٓمليارًا  تقريبا فى عاـ ٔٔٙ، مقابؿ  ٕٚٔٓفى عاـ 
 العستري. 

بسلعة  -إف تانت تذلؾ حقا-حقا؟ ولماذا تبدأ مثؿ ىذه الحرب أبواب حرب تجاريةفيؿ نحف على 
 ليلب ..؟امثؿ 

جاء إلى سّدة الرااسة، اعتمد إلى حد تبير على أيوات العماؿ حيف  دونالد ترامبلنتذتر ىنا أف 
البشرة البيضاء، الذيف تضرروا جّراء المنافسة مف الدوؿ ا جنبية، وبا ْحرىا مف  يا نجلو ستسوف ذو 

الشرتاء التجارييف التبار للوييات المتحدة ا مريتية وخاية دوؿ ايتحاد ا وروبى ، والياباف ، والييف، 
قليدية )ا مريتية( ودوؿ )نامية( عدة في مقدمتيا توريا الجنوبية. فقد انتقؿ شطر واسع مف اليناعات الت

منذ سبعينات القرف المنيـر مف عقر دار أمريتا إلى بلداف أخرى ، تنخفض فييا تتلفة اإلنتاج نسبيًا ، أو 
تتوفر لدييا ميزات تنافسية قوية بفعؿ عوامؿ أخرى .. وتانت حرتة )انتقاؿ اليناعات( جزء مف عملية 

مة ، بما فييا ايقتياد ا مريتى ، قيد مزيد الترتيز أوسع للتحوؿ الييتلى التبير فى ايقتيادات المتقد
على اليناعات الخدمية للتتنولوجيا العالية )ىاى تؾ( فى قطاعاتيا البارزة ، اتياًي بما يسمى بالثورة 
اليناعية الثالثة فالرابعة أو "التحوؿ الرقمى".  مف أجؿ ذلؾ تخلت أمريتا ، أو )تخففت( مف بعض 

العمالة المرتفعة إلى حيث )ا جور المنخفضة( أو )العمالة الرخيية( فى شرؽ  يناعاتيا ذات تتلفة
آسيا، أو تلؾ )الملوثة للبياة(.  تما ترتت المجاؿ لشرتاايا للتوسع فى يناعات )الثورة اليناعية( 

جانب ا ولى والثانية والثالثة أيضا ، ابتداء مف الحديد إلى شرااح السيليتوف الرقيقة. تاف ذلؾ، مف ال
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اآلخر، جزء مف لعبة دولية أوسع فى عير )الحرب الباردة( بيف القوتيف العظمييف )الوييات المتحدة 
التى ياحبيا اشتداد الحرب "الساخنة" منذ الخمسينات  -عير "القطبية الثنااية"  –وايتحاد السوفيتى( 

ة التفتير الرأسمالى "الحر" ، والستينات )فيتناـ ...الخ( على وقع حرب أيديولوجية معلنة بيف منظوم
ومنظومة التفتير "ايشتراتى" تحت راية )الشيوعية( وخاية مف طرؼ الروس واليينيف بطرؽ مختلفة ، 

 برغـ نزاعيما العقاادى المشيود.
، مف طرؼ أمريتا، بأسباب تزويد الشركاء الرئيسيين فى الحرب الساخنة والباردة والعقائديةتاف 

التجارية والتتنولوجية، جزًء مف "اللعبة التبرى" آناذ . ومف ىنا انبثؽ نموذج إنمااى القوة ايقتيادية و 
تامؿ سّمى بنموذج النمو المدفوع باليادرات، ابتداء مف الياباف بعد ىزيمتيا فى الحرب العالمية الثانية، 

ثر الياباف متنبعة )..... التنمية السريعة( اتياي بالبلداف اآلسيوية التى اقتفت أ ٜٚ٘ٔوخاية منذ 
على أساس استغالؿ )ميزة العمؿ الرخيص( .   –فى البدايات  –التيديرى ، القااـ –نموذجيا اإلنمااى 

قد  ىذه ىى عملية تعميـ النموذج اليابانى فى التنمية.  ويبرت أمريتا طوياًل على شرتاايا اآلسيوييف، و
المالبس( أو فى المجاؿ غير التقليدى )ا جيزة نمت يناعاتيـ سواء فى المجاؿ التقليدى )المنسوجات و 

 التيربااية وايلتترونية( وتذلؾ يناعات اليلب و بناء السفف. 
أبوابيا مشرعة منذ النيؼ ا خير للستينات، مرورًا بالسبعينات وحتى أوااؿ  أمريكافتحت 

الساارة على النموذج اليابانى الثمانينات ، أماـ السلع الواردة مف آسيا الشرقية .. الياباف ومعيا الدوؿ 
توريا الجنوبية وتايواف وسنغافورة ومقاطعة ىون  تون  اليينية ، أو مف "الجيؿ ، سواء مف "الجيؿ ا وؿ"

 تايلند والفلبيف وخاية ماليزيا. -الثانى"
، الذى "دين  ىيسياو بين "بساار آسيا الشرقية منذ مطلع الثمانينات على يد  الصين ثـ تاف لحاؽ

نفذ العملية التبرى لالنفتاح المتبادؿ، مع فتح ا بواب على أوسع مياريعيا، أماـ ايستثمارات ا مريتية 
أماـ اليادرات الرخيية مف  –فى أمريتا  –و ا وروبية.  ثـ فى المقابؿ فتح ا بواب على مياريعيا 

الواسع ا الياباف و)اليابانيوف( اآلخروف، السلع التقليدية و"فوؽ التقليدية" القادمة مف آسيا الشرقية بمعناىا 
بمعنى ما، والييف . وتذلؾ حدث مف طرؼ ايتحاد ا وروبى المتوسع فى حقبة ازدىار مشروعو 
ايندماجي ايقتيادي والسياسي، عبر مسيرة التطور الداابة ا مف جماعة أوروبية للفحـ واليلب فى 

طار "الجماعة ا وروبية" فى الستينات والسبعينات أواسط الخمسينات ، إلى مشروع سوؽ مشترتة فى إ
والثمانينات ، ثـ "السوؽ الواحدة" فى مطلع التسعينات ، وايتحاد النقدى وتوحيد العملة )اليورو( باستثناء 

 ومف ثـ إعالف قياـ )ايتحاد ا وروبى( . –بريطانيا في مطلع ا لفية
، خالؿ الثمانينات، ائية وشحوب حرب الباردةعممية انييار القطبية الثنمع يالحظ ىنا أنو و 
فى انتياج شبو حرب تجارية يوب شراايا اآلسيوييف وا وروبييف عبر ما قد بدأت الوييات المتحدة تانت 

 –فى الثمانينات ، ومطلع التسعينات  –يسمى بالحمااية الجديدة . تانت تلؾ الحمااية ا مريتية بالذات 
وات غير مجربة تثيرًا ، تسمى با دوات غير الجمرتية مثؿ ما تاف يسمى قاامة على استخداـ سلة أد
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"قيود التيدير ايختيارية" التى تفرض على الشرتاء، والتشدد فى الموايفات التقنية والبياية والمينية 
 "المطاطة"واليحية، وفرض رسوـ اإلغراؽ و "فيضاف الواردات".  واستغلت أمريتا فى ذلؾ، النيوص 

وخاية ما يسمى )نص التخلص مف ايلتزاـ بتحرير  ٜٚٗٔاؽ التعريفات والتجارة )الجات( لعاـ فى اتف
التجارة( بدعوى "الميلحة الوطنية". علما بأف إدارة ترامب قد استندت أخيرا إلى قانوف أمريتى قلما تـ 

مف القانوف التجاري  ٕٖٕاللجوء إليو، يسمح للرايس بحماية اليناعة المحلية بحجة ا مف القومى) القسـ 
(، وذلؾ برغـ أف معظـ واردات اليلب تأتي مف دوؿ حليفة  مريتا وي تشتؿ ٕٜٙٔا مريتي لعاـ 

 ا وروبى والمتسيؾ وتوريا الجنوبية.  ايتحاد تيديدًا لألمف القومى ، وىى تندا و
، شرعت وفي  عف مخارج مف فى البحث   الواليات المتحدةأواخر الثمانينات مف القرف المنيـر

ومف ثـ بدأت جولة موسعة مف  –تيديد الحرب التجارية المتبادلة تحت ظؿ " الحمااية الجديدة" 
 . ٜٙٛٔالمفاوضات التجارية متعددة ا طراؼ فيما سمى بجولة أوروجواى منذ عاـ 

 -التبار خاية –وبعد مفاوضات شاقة تـ التويؿ إلى معالـ نظاـ تجارى جديد يحقؽ للجميع 
ا مشترتة مف خالؿ فتح الباب أماـ حرية التجارة المتبادلة على أوسع نطاؽ ، بما فييا حرية مزاي

ايستثمار، وتنظيـ حقوؽ الملتية الفترية وفؽ القياس المناسب لحرية الحرتة للشرتات عابرة الجنسيات 
 فى نقؿ التتنولوجيا .

جارة العالمية أو"اتفاقية مراتش" لعاـ لعقد اتفاؽ إقامة منظمة الت –بعد ْ ي –حيناذ تييأ المناخ 
.   ومع ايتفاؽ ا ساسى إلقامة ىذه المنظمة الدولية الجديدة، عقدت سلسلة مف ايتفاقات فيما ٜٜٗٔ

( فى مجايتاالسلع الزراعية، و ا لياؼ والمنسوجات، وتجارة ٜٜٗٔسمى )الجات الجديدة( أو )جات 
 ذااعة الييت )تريبس( . –ية الملتية الفترية الخدمات ؛ واتفاقية ايستثمار ، واتفاق

، مع نيوص بتخفيضات جمرتية متدرجة، جديدأىـ معالـ النظاـ التجارّى ال تحرير التجارةتاف 
عفاءات للدوؿ النامية بالذات، مع السماح بفرض رسوـ جمرتية فى حايت الضرورة  واستثناءات وا 

ار السلع الميدرة إلى دوؿ أخرى؛ وحالة "فيضاف وخايةا حالة اإلغراؽ أْى الخفض المتعّمد  سع
الواردات" الذى يعنى بالتوسع التّمي غير ايعتيادي فى أحجاـ الواردات، بما ييّدد فى الحالتيف باإلضرار 

 باليناعات والقطاعات المحلية .
وتـ النص بيفة خاية على تقييد أو تقنيف "الحواجز غير الجمرتية" على التجارة مثؿ دعـ 

نتاج المحلى واليادرات، باإلضافة إلى جداوؿ بالخفض المتدرج للتعريفات الجمرتية على التجارة وفؽ اإل
خدمات النقؿ  –التعيدات المقدمة مف الدوؿ ا عضاء.  تما تمت العناية بتحرير تجارة الخدمات 
ؿ طرؼ أو عدة والخدمات المالية والسياحة ..إلخ .  أما فى حالة التضرر مف تحرير التجارة مف قب

وضعت آلية قانونية  أطراؼ، فقد تضمنت ا حتاـ المنظمة للتجارة، نيويا تبيح تقديـ الشتاوى، و
 وقضااية لفض المنازعات التجارية.
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تلعب دااما فى يالح الطرؼ ا قوى.  لذلؾ بدأت  حرية التجارةولتف .. مرة أخرى .. تأتد أف 
بالمطالبة بمراعاة حقوقيا  –وجميورية مير العربية وجنوب إفريقيا بقيادة اليند والبرازيؿ –الدوؿ النامية 

مف طوفاف الدعـ الذى  إزاء ا طراؼ ا تثر تقدمًا، وخاية مف حيث حماية السلع الزراعية للدوؿ النامية
تتمتع بو السلع الميَدرة مف دوؿ ايتحاد ا وروبى خاية، باإلضافة إلى ضرورة وضع ضمانات لنقؿ 

يا إلى الدوؿ النامية فى وجو الممارسات ايحتتارية للشرتات عابرة الجنسيات، تما في حالة التتنولوج
الدواء.   مف أجؿ ذلؾ انعقدت جولة مفاوضات تجارية، على المستوى الوزارى، ُتّوجت بما يسّمى "إعالف 

لى حلوؿ توافقية ، والذى تقرر مف خاللو عقد جويت تفاوضية متّملة، بغية التويؿ إٕٔٓٓالدوحة" عاـ 
  .تراعى ميالح مختلؼ ا طراؼ

إخفاؽ جولة ظير ،  ٕ٘ٔٓ، وفي عاـ ثمرةبعد أربعة عشر عامًا من المفاوضات غير الم
اتفاقات ملزمة فيما يتعلؽ بقضايا )إعالف الدوحة( ، وأيبح المناخ أية الدوحة ، إْذ لـ يتـ التويؿ إلى 

إلى سدة الرااسة ا مريتية في  "دونالد ترامب""الحماية التجارية".  فى ىذا المناخ جاء أجواء الدولى معبأ ب
، ببرنام  اقتيادى يقلب رأسًا على عقب ايلتزاـ بنظاـ حرية التجارة، رافعًا شعار "أمريتا  ٕٚٔٓيناير 

ؿ اينسحاب مف أوًي". وفى سبيؿ ذلؾ قاـ بسلسلة مف اإلجراءات والتيرفات ذات الطابع الجذرىا مث
تثبيت ايتفاؽ بعد ذلؾ يحتواء التوسع التجارى اليينى،علمًا بأنو تـ  "اتفاؽ الشراتة عبر المحيط اليادى"

تذلؾ دعا ترامب إلى إعادة التفاوض حوؿ "اتفاؽ الشراتة  اآلخريف. و بيف الدوؿ ا عضاء ا حد عشر
اد ا وروبى، وخاية بعد بدء مسيرة اينسحاب عبر ا طلنطى" ، لمحاولة احتواء القوة التجارية لالتح

اينسحاب ا مريتي مف ايتفاقية اإلطارية فضال عف   ،البريطانى مف ايتحاد ا وربي وفؽ "بريتست"
 اتفاقية باريس.   –للمناخ 

لى استعادة  يضاؼ إلى تؿ ذلؾ، دعوة متتررة لمراجعة ايلتزامات ا مريتية بتحرير التجارة ، وا 
، فى مناسبة فرض أيضاً  ت الوييات المتحدةقامو  .ا مريتية التى تـ نقليا منذ السبعينات يناعاتال

، بدعوة الشرتات ا جنبية إلى ايستثمار اليناعي داخؿ أمريتا،  الرسوـ على واردات اليلب وا لمنيـو
ة لميالح أمريتا و إلى إعطاء ا ولوي ةدعو لفيما يشبو "النقؿ المعاتس لليناعات". ويمثؿ ذلؾ تجسيدًا ل

خاية الشؽ التقليدي ليناعتيا التقليدية، بما ذلؾ مف آثار على العمالة المحلية، وىو ما يترجـ مف 
خالؿ العمؿ على زيادة معدؿ التشغيؿ وخفض البطالة ، إلى جانب التخفيضات الضريبية على الشرتات 

 التبيرة.
 الصين(-)حالة أمريكا الحمائية الدولية من المنظور"الجيوبوليتيكي" 3-0-1

" ميطلح يدم  الجغرافيا فى المنظور ايستراتيجى بمعناه التلى، الذى يحتوى على "الجيوبوليتيكا
ا بعاد العسترية )الحرب( وايقتيادية )بما فييا الحيار وايحتواء المادى والمالى والرقمى( والثقافية 

غوية ..( وتذا اتجاىات الرأى العاـ وتوجيات النخب أو الل –)أدوار المتونات اإلثنية والدينية والثقافية 
اليفوات ، بؿ وأيضا "الالشعور السياسى" ، والميراث المتأيؿ للعالقات بيف ا مـ مف عدوات أو 
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، وي ننسى شبتات النقؿ )البحرى والجوى والبرى( واللوجيستيات (ٔ) تحالفات )عالقات عدااية أو وّدية ..(
 الفضاء .، واختراؽ أجواز 

الجيوبوليتتا إذف أشمؿ وأعـ مف الجغرافيا السياسية ، حيث تنيرؼ فى التحليؿ ا خير إلى ويؼ أنماط 
السلوؾ العالقى بيف وحدات السلطات لسياسية فى الداارتيف الداخلية والخارجية، مف زاوية التأثير والتأثر 

  بيف إرث الماضى ومشارؼ المستقبؿ .
ْعد الشقة بيف موضوع "سالسؿ العرض"  وبيف "الجيوبوليتتا"، إي أف اليلة ورغـ ما قد يبدو مف بُ 

وثيقة.  ففى ظؿ التشابؾ ايقتيادى الدولى أثناء تدويؿ اإلنتاج وعولمة التجارة، تيير السلسلة المترابطة 
ا لإلنتاج والتجارة )فيما يسمى سالسؿ العرض( موضوعًا لتعدد التخييات. ولنأخذ مثاًي على ذلؾ م

يجرى فى سياؽ الحرب التجارية الراىنة بيف الوييات المتحدة والييف؛ فمف حيث بواعثيا ا ساسية ، 
متعددة ا بعاد بيف الدولتيف على الساحة الدولية  Rivalryوبرغـ أف مظيرىا اقتيادى ، نجد المنافسة 

، سواء منيا الفْعلية أـ عمومًا ، والشرؽ آسيوية خيويًا. ونبدأ بالييف، حيث تبرز وتختلط مخاوفو 
 المتخّيلة، مّما يلى ا

 التدخؿ ا مريتى المباشر وغير المباشر فى منطقة بحر الييف الجنوبى .  -ٔ

 . مداد لليادرات والواردات اليينيةإمتانية العمؿ ا مريتى مف أجؿ قطع خطوط النقؿ واإل -ٕ
ة لتبح مقابؿ الدوير في محاولالضغط ا مريتى مف أجؿ رفع سعر يرؼ "اليواف" اليينى  -ٖ

تذا فرض رسوـ تعريفية إضافية ضد اليادرات اليينية )في السوؽ توسع اليادرات اليينية، و 
 ا مريتية(.

العمؿ بالوسااؿ غير الجمرتية للضغط على الييف مف أجؿ تقليؿ ايعتماد على التيدير  -ٗ
 لطلب المحّلي الييني.تآلية رايسية حاملة للنمو، و استبدالو إلى حّد معيف با

 

 فتنبع مف ا مصادر الخشية األمريكية من الصينأما  
 ليالح الييف . –بالعجز  -تفاقـ فجوة الميزاف التجارى ا مريتى  -أ 

انتقاؿ اليناعات وايستثمارات مف جانب الشرتات ا مريتية باتجاه الييف، مما تسبب فى تقلص  -ب
الوطف ا ـ )الوييات المتحدة(، وبالتالى نقص التوظؼ وانخفاض  الطاقة اإلنتاجية ليذه الشرتات فى

 مستويات ا جور لشطر مف العمالة ا مريتية، و بخاّية بيف الشرااح ا دنى ميارة .
 تعاظـ قوة "الجيش ا حمر" اليينى . -ج
والقارة  –المتحدة  الفناء الخلفى المفترض للوييات –تزايد النفوذ اليينى فى تؿ مف أمريتا الالتينية  -د

 ا فريقية، لمبادلة المواد ا ولية بالسلع والخدمات اليينية .
 

                                                 
(1) See: George Friedman, Supply Chains and Geopolitics، in: Geopolitical Futures, 

12/6/2019. 
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إف ىذه الشبتة المعقدة مف المخاوؼ والمخاوؼ المتبادلة بيف أمريتا والييف، تمثؿ ما يمتف  
 اعتباره نوعا مف "الخشية اإلستراتيجية"، و النابعة مف ميادر شّتى .

، تبرز الضغوط الداخلية فى تال البلديف تعامؿ مؤثر فى سلوؾ تؿ وفى ىذه المعادلة المعقدة  
منيما تجاه اآلخر.  ولتف أييما يمتنو اليمود أتثر ؟  تؿ منيما ُمعّرض للضرر مف جراء التيرفات 

ا مريتية على ، وخاية مف جراء رفع الحوااط الجمرتية ة المتعاقبة على طوؿ سالسؿ العرضا مريتي
، مف جية أولى، واإلجراءات "غير الجمرتية" ذات الطابع العقابى ، والموجية إلى فالواردات مف اليي

الدوؿ المتعاملة تجاريًا واستثماريًا مع الوييات المتحدة والييف، تما ىو الحاؿ بالنسبة لمنتجات شرتة 
 "ىاواوى" اليينية.

مع "جوجؿ" ا مريتية فيما فباإلضافة إلى ما قامت بو الوييات المتحدة مف حظر تعامؿ "ىاواوى" 
يتعلؽ بتطبيقات الياتؼ مف نوع "أندرويد" ، فإنيا قد مّدت حظر التعامؿ مع "ىاواى" إلى الشرتات غير 

، وىو ما حدث بالفعؿ دييا، على ا قؿ، أمريتّي المنشأا مريتية ، إذا تاف ُربع التتنولوجيا المستخدمة ل
ؼ الترخيص الممنوح للشرتة اليينية بينع نوع خاص مف بوق ARMمف جراء قرار الشرتة البريطانية 

 الشرااح الدقيقة المستخدمة فى مراتز البيانات الدولية . 
 فماذا حّل بشركة ىاواوي بالضبط من جراء اإلجراءات الحمائية العقابية..؟ 

ذلؾ العمالؽ التتنولوجى اليينى،  شركة ىاواوى،أدرجت وزارة التجارة ا مريتية  ٕٛٔٓفى مايو 
مف الشرتات التابعة ليا، حيث منعت الشرتات ا مريتية مف بيعيا بعض  ٓٚفى القاامة السوداء، و

المنتجات التتنولوجية بدوف موافقة حتومية. وىذا قد سلط الضوء على عنؽ زجاجة آخر وىو الرقااؽ، فإف 
 مة فى أمريتا.لف تستطيع النجاة بدوف الرقاقات الميم ىواوى

، فإنيا ما زالت تستورد ىاى سيميكونلدييا ما يتفى أشباه المويالت ،  ىواوىوبالرغـ مف أف  
استيراد تلؾ  علىٕٚٔٓمليار دوير في العاـ  ٔٔمعظـ رقااقيا مف "الشرااح الدقيقة"، وقد أنفقت 

ى ساف دييجو، تقـو بتينيع ، و قاعدتيا فQualcomm كوالكوم. والشرتة ا مريتية المتونات مف أمريتا
حوالى نيؼ ما يوجد بالعالـ مف رقاقات اؿ "مودـ" التى تدير ايتيايت الالسلتية، ورقاقات المعال  

 .baseband Processorالقاعدى 
تينع عمليا تؿ الرقاقات الخاية بالخوادـ المستخدمة فى مراتز البيانات  األمريكية إنتلوشرتة  

 ARMالعالمية، وىذه الرقااؽ مينعة على أساس تياميـ مرخية مف قبؿ شرتة بريطانية تسمى آ.ر.ـ 
، وىذه الرقااؽ توجد غالبًا فى تؿ "تليفوف ذتي". وأبدت ىذه الشرتات ايستعداد لتقييد المبيعات إلى 

 "، وذلؾ خشية السقوط في عواقب الحظر ا مريتي. "ىواوي
وميممى الشرااح الدقيقة اآلخريف، فإنيـ يعتمدوف على  آرم"و " كوالكوموفيما يخص شرتتْي  

. وأتبر تلؾ المسابؾ micro processorsمسابؾ متخيية لتحويؿ السيليتوف إلى معالجات يغيرة 
" وىى واحدة مف أيؿ ثالثة شرتات فقط قادرة TSMC شرتة تايواف ليناعة أشباه المويالت"“تملتو 
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والتى ترتز على  إنتلعلى تينيع المعالجات اليغيرة الحديثة والمتطورة.  والشرتتاف ا خرياف ىما 
 مف توريا الجنوبية . سامسونجيناعة الرقااؽ )الشرااح الدقيقة( ، وا خرى ىى 

( جميعيا ميّنعة فى )شرتة آى فونفى )وطبقا لميادر مطلعة، فإف المعالجات التى تستخدـ  
ف تانت ميانع الرقااؽ الخاية بشرتة  TSMCتايواف( المذتورة  ، وتايواف مثؿ الياباف معرضة للزيزؿ )وا 

TSMC  . )قد يممت مقاومة للزيزؿ العنيفة 
تعتمد فى المقابؿ على مجموعة مف موّردي المعدات  شرتات إنتؿ وسامسون  و )تايواف...(

، اليولندية، وىى  ASMLالمتخيية والمستخدمة فى ميانعيا، وأحد ىؤيء الميّنعيف الموّرديف شرتة 
الشرتة الوحيدة فى العالـ المينِّعة لمعدات الطباعة الحجرية والتى تستخدـ ا شعة فوؽ البنفسجية 

ت يغيرة بالقدر التافى يستخداميا فى الجيؿ القادـ مف الرقااؽ المطورة.  القيوى، فى تينيع ترانزيستورا
ف الماتينة  ASMLلقد أنفقت  مليارات الدويرات ومر علييا عقود مف الزمف حتى تحقؽ ىذه التتنولوجيا، وا 

مليوف دوير(.  و تؿ مف إنتؿ  ٖ٘ٔمليوف يورو ) ٕٓٔطف، وسعرىا  ٓٛٔمف ىذا النوع  تزف 
وىى شرتة يينية ليناعة الرقااؽ   SMICو)شرتة تايواف..( قد اشترت حفنة منيا ، وشرتة وسامسون  

ذا تـ منع   أو أى شرتة يينية أخرى مف شراء المزيد مف الماتينات فإف   SMICقد طلبت واحدة ، وا 
رت طموح الييف لتحقيؽ ايتتفاء الذاتى فى يناعة الرقااؽ المتطورة سوؼ ينيار، على حسب قوؿ )روب

 محلؿ يناعى( . –تاتسالنو 
بعد تؿ ما سبؽ، ىناؾ البرمجيات.  ثالثة أرباع "التليفونات الذتية" فى العالـ، بما فى ذلؾ و

تستخدـ نظاـ تشغيؿ الموبايؿ "جوجؿ أندرويد". الحظر ا مريتى يعنى أف بالرغـ مف أف ىواوى  ىواوى
قالت أنيا لف تقدـ للشرتة  جوجلاحتفظت بميزة استخداـ نسخة أند رويد ذات ميدر مفتوح ، إي أف 

ىاواوى فى اليينية المميزات المخيوية مثؿ "مرتز التطبيقات" و "تحديثات ا ماف"؛ و ىذا لف يؤذى 
الييف، حيث أف ىذه الخدمات مغلقة بالفعؿ، ولتف سيؤثر علييا فى الغرب، حيث يعتمد علييا 

 المستيلتوف اعتمادا تاّما.
وعدا عن الحمائية العقابية األمريكية عمى الشركات الصناعية التصديرية األجنبية، ومثاليا  

طع شريان التحويل المصرفي )سويفت( األبرز "ىاواوي الصنية، فإن ىناك التيديد األمريكى بق
SWIFT عف المؤسسات المالية ا جنبية المنتمية إلى دوؿ أو تيانات  ، وبمنع نظام المقاصة بالدوالر

ي ترضى عنيا ، وىو ما تـ بالفعؿ فى مجاؿ التعامؿ ا مريتى مع تؿ مف اليناعة النفطية فى إيراف، 
ا بتسييؿ تحويؿ ا مواؿ إلى تيانات مرتبطة بيورة مباشرة أو ومع الميارؼ اللبنانية التى تتيميا أمريت

غير مباشرة ، مف وجية نظرىا ، بػػػػػقوى سياسية معينة في لبناف )حالة ميرؼ "جماؿ ترست"( مما أجبر 
 .لتجنب اللجوء إلى إشيار اإلفالسىذا ا خير على إعالف التيفية ووقؼ النشاط ، 
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بما تحدثو مف  األمريكية )الجمركية( و )غير الجمركية(الضرر الناجم عن التصرفات إف 
اضطرابات فى سالسؿ العرض العينية ، وبموازاتيا سالسؿ التحويالت المالية ، يمّس تاّل مف البلديف 
محؿ البحث على تؿ حاؿ. و ي يتوقؼ أثر ىذه ايضطرابات عند إرباؾ سالسؿ العرض العينية ، ولتف 

تعلقة بالتحويالت المالية أيضا، عف طريؽ ايضطراب "الناعـ" عبر شبتات نقؿ إلى السالسؿ الموازية الم
أو الجزاى  ا مواؿ الرقمية، وتذلؾ عف طريؽ "ايضطراب الملموس" الناجـ عف احتماؿ التدمير التلى

دـ" .  فإف "السحابة اإللتترونية" مثاًل ىى عبارة عف مجموعة تبيرة جدًا مف "الخوالمرافؽ شبتة اإلنترنت
)السيرفيرات( والتى توجد فى متاف بعينو وتستخدـ أجيزة )مادية بالطبع( تمت يناعتيا وتويلييا إلى 
الموقع ، وتنقؿ نواتجيا اإللتترونية عبر شبتة واسعة مف ا لياؼ الضواية إلى خوادـ أخرى ثـ إلى 

ترونية بالضرورة، بمفيوميا المستخدـ. ومف ىنا تتوف أسرع طريقة إلى إتالؼ اإلنترنت ليس بالحرب اإللت
نما بإطالؽ القذااؼ الموجية إلى مزارع الخوادـ.  إف أية طريقة لنقؿ البيانات ىى حدث مادى  المعتاد، وا 

 إلى التحليؿ ا خي ، ويمتف تعويقيا تليا أو جزايا.
لذلؾ يمتد الخطر الذى تتعرض لو سالسؿ العرض على طيؼ عريض مف التيانات المادية ذات 

ع العينى و التيانات"الالمادية" ذات الطابع المالي وغير المالي، وتتوقؼ قدرة تؿ مف البلديف على الطاب
تحمؿ المخاطر )اأمريتا والييف( على وجود سالسؿ عرض بديلة، أو إيجاد طريقة لتحمؿ ا لـ النات  

 عف سلسلة العرض القاامة، خالؿ وقت معيف.
متماثلة  –"نظريا" و مف حيث المبدأ –لديف المذتوريف وتبدو إمتانية التعرض للمخاطر فى الب

تقريبًا ، خاية أف بعض ميادر الخطر ذات طابع عرضّى بحت، أو غير قابؿ للتنبؤ بو بسيولة ، تما 
و الزلزاؿ البحري "تسونامى" قبؿ ذلؾ، حيث توقؼ اإلنتاج و  ٕٔٔٓحدث فى حالة زلزاؿ الياباف عاـ 

سة مما دفع التثير مف الشرتات إلى العمؿ على الحد مف مخاطر سلسلة التيدير لمنتجات يابانية حسا
 العرض عبر البحث عف بدااؿ أخرى .

على اليمود ذات وجييف ، الوجو ا وؿ منيما يمثؿ القوة ، سواء مف ناحية  أمريكاولتف قدرة 
تيجييف فى العالـ، فى الغرب القدرة الناجمة عف احتتار قمـ التتنولوجيا الرقمية لدى أمريتا وحلفاايا ايسترا

ا وربي والشرؽ اآلسيوى تما تَتّشؼ مف أزمة ىواوي.  تذلؾ الحاؿ فيما يتيؿ بالدرجة المرتفعة نسبيًا 
إلمتانية ايعتماد على الذات فى مجاؿ ميادر الطاقة، مف النفط بالذات، بفعؿ التوسع فى إنتاج النفط 

بررة حاؿ اإلرتفاع النسبى لألسعار فى ا سواؽ الدولية. ىذا اليخرى رغـ التتلفة المرتفعة والتى تتوف م
بعتس الييف، المعتمدة على واردات النفط فى تلبية احتياجات الطلب المحلى للطاقة لدعـ "خلطة 
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 بة، القاامة حاليًا على تتثيؼ استخداـ الفحـ والتوسع فى ميادر الطاقة الجديدة والمتجددةناسالطاقة" الم

(). 
على المساريف العينى والمالى لسالسؿ العرض  السيطرة النسبية لمواليات المتحدةأما عف 

العالمية فيو واضح إلى حّد تبير، ليس أقلو عف طريؽ الوجود والنفوذ العسترى ا مريتي المباشر وغير 
ة المتناثر المباشر، مف خالؿ مبيعات ا سلحة المتطورة و تتنولوجياتيا المعقدة والقواعد والنقاط العستري

الغربية والشرقية والشمالية والجنوبية  –على أجزاء "رقعة الشطرن " العالمية، على امتداد القارات فى أوربا 
وفى آسيا ا شماًي شرقيًا )الياباف( ، وشرقيًا )توريا الجنوبية( وجنوبيا) الباتستاف و أفغانستاف(، وفي  –

خيرة يمتد الوجود الجيوبولتيتى ا مريتى بمفيومو الواسع منطقة  غرب آسيا أيضا.  وفى ىذه المنطقة ا 
أخيرًا فى قارتْي أفريقيا وأمريتا الالتينية يتتثؼ ويتنوع الوجود النفوذ و للمشارتة فى حماية منافذ نقؿ النفط. 

العسترى والسياسى ا مريتي، بما يسمح للوييات المتحدة بسيطرة نسبية على سالسؿ العرض العينية إلى 
 معيف، برغـ الوجود ايقتيادى اليينى المتزايد فى تؿ مف القارتيف. حد

، ا فقية والرأسية على المستوى العالمى، وتما السمسمة المالية الموازية لشبكات العرضأما عف  
ذترنا آنفا، فإف السيطرة ا مريتية على آلية )سويفت( وأذرعيا المالية بادية مف خالؿ حمؿ أوروبا مثال 

يمتناع حتى اآلف عف تفعيؿ آلية أوروبية بديلة لتحويؿ ا مواؿ إلى إيراف ، لقاء مبيعاتيا المحتملة على ا
 مف النفط والغاز الطبيعى إلى شرتاايا التجارييف )آلية إنستتس( .

اليينية المتبادلة، أتثر يالبة  –فضاًل عما سبؽ، تبدو القاعدة ايقتيادية للتجارة ا مريتية 
% مف النات  ٗيالح الوييات المتحدة، حيث تقدر نسبة يادرات الييف إلى أمريتا حوالى بوجو عاـ ل

% تنسبة لليادرات ا مريتية إلى لييف مف ناتجيا المحلي 2٘ٓالمحلى اإلجمالى للييف ، مقابؿ 
 .(ٔ)اإلجمالى

لبلديف ولتف التعرض المباشر للمخاطر التجارية عبر سالسؿ العرض ، يتسـ بتماثؿ نسبي بيف ا
محؿ البحث، ذلؾ أف قطع السلسلة مف الطرؼ اليينى باتجاه الوييات المتحدة ، تليًا أو جزايًا، يمتف أف 
يتلؼ المستيلؾ ا مريتى أعباء مرتفعة مف جراء انقطاع الواردات مف السلع الرخيية المنتجة فى 

 ت ومعدات وأجيزة مختلفة.الييف، أو الحّد منيا ، سواء تمنتجات نيااية أو تسلع وسيطة، و تآي
فلو آثار محتملة قوية، وخاية فى مجاؿ  قطع السمسمة من الطرف األمريكى تجاه الصينأما 

اإلمداد بالتتنولوجيا غير المجسدة، وبالمواد ذات ا ىمية الخاية ليناعة اإللتترونيات واإللتترونيات 
 الدقيقة بالذات.

                                                 
) ) ميادر الطاقة، فى مجلة "الشروؽ" ،تنويع  ، الييفامحمد عبد الشفيع عيسى ، أنظر مثاًل افى التغطية الجارية لذلؾ 

 .ٜٔ-ٗٔ، ص ص ٕٚٔٓ/ٔ/ٜٕ-ٖٕ ،ٖٙٓٔ-ٜٕٗٔالعدد) الشارقة ،

ٔ))
    George Friedman, Op.citرا أنظ 
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  العودة إلى منظمة التجارة العالمية 3-0-0
تثير األفعال واألفعال المضادة في المجال التجاري الدولي بين الواليات المتحدة األمريكية وكل 

، وخاية مف حيث فرض رسوـ جمرتية إضافية على بعض  من دول االتحاد األوربي والصين واليابان
ـ متفؽ عليو السلع محؿ التبادؿ مف قبؿ تؿ طرؼ إزاء الطرؼ اآلخر، التساؤؿ عما إذا تاف ىناؾ تنظي

لى اي حد؟ و ىؿ مف بديؿ؟  بالفعؿ للمباديت التجارية العالمية، وعما إذا تاف ىذا التنظيـ فعاي وا 
، يجب القوؿ إف ىذا التنظيـ موجود، و قد ُوجد أيال بالتوازي مع المؤسسات ا خرى وبدايةً 

الناظمة للعالقات الدولية في أعقاب الحرب العالمية الثانية، حيف تمت إقامة تؿ مف يندوؽ النقد الدولي" 
ا وفؽ "ميثاؽ ، ثـ إقامة "ا مـ المتحدة" نفسيٜٗٗٔوالبنؾ الدولي" بمقتضى "اتفاؽ بريتوف وودز" عاـ 

، وتذا إبراـ "ايتفاقية العامة للتعريفات ٜ٘ٗٔا مـ المتحدة" المنبثؽ عف مؤتمر "ساف فرانسيستو" عاـ 
 ، ثـ ماتال تؿ ذلؾ مف مؤسسات دولية.ٜٚٗٔفي جنيؼ -الجات–والتجارة" 

وليا قدمت إطارا د -أو "الجات" -ٜٚٗٔ"لعاـ االتفاقية العامة لمتعريفات والتجارةوُيذتر أف "
مقبوي مف ا طراؼ المتعاقدة لتيسير إجراءات التبادؿ التجاري الدولي، بالترتيز على تخفيض مبرم  

نيا جعلت مناط اىتماميا إزالة الحواجز أوال أمتبادؿ للتعريفات الجمرتية، غير أنو تاف يعيبيا عدة امورا 
ية، والتي سرعاف  ماتبيف، عبر الزمف،  الجمرتية ، ولـ تضع تنظيما محددا للحواجز أو القيود غير الجمرت

. فقد تحايلت الدوؿ على الرسوـ بفرض قيود أخرى  أنيا أشد تأثيرا على التجارة مف مجرد فرض الرسـو
أف ايتفاقية المذتورة سمحت للدوؿ ا عضاء بالتحرر مف  وثانياييعب الويوؿ إلييا و معالجتيا. 

ة الوطنية" حيث توسعت الدوؿ في تعريؼ ميلحتيا القومية قواعد تخفيض التعريفة بحجة "حماية الميلح
أف ايتفاقية لـ تضع قواعد ناظمة تأخذ في اعتبارىا الوضع  وثالثامف خالؿ أسوار تعريفية عالية. 

الخاص بالدوؿ النامية وضرورة إعطاايا مزايا تفضيلية خارج قاعدة "المعاملة بالمثؿ" وخارج قاعدة "الدولة 
ية" القاضية بأف الدولة تلتـز بإعطاء أي ميزة قدمتيا لدولة أخرى، إلى أي "طرؼ ثالث"، أي ا ْولى بالرعا

لعموـ الدوؿ ا خرى في ايتفاقية. )وقد حاولت "الجات" بعد ذلؾ التغلب على ىذا العيب مف خالؿ 
تشجيع ماسّمي بالنظاـ المعمـ للتفضيالت اليناعية.( تما لـ تضع ايتفاقية في اعتبارىا ضرورة 

ايتفاقات اإلقليمية للتجارة المتبادلة بيف البالد النامية  وبعضيا البعض، واف سمحت بيا مف حيث المبدأ 
أنيا تانت ذات "قاعدة تمثيلية" ضيقة نسبيا للمجتمع العالمي، إذ بقيت خارجيا دوؿ  ورابعاعموما. 

السابؽ والمجموعة الدولية الموالية لو في ومجموعات مؤثرة في التجارة الدولية أبرزىا "ايتحاد السوفيتي" 
 ذلؾ الوقت .

ومف أجؿ التغلب على ىذه النواقص في "اتفاقية الجات "القديمة"، أخذت الدوؿ ا عضاء في عقد 
، في إطار ما سّمي بمفاوضات ٜٙٛٔسلسلة جويت للمفاوضات متعددة ا طراؼ اعتبارا مف عاـ 
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اقدي جديد يأخذ في ايعتبار تافة المالحظات التي أبديت على "أوروجواي"، بيدؼ التويؿ إلى إطار تع
 ايتفاقية المذتورة.

وبالفعؿ  تـ التويؿ بعد مفاوضات استمرت زىاء ثماني سنوات إلى اتفاؽ جديد تـ التوقيع عليو 
، تمت بموجبو إقامة منظمة دولية جديدة باسـ ٜٜٗٔفي مايو  -العربية المغربية–في مدينة مراتش 

" و مجموعة "إعالنات ٜٜٗٔ؛ ومرفؽ بو مجموعة اتفاقات سميت "جات WTOة التجارة العالمية" "منظم
مباديء تفييلية" ممثلة في عدة اتفاقات أىميا" اتفاقية التجارة في الخدمات"، و "اتفاقية الملتية الفترية" 

 و"اتفاقية ايستثمار متعددة ا طراؼ".
زالة التعريفات، والقيود غير وقد اشتملت ايتفاقات المرفقة على قو  اعد تفييلية تنظـ خفض وا 

الجمرتية على اختالفيا، وحددت حقوؽ و التزامات ا طراؼ المتعاقدة مف أجؿ تجارة عادلة سواء مف 
حيث المجاؿ الجمرتي او غير الجمرتي، وطرؽ تسوية المنازعات مف خالؿ اآللية القضااية للمنظمة. 

لحايت التي يجوز بموجبيا "التخلص مف ايلتزاـ" بحرية التجارة، تما في حالة تما بينت أحتاـ ايتفاقية ا
فرض رسوـ جمرتية إضافية.  و قد قدمت الدوؿ ا عضاء بعد ذلؾ ما سّمي بجداوؿ التزامات أو تعيدات 
الدوؿ ا عضاء في مجاؿ خفض الرسوـ الجمرتية، على تؿ مجموعة سلعية، تويال إلى اإلزالة التامة 

يود التعريفية في آجاؿ محددة.  وقدمت ايتفاقيات المعنية تسييالت للدوؿ النامية بإعطاايا إعفاء مف للق
ايلتزاـ بأحتاـ ايتفاقية لمدد زمنية معينة تتراوح في أغلبيا بيف خمس و نحو عشر سنوات، وقّننت الحؽ 

لدوؿ النامية ) تما ىو الحاؿ مثال في إقامة اتفاقات تفضيلية بيف مجموعات الدوؿ  المختلفة، بما فييا ا
 بشأف "منطقة التجارة الحرة العربية التبرى"(. 

القااـ في الفترة الحالية بيف الوييات المتحدة، مف جية، وتؿ مف  بالنزاع التجاريوفيما يتعلؽ 
 الييف و ايتحاد ا وربي، و الياباف إلى حّد ما، مف جية أخرى، نجد محاولة واضحة مف الوييات
المتحدة لممارسة نوع مف )التعسؼ( في استعماؿ الحقوؽ المنيوص علييا في اتفاقات منظمة التجارة 

للحواجز التعريفية، أعقبتيا  -مف طرؼ واحد–العالمية، للتخلص مف ايلتزاـ بحرية التجارة، مف خالؿ رفع 
ثقؿ نسبي تبير  تيرفات مضادة مماثلة مف الدوؿ المستيدفة، بخيوص مجموعات سلعية معينة ذات

 في التجارة المتبادلة.
 ويجري ذلؾ، إلى حّد تبير، خارج إطار اآللية المنظمة لتسوية المنازعات في منظمة التجارة العالمية.

وا ىـ أف ذلؾ يتـ دوف مراعاة تافية لميالح الدوؿ النامية، بؿ ودوف انخراط مف جانب ىذه 
لقواعد الناظمة للتجارة في السلع والخدمات ذات ا ىمية الدوؿ النامية، بيورة جدية، مف اجؿ إيالح ا

الخاية للعالـ النامي، مثؿ السلع الزراعية والغذااية، وا دوية، وحقوؽ الملتية الفترية ، والتي قد تعوؽ 
الممارسات التقييدية الجارية بشأنياعملية التنمية ايقتيادية وايجتماعية في البلداف الناىضة والنامية و 

 قؿ نموا في القارات الثالثة إلفريقيا وآسيا وامريتا الالتينية.ا 
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ومف أجؿ ذلؾ، يجب العودة إلطار المفاوضات الدولية متعددة ا طراؼ، استانافا لألعماؿ 
، بغرض ا خذ بعيف ايعتبار الميالح المتبادلة لجميع  ٕٔٓٓالمرتبطة ب "أجندة الدوحة" لعاـ 

دخاؿ البالد الن حياء ايىتماـ بضرورة تسوية ا طراؼ، وا  امية فيالمسار التفاوضي بشتؿ فعاؿ، وا 
عادة التأتيد على تقنيف حايت اإلخالؿ بايلتزاـ بحرية  المنازعات وفؽ آلية منظمة التجارة الدولية، وا 

 التجارة وحايت التخلص "القانوني" مف ىذا ايلتزاـ.
ولعؿ مف ا ىمية بمتاف، اف تقوـ الدوؿ النامية التي لعبت دورا ىاما في المفاوضات التجارية 
الدولية متعددة ا طراؼ ، اف تعاود نشاطيا، بيورة اتثر فعالية، لحمؿ جميع ا طراؼ على تثبيت 

تبار، وخاية وتطوير ايلتزاـ ا ساسي بمنظمة التجارة العالمية، وأخذ ميالح تؿ ا طراؼ بعيف ايع
ندونيسيا.     ميالح الدوؿ النامية. ومف اىـ ىذه الدوؿ اليند والبرازيؿ ومير وا 

وفيما يلي نقدـ مثاي تطبيقيا على تيفية حماية الميالح الوطنية في إطار مراعاة قواعد القانوف 
  الدولي المرعية وأسس التنظيـ الدولي التي تـ إرساؤىا بعد جيد جييد. 

 المصالح الوطنية مع االلتزام بقواعد منظمة التجارة العالمية:حماية  3-0-3
 "من اتفاقية "الجات 08و 18المادتان 

( مػػف )اتفاقيػػة التعريفػػات ٕٛو  ٛٔمػػف الميػػـ أف نشػػير فػػي ىػػذا اليػػدد إلػػى نػػص المػػادتيف رقػػـ )
جػػراءات الضػػرورية الجمرتيػػة والتجػػارة العالميػػة( واللتػػيف تسػػمحاف للػػدوؿ، وخايػػة الناميػػة منيػػا، باتخػػاذ اإل

والتافيػة لحمايػػة منتجاتيػػا المحليػػة .  وفػػى مقابػػؿ الطريقػػة "اليجوميػة" التػػي أبػػداىا عػػدد مػػف الػػدوؿ المتقدمػػة 
أبػػػػدي بعػػػػض -تمػػػػا يبػػػػدو مػػػػف المعرتػػػػة الجاريػػػػة بشػػػػأف "الرسػػػػـو الجمرتيػػػػة"  -لحمايػػػػة ميػػػػالحيا الوطنيػػػػة

رخيػة" التػى تتيحيػا اتفاقػات التجػارة العالميػػة المسػاوليف فػي الػبالد الناميػة اعتراضػو علػى فتػرة اسػتخداـ "ال
مػػف أجػػؿ وضػػع وفػػرض تطبيػػؽ إجػػراءات الحمايػػة الجمرتيػػة وغيػػر الجمرتيػػة لإلنتػػاج المحلػػي وخايػػة مػػف 

 القطاع اليناعي . 
وقد يتبادر إلى الذىف أف المادتيف المذتورتيف المتعلقتيف بحؽ الدوؿ فى حماية انتاجيا المحلػى ،  

وخايػػػة )اتفػػػاؽ السػػػلع( الػػػذى ىػػػو أحػػػد تلػػػؾ ايتفاقػػػات  ٜٜٗٔاقػػػات المػػػذتورة لعػػػاـ يقعػػػاف فػػػى يػػػلب ايتف
ا ساسػػية المنبثقػػة عػػف المفاوضػػات المسػػماة بجولػػة أوروجػػواى ، والتػػى أفضػػت إلػػى إنشػػاء منظمػػة التجػػارة 

 العالمية.
ذتػػرا ولتػػف الحقيقػػة أف ايتفػػاؽ المنشػػىء لمنظمػػة  التجػػارة العالميػػة و)اتفػػاؽ السػػلع( ،  ييتضػػمناف 

نما توجد إشارة يريحة فى ديباجة )اتفاؽ السلع لعاـ  ( إلى ايتفاقية العامة للتعريفات ٜٜٗٔللمادتيف .  وا 
 (.  ٜٜٗٔوالتى سميت )جات  ٜٜٗٔباعتبارىا جزء ي يتجزأ مف مجموعة اتفاقات  ٜٚٗٔوالتجارة لعاـ 

ننا نجد بالفعؿ فى المادتيف رقمْى  قانونيا يمنح للمّشرع الوطنى سندًا  ( سنداٜٚٗٔمف )جات  ٕٛو  ٛٔوا 
قويػػا لحمايػػة اإلنتػػاج المحلػػى ضػػد تػػؿ مػػا مػػف شػػأنو أف يضػػر بػػالمنتجيف اليػػناعييف والػػزراعييف ومنتجػػى 
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الخػػدمات علػػى اختالفيػػا ، وخايػػة الخػػدمات الماليػػة  وخػػدمات النقػػؿ البحػػرى وايتيػػايت وغيرىػػا.  فمػػاذا 
 ؟  ٛٔوخاية المادة  -وفؽ ترجمتنا ليما–تقوؿ المادتاف 

 تحت عنواف "المساعدة الحتومية للتنمية ايقتيادية" ما يليا ٛٔنقرأ في النص الرايسى للمادة 
تؤتد ا طراؼ المتعاقدة أف تحقيؽ أىػداؼ ىػذه ايتفاقيػة يمتػف تيسػيره عػف طريػؽ التطػوير المتقػدـ   -ٔ

مح إمتانياتيػػػػا ايقتيػػػػادية سػػػػوى بمسػػػػتويات يقتيػػػػاداتيا ، وخايػػػػة تلػػػػؾ ا طػػػػراؼ التػػػػى ي تسػػػػ
 منخفضة مف المعيشة وما تزاؿ فى مراحليا ا ولى مف التنمية.

 

مف أجؿ تطبيؽ  –تؤتد ا طراؼ المتعاقدة، أتثر مف ذلؾ ، أنو يمتف أف يتوف مف الضرورى ليا  -ٕ
أف تتخػذ  –برام  وسياسات التنميػة ايقتيػادية اليادفػة إلػى رفػع المسػتوى العػاـ للمعيشػة لشػعوبيا 

إجػػراءات  حماايػػة، و غيرىػػا، ذات التػػأثير علػػى الػػواردات، وذلػػؾ فػػى حػػدود مػػا تسػػّيؿ بػػو تحقيػػؽ 
 أىداؼ ىذه ايتفاقية .

ف الالـز أف يتػوفر لػدييا مػف ا دوات )أو التسػييالت( وتوافؽ ا طراؼ المتعاقدة ، مف ثـ ، على أنو م    
  اإلضافية ما يمّتنيا مف ا

أف يتػػوف لػػدييا مرونػػة تافيػػة فػػى ىياتػػؿ التعريفػػة الجمرتيػػة بمػػا يمّتنيػػا مػػف تقػػديـ الحمايػػة الجمرتيػػة  –أ 
 المطلوبة لتأسيس اليناعة الخاية بيا .

دفوعات بطريقة تأخذ فى اعتبارىػا التامػؿ المسػتوى أف تطبؽ القيود التّمية  غراض توازف ميزاف الم -ب
 المستمر والمرتفع للطلب على الواردات والمتوّلد بالذات مف برام  التنمية ايقتيادية لدييا .

تؤتد ا طراؼ المتعاقدة أخيرًا أنو فيما يتعلؽ بتلػؾ ا دوات )أو التسػييالت( اإلضػافية المنيػوص  -ٖ
ىػػػذه المػػػادة ، فػػػإف نيػػػوص ىػػػذه ايتفاقيػػػة تافيػػػة فػػػى ا حػػػواؿ علييػػػا فػػػى القسػػػميف ) أ( و )ب( مػػػف 

ايعتياديػػة لمسػػاعدة ا طػػراؼ المتعاقػػدة علػػى مواجيػػة متطلبػػات التنميػػة ايقتيػػادية لػػدييا . وتوافػػؽ 
ا طراؼ المتعاقدة مع ذلؾ على أنو قد يتػوف ىنػاؾ مػف الظػروؼ مػا يػؤدى إلػى عػدـ قابليػة التطبيػؽ 

ص ايتفاقيػػػػة، و بمػػػػػا يسػػػػمح لطػػػػرؼ متعاقػػػػػد يمػػػػر بعمليػػػػة التنميػػػػػة لإلجػػػػراءات المتوافقػػػػة مػػػػػع نيػػػػو 
ايقتيادية بأف يمنح الدعـ الحتومى المتطّلب للمساعدة فى إقامة يناعات معينة على طريػؽ رفػع 
المستوى العاـ للمعيشة للشعب . ولمواجية ىذه الحػايت ، تػـ الػنص علػى إجػراءات مخيويػة فػى 

 . القسميف )ج( و )د( مف ىذه المادة
 

)أ(  يترتػػب علػػى مػػا سػػبؽ ، أف الطػػرؼ المتعاقػػد الػػذى ي تمتنػػو قدراتػػو ايقتيػػادية إي مػػف الوفػػاء  -ٗ
بمستويات منخفضة للمعيشة ، ولـ يزؿ فى المراحؿ ا ولى مف التنمية ، سوؼ يتوف حّرًا فػى الخػروج 

 قساـ )أ( و )ب( بيفة مؤقتة مف نطاؽ نيوص المواد ا خرى فى ىذه ايتفاقية تما ىو مبيف فى ا
 و )ج( مف ىذه المادة .
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)ب( الطػرؼ المتعاقػد الػذى يمػر اقتيػاده بعمليػة التنميػة وي ينػدرج فػى نطػاؽ الفقػرة السػابقة )أ( يمتنػو 
 أف يتقدـ بطلبات أخرى لألطراؼ المتعاقدة تتؿ ، تحت القسـ )د( مف ىذه المادة.

 

لألطػػػراؼ ذات ايقتيػػػادات المويػػػوفة فػػػى تؤتػػػد ا طػػػراؼ المتعاقػػػدة أف متحيػػػالت التيػػػدير   -٘
( السػػػابقة، و التػػػى تعتمػػػد علػػػى تيػػػدير عػػػدد قليػػػؿ مػػػف السػػػلع ٗالقسػػػميف )أ( و )ب( مػػػف الفقػػػرة رقػػػـ )

ا وليػػة ، ىػػذه المتحيػػالت قػػد تػػنخفض بشػػدة نتيجػػة نقػػص المبيعػػات مػػف ىػػذه السػػلع .  طبقػػا لػػذلؾ ، 
رؼ بػاإلجراءات المتخػذة مػف طػرؼ آخػر، فإنػو فإنو حينما تتأثر يادرات السلع ا وليػة لمثػؿ ذلػؾ الطػ

( مػػػػف ىػػػػذه ٕٕيمتنػػػو اللجػػػػوء إلػػػى النيػػػػوص الخايػػػػة بالتشػػػاور )بػػػػيف ا طػػػراؼ( وفػػػػؽ المػػػػادة رقػػػـ )
 ايتفاقية.

 

تتـ مراجعة سنوية مف قبؿ ا طراؼ المتعاقػدة لتػؿ اإلجػراءات المطبقػة تبعػًا للقسػميف )ج( و )د(   -ٙ
 مف ىذه المادة .

 ( مع التيرؼ إٛلفقرة ا ولى فقط مف المادة )وفيما يلى نورد ا
 (08المادة )
 )تعديل جداول )التخفيضات الجمركية 

والػذى قػدـ امتيػازات لطػرؼ أو  –فػى حػايت معينػة و بشػروط محػددة  –مف حؽ الطرؼ المتعاقد 
 قية. أطراؼ أخرى ، أف يعدؿ أو يسحب ايمتيازات المتضمنة فى الجدوؿ المناسب مف مالحؽ ىذه ايتفا

مف "اتفاقية الجات"، يمتف أف نخلص  ٕٛو  ٛٔمف العرض السابؽ، الخاص بالمادتيف رقمْي و       
 إلى نقطتيفا

ينبغي علييا التمسؾ بقواعد منظمة  -أعضاء منظمة التجارة العالمية خيويا–إف الدوؿ عموما  -ٔ
التجارة الخارجية، تسبيؿ أمثؿ لتحقيؽ  التجارة العالمية، وايحتتاـ إلييا، فيما يتعلؽ بتيرفاتيا في مجاؿ

ميالحيا الوطنية، دوف افتاات على ساار أعضاء المنتَظـ الدولي. وتطبيقا لذلؾ، ، فإنو يمتف للوييات 
من حق الطرف ، سالفة الذتر، والتي تقضي بأنو )ٕٛالمتحدة مثال أف تستفيد مف نص المادة رقـ 

والذى قدم امتيازات لطرف أو أطراف أخرى ، أن يعدل  –فى حاالت معينة و بشروط محددة  –المتعاقد 
 أو يسحب االمتيازات المتضمنة فى الجدول المناسب من مالحق ىذه االتفاقية(. 

والميـ ىنا تلمتاف ا "الحػايت المعينػة"، و "الشػروط المحػددة". بمعنػى انػو يحػؽ للدولػة المعنيػة اف 
و مػػػف تعيػػػدات بخفػػػض الرسػػػـو الجمرتيػػػة فػػػي "جػػػدوؿ التعيػػػدات" الػػػذي قدمتػػػو للسػػػلطات تسػػػحب مػػػا اوردتػػػ

المساولة في منظمة التجارة العالمية، وذلؾ في إطار الحايت ، وبالشروط ،المنيوص علييا. فإف وجدت 
 في ذلؾ إخالي بميالحيا فيمتف أف تلجأ إلى تقديـ شتوى إلى المنظمة مشفوعة بطلب التحقيؽ، فإف تاف
ليا الحؽ فسيمتف ليا طلب التعويض المناسب مقابؿ الضرر الػذي لحػؽ بيػا مػف جػراء خفػض الرسػـو فػي 

 وقت سابؽ. 
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إف الػػدوؿ الناميػػة يحػػؽ ليػػا اتخػػاذ تافػػة اإلجػػراءات المناسػػبة، ذات الطػػابع الحمػػااي، لحفػػظ حقيػػا فػػي  -0
 تطوير اإلنتاج المحلي واليناعة المحلية.

 

"منظمة التجارة العالمية" تمثؿ، في عموميتيا، اإلطار ا نسب، والبديؿ ومف ذلؾ نخلص إلى أف 
ا فضؿ لحماية الميالح الوطنية لألطراؼ المتعاقدة الممثلة للمجتمع العالمي تتؿ. ومف الواجب إيالح 

 ىذا اإلطار، تلما أمتف ذلؾ، باعتباره الطريؽ ا فضؿ لتطوير التجارة الدولية.
ريق الذي يتنيجو االقتصاد العالمي في الوقت الراىن يشي بمخاطر قوية ولكن فيما يبدو ان الط

 وخاصة من خالل ما يسمى "سالسل القيمة المضافة العالمية"، كما يتضح مما يمي  .
سالسل القيمة المضافة العالمية واآلثار المحتممة عمى النظام العالمي لمتجارة  3-0-4

      المفتوحة
منظمة األمم المتحدة لمتنمية "أنتتاد"، و " –" المتحدة لمتجارة والتنمية مؤتمر األممقاـ تؿ مف "

سالسل القيمة المضافة "يونيدو"، بتطبيؽ اإلطار المنيجي القااـ على أساس مفيوـ " –" الصناعية
. وخالية المفيوـ أف عملية اإلنتاج السلعي  GVCs Global Value-added Chains" العالمية

يليا وفؽ ييغة تقسيـ العمؿ الدولى بيف مجموعتيف ا مجموعة الدوؿ المتقدمة ، معبرًا والخدمي، يتـ تدو 
في المقدمة، ومجموعة الدوؿ النامية ، التى تنقسـ مف  G7عنيا تقريبًا بمجموعة الدوؿ اليناعية السبعة 

شاة، ثـ داخليا إلى ا مجموعة دوؿ ناىضة ، ومجموعة أخرى أقرب إلى المفيوـ الدارج لألسواؽ النا
شرااح متتالية على مقياس الدخؿ ا بلداف متوسطة الدخؿ، و أخرى منخفضة الدخؿ، وبلداف أقؿ نموًا ، و 

 بلداف "أقؿ ا قؿ نموًا".
ىذا ايستقطاب بيف مجموعتيف عريضتيف، ي يستبعد، بؿ يستدعي، قدرًا ملحوظًا مف التدرج 

التعقيد على المستوى اإلنتاجى والتتنولوجى .  وفي داخؿ "المجموعتيف القطبْيف"، يتبعو استقطاب شديد 
 –" لألنتتاد التجارة والتنميةخاية " –ىذا السياؽ، استحدثت بعض ا عماؿ البحثية و التقارير الدولية 

تقسيمًا أفقيًا لألنشطة ايقتيادية إلى ثالث شرااح لعملية اإلنتاج إلى ا مرحلة ما قبؿ اإلنتاج )السلعى 
 والخدمى( ، ومرحلة اإلنتاج، ومرحلة ما بعد اإلنتاج .

سالسل القيمة المضافة بالتوافؽ مع التقدـ أو )الثورة( فى المجاؿ الرقمي ، يشير مفيوـ "
القيمة اإلنتاج تنقسـ إلى شرااحيا ومراحليا الثالثة ىذه فى إطار تتويف وتوزيع " " إلى أف عمليةالعالمية

"، حيث تتوزع القيمة المضافة على امتداد سلسلة إنتاجية و جغرافية، حيث تتتوف السلسلة االقتصادية
الجغرافى ما بعد اإلنتاج(  بينما أف امتدادىا  –اإلنتاج  –اإلنتاجية مف ثالث حلقات )ما قبؿ اإلنتاج 

 يشمؿ الترة ا رضية بتامليا.
ىذه السلسلة موزعة الحلقات بشتؿ غير متتافىءا فبينما تقوـ الدوؿ الميّنعة ا تثر تطورًا فى 
العالـ بالترتيز على مرحلتْى ما قبؿ اإلنتاج وما بعد اإلنتاج مف السلسلة؛ يترؾ للبالد النامية،  باختالؼ 
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سطىا أى اإلنتاج.   واإلنتاج ىنا سلعى وخدمي، أْى تينيع و "تخديـ" شرااحيا أف تعمؿ على الحلقة الو 
Servicification .التشطيب الصناعىبيذا المعنى يتحوؿ إلى ما يقترب مف مفيوـ " التصنيع "

fabrication  تعمؿ إنتاجى يترتز على الجانب العينى البحت، سواء تاف تثيؼ ايستخداـ لرأس الماؿ
 عدات( أو تثيؼ ايستخداـ للعمؿ متوسط الميارة ومنخفض الميارة .العيني )اآليت والم

 –وبينما تذىب الخدمات المتقدمة علميا وتتنولوجيا  إلى الدوؿ المتقدمة ، فإف اليناعة 
تذىب أجزاء متزايدة منيا إلى الدوؿ النامية والناىضة يناعيًا، بدرجات  -التشطيب اليناعى السلعى 

 .ما يسمى باقتيادات المينع مختلفة ، لتظؿ فى إطار
ويتـ ايستقطاب المزدوج داخؿ اإلنتاج المدّوؿ، ممثاًل فى سلسلة القيمة المضافة العالمية ، ليس 
فقط بعدـ التتافؤ بيف الطرفْيف المتطرفْيف، مف أقيى سلسلة إلى أقياىا، ولتف أيضا بعدـ التتافؤ داخؿ 

ثالث سابقًا( إلى عوالـ ثالثة أو أربعة، وتنقسـ المجموعة تؿ طرؼ منيما حيث ا ينقسـ العالـ النامى )ال
يعنى التقابؿ بيف التخيص النسبى للدوؿ  –بتعبير آخر -المتقدمة إلى متقدمة وأتثر تقدمًا. وذلؾ 

أي البنود ذات الطابع "الناعـ" أو المعرفي، و بيف تخيص البالد  –المتقدمة فى إنتاج "الالملموسات" 
 "الملموسات"أي  المينوعات و المزروعات و المعادف والنفط.النامية في إنتاج 

بناء على اينقساـ غير المتتافئ ويتعزز واقع ايحتتار في أسواؽ التتنولوجيا الرقمية العالمية، 
 في بْنية سالسؿ القيمة المضافة العالمية.

المتحدة  الوييات-ويتضح ذلؾ اتثر مف واقع سيطرة الدولة ا ىـ في ايقتياد العالمي
        ا مريتية_في فترة ويية الرايس ترامب، ونشوء ما يسميو البعض "اقتياديات ترامب".

ف "اقتياديات ترامب" أو "ايقتياد الترامبي"  ميطلح ظير في الفترة   Trumponomicsوا 
ا خيرة بيف، ليدؿ على ني  خاص للرايس ا مريتي الحالي في إدارة ايقتياد المحلي والعالقات 
، إزاء  ايقتيادية الخارجية للوييات المتحدة؛ على غرار ما جرى خالؿ الثمانينات مف القرف المنيـر

 ايس ا مريتي ا سبؽ رونالد ريجاف.فيما يتعلؽ بالر   Reaganomicsميطلح "ايقتياد الريجاني" 

ومعلوـٌ اف الرايس ا مريتي قد أعلف إجراءاتو التجارية )العقابية( إزاء الشرتاء التجارييف للوييات 
، بدًء مف فرض الرسوـ الجمرتية اإلضافية على واردات ٕٛٔٓالمتحدة في الثامف مف شير مارس 

الي. وما فتات إجراءاتو واإلجراءات المضادة، مف % على التو ٓٔ% و٘ٔاليلب وا ومينويـ  بنسبة 
 جانب الييف و ايتحاد ا وربي، تتوالى.

فإلى أّي حّد يستند ذلؾ السلوؾ إلى رتيزة أو رتااز مف واقع العالقات ايقتيادية الدولية ؟  
خاية "مؤتمر نشير ىنا إلى ثالث نقاط متضمنة في تقارير أخيرة للمنظمات ايقتيادية الدولية المعنية، و 

، المعنوفا "القوة والمنيات و ٕٛٔٓا نتتاد، وبيفة اخصا تقريره لعاـ  -ا مـ المتحدة للتجارة والتنمية"
 أوىاـ التجارة الحرة". 
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إذ تدؿ الشواىد المتاحة .  التباطؤ فى نمو الطلب العالمى، وخاية على جانب الواردات أوالىا:     
واردات. وتانت الدوؿ النامية )الديناميتية( ىى المحرؾ ا تبر على حدوث تباطؤ ملحوظ فى نمو ال

الناىضة الدول للزيادة فى الطلب ايستيرادى العالمى، و قد َتَرّتزَت ىذه الزيادة، فى المحؿ ا وؿ، لدى 
( تلييا ٕٚٔٓ% فى العاـ )2ٛٛوالتي حققت معدًي للنمو ايستيرادى بنسبة  شرق آسيايناعيًا فى 
وكانت الواليات المتحدة صاحبة أعمى معدل لمنمو االستيرادى بين الدول %( ، 2ٕٙتينية )أمريتا الال

% لدول 301%، و لعّميا أكبر سوق استيالكى لدولة منفردة فى العالم، مقابل 4المتقدمة بنسبة 
 منطقة "اليورو".

ا ربعة ا ولى مف ( عبر الشيور أنكتاد –مؤتمر األمم المتحدة لمتجارة والتنمية ولتف بيانات )
تانت تشير إلى تراجع متانة شرؽ آسيا تمْيدر رايسى للطلب، بفعؿ تباطؤ النمو  ٕٛٔٓالعاـ 

ايستيرادى فى الييف بيفة أساسية،  وخاية مف جراء تراجع الطلب على الواردات ايستثمارية 
التقشف نتشار سياسات "فييا.تما أف الطلب العاـ أو الحتومى ، على المستوى العالمي، يتقلص بفعؿ ا

فيتقلص  الطمب الخاص" التى ينتيجيا عدد متزايد مف الدوؿ المتقدمة والناىضة يناعيًا ، أما المالى
بفعؿ انخفاض الدخوؿ الحقيقية للمشتغليف فى مختلؼ دوؿ العالـ، بما فييا الدوؿ المتقدمة والوييات 

على ىيتؿ قوة  –الرقمى  –ى للتقدـ التتنولوجى المتحدة،  سباب راجعة فى جانب منيا إلى ا ثر السلب
العمؿ ا حيث لـ تستطع ايقتيادات المتقدمة والناىضة حتى اآلف تعويض النقص فى العمالة التى 
جرت إزاحتيا بفعؿ اآلليات الرقمية، بزيادة موازية فى التشغيؿ خالؿ ا جؿ القيير والمتوسط . وتانت 

التى و ليبرالية"-"السياسات ايقتيادية الليبرالية الجديدة" أو " النيوراجعة فى جانب آخر ، إلى انتشار 
 " مقابؿ تاسبى ا جور مف العماؿ والمشتغليف.حممة األسيمتحمؿ تحيزًا ليالح "

وىتذا يمتف اإلشارة إلى أف تقلص أىمية الواردات وتناقص أىمية الطلب المحلي لدى الدوؿ 
تمرار الدور المحورى للسوؽ ايستيالتية المحلية للوييات المتحدة الرايسية، وخاية الييف ، يقابلو اس

 ا مريتية تميدر رايسي لنمو الطلب العالمى .
" ، إلى القوؿ بأف "تيديد الوييات المتحدة ٕٛٔٓوىنا يشير تقرير "اينتتاد" عف "التجارة والتنمية 

أشد ضررًا على النمو فى مناطؽ العالـ برفع ا سوار العريضة للحمااية يمتف أف يتوف لو أثر محتمؿ 
 ا خرى ، لتونو يأتى فى وقت يشيد بالفعؿ تراخيًا فى الطلب العالمي". 

وقد قاـ )ا نتتاد( . ىي تزايد ا ىمية النسبية لليادرات تمحرؾ للطلب العالمى النقطة الثانية،      
دولة يعتمد النمو ايقتيادى فييا  ٜٔناؾ دولة فإف ى ٖٓدولة، و وجد أّنو مف بيف الػ ٖٓبمسح لعينة مف 

المعتمدة على فااض التيدير تمحرؾ  على اليادرات اليافية بأتثر مف الطلب المحلى. و غالبية الدوؿ
للنمو، تتشتؿ مف الدوؿ المتقدمة والنامية الناىضة يناعيًا. فمف الدوؿ المتقدمة ا المملتة المتحدة 
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يطاليا وفرنسا، ومف ال ندونيسيا وألمانيا وا  دوؿ النامية الناىضة يناعيًا ا توريا الجنوبية والمتسيؾ وترتيا وا 
 واليند.
والخالية أف منحنى العالقة بيف التجارة الدولية والنمو ايقتيادى فى العالـ يميؿ بشتؿ عاـ وفى       

ادي، و أف الطلب أغلب تجارب التنمية إلى تفوؽ المتوف التيديرى للتجارة بالمقارنة مع المتوف ايستير 
على الواردات ي يمارس دوره تمتغير حاتـ للنمو سوى فى أقلية مف الدوؿ المتقدمة )فى طليعتيا الوييات 

 المتحدة( و الدوؿ الناىضة يناعيًا )فى مقدمتيا الييف(.
تتعلؽ بييمنة الوييات المتحدة على عملية إنتاج التتنولوجيا المتقدمة في أحدث  ،النقطة الثالثة     

أطوارىا على مستوى العالـ، وىي تتنولوجيا العير الرقمي، لدرجة ممارسة قوة احتتارية ىاالة بالمقارنة 
 .النامية الناىضة ا خرىالدوؿ دوؿ المتقدمة و ساار ال مع 

، تقع المنّصات الرقمية لألسواق التجارية في العالم، وأكثرىا قوةأكبر ويالحظ  ىنا مثال أف 
مقراتيا بيفة غالبة فى الوييات المتحدة.  ونقيد ىنا المنيات الخمسة، بالترتيب التنازلي مف حيث 

فيي تليا تنتمي إلى . أمازون ، عمي بابا ، جوجل بالى ، متجر تطبيقات آبل ، أوبرالقوةا 
منّصات األسواق الدولية الرئيسية وبالمثؿ فإف من الصين(.   –)عمي بابا  عدا واحدةالوييات المتحدة ما

مقامة فى الوييات المتحدة ثـ أوربا و آسيا، وتتعامؿ بيفة رايسية فى مجاؿ التمويؿ واإلستاف  لمخدمات
لى إضافة إلبا ،"ئض قوة تكنولوجيةاف"ويدلنا ذلؾ على أف لدى أمريتا  والفندقة و اللوجيستيات والنقؿ .

باإلضافة إلى دورىا "المتمم" كمستيمك ومستورد رئيسي في ، فااض قوتيا العسترية والديبلوماسية أيضا
  وربا والييف.  األسواق الدولية

 المحميالصعيدين تأثير اإلغراق عمى االقتصاد المصري وجيود مواجيتو عمى  3-3
 )دراسة تحميمية(  الدوليو 

 

 يوضح ىذا الجزء مف قضية اإلغراؽ في محوريف رايسييف ىماا 
 النظام المصري لمكافحة اإلغراق: المحور األول 3-3-1

إي أنيا لـ تتف  )جات(، مير إلى ايتفاقية العامة للتعريفات والتجارة انضمت ،1972فى عام 
قد ترؾ التعامؿ مع حايت اإلغراؽ ودعـ فلمتافحة اإلغراؽ،  تينيديبيف الدوؿ الموقعة على قانوف 
، وتـ تلمة اإلغراؽ القانوف لـ يشر إلىأف  ، ويالحظٖٜٙٔلسنة  ٙٙاليادرات لقانوف الجمارؾ رقـ

إلى أف قرارات رايس الجميورية المشار إلييا فى المادة تتوف فى  و التي تشيرالمادة التاسعة منايتتفاءب
قوة القانوف. ولتف مف الناحية العملية لـ تطبؽ تلؾ المادة حيث لـ ييدر أي تشريع أو ياحة تنفيذية 

 .(ٔ)المادة رغـ ما أعطاىا القانوف مف قوة ونفاذىذه تبيف تيفية تطبيؽ 

                                                 
 .ٜٔ٘-ٛٔ٘، صٜٜٚٔرتية"، القاىرة، بدوف ناشر، مجدي محب حافظ ، "الموسوعة الجم (1)
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المتعاقدة على نتاا  جولة طوتيو للمفاوضات أيبحت مير مف ا طراؼ  ،1983فى عام 
تانت مير مف . الجات المتتالية اتالتجارية المتعددة ا طراؼ والتي تمت ضمف جويت مفاوضات اتفاقي
 التشريعيالقيور  ، يرجع الخبراءالدوؿ المعدودة الموقعة على قانوف جولة طوتيو لمتافحة اإلغراؽ

إلى أف قانوف التجارة فى مير وتذا قوانيف ايستيراد ، لؾ الفترةالميري فى شأف متافحة اإلغراؽ فى ت
والتيدير ومنع التدليس والغش والقرارات اليادرة بشأنيا، قد خلت جميعيا مف أي نيوص تشريعية أو 

متف تبرير ىذا القيور التشريعي بشأف اإلغراؽ فى مرحلة ما قبؿ ي ياحة فى شأف اإلغراؽ ومتافحتو.
تعامؿ مع تالسياسة الحمااية التي أتبعتيا الدولة تانت  إفيمتف القوؿ  ا، لذايقتياديةاإليالحات 

 .(ٔ)ف لـ يتـ تقنيف ذلؾ بشتؿ واضحا  موضوع متافحة اإلغراؽ و 
يتفاقية الجات إي أنيا لـ تستخدـ حقيا فى فرض الرسوـ المقابلة  مصربالرغـ مف انضماـ 

وذلؾ لعدـ وجود نظاـ متتامؿ حوؿ  الوطنيرت بايقتياد للدعـ، رغـ ويوؿ واردات مف الخارج أض
ويعتماد مير خالؿ تلؾ الفترة على القيود التمية على الواردات وىي وسااؿ  اإلغراؽسياسة متافحة 

 .بتدابير متافحة اإلغراؽ التطبيؽ مقارنةسيلة 
التخلص مف التشوىات ايقتيادية التي  ايقتيادي الىإليالح ابرام   ، سعت1991منذ عام 

تشجيع اليادرات وتبنى آليات السوؽ واينتقاؿ ، إلى نتجت عف الترتيز على دور القطاع العاـ فى التنمية
 الجمرتية. على التعريفية المعتمدة عتمد على القيود التمية إلى الحماية الممف نظاـ الحماية 

 ياالتزام ذلؾترتب على  ة منظمة التجارة،رسميًا لعضوي انضمت مير ،1/25/1995فى 
تتضمف اتفاقيات منظمة التجارة العالمية ثالث . تطبيؽ القواعد المنظمة للتجارة العالميةو بتحرير تجارتيا 

وىيا  مسموح بيا لحماية اليناعة الوطنية مف الممارسات غير العادلة فى التجارة الدولية اتفاقيات
 . الوقايةاتفاؽ ، و الدعـ واإلجراءات التعويضيةو  اتفاؽ متافحة اإلغراؽ، اتفاقات المعالجة التجارية

مف ا ثار الناجمة عف  القوميبشأف حماية ايقتياد ، ٔٙٔرقـ  القانوفتـ إيدار  ،1998في      
جاء خاليًا مف أية محاولة ( مادة، وقد ٔٔ)مف  القانوفيتتوف  .الممارسات الضارة فى التجارة الدولية

لمعالجة وتفسير بعض المواد التي تتسـ بالغموض وعدـ الوضوح فى اتفاؽ متافحة اإلغراؽ فى منظمة 
بعض الممارسات المطبقة فى بعض الدوؿ فى مجاؿ متافحة  فيو إلىالتجارة العالمية، تما لـ تتـ اإلشارة 

وقد يتوف ذلؾ متماشيًا مع رغبة المشرع فى ، راؽاإلغراؽ ولـ يرد حوليا نص فى اتفاقية متافحة اإلغ
ايستفادة مف مرونة ايتفاقيات فى تفسير العديد مف موادىا بما يخدـ ميلحة المنتجيف عند الممارسة 

ليترؾ ا مر لما تقضية الميلحة ، شأ المشرع أف يفقد ىذه الميزة بالنص على قواعد ملزمةيلـ  .الفعلية
 .(ٕ)اإلغراؽلما تاف ذلؾ ممتنا مع اتفاقية متافحة العامة بحيث ي يتعارض ت

                                                 
سعيد النجار،" الحقوؽ ا ساسية للبلداف النامية فى ظؿ الجات ومنظمة التجارة العالمية " ورقة عمؿ مقدمو فى ندوة ايقتياد  (1)

 .ٚٔص،  ٕ٘ٓٓمارس  ٕٗ -ٖٕالميري فى مواجية تحديات اتفاقية منظمة التجارة العالمية، جامعة حلواف القاىرة، 

(ٕ)
 .ٖٙٔص، ذكره سبق مرجعمنى الجرؼ،  
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متافحة  وىي، جيازبالتحقيؽ فى الممارسات الضارة فى التجارة  تحديد الجية المعنية فى مصرتـ 
 أربعيتتوف الجياز مف ، حيث ٜٜ٘ٔنشاؤه فى أتتوبر إتـ  الوقااية، والذيالدعـ واإلغراؽ واتخاذ التدابير 

 للوقاية،اإلدارة العامة  اإلغراؽ،اإلدارة العامة لمتافحة الدعـ، اإلدارة العامة لمتافحة ا إدارات عامة ىي
دارة   ا(ٔ)نص القرار على أف اختيايات اإلدارة العامة لمتافحة اإلغراؽ ىيالمعلومات. وا 
ا للشتاوى التي يحيليا إلييا وزير التجارة أو تقدمي والتقييتلقى ودراسة الشتاوى وأجراء البحث  •

 اليناعة الوطنية بشأف التضرر مف ممارسات اإلغراؽ.
لممارسات اإلغراؽ والتي تسبب ضرر أو التيديد بحدوث ضرر أو  والتقييالمبادرة بالبحث  •

 تعرقؿ اليناعة الوليدة فى مير.
وحساب مقدار ىامش اإلغراؽ ورفع التوييات لوزير  والبياناتالقياـ بالتحقيقات وجمع الدلة  •

 نتاا  التحقيؽ واإلجراءات فى حالة ثبوت الضرر. التجارة بشأف
الدوؿ ا عضاء فى منظمة التجارة  جانبمف  الوزير(بموافقة  )مرىوفقبوؿ تعيدات سعرية  •

 العالمية أو الميدريف إلزالة الضرر.
 ذلؾ.إخطار ميلحة الجمارؾ بفرض رسـو نيااية لمتافحة اإلغراؽ فى الحايت التي يقرر فييا  •
القياـ بمراجعة الرسوـ المفروضة بمبادرة منيا أو بناء على طلب ذوى الشأف واتخاذ القرار  •

 المراجعة.المناسب فى ضوء نتاا  
، وىي مقسمة إلى ستة أبواب ٜٜٛٔلسنة  ٔٙٔرقـ  للقانوفأيدر وزير التجارة الالاحة التنفيذية      

، ا وؿ فى حساب اإلغراؽ امف سبعة فيوؿ وىو يتتوف، اختص الباب الثالث منيا بمتافحة اإلغراؽ
فى تحديد الضرر، الثالث فى اإلجراءات المؤقتة لمتافحة اإلغراؽ، الرابع فى الرسوـ النيااية  الثاني

السابع فى مراجعة أخيرا لمتافحة اإلغراؽ، الخامس فى التعيدات السعرية، السادس فى ا ثر الرجعى، و 
ويمتف القوؿ بأف ما ورد فى الالاحة التنفيذية بشأف متافحة اإلغراؽ ي  .الرسوـ النيااية لمتافحة اإلغراؽ

 . (ٕ)يخرج عما ورد فى اتفاؽ متافحة اإلغراؽ ومالحقة بتؿ التفاييؿ
المادة وىيا  ىناؾ بعض المواد فى الالاحة التنفيذية تتبايف تباينًا واضحًا مع اتفاقية متافحة اإلغراؽ      

مف الالاحة التنفيذية  (ٜٖالمادة )، (ٔحساب ىامش اإلغراؽ )الخاية بمف الالاحة التنفيذية  (ٖٚ)
تحديد الضرر المادي الواقع على اليناعة المحلية وا دلة اإليجابية التي يجب على سلطات الخايةب
تحديد  مما يجعؿفي تحديد الضرر،  أماـ سلطات التحقيؽ فحييا، مما يترؾ الباب مفتوحاالتحقيؽ 

 وبالتالي الويوؿ إلى ، اإلغراؽالرسـو النيااية لمتافحة الخاية بفرض  (ٗ٘المادة )، و الضرر متحيزاً 

                                                 
 . ٙٙ-٘ٙلسنة، ص  ٔٙٔ( مف الالاحة التنفيذية للقانوف رقـ ٖٚالمادة ) (1)
،  ٔٚنعماف الزياتي، " متافحة اإلغراؽ فى اتفاقات منظمة التجارة العالمية "تراسات استراتيجية، لجنة الثامنة، العدد  (2)

 .ٜٜٛٔدار ا ىراـ، القاىرة ، 
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خلوىا مف أي نص حوؿ ، لعؿ أىـ مالحظة الالاحة التنفيذية ىو .(ٔ)المنتجيفقرار متحيز لميلحة 
 ا وربي،الميلحة العامة، وىذا النص موجود فى تشريعات متافحة اإلغراؽ فى بعض الدوؿ مثؿ ايتحاد 

 ثر اإلغراؽ على المستيلتيف والمنتجيف اآلخريف الذيف يستعملوف المنت   اعتباراواليدؼ مف النص وضع 
 محؿ اإلغراؽ فى العملية اإلنتاجية.

 الواردات إلى مصر دعاوى اإلغراق ضد 3-3-1-1
إي أنو يالحظ عدـ قياـ الشرتات  ٜٜ٘ٔإلى منظمة التجارة العالمية منذ عاـ  مصر رغـ انضماـ

ويرجع ذلؾ التأخير إلى عدـ  ٜٜٙٔاليناعية الميرية برفع أي دعوى لمتافحة اإلغراؽ إي أواخر عاـ 
 تفيـ شرتات اليناعة المحلية لشروط رفع الدعوى والمتطلبات القانونية وقد تاف المنت  المدعى إغراقو

المستوردة مف أسبانيا واليوناف التي يدر فييا رسوـ إغراؽ  stainless steelأحواض اإلستلنيس ستيؿ 
وقد بلغت دعاوى متافحة  ٔٙٔأي بعد عشرة أياـ مف يدور القانوف رقـ ٜٜٛٔ/ٙ/ٕٔنيااية فى 

تافحة دعوى ىناؾ تسعة منيا يدر فييا قرار بفرض رسوـ م ٕٕحوالي  ٕٔٓٓاإلغراؽ حتى نياية عاـ 
إغراؽ نيااية وستة يدر فييا قرار بفرض رسوـ مؤقتو وسبعة دعاوى مازالت متافحة إغراؽ نيااية وستة 
يدر فييا قرار بفرض رسوـ مؤقتو وسبعة دعاوى مازالت تحت تحقيؽ فى نياية الفترة موضع البحث تما 

الضرر الواقع على اليناعة تـ حفظ قضيتيف ينعداـ العالقة السببية بيف الواردات المدعى بإغراقيا و 
 المحلية دعاوى متافحة اإلغراؽ على النحو التالىا

 

 تطور عدد الدعاوى المرفوعة من المنتجين المحميين عمى الواردات المصرية:   3-3-1-0
وفيو نقوـ بإستعراض عدد دعاوى ايغراؽ التى تـ رفعيا بشتؿ مبداى خالؿ العاـ وتذلؾ عدد 

يالح المنتجيف المحليت باإلضافة إلى مجموع الدعاوى التى إستمر دعاوى ايغراؽ التى حتـ فييا ل
 التالىا( ٔ-ٖمف خالؿ الجدوؿ رقـ )فرض رسوـ إغراؽ علييا وفقًا  حتاـ نيااية خالؿ العاـ وذلؾ 

دعػػػػوى إغػػػػراؽ خػػػػالؿ  ٚٚفيمػػػػا يتعلػػػػؽ بػػػػدعاوى ايغػػػػراؽ التػػػػى تػػػػـ إتخػػػػاذ إجػػػػراءات أوليػػػػة فقػػػػد بلغػػػػت  -
 ٜٜٛٔتانػػت أوؿ إجػػراءات مػػف ميػػنعيف محليػػيف لمتافحػػة ايغػػراؽ عػػاـ ( وقػػد ٕٛٔٓ-ٜٜٛٔالفتػػرة)

دعػػػاوى إغػػػراؽ وقػػػد ويػػػؿ أتبػػػر عػػػدد دعػػػاوى ايغػػػراؽ ا وليػػػة فػػػى العػػػاـ  ٗحيػػث بلغػػػت الػػػدعوى عػػػدد 
 دعوى إغراؽ. ٗٔحيث بلغ عدد الدعاوى  ٕٙٔٓ

 ٚٙفقػػد بلػػغ  فيمػػا يتعلػػؽ تتطػػور عػػدد دعػػاوى التػػى يػػدر بشػػأنيا قػػرارات نياايػػة خايػػة برسػػـو اإلغػػراؽ -
( وقػد حقػؽ جيػاز متافحػة ايغػراؽ نجػاح فػى ىػذا الشػأف حيػث أف ٕٛٔٓ-ٜٜٛٔدعوى خالؿ الفتػرة )

دعػاوى فقػط، وىػو مػا يعنػى  ٓٔبفػارؽ  ٚٚالعدد اإلجمالى لػدعاوى ايغػراؽ ا وليػة لتلػؾ الفتػرة قػد بلػغ 
 إتباع اإلجراءات القانونية والمستندية السليمة فى دعاوى اإلغراؽ.

                                                 
 حماية ايقتياد القومي مف اإلغراؽ فى ظؿ ايتفاقية العامة للتعريفاتعياـ سيد أحمد عاشور، "دور التتاليؼ فى  (ٔ)

 .ٕٓٓٓ، ، المجلة العلمية لالقتياد والتجارة، جامعة عيف شمس، العدد الثاني"والتجارة
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مػػػود الثالػػػث بيتنػػػاوؿ مجمػػػوع عػػػدد الػػػدعوى التػػػى طبػػػؽ علييػػػا أو إسػػػتمر فػػػرض رسػػػـو نياايػػػة أمػػػا الع -
 ٕٛٔٓوىو حدىا ايقيى فى حيف بلغت فى العاـ  ٕٛٓٓفى العاـ  ٕٛلإلغراؽ علييا والتى بلغت 

 دعوى مف إنقضاء بعض التدابير النيااية لرسـو اإلغراؽ لعدد مف دعاوى اإلغراؽ. ٗٔنحو 
 (1-3جدول رقم )

 تطور عدد دعاوى االغراق المرفوعة من قبل المنتجين المصريين عمى الواردات المصرية 
 (0218-1998خالل الفترة )

 البيان

عدد دعاوى االغراق من 
مصنعين مصريين 
 بإجراءات أولية

عدد الدعاوى التى حصمت 
مصر فييا عمى تدبير 

 نيائية

مجموع دعاوى االغراق التى 
بيا إستمرت التدابير نيائية 

 خالل العام

1998 4 2 2 

1999 1 4 4 

0222 0 1 5 

0221 7 0 7 

0220 3 7 14 

0223 1 3 16 

0224 2 1 17 

0225 10 2 17 

0226 9 13 09 

0227 0 0 05 

0228 2 8 08 

0229 0 2 00 

0212 1 1 03 

0211 0 3 12 

0210 1 2 7 

0213 0 1 8 

0214 9 0 7 

0215 4 9 7 

0216 14 4 12 

0217 2 6 16 

0218 1 2 14 

 - ٚٙ ٚٚ المجموع

 ا بيانات التدابير النيااية لمتافحة ايغراؽ، قاعدة بيانات منظمة التجارة العالميةالمصدر
https://data.wto.org 

 

https://data.wto.org/
https://data.wto.org/
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نيائيـة عمييـا لرسـوم أبرز المجموعات السـمعية لمـواردات المصـرية التـى تـم إصـدار قـرارات  3-3-1-3
 إغراق:

ونتعػارض ىنػا  بػرز المجموعػات السػلعية للػواردات الميػرية التػى تػـ إيػدار رسػـو إغػراؽ علييػا 
( وذلػػؾ للوقػػوؼ علػػى أبػػرز المنتجػػات التػػى ٕٛٔٓ-ٜٜٛٔوعػػدد الػػدعاوى الخايػػة بيػػا خػػالؿ الفتػػرة )

 الجدوؿ التالىاسببت ضرار نتيجة ايغراؽ فى السوؽ المحلى الميرى وذلؾ مف خالؿ 
 (0-3جدول رقم )

 التدابير النيائية لدعاوى االغراق المعمول بيا عمى الواردات المصرية وفقًا لممجموعات السمعية

المنتجات  المعادن البيان
 الكميائية

الجمود 
 واالحذية

االجيزة 
 المنسوجات معدات النقل الكيربائية

1999 2 2 4 2 2 2 
0222 2 2 4 1 2 2 
0221 2 2 4 1 2 1 
0220 2 2 5 1 2 1 
0223 1 2 5 1 2 3 
0224 1 2 5 0 2 3 
0225 1 2 5 0 2 3 
0226 3 2 5 7 2 8 
0227 3 1 5 7 2 9 
0228 3 1 11 7 4 12 
0229 3 1 11 7 4 12 

0212 3 1 11 8 4 12 

0211 3 1 8 8 4 12 

0210 3 1 8 7 4 12 

0210 3 1 8 5 4 12 

05213 3 1 8 5 4 12 

0214 3 5 7 3 4 9 
0215 3 7 7 0 4 8 
0216 3 8 5 1 3 8 
0217 1 8 4 1 1 8 

 بيانات التدابير النيااية لمتافحة ايغراؽ، قاعدة بيانات منظمة التجارة العالمية: المصدر                      
//data.wto.orghttps: 

وايحذية فى المرتبة ا ولى فى القطاعػات التػى تعػانى مػف ممارسػات إغػراؽ حيػث يأتى قطاع الجلود  -
 ٕٓٔٓدعػوى فػى العػاـ  ٔٔنجحت مير فى الحيوؿ على تدبير نياايػة بلغػت فػى حػدىا ايقيػى 

 .ٕٛٔٓعاـ  ٗويلت إلى أدنى مستوى عندى 
 ٔتيؿ إلى ونحفضت ل ٕٙٔٓعاـ  ٗيلى ذلؾ مينوعات معدات النقؿ والتى بلغت حدىا ايقيى  -

 .ٕٛٔٓدعوى عاـ 

https://data.wto.org/
https://data.wto.org/
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يلػى ذلػػؾ قطػاع اليػػناعات التمياايػة التػػى تزايػػد عػدد التػػدابير النياايػة لمتافحػػة ايغػراؽ ليػػذه اليػػناعة  -
 .ٕٛٔٓعاـ  ٛلييؿ إلى  ٕٚٓٓعاـ  ٔمف 

تعرضت وارداتيا إلى دعػاوى متافحػة اإلغػراؽ فػى يلي ذلؾ يناعة المعادف ومنيا حديد التسليح والتى  -
 .واردات يناعة الحديد واليلبمير ىي 

 

 أبرز الشركاء التجاريين الذين مارسوا االغراق فى الورادات المصرية: 3-3-1-4
وتعرض فى ىذه النقطة لعدد الدعاوى التى إتخذ بشأنيا تدابير نيااية لمتافحة ايغراؽ مقسمة       

 الشرتاء التجارييف وذلؾ مف خالؿ الجدوؿ التالىاعلى 
 (3-3جدول رقم )

 دعاوى مكافحة اإلغراق مقسمو عمى الشركاء التجاريينتطور 
 (0218-1998خالل الفترة )

إجمالى عدد دعاوى االغراق وفق تدابير أولية  الدولة
 (0218-1998لمفترة )

إجمالى عدد دعاوى االغراق وفق 
-1998تدابير نيائية لمفترة )
0218) 

 % عدد % عدد 
 %122 67 %122 77 إجمالى عدد الدعاوى

 %09.85 02 %31.17 04 الصين
 %13.43 9 %11.69 9 اليند
 %7.46 5 %6.49 5 تايالند
 %7.46 5 %6.49 5 تركيا

 %5.97 4 %5.19 4 اندونيسيا
 %4.48 3 %5.19 4 باكستان

 %4.48 3 %5.92 3 كوريا الجنوبية
 %4.48 3 %3.92 3 ماليزيا
 %4.48 3 %3.92 3 تايوان
 %2.22 2 %0.62 0 بمجيكا

 %1.49 1 %0.62 0 االتحاد األوربى
 %0.99 0 %0.62 0 ايطاليا

 بيانات متافحة ايغراؽ، قاعدة بيانات منظمة التجارة الدولية: لمصدرا            
https://data.wto.org 

 ( توضيح ما يلياٖ-ٖيمتننا مف خالؿ جدوؿ رقـ )
دعوى  ٕٗمقدمت الدوؿ التى مارست ايغراؽ فى السوؽ الميرى حيث تـ رفع تأتى الييف فى  -

( تإجراءات أولية فى حيف تـ فرض رسوـ إغراؽ نيااية فى ٕٛٔٓ-ٜٜٛٔإغراؽ خالؿ الفترة )
دعوى إغراؽ وىو ما يؤتد وجود ضرار وممارسات إغراؽ فى السوؽ الميرية وقدأثرت  ٕٓعدد 

 .سلبًا على مينعيف بالسوؽ المحلى
 

تأتى اليند فى المرتبة الثانية فى الشرتاء التجارييف الذيف مارسوا ايغراؽ فى السوؽ الميرى  -
% مف ٜٙ.ٔٔ( بنسبة ٕٛٔٓ-ٜٜٛٔدعاوى خالؿ الفترة ) ٜحيث تـ إتخاذ إجراءات أولية لعدد 

https://data.wto.org/
https://data.wto.org/
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جملة دعاوى التى رفعتيا مير لمتافحة اإلغراؽ وقد قبلت جميع تلؾ الدعاوى وتـ فرض رسـو 
 دعاوى التى رفعتيا مير. ٜاية فى نيا

وتـ  ٘تأتى فى المرتبة الثالثة مف حيث عدد دعاوى اإلغراؽ تايالند، ترتيا حيث تـ رفع عدد  -
دعاوى وقد رتزت معظـ تلؾ  ٘فرض رسوـ لممارسة اإلغراؽ وايضرار وفقًا لتدابير نيااية لعدد 

 الدعاوى على مجاؿ الغزؿ والنسي  والمنسوجات.
% مف دعاوى ايغراؽ التى تـ رفعيا مف قبؿ ٜٓ( الموضحة بعالية ما يقارب ٕٔؿ )وتمثؿ الدو  -

 جياز ايغراؽ الميرى على مينعيف ومورديف فى تلؾ الدوؿ.
 

 أثر إجراءات مكافحة االغراق عمى الوردات المصرية لمحديد والصمب واالجيزة الكيربائية: 3-3-1-5
جـ مف فرض رسوـ متافحة إغراؽ على ونحاوؿ مف خالؿ ىذه النقطة التعرؼ على ايثر النا

الواردات الميرية مف الحديد واليلب وتذلؾ واردات ايجيزة التيربااية تنوع مف أدوات تقييـ ايثار 
 ايقتيادية لتخفيؼ الضرر على المينعييف المحلييف لتلؾ المنتجات وذلؾ على النحو التالىا

 (4-3جدول رقم )
 (0218-0221واالجيزة الكيربائية خالل الفترة ) تطور واردات مصر من الحديد والصمب

 انبًاٌ
 واسداث انحذيذ وانصهب

 واسداث االجهضة انكهشبائًت
 )القيمة: بالمميار دوالر(

 يعذل انضيادة )بالمميار دوالر( انمًًت يعذل انضيادة )بالمميار دوالر( انمًًت

0221 2.466243 - 2.919098 - 
0220 2.458929 -1.53% 2.793847 -13.65% 
0223 2.429738 -12.71% 2.599848 -04.44% 
0224 2.501844 07.36% 2.671011 11.92% 
0225 1.02768 131.43% 1.271566 59.65% 
0226 1.213116 -16.11% 1.125213 3.10% 
0227 1.006326 01.24% 1.574157 40.46% 
0228 4.945743 323.32% 3.049814 126.45% 
0229 3.563619 -07.95% 0.903741 -12.23% 
0212 3.10577 -10.09% 3.376141 15.47% 
0211 3.622304 15.18% 3.655073 8.07% 
0210 4.327419 19.64% 3.713385 1.59% 
0213 3.935689 -8.63% 4.190760 10.91% 
0214 4.339354 12.06% 4.68660 11.79% 
0215 3.71864 -14.32% 5.137655 9.60% 
0216 0.840271 -03.57% 4.234719 -01.47% 
0217 3.043825 14.14% 4.810820 19.08% 
0218 4.444976 37.23% 6.744460 42.14% 

 %16.26 0.959217444 %07.31 0.63170478 متوسط الفترة

 الميرية وفقًا للتقسيـ السلعى.قاعدة بيانات، منظمة التجارة الدولية، بيانات التجارة الدولية للواردات : المصدر
https://www.trademap.org/Country_SelProductCountry_TS.aspx?nvpm=1. 
https://www.trademap.org/Country_SelProductCountry_TS.aspx?nvpm=2. 

 

https://www.trademap.org/Country_SelProductCountry_TS.aspx?nvpm=1%7c818%7c%7c%7c%7c85%7c%7c%7c2%7c1%7c1%7c1%7c2%7c1%7c2%7c1%7c1
https://www.trademap.org/Country_SelProductCountry_TS.aspx?nvpm=1%7c818%7c%7c%7c%7c72%7c%7c%7c2%7c1%7c1%7c1%7c2%7c1%7c2%7c1%7c1
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 ( ما يلياٗ-ٖرقـ ) السابؽ يتضح مف الجدوؿ    
فيما يتعلؽ بواردات مير مف الحديد واليلب نجد أف حجـ الواردات الميرية قد شيدت معدؿ نمو       

مليار دوير سنويًا وقد  ٙ.ٕ% وبمتوسط قيمة بلغت نحو ٕٚ( نحو ٕٛٔٓ-ٕٔٓٓبلغ فى متوسط الفترة )
ى العاـ وتذلؾ إنخفاضًا أخر ف ٕ٘ٔٓ% عاـ  ٗٔشيدات واردات الحديد واليلب إنخفاضًا بنسبة 

% ومف المحتمؿ يتوف نتيجة رسوـ التدابير النيااية لإلغراؽ الخاية بالمعادف وتذلؾ ٖٕبلغ  ٕٙٔٓ
نتيجة سياسة تحرير سعر اليرؼ التى إنتيجتيا الحتومة تجزء مف حزمة اييالح ايقتيادى ويمتننا 

 توضيح التطور الذى حدث لواردات الحديد واليلب مف خالؿ الشتؿ التالىا
 (1-3رقم )شكل 

 تطور واردات مصر من الحديد والصمب
 (0218-0221خالل الفترة ) 

 
 مف اعداد الباحث لمصدر:ا      
( أف يادرات الحديد واليلب تأخذ بشتؿ عاـ إتجاىا للزيادة، لتف ٔ-ٖويتضح لنا مف الشتؿ رقـ )      

مف الحديد واليلب، ومع قد شيدت إنحيارًا نسبيًا فى واردات مير  ٕٛٓٓالفترة  التى أعقبت 
والتى شيدات فرض رسوـ إغراؽ على واردات مير مف  ٕٙٔٓ، ٕ٘ٔٓإنخفاض واضح فى العاميف 

 الحديد واليلب وتذلؾ الفترة التى أعقبت التعويـ قبؿ أف تعاود تلؾ الواردات الزيادة.
 ؿ الشتؿ التاليايمتننا تتبع أثر فرض رسوـ إغراؽ على واردات مير مف ايجيزة التيربااية مف خال
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 (0-3شكل رقم )
 (0218-0221تطور الواردات المصرية من االجيزة الكيربائية خالل الفترة )

 
 مف اعداد الباحث المصدر:             

( أف واردات مير مف ايجيزة التيربااية قد شيدات إتجاه عاـ نحو ٕ-ٖيتضح مف الشتؿ رقـ )       
الذي إنخفضت فيو واردات ايجيزة التيربااية  ٕٙٔٓ( بإستثناء العاـ ٕٛٔٓ-ٕٔٓٓ)التزايد خالؿ الفترة 

% ويدؿ ذلؾ على تبر فجوة الطلب على تلؾ السلع بايضافة إلى عدـ قدرة المنتجيف المحليف ٕٔبنحو 
 على ايستفادة مف رسـو ايغراؽ التى فرضت على واردات بعض الدوؿ مف تلؾ السلع.

 

 غراق ضد الصادرات السمعية المصريةدعاوى مكافحة اال 3-3-1-6
نحاوؿ مف خالؿ ىذه النقطة معرفة عدد دعاوى متافحة ايغراؽ المرفوعو على مير وتذا أبرز     

الشرتاء التجارييف الذيف قاموا بإتخاذ تلؾ اإلجراءات مع محاولة تتبع أثر تلؾ ايجراءات على يادرات 
اىزة، ويادرات مير مف الحايالت الزراعية وذلؾ مف مير مف تاًل مف الغزؿ والنسي  والمالبس الج

 خالؿ النقاط التاليةا
 مصدرين فى مصر:التطور عدد دعاوى االغراق المرفوعو عمى  3-3-1-7

وفييا نستعرض عدد دعاوى ايغراؽ التى واجييا الميدريف فى مير سواء تدابير أولية أو  
 على النحو التالىاتدابير وفرض رسوـ نيااية أو عدد الدعاوى المسحوبو وذلؾ 
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 (5-3جدول رقم )
 (0218-1994تطور دعاوى االغراق المرفوعة عمى مصر خالل الفترة )

 انسُت
عذد دعاوي انتذابًش 

األونًت انتً وجهها 

 انًصذسيٍ

عذد انذعاوي انتً 

صذساث فًها انشسىو 

َهائًت انتً وجهها 

 انًصذسيٍ

عذد انذعاوي انتً تى 

 سحبها

1004-1006 1 1 1 
1007 1 4 1 
1002 4 1 1 
1000 1 4 1 
4111 1 1 1 
4111 4 1 1 
4114 1 1 1 
4113 1 1 1 
4114 1 1 1 
4115 1 1 1 
4116 4 1 1 
4117 1 1 6 
4112 1 1 5 
4110 1 1 6 
4111 1 1 1 
4111 1 1 16 
4114 1 1 4 
4113 1 1 1 
4114 5 1 3 
4115 1 4 0 
4116 1 1 1 
4117 3 1 5 
4112 1 1 5 
 64 0 16 اإلجًانً

 https://data.wto.org بيانات مكافحة االغراق، قاعدة بيانات منظمة التجارة الدولية المصدر:
 

 ( مايلىا٘-ٖيتضح مف الجدوؿ رقـ ) 
( ٙٔبلػػغ إجمالييػػا ) فيمػػا يتعلػػؽ بالتػػدابير ا وليػػة لمتافحػػة ايغػػراؽ ضػػد اليػػادرات الميػػرية فقػػد -

أتبػػر عػػدد مػػف تلػػؾ الجػػراءات حيػػث  ٕٗٔٓ( وقػػد شػػيد العػػاـ ٕٛٔٓ-ٜٜٗٔدعػػوى خػػالؿ الفتػػرة )
 .ٗبلغ عدد الدعاوى 

( دعػػاوى خػػالؿ ٜفيمػػا يتعلػػؽ بالتػػدابير النياايػػة المتخػػذة ضػػد يػػادرات ميػػرية فقػػد بلػػغ عػػددىا ) -
يا مػف قبػؿ الػدوؿ فقػد بلغػت ( موزعة على تلؾ الفترة، أما عػف الػت تػـ سػحبٕٛٔٓ-ٜٜٗٔالفترة )
( دعوى لعدـ إتتماؿ مؤيػدات فػرض تلػؾ الرسػوـ حيػث تانػت معظميػا محػاويت حماايػة ٕٙنحو )

 ضد اليادرات الميرية.
 

 

https://data.wto.org/


 معيد التخطيط القومى –(  313سلسلة قضايا التخطيط والتنمية رقـ )

114 

 

تطور دعاوى االغراق التـى تـم فـرض رسـوم نيائيـة عمييـا مقسـمة عمـى  3-3-1-8
 المجموعات السمعية:

ميػػرية واجيػػت دعػػاوى متافحػػة إغػػراؽ وفييػػا نحػػاوؿ معرفػػة أبػػرز اليػػناعات السػػلع ليػػادرات  
 ويدر بحقيا رسـو نيااية وذلؾ على النحو التالىا
 (6-3جدول )

 تطور عدد دعاوى التدابير النيائية لمكافحة االغراق المرفوعو عمى مصر مقسمة عمى السمع

الحاصالت  البيان
 الزراعية

المعادن 
 والحديد

الصناعات 
 الكميائية

 المنسوجات الخشب والورق

1994-1996 2 2 2 2 2 
1997 2 1 2 2 1 
1998 2 2 2 2 2 
1999 1 1 1 2 2 

0222-0227 2 2 2 2 2 
0228 2 1 2 2 2 
0229 2 2 2 2 2 
0212 2 2 2 2 2 
0211 2 2 2 2 2 
0210 2 2 2 2 2 
0213 2 2 2 2 2 
0214 2 1 2 2 2 
0215 2 2 1 1 2 
0216 2 2 1 2 2 
0217 2 2 2 2 2 
0218 2 2 2 2 2 
 1 1 3 4 1 المجموع

 https://data.wto.orgبيانات متافحة ايغراؽ، قاعدة بيانات منظمة التجارة الدوليةالمصدر:             
ويتضػح مػف الجػدوؿ السػابؽ أف إجمػػالى الػدعاوى التػى تػـ بموجبيػػا فػرض رسػـو متافحػة إغػػراؽ  
دعػػاوى إغػػراؽ وجػػاءت يػػادرات ميػػر مػػف المعػػادف والحديػػد فػػى المرتبػػة  ٓٔميػػرية قػػد بلػػغ علػػى سػػلع 

دعػػػاوى يلييػػػا اليػػػناعات  ٗا ولػػػى مػػػف حيػػػث عػػػدد الػػػدعاوى المرفوعػػػو علػػػى تلػػػؾ اليػػػناعة حيػػػث بلغػػػت 
 على التوالى. ٔ، ٔ، ٖالتميااية، المنسوجات بعدد دعاوى 

رفوعو ضد مير ىى عدد قليؿ ولتف لمحاولة تتبع أثرىا على وبشتؿ عاـ فإف عدد دعاوى ايغراؽ الم          
بعػػػػض اليػػػػادرات السػػػػلعية سػػػػوؼ يػػػػتـ إسػػػػتعراض تطػػػػور اليػػػػادرات لتػػػػاًل مػػػػف المنسػػػػوجات، الحايػػػػالت 

 الزراعية، واليناعات التميااية.
 تطور صادرات مصر من الحاصالت الزراعية والمنسوجات والصناعات الكميائية: 3-3-1-9

 النقطة إستعراض تطور يادرات تاًل مف الحايالت الزراعية والمنسوجاتنحاوؿ مف خالؿ ىذه 

https://data.wto.org/
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التمياايػة وذلػؾ بغػرض الوقػوؼ علػى أثػر إجػراءات التػدابير  الصناعاتوالمالبػس الجػاىزة وتػذلؾ    
 النيااية لمتافحة ايغراؽ التى فرض ضدىا ويمتننا توضيح ذلؾ مف خالؿ الجدوؿ التالىا

 (7-3جدول رقم )
 (0218-0221خالل الفترة ) صادرات مصر من الحاصالت الزراعية والصناعات الكميائية والمنسوجاتتطور 
 )القيمة: بالمميون دوالر(         

 العام
الحاصالت الزراعية 

 والحبوب
صادرات القطن الخام ومنتجاتو 

 والمواد النسيجية
الصادرات لمنتجات الصناعات 

 الكيماوية
 معدل نمو قيمة معدل نمو قيمة معدل نمو قيمة

0225/0226 332.5 - 1217.4 - 697.1 - 
0226/0227 398.8 02.67% 1188.6 16.83% 1145.0 64.08% 
0227/0228 527.9 07.36% 1478.8 04.40% 1921.8 66.27% 
0228/0229 352.5 -32.99% 1579.1 6.78% 0154.5 13.09% 
0229/0212 618 76.30% 1731.5 9.65% 0106.7 -1.09% 
0212/0211 444.9 -08.21% 0068.8 31.23% 0856.3 34.31% 
0211/0210 341.7 -03.02% 1935 -14.71% 0617 -8.38% 
0210/0213 457.0 33.82% 0289.8 8.22% 0587.0 -1.14% 
0213/0214 470.0 3.08% 0116.1 1.06% 0083 -11.76% 
0214/0215 706.4 53.83% 0222 -5.49% 1863.9 -18.36% 
0215/0216 744.5 0.49% 1840.6 -7.87% 1770.7 -4.89% 
0216/0217 368 -52.57% 1959.3 6.33% 0037.4 06.01% 
0217/0218 420.0 9.09% 0331 18.97% 0736.1 00.09% 
0218/0219 439 9.15% 0459.7 5.50% 0818.4 3.21% 

متوسط معدل 
 النمو

 7.96% 7.75% 14.13% 

 : البحوث االقتصادية، بيانات السالسل الزمنية، بيانات سنوية لمميزان السمعى، البنك المركزى.المصدر
https://www.cbe.org.eg. 

 ( مايلىاٚ-ٖيتضح لنا مف الجدوؿ رقـ ) 
لتيؿ إلى  ٙٓ/ٕ٘ٓٓمليوف دوير عاـ  ٘.ٖٖٓالحايالت الزراعية مف  تطورت يادرات مير مف .ٔ

مليوف دوير فى العاـ  ٖٛٙثـ إنخفضت لتيؿ إلى  ٕ٘ٔٓ/ٙٔمليوف دوير فى العاـ  ٘.ٗٗٚ
، وقد حققت اليادرات مف الحايالت الزراعية والحبوب متوسط معدؿ نمو سنوى بلغ ٕٙٔٓ/ٚٔ

ولـ تؤثر  ٜٜٜٔة وفرض رسوـ إغراقـ فى قضية واحدة عاـ % سنويًا، تـ إتخاذ تدابير نيااي ٜٙ.ٚ
 على حجـ يادرات مير مف الحايالت الزراعية.

مليوف دوير فى  1856فيما يتعلؽ بيادرات مير مف الغزؿ والنسي  والمالبس الجاىزة فقد بلغت  .ٕ
 % لمتوسط الفترة ٗٚ.ٚ( وقد حققت معدؿ نمو سنوى بلغ ٕٛٔٓ/ٜٔ-ٕ٘ٓٓ/ٙٓمتوسط الفترة )

ولـ تؤثر على حجـ اليادرات الميرية مف  ٜٜٚٔذاتو تـ فرض رسوـ إغراؽ فى قضية واحدة عاـ 

https://www.cbe.org.eg/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%7b6AD8DA54-A7B0-4A98-BEC2-A9859B719292%7d&file=Main_Merchandise_Annual%20-%20New.xlsx&action=default
https://www.cbe.org.eg/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%7b6AD8DA54-A7B0-4A98-BEC2-A9859B719292%7d&file=Main_Merchandise_Annual%20-%20New.xlsx&action=default
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المنسوجات خالؿ الفترة التى تلتيا ويوضح الشتؿ التالى تطور حجـ يادرات يناعة المنسوجات 
 ( وذلؾ على النحو التالىإٛٔٓ/ٜٔ-ٕ٘ٓٓ/ٙٓفى مير خالؿ الفترة )

 (3-3شكل رقم )
 المصرية من القطن والمنسوجات والمالبس الجاىزة تطور الصادرات 

 (18/0219-25/0226لمفترة )

 
 مف اعداد الباحث المصدر:

% فى متوسط الفترة ٖٔ.ٗٔفيما يتعلؽ بتطور يادرات اليناعات التميااية فقد حققت نمو بلغ  .ٖ
مليػػوف دوير فػػى متوسػػط  ٕٕٛٔ( وقػػد بلغػػت متوسػػط قيمػػة اليػػادرات ٕٛٔٓ/ٜٔ-ٕ٘ٓٓ/ٙٓ)

( ويمتننػػػػػا توضػػػػػيح التطػػػػػور الػػػػػذي حػػػػػدث فػػػػػى حجػػػػػـ يػػػػػادرات ٕٛٔٓ/ٜٔ-ٕ٘ٓٓ/ٙٓالفتػػػػػرة )
 اليناعات التميااية مف خالؿ الشتؿ التاليا

 (4-3شكل رقم )
 (218/0219 -25/0226تطور الصادرات المصرية من الصناعات الكميائية خالل الفترة )

 
 مف اعداد الباحثا المصدر       

( إنخفػػػاض يػػػادرات ميػػػر مػػػف اليػػػناعات التمياايػػػة بػػػيف ٗ-ٖ) ويتضػػػح لنػػػا مػػػف الشػػػتؿ رقػػػـ 
( وىػػػي الفتػػػرة التػػػى تزامنػػػت مػػػع فػػػرض رسػػػـو إغػػػراؽ علػػػى ميػػػر فػػػى ٕ٘ٔٓ/ٙٔ-ٖٕٔٓ/ٗٔايعػػػواـ )

قضػػػػيتيف فػػػػى الفتػػػػرة ذاتيػػػػا وىػػػػو مػػػػا يشػػػػر إلػػػػى إحتماليػػػػة تػػػػأثير تلػػػػؾ الرسػػػػـو علػػػػى يػػػػادرات اليػػػػناعات 
ـ تتأثر بفرض رسـو إضافية لإلغراؽ فى ضوء مف حيػث التميااية.وفى المجمؿ فإف اليادرات الميرية ل
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حجـ اليادرات بإستثناء اليناعات التميااية والتػى يػادؼ إتخفػاض حجػـ يػادراتيا فػرض رسػـو إغػراؽ 
 نيااية فى ثالثة قضايا.

 

يرتز على دراسة متافحة اإلغراؽ على المستوى الدولي حيث يقدـ نبذه عف  الثانيالمحور  3-3-0 
تقنيف متافحة اإلغراؽ قبؿ جولة ا ورجواي، تما يفسر اتفاؽ متافحة اإلغراؽ فى منظمة التجارة العالمية، 

الـ وبياف بعض الثغرات الموجودة فيو. تما يبيف با رقاـ تزايد استخداـ متافحة اإلغراؽ على مستوى الع
 والدوؿ المتضررة وأىـ أنواع السلع المستيدفة. 

 

 مكافحة اإلغراق عمى المستوى الدولي 3-3-0-1
ايىتماـ بسياسة  ـلـ يت ، إي أنومنذ القرف الثامف ممارسات اإلغراقاستخداـ  بالرغـ مف شيوع

فى أوربا معارضة السياسة التجارية  زادتعندما ، اإلغراؽ وسبؿ مواجيتيا إي فى الحرب العالمية ا ولى
التي لجأت إلى أساليب اإلغراؽ بيدؼ السيطرة على حيص واسعة مف ا سواؽ التجارية فى  ا لمانية
دفعت التخفيضات المتتالة فى التعريفة الجمرتية مف خالؿ مفاوضات الجات الدوؿ، إلى لقد  العالـ.

 .د مف وارداتيا، تاف أىميا سياسات متافحة اإلغراؽاللجوء إلى استخداـ قيود وسياسات مستحدثة للح

أوؿ مف بدأ بتطبيؽ إجراءات قانونية ضد اإلغراؽ فى أوااؿ القرف العشريف عندما كندا تعتبر 
طالب المزارعوف بخفض الرسوـ التعريفية، بينما طالب اليناعيوف برفعيا، وخاية منتجي يناعات 

مريتية التي تمارس اإلغراؽ فى السوؽ التندية. ونظرًا اليلب لمنافسة منتجات يناعات اليلب ا 
وذلؾ  ٜٗٓٔليعوبة رفع الرسـو التعريفية آنذاؾ فقد تـ وضع أوؿ قانوف لمتافحة اإلغراؽ فى تندا عاـ 

، وقامت استراليا بوضع قانوف المحافظة على ٜ٘ٓٔضمف قانوف الجمارؾ، ثـ تلتيا نيوزيلندا فى عاـ 
طبقت تؿ مف الوييات المتحدة وبريطانيا، قوانيف متافحة اإلغراؽ قبؿ  . تماٜٙٓٔاليناعات عاـ 

الحرب العالمية ا ولى لحماية نفسيا مف التيديد النات  عف التسعير ايفتراسي مف قبؿ التارتالت 
اليناعية فى ألمانيا، وتانت ىذه القوانيف يورة معدلة لنموذج تشريعات متافحة ايحتتار المحلية، 

تاف لدى تؿ مف فرنسا، بريطانيا ومعظـ دوؿ التومونولث آنذاؾ قوانيف لمتافحة  ٕٜٔٔاـ وبحلوؿ ع
 . (ٔ)اإلغراؽ

قامت بعض الدوؿ تالياباف، ألمانيا، ورومانيا بوضع تشريعات  فى أعقاب الحرب العالمية األولى
تسمح بزيادة الرسوـ حينما تتوف يناعاتيا ميددة بمنافسة أجنبية غير عادلة، على الرغـ مف أف ىذه 
اإلجراءات لـ تشر إلى اإلغراؽ، إي أنيا استخدمت لمتافحتو. ووفقا لػ "فينر" فأف الدوؿ ا يغر أوؿ مف 

ءات متافحة اإلغراؽ ضمف أدواتيا ايقتيادية، لمحاربة السلوؾ ايفتراسي للشرتات التبيرة استخدـ إجرا
 فى الوييات المتحدة ا مريتية. 

                                                 
(1)

Hoekman, B, "Competition Policy and Preferential Trade Agreements", World Bank and 

CEPR, 2002, P 35. 
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مدرجة على الالاحة التنظيمية العالمية لفترة طويلة، ونوقشت مع بداية  مكافحة اإلغراقتانت 
 ٖٕٜٔيير "فينر" بدراسة الموضوع عاـ العشرينات فى عيبة ا مـ التي قامت بتتليؼ ايقتيادي الش

. إي أنو لـ ٕٜٙٔحيث قاـ بإعداد مذترتو الشييرة التي تـ رفعيا إلى المؤتمر ايقتيادي العالمي عاـ 
يتـ التطرؽ إلى ظاىرة اإلغراؽ على مستوى القانوف الدولي، وبعد الموافقة على ايتفاقية العامة للتعريفات 

لت المادة السادسة مف ايتفاقية للموضوع، وحدثت بعد ذلؾ العديد مف ، تناو ٜٚٗٔوالتجارة فى عاـ 
 .ٔالتطورات إلى أف تـ التويؿ إلى ييغة جولة ا ورجواي وتالىا منظمة التجارة العالمية

بمقتضى  ،التي وضعت عقب نياية الحرب العالمية الثانية قواعد النظام االقتصادي العالمي إف
يتوف حارسًا على النظاـ النقدي الدولي، لتـ بموجبيا أنشاء يندوؽ النقد الدولي ، اتفاقية "بريتوف وودز"

يتوف حارسًا على النظاـ المالي الدولي، تاف مف المفترض أف تستتمؿ أرتانو بأنشاء لوالبنؾ الدولي 
 التجارة بيف الدوؿ ا عضاء. وتنظيـ تعمؿ على تنمية لتي (WTO)منظمة التجارة الدولية 

 (1947فحة اإلغراق فى االتفاقية العامة لمتعريفات والتجارة )الجات تطور مكا 3-3-0-0
 يمتف في إيجاز شديد اإلشارة إلى تطور الجيود الدولية في متافحة اإلغراؽ في النقاط التاليةا

 (8-3جدول رقم )
 .أىم جوالت مفاوضات التجارة العالمية وصوال لمنظمة التجارة العالمية 

 الجولة أىم إنجازات اسم الجولة
 نااىاف جولة

(1947) 
تصدق الواليات المتحدة  ، لموضع االتفاقية العامة لمتعريفات والتجارة )الجات(كما  أساس منظمة التجارة الدولية، وضع

يشمل إجراءات  1947نص المادة السادسة من اتفاقية الجات لعام  ءاألخرى. جاعددًا من الدول  تياعمى الميثاق وتبع
 1958حتى مايو . تفاقيةاال خالل العقدين التاليين لتنفيذ  الكافيمكافحة اإلغراق. لم تحظ مكافحة اإلغراق باالىتمام 

 .ونيوزيمندايشمل الرقم كندا بدون أن إجراء لمكافحة اإلغراق نفذتيا األطراف المتعاقدة  37كان ىناك فقط 
 كينديجولة 

(1964-1967) 
الجات، حدثت العديد من  تحسين تطبيق المادة )السادسة( من اتفاقية، تم أصبحت مكافحة اإلغراق موضوعًا بارزاً 

 قبل المتبعةلإلجراءات اإلدارية  تفصيلوضعت  .اإلغراقمكافحة  لسياساتاستخدام الواليات المتحدة و يد اتز مشكاوى ال
متطمبات إثبات حدوث  ، أوضحتالتطبيق بأثر رجعى لمكافحة اإلغراق وحذرت من مد مكافحة اإلغراق،فرض رسوم 

إذ يخول ا، عميي األمريكي. اعترض الكونجرس اإلغراقالضرر لمصناعة المحمية قبل فرض الرسوم النيائية لمكافحة 
 .ٕبصورة أكثر حريةالرسوم األمريكي فرض القانون 

 جولة طوكيو
(1973-1979) 

تعديل جولة كيندي لمكافحة اإلغراق نظرًا لمتشابو الواضح بين رسوم تم  كان عدد الدول الموقعة عميو أربعة عشرة دولة.
 تتغير  ، حيثعن اتفاق جديد لتنفيذ المادة السادسة من اتفاقية الجات تمكافحة اإلغراق والرسوم التعويضية. تمخض

الدول المتقدمة لمدول النامية،تم أنشاء آلية لممشاورات وحل  من قبلمعاممة . فرضت الصياغة المتعمقة بالضرر المادي
جولة طوكيو الرابطة السببية بين الواردات المغرقة والضرر لمصناعة المحمية المعنية، مما سيل من . أضعفت النزاعات

.توصل العالمعمى مستوى  توكافحكان من نتيجة ذلك تزايد حاالت م، تطبيق مكافحة اإلغراق لمواجية الواردات المنافسة
م قإلى تفا جولةالأي قبل اختتام  1978 نوفمبركندا، استراليا( فى  األوربي،األربعة الكبار )الواليات المتحدة، االتحاد 

                                                 
(1)

National Board of Trade, Sweden,  "Eliminating Anti-Dumping Measures in Regional 

Trade Agreements: The European Union Example", 2013, P.20.  
(2)

Adamantopoulos, Diego De Notaris", The Future of the WTO and the Reform of theAnti-

Dumping Agreement: A LegalPerspective", Fordham International Law Journal, volume 

24, issues 1,2000,  p.p.30-35. 
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ومن وقتيا صارت اإلجراءات ضد الواردات بأقل  ،العادييست فى مجرى التجارة لالعتبار أن المبيعات بأقل من التكاليف 
 .ٔكاليف جزءًا متكاماًل من سياسة مكافحة اإلغراقمن الت

 بونتى دى الستاجولة 
(1986) 

فقط عمى الدول التي وقعت عمييا "األطراف  يطبقانجولة كيندي وجولة طوكيو لمكافحة اإلغراق  ين كل من قانونإ
وتتعارض تمامًا مع مبدا ىام ، "Gatt a la Carteالبعض عمى ىذه الظاىرة "الجات تحت الطمب  أطمقالمتعاقدة" وقد 

من مبادئ اتفاقية الجات وىو مبدا الدولة األولى بالرعاية، وىو ما تمكنت اتفاقية الجات تجنب النزاع حولو طيمة خمسة 
 لم يتطرق إلى قانون مكافحة اإلغراق.و  اإلغراقموضوع اإلشارة إلى  لم تتم .) األورجوايعشر عامًا حتى اختتام جولة 

 الدوالر فى بداية الثمانينات، نتيجةالنخفاض كانت الواليات المتحدة فى قمة استخداميا لقانون مكافحة اإلغراق حينذاك
 أيضا. وفى أسواق التصدير لمواردات،المنافسة  اتصناعوترتب عميو إنكماش لم

 
وفقا لدرجة الدول  بينض المصالح ر وتعامفاوضات لتباين الوعات صعوبة فى ضكان اإلغراق ومكافحتو أكثر المو  جولة األورجواي

، والدول المتقدمة التي تضررت صادراتيا من استخدام إجراءات مكافحة اإلغراق كوسيمة لمحمايةتقدميا، سواء الدول 
كوريا أول دولة مارست ضغطًا لتضمين قانون مكافحة اإلغراق فى جولة  تالتي تتمادي في استخدام ىذه السياسات. كان

، الواليات المتحدة، األوربياالتحاد من قبل مكافحة اإلغراق  إلجراءاتبشكل متزايد  يامنتجات حيث تعرضت األورجواي،
 كندا، استراليا. 

 مونتلاير، ) جوالت
 كونج،ىونج 

 الدول سنغافورة،
 مراكشاإلسكندنافية، 

الجات فقط عمى  ركزت حيث و،وتعريف ومفيوم، إلعادة اختبار التفاوض حول موضوع اإلغراق بإعادة بعض الدول طالبت
المادة  نصلم تقر بأي سموك محدد لممارسة اإلغراق، عمى الرغم من و السموك المستخدم فى قوانين مكافحة اإلغراق 

 عمى شجب اإلغراق إذا كان يسبب ضررًا. االتفاقيةالسادسة من 

 استخدام مكافحة اإلغراق عمى مستوى العالم 3-3-0-3
أيبح معروفًا منذ بداية القرف العشريف، وحتى نياية الثمانينات تاف  اإلغراقفرض تدابير مكافحة أف 

استخداـ تلؾ التدابير محيورًا فى عدد مف المستخدميف التقليدييف وىـ الوييات المتحدة واإلتحاد 
ؿ حديثة ا وروبي، أستراليا وتندا، وفى السنوات ا خيرة زاد استخداـ ىذه التدابير مف الدوؿ النامية والدو 

التينيع مثؿ ا رجنتيف، البرازيؿ، اليند، توريا، المتسيؾ، ترتيا وجنوب أفريقيا، أو ما يطلؽ علييـ 
المستخدميف الجدد إلجراءات متافحة اإلغراؽ. ولقد أيحبت تلؾ الظاىرة مثار بحث للعديد مف 

 ايقتيادييف وارجع أحد التتاب ذلؾ إلى ثالثة عوامؿا
ليديوف لسياسة متافحة اإلغراؽ طواؿ فترة الثمانينات فعاليتيا تأداة للحماية أثبت المستخدموف التق -

 اينتقااية ضد المنافسة ا جنبية.
أف تحرير التجارة فى العديد مف الدوؿ النامية زاد مف الضغوط الواقعة على الحتومات لالستجابة  -

 لنداءات إعادة الحماية،
جراءات مثؿ فرض رسوـ إضافية تما يتراءى ليا على استخداـ التثير مف الدوؿ لسنوات طويلة إ -

الواردات، وأسعار تفضيلية، أو فرض حد أدنى  سعار الواردات وذلؾ غالبًا استجابة يدعاءات 
اإلغراؽ وتنفيذ اإلجراءات الرسمية لمتافحة اإلغراؽ يتمف ىذا البلداف مف ايستمرار فى الحماية 

 التزاماتيا بموجب اتفاقية الجات.التي تتلفيا تلؾ اإلجراءات دوف نقص 
 (:0218-1994)تطور التدابير النيائية لدعاوى مكافحة االغراق خالل الفترة  3-3-0-4

نحاوؿ مف خالؿ ىذه النقطة التعرض لحجـ الدعاوى الخاية بمتافحة ايغراؽ التى إتخذت على 
 مستوى العالـ والتى يمتنا توضيحيا مف خالؿ الجدوؿ التالىا

                                                 
 .ٖٖٔ-ٖٖٓ، صمرجع سبق ذكرهعمر يقر،  (ٔ)
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 (9-3)جدول رقم 
 (0218-1994تطور عدد دعاوى مكافحة االغراق خالل الفترة )

 البيان
عدد دعاوى مكافحة 

 االغراق

المجموع التراكمى 
لدعاوى مكافحة 

 االغراق

معدل الزيادة فى عدد دعاوى 
 %مكافحة االغراق

0218 103 1862 6.61% 
0217 103 1737 7.28% 
0216 78 1614 4.83% 
0215 90 1536 5.99% 
0214 38 1444 7.69% 
0210 02 1333 0.18% 
0229 36 1324 4.81% 
0226 38 1041 4.11% 
0223 105 1192 06.39% 
0222 142 876 48.26% 
1997 80 455 41.98% 
1994 064 064 - 

 %14.50 متوسط الفترة
 https://data.wto.org التدابير النيائية لمكافحة االغراق، قاعدة بيانات منظمة التجارة العالمية ت: بياناالمصدر

( تتبع عدد دعاوى متافحة ايغراؽ على مستوى العالـ والتى ٜ-ٖويمتننا مف خالؿ الجدوؿ رقـ )
( وقد شيدت دعاوى ايغراؽ بشتؿ عاـ تزايدًا فػى ٕٛٔٓ-ٜٜٗٔوذلؾ خالؿ الفترة ) ٓٙٛٔبلغ إجمالييا 

 ٓٙٛٔلتيػؿ إلػى إجمػالى عػدد دعػاوى بلػغ  ٕٗٔٓعػاـ  ٗٗٗٔا عػواـ الخمػس ايخيػرة حيػث زادت مػف 
ويمتننػػا توضػػيح التطػػور الػػذى حػػدث فػػى عػػدد دعػػاوى ايغػػراؽ التػػى تػػـ الفيػػؿ فييػػا بشػػتؿ  .ٕٛٔٓعػػاـ 

 نيااى مف خالؿ الشتؿ التالىا
 (5-3)شكل رقم 

 (0218-1994تطور عدد عاوى االغراق خالل الفترة )

 
 مف اعداد الباحث المصدر:

-40

-20

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

https://data.wto.org/


 معيد التخطيط القومى –(  313سلسلة قضايا التخطيط والتنمية رقـ )

121 

 

( تزايػػد عػػدد دعػػاوى متافحػػة ايغػػراؽ خايػػة فػػى الفتػػرة التػػى أعقبػػت ٘-ٖيتضػػح مػػف الشػػتؿ رقػػـ )
ايجراءات الرمادية( بإستخداـ دعاوى متافحة )وىو ما يشير إلى موجة مف الحمااية الجديدة  ٕٓٔٓالفترة 

-ٜٜٗٔ% لمتوسػط الفتػرة ٗٔايغراؽ، وبشتؿ عاـ فإف عدد دعاوى متافحة ايغراؽ قد حققػت نمػوًا بلػغ 
 وىو ما يؤتد تزايد ايجراءات الحمااية الجديدة ومدى تأثير ذلؾ على حجـ التجارة الدولية. ٕٛٔٓ

 تطور حجم التجارة الدولية فى ضوء تزايد دعاوى مكافحة االغراق: 3-3-0-5
تتبػػع أثػػر اإلجػراءات الحماايػػة الجديػػدة علػػى حجػـ التجػػارة العالميػػة، مػف خػػالؿ معرفػػة حجػػـ نحػاوؿ 

 ( وذلؾ مف خالؿ الجدوؿ التالىإٛٔٓ-ٕٔٓٓاليادرات الدولية خالؿ الفترة )
 (12-3)جدول رقم 

                                           )القيمة: بالتريميون دوالر( (0218-0221تطور حجم التجارة الدولية من السمع خالل الفترة )
 معدل نمو التجارة الدولية إجمالى الصادرات السمعية لدول العالم السنة
0221 6.13 - 
0220 6.40 4.60% 
0223 7.49 14.18% 
0224 9.12 17.73% 
0225 12.34 10.22% 
0226 11.96 13.51% 
0227 13.83 13.56% 
0228 15.97 13.38% 
0229 10.35 -09.34% 
0212 15.12 18.01% 
0211 18.12 16.60% 
0210 18.42 1.59% 
0213 18.88 0.57% 
0214 18.88 -2.21% 
0215 16.42 -15.10% 
0216 15.88 -3.06% 
0217 17.55 9.51% 
0218 19.08 8.99% 
 %5.81 متوسط نمو التجارة الدولية لمسمع 

 بيانات منظمة التجارة العالمية، الصادرات السمعية لمعالم : خريطة التجارة الدولية، قاعدةالمصدر  
https://www.trademap.org/Country_SelProduct_TS.  

 ( ما يلىآٔ-ٖيتضح لنا مف الجدوؿ رقـ )
 ٖٔ.ٙقد شيدت تزايدًا ملحوظًا حيث زادت مف فيما يتعلؽ بحجـ تجارة السلع على مستوى العالـ ف .ٔ

، مع تراجػع فػى حجػـ التجػارة  ٕٛٔٓتريليوف دوير عاـ  ٕٛ.ٜٔلتبلغ  ٕٔٓٓتريليوف دوير عاـ 
%  ٜٕحيث إنخفضت يادرات العالـ بنحو  ٜٕٓٓالدولية فى بعض أعواـ تلؾ الفترة مثؿ العاـ 

https://www.trademap.org/Country_SelProduct_TS.
https://www.trademap.org/Country_SelProduct_TS.


 معيد التخطيط القومى –(  313سلسلة قضايا التخطيط والتنمية رقـ )

122 

 

لتيؿ  ٖٕٔٓتريليوف دوير فى العاـ  ٛ.ٛٔبفعؿ ايزمة المالية العالمية، تما إنخفضت مف نحو 
تنتيجة محتملة لإلجراءات الحماايػة الجديػدة وتراجػع   ٕٙٔٓتريليوف دوير فى العاـ  ٛٛ.٘ٔإلى 

زادت اليػػػادرات  ، إذٕٛٔٓ-ٕٚٔٓيػػػد فػػػى الفتػػػرة االطلػػب العػػػالمى، تمػػػا شػػػيد الطلػػػب العػػالمى تز 
تريليػػػػوف دوير عػػػػػاـ  ٕٛ.ٜٔ لتيػػػػؿ إلػػػػى ٕٙٔٓتريليػػػػوف دوير فػػػػى عػػػػاـ  ٛٛ.٘ٔالدوليػػػػة مػػػػف 

ٕٓٔٛ. 

ولتتبع أثػر إجػراءات متافحػة ايغػراؽ علػى حجػـ التجػارة الدوليػة يمتننػا إسػتعراض ذلػؾ مػف خػالؿ  .ٕ
 ( وذلؾ على النحو التالىإٛٔٓ-ٕٔٓٓالشتؿ التالي تطور التجارة الدولية خالؿ الفترة )

 (6-3شكل رقم )
 (0218-0221)تطور التجارة الدولية من السمع خالل الفترة 

 

 
( وجود إتجاه عاـ يشير إلى تزايد حجـ التجارة الدولية مع وجود ٙ-ٖويتضح مف الشتؿ رقـ ) 

بعض اينخفاضات تما سبؽ وأشارنا ولتف ىذا يختلؼ عف الوضع فى دعاوى ايغراؽ الذي تتفاوت 
تأثر بشتؿ تبير عددىا مف سنو إلى أخرى وىو ما يشر إلى أف حجـ التجارة الدولية مف السلع لـ ت

 بإجراءات ايغراؽ التى تتبع مف عدد مف دوؿ العالـ.
 أكبر الدول المستخدمة إلجراءات مكافحة االغراق عمى المستوى الدولى 3-3-0-6

نتنػػاوؿ مػػف خػػالؿ ىػػذه النقطػػة أتبػػر الػػدوؿ المسػػتخدمة إلجػػراءات متافحػػة ايغػػراؽ علػػى المسػػتوى 
غيػػر الجمروتيػػة والتػػى شػػيدات تزايػػدًا ملحوظػػًا فػػى إسػػتخدميا الػػدولى والتػػى أيػػبحت أحػػد أدوات الحمايػػة 

 متف توضيح ذلؾ على النحو التالىاوخاية مف دوؿ معروفو بدعميا لحرية التجارة حيث ي
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 (11-3جدول رقم )
 (0218-1994( دولة إستخدامًا لمتدابير الحمائية لمكافحة االغراق خالل الفترة)13أكبر )

االغراق النيائية  مجموع دعاوى مكافحة الدولة
 االىمية النسبية (0218-1994خالل الفترة)

إجمالى عدد دعاوى مكافحة 
 (0218-1994)االغراق

1682 122% 

 %19.41 361 الواليات المتحدة االمريكية
 %14.78 075 اليند
 %9.78 180 تركيا

 %9.23 168 البرازيل
 %6.51 101 االتحاد االوربى

 %5.72 126 الصين
 %5.00 97 االرجنتين

 %4.46 83 كندا
 %3.76 72 المكسيك
 %3.44 64 استراليا
 %0.40 45 باكستان
 %0.40 45 تيالند

 %1.99 37 كوريا الجنوبية
مجموع دعاوى مكافحة االغراق 

 ( دولة13لل)
1654 88.90% 

 بيانات منظمة التجارة العالمية: بيانات التدابير النيائية لمكافحة االغراق، قاعدة المصدر                
https://data.wto.org 

 

 ( ما يليأٔ-ٖيتضح مف الجدوؿ رقـ )
تأتى الوييات المتحدة ايمريتية فى المرتبة ا ولى عالميًا مف حيث عػدد دعػاوى ايغػراؽ التػى تػـ  .ٔ

وىػػى بػػذلؾ إسػػتخدمت تػػأداة رايسػػيو لحمايػػة دعػػوى إغػػراؽ  ٖٔٙالفيػػؿ فييػػا بشػػتؿ نيػػااى لعػػدد 
يناعتيا المحلية تأداة حمااية ، ويلى الوييات المتحدة اليند حيث قامت بإتخذ تدبير نيااية لعدد 

% مػػف إجمػػالى دعػػاوى  ٚ.ٗٔ( وبنسػػبة ٕٛٔٓ-ٜٜٗٔدعػوى متافحػػة إغػػراؽ خػػالؿ الفتػػرة) ٕ٘ٚ
دعػػوى متافحػػة  ٕٛٔرتػػز الثالػػث بعػػدد متافحػػة ايغػػراؽ خػػالؿ الفتػػرة ذاتيػػا، وجػػاءت ترتيػػا فػػى الم

بنسػبة  ٕٔٔ، ٛٙٔ% ، يلييا البرزيؿ وايتحاد ا وربى ب ٛٚ.ٜإغراؽ خالؿ الفترة ذاتيا وبنسبة 
( الموضػػػحة فػػػى الجػػػدوؿ ٖٔ( وتمثػػػؿ الػػػدوؿ )ٕٛٔٓ-ٜٜٗٔ% خػػػالؿ الفتػػػرة)ٔ٘.ٙ% ، ٖٓ.ٜ

 عالـ.% مف جملة دعاوى ايغراؽ النيااية على مستوى الٕٜ.ٛٛ( ما نسبتو ٘-ٖ)

https://data.wto.org/
https://data.wto.org/
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الػػدوؿ ايتثػػر إنفتاحػػًا علػػى التجػػارة الدولػػة والتػػى تتبنػػى تحريػػر التجػػارة الدوليػػة إسػػتطاعت إسػػتخداـ  .ٕ
أجيػػزة متافحػػة ايغػػراؽ لػػدييا بشػػتؿ فعػػاؿ فػػى حمايػػة المنتجػػيف المحلػػيف لػػدييا مػػف خػػالؿ إسػػتخداـ 

ضػػعؼ البنيػػة متافحػة ايغػػراؽ تػأداة حماايػػة جديػػدة فػى حػػيف لػـ تسػػطتع التثػػر مػف الػػدوؿ الناميػة ل
المؤسسية لدييا فى إستخداـ ايدوات ذاتيا على رغـ تعرض تثير مف الدوؿ لممارسات إغراؽ مف 

 قبؿ الدوؿ التبرى فى العالـ، لضعؼ أجيزة متافحة ايغراؽ لدييا أو عدـ وجودىا مف اييؿ.
 

 المدى الزمنى لتحقيقات مكافحة االغراق 3-3-0-7
يشتؿ المدى الزمنى للتحقيقات فى دعاوى متافحة اإلغراؽ عنيرًا ىامًا نظرًا لما تخلقو فترة 

فى حايت استثنااية المتوسط الزمنى  نياء تحقيقات متافحة اإلغراؽ و الميدريف  تأتدعدـ مف التحقيؽ 
لؾ الحايت تحديد أجؿ زمنى لت فتحقيقات متافحة اإلغراؽ يمتف أف تستمر  تثر مف عاـ ولتف دو 

 ٕٖٛايستثنااية وقد تاف المتوسط الزمنى  نياء التحقيقات خالؿ الفترة أتثر قلياًل مف عاـ ومتوسطيا 
 مف “بويغطى الجزء "، أقؿ مف عاـ  نياء التحقيقات ةيومًا وقد أخذ معظـ المستخدميف ا ساسييف فتر 

تنص على أف تحقيقات  التى التجارة العالمية( مف اتفاقية متافحة اإلغراؽ فى منظمة ٕ-ٖجدوؿ رقـ )ال
جراءات اإلويمتننا توضيح ، ٔشيراً  ٛٔمتافحة اإلغراؽ تنتيي خالؿ عاـ وفى حايت استثنااية خالؿ 

 المتبعة لمتافحة ايغراؽ مف خالؿ الشتؿ التالىا
  

                                                 
1
 Jorge Mranda et al, "the International Use of Antidumping – 1987-1997". Journal of world 

Trade, Oct 1997, Vol 32, No 5. 
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 (7-3شكل رقم )
 االغراقالمدى الزمنى إلجراءات منظمة التجارة العالمية الخاصة بمكافحة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( أف إجراءات متافحة ايغراؽ تمر بالمراحؿ التاليةاٚ-ٖيتضح لنا مف الشتؿ رقـ )
المرحلة تلقى الشتاوى مف المنتجيف المحلييف وفحص المرحلة ا ولىا تلقى الشتوى ويتـ فى ىذه  .ٔ

المستندات بشتؿ مبداى وخالؿ سبعة أياـ يتـ إخطار الشاتى بقبوؿ أو عدـ قبوؿ الشتوى وعما 
 إذا تانت ىناؾ مستندات غير مستوفاة.

ر ( يومًا مف قبوؿ الشتوى وتقوـ برفع تقريٖٓالمرحلة الثانيةا تقوـ اللجنة الفنية بالتقيى خالؿ ) .ٕ
 إلى اللجنة الداامة لمتافحة ايغراؽ فى حاؿ وجود أدلة تافية لوجود ايغراؽ والضرر.

 
تهمً دول االياَه انفًُت نًكافحت االغشاق شكىي يٍ انصُاعت 

 انًحهًت

( سبعت اياو يتى إخطاسانشاكً بمبىل أو عذو لبىل انشكىي َتًجتوانسبب فً عذو  لبىل 7خالل )

 انشكىي

تاسيخ لبىل  ( يىياً ي31ٍتمىو انجُت انفًُت بعًهًت انتمصً األونًت خالل )

 انشكىي

نذي وجىد األدنت انكافًت يتى سفع انتمشيش نهجُت انذائًت نًكافحت 

 االغشاق

 ببذء انتحمًك وتشكم نجًٍُ نتمصً انذعىي وتُشش فً انجشيذة انشسًًت وبزنك يبذء انتحمًك بشكم سسًً يٍ تاسيخ االعالٌ فً انجشيذةيصذس لشاس 

 االجاَب يتى إخطاس االطشاف راث انًصهحت ببذء انتحمًك وانجذول انضيًُ، وإسسال بًاَاث االستمصاء نهًُتجًٍ انًحهًٍ وانًصذسيٍ
 ا٨عبٔت

وتىصع  ( يىو، وإٌ نى يشد سد يتى االعتًاد عهً أفضم بًاَاث انتحمًك37يتى دساست انبًاَاث انىاسدة يٍ كال انطشفًٍ بعذ )

 انبًاَاث انىاسدة عهً نجُتًً:

 عمل زٌارات مٌدانٌة للمنشات وٌتم-لجنة التحقق من الضرر: للتحقق من وقوع ضرر على المنتجٌن المحلٌٌن-1

 وٌتم عمل زٌارات مٌدانٌة-لجنة التحقق من االغراق: وتعتمد على بٌانات المصدرٌن االجانب-2

 

 نذائًت إلإلتخار إجشاء يبذيء ايجابً أو سهبًتمذو انهجُتًٍ تىصًاتهى انًبذائًت بشأٌ انذعىي انًشفىعت وتشفع به االياَت تمشيشاً نهجُت ا

لرررشاس يبرررذئً إيجرررابً )ويعُرررً وجرررىد االغرررشاق وانضرررشسا وعاللرررت 

انسببًت( إستًشاس انتحمًك نًرذة سرتت أشرهش وفرشو سسرىو ي لترت 

( اشررهش نتخفًررض انضررشس ونحررًٍ إَتهرراء انتحمًررك بشرركم 4نًررذة )

 َهائً

لررشاس يبررذئً سررهبى )يعُررً عررذو وجررىد االغررشاق، أو عررذو وجررىد  ررشس، أو 

وجرررىد إغشغرررك و رررشس ونكرررٍ عرررذو وجرررىد عاللرررت سرررببًت برررًٍ انضرررشس 

 انجشيذة انشسًًت5 واالغشاق( اَتهاء انمضًت وانُشش فً
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المرحلة الثالثةا تيدر اللجنة الداامة قرار ببدء التحقيؽ بشتؿ رسمى وينشر فى الجريدة الرسمية  .ٖ
ويتـ إخطار ايطراؼ ذات الميلحة ببدء التحقيؽ ويتـ إرساؿ بيانات ايستقياء لتؿ مف 

 جيف المحلييف والميدريف ايجانب.المنت
المرحلة الرابعةا دراسة البيانات الواردة مف تاًل مف المنتجيف المحلييف والميدريف ايجانب بعد  .ٗ

( يوـ وفى حاؿ عدـ ورود بيانات مف ايطراؼ ذات الميلحة يتـ ايعتماد على بيانات ٖٚفترة )
لى تؿ مف لجنة التحقؽ مف ايغراؽ والتى التحقيؽ فى المرحلة السابقة، وترسؿ تلؾ البيانات إ

تقوـ بفحص البيانات الواردة ودراسة ميدانية لمنشآت الميدريف ايجانب، ولجنة التحقؽ مف 
الضرر وتقوـ بفحص البيانات الواردة مف المنتجيف المحليف والزيارة الميدانية للمنشآت اليناعية، 

 وتيدر تقريرًا مبدايًا فيما يتعلؽ بالدعوى.
تقرير المبداى الذي يعرض على اللجنة الداامة لمتافحة المرحلة الخامسةا حيث يتـ فى ضوء ال .٘

ايغراؽ والتى تتخذ قرار ايجابى بشأف الدعوى والذي يعنى وجود ايغراؽ والضرر والعالقة 
( أشيور إضافية ويتـ فييا فرض رسوـ ٙالسببية وفييا يتـ إستمرار التحقيؽ وايستقياء لمدة )

( شيور لتخفيؼ الضرر، أما فى حالة وجود نتاا  سلبية للدعوى يتـ انياء ٙ-ٗة لمدة )مؤقت
 الدعوى ونشر ذلؾ فى الجريدة الرسمية.

( أشيور ٙالمرحلة السادسةا إستمرار التحقيؽ فى دعوى ايغراؽ ذات التقارير اييجابية لمدة ) .ٙ
عواـ وينشر القرار النيااى ( خمسة أ٘لحيف يدور التقرير النيااية وفرض رسوـ تيؿ إلى )

 الخاص بالدعوى.
فى اتفاؽ متافحة اإلغراؽ أف أي رسـ نيااي لمتافحة اإلغراؽ ينيي موعد  اينقضاءينص شرط  .ٚ

ي يتجاوز خمس سنوات مف تاريخ فرضو أو مف تاريخ أخر مراجعة لو، إي إذا تويلت المراجعة 
تترار أو استمرار حدوث اإلغراؽ. وعمليًا طوؿ عمر ا حتاـ  إلىإلى أف إلغاء الرسوـ يؤدى 

، ويبدو أف العديد مف الدوؿ السلبيالنيااية فى متافحة اإلغراؽ مشتلة مف حيث تترارىا وأثرىا 
 .يستغؿ الغموض فى الجزء ا خير فى الفقرة الخاية بشرط اينقضاء فى ايتفاؽ
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 النتائج والتوصيات
 سياسات اإلصالح اإلقتصادى وآثارىا عمى ىيكل تجارة مصر الخارجية 

 
أداة رايسية لتحقيؽ التنمية ايقتيادية،  نيا تلعب دور توازني في اإلقتياد  التجارة الخارجيةتعتبر      

ستيراد السلع والخدمات التي ي تنت  المحلي، و الميري مف خالؿ تيدير فااض اإلنتاج عف الطلب  ا 
أىميا يعاني مف اإلختاليت الييتلية و  ا، واإلقتياد الميري مثؿ معظـ إقتياديات الدوؿ الناميةمحلي

ختالؿ ىي تؿ اإلنتاج، وندرة رأس الماؿ، إختاليت ميزاف المدفوعات، وعجز في الموازنة العامة للدولة وا 
رتفاع معدؿ البطاو  لخارجية، حيث يستورد يعتمد اإلقتياد الميري إعتماد ملحوظ على التجارة الة. و ا 

الخارجي، بينما تمثؿ اليادرات  الوسيطة واإلستثمارية مف العالـحتياجاتو مف السلع اإلستيالتية و معظـ إ
ت ايقتيادية معظميا مواد خاـ جزء ىاـ مف النات  القومي. وتعتبر التجارة الخارجية إنعتاس للمتغيراو 

 واليادرات في مير.الواردات وايستيالؾ وايستثمار تاإلنتاج و 
 و فيما يمي عرض موجز لنتائج و توصيات البحث:

 للنتاا  التاليةا 0218-0212توصل الفصل األول حول متابعة وتقييم تجارة مصر الخارجية لمسنوات 
  مليار دوير  ٛ.ٔسجلت معامالت مير مع العالـ الخارجي عجزًا تليًا في ميزاف المدفوعات بلغ

مليار دوير في  ٙ.٘)مقابؿ فااض بلغ حوالي  ٜٕٔٓ/ٕٛٔٓالعاـ المالي خالؿ النيؼ ا وؿ مف 
مليار  ٜ.ٖ(، تما ارتفع العجز في الحساب الجاري إلى حوالي ٕٛٔٓ/ٕٚٔٓالنيؼ ا وؿ مف عاـ 

مليار دوير في النيؼ ا وؿ مف  ٘.ٖ)مقابؿ  حوالي  ٜٕٔٓ/ٕٛٔٓدوير في النيؼ ا وؿ مف عاـ 
 الزيادة في عجز الحساب الجاري إلى ا (.  وتعزىٕٛٔٓ/ٕٚٔٓعاـ 
 مليار دوير. ٕٔ% إلى حوالي ٙ.ٚانخفاض يافي التحويالت الجارية غير المتداولة بنسبة  -
 مليار دوير. ٛ.ٖليبلغ %  ٘ٙ.ٕ٘ارتفاع العجز في الميزاف الجاري بنسبة  -
 مليار دوير. ٕ.ٜٔ% إلى حوالي ٚ.ٕارتفاع العجز في الميزاف التجاري بنسبة  -
 مليار دوير. ٖ.ٚ% ليسجؿ حوالي ٚ.ٖٙمف ناحية أخرى، ارتفع فااض ميزاف الخدمات بنسبة  -
  يالحظ أف معدؿ نمو الواردات أتبر مف معدؿ نمو اليادرات طواؿ فترة الدراسة، مما أدى إلى

استمرار وجود عجز في الميزاف التجاري وميزاف العمليات الجارية و اإلختاليت في ىيتؿ ميزاف 
فوعات، ا مر الذي يحتاج إلى وضع البرام  و السياسات و تنفيذ اإلجراءات المناسبةإليالح ىذه المد

 اإلختاليت.
  يحتاج قطاع التجارة الخارجية إلى تطوير أساليب إعداد تقارير متابعة و تقييـ اآلداء، و اإلىتماـ

يؽ بيف ميادر البيانات المحلية مف بإعداد قواعد البيانات سواء مف الميادر المحلية أو الدولية، والتنس
اليياات التابعة ليا، ووزارة التخطيط، وربطيا التترونيا لضماف تزي، ووزارة التجارة واليناعة و البنؾ المر 

 دقتيا و توفيرىا في الوقت المناسب.
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  في عاـ ٘ٗيالحظ التناقص الُمطرد في نييب التجارة الدولية للنات  المحلي اإلجمالي مف نحو %
% في نياية الخطة، وىو ما يعني حدوث تباطؤ نسبي في درجة ايندماج في ٜٕإلى  ٕٚٔٓ/ٕٙٔٓ

، و التي تيدؼ إلى زيادة ٖٕٓٓايقتيادي العالمي. وبذلؾ لـ يتحقؽ ىدؼ إستراتيجة التنمية المستدامة 
 .الخارجية في اإلقتياد العالمي إندماج تجارة مير

  المواد الغذااية، ىذا فضاًل عف الواردات الوسيطة و % مف إحتياجتيا مف ٓٗتستورد مير نحو
 اإلستثمارية، مما أدى إلى زيادة العجز في الميزاف التجاري.

 مف إجمالي اليادرات في العاـ ٚ.ٓٗمف الوقود والمنتجات النفطية نسبة  تشتؿ يادرات مير %
والمنسوجات القطنية ،  ، وتأتي البضااع تامة الينع وي سيما المالبس الجاىزةٕٛٔٓ/ٕٚٔٓالمالي 

 وا سمدة إلى جانب المواد التيميااية العضوية وغير العضوية في المرتبة الثانية.
  وتواجو اليادرات الميرية ثالث تحديات أساسية، أوليا معوقات إدارية وفنية باإلضافة إلى اعتماد

، وثانييا ضعؼ ارتباط مير اليادرات السلعية على استيراد جزء تبير مف مستلزمات اإلنتاج مف الخارج
 لوجستيًا با سواؽ الخارجية، وثالثيا عدـ ازدىار اليناعة الميرية بشتؿ تاؼ.

  ،ووفقًا للتوزيع الجغرافي للتجارة الخارجية وأىـ الشرتاء التجارييف على مستوى التتتالت ايقتيادية
% في السنوات الخمس ٖ.ٖ٘يأتي ايتحاد ا وروبي في الوجية ا ولى لليادرات الميرية بنسبة 

% ثـ دوؿ ٕ.ٕٔيليو الدوؿ العربية بنسبة   ا خيرة، حيث يعتبر ىو الشريؾ التجاري الرايسي لمير،
 %.٘.ٜ%، والوييات المتحدة بنسبة ٖ.ٕٔآسيا بنسبة 

  يوضح التحليؿ الرباعي لتجارة مير الخارجيةSWOT Analysis  عوامؿ القوة و التي يجب تفعيليا
يالحيا، و التحديات التي يمتف تحويليا إلى و اإلستفاد ة منيا، وعوامؿ الضعؼ التي يجب معالجتيا وا 

فرص، وبذلؾ يمتف اإلستفادة مف تحليؿ الوضع الراىف لتعزيز القدرات التيديرية و اإلحالؿ محؿ 
 الواردات، وزيادة نسبة مساىمة التجارة الخارجية لمير في التجارة العالمية.

 جياز المرتزى للتعباة العامة واإلحياء حوؿ متابعة أثر نسبة التبادؿ الدولى على ويشير بيانات ال
، لذلؾ  ٕٙٔٓ-ٕٓٔٓعجز الميزاف التجارى تانت فى غير يالح ايقتياد الميرى خالؿ السنوات 

ر فإنو مف ا ىمية ا متابعة وتقييـ ايتفاقيات التجارية بيف مير والتتتالت الدولية ، ويقترح إعادة النظ
 فييا وتقع المساولية على وزارة التجارة واليناعة وخاية التمثيؿ التجارى.

  لتحقيؽ النتاا  المرجوة مف ايتفاقيات التجارية يبد مف توافر بعض العوامؿ التي تساعد على نجاحيا  و
 ومنياا 

ايقتيادية على الدولة قبؿ الدخوؿ في المفاوضات على ايتفاؽ التجاري أف تقوـ بدراسة ا وضاع -ٔ
في الدولة ا خرى وخاية فيما يتعلؽ بيياتؿ اإلنتاج واليادرات والواردات والرسوـ والتعريفات الساادة 
ودرجة النمو ايقتيادي ومستويات التضخـ، وذلؾ حتى يتوف لدى المفاوض الميري معلومات تافية 

 عف بالطرؼ ا خر.
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أف يتوف المفاوض التجاري ملما بالقواعد المنظمة للتجارة العالمية وعما إذا تانت ايتفاقيات التي  -ٕ
سيتـ الويوؿ إلييا متسقة مع ايتفاقيات الدولية وي تتعارض معيا خاية إذا تاف الطرفاف مف أعضاء 

 فاؽ . منظمة التجارة العالمية وأيضا مدى ايستفادة التي ستتحقؽ نتيجة ليذا ايت
محاولة تفادي ايختالؼ في اللوااح والتشريعات ايقتيادية بيف أطراؼ ايتفاؽ وخاية فيما يخص   -ٖ

 اختالؼ وثااؽ ايفراج الجمرتي بيف أطراؼ ايتفاقية لعدـ اعاقة عملية ايفراج في الموانئ.
عالقات ايقتيادية وبالتالي على الحتومة إعادة تقييـ ايتفاقيات الموقعة علييا مير لزيادة تعزيز ال -ٗ

زيادة تدفؽ ايستثمارات وانتقاؿ رؤوس ا مواؿ، وذلؾ مف خالؿ وضع خريطة تفييلية يحتياجات ىذه 
 الدولة ومدى استفادة مير منيا.

محاولة ايجاد طريقة ضمف ايتفاقيات التجارية لتالشي تعسؼ بعض الدوؿ في قبوؿ المنتجات  -٘
يات على الرغـ مف مطابقتيا للموايفات القياسية أو المبالغة في تطبيؽ الميرية المطروحة في مناق

 الموايفات والمقاييس على السلع المستوردة.
أف يتوف ىناؾ خطة لمراقبة تغير حرتة ايسواؽ نتيجة تأثرىا با حداث السياسية وايقتيادية مثؿ  -ٙ

غيرىا، فتتأثر حرتة التجارة بالتطورات الدولية دوؿ ايتحاد ا وربي والمنطقة العربية و الدوؿ ايفريقية و 
 التي تغير مف ا سواؽ المستيدفة وقد تمثؿ نافذة جديدة وفرص للتيدير.

أف يتوف ىناؾ مستثمريف ميرييف جاديف لدييـ القدرة على التحدي وتحسيف جودة المنت  الميري،  -ٚ
 في ظؿ منافسة شرسة مف دوؿ شرؽ أسيوية وأخرى غربية.

ـ زيارات مستمرة لألسواؽ ا جنبية والمعارض الدولية وبخاية ايفريقية، لمعرفة نقاط القوة تنظي -ٛ
 والضعؼ ىناؾ ومدي احتياجات ىذه ا سواؽ للمنتجات الميرية.

  تجارة تذلؾ تناولت الدراسة متابعة أثر التنظيـ الجديد لقطاع التجارة واليناعة على ىيتؿ
التنظيمى لوزارة التجارة و اليناعة أحد المحاور الرايسػػػيو لنجاح و يعتبر الييتؿ ، حيث رالخارجيةمي

تيسير تجارة مير الخارجيو، حيث أف إعادة الييتليو وتوحيد الييتؿ وازالة التشوىات تساعد على 
لى الخارج حيث يساعد على تنظيـ العمؿ و انسيابيتو  انسيابيو وسيولة تجارة مير الخارجيو مف وا 

 تحقيؽ الرؤيو المنوطو مف وزارة التجارة و اليناعو. وتفأة ا داء و
  بإعادة ىيتلو الوزاره بيدؼ القضاء على ايزدواجية  ٖٕٔٓقامت وزارة التجارة واليناعة عاـ

والتشابتات بيف عمؿ اإلدارات والقطاعات المختلفة حيث تضمف الييتؿ الجػػػديد  تخفيض قطاعات الوزارة 
إدارة عامة إلى  ٛٛإدارة مرتزية، ومف  ٕٓإدارة مرتزية إلى  ٜٕومف قطاعات،  ٚقطاعا إلى  ٖٔمف 
إدارة عامة وذلؾ دوف اإلخالؿ بأى مزايا نقدية أو مستويات وظيفية أو المساس بحقوؽ العامليف  ٚٙ

 بالوزارة .
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  ارة ولقد اشارت تقارير عده إلى أف ىذا الييتؿ يعد ا وؿ مف نوعو منذ أف تـ دم   وزارة التجارة مع وز
حيث يأتى متواتبًا مع فتر وتوجو الدولو نحو إعادة ىيتلة ا جيزة  ٕٗٓٓاليناعو فى يوليو مف عاـ 

 واليياات للويوؿ الى التفاءه و الشفافيو.
 ف إعادة الييتلة يأتى فى إطار تفعيؿ محور الشفافية أالى  ٖٕٔٓقرار وزير التجارة واليناعة عاـ  إف

والذى   ٖٕٓٓاسترتيجية التنميو المستدامو  ، و يأتي متوافقا مع وتفاءة المؤسسات الحتومية مير
ييدؼ إلى إيجاد جياز إدارى تؼء وفعاؿ يتسـ بالمينية والشفافية والعدالة ويخضع للتقييـ وُيعلى مف 

 .ٕٚٔٓلسنة  ٔٛ، وتذلؾ متوافقا مع قانوف الخدمة المدنية رقـ رضا المواطف
 ناعو تحتاج الى تيحيح لتػػػؤدى الػػػوزاره ميمتيا في تنميو قطاع إف يياغة رؤية وزارة التجاره و الي

التجارة الخارجيو، وبما يتفؽ مع أىميتو ودوره فى التنميو اإلقتياديو، وتذا تنفيذًا لمحور الحوتمة 
 .  ٕٕٓٓوالتطوير المؤسسي بإستراتيجية وزارة التجارة واليناعة 

  البرنام   يناعة مف خالؿ برنامجيف اساسيف الوزارة التجارة واليتـ تنميو وتعزيز القدرات المؤسسية و
ا وؿ ىو استتماؿ الييتؿ الوظيفى مف حيث عدد الموظفيف للقياـ بالمياـ المنوطو منيـ ، والبرنام  
الثانى وىو التدريب سواء تاف تدريب محلى يشمؿ تدريب فيلى أو تدريب ميدانى لزياده الميارات 

 .خارجى لنقؿ الخبراتوالتفأت  أو تدريب 
 

 للنتاا  التاليةا الخارجية روتوصل الفصل الثاني والذي يرصد أىداف تجارة مص
  يحتاج إيالح اإلختاليت في تجػارة ميػر الخارجيػة إلػى خطػة طويلػة ا جػؿ ترتتػز علػى مػا ورد مػف

المػػدى للتنميػػة ، والخطػػة متوسػػطة ٖٕٓٓرؤيػػة ميػػر  –أىػػداؼ فػػي وثيقػػة إسػػتراتيجية التنميػػة المسػػتدامة 
سػػتراتيجية وزارة اليػػناعة و ٕٓ/ٕٕٔٔ – ٜٕٔٓ/ٛٔايقتيػػادية وايجتماعيػػة ) ، ٕٕٓٓتجػػارة عػػاـ ال(، وا 

 .ٕٙٔٓما تضمنو برنام  عمؿ الحتومة مارس و 
 ميػػػػة تؤتػػػػد الدراسػػػػة علػػػػى أىميػػػػة تطػػػػوير أسػػػػاليب إعػػػػداد خطػػػػة التجػػػػارة الخارجيػػػػة فػػػػي إطػػػػار خطػػػػة التن

 ايقتيادية وايجتماعية.
 يتػػوف معػدؿ النمػػو فػي اليػػادرات أتبػر مػػف معػدؿ النمػػو فػي النػػات  المحلػي اإلجمػػالي وترشػػيد  يجػب أف

 الواردات بحيث يتوف معدؿ نموىا أقؿ مف معدؿ نمو في النات  المحلي اإلجمالي.
  وميػػزاف يقتػػرح ايسػػتفادة مػػف المػػوازيف السػػلعية للسػػلع ايسػػتراتيجية ومػػف جػػدوؿ المػػدخالت والمخرجػػات

بػو ىػذه المػوازيف مػف ايتسػاؽ والتػرابط بػيف المتغيػرات  ستخدمات وميػزاف المػدفوعات لمػا تحظػىالموارد واي
علػػػػػى المسػػػػػتوى التلػػػػػي والقطػػػػػاعي وتوضػػػػػح ايرتبػػػػػاط بػػػػػيف اإلنتػػػػػاج وايسػػػػػتيالؾ واليػػػػػادرات والػػػػػواردات 

 وايستثمارات.
  العجػز فػي الميػزاف أف معدؿ نمو الواردات مازاؿ أتبر مف معػدؿ نمػو اليػادرات ممػا أدى إلػى إسػتمرار

ختالؿ ميزاف المدفوعات.  التجاري و ميزاف العمليات الجارية وا 
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 تػػي رتػػزت علػػى اإليػػالحات يالحػػظ أف سياسػػات المرحلػػة ا ولػػي مػػف برنػػام  اإليػػالح اإلقتيػػادي وال
النقديػة مثػػؿ سياسػة تحريػػر سػعر اليػػرؼ تانػت وحػدىا غيػػر تافيػة لتحقيػػؽ اإليػالحات الييتيليػػة الماليػة و 

فػػي تجػػارة ميػػر الخارجيػػة، لػػذلؾ يحتػػاج ايقتيػػاد الميػػري فػػي المرحلػػة الثانيػػة مػػف البرنػػام  إلػػى الترتيػػز 
 على سياسات اإليالح الييتلي. 

 التنسيؽ بيف وزارة التخطيط والتنمية  يحتاج إعداد خطة التجارة الخارجية الميرية إلى مزيد مف
ايقتيادية ووزارة التجارة واليناعة والوزارات والجيات ا خرى، وتوضيح ا ىداؼ والبرام  والسياسات 

 والمشروعات الالزمة لتنفيذىا .
 يادرة عف البنؾ المرتزي تؤتد الدراسة على أىمية التنسيؽ بيف ميادر بيانات التجارة الخارجية ال

بيانات الجياز المرتزي للتعباة العامة واإلحياء وبيانات وزارة التجارة واليناعة واليياات ي و المير 
 التابعة ليا وبيانات ميلحة الجمارؾ.

 سلعية أىمية أف توضح خطة التجارة الخارجية تقديرات ميزاف المدفوعات وتشمؿ اليادرات والواردات ال
ية، وميزاف العمليات ، وميزاف العمليات الجار الخدمات، وميزاف ، وتشمؿ الميزاف التجارىوالخدمية
 ، وىى أىداؼ رايسية لخطة التجارة الخارجية الميرية.الرأسمالية

  الواردات في ميزاف المدفوعات، التتامؿ بيف أىداؼ وسياسات التوازف الخارجى لليادرات و التنسيؽ و
 اف الموارد وايستخدامات.الميروفات، والتوازف التلي لميز لتوازف الداخلي لإليرات و او 
  مف المستيدؼ، وفي المقابؿ تجاوزت ٓٙيالحظ في السنوات ا خيرة أف المحقؽ مف اليادرات بلغ %

% مف أىداؼ الواردت ا مر الذي يتطلب دراسة واقعية للوضع الحالي ٙٔٔنسبة الواردات المحققة 
 والخدمات والسعة السوقية العالمية.للتجارة الخارجية في ضوء إمتانات القطاعات اإلنتاجية للسلع 

  عف الميؿ المتوسط للواردات يالحظ انخفاض تفاءة التجارة الخارجية حيث زاد الميؿ المتوسط
 تذلؾ انخفاض معدؿ تغطية اليادرات للواردات.لليادرات و 

 اينتقاؿ مف سياسة تيدير الفااض مف ايستيالؾراسة على أىمية تنمية اليادرات و تما تؤتد الد 
الخدمات التي لمير فييا اإلحالؿ محؿ الواردات في السلع و المحلى إلى اإلنتاج مف أجؿ التيدير، و 

 مزايا نسبية.
 .تعديؿ قانوف الجمارؾ ومواجية معوقات اليادرات والواردات وارتفاع تتاليفيا وتبسيط اإلجراءات 
 تفعيػػػػؿ دور التمثيػػػػؿ ؿ علػػػػى تطػػػػوير سياسػػػػات دعػػػػـ اليػػػػادرات، وتسػػػػوية مطالبػػػػات الميػػػػدريف، و العمػػػػ

 .التجارى
  مراعاة ا حتاـ الدستورية والقانونية فى العالقة بيف خطة التنمية ايقتيادية وايجتماعية وبرنام  عمؿ

الحتومػػػة حيػػػث أفا خطػػػة التنميػػػة ايقتيػػػادية وايجتماعيػػػة تيػػػدر بقػػػانوف ملػػػـز وتتضػػػمف أىػػػداؼ تميػػػة 
ذلؾ يػدرت خطػة التنميػة ونوعية محددة، وتشمؿا البػرام ، السياسػات ، والمشػروعات الالزمػة لتنفيػذىا ، لػ

( بقانوف ، أمػا برنػام  عمػؿ الحتومػة ٕٕٕٓ/ٕٔ – ٜٕٔٓ/ٛٔايقتيادية وايجتماعية متوسطة المدى )
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مػػرتبط بتشػػتيؿ الحتومػػة ويػػتـ تقديمػػو إلػػى مجلػػس النػػواب لمناقشػػتو جملػػة وتفيػػياًل ويبػػدى  ٕٙٔٓمػػارس 
نػػػام  عمػػػؿ الحتومػػػة بتغيػػػر التشػػػتيؿ مجلػػس النػػػواب مالحظاتػػػو علييػػػا حتػػػى ينػػػاؿ الثقػػػة، و عػػػادًة يتغيػػػر بر 

 الوزارى، وفى أى وقت.
 

الذي ييدف إلى تقييم آثار سياسات اإلصالح اإلقتصادي عمى تجارة مصر توصل الفصل الثالث و      
 الخارجية إلى النتائج التالية:

 :سياسات سعر الصرف: اوال
 فاعلية التخفيضات المتتالية لقيمة الجنية الميرى، على امتداد ما يقرب مف سبعة عقود مف  ضعؼ

الزمف، ي فى تحقيؽ التوازف الخارجى )توازف ميزاف المدفوعات( وي فى تحقيؽ التوازف الداخلى )توازف 
اإلنتاج  ، ويرجع ذلؾ إلى عوامؿ تثيرة داخلية أىميا ضعؼ مرونة جيازالموازنة العامة للدولة

 (.والبيروقراطية وعوامؿ خارجية أىميا دراسات السوؽ العالمي
   ضرورة أف تتتامؿ السياستيف المالية والنقدية فى التعامؿ مع مشتلة سعر اليرؼ فى ايقتياد

يتوف ذلؾ على أساس طروحات نظرية أو توجيات للمؤسسات الدولية تثيرا ما تغيب  بحيثالميرى، و 
، ومف أىـ مظاىر غياب ىذا التتامؿ بيف السياستيف اؽ والخيوييات فى ىذه الدوؿالحقاعنيا تثير مف 

متعددة لقيمة الجنيو الميرى على امتداد العقود السبعة التخفيضات الالمالية والنقدية فى مير أف 
يطحب على نحو واضح بتطبيؽ سياسة للضرااب التياعدية تى يتحمؿ مف استفادوا مف الماضية لـ يُ 

التضخمية لتخفيض قيمة الجنيو العبء ا تبر فى تمويؿ عجز الموازنة العامة للدولة، بؿ بالعتس  اآلثار
استفحؿ ىذا العجز نتيجة زيادة اعتمادات الدعـ التى تتحمليا الموازنة العامة بفعؿ ارتفاع ا سعار الذى 

 ينجـ عف تخفيض قيمة الجنيو.
  باشر في مير ي يتأثر تثيًرا بتخفيض سعر يرؼ % مف تدفؽ رأس الماؿ ا جنبي المٓٚيالحظ أف

ف ٗ% والقطػػاع التمػػويلي  2ٕ٘% منيػا وقطػػاع العقػاري ٙٙويمثػؿ قطػػاع البتػػروؿ  الجنيػو الميػػري % ، وا 
% مػػػف ايسػػػتثمار ا جنبػػػي موزعػػػة علػػػى قطاعػػػات اليػػػناعة والزراعػػػة واإلنشػػػاءات والسػػػياحة ٖٓحػػػوالي 

خػػػرى أيًضػػػا ي تتػػػأثر تثيػػػًرا بتخطػػػيط سػػػعر يػػػرؼ الجنيػػػو وايتيػػػايت وتتنولوجيػػػا المعلومػػػات وخػػػدمات أ
 الميري.

  فػي ميػزاف المػدفوعات ايخػتاليت فػي لعػالج ي تتفػي وحدىا أف سياسة تخفيض سعر الجنيو الميرى
طالما أف النسبة التبرى مف الواردات الميرية مف الضروريات التى تنخفض مرونة الطلب المدى القيير 

 المحلية علييا، والنسبة التبرى مف اليادرات ترتفع مرونة الطلب ا جنبية علييا. 
 
 
 

 



 معيد التخطيط القومى –(  313سلسلة قضايا التخطيط والتنمية رقـ )

133 

 

 اعمى الحرب التجارية بين الواليات المتحدة األمريكية والصين تسياسة الحماية حيث ركز  ثانيا:
  ىيمنػػػة الوييػػػات المتحػػػدة علػػػى عمليػػػة إنتػػػاج التتنولوجيػػػا المتقدمػػػة علػػػى مسػػػتوى العػػػالـ، وىػػػي يالحػػػظ

الناميػة و قارنػة مػع  سػاار الػدوؿ المتقدمػة تتنولوجيا العير الرقمي، لدرجة ممارسػة قػوة احتتاريػة ىاالػة بالم
 الناىضة.و 
  ،آسيا، وتتعامؿ ثـ أوربا و  المتحدةفى الوييات أف أتبر المنّيات الرقمية لألسواؽ التجارية في العالـ

 .ف والفندقة واللوجيستيات والنقؿبيفة رايسية فى مجاؿ التمويؿ واإلستا
   لدى أمريتا " قوة تتنولوجية"، باإلضافة إلى قوتيا العسترية والدبلوماسية أيضا، باإلضافة إلى دورىا

 يف.  "المتمـ" تمستيلؾ ومستورد رايسي في ا سواؽ الدولية  وربا والي
  بدأت الوييات المتحدة فى انتياج حرب تجارية يوب شرتاايا اآلسيوييف وا وروبييف عبر ما يسمى

، عند فرض رسوـ إضافية على واردات اليلب ة. وقد استندت إدارة ترامب أخيرابالحمااية الجديد
قانوف أمريتى قلما تـ ي سيما الييف، إلى التجارييف الرايسييف و  وا لومينيوـ وسلع اخرى مف شرتاايا

مف القانوف التجاري  ٕٖٕاللجوء إليو، يسمح للرايس بحماية اليناعة المحلية بحجة ا مف القومى) القسـ 
 .، وىذا مؤشر على انطالؽ ما يمتف تسميتو بالحمااية التجارية "ما بعد الجديدةٕٜٙٔا مريتي لعاـ 

  ؿ مف الييف و ايتحاد الوييات المتحدة، مف جية، وتأف النزاع التجاري القااـ في الفترة الحالية بيف
محاولة واضحة مف الوييات المتحدة لممارسة نوع مف )التعسؼ(  ىوالياباف مف جية أخرى، ا وربي، و 

في استعماؿ الحقوؽ المنيوص علييا في اتفاقات منظمة التجارة العالمية، للتخلص مف ايلتزاـ بحرية 
للحواجز التعريفية، أعقبتيا تيرفات مضادة مماثلة مف الدوؿ  -طرؼ واحد مف–التجارة، مف خالؿ رفع 

المستيدفة، بخيوص مجموعات سلعية معينة ذات ثقؿ نسبي تبير في التجارة المتبادلة.  و يجري ذلؾ، 
إلى حّد تبير، خارج إطار اآللية المنظمة لتسوية المنازعات في منظمة التجارة العالمية. وا ىـ أف ذلؾ 

ـ دوف مراعاة تافية لميالح الدوؿ النامية، بؿ ودوف انخراط مف جانب ىذه الدوؿ النامية، بيورة يت
جدية، مف اجؿ إيالح القواعد الناظمة للتجارة في السلع والخدمات ذات ا ىمية الخاية للعالـ النامي.  

فا لألعماؿ المرتبطة ب و مف أجؿ ذلؾ، يجب العودة إلطار المفاوضات الدولية متعددة ا طراؼ، استانا
 .ٕٔٓٓ"أجندة الدوحة" لعاـ 

  قويا لحماية اإلنتاج  امنح للمّشرع الوطنى سندً ت( ٜٚٗٔمف )جات  ٕٛو  ٛٔالمادتيف رقمْى أف
، جى الخدمات على اختالفياالمحلى ضد تؿ ما مف شأنو أف يضر بالمنتجيف اليناعييف والزراعييف ومنت
ا طراؼ  ( أفٛٔالمادة ) وتؤتدوخاية الخدمات المالية  وخدمات النقؿ البحرى وايتيايت وغيرىا.  

مستوى العاـ للمعيشة تطبيؽ برام  وسياسات التنمية ايقتيادية اليادفة إلى رفع ال يايمتن المتعاقدة،
 ، ذات التأثير على الواردات.حماايةتتخذ إجراءات  و  –لشعوبيا 
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 ة التجارة العالمية" تمثؿ، في عموميتيا، اإلطار ا نسب، والبديؿ ا فضؿ لحماية الميالح أف "منظم
. ومف الواجب إيالح ىذا اإلطار باعتباره الطريؽ الدوليالوطنية لألطراؼ المتعاقدة الممثلة للمجتمع 

 ا فضؿ لتطوير التجارة الدولية.
 بعدـ التتافؤ بيف طرفْي السلسلة، مضافة العالميةى سلسلة القيمة اليتيؼ اإلنتاج العالمي، ممثاًل ف ،
 أيضا بعدـ التتافؤ داخؿ تؿ طرؼ منيما.و 
 

 سياسة اإلغراق: ثالثا
الثاني النظام ر المحو  يتناول المحور األول مكافحة اإلغراق عمى المستوى الدولي، بينما يتناول

 :المصري لمكافحة اإلغراق
  اتفاؽ متافحة اإلغراؽ بمنظمة التجارة العالمية، حيث رتزت يالحظ وجود العديد مف الثغرات في

ايتفاقية على ضرورة إثبات ممارسة ايغراؽ ووقوع الضرر على منتجيف محلييف وىي آليات تعتمد على 
تفاءة أجيزة متافحة ايغراؽ وىي موايفات تفتقدىا تثير مف الدوؿ النامية بالتالى ىى أداة تستخدـ مف 

 رية التبرى فى العالـ تأداة حمااية.قبؿ الدوؿ التجا
  ويتضح زيادة استخداـ تدابير متافحة اإلغراؽ على مستوى دوؿ العالـ تإجراء مف إجراءات الحمااية

المستترة، حيث أف الدوؿ التجارية التبرى ىى الدوؿ ايتثر إستخدامًا لفرض رسـو ايغراؽ تنوع مف 
و إتفاقية متافحة ايغراؽ مف إمتانية قياـ الدوؿ بفرض رسـو تلفت الحمااية المستترة مستغلة ما تإجراءا

إغراؽ أولية لحيف الفيؿ بشتؿ نيااى فى قضايا ايغراؽ باإلضافة إلى تفاءة أجيزة متافحة ايغراؽ فى 
تلؾ الدوؿ وقدرتيا على إثبات الممارسات التجارية الضارة يعظـ ايتفاؽ ميالح الدوؿ المتقدمة على 

 نامية ويرسخ لزيادة التجارة غير العادلة بيف الدوؿ.حساب الدوؿ ال
  أف النظاـ الميري لمتافحة اإلغراؽ نظاـ تؼء وفعاؿ في مواجية ورفع دعاوى اإلغراؽ، حيث بلغت

قضية  ٚٙقضية إغراؽ منذ نشأة الجياز فى حيف يدرت تدابير نيااية لعدد  ٚٚعدد القضايا نحو 
 المرفوعة.% مف إجمالى الدعاوى ٚٛبنسبة بلغت 

  بالرغـ مف التحسينات التى أدخلت على اتفاؽ متافحة اإلغراؽ فى منظمة التجارة العالمية، إي انو ملئ
بالثغرات تما إف بعض الميطلحات الواردة فيو ي يوجد ليا معنى متفؽ عليو بيف ايقتيادييف. مما 

ودليؿ ذلؾ ازدياد استخداـ تدابير يجعؿ الباب مفتوحًا أماـ حرية التيرؼ لسلطات التحقيؽ فى الدوؿ، 
ف تؿ المؤشرات توضح ازدياد استخدامو مستقباًل مف قبؿ تؿ مف  متافحة اإلغراؽ على مستوى العالـ، وا 

 الدوؿ المتقدمة والدوؿ النامية.
  أغلب التتتالت ايقتيادية حوؿ العالـ والتى ىدفيا تحرير التجارة بيف أطرافيا، قد حافظت على الحؽ

اـ تدابير متافحة اإلغراؽ وىو ما يؤتد على أف الدوؿ التى تلجأ إلى التخلى عف مبدأ تحرير فى استخد
 التجارة، تلما تعارض ذلؾ مع ميالحيا ايقتيادية، باستخداـ تدابير متافحة اإلغراؽ.
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  يالحظ ارتفاع عدد دعاوى متافحة اإلغراؽ ضد مير وشموليا  نواع متعددة مف المنتجات فى فترة
، ونتيجة لذلؾ فقد انتمشت بعض يادرات مير إلى ايتحاد ا وربي، نتيجة لتعرضيا لدعاوى قييرة

 متافحة اإلغراؽ وخاية فى قطاع المنسوجات.
 

 الخالصة:
 المرحمة األولييعتبر اإليالح اإلقتيادي ني  مستمر يتـ تنفيذه على مراحؿ متتالية، و أف 

قد حققت تحسف في المؤشرات التلية  ٜٕٔٓ-ٕٙٔٓ لبرنام  اإليالح اإلقتيادي الميري للسنوات
حيث إرتفع معدؿ نمو النات  المحلي اإلجمالي، و زاد اإلحتياطي مف النقد ا جنبي، و انخفض العجز في 
الموازنة العامة للدولة، تما إنخفضت معديت البطالة، و إنخفض معدؿ التضخـ. و مع ذلؾ فإف معدؿ 

دؿ نمو اليادرات، وزاد العجز في الميزاف التجاري وميزاف العمليات نمو الواردات مازاؿ أتبر مف مع
الجارية، تما زادت اإلختاليت الييتلية في اليادرات و الواردات السلعية و الخدمية، و مف ثـ زادت 
اإلختاليت في ميزاف المدفوعات. ويرجع ذلؾ إلى أف المرحلة ا ولى لإليالح اإلقتيادي رتزت على 

لمالية و النقدية، تما ساعدت سياسات و برام  الحماية اإلجتماعية على تخفيؼ آثار ىذه السياسات ا
ىيتؿ اإلستثمار المحلي إختالؿ  جياز اإلنتاج السلعي و الخدمي، واإليالحات، إي أف ضعؼ مرونة 

مف اإليالح  المقبمةالمرحمة و اإلجنبي، و ىيتؿ اإلستيالؾ النيااي و الوسيط، تحتاج إلى الترتيز في 
الخدمات التي تتوافر إلستثمار لتنمية يادرات السلع و اإلقتيادي على اإليالح الييتلي لتحديد أولويات ا

ليا مزايا تنافسية، و اإلحالؿ محؿ الواردات، و تفعيؿ التعاوف ا فريقي و العربي والدولي، وىذه السياسات 
يالح ىيتؿ  ميزاف المدفوعات. تؤدي إلى إيالح ىيتؿ التجارة الخارجية وا 
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 ائمة المراجعق
 :مراجع بالمغة العربيةالأواًل: 
 . ، ايقتياد الميري في ثالثيف عامًا ، المتتبة ا تاديمية ، القاىرة 2007 ابراىيـ العيسوي .ٔ
 .ٜٛٔ، تقييـ موقؼ مير مف ايتفاقيات الثنااية ، رقـ  2007 إجالؿ راتب  .ٕ
رسالة دتتوراه، ” بيف النظرية والتطبيقات الحديثةالسياسة النقدية ” ، ٕ٘ٔٓأحمد محمد،  .ٖ

 .جامعة القاىرة، تلية ايقتياد والعلـو السياسية

رسالة دتتوراه. ” أثر متونات السياسة المالية على النمو ايقتيادي. “ٕٗٔٓإسراء عادؿ،  .ٗ
 .جامعة القاىرة، تلية ايقتياد والعلـو السياسية

السياسات والعوااؽ والفرص، أرتاف للدراسات ، التيدير في مير، ٕٛٔٓأسماء علي،  .٘
 وا بحاث والنشر.

، أثر تحرير التجارة على اإليرادات الحتومية في مير، المرتز الميري ٕ٘ٓٓأمنية حلمي،  .ٙ
 .ٔٓٔللدراسات ايقتيادية، ورقة عمؿ رقـ 

ري، المرتز لميري التجاازف المياعلى رؼ لير اسعض نخفار اتأثي، 2015 منية حلميأ  .ٚ
 .(ECES)ميري للدراسات ايقتيادية ال

 مختلفة. البنؾ المرتزي الميري، النشرة اإلحيااية الشيرية، أعداد  .ٛ
، مجلة ”دور السياسات النقدية والمالية في النمو ايقتيادي“ ، ٕٕٔٓأوس أيوب، أحمد الييتي، .ٜ

 .ٛ، العددٗجامعة اينبار للعلـو ايقتيادية واإلدارية، مجلد
(، أثر سياسات اإليالح ايقتيادي على ميزاف المعامالت ٕٗٔٓابرىيـ،) ايماف خيري السيد .ٓٔ

 الرأسمالية في مير، رسالة ماجستير، تلية التجارة ، جامعة الزقازيؽ.
عجز الموازنة العامة في مير وطرؽ تمويلو خالؿ الفترة مف (. “ٖٕٔٓإيماف محمد،. ) .ٔٔ

 .قتياد وعلـو سياسيةرسالة دتتوراه، جامعة القاىرة، تلية ا(”. ٕٓٔٓ-ٕٓٓٓ)
، مجلة النيضة، “نحو رؤية لتشخيص وعالج الموازنة العامة في مير “ ٕٕٔٓإيياب يونس، .ٕٔ

 .ٕ، العددٖٔالمجلد
التحليؿ التمي  ثر السياسة النقدية على النمو ايقتيادي دراسة (. “ٕٗٔٓبشيشي وليد، ) .ٖٔ

مرتز دراسات التوفة، العدد  ، مجلة″ٕٕٔٓ-ٜٜٓٔتطبيقية على ايقتياد الجزااري خالؿ الفترة 
ٖٖ. 

دور واليات السياسة النقدية في ظؿ نظـ سعر اليرؼ العموـ مع “(،  ٕٛٓٓتغريد حسوبة ، ) .ٗٔ
 .رسالة دتتوراه. جامعة القاىرة. تلية ايقتياد والعلوـ السياسية“التطبيؽ على الحالة الميرية 

 .ٕٛٔٓالتقرير العربي الموحد ،  .٘ٔ
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، (”ٕٗٓٓ-ٜٜٚٔتحليؿ أداء السياسة النقدية في مير خالؿ )“(. ٖٕٔٓحسيف ا سرج، ) .ٙٔ
 .٘مجلة اقتياديات شماؿ إفريقيا العدد 

،" تطور اليادرات السلعية الميرية وتحليؿ العوامؿ المساولة عنيا ٜٜ٘ٔحسيف يالح ، .ٚٔ
 (، معيد التخطيط القومي.ٗٛ٘ٔوسياسات تنميتيا" مذترة خارجية رقـ )

متانات ، تخطيط ومٜٜٗٔحسيف يالح،  .ٛٔ تابعة التجارة الخارجية في ج.ـ.ع.، ا ساليب الحالية وا 
 (، معيد التخطيط القومي، القاىرة.ٕٔٗٔالتطوير، مذترة خارجية رقـ )

(، معيد التخطيط ٜٚ٘ٔمذترة خارجية رقـ ) السلعية، إتجاىات الواردات، ٜٜٗٔحسيف يالح،  .ٜٔ
 القومي، القاىرة.

 الفترة الجزااري خالؿ المدفوعات لميزاف تحليلية بعنواف دراسة( ، دراسة ٕٙٔٓ،) طرية حورية بف .ٕٓ
 ،الجزاار. 2014إلى 1970 مف

السياسة المالية ودورىا في تحقيؽ التوازف ايقتيادي حالة الجزاار (. “ٕ٘ٓٓدراوسى مسعود،) .ٕٔ
 .، جامعة الجزاار، تلية العلـو ايقتيادية وعلـو التسيير الجزاار″ٕٗٓٓ-ٜٜٓٔ

 النامية الدوؿ في المعتمدة ايقتيادي اإليالح سياسات (، دور ٕٕٔٓمياف ،)راضية خزاز اس .ٕٕ
 المستدامة ، رسالة ماجستير، الجزاار. البشرية تحقيؽ التنمية في والجزاار

دراسة  ، وآخروف، أثر السياسة المالية و النقدية على النمو ايقتياديا 2016 رنا حسني .ٖٕ
 ، المرتز الديمقراطي العربي.”ٖٕٔٓ-ٜٜٔٔ“فترة تطبيقية على ايقتياد الميري خالؿ ال

، " الحقوؽ ا ساسية للبلداف النامية فى ظؿ الجات ومنظمة التجارة العالمية " 2005سعيد النجار  .ٕٗ
ورقة عمؿ مقدمو في ندوة ايقتياد الميري في مواجية تحديات اتفاقية منظمة التجارة العالمية، 

 .مارس   ٕٗ -ٖٕجامعة حلواف القاىرة، 
، " الحقوؽ ا ساسية للبلداف النامية فى ظؿ الجات ومنظمة ٕ٘ٓٓمارس  ٕٗ -ٖٕسعيد النجار  .ٕ٘

التجارة العالمية " ورقة عمؿ مقدمو في ندوة ايقتياد الميري في مواجية تحديات اتفاقية منظمة 
 التجارة العالمية، جامعة حلواف القاىرة. 

السياسة المالية في تحقيؽ اإليالح ايقتيادي فاعلية ” (، ٕٗٔٓسالـ حمزة، ولدبزيو فاتح، ) .ٕٙ
، رسالة ماجستير. جامعة أتلة محند أولحاج، تلية العلـو “ ٕٗٔٓ/ٕٓٓٓدراسة حالة الجزاار 

 .ايقتيادية والتجارية وعلوـ وعلـو التسيير
، ورقة “سياسات ا جور واإليالح ايقتيادي في مير ” ( ، ٕٓٔٓسمير رضواف، وآخروف ) .ٕٚ

 . ٛبحثيو رقـ
رسالة دتتوراه. جامعة ” أثر السياسة الضريبية على النمو ايقتيادي(. “ٕٗٓٓسوزانا يبحي، ) .ٕٛ

 .القاىرةا تلية ايقتياد والعلـو السياسية
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 ٜٗٙٔرات و الواردات الميرية خالؿ الفترة اتجاىات الياد –  2019 سوسف حسيف و آخريف .ٜٕ
 ديسمبر  . –وزارة التجارة و اليناعة  – ٕٛٔٓ –
، سياسات ايالح ميزاف المدفوعات الميرية ، المرحلة ٜٜٓٔسيد عبد المعبود نايؼ   .ٖٓ

 .ٔ٘،  الجزء الثاني، ، نوفمبر. رقـ ٜٜٓٔا ولي،  الجزء ا وؿ مايو 
 -الحرة العربية التبرى أىميتيا لالندماج واإلنماء ايقتيادي منطقة التجارة ٕٙٓٓ" عياـ الزعيـ .ٖٔ

 متطلبات نجاحيا وتطويرىا . -معوقاتيا 
، "دور التتاليؼ فى حماية ايقتياد القومي مف اإلغراؽ فى ٕٓٓٓعياـ سيد أحمد عاشور  .ٕٖ

عيف شمس، ظؿ ايتفاقية العامة للتعريفات والتجارة"، المجلة العلمية لالقتياد والتجارة، جامعة 
 العدد الثاني.

التطور والييتؿ المالي والنمو (. ” ٕٗٓٓعلي البلبؿ، محمد عمراف وعلي فتح الديف. ) .ٖٖ
 .ٜ. أوراؽ يندوؽ النقد الدولي، العدد ″ٕٕٓٓ-ٜٗٚٔايقتياديا حالة مير 

، اإلغراؽا آثارة ومواجيتو محليا ودوليا، المجلة العلمية للبحوث والدراسات ٜٜٙٔعمر يقر، .ٖٗ
 (. ٗارية الميرية، العدد )التج

، التجارب التنموية في توريا الجنوبية وماليزيا والييف، " ايستراتيجيات ٕٛٓٓفادية عبد السالـ   .ٖ٘
 .  ٕٔٔوالسياسات والدروس المستفادة، رقـ 

مة تدالمساية ديقتياالتنمية اجية على رلخارة التجات اسياسا وثأ" ،(ٕٗٔٓ)، ،فييٛل ًفيي .ٖٙ
ـو لعلاتلية سطيؼ،جامعة "، رسالة ماجستير، ٜٓٚٔ-ٕٕٔٓة ولفتؿ اخال واايلجافي 

 ر.لتسييـو اعلو ية رلتجاـو العلو اية ديقتياا
أثر سياسة اينفاؽ العاـ على النمو ايقتيادي دراسة حالة الجزاار (. “ٕٓٔٓتريـ بودخدخ ،.) .ٖٚ

لتجارية وعلـو رسالة ماجستير جامعة دالي إبراىيـا تلية العلوـ ايقتيادية وا” ٜٕٓٓ_ٕٔٓٓ
 .التسيير

 محمد جامعة ، النامية الدوؿ في ايقتيادي اإليالح سياسات (، بعنوافٕ٘ٓٓتريمة حبيب، ،) .ٖٛ
 بسترة. خيضر،

،  ٖٔ، تقييـ سياسات التجارة الخارجية والنقد ا جنبي وسبؿ ترشيدىا رقـ ٜٓٛٔتماؿ الجنزوري   .ٜٖ
 يوليو  . 

 لسنة. ٔٙٔللقانوف رقـ ( مف الالاحة التنفيذية ٖٚالمادة ) .ٓٗ
 ، "الموسوعة الجمرتية"، القاىرة، بدوف ناشر . ٜٜٚٔمجدي محب حافظ  .ٔٗ
تقييـ فعالية السياسة النقدية في تحقيؽ المربع “(، ٕٗٔٓمحمد راتوؿ، ويالح الديف تروش، ) .ٕٗ

دارية، العدد (. “ٕٓٔٓ-ٕٓٓٓالسحري تالدور في الجزاار خالؿ الفترة ) ، بحوث اقتيادية وا 
ٙٙ. 
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، ميادر الطاقة ، في مجلة "الشروؽ"، الشارقة، الييفا تنويع ٕٚٔٓحمد عبد الشفيع عيسى م .ٖٗ
 .            ٖٙٓٔ-ٜٕٗٔالعدد)

 الميري. ايقتياد على تطبيقية ايقتياديا دراسة النمو وميادر ، أداءٕٕٓٓمحمد عمراف  .ٗٗ
العربية والتوجيات  تطورات السياسة النقدية في جميورية مير(. “ٖٕٓٓمحمود أبو العيوف،. ) .٘ٗ

 .ٛٚ، المرتز الميري للدراسات ايقتيادية، ورقة عمؿ رقـ ”المستقبلية
-ٜٜٓٔاإليالح ايقتيادي والتتيؼ الييتلي في مير خالؿ الفترة (. “ٕ٘ٓٓمحمود توني، ) .ٙٗ

 .، أفريقيا بيف التحوؿ الديمقراطي والتتيؼ الييتلي″ٖٕٓٓ
، ابريؿ  ٜ٘ؿ التتيؼ الييتلي ، مجلد رقـ محمود عبد الحي، السياسات القطاعية في ظ  .ٚٗ

ٜٜٔ٘. 
ا مشتلة سعر اليرؼ في ايقتياد الميري، معيد ٕٜٜٔمحمود محمد عبدالحى يالح  .ٛٗ

 ، إعادة طبع.ٜٗٛٔيناير  ٖٛٚٔالتخطيط القومي ، مذترة خارجية 
رسالة ا دور التجارة الخارجية في التنمية ايقتيادية المخططة، ٜٗٚٔمحمود محمد عبد الحى  .ٜٗ

 ماجستير، تلية ايقتياد والعلـو السياسية. جامعة القاىرة.
دور ايزمة ايقتيادية في السياسات المالية والنقدية في “(،ٕٕٔٓمشيرة البطراف، ) .ٓ٘

 ٖ، مجلدJournal of Agricultural Economics and Social Sciences،”مير
 ٔٔ،العدد

يا والشرؽ ايوسط.. دراسة مف إعداد تؿ مف بنؾ ميرا مرتز واعد للتجارة وايستثمار في أفريق .ٔ٘
 .ٕٙٔٓ، نوفمبر SRMاإلستندرية و 

منتدى ايقتياد الدولي، تقرير التنافسية الدولية مع الترتيز على ايقتياد الميري، أعداد  .ٕ٘
 متفرقة 

، " دراسة يتفاقية اإلغراؽا بالتطبيؽ على التجربة الميرية، ورد فى ىبة ٜٜٛٔمنى الجرؼ  .ٖ٘
 وألفونس عزيز، مرجع ذتره،.نيار 

نشر فى  ،" دراسة يتفاقية اإلغراؽا "بالتطبيؽ على التجربة الميرية"، ٕٓٓٓمنى طعيمو الجرؼ  .ٗ٘
تتابا ىبة نيار وألفونس عزيز )تحرير( "تحديات اليادرات الميرية في القرف الواحد 

  قاىرة ،. والعشريف باإلنجليزية، مرتز الدراسات ايقتيادية والمالية، جامعة ال 
مف “ايطار النظري للتنسيؽ بيف السياستيف المالية والنقدية (. “ٕٓٔٓمنى تماؿ،. ) .٘٘

-https://mpra.ub.uni.:الرابط
muenchen.de/26856/1/MPRA_paper_26856.pdf 

واف، السياسة النقدية وسياسات سعر اليرؼا ايختيارات المتاحة لمير، المرتز مؤتمر بعن  .ٙ٘
 . ٕٓٓٓالميري للدراسات ايقتيادية ، نوفمبر 

https://mpra.ub.uni-muenchen.de/26856/1/MPRA_paper_26856.pdf
https://mpra.ub.uni-muenchen.de/26856/1/MPRA_paper_26856.pdf
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مؤتمر لمجموعة الفايزجراد، اإليالحات ايقتيادية خالؿ فترات التحوؿ الديمقراطيا الدروس  .ٚ٘
-Visegradزجراد) لفاياعة ومجمداف بلرات سفار تعقده تمؤمالمستفادة مف مجموعة الفايزجراد، 

رار، لقذ اتخاـ اعت ودماولمعلز اترمع موف ية بالتعاديقتيات اسادارللري لميز اترلم( وا4
ٕٖٓٔ. 

 في الخارجية قطاع التجارة على وانعتاساتيا ايقتيادية (، اإليالحاتٕٙٓٓمويي ولد أب، )  .ٛ٘
 .ٕٗٓٓ-ٜ٘ٛٔخالؿ الفترة  موريتانيا

المالية العامة واإلنفاؽ العاـ في مير، مرتز الدراسات ايقتيادية ندوة بعنواف، استدامة  .ٜ٘
 .ٖٕٓٓالميري، اتتوبر 

، " متافحة اإلغراؽ فى اتفاقات منظمة التجارة العالمية "تراسات ٜٜٛٔنعماف الزياتي  .ٓٙ
 ، دار ا ىراـ، القاىرة . ٔٚاستراتيجية، لجنة الثامنة، العدد 

الموازنة العامة في مير على الديف الخارجي باستخداـ أثر عجز (. ” ٕ٘ٔٓنيفيف إبراىيـ، ) .ٔٙ
 .ٔٚ،بحوث اقتيادية عربية،العدد “التتامؿ المشترؾ والسببية 

، تفسير ميادر النمو ايقتيادى فى مير ودور اإلنتاجية التلية ٖٕٔٓنيفيف محمد طريح    .ٕٙ
طيط ، ية والتخفى تحقيؽ النمو المستداـ ، مني  تنظيرى وتطبيقى ، المجلة الميرية للتنم

 .القاىرة
ىيتؿ اإلنفاؽ العاـ المحلي تاليو لالنتقاؿ بيف الالمرتزية المالية والنمو (.”ٕ٘ٔٓىايدى علي،. ) .ٖٙ

 .رسالة ماجستير. جامعة القاىرةا تلية ايقتياد والعلـو السياسية” ايقتيادي
 "تقييـ أداء ايقتياد الميري" )ترجمو( ، وزارة التجارة واليناعة. : ٜٕٔٓىدى محمد ىاشـ  .ٗٙ
، سياسات مقترحة لتنمية اليادرات فى مير ، ورقة ٕٓٔٓىناء خير الديف وطارؽ الغمراوى  .٘ٙ
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 ٍٍٍَخ لؼب٠ب اٌزقط١ؾ ٚاٌز١ّٕخ                                                       

 اٌجبؽضْٛ اٌّشبهوْٛ اٌجبؽش اٌوئ١َٟ اٌزبه٠ـ ػٕٛاْ اٌٍٍََخ َ

ٌٍؼّبٌخ فٝ اٌمطبع كهاٍخ ا١ٌٙىً ا٨ل١ٍّٝ  1

 اٌؼبَ فٝ عّٙٛه٠خ ِظو اٌؼوث١خ
 1977ك٠َّجو 

ك2 ِؾّل ؽَٓ فظ 

 إٌٛه
2222222222222222 

2     

اٌلهاٍبد اٌزفظ١ٍ١خ ٌّمِٛبد اٌز١ّٕخ  3

 ا٦ل١ّ١ٍخ ثّٕطمخ عٕٛة ِظو
   1978أثو٠ً 

كهاٍخ رؾ١ٍ١ٍخ ٌّمِٛبد اٌز١ّٕخ ا٦ل١ّ١ٍخ  4

 ثّٕطمخ عٕٛة ِظو
 ٛ١ٌٛ٠1978   

كهاٍخ الزظبك٠خ ف١ٕخ ٤فبق طٕبػخ  5

ا٤ٍّلح ٚاٌز١ّٕخ اٌيهاػ١خ فٝ عّٙٛه٠خ 

 1985ِظو اٌؼوث١خ ؽزٝ ػبَ 

   1978أثو٠ً 

اٌزغن٠خ ٚاٌز١ّٕخ اٌيهاػ١خ فٝ اٌج٩ك  6

 اٌؼوث١خ
   1978أوزٛثو 

رط٠ٛو اٌزٕغبهح ١ِٚياْ اٌّلفٛػبد  7

ِٚشىٍخ رفبلُ اٌؼغي اٌقبهعٝ ٍٍٚج١بد 

 (1975 – 69/1970ِٛاعٙزٗ ) 

 اٌفٌٛٔ ػي٠يك2  1978أوزٛثو 
ػجل اٌمبكه ؽّيح ، ك2 هِيٜ موٟك2

 ٚأفوْٚ

8 Improving the position of third 

world countries in the 

international cotton Economy, 

 ٛ١ٔٛ٠1979 
 

 
 

كهاٍخ رؾ١ٍ١ٍخ ٌزف١َو اٌزؼقُ فٝ ِظو  9

(1970  1976) 

أغَطٌ 

1979 
 2222222222222222 هِيٜ موٟك2

ؽٛاه ؽٛي ِظو فٝ ِٛاعٙخ اٌموْ  10

 اٌؾبكٜ ٚاٌؼشوْٚ
 2222222222222222 ػٍٝ ٔظبهك2  1980فجوا٠و 

رط٠ٛو أٍب١ٌت ٚػغ اٌقطؾ اٌق١َّخ  11

ثبٍزقلاَ ّٔبمط اٌجوِغخ اٌو٠بػ١خ فٝ 

 عّٙٛه٠خ ِظو اٌؼوث١خ

 2222222222222222 ك2 ِؾوَ اٌؾلاك 1980ِبهً 

ٌٍٕظبَ اٌؼو٠جٝ فٝ ِظو  كهاٍخ رؾ١ٍ١ٍخ 12

(1970/71-1978) 
 أؽّل اٌشولبٚٞ ٚأفوْٚك2 ،ػجل اٌٍط١ف ؽبفعأ2  1980ِبهً 

رم١١ُ ١ٍبٍبد اٌزغبهح اٌقبهع١خ ٚإٌمل  13

 ا٨عٕجٝ ٍٚجً روش١ل٘ب
 ٚأفوْٚك2 طمو أؽّل طمو  ك2 أفٌٛٔ ػي٠ي ١ٌٛ٠1980ٛ 

اٌز١ّٕخ اٌيهاػ١خ فٝ ِظو ِبػ١ٙب  14

 أعياء(ٚؽبػو٘ب ) ص٩صخ 
 ٚأفوْٚك2 ٍؼل ػ٩َ  ك2 ِٛه٠ٌ ِىوَ هللا ١ٌٛ٠1980ٛ 

15 A study on Development of 

Egyptian National fleet/ 
June 1985 2222222222222222 2222222222222222 

ا٤ٔفبق اٌؼبَ ٚا٨ٍزمواه ا٨لزظبكٜ فٝ  16

 1979 – 1970ِظو 
 2222222222222222 ك2 هِيٞ موٟ 1981اثو٠ً 

ا٤ثؼبك اٌوئ١َ١خ ٌزط٠ٛو ٚر١ّٕخ اٌموٜ  17

 اٌّظو٠خ
 ١ٍٍّبْ ؽي٠ٓ ٚأفوْٚك2  ٌج١ت ىِيَأ2  ١ٔٛ٠1981ٛ 

اٌظٕبػبد اٌظغ١وح ٚاٌز١ّٕخ اٌظٕبػ١خ )  18

اٌزطج١ك ػٍٝ طٕبػخ اٌغيي ٚا١ٌَٕظ فٝ 

 ِظو

 ٛ١ٌٛ٠1981 
ك2 ِّلٚػ فّٟٙ 

 اٌشولبٚٞ

ك2هأفذ شف١ك، ك2 صوٚد ِؾّل ػٍٟ 

 ٚأفوْٚ

ا٦كاهح ا٨لزظبك٠خ ٌٍزغبهح روش١ل  19

 اٌقبهع١خ ٚإٌمل٠خ ا٤عٕج١خ
 ١ٍل كؽ١خ ٚأفوْٚك2 فٌٛٔ ػي٠يك2  1981ك٠َّجو 

اٌظٕبػبد اٌزؾ١ٍ٠ٛخ فٝ اٌّظو2ٜ  20

 )ص٩صخ أعياء(
 1982أثو٠ً 

ػجل اٌفزبػ ك2 ِؾّل 

 ِٕغٟ

هاع١خ ػبثل٠ٓ ، ك2صوٚد ِؾّل ػٍٝك2

 ف١و هللا ٚأفوْٚ

21 
 ِٛه٠ٌ ِىوَ هللاك2  1982ٍجزّجو  ) عيئ١ٓ(اٌز١ّٕخ اٌيهاػ١خ فٝ ِظو 

أؽّل ػجل  ، ك2ػجل اٌمبكه ك٠بةك2 

 اٌٛ٘بة ثوا١ٔخ ٚأفوْٚ
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 اٌجبؽضْٛ اٌّشبهوْٛ اٌجبؽش اٌوئ١َٟ اٌزبه٠ـ ػٕٛاْ اٌٍٍََخ َ

ِشبوً ئٔزبط اٌٍؾَٛ ٚا١ٌَبٍبد اٌّمزوؽخ  22

 ٌٍزغٍت ػ١ٍٙب
 1983أوزٛثو 

ك2 ِؾّل ػجل اٌفزبػ 

 ِٕغٝ

ك2 ٍؼل ػ٩َ، ك2 ػجل اٌمبكه ك٠بة 

 ٚأفو٠ٓ

23 
 1983ٔٛفّجو  كٚه اٌمطبع اٌقبص فٝ اٌز١ّٕخ

ك2 ِؾّل ػجل اٌفزبػ 

 ِٕغٝ

ك2 فٛىٞ ه٠بع، ك2 ِّلٚػ فٟٙ 

 اٌشولبٚٞ ٚافو٠ٓ

رط٠ٛو ِؼل٨د ا٨ٍز٩ٙن ِٓ اٌٍَغ  24

اٌغنائ١خ ٚأصبه٘ب ػٍٝ ا١ٌَبٍبد اٌيهاػ١خ 

 فٝ ِظو

 ك2 ٍؼل ؽٗ ػ٩َ 1985ِبهً 
ك2 ػجلاٌمبكهك٠بة، ك2 ػجل اٌؼي٠ي 

 ئثوا١ُ٘

ا٨ٍزغ٩ي إٌجبرٝ اٌجؾ١واد اٌشّب١ٌخ ث١ٓ  25

 ٚا٨ٍزغ٩ي اٌَّىٝ
 1985أوزٛثو 

ك2 اؽّل ػجل اٌٛ٘بة ا2

 ثوا١ٔٗ

ا2ك ثووبد أؽّل اٌفوا، ا2ك ػجل 

 اٌؼي٠ي ئثوا١ُ٘

رم١١ُ ا٨رفبل١خ اٌزٍٛغ اٌزغبهٜ ٚاٌزؼبْٚ  26

ا٨لزظبكٜ ث١ٓ ِظو ٚإٌٙل 

 ٠ٚٛغ٩ٍٛف١ب

 1985أوزٛثو 
أؽّل ػجل اٌؼي٠ي ك2 

 اٌشولبٚٞ

ِؾّل ، ك2 ٌؾٝ ط٩ػِؾّٛك ػجل اك2 

 لبٍُ ػجل اٌؾٟ ٚأفوْٚ

 

27 
١ٍبٍبد ٚئِىب١ٔبد رقط١ؾ اٌظبكهاد 

 ِٓ اٌٍَغ اٌيهاػ١خ
 ك2 ٍؼل ؽٗ ػ٩َ 1985ٔٛفّجو 

ِؾّل ٔظو ،ك2 ػجل اٌمبكه ك٠بةك2 

 فو٠ل ٚأفوْٚ

 

28 
ا٤ٔفبق اٌَّزمج١ٍخ فٝ طٕبػخ اٌغيي 

 ٚا١ٌَٕظ فٝ ِظو
 1985ٔٛفّجو 

ك2 فٛىٜ ه٠بع 

 فّٙٝ

، ك2 ػجل اٌّغ١ل اٌقٍِٜٛؾّل ك2 

 ِظطفٟ أؽّل ِظطفٟ ٚأفوْٚ

 

كهاٍخ ر١ّٙل٠خ ٨ٍزىشبف أفبق  29

ا٨ٍزضّبه اٌظٕبػٝ فٝ ئؽبه اٌزىبًِ ث١ٓ 

 ِظو ٚاٌَٛكاْ

 1985ٔٛفّجو 
ِؾّل ػجل اٌفزبػ ك2 

 ِٕغٟ

هأفذ ، ك2 فزؾٟ اٌؾ١َٕٟ ف١ًٍك2 

 شف١ك ٚأفوْٚ

 

كهاٍخ رؾ١ٍ١ٍخ ػٓ رط٠ٛو ا٨ٍزضّبه فٝ  30

ِغ ا٦شبهح ٌٍطبلخ ا٨ٍز١ؼبث١خ ط2َ2ع 

 ٩ٌلزظبك اٌمِٛٝ

 1985ك٠َّجو 
ك2 ا١ٌَل ػجل اٌؼي٠ي 

 كؽ١ٗ
2222222222222222 

كٚه اٌّإٍَبد اٌٛؽ١ٕخ فٝ ر١ّٕخ  31

ا٤ٍب١ٌت اٌف١ٕخ ٧ٌٔزبط فٝ ِظو ) 

 عيئ١ٓ(

 1985ك٠َّجو 
ك2 اٌفٌٛٔ ػي٠ي 

 لل٠ٌ
2222222222222222 

ػٍٝ ؽلٚك ٚئِىبٔبد َِبّ٘خ ػو٠ج١خ  32

اٌلفً اٌيهاػٝ فٝ ِٛاعٙخ ِشىٍخ 

اٌؼغي فٝ اٌّٛاىٔخ اٌؼبِخ ٌٍلٌٚخ 

 ٚاط٩ػ ١٘ىً رٛى٠غ اٌلفً اٌمِٛٝ

 ٛ١ٌٛ٠1986 
ك2 هعبء ػجل اٌوٍٛي 

 ؽَٓ
2222222222222222 

اٌزفبٚربد ا٦ل١ّ١ٍخ ٌٍّٕٛ ا٨لزظبكٜ  33

ٚا٨عزّبػٝ ٚؽوق ف١بٍٙب فٝ عّٙٛه٠خ 

 ِظو اٌؼوث١خ

 2222222222222222 ١ٍٍّبْ اٌؾى١ُك2ػ٩  ١ٌٛ٠1986ٛ 

34 
 ١ٌٛ٠1986ٛ  ِلٜ ئِىب١ٔخ رؾم١ك اوزفبء مارٝ ِٓ اٌمّؼ

ك2 هعبء ػجل اٌوٍٛي 

 ؽَٓ
2222222222222222 

35 Integrated Methodology for 

Energy planning in Egypt. 
 1986ٍجزّجو 

ك2ػّبك اٌشولبٜٚ 

 ا١ِٓ
 ك2 هاع١ٗ ػبثل٠ٓ

ٌٍطٍت ػٍٝ رٍّه ا٩ٌِّؼ اٌوئ١َ١خ  36

ا٨هاػٝ اٌيهاػ١خ اٌغل٠لح ٚا١ٌَبٍبد 

 اٌّزظٍخ ثبٍزظ٩ؽٙب ٚاٍزيهاػٙب

 2222222222222222  1986ٔٛفّجو 

كهاٍخ ثؼٕٛاْ ِشى٩د طٕبػخ ا٤ٌجبْ  37

 فٝ ِظو
 2222222222222222 ك2٘لٜ ِؾّل طبٌؼ 1988ِبهً 

كهاٍخ ثؼٕٛاْ آفبق ا٨ٍزضّبهاد اٌؼوث١خ  38

 ز١ّٕخ اٌّظو٠خٚكٚه٘ب فٝ فطؾ اٌ
 1988ِبهً 

ك2ِظطفٝ أؽّل 

 ِظطفٝ

، ؽبِل ئثوا١ُ٘ ِغلٞ ِؾّل ف١ٍفخك2 

 ٚأفوْٚ

رمل٠و ا٠٦غبه ا٨لزظبكٜ ٥ٌهاػٝ  39

اٌيهاػ١خ ٌيهاػخ اٌّؾبط١ً اٌيهاػ١خ 

اٌؾم١ٍخ ػٍٝ اٌَّزٜٛ ا٨ل١ٍّٝ ٌغّٙٛه٠خ 

 80/1985ِظو اٌؼوث١خ ػبِٝ 

 2222222222222222 ك2اؽّل ؽَٓ اثوا١ُ٘ 1988ِبهً 
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 اٌجبؽضْٛ اٌّشبهوْٛ اٌجبؽش اٌوئ١َٟ اٌزبه٠ـ ػٕٛاْ اٌٍٍََخ َ

40 
ا١ٌَبٍبد اٌز٠َٛم١خ ٌجؼغ اٌٍَغ 

 اٌيهاػ١خ ٚآصبه٘ب ا٨لزظبك٠خ
 ك2 ٍؼل ؽٗ ػ٩َ ١ٔٛ٠1988ٛ 

ثووبد اٌفوا، ك2 ٘لٜ ِؾّل طبٌؼ ك2 

 ٚأفوْٚ

 

ثؾش ا٨ٍزيهاع اٌَّىٝ فٝ ِظو  41

 ِٚؾلكاد ر١ّٕزٗ
 2222222222222222 ك2ػٍٝ اثوا١ُ٘ ػواثٟ 1988أوزٛثو 

اٌغناء فٝ ِظو ث١ٓ اٌزوش١ل ٔظُ رٛى٠غ  42

 ٚا٦ٌغبء
 1988أوزٛثو 

ك2ِؾّل ١ٍّو 

 ِظطفٝ
2222222222222222 

كٚه اٌظٕبػبد اٌظغ١وح فٝ اٌز١ّٕخ  43

كهاٍخ اٍزط٩ػ١خ ٌلٚه٘ب ا٨ٍز١ؼبة 

 اٌؼّبٌٝ

 ؽَبَ ِؾّل ِٕلٚهك2  1988أوزٛثو 
2 ، كك2 ِؾّل ػجل اٌّغ١ل اٌقٍٜٛ

 ؽ١َٕطٙبٌقج١وٚأفوْٚ

ٌجؼغ اٌّإشواد اٌّب١ٌخ  كهاٍخ رؾ١ٍ١ٍخ 44

ٌٍمطبع اٌؼبَ اٌظٕبػٝ اٌزبثغ ٌٛىاهح 

 اٌظٕبػخ

 2222222222222222 ك2 صوٚد ِؾّل ػٍٝ 1988أوزٛثو 

اٌغٛأت اٌزىب١ٍِخ ٚرؾ١ًٍ اٌمطبع  45

اٌيهاػٝ فٝ فطؾ اٌز١ّٕخ ا٨لزظبك٠خ 

 ٚا٨عزّبػ١خ

 2222222222222222 ك١ٍ2ل ؽ١َٓ اؽّل 1989فجوا٠و 

رط٠ٛو اٌؼوائت اٌؼمبه٠خ ئِىب١ٔبد  46

ٌي٠بكح َِبّ٘زٙب فٝ ا٠٦واكاد اٌؼبِخ 

 ٌٍلٚي فٝ ِظو

 2222222222222222 ك2اؽّل ؽَٓ اثوا١ُ٘ 1989فجوا٠و 

47 

 ك2 ٍؼل ؽٗ ػ٩َ 1989ٍجزّجو  ِلٜ ئِىب١ٔخ رؾم١ك مارٝ ِٓ اٌَىو

 

 ٘لٜ ِؾّل طبٌؼ ٚأفوْٚك2 

 

كهاٍخ رؾ١ٍ١ٍخ ٨صبه ا١ٌَبٍبد  48

ٚاٌّب١ٌخ ٚإٌمل٠خ ػٍٝ رط٠ٛو ا٨لزظبك٠خ 

 ٚر١ّٕخ اٌمطبع اٌيهاػٝ

 ك١ٍ2ل ؽ١َٓ اؽّل 1990فجوا٠و 

١ٍل ػية، ك2 ثووبد اٌفوا ك2 

 ٚأفوْٚ

 

ا٦ٔزبع١خ ٚا٤عٛه ٚا٤ٍؼبه اٌٛػغ  49

اٌوا٘ٓ ٌٍّؼوفخ إٌظو٠خ ٚاٌزطج١م١خ ِغ 

ئشبهح فبطخ ٌٍلهاٍبد اٌَبثمخ ػٓ 

 ِظو

 1990ِبهً 
ك2اثوا١ُ٘ ؽَٓ 

 اٌؼ١َٜٛ

ػضّبْ ِؾّل ػضّبْ، ك2 ١ٍٙو أثٛ ك2 

 اٌؼ١ٕٓ ٚأفوْٚ

 

اٌَّؼ ا٨لزظبكٜ ٚا٨عزّبػٝ  50

ٚاٌؼّوأٝ ٌّؾبفظخ اٌجؾو ا٤ؽّو 

 ٚفوص ا٨ٍزضّبه اٌّزبؽخ ٌٍز١ّٕخ

 2222222222222222 خك2اؽّل ثوا١ٔ 1990ِبهً 

51 
١ٍبٍبد ئط٩ػ ١ِياْ اٌّلفٛػبد 

 اٌّظو٠خ ٌٍّوؽٍخ ا٢ٌٚٝ
 1990ِب٠ٛ 

ػجل اٌّؼجٛك ك2ا١ٌَل 

 ٔبطف

فبك٠خ ِؾّل ػجل ا٩ٌََ، ك2 ِغلٜ ك2 

 ِؾّل ف١ٍفخ ٚأفوْٚ

 

52 
ثؾش طٕبػخ اٌَىو ٚئِىب١ٔخ رظ١ٕغ 

 اٌّؼلاد اٌوأٍّب١ٌخ فٝ ِظو
 1990ٍجزّجو 

 ك2ؽَبَ ِؾّل ِٕلٚه

 

ِؾّل ػجل اٌّغ١جل اٌقٍٜٛ، ك2  ك2 

 ؽبِل ئثوا١ُ٘ ٚأفوْٚ

 

53 
ثؾش ا٨ػزّبك ػٍٝ اٌناد فٝ ِغبي 

 ِٓ ِٕظٛه رّٕٜٛ ٚرىٌٕٛٛعٝ اٌطبلخ
 1990ٍجزّجو 

ك2هاع١خ ػبثل٠ٓ ف١و 

 هللا

 

ػّبك اٌشولبٚٞ أ١ِٓ، ك2 فبئك ك2 

 فو٠ل فوط هللا ٚأفوْٚ

 

54 

 ك2ٚفبء اؽّل ػجل هللا 1990أوزٛثو  اٌزقط١ؾ ا٨عزّبػٝ ٚا٦ٔزبع١خ

فؼو ػجل اٌؼظ١ُ أثٛ لٛهح، ك2 ك2 

 ِؾّل ػجل اٌؼي٠ي ػ١ل ٚأفوْٚ

 

اٍزظ٩ػ ا٨هاػٝ فٝ ِظو َِزمجً  55

فٝ ظً ِؾلكاد ا٤هاػٝ ٚا١ٌّبٖ 

 ٚاٌطبلخ

 1990أوزٛثو 
ك2ِؾّل ١ٍّو 

 ِظطفٝ

ػجل اٌوؽ١ُ ِجبهن ٘بشُ، ك2 ك2 

 ط٩ػ اٍّبػ١ً

 

كهاٍبد رطج١م١خ ٌجؼغ لؼب٠ب ا٦ٔزبع١خ  56

 فٝ ا٨لزظبك اٌّظوٜ
 ك2ػضّبْ ِؾّل ػضّبْ 1990ٔٛفّجو 

أؽّل ؽَٓ ئثوا١ُ٘، ك2 ٘لٞ ِؾّل ك2 

 طجؾٟ ِظطفٟ ٚأفوْٚ
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 اٌجبؽضْٛ اٌّشبهوْٛ اٌجبؽش اٌوئ١َٟ اٌزبه٠ـ ػٕٛاْ اٌٍٍََخ َ

 

ثٕٛن اٌز١ّٕخ اٌظٕبػ١خ فٝ ثؼغ كٚي  57

 ِغٌٍ اٌزؼبْٚ اٌؼوثٝ
 ك2هأفذ شف١ك ثَبكح 1990ٔٛفّجو 

 ؽَبَ ِؾّل إٌّلٚهك2 

 

ثؼغ آفبق اٌز١َٕك اٌظٕبػٝ ث١ٓ كٚي  58

 ِغٌٍ اٌزؼبْٚ اٌؼوثٝ
 فزؾٟ اٌؾ١َٓ ف١ًٍك2  1990ٔٛفّجو 

 ك2 صوٚد ِؾّل ػٍٝ ٚأفوْٚ

 

ئط٩ػ ١ِياْ اٌّلفٛػبد ١ٍبٍبد  59

 اٌّظوٜ) ِوؽٍخ صب١ٔخ(
 1990ٔٛفّجو 

ك2ا١ٌَل ػجل اٌّؼجٛك 

 ٔبطف
2222222222222222 

60 
ثؾش اصو رغ١واد ٍؼو اٌظوف ػٍٝ 

 اٌمطبع اٌيهاػٝ ٚأؼىبٍبرٙب ا٨لزظبك٠خ
 1990ك٠َّجو 

ك2ِؾّل ١ٍّو 

 ِظطفٝ

ِؾّٛك ػ٩ء ػجل اٌؼي٠ي، ك2 ػجل ك2 

 اٌمبكه ك٠بة

 

بد ٚا٤فبق اٌَّزمج١ٍخ ٌٍزىبًِ ا٦ِىب١ٔ 61

ا٨لزظبكٜ ث١ٓ كٚي ِغٌٍ اٌزؼبْٚ 

 اٌؼوثٝ فٝ ػٛء ١٘بوً ا٦ٔزبط ٚاٌزٛى٠غ

 2222222222222222 ك2ِغلٞ ِؾّل ف١ٍفٗ ٠1991ٕب٠و 

62 
ئِىب١ٔخ اٌزىبًِ اٌيهاػٝ ث١ٓ ِغٌٍ 

 اٌزؼبْٚ اٌؼوثٝ
 ك2 ٍؼل ؽٗ ػ٩َ ٠1991ٕب٠و 

٘لٜ طبٌؼ إٌّو، ك2 ػّبك اٌل٠ٓ ك2 

 ِظطفٟ

 

63 
كٚه اٌظٕبك٠ك اٌؼوث١خ فٝ ر٠ًّٛ اٌمطبع 

 اٌيهاػٝ
 ك١ٍ2ل ؽ١َٓ اؽّل 1991أثو٠ً 

ِؾّل ٔظو فو٠ل، ك2 ثووبد أؽّل ك2 

 اٌفوا ٚأفوْٚ

 

ثؼغ اٌمطبػبد ا٦ٔزبع١خ ٚاٌقل١ِٗ  64

ثّؾبفظخ ِطوٚػ)عيئ١ٓ( اٌغيء ا٤ٚي: 

 اٌمطبػبد ا٦ٔزبع١خ

 ك2طبٌؼ ؽ١َٓ ِغ١ت 1991أوزٛثو 
 أؽّل ػجل اٌؼبيفو٠ل ك2 

 

65 

 ك2 ٍؼل ؽٗ ػ٩َ 1991أوزٛثو  َِزمجً ئٔزبط اٌي٠ٛد فٝ ِظو

ثواوبد أؽّل اٌفوا، ك2 ٘لٞ طبٌؼ ك2 

 إٌّو ٚأفوْٚ

 

ا٦ٔزبع١خ فٝ ا٨لزظبك اٌمِٛٝ اٌّظوٜ  66

ٍٚجً رؾ١َٕٙب ِغ اٌزوو١ي ػٍٝ لطبع 

اٌظٕبػخ ) اٌغيء ا٤ٚي( ا٤ٌٍ 

 ٚاٌلهاٍبد إٌظو٠خ

 ك2ِؾوَ اٌؾلاك 1991أوزٛثو 

 

أِبٟٔ ػّو ىوٟ، ك2 ِؾّل اثٛ ك2 

 اٌفزؼ اٌىفواٚٞ ٚأفوْٚ

 

ا٦ٔزبع١خ فٝ ا٨لزظبك اٌمِٛٝ اٌّظوٜ  66

ٍٚجً رؾ١َٕٙب ِغ اٌزوو١ي ػٍٝ لطبع 

اٌظٕبػخ )اٌغيء اٌضبٔٝ( اٌلهاٍبد 

 اٌزطج١م١خ

 ك2ِؾوَ اٌؾلاك 1991أوزٛثو 

أِبٟٔ ػّو ىوٟ، ك2 ِؾّل اثٛ ك2 

 ٚأفوْٚاٌفزؼ اٌىفواٚٞ 

 

فٍف١خ ِٚؼّْٛ إٌظو٠بد ا٨لزظبك٠خ  67

اٌؾب١ٌخ ٚاٌّزٛلؼخ ثشوق أٚهٚثب2 

ِٚؾلكاد أؼىبٍبرٙب اٌشبٍِخ ػٍٝ 

 َِزمجً اٌز١ّٕخ فٝ ِظو ٚاٌؼبٌُ اٌؼوثٝ

 ك2 ػٍٝ ٔظبه ك2ٍؼل ؽبفع 1991ك٠َّجو 

68 
١ِىٕخ ا٤ٔشطخ ٚاٌقلِبد فٝ ِووي 

 اٌزٛص١ك ٚإٌشو
 ك2اِبٟٔ ػّو 1991ك٠َّجو 

هِؼبْ ػجل اٌّؼطٟ، ك2 اِبي ك2 

 ؽَٓ اٌؾو٠وٞ ٚأفوْٚ

 

ئكاهح اٌطبلخ فٝ ِظو فٝ ػٛء أىِخ  69

 اٌق١ٍظ ٚأؼىبٍبرٙب ع١ٌٛب ٚئل١ّ١ٍب ِٚؾ١ٍب
 ٠1992ٕب٠و 

ك2هاع١ٗ ػبثل٠ٓ ف١و 

 هللا
2222222222222222 

ٚالغ آفبق اٌز١ّٕخ فٝ ِؾبفظبد اٌٛاكٜ  70

 اٌغل٠ل
 ٠1992ٕب٠و 

ك2 ػيٖ ػجل اٌؼي٠ي 

 ١ٍٍّْب

 و٠ل أؽّل ػجل اٌؼبي ٚأفوْٚك2 ف

 

71 
( ػٍٝ 90/1991أؼىبٍبد أىِخ اٌق١ٍظ)

 ا٨لزظبك اٌّظوٜ
 ٠1992ٕب٠و 

ك2ِظطفٝ أؽّل 

 ِظطفٝ

ٍٍٛٞ ِؾّل ِوٍٟ، ك2 ِغلٜ ك2 

 ِؾّل ف١ٍفخ ٚأفوْٚ

 

اٌٛػغ اٌوا٘ٓ ٚاٌَّزمجٍٝ ٨لزظبك٠بد  72

 اٌمطٓ اٌّظوٜ
 ك2ػجل اٌمبكه ك٠بة 1992ِب٠ٛ 

ؽ١َٓ، ك2 ٘لٜ طبٌؼ  ػجل اٌفزبػك2 

 إٌّو ٚأفوْٚ
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 اٌجبؽضْٛ اٌّشبهوْٛ اٌجبؽش اٌوئ١َٟ اٌزبه٠ـ ػٕٛاْ اٌٍٍََخ َ

 

فجواد اٌز١ّٕخ فٝ اٌلٚي ا٠ٛ١ٍ٤خ ؽل٠ضخ  73

اٌزظ١ٕغ ٚاِىب١ٔخ ا٨ٍزفبكح ِٕٙب فٝ 

 ِظو

 ٛ١ٌٛ٠1992 
ك2اثوا١ُ٘ ؽَٓ 

 اٌؼ١َٛٞ

 هِيٞ ىوٟ، ك2 ؽ١َٓ اٌفم١وك2 

 

ثؼغ لؼب٠ب ر١ّٕخ اٌظبكهاد اٌظٕبػ١خ  74

 اٌّظو٠خ
 1992ٍجزّجو 

ك2فزؾٝ اٌؾ١َٕٟ 

 ف١ًٍ
2222222222222222 

رط٠ٛو ِٕب٘ظ اٌزقط١ؾ ٚاكاهح اٌز١ّٕخ فٝ  75

ا٨لزظبك اٌّظوٜ فٝ ػٛء اٌّزغ١واد 

 اٌل١ٌٚخ اٌّؼبطوح

 ك2ػضّبْ ِؾّل ػضّبْ 1992ٍجزّجو 

هافذ شف١ك ثَبكح، ك2 ١ٍٙو أثٛ ك2 

 اٌؼ١ٕٓ ٚأفوْٚ

 

ا١ٌَبٍبد إٌمل٠خ فٝ ِظو ف٩ي  76

١ِىب١ٔى١خ اٌضّب١ٕٔبد " اٌّوؽٍخ ا٨ٌٚٝ" 

ٚفبػ١ٍخ ا١ٌَبٍخ إٌمل٠خ فٝ اٌغبٔت اٌّبٌٝ 

 ٚا٨لزظبكٜ اٌّظوٜ

 1992ٍجزّجو 
ك2ا١ٌَل ػجل اٌّؼجٛك 

 ٔبطف

 فبك٠خِؾّلػجلا٩ٌََ

 

77 

 ٠1993ٕب٠و  اٌزؾو٠و ا٨لزظبكٜ ٚلطبع اٌيهاػخ
 ٍؼل ؽٗ ػ٩َ

 

١ٍل ؽ١َٓ أؽّل، ك2 ثووبد أؽّل ك2 

 اٌفوا ٚأفوْٚ

 

اٌّمجٍخ ٣ٌلزظبك اؽز١بعبد اٌّوؽٍخ  78

اٌّظوٜ ّٚٔبمط اٌزقط١ؾ ٚالزواػ ثٕبء 

ّٔٛمط الزظبكٜ لِٛٝ ٌٍزقط١ؾ 

 اٌزأش١وٜ اٌّوؽٍخ ا٨ٌٚٝ

 ك2ِؾوَ اٌؾلاك ٠1993ٕب٠و 

ػٍٝ ٔظبه، ك2 ِبعلح ئثوا١ُ٘ ك2 

 ٚأفوْٚ

 

79 
ؼغ لؼب٠ب اٌزظ١ٕغ فٝ ِظو ِٕظٛه ث

 رّٕٜٛ رىٌٕٛٛعٝ
 1993ِب٠ٛ 

هاع١ٗ ػبثل٠ٓ ف١و 

 هللا

 

فزؾ١خ ىغٍٛي، ك2 ٔٛاي ػٍٝ ؽٍٗ ك2 

 ٚأفوْٚ

 

80 

 1993ِب٠ٛ  رم٠ُٛ اٌزؼ١ٍُ ا٨ٍبٍٝ فٝ ِظو
ك2ِؾّل ػجل اٌؼي٠ي 

 ػ١ل

ٍبٌُ ػجل اٌؼي٠ي ِؾّٛك، ك2 ك2 

 كٍٛلٟ ػجل اٌغ١ًٍ ٚأفوْٚ

 

ا٢صبه اٌّزٛلؼخ ٌزؾو٠و ٍٛق إٌمل  81

ا٨عٕجٝ ػٍٝ ثؼغ ِىٛٔبد ١ِياْ 

 اٌّلفٛػبد اٌّظوٜ

 1993ِب٠ٛ 
اع٩ي هارت ك2 

 اٌؼم١ٍٟ

اٌفٌٛٔ ػي٠ي ، ك2  فبك٠خ ػجل ك2 

 ا٩ٌََ ٚأفوْٚ

 

82 He Current development in the 

methodology and applications 

of operations research 

obstacles and prospects in 

developing countries 

Nov 1993 ك2اِبٟٔ ػّو 
ك ػفبف فإاك، ك ط٩ػ اٌؼلٚٞ 

 ٚأفوْٚ

  ك2 ٍؼل ؽٗ ػ٩َ 1993ٔٛفّجو  ا٢صبه اٌج١ئ١خ اٌيهاػ١خ 83

84 
رم١١ُ اٌجواِظ ٌٍٕٙٛع ثب٦ٔزبع١خ 

 اٌيهاػ١خ
 1993ك٠َّجو 

ك2ِؾّل ١ٍّو 

 ِظطفٝ

٘لٜ طبٌؼ إٌّو ٚأفوْٚ، ك2 ك2 

 ػجل اٌمبكه ِؾّل ك٠بة

 

85 
اصو ل١بَ اٌَٛق ا٤ٚهث١خ اٌّشزووخ ػٍٝ 

 ِظو ٚإٌّطمخ
 ٠1994ٕب٠و 

هارت ئع٩ي 2 ك

 اٌؼم١ٍٟ

 

أؽّل ٘بشُ، ك2 ِغلٞ ف١ٍفخ ك2 

 ٚأفوْٚ

 

ِشوٚع ئٔشبء لبػلح ث١بٔبد ا٤ٔشطخ  86

اٌجؾض١خ ثّؼٙل اٌزقط١ؾ اٌمِٛٝ          " 

 اٌّوؽٍخ ا٨ٌٚٝ"

 ك2ِؾوَ اٌؾلاك ١ٔٛ٠1994ٛ 

ػجل اٌمبكه ِؾّل ك٠بة، ك2 أِبٟٔ ك2 

 ػّو ىوٟ ٚأفوْٚ

 

 اٌىٛاهس اٌطج١ؼ١خ ٚرقط١ؾ اٌقلِبد فٝ 87

ط2َ2ع )كهاٍخ ١ِلا١ٔخ ػٓ ىٌياي أوزٛثو 

 فٝ ِل٠ٕخ ا٩ٌََ( 1992

 2222222222222222 ك2ٚفبء اؽّل ػجل هللا 1994ٍجزّجو 

رؾو٠و اٌمطبع اٌظٕبػٝ اٌؼبَ فٝ ِظو  88

 فٝ ظً اٌّزغ١واد اٌّؾ١ٍخ ٚاٌؼب١ٌّخ
 1994ٍجزّجو 

هاع١ٗ ػبثل٠ٓ ف١و 

 هللا

فزؾ١خ ىػٍٛي، ك2 صوٚد ِؾّل ك2 

 ػٍٝ ٚأفوْٚ
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 اٌجبؽضْٛ اٌّشبهوْٛ اٌجبؽش اٌوئ١َٟ اٌزبه٠ـ ػٕٛاْ اٌٍٍََخ َ

 

89 
اٍزشواف ثؼغ ا٢صبه اٌّزٛلؼخ ١ٌَبٍخ 

 ا٦ط٩ػ ا٨لزظبكٜ ثّظو  ) ِغٍلاْ(
 ك2 هِيٞ ىوٟ 1994ٍجزّجو 

ػضّبْ ِؾّل ػضّبْ ٚأفوْٚ، ك2 ك2 

 أؽّل ؽَٓ ئثوا١ُ٘

 

90 
 1994ٔٛفّجو  ٚالغ اٌزؼ١ٍُ ا٨ػلاكٜ ٚو١ف١خ رط٠ٛوٖ

ك2ِؾّل ػجل اٌؼي٠ي 

 ػ١ل
2222222222222222 

اٌقو٠غ١ٓ ثبٌّشوٚػبد رغوثخ رشغ١ً  91

 اٌيهاػ١خ ٚافك رط٠ٛو٘ب
 2222222222222222 ك2ػجل اٌمبكه ك٠بة 1994ك٠َّجو 

92 
كٚه اٌلٌٚخ فٝ اٌمطبع اٌيهاػٝ فٝ 

 ِوؽٍخ اٌزؾو٠و ا٨لزظبكٜ
 ك2ٍؼل ؽٗ ػ٩َ 1994ك٠َّجو 

ِؾّل ِؾّٛك هىق، ك2 ٔغٛاْ ك2 

 ٍؼل اٌل٠ٓ ٚأفوْٚ

 

ٌزؾو٠و ا٤ثؼبك ا٨لزظبك٠خ ٚا٨عزّبػ١خ  93

اٌمطبع اٌظٕبػٝ اٌّظوٜ فٝ ظً 

 ا٦ط٩ػ ا٤لزظبكٜ

 ٠1995ٕب٠و 
ك2هاع١ٗ ػبثل٠ٓ ف١و 

 هللا

 أثٛفزؾ١خ ىغٍٛي، ك2 ٔف١َخ ١ٍل ك2 

 اٌَؼٛك ٚأفوْٚ

 

ِشوٚع أشبء لبػلح ث١بٔبد ا٨ٔشطخ  94

اٌجؾض١خ ثّؼٙل اٌزقط١ؾ اٌمِٛٝ ) اٌّوؽٍخ 

 اٌضب١ٔخ(

 ك2ِؾوَ اٌؾلاك 1995فجوا٠و 

ػّو ىوٟ ػّو، ك2 ؽ١َٓ أِبٟٔ ك2 

 طبٌؼ ٚأفوْٚ

 

ا١ٌَبٍبد اٌمطبػ١خ فٝ ظً اٌزى١ف  95

 ا١ٌٙىٍٝ
 1995أثو٠ً 

ك2ِؾّٛك ػجل اٌؾٝ 

 ط٩ػ
2222222222222222 

96 
اٌّٛاىٔخ اٌؼبِخ ٌٍلٌٚخ فٝ ػٛء ١ٍبٍخ 

 ا٦ط٩ػ ا٨لزظبكٜ
 ك2صوٚد ِؾّل ػٍٝ ١ٔٛ٠1995خ 

ِؾّل ٔظو فو٠ل، ك2 ٔج١ً ػجل ك2 

 ٚأفوْٚاٌؼ١ٍُ طبٌؼ 

 

اٌَّزغلاد اٌؼب١ٌّخ ) اٌغبد ٚأٚهٚثب  97

اٌّٛؽلح( ٚرأص١وارٙب ػٍٝ رلفمبد هؤًٚ 

ا٤ِٛاي ٚاٌؼّبٌخ ٚاٌزغبهح اٌٍَؼ١خ 

 ٚاٌقل١ِخ )كهاٍخ ؽبٌخ ِظو(

أغَطٌ 

1995 
 ك2ئع٩ي هارت

ِظطفٟ أؽّل ِظطفٟ، ك2 ٍٍٜٛ ك2 

 ِؾّل ِوٍٟ ٚأفوْٚ

 

98 
رم١١ُ اٌجلائً ا٦عوائ١خ ٌزٍٛغ لبػلح 

 اٌٍّى١خ فٝ لطبع ا٤ػّبي اٌؼبَ
 ٠1996ٕب٠و 

 فزؾٟ اٌؾ١َٕٝ ف١ًٍ

 

طبٌؼ ؽ١َٓ ِغ١ت، ك2 ِؾّل ػجل ك2 

 اٌّغ١ل اٌقٍٜٛ ٚأفوْٚ

 

أصو اٌزىز٩د ا٤لزظبك٠خ اٌل١ٌٚخ ػٍٝ  99

 لطبع اٌيهاػٝ
 ك2ٍؼل ؽٗ ػ٩َ ٠1996ٕب٠و 

 ِؾّٛك ِوػٝ، ك2 ِٕٝ اٌلٍٛلٟك2 

 

ا٤ٔشطخ ِشوٚع ئٔشبء لبػلح ث١بٔبد  100

اٌجؾض١خ ثّؼٙل اٌزقط١ؾ اٌمِٛٝ )اٌّوؽٍخ 

 اٌضبٌضخ(

 ك2ِؾوَ اٌؾلاك 1996ِب٠ٛ 

أِبٟٔ ػّو ىوٟ، ك2 ِبعلح ك2 

 ئثوا١ُ٘ ١ٍل فواط ٚأفوْٚ

 

كهاٍخ رؾ١ٍ١ٍخ ِمبهٔخ ٌٛالغ اٌمطبػبد  101

 ا٦ٔزبع١خ ٚاٌقل١ِخ ثّؾبفظبد اٌؾلٚك
   1996ِب٠ٛ 

102 
ِٚشبوٍٗ اٌزؼ١ٍُ اٌضبٜٔٛ فٝ ِظو: ٚالؼخ 

 ٚارغب٘بد رط٠ٛوٖ
 1996ِب٠ٛ 

ك2ِؾّل ػجل اٌؼي٠ي 

 ػ١ل

ٌطف هللا ئِبَ طبٌؼ، ك2 كٍٛلٟ ك2 

 ػجل اٌغ١ًٍ ٚأفوْٚ

 

103 
اٌز١ّٕخ اٌو٠ف١خ َِٚزمجً اٌمو٠خ اٌّظو٠خ: 

 اٌّزطٍجبد ٚا١ٌَبٍبد
 ك2ٍؼل ؽٗ ػ٩َ 1996ٍجزّجو 

ثووبد اؽّل اٌفوا، ك2 أؽّل ػجل ك2 

 اٌٛ٘بة ثوا١ٔخ ٚأفوْٚ

 

104 

 ك2اع٩ي هارت 1996أوزٛثو  كٚه إٌّبؽك اٌؾوح فٝ ر١ّٕخ اٌظبكهاد

ِؾّٛك ػجل اٌؾٟ، ك2 ؽ١َٓ طبٌؼ ك2 

 ٚأفوْٚ

 

رط٠ٛو أٍب١ٌت ٚلٛاػل اٌّؼٍِٛبد فٝ  105

ئكاهح ا٤ىِبد اٌّٙلكح ٤ؽواك اٌز١ّٕخ) 

 اٌّوؽٍخ ا٤ٌٚٝ(

 ك2ِؾوَ اٌؾلاك 1996ٔٛفّجو 

ؽَبَ ِٕلهح ٚأفوْٚ، ك2 ِبعلح ك2 

 ئثوا١ُ٘ ١ٍل فواط
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 اٌجبؽضْٛ اٌّشبهوْٛ اٌجبؽش اٌوئ١َٟ اٌزبه٠ـ ػٕٛاْ اٌٍٍََخ َ

106 
إٌّظّبد غ١و اٌؾى١ِٛخ ٚاٌز١ّٕخ فٝ 

 ِظو ) كهاٍخ ؽب٨د(
 ك2ٔبكهح ٚ٘لاْ 1996ك٠َّجو 

ٚف١ك أشوف ؽَٛٔخ، ك2 ٚفبء ػجل ك2 

 هللا ٚأفوْٚ

 

107 
 1996ك٠َّجو  ا٨ثؼبك اٌج١ئ١خ اٌَّزلاِخ فٝ ِظو

ك2هاع١خ ػبثل٠ٓ ف١و 

 هللا

 ٛ اٌَؼٛكثٔف١َخ ١ٍل ِؾّل أك2 

 

اٌزغ١واد ا١ٌٙى١ٍخ فٝ ِإٍَبد اٌز٠ًّٛ  108

اٌيهاػٝ: ِظبكه َِٚزمجً اٌز٠ًّٛ 

 اٌيهاػٝ فٝ ِظو

 1997ِبهً 
ك2ِؾّل ػجل اٌؼي٠ي 

 ػ١ل

ٚف١ك أشوف ؽَٛٔخ، ك2 ٌطف هللا ك2 

 ئِبَ طبٌؼ ٚأفوْٚ

 

اٌزغ١واد ا١ٌٙى١ٍخ فٝ ِإٍَبد اٌز٠ًّٛ  109

اٌيهاػٝ ِٚظبكه َِٚزمجً اٌز٠ًّٛ 

 اٌيهاػٝ فٝ ِظو

 أغَطٌ

1997 
 ك2صوٚد ِؾّل ػٍٝ

ئثوا١ُ٘ طل٠ك ػٍٝ، ك2 ثٙبء ِوٍٟ 

 ٚأفوْٚ

 

٩ِِؼ اٌظٕبػخ اٌّظو٠خ فٝ ظً  110

اٌؼٛاًِ اٌوئ١َ١خ اٌّإصوح فٝ ِطٍغ اٌموْ 

 اٌؾبكٜ ٚاٌؼشو٠ٓ

 1997ك٠َّجو 
ك2ِّلٚػ فّٟٙ 

 اٌشولبٜٚ

فزؾٟ اٌؾَٓ ف١ًٍ، ك2 صوٚد ك2 

 ِؾّل ػٍٝ ٚأفوْٚ

 

ا٤ٔشطخ غ١و آفبق اٌزظ١ٕغ ٚرلػ١ُ  111

اٌّيهػ١خ ِٓ اعً ر١ّٕخ ه٠ف١خ َِزلاِخ 

 فٝ ِظو

 1998فجوا٠و 
 ك2ٍؼل ؽٗ ػ٩َ

 

٘لٞ إٌّو، ك2 ِٕٝ اٌلٍٛلٟ ك2 

 ٚأفوْٚ

 

112 
اٌيهاػخ اٌّظو٠خ ٚا١ٌَب١ٍخ اٌيهاػ١خ 

 فٝ اؽبه ٔظبَ اٌَٛق اٌؾوح
 1998فجوا٠و 

 ك2٘لٞ طبٌؼ إٌّو

 

ػجل اٌمبكه ك٠بة، ك2 ِؾّل ١ٍّو ك2 

 ِظطفٟ

 

113 
اٌيهاػخ اٌّظو٠خ فٝ ِٛاعٙخ اٌموْ 

 اٌٛاؽل ٚاٌؼشو٠ٓ
 ك2ٍؼل ؽٗ ػ٩َ 1998فجوا٠و 

٘لٞ إٌّو، ك2 ِٕٝ اٌلٍٛلٟ ك2 

 ٚأفوْٚ

 

114 
اٌزؼبْٚ ث١ٓ اٌشوق ا٤ٍٚؾ ٚشّبي 

 أفو٠م١ب
 ك2اع٩ي هارت 1998ِب٠ٛ 

ِؾّٛك ػجل اٌؾٟ، ك2 فبك٠خ ػجل ك2 

 ا٩ٌََ ٚأفوْٚ

 

اٌّؼٍِٛبد فٝ رط٠ٛو أٍب١ٌت ٚلٛاػل  115

ئكاهح ا٤ىِبد اٌّٙلكح ثطوك اٌز١ّٕخ           

 ) اٌّوؽٍخ اٌضبٌضخ(

 ك2ِؾوَ اٌؾلاك ١ٔٛ٠1998ٛ 

ؽَبَ ِٕلهح، ك2 اِبٟٔ ػّو ىوٟ ك2 

 ػّو ٚأفوْٚ

 

116 
ؽٛي أُ٘ اٌزؾل٠بد ا٨عزّبػ١خ فٝ 

 21ِٛاعٙخ اٌموْ
 ك2ٚفبء اؽّل ػجل هللا ١ٔٛ٠1998خ 

ٚ٘لاْ  ػجل اٌؼي٠ي ػ١ل، ك2 ٔبكهحك2 

 ٚأفوْٚ

 

117 
ِؾلكاد اٌطبلخ ا٨كفبه٠خ فٝ ِظو 

 كهاٍخ ٔظو٠خ ٚرطج١م١خ
 ك2اثوا١ُ٘ اٌؼ١َٜٛ ١ٔٛ٠1998خ 

أؽّل ؽَٓ ئثوا١ُ٘، ك2 ١ٍٙو أثٛ ك2 

 اٌؼ١ٕٓ ٚأفوْٚ

 

118 
رظٛه ؽٛي رط٠ٛو ٔظبَ اٌّؼٍِٛبد 

 اٌيهاػ١خ
 ك2ػجل اٌمبكه ك٠بة ١ٌٛ٠1998ٛ 

ِؾّل ١ٍّو ِظطفٟ، ك2 أؽّل ك2 

 اٌٛ٘بة ثوا١ٔخ ٚأفوْٚػجل 

 

119 
اٌزٛلؼبد اٌَّزمج١ٍخ ٦ِىب١ٔبد 

 ا٨ٍزظ٩ػ ٚا٨ٍزيهاع ثغٕٛة اٌٛاكٜ
 ك2ٍؼل ؽٗ ػ٩َ 1998ٍجزّجو 

ػجل اٌمبكه ك٠بة، ك2 ٘لٞ إٌّو ك2 

 ٚأفوْٚ

 

120 
اٍزوار١غ١خ اٍزغ٩ي اٌجؼل اٌؾ١يٜ فٝ 

 ِظو فٝ ظً ا٨ط٩ػ ا٨لزظبكٜ
 1998ك٠َّجو 

ك١ٍ2ل ِؾّل ػجل 

 اٌّمظٛك

ا١ٌَل ِؾّل اٌى٩١ٟٔ، ك2 ػ٩ ك2 

 ١ٍٍّبْ اٌؾى١ُ ٚأفوْٚ

 

121 
 1998ك٠َّجو  (1601ؽٌٛذ اٌٝ ِنووح فبهع١خ هلُ )

ك2ا٠ّبْ اؽّل 

 اٌشوث١ٕٟ
22222222222222222222 

122 Artificial Neural Networks 

Usage For Underground Water 

storage &   River Nile in 

 ك2ػجل هللا اٌلاػٛشٝ 1998ك٠َّجو 

١ٍّو ٔبطو  .، كك2أِبٟٔ ػّو

 ٚأفوْٚ
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 اٌجبؽضْٛ اٌّشبهوْٛ اٌجبؽش اٌوئ١َٟ اٌزبه٠ـ ػٕٛاْ اٌٍٍََخ َ

Toshoku Area 

123 
ثٕبء ٚرطج١ك ّٔٛمط ِزؼلكاٌمطبػبد 

 ٌٍزقط١ؾ اٌزأش١وٜ فٝ ِظو
 ك2ِبعلح اثوا١ُ٘ 1998ك٠َّجو 

ػجل اٌمبكه ؽّيح ، ك2  ١ٍٙو أثٛ ك2 

 اٌؼ١ٕ١ٓ ٚأفوْٚ

 

124 
الزظبك٠بد اٌمطبع ا١ٌَبؽٝ فٝ 

 ا٨لزظبك اٌمِٛٝ ِظوٚأؼىبٍبرٙب ػٍٝ
 ك2اع٩ي هارت 1998ك٠َّجو

ِؾّٛك ػجل اٌؾٟ، ك2 فبك٠خ ػجل ك2 

 ا٩ٌََ ٚأفوْٚ

 

رؾل٠بد اٌز١ّٕخ اٌوإ٘خ فٝ ثؼغ  125

 ِؾبفظبد عٕٛة ِظو
 1999فجوا٠و 

ك١ٍ2ل ِؾّل ػجل 

 اٌّمظٛك
22222222222222222222 

126 
ا٢فبق ٚا٦ِىب١ٔبد اٌزىٌٕٛٛع١خ فٝ 

 اٌيهاػخ اٌّظو٠خ
 ك2ٍؼل ؽٗ ػ٩َ 1999ٍجزّجو 

٘لٜ إٌّو ، ك2  ػّبك ِظطفٟ ك2 

 ٚأفوْٚ

 

127 
اكاهح اٌزغبهح اٌقبهع١خ فٝ ظً ١ٍبٍبد 

 اٌزؾو٠و ا٨لزظبكٜ
 ك2اع٩ي هارت 1999ٍجزّجو 

ِؾّٛك ػجل اٌؾٟ، ك2 فبك٠خ ػجل ك2 

 ا٩ٌََ ٚأفوْٚ

 

128 
لٛاػل ٚٔظُ ِؼٍِٛبد اٌزفبٚع فٝ 

 اٌّغب٨د اٌّقزٍفخ
 ك2ِؾوَ اٌؾلاك 1999ٍجزّجو 

ؽَبَ ِٕلٚه، ك2 ِؾّل ٠ؾ١ٝ ػجل ك2 

 اٌوؽّٓ ٚأفوْٚ

 

129 
ارغب٘بد رط٠ٛو ّٔٛمط ٨فز١به 

 ا١ٌَبٍبد ا٨لزظبك٠خ ٩ٌلزظبك اٌّظوٜ
 ك2ِبعلح اثوا١ُ٘ ٠2000ٕب٠و 

ػجل اٌمبكه ؽّيح، ك2 ١ٍٙو أثٛ ك2 

 اٌؼ١ٕٓ ٚأفوْٚ

 

كهاٍخ اٌفغٛح إٌٛػ١خ ٌمٛح اٌؼًّ فٝ  130

ِظو ٚرطٛه٘ب ف٩ي اٌفزوح   ِؾبفظبد

1986-1996 

 ٠2000ٕب٠و 
ك2ػيٖ ػجل اٌؼي٠ي 

 ١ٍٍّبْ

١ٍل ِؾّل ػجل اٌّمظٛك ، ك2  ك2 

 ا١ٌَل ِؾّل اٌى٩١ٟٔ ٚأفوْٚ

 

131 
اٌزؼ١ٍُ اٌفٕٝ ٚرؾل٠بد اٌموْ اٌؾبكٜ 

 ٚاٌؼشوْٚ
 ٠2000ٕب٠و 

ك2ِؾّل ػجل اٌؼي٠ي 

 ػ١ل

كٍٛلٟ ؽ١َٓ ػجل اٌغ١ًٍ، ك2  ك2 

 ؽجبٌخ ٚأفوْٚى٠ٕبد ِؾّل 

 

132 
أّٔبؽ ا٨ٍز١طبْ فٝ ِٕطمخ عٕٛة 

 اٌٛاكٜ " رٛشىٝ "
 ٛ١ٔٛ٠2000 

ك١ٍ2ل ِؾّل ػجل 

 اٌّمظٛك

ا١ٌَل ِؾّل اٌى٩١ٟٔ، ك2 ػ٩ ك2 

 ١ٍٍّبْ اٌؾى١ُ ٚأفوْٚ

 

فوص ِٚغب٨د اٌزؼبْٚ ث١ٓ ِظو  133

 ِٚغّٛػبد كٚي اٌى١َِٛب
 ِّلٚؽبٌشولب٠ٚٛأفو2ْٚ ك ك2ِؾّل ِؾّٛك هىق ١ٔٛ٠2000ٛ 

134 

 ك2ٔبكهح ٚ٘لاْ ١ٔٛ٠2000ٛ  ا٦ػبلخ ٚاٌز١ّٕخ فٝ ِظو

ٚف١ك اشوف ؽَٛٔخ، ك2 ٚفبء ك2 

 أؽّل ػجل هللا ٚأفوْٚ

 

135 

 ٠2001ٕب٠و  رم٠ُٛ ه٠بع ا٤ؽفبي فٝ اٌمب٘وح اٌىجوٜ
ك2ِؾّل ػجل اٌؼي٠ي 

 ػ١ل

كٍٛلٟ ػجل اٌغ١ًٍ، ك2 ئ٠ّبْ ك2 

 ِٕغٟ ٚأفوْٚ

 

136 
ا١ٍ٘٤خ ٚآ١ٌٚبد اٌز١ّٕخ اٌغّؼ١بد 

 ثّؾبفظبد عّٙٛه٠خ ِظو اٌؼوث١خ
 ٠2001ٕب٠و 

ك2ػيٖ ػجل اٌؼي٠ي 

 ١ٍٍّبْ

ِؾبٍٓ ِظطف2ٝ ؽ١َٕٓ، ك2 ك2 

 ففبعٝ، ِؾّل ػجل اٌٍط١ف2

 

137 
آفبق َِٚزمجً اٌزؼبْٚ اٌيهاػٝ فٝ 

 اٌّوؽٍخ اٌمبكِخ
 ٠2001ٕب٠و 

ك2اؽّل ػجل اٌٛ٘بة 

 ثوا١ٔٗ

ٍؼل ِظطفٟ، ػّبك اٌل2ٓ٠، ك2 ك2 

 اٌل٠ٓ، ٔغٛا2ْ

 

138 

 ك2ٔبكهح ٚ٘لاْ ٠2001ٕب٠و  رم٠ُٛ اٌزؼ١ٍُ اٌظؾٝ اٌفٕٝ فٝ ِظو

ٚف١ك اشوف ؽَٛٔخ، ك2 ػيح ك2 

 اٌفٕلهٞ ٚأفوْٚ

 

ِٕٙغ١خ عل٠لح ٧ٌٍزقلاَ ا٤ِضً ١ٌٍّبٖ فٝ  139

ِظو ِغ اٌزوو١ي ػٍٝ ١ِبٖ اٌوٜ 
 ٠2001ٕب٠و 

ك2ِؾّل ِؾّل 

 اٌىفواٚٞ

أِبٟٔ ػّو ىوٟ، ك2 فزؾ١خ ىغٍٛي ك2 

 ٚأفوْٚ
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 اٌجبؽضْٛ اٌّشبهوْٛ اٌجبؽش اٌوئ١َٟ اٌزبه٠ـ ػٕٛاْ اٌٍٍََخ َ

  اٌيهاػٝ ِوؽٍخ أٌٚٝ

140 
اٌزؼبْٚ ا٦لزظبكٜ اٌّظوٜ اٌلٌٚٝ _ 

 كهاٍخ ثؼغ ؽب٨د اٌشواوٗ
 ك2اع٩ي هارت ٠2001ٕب٠و 

ِؾّٛك ػجل اٌؾٟ، ك2 ِغلٞ ف١ٍفخ ك2 

 ٚأفوْٚ

 

141 
رظ١ٕف ٚرور١ت اٌّلْ اٌّظو٠خ) ؽَت 

 (1996ث١بٔبد رؼلاك 
 ك2ا١ٌَل ِؾّل و٩١ٟٔ ٠2001ٕب٠و 

١ٍل ِؾّل ػجل اٌّمظٛك، ك2 ػ٩ ك2 

 ١ٍٍّبْ اٌؾى١ُ ٚأفوْٚ

 

142 
ا١ٌّيح إٌَج١خ ِٚؼل٨د اٌؾّب٠خ ٌٍجؼغ 

 ِٓ اٌٍَغ اٌيهاػ١خ ٚاٌظٕبػ١خ
 ك2ػجل اٌمبكه ك٠بة ٠2001ٕب٠و 

ِّلٚػ اٌشولبٚٞ، ك2 ِؾّل ك2 

 ِؾّٛك هىق ٚأفوْٚ

 

143 

 ك2٘لٜ طبٌؼ إٌّو 2001ك٠َّجو  ٍجً ر١ّٕخ اٌظبكهاد ِٓ اٌقؼو

١ٍل ؽ١َٓ، ك2 ثووبد أؽّل اٌفوا ك2 

 ٚأفوْٚ

 

144 
رؾل٠ل ا٨ؽز١بعبد اٌزله٠ج١خ ٌّؼٍّٝ 

 اٌّوؽٍخ اٌضب٠ٛٔخ
 2001ك٠َّجو 

ك2ِؾّل ػجل اٌؼي٠ي 

 ػ١ل

ِؾوَ اٌؾلاك، ك2 ِبعلح ئثوا١ُ٘ 

 ٚأفوْٚ

 

اٌزقط١ؾ ثبٌّشبهوخ ث١ٓ اٌّقطط١ٓ  145

ٚاٌغّؼ١بد ا١ٍ٘٤خ ػٍٝ اٌَّز١٠ٛٓ 

 اٌّوويٜ ٚاٌّؾبفظبد

 2002فجوا٠و 
ك2ػيٖ ػجل اٌؼي٠ي 

 ١ٍٍّبْ

ِؾبٍٓ ِظطفٟ ؽ١َٕٓ، ك2 ٠ّٓ ك2 

 ؽبفع اٌؾّبلٟ ٚأفوْٚ

 

اصو اٌجؼل اٌّإٍَٝ ٚاٌّؼٛلبد ا٦كاه٠خ  146

ٚاٌز٠َٛك ػٍٝ ر١ّٕخ اٌظبكهاد 

 اٌظٕبػ١خ اٌّظو٠خ

 2002ِبهً 
ك2ِّلٚػ فّٟٙ 

 اٌشولبٜٚ

ِؾّل ؽّلٞ ٍبٌُ، ك2 ِؾّل ٠ؾٟ ك2 

 ػجل اٌوؽّٓ ٚأفوْٚ

 

147 
ل١بً اٍزغبثخ ِغزّغ إٌّزغ١ٓ 

 اٌيهاػ١١ٓ ١ٌٍَبٍبد اٌيهاػ١خ
 ك2ػجل اٌمبكه ك٠بة 2002ِبهً 

ٔغٛاْ ٍؼل اٌل٠ٓ، ك2 أؽّل ػجل ك2 

 اٌٛ٘بة ثوا١ٔخ ٚأفوْٚ

 

148 
رط٠ٛو ِٕٙغ١خ عل٠لح ٌؾَبة ا٨ٍزقلاَ 

 ا٤ِضً ١ٌٍّبٖ فٝ ِظو ) ِوؽٍخ صب١ٔخ(
 2002ِبهً 

ك2ِؾّل ِؾّل 

 اٌىفواٚٞ

أِبٟٔ ػّو ىوٟ، ك2 ػجل اٌمبكه ك2 

 ؽّيح ٚأفوْٚ

 

هؤ٠خ َِزمج١ٍخ ٌؼ٩لبد ٚكٚائو اٌزؼبْٚ  149

ا٦لزظبكٜ اٌّظوٜ اٌقبهعٝ" اٌغيء 

 ا٤ٚي" ؽٍف١خ أٍب١ٍخ "

 2002ِبهً 
ك2ِؾّٛك ِؾّل ػجل 

 اٌؾٝ

ئع٩ي هارت اٌؼم١ٍٟ، ك2 ِظطفٟ ك2 

 أؽّل ِظطفٟ

 

اٌّشبهوخ اٌشؼج١خ ٚكٚه٘ب فٝ رؼبظُ  150

أ٘لاف فطؾ اٌز١ّٕخ اٌّؼبطوح اٌّؾ١ٍخ 

 اٌو٠ف١خ ٚاٌؾؼو٠خ

 ك2ٚفبء اؽّل ػجل هللا 2002اثو٠ً 

ٔبكهح ػجل اٌؾ١ٍُ ٚ٘لاْ، ك2 ػيح ك2 

 اٌفٕلهٞ ٚأفوْٚ

 

رمل٠و ِظفٛفخ ؽَبثبد اعزّبػ١خ  151

 1999 – ٧ٌ1998لزظبك اٌّظوٜ ػبَ 
 22222222222222 ك2 ١ٍٙو اثٛ اٌؼ١ٕ١ٓ 2002أثو٠ً 

ا٤شىبي اٌزٕظ١ّ١خ ٚط١غ ٚأ١ٌبد رفؼ١ً  152

اٌّشبهوخ فٝ ػ١ٍّبد اٌزقط١ؾ ػٍٝ 

 َِزٜٛ اٌمطبع اٌيهاػٝ

 ك2٘لٜ طبٌؼ إٌّو ١ٌٛ٠2002ٛ 

ػجل اٌمبكه ِؾّل ك٠بة، ك2 ِؾّل ك2 

 ١ٍّو ِظطفٟ ٚأفوْٚ

 

153 
ٔؾٛ اٍزوار١غ١خ ٩ٌٍزفبكح ِٓ اٌزغبهح 

 ا٦ٌىزو١ٔٚخ فٝ ِظو
 ك2ِؾوَ اٌؾلاك ١ٌٛ٠2002ٛ 

ؽَبَ ِٕلهح، ك2 فبك٠خ ػجل اٌؼي٠ي ك2 

 ٚأفوْٚ

 

154 
طٕبػخ ا٤غن٠خ ٚإٌّزغبد اٌغٍل٠خ فٝ 

 ِظو ) اٌٛالغ ٚاٌَّزمجً(
 ٛ١ٌٛ٠2002 

ك2ِّلٚػ فّٟٙ 

 اٌشولبٜٚ

ئ٠ّبْ أؽّل اٌشوث١ٕٟ، ك2 ِؾّل ك2 

 ؽَٓ رٛف١ك

 

رمل٠و ا٨ؽز١بعبد اٌز١ٍ٠ّٛخ ٌزط٠ٛو  155

١خ اٌزؼ١ٍُ ِب لجً اٌغبِؼٝ ٚفمب ٨ٍزوار١غ

 ِزؼلكح ا٤ثؼبك

 ٛ١ٌٛ٠2002 
ك2ِؾّل ػجل اٌؼي٠ي 

 ػ١ل

ِبعلح ئثوا١ُ٘، ك2 ى٠ٕبد ؽجبٌخ ك2 

 ٚأفوْٚ

 

اع٩ي هارت اٌؼم١ٍٟ، ك2 ِؾبٍٓ ك2 ك2ػيٖ ػجل اٌؼي٠ي  ١ٌٛ٠2002ٛ ا٨ؽز١بعبد اٌؼ١ٍّخ ٚا٨ٍزوار١غ١خ ٌٍّوأح  156
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 اٌجبؽضْٛ اٌّشبهوْٛ اٌجبؽش اٌوئ١َٟ اٌزبه٠ـ ػٕٛاْ اٌٍٍََخ َ

اٌّو٠خ ٚأ٠ٌٛٚبرٙب ػٍٝ َِزٜٛ 

 اٌّؾبفظبد

 ٚأفوِْٚظطفٟ ؽ١َٕٓ  ١ٍٍّبْ

 

157 
 ١ٌٛ٠2002ٛ  ِٛلف ِظو فٝ اٌزغّؼبد ا٦ل١ّ١ٍخ

ك2ٍٍٜٛ ِوٍٟ ِؾّل 

 فّٟٙ
 ِغل٠ّؾّلف١ٍفخٚأفو2ْٚ ك

158 
ئكاهح اٌل٠ٓ اٌؼبَ اٌّؾٍٝ ٚر٠ًّٛ 

 ا٨ٍزضّبهاد اٌؼبِخ فٝ ِظو
 ٛ١ٌٛ٠2002 

ك2ا١ٌَل ػجل اٌؼي٠ي 

 كؽ١ٗ

ٔف١ٓ وّبي، ك2 ١ٍٙو أثٛ اٌؼ١ٕٓ ك2 

 ٚأفوْٚ

 

159 
اٌظؾٝ فٝ ٚالغ إٌظبَ اٌظؾٝ اٌزأ١ِٓ 

 اٌّؼبطو
 ك2ػيٖ ػّو اٌفٕلهٞ ١ٌٛ٠2002ٛ 

ٚفبء أؽّل ػجل هللا، ك2  ٔبكهح ػجل ك2 

 اٌؾ١ٍُ ٚ٘لاْ ٚأفوْٚ

 

160 
رطج١ك اٌشجىبد اٌؼظج١خ فٝ لطبع 

 اٌيهاػخ
 ٛ١ٌٛ٠2002 

ك2ِؾّل ِؾّل 

 اٌىفواٚٞ

اِبٟٔ ػّو ىوٟ، ك2 ػجل اٌمبكه ك2 

 ؽّيح ٚأفوْٚ

 

ٚاٌظبكهاد اٌّظو٠خ ِٓ ا٦ٔزبط  161

ِغّلاد ٚػظبئو اٌقؼو ٚاٌفبوٙخ 

ِٚمزوؽبد ى٠بكح اٌملهح اٌزٕبف١َخ ٌٙب 

 ثب٤ٍٛاق اٌّؾ١ٍخ ٚاٌؼب١ٌّخ

 ك١ٍّ2و ػو٠مبد ١ٌٛ٠2002ٛ 

ِٕٟ ػجل اٌؼبي اٌلٍٛلٟ، ك2  ِؾّل ك2 

 ِوػٟ ٚأفوْٚ

 

162 

 ٠2003ٕب٠و  رم١َُ ِظو ئٌٝ ألب١ٌُ رقط١ط١خ
ك١ٍ2ل ِؾّل ػجل 

 اٌّمظٛك

ا١ٌَل ِؾّل اٌى٩١ٟٔ، ك2 فو٠ل ك2 

 أؽّل ػجل اٌؼبي ٚأفوْٚ

 

163 
رم١١ُ ٚرؾ١َٓ أكاء ثؼغ اٌّوافك " ١ِبٖ 

 اٌشوة ٚاٌظوف اٌظؾٝ"
 ك2ِؾوَ اٌؾلاك ١ٌٛ٠2003ٛ 

ؽَبَ ِٕلٚه، ك2  ٔف١َخ أٚ اٌَؼٛك ك2 

 ٚأفوْٚ

 

164 
رظٛهاد ؽٛي فظقظخ ثؼغ ِوافك 

 اٌقلِبد اٌؼبِخ
 ك٠بةك2ػجل اٌمبكه  ١ٌٛ٠2003ٛ 

١ٍل ؽ١َٓ أؽّل، ك2 ٠بٍو وّبي ك2 

 ا١ٌَل ٚأفوْٚ

 

165 
رؾل٠ل ا٨ؽز١بعبد اٌز١ٍ٠ّٛخ ٌٍزؼ١ٍُ اٌؼبٌٝ 

 " كهاٍخ ٔظو٠خ رؾ١ٍ١ٍخ ١ِلا١ٔخ "
 ٛ١ٌٛ٠2003 

ك2ِؾّل ػجل اٌؼي٠ي 

 ػ١ل

ِبعلح ئثوا١ُ٘، ك2 ى٠ٕبد ِؾّل ك2 

 ؽٍجخ ٚأفوْٚ

 

كهاٍخ أ١ّ٘خ ا٢صبه اٌج١ئ١خ ٥ٌٔشطخ  166

فٝ ِؾبفظخ اٌجؾو ا٤ؽّو " ا١ٌَبؽخ 

 ثبٌزوو١ي ػٍٝ ِل٠ٕخ اٌغوكلخ"

 ٛ١ٌٛ٠2003 
ك2ٍٍٜٛ ِوٍٟ ِؾّل 

 فّٟٙ

ٚفبء أؽّل ػجل هللا، ك2 أؽّل ثوا١ٔخ ك2 

 ٚأفوْٚ

 

اٌؼٛاًِ اٌّؾلكح ٌٍّٕٛ ا٨لزظبكٜ فٝ  167

 اٌفىو إٌظوٜ ٚٚالغ ا٨لزظبك اٌّظوٜ
 ك2 ١ٍٙو اثٛ اٌؼ١ٕ١ٓ ١ٌٛ٠2003ٛ 

ٚأفوْٚ، ك2  ١ٔف١ٓ وّبي ؽبِلك2 

 فزؾ١خ ىغٍٛي ٚأفوْٚ

اٌؼلاٌخ فٝ رٛى٠غ صّبه اٌز١ّٕخ فٝ ثؼغ  168

اٌّغب٨د ا٨لزظبك٠خ ٚا٨عزّبػ١خ فٝ 

 ِؾبفظبد ِظو " كهاٍخ رؾ١ٍ١ٍخ"

 ٛ١ٌٛ٠2003 
ك2ػيٖ ػجل اٌؼي٠ي 

 ١ٍٍّبْ

١ٍل ِؾّل ػجل اٌّمظٛك ، ك2  ك2 

 ا١ٌَل ِؾّل اٌى٩١ٟٔ ٚأفوْٚ

ثؼغ اٌقلِبد  رم١١ُ ٚرؾ١َٓ عٛكح أكاء 169

اٌؼبِخ ٌمطبػٝ اٌزؼ١ٍُ ٚاٌظؾخ ثبٍزقلاَ 

 شجىبد ا٤ػّبي

 ك2ػجل اٌمبكه ؽّيٖ ١ٌٛ٠2003ٛ 
أِبٟٔ ػّو، ك2 ِبعلح ئثوا١ُ٘ ك2 

 ٚأفوْٚ

كهاٍخ ا٤ٍٛاق اٌقبهع١خ ٍٚجً إٌفبم  170

 ا١ٌٙب
 ك2فبك٠خ ػجل ا٩ٌََ ١ٌٛ٠2003ٛ 

ِظطفٟ أؽّل ِظطفٟ ٚأفوْٚ، ك2 

 ك2 اع٩ي هارت

171 
 ك2٘لٞ طبٌؼ إٌّو ١ٌٛ٠2003ٛ  أ٠ٌٛٚبد ا٨ٍزضّبه فٝ لطبع اٌيهاػخ

أؽّل ػجل اٌٛ٘بة ثوا١ٔخ، ك2 ١ٍل 

 ؽ١َٓ

كهاٍخ ١ِلا١ٔخ ٌٍّشبوً ٚاٌّؼٛلبد اٌزٝ  172

رٛاعٗ طٕبػخ ا٤ؽن٠خ اٌغل٠لح فٝ ِظو 

" اٌزطج١ك ػٍٝ ِؾبفظخ اٌمب٘وح ِٚل٠ٕخ 

 اٌؼبشو ِٓ هِؼبْ"

 ٛ١ٌٛ٠2003 
ك2ِّلٚػ فّٟٙ 

 اٌشولبٜٚ

ؽَبَ ِؾّل ِٕلٚه، ك2 ئ٠ّبْ أؽّل ك2 

 اٌشوث١ٕٟ ٚأفوْٚ

اع٩ي هارت، ك2 ِؾوَ اٌؾلاك ك2 ك2ػي٠يح ػٍٝ ػجل  ١ٌٛ٠2003ٛ لؼ١خ اٌزشغ١ً ٚاٌجطبٌخ ػٍٝ اٌَّزٜٛ  173
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 اٌجبؽضْٛ اٌّشبهوْٛ اٌجبؽش اٌوئ١َٟ اٌزبه٠ـ ػٕٛاْ اٌٍٍََخ َ

 ٚأفوْٚ اٌواىق اٌؼبٌّٝ ٚاٌمِٛٝ ٚاٌّؾٍٝ

ثٕبء ٚر١ّٕخ اٌملهاد اٌجشو٠خ اٌّظو٠خ "  174

 ؾبوّخ"اٌمؼب٠ب ٚاٌّؼٛلبد اٌ
 ٛ١ٌٛ٠2003 

ك2ِظطفٝ اؽّل 

 ِظطفٝ

ئثوا١ُ٘ ؽَٓ اٌؼ١َٛٞ، ك2 ِؾّل ك2 

 ػٍٝ ٔظبه ٚأفوْٚ

ثٕبء لٛاػل اٌزملَ اٌزىٌٕٛٛعٝ فٝ  175

اٌظٕبػخ اٌّظو٠خ ِٓ ِٕظٛه ِلافً 

 اٌزٕبف١َخ ٚاٌزشغ١ً ٚاٌزوو١ت اٌمطبػٝ

 ك2ِؾوَ اٌؾلاك ١ٌٛ٠2004ٛ 
لزؾ١خ ىغٍٛي، ك2 ئ٠ّبْ اٌشوث١ٕٟ ك2 

 ٚأفوْٚ

اٍزوار١غ١خ ل١ِٛخ ِمزوؽخ ٧ٌكاهح  176

 اٌّزىبٍِخ ٌٍّقٍفبد اٌقطوح فٝ ِظو
 ك2ٔف١َٗ اثٛ اٌَؼٛك ١ٌٛ٠2004ٛ 

فبٌل ِؾّل لّٟٙ، ك2 ؽٕبْ هعبئٟ ك2 

 ٚأفوْٚ

رؾ١َٓ اٌغٛكح اٌشبٍِخ ٌجؼغ ِغب٨د  177

 الطبع اٌظؾٝ
 ك2ػجل اٌمبكه ؽّيٖ ١ٌٛ٠2004ٛ 

أِبٟٔ ػّو، ك2 ِؾّل اٌىفواٚٞ ك2 

 ٚأفوْٚ

ِقبؽو ا٤ٍٛاق اٌل١ٌٚخ ٌٍٍَغ اٌغنائ١خ  178

ٌٍٍَغ اٌغنائ١خ ا٨ٍزوار١غ١خ  ٚئِىب١ٔبد 

 ١ٍٚبٍبد ٚأكٚاد ِٛاعٙزٙب

 ك2ػجل اٌمبكه ك٠بة ١ٌٛ٠2004ٛ 
ِّلٚػ اٌشولبٚٞ، ك2 ١ٍل ؽ١َٓ ك2 

 ٚأفوْٚ

ئِىب١ٔبد ٚأصبه ل١بَ ِٕطمخ ؽوٖ ث١ٓ  179

ِظو ٚا٠٨ٌٛبد اٌّزؾلح ا٤ِو٠ى١خ 

اٌظٕبػ١خ اٌّإٍ٘خ ) ٚكهًٚ ٚإٌّبؽك 

 َِزفبكح ٩ٌلزظبك اٌّظوٜ(

 ك2فبك٠خ ػجل ا٩ٌََ ١ٌٛ٠2004ٛ 
اع٩ي هارت اٌؼم١ٍٟ، ك2 ٍٍٜٛ ك2 

 ِؾّل ِوٍٟ ٚأفوْٚ

180 
 ١ٌٛ٠2004ٛ  ٔؾٛ ٘ٛاء ٔظ١ف ٌّل٠ٕخ ػ٩ّلخ

ك2ِؾّل ١ٍّو 

 ِظطفٝ

ا١ٌَل ِؾّل اٌى٩١ٟٔ، ك2 ػجل ك2 

 اٌؾ١ّل اٌمظبص ٚأفوْٚ

 –ا٨ؽز١بعبد ثمبػبد اٌظوف رؾل٠ل  181

اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٝ  –اٌزؼ١ٍُ ِب لجً اٌغبِؼٝ 

 )ػلك فبص(

 ك2ى٠ٕبد ِؾّل ؽجبٌٗ ١ٌٛ٠2004ٛ 
ٌطف هللا ئِبَ طبٌؼ، ك2 ػيح ػّو ك2 

 اٌفٕوكٞ

رؾل٠ل ا٨ؽز١بعبد ثمطبػٝ اٌظوف  182

اٌظؾٝ ٚاٌطوق ٚاٌىجبهٜ ٌّٛاعٙخ 

 اٌؼشٛائ١بد) ػلك فبص(

 اٌؾلاكك2ِؾوَ  ١ٌٛ٠2004ٛ 
ٔف١َخ أثٛ اٌَؼٛك، ك2 ٔؼ١ّخ ك2 

 هِؼبْ ٚأفوْٚ

فظبئض ِٚزغ١واد اٌَٛق اٌّظوٜ _  183

كهاٍخ رؾ١ٍ١ٍخ ٌجؼغ ا٤ٍٛاق اٌّظو٠خ 

اٌغيء ا٤ٚي " ا٦ؽبه إٌظوٜ ٚاٌزؾ١ٍٍٝ 

" 

 ك2ِؾوَ اٌؾلاك ٠2005ٕب٠و 
ؽَبَ ِٕلٚه، ك2 فبك٠خ ػجل ا٩ٌََ ك2 

 ٚأفوْٚ

اٌّظوٜ ) فظبئض ِٚزغ١واد اٌَٛق  184

كهاٍخ رؾ١ٍ١ٍخ ٌجؼغ ا٤ٍٛاق اٌّظو٠خ( 

اٌغيء اٌضبٔٝ: ا٦ؽبه اٌزطج١مٝ " ٍٛق 

ٍٛق اٌقلِبد  –اٌقلِبد اٌزؼ١ّ١ٍخ 

 ٍٛق اٌجوِغ١بد" –ا١ٌَبؽخ 

 ك2ِؾوَ اٌؾلاك ٠2005ٕب٠و 
ؽَبَ إٌّلٚه، ك2 فبك٠خ ػجل ا٩ٌََ ك2 

 ٚأفوْٚ

فظبئض ِٚزغ١واد اٌَٛق اٌّظوٜ )  185

ٌجؼغ ا٤ٍٛاق اٌّظو٠خ كهاٍخ رؾ١ٍ١ٍخ 

اٌغيء اٌضبٌش: ا٦ؽبه اٌزطج١مٝ " ٠ٛق 

ٍٛق اٌٍَغ اٌغنائ١خ ٚاٌيهاػ١خ  –ا٤ك٠ٚخ 

 ٍٛق ؽل٠ل اٌز١ٍَؼ ٚا٤ٍّٕذ" –

 2222222222222222222 ك2ِؾوَ اٌؾلاك ٠2005ٕب٠و 

186 
 2005أغَطٌ اٌٍّى١خ اٌفىو٠خ ٚاٌز١ّٕخ فٝ ِظو

ك2 ٌطف هللا اِبَ 

 طبٌؼ
222222222222222222222 

 –لٛح اٌؼًّ  –رمل٠و اٌطٍت ػٍٝ اٌؼّبٌخ  187

 اٌجطبٌخ فٝ ظً ١ٍٕبه٠ٛ٘بد ثل٠ٍخ
 ١ٔٛ٠2006خ 

ك2ػجل اٌؾ١ّل ٍبِٝ 

 اٌمظبص

ِبعلح ئثوا١ُ٘ ١ٍل، ك2 ى٠ٕبد ك2 

 ؽجبٌخ ٚأفوْٚ

اٌؾبٍجبد ا٦ل١ّ١ٍخ وّلفً ٩ٌِووي٠خ  188

 اٌّب١ٌخ
 ك2ػ٩ ١ٍٍّبْ اٌؾى١ُ ١ٔٛ٠2006خ 

ا١ٌَل ِؾّل اٌى٩١ٟٔ، ك2 فو٠ل ك2 

 أؽّل ػجل اٌؼبي ٚأفوْٚ

اٌّؼبشبد ٚاٌزأ١ِٕبد فٝ عّٙٛه٠خ ِظو  189

 اٌؼوث١خ ) اٌٛالغ ٚئِىب١ٔبد اٌزط٠ٛو(
 ك2ِؾّٛك ػجل اٌؾٝ ١ٔٛ٠2006ٗ 

ى٠ٕبد ؽجبٌخ، ك2 ١ٍّو هِؼبْ ك2 

 ٚأفوْٚ

ثؼغ اٌمؼب٠ب اٌّزظٍخ ثبٌظبكهاد)  190

 ب٠ٚخ(كهاٍخ ؽبٌخ اٌظٕبػبد اٌى١ّ
 ٗ١ٔٛ٠2006 

ك2فبك٠ٗ ِؾّل ػجل 

 ا٩ٌََ

ك2 اع٩ي هارت اٌؼم١ٍٟ، ك2 ِظطفٟ 

 أؽّل ِظطفٟ ٚأفوْٚ
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 اٌجبؽضْٛ اٌّشبهوْٛ اٌجبؽش اٌوئ١َٟ اٌزبه٠ـ ػٕٛاْ اٌٍٍََخ َ

ِشوٚع ر١ّٕخ عٕٛة اٌٛاكٜ " رٛشىٝ "  191

 ث١ٓ ا٤٘لاف ٚا٦ٔغبىاد
 ك2٘لٜ طبٌؼ إٌّو ١ٔٛ٠2006خ 

ػجل اٌمبكه ك٠بة، ك2 ١ٍل ؽ١َٓ ك2 

 ٚأفوْٚ

ا٩ٌِووي٠خ وّلفً ٌّٛاعٙخ ثؼغ  192

اٌمؼب٠ب اٌج١ئ١خ فٝ ِظو ) اٌزٛى٠غ 

ا٨ل١ٍّٝ ٩ٌٍزضّبهاد اٌؾى١ِٛخ 

 ٚاهرجبؽٙب ثجؼغ لؼب٠ب اٌج١ئخ(

 ك2ٔف١َٗ اثٛ اٌَؼٛك ١ٔٛ٠2006خ 
أؽّل ؽَبَ اٌل٠ٓ ٔغبرٟ، ك2 ػيح ك2 

 ٠ؾ١ٟ ٚأفوْٚ

ٔؾٛ رطج١ك ٔظبَ ا٦كاهح اٌج١ئ١خ )ا٠٤يٚ  193

( " ػٍٝ ِؼٙل اٌزقط١ؾ اٌمِٛٝ" 14000

 َخ ثؾض١خ ؽى١ِٛخوّٕٛمط ٌّإٍ

 ك2ٔف١َٗ اثٛ اٌَؼٛك ١ٔٛ٠2006خ 
أؽّل ؽَبَ اٌل٠ٓ ٔغبرٟ، ك2 ى٠ٕت ك2 

 ِؾّل ٔج١ً

رىب١ٌف رؾم١ك أ٘لاف ا٤ٌف١خ اٌضبٌضخ  194

 ثّظو
 ك2ِؾوَ اٌؾلاك ١ٔٛ٠2006خ 

ؽَبَ ِٕلٚه، ك2 ؽٕبْ هعبئٟ ك2 

 ٚأفوْٚ

195 
 ك2ػجل اٌمبكه ك٠بة ١ٔٛ٠2006خ  اٌَٛق اٌّظو٠خ ٌٍغيي

اٌمبكه ؽّيح، ك2 ِؾّل  ػجلك2 

 اٌىفواٚٞ ٚأفوْٚ

اٌّؼب١٠و اٌج١ئ١خ ٚاٌملهح اٌزٕبف١َخ  196

 ٌٍظبكهاد اٌّظو٠خ

أغَطٌ 

2007 

ك2ٍٍٜٛ ِوٍٟ ِؾّل 

 فّٟٙ

١ٍّو ِظطفٟ، ك2 فبك٠خ ػجل ك2 

 ا٩ٌََ ٚأفوْٚ

اٍزقلاَ أٍٍٛة اٌجوِغخ اٌقط١خ ٚإٌمً  197

فٝ اٌجوِغخ اٌو٠بػ١خ ٌؾً ِشبوً 

 ْا٦ٔزبط ٚاٌّقيٚ

أغَطٌ 

2007 

ك2ِؾّل ِؾّل 

 اٌىفواٚٞ

ػجل اٌمبكه ؽّيح، ك2 أِبٟٔ ػّو ك2 

 ٚأفوْٚ

رم١١ُ ِٛلف ِظو فٝ ثؼغ ا٨رفبل١بد  198

 اٌضٕبئ١خ

أغَطٌ 

2007 
 ك2اع٩ي هارت

ٔغ٩ء ػ٩َ، ك2 ٔج١ً اٌش١ّٟ ك2 

 ٚأفوْٚ

اٌزؼقُ فٝ ِظو ثؾش فٝ أٍجبة  199

اٌزؼقُ، ٚرم١١ُ ِإشوارٗ، ٚعلٜٚ 

 أٍٍٛة ِمزوػ ثبرغب٘برٗاٍزٙلافٗ ِغ 

 ك2 ئثوا١ُ٘ اٌؼ١َٜٛ 2007أغَطٌ
١ٍل ػجل اٌؼي٠ي كؽ١خ، ك2 ١ٍٙو ك2 

 أثٛ اٌؼ١ٕٓ ٚأفوْٚ

ٍجً ر١ّٕخ ِظبكه ا٦ٔزبط اٌؾ١ٛأٝ فٝ  200

ػٛء ا٢صبه إٌبعّخ ػٓ ِوع أٔفٍٛٔيا 

 اٌط١ٛه فٝ ِظو

أغَطٌ 

2007 

ك2 طبكق ه٠بع اثٛ 

 اٌؼطب

٘لٞ إٌّو، ك2 ِؾّل ِوػٟ ك2 

 ٚأفوْٚ

َِزمجً اٌز١ّٕخ فٝ ِؾبفظبد اٌؾلٚك )  201

 ِغ اٌزطج١ك ػٍٝ ١ٍٕبء(
 2007أغَطٌ

ك2فو٠ل اؽّل ػجل 

 اٌؼبي

ا١ٌَل ِؾّل اٌى٩١ٟٔ ، ك2  ػ٩ ك2 

 ١ٍٍّبْ اٌؾى١ُ ٚأفوْٚ

١ٍبٍبد ئكاهح اٌطبلخ فٝ ِظو فٝ ظً  202

 اٌّزغ١واد اٌّؾ١ٍخ ٚا٦ل١ّ١ٍخ ٚاٌؼب١ٌّخ
 2007أغَطٌ

ف١و  ك2هاع١ٗ ػبثل٠ٓ

 هللا

فزؾ١خ ىغٍٛي، ك2 ٔغٛاْ ٍؼل ك2 

 اٌل٠ٓ ٚأفوْٚ

علٜٚ ئػبكح ١٘ىٍخ لطبع اٌزأ١ِٓ كهاٍخ  203

 رؾ١ٍ١ٍخ ١ِلا١ٔخ
 ك2 ِؾوَ اٌؾلاك 2007أوزٛثو 

ؽَبَ ِٕلٚه، ك2 ئ٠ّبْ أؽّل ك2 

 اٌشوث١ٕٟ ٚأفوْٚ

ؽٛي رمل٠و ا٨ؽز١بعبد ٤ُ٘ فلِبد  204

هػب٠خ ا١ٌَّٕٓ )ثبٌزوو١ي ػٍٝ ِؾبفظخ 

 اٌمب٘وح(

 ك2ػيٖ ػّو اٌفٕلهٞ 2007أوزٛثو 
ٚفبء أؽّل ػجل هللا، ك2 ٔبكهح ك2 

 ٚ٘لاْ ٚأفوْٚ

فلِبد ِب ثؼل اٌج١غ فٝ اٌَٛق اٌّظوٜ  205

)كهاٍخ ؽبٌخ ٌٍٍَغ إٌٙل١ٍخ ٚاٌىٙوثبئ١خ( 

)ثبٌزطج١ك ػٍٝ طٕبػخ ا٤عٙيح إٌّي١ٌخ 

 ٚطٕبػخ ا١ٌَبهاد(

 2007أوزٛثو 
ك2 ِؾّل ػجل اٌشف١غ 

 ػ١َٝ

ٔغ٩ء ػ٩َ، ك2 ػجل ا٩ٌََ ِؾّل ك2 

 ا١ٌَل ٚأفوْٚ

اٌؼٕبل١ل اٌظٕبػ١خ ٚاٌزؾبٌفبد  206

ا٦ٍزوار١غ١خ ٌزلػ١ُ اٌملهح اٌزٕبف١َخ 

ٌٍّشوٚػبد اٌظغ١وح ٚاٌّزٍٛطخ فٝ 

 عّٙٛه٠خ ِظو اٌؼوث١خ

 2008فجوا٠و 
ك2ا٠ّبْ اؽّل 

 اٌشوث١ٕٟ

ٍؾو ػجل اٌؾ١ٍُ اٌجٙبئٟ، ك2 أؽّل ك2 

 ١ٍٍّبْ ٚأفوْٚ

رم١١ُ فبػ١ٍخ اٌقطخ ا٨ٍزوار١غ١خ اٌم١ِٛخ  207

 ٌٍَىبْ فٝ ِظو
 2008ٍجزّجو 

ك2 ِؾّٛك اثوا١ُ٘ 

 فوط

ػجل اٌغٕٟ، ػجل اٌغٕٟ ِؾّل2، ك2 ك2 

 ٔبك٠خ فّٟٙ ٚأفوْٚ

ا٦ٍمبؽبد اٌم١ِٛخ ٌٍَىبْ فٝ ِظو  208

 (2031 – 2006ف٩ي اٌفزوح )
 2008ٍجزّجو 

ك2فو٠بي ػجل اٌمبكه 

 اؽّل

اٌؼٛٞ، ك2 ػجل اٌغٕٟ ٍؼبك أؽّل ك2 

 ِؾّل ػجل اٌغٕٟ ٚأفوْٚ

ؽَبَ إٌّلٚه، ك2 اع٩ي هارت ك2  ك2 ِؾوَ اٌؾلاك 2008ٍجزّجو ئكاهح اٌغٛكح اٌشبٍِخ ٚرطج١مٙب فٝ رم١١ُ  209
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 اٌجبؽضْٛ اٌّشبهوْٛ اٌجبؽش اٌوئ١َٟ اٌزبه٠ـ ػٕٛاْ اٌٍٍََخ َ

أكاء ثؼغ لطبػبد اٌّوافك اٌؼبِخ فٝ 

 ِظو

 ٚأفوْٚ

اٌقظبئض اٌَىب١ٔخ ٚأؼىبٍبرٙب ػٍٝ  210

 اٌم١ُ ا٨عزّبػ١خ
 ك2ٔبكهح ٚ٘لاْ 2008ٔٛفّجو 

ى٠ٕبد ؽجبٌخ ، ك2 ػيح اٌفٕلهٞ ك2 

 ٚأفوْٚ

اٌزغبهة اٌز٠ّٕٛخ فٝ وٛه٠ب اٌغٕٛث١خ،  211

ِب١ٌي٠ب ٚاٌظ١ٓ: ا٨ٍزوار١غ١بد 

 اٌلهًٚ اٌَّزفبكٖ  -ٚا١ٌَبٍبد 

 ك2فبك٠ٗ ػجل ا٩ٌََ 2008ٔٛفّجو 
ِؾّل ػجل اٌشف١غ، ك2  ٌطف هللا ك2 

 ئِبَ طبٌؼ ٚأفوْٚ

اٌّفَٙٛ ٚاٌّإشواد َِزٜٛ اٌّؼ١شخ  212

ٚاٌّؼٍِٛبد ٚاٌزؾ١ًٍ ك١ًٌ ل١بً ٚرؾ١ًٍ 

 ِؼ١شخ اٌّظو١٠ٓ

 ك2اثوا١ُ٘ اٌؼ١َٛٞ 2008ٔٛفّجو 
ا١ٌَل كؽ١خ، ك2 ١ٍل ؽ١َٓ ك2 

 ٚأفوْٚ

أ٠ٌٛٚبد ىهاػخ اٌّؾبط١ً اٌَّزٍٙىخ  213

 ١ٌٍّبٖ ١ٍٚبٍبد ٚأكٚاد رٕف١ن٘ب
 ١ل ؽ١َٓ٘لٞ طبٌؼ إٌّو، ك2 ٍك2  ك2 ػجل اٌمبكه ك٠بة 2009فجوا٠و 

ا١ٌَبٍبد اٌيهاػ١خ اٌَّزمج١ٍخ ٌّظو فٝ  214

 ػٛء اٌّزغ١واد اٌّؾ١ٍخ ٚا٦ل١ّ١ٍخ

أغَطٌ 

2009 

ك2 ٔغٛاْ ٍؼل اٌل٠ٓ 

 ػجل اٌٛ٘بة

ٍؼل ؽٗ ػ٩َ، ك2 ِّلٚػ ك2 

 اٌشولبٚٞ ٚأفوْٚ

ارغب٘بد ِٚؾلكاد اٌطٍت ػٍٝ ا٦ٔغبة  215

 (2005 – 1988فٝ ِظو )

أغَطٌ 

2009 

ك2 ِؾّٛك اثوا١ُ٘ 

 فوط

فبك٠خ ِؾّل ػجل ا٩ٌََ، ك2 ِٕٟ ك2 

 رٛف١ك ٠ٍٛف ٚأفوْٚ

آ١ٌبد رؾم١ك ا٩ٌِووي٠خ فٝ رقط١ؾ  216

ٚرٕف١ن ِٚزبثؼخ ٚرم١١ُ اٌجؤبِظ اٌَىبٔٝ 

 فٝ ِظو

أغَطٌ 

2009 

ك2 ػجل اٌغٕٝ ِؾّل 

 ػجل اٌغٕٝ

شؾبرٗ ِؾّل شؾبرٗ، ك2 وبًِ ك2 

 اٌجشبه ٚأفوْٚ

ٚاٌٛلب٠خ ٔظُ ا٦ٔناه اٌّجىو ٚا٦ٍزؼلاك  217

 ٌّٛاعٙخ ثؼغ ا٤ىِبد ا٨لزظبك٠خ

 ٚا٨عزّبػ١خ اٌّقزٍفخ

 ك2 ِؾوَ اٌؾلاك 2009أوزٛثو 
ؽَبَ ِٕلٚهح، ك2 ئع٩ي هارت ك2 

 ٚأفوْٚ

اٌشواوخ ث١ٓ اٌلٌٚخ ٚاٌفبػ١ٍٓ اٌوئ١١َ١ٓ  218

 ٌزؾف١ي إٌّٛ ٚاٌؼلاٌخ فٝ ِظو
 2010فجوا٠و 

ك2ا٠ّبْ اؽّل 

 اٌشوث١ٕٟ

٠ٕبد ػيح ػّو اٌفٕلهٞ، ك2 ىك2 

 ِؾّل ؽٍجخ ٚأفوْٚ

اٌزغ١واد ا٨لزظبك٠خ ٚا٨عزّبػ١خ  219

ٚاٌج١ئ١خ فٝ فو٠طخ اٌّؾبفظبد ٚآصبه٘ب 

 ػٍٝ اٌز١ّٕخ

 2010فجوا٠و 
ك2 ١ٍل ِؾّل ػجل 

 اٌّمظٛك

فو٠ل أؽّل ػجل اٌؼبي، ك2 فؼو ػجل 

 اٌؼظ١ُ أثٛ لٛهح ٚأفوْٚ

ثؼغ ا٨فز٨٩د ا١ٌٙى١ٍخ فٝ ا٨لزظبك  220

اٌغٛأت اٌمطبػ١خ اٌّظوٜ " ِٓ 

 ٚإٌٛػ١خ ٚاٌل١ٌٚخ"

 2010ِبهً 
ك2 ِؾّل ػجل اٌشف١غ 

 ػ١َٝ

ِّلٚػ فّٟٙ اٌشولبٚٞ، ك2 ٌطف ك2 

 هللا ئِبَ طبٌؼ ٚأفوْٚ

ا٦ٍمبؽبد اٌَىب١ٔخ ٚأُ٘ اٌّؼبٌُ  221

اٌل٠ّٛعواف١خ ػٍٝ َِزٜٛ اٌّؾبفظبد 

 2032 – 2012فٝ ِظو 

 ك2ِغلٞ ػجل اٌمبكه ١ٌٛ٠2010خ 
ئثوا١ُ٘ فواط، ك2 ِٕٝ ِؾّٛك ك2 

 رٛف١ك

اٌّٛاءِخ ا١ٌّٕٙخ ٌقو٠غٝ اٌزؼ١ٍُ اٌفٕٝ  222

 اٌظٕبػٝ فٝ ِظو " كهاٍخ ١ِلا١ٔخ "
 ك2كٍٛلٝ ػجل اٌغ١ًٍ ١ٌٛ٠2010ٗ 

ى٠ٕبد ؽجبٌخ، ك2 ئ٠ّبْ اٌشوث١ٕٟ ك2 

 ٚأفوْٚ

اٌّشوٚػبد اٌم١ِٛخ ٌٍز١ّٕخ اٌيهاػ١خ فٝ  223

 ا٤هاػٝ اٌظؾوا٠ٚخ
 ٗ١ٌٛ٠2010 

اٌمبكه ِؾّل ك2 ػجل 

 ك٠بة

ِّلٚػ شولبٚٞ، ك2 ٘لٞ إٌّو ك2 

 ٚأفوْٚ

ٔؾٛ ئط٩ػ ٔظُ اٌؾّب٠خ ا٨عزّبػ١خ فـٝ  224

 ِظـو
 2010ٍجزّجو

ك2فؼو ػجل اٌؼظ١ُ 

 اثٛ لٛهٖ

ػٍٝ ػجل اٌـــــــــــواىق عٍجٝ، ك2 ك2 

 ى٠ٕبد ِؾّل ؽجـــــــــــبٌخ ٚأفوْٚ

ِزطٍجبد ِٛاعٙخ ا٤فطبه اٌّؾزٍّخ ػٍٝ  225

 ٔز١غخ ٌٍزغ١و إٌّبفٝ اٌؼبٌِّٝظو 
 ك2 ِؾوَ اٌؾلاك 2010أوزٛثو 

ؽَبَ ِٕلٚه، ك2 ٔف١َخ أثٛ اٌَؼٛك ك2 

 ٚأفوْٚ

آفبق إٌّٛ ا٨لزظبكٞ فٝ ِظو ثؼل  226

 ا٤ىِخ اٌّب١ٌخ ٚا٨لزظبك٠خ اٌؼب١ٌّخ
 ك2اثوا١ُ٘ اٌؼ١َٛٞ ٠2011ٕب٠و 

ا١ٌَل كؽ١خ، ك2 ١ٍٙو أثٛ اٌؼ١ٕٓ ك2 

 ٚأفوْٚ

227 
 ك2 ٔف١ٓ وّبي ٠2011ٕب٠و  أِضً ٌٍطبلخ فٝ ِظو"ٔؾٛ ِي٠ظ 

ػٍٝ ٔظبه، ك2 ِؾّٛك طبٌؼ ك2 

 ٚأفوْٚ

ِغزّغ اٌّؼوفخ ٚئكاهح لطبع اٌّؼٍِٛبد  228

 ٚا٨رظب٨د فٝ ِظو

أغَطٌ 

2011 
 ك2 ِؾوَ اٌؾلاك

١ٍل كؽ١خ، ك2 ؽَبَ ِٕلٚه ك2 

 ٚأفوْٚ

ػي٠يح ػٍٝ ػجل اٌوىاق، ك2 ِٕٟ  ك2ِغلٞ ػجل اٌمبكهأغَطٌ اٌّلْ اٌغل٠لح فٝ ئػبكح اٌزٛى٠غ  229
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 اٌجبؽضْٛ اٌّشبهوْٛ اٌجبؽش اٌوئ١َٟ اٌزبه٠ـ ػٕٛاْ اٌٍٍََخ َ

 ػجل اٌؼبي اٌوىاق ٚأفوْٚ 2011 اٌغغوافٝ ٌٍَىبْ فٝ ِظو

رؾم١ك اٌز١ّٕخ اٌَّزلاِخ فٝ ظً  230

الزظبك٠بد اٌَٛق ِٓ ف٩ي ئكاهح 

اٌظبكهاد ٚاٌٛاهكاد فٝ اٌفزوح ِٓ ػبَ 

 2010/2011ؽزٝ ػبَ  2000

 ك2اع٩ي هارت 2011أوزٛثو 
ِؾّل ػجل  ػجل اٌؼي٠ي ئثوا١ُ٘، ك2ك2 

 اٌشف١غ ػ١َٟ  ٚأفوْٚ

رغل٠ل ػٍُ ا٨لزظبك ٔظوح ٔمل٠خ ئٌٝ اٌفىو  231

ا٨لزظبكٜ اٌَبئل ٚػوع ٌجؼغ 

 ِمبهثبد رط٠ٛو

 ١ٍٙو أثٛ اٌؼ١ٕ١ٓك2  ك2اثوا١ُ٘ اٌؼ١َٛٞ ١ٔٛ٠2012ٗ 

ِمزؼ١بد ٚارغب٘بد رط٠ٛو اٍزوار١غ١خ  232

اٌز١ّٕخ فٝ ِظو فٝ ػٛء اٌلهًٚ 

ا٨لزظبكٜ ِٚٓ اٌَّزفبكٖ ِٓ اٌفىو 

رغبهة اٌلٚي فٝ ِٛاعٙخ ا٤ىِخ 

 ا٨لزظبك٠خ اٌؼب١ٌّخ

 ك2اثوا١ُ٘ اٌؼ١َٛٞ ١ٔٛ٠2012ٗ 
ا١ٌَل كؽ١خ، ك2 ٔف١ٓ وّبي ك2 

 ٚأفوْٚ

233 
 ك2اِبٟٔ ؽٍّٝ اٌو٠ٌ 2012ِبهً  رط٠ٛو عٛكح اٌج١بٔبد فٝ ِظو

ػٍٝ ٔظبه، ك2 ى٠ٕبد ؽجبٌخ ك2 

 ٚأفوْٚ

اٌّؼبطوح ٩ِِؼ اٌزغ١واد ا٨عزّبػ١خ  234

 ِٚوكٚكارٙب ػٍٝ  اٌز١ّٕخ اٌجشو٠خ
 ك2ٚفبء اؽّل ػجل هللا ١ٔٛ٠2012ٗ 

فؼو ػجل اٌؼظ١ُ أثٛ لٛهح، ك2 ك2 

 ٌطف هللا ئِبَ طبٌؼ

235 
 ١ٔٛ٠2012ٗ  اٌَٛق اٌّؾ١ٍخ ٌٍمّؼ ِٕٚزغبرٗ

ك2 ػجل اٌمبكه ِؾّل 

 ك٠بة

ِّلٚػ اٌشولبٚٞ، ك2 ٘لٜ إٌّو ك2 

 ٚأفوْٚ

ػٍٝ ر١ّٕخ  أصو رطج١ك ا٩ٌِووي٠خ 236

اٌّؾبفظبد اٌّظو٠خ )ثبٌزطج١ك ػٍٝ 

 لطبع اٌز١ّٕخ اٌّؾ١ٍخ(

 ٗ١ٔٛ٠2012 
ك2فو٠ل اؽّل ػجل 

 اٌؼبي

١ٍل ػجل اٌّمظٛك، ك2 ػ٩ ١ٍٍّبْ ك2 

 اٌؾى١ُ ٚأفوْٚ

ئكاهح اٌّٛاهك اٌطج١ؼ١خ فٝ ػٛء اٍزلاِخ  237

 اٌج١ئخ ٚا٤٘لاف ا٦ّٔبئ١خ ٥ٌٌف١خ
 ٗ١ٔٛ٠2012 

ك2ٔف١َٗ ١ٍل اثٛ 

 اٌَؼٛك

ٍؾو اٌجٙبئٟ، ك2 أؽّل ػجل ك2 

 اٌٛ٘بة ثوا١ٔخ ٚأفوْٚ

هؤ٠خ َِزمج١ٍخ ٥ٌكٚاه اٌّزٛلؼخ ٌٍغٙبد  238

اٌٌّّٛخ ٌٍّشوٚػبد ِزٕب١٘خ اٌظغو 

ٚاٌظغ١وح ٚاٌّزٍٛطخ فٝ ِظو فٝ ظً 

 اٌزغ١واد اٌوإ٘خ

 ٗ١ٔٛ٠2012 
ك2 ا٠ّبْ أؽّل 

 اٌشوث١ٕٝ

ٔغٛاْ ٍؼل اٌل٠ٓ، ك2 ِؾّل ؽَٓ ك2 

 رٛف١ك

إٌظبَ اٌمِٛٝ ٦كاهح اٌلٌٚخ  رط٠ٛو 239

ثبٌّؼٍِٛبد ٚرىٌٕٛٛع١برٙب ووو١يح 

 أٍب١ٍخ ٌز١ّٕخ ِظو

 ىٌفٟ شٍجٟ، ك2 ١ٍل ك٠بة ٚأفوْٚك2  ك2 ِؾوَ اٌؾلاك 2012ٍجزّجو 

)اٌوؤ٠خ اٌَّزمج١ٍخ ٌٍؼ٩لبد ا٨لزظبك٠خ  240

اٌقبهع١خ ٚكٚائو اٌزؼبْٚ ا٨لزظبكٜ 

اٌّظوٜ فٝ ػٛء اٌَّزغلاد اٌؼب١ٌّخ 

 ١ّ١خ ٚاٌّؾ١ٍخ(ٚا٦لٍ

 ك2اع٩ي هارت 2012ٍجزّجو 
فبك٠خ ػجل ا٩ٌََ، ك2 ِؾّل ػجل ك2 

 اٌشف١غ ٚأفوْٚ

اٌّغزّغ اٌّلٔٝ َِٚزمجً اٌز١ّٕخ فٝ  241

 ِظو
  ك2ٚفبء اؽّل ػجل هللا 2012ٍجزّجو 

اٌزغ١واد ا١ٌٙى١ٍخ ٌٍمٛح اٌؼًّ ػٍٝ  242

َِزٜٛ اٌّؾبفظبد فٝ ِظو ٚآفبق 

 اٌَّزمجً

 ك2ِغلٞ ػجل اٌمبكه 2012ٍجزّجو 
ى٠ٕبد ؽجبٌخ، ك2 ػيد ى٠بْ ك2 

 ٚأفوْٚ

رط٠ٛو ئٍزوار١غ١خ اٌز١ّٕخ اٌظٕبػ١خ  243

 ثّظو ِغ اٌزوو١ي ػٍٝ لطبع اٌغيي
 ك2 ِؾوَ اٌؾلاك 2013ٔٛفّجو 

ىٌفٟ شٍجٟ، ك2 ِؾّل ػجل اٌشف١غ ك2 

 ٚأفوْٚ

أصو إٌّبؽك اٌظٕبػ١خ ػٍٝ ر١ّٕخ  244

ػٍٝ اٌّؾبفظبد اٌّظو٠خ) ثبٌزطج١ك 

 ِؾبفظبد ئل١ٍُ لٕبح ا٠ٌٌَٛ(

 2013ٔٛفّجو 
ك2فو٠ل اؽّل ػجل 

 اٌؼبي

١ٍل ػجل اٌّمظٛك، ك2 ػ٩ ١ٍٍّبْ ك2 

 اٌؾى١ُ ٚأفوْٚ

ّٔٛمط ه٠بػٝ اؽظبئٝ ٌٍزٕجإ ثب٤ؽّبي  245

 اٌىٙوثبئ١خ ثبٍزقلاَ اٌشجىبد اٌؼظج١خ
 2013ٔٛفّجو 

ك2ِؾّل ِؾّل اثٛ 

 اٌفزٛػ اٌىفواٚٞ
 

ا١ٍ٘٤خ فٝ كػُ اٌزؼ١ٍُ كٚه اٌغّؼ١بد  246

 ا٤ٍبٍٝ " كهاٍخ ١ِلا١ٔخ"
 ك2كٍٛلٝ ػجل اٌغ١ًٍ 2013ٔٛفّجو 

فؼو ػجل اٌؼظ١ُ أثٛ لٛهح، ك2 ك2 

 ٌطف هللا ئِبَ طبٌؼ ٚأفوْٚ
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 اٌجبؽضْٛ اٌّشبهوْٛ اٌجبؽش اٌوئ١َٟ اٌزبه٠ـ ػٕٛاْ اٌٍٍََخ َ

" كٚه ا١ٌَبٍبد اٌّب١ٌخ فٝ رؾم١ك إٌّٛ  247

ٚاٌؼلاٌخ فٝ ِظو" ِغ اٌزوو١ي ػٍٝ 

 اٌؼوائت ٚا٨ٍزضّبه اٌؼبَ

 ٔف١ٓ وّبي، ك2 ٘جخ اٌجبى ٚأفوْٚك2  اثٛ اٌؼ١ٕ١ٓك١ٍٙ2و  2013ٔٛفّجو 

"ثٕبء لٛاػل رظل٠و٠خ طٕبػ١خ ٩ٌلزظبك  248

 اٌّظوٜ"
 ك2اع٩ي هارت 2013ٔٛفّجو 

فبك٠خ ػجل ا٩ٌََ، ك2 ِؾّل ػجل ك2 

 اٌشف١غ ٚأفوْٚ

اٌظٕبػبد اٌزؾ١ٍ٠ٛخ ٚاٌز١ّٕخ اٌَّزلاِخ  249

 فٝ ِظو
 2013ك٠َّجو 

ك2 ِّلٚػ فّٟٙ 

 اٌشولبٜٚ

ٔغٛاْ ٍؼل اٌل٠ٓ، ك2 ئ٠ّبْ اؽّل ك2 

 اٌشوث١ٕٟ ٚأفوْٚ

اٌظٕبك٠ك ٚاٌؾَبثبد اٌقبطخ"فٍَفخ  250

 علٚا٘ب َِٚزمجٍٙب" –ا٤ٍجبة  –ا٦ٔشبء 
 2013ك٠َّجو 

ك2ا٠ّبْ اؽّل 

 اٌشوث١ٕٟ

ػي٠يح ػجل اٌوىاق، ك2 ِؾّل ك2 

 ؽَٓ رٛف١ك

ا٨لزظبك ا٤فؼو ٚكٚهح فٝ اٌز١ّٕخ  251

 اٌَّزلاِخ
 ك2 ؽَبَ اٌل٠ٓ ٔغبرٝ 2014فجوا٠و 

ِؾّل ١ٍّو ِظطفٝ، ك2  ٔف١َخ ك2 

 أثٛ اٌَؼٛك ٚأفوْٚ

ئكاهح اٌيهاػخ اٌّظو٠خ فٝ اؽبه  252

 اٌزؼ١واد اٌّؾ١ٍخ ٚاٌل١ٌٚخ
 2014فجوا٠و 

ك2 ػجل اٌمبكه ِؾّل 

 ك٠بة
 

رفؼ١ً اٌؼ٩لبد ا٨لزظبك٠خ اٌّظو٠خ ِغ  253

 كٚي ِغّٛػخ اٌجو٠ىٌ
 ك2اع٩ي هارت 2014ك٠َّجو 

فبك٠خ ػجل ا٩ٌََ ، ك2   ِظطفٝ ك2 

 أؽّل ِظطفٝ ٚأفوْٚ

اٌزقط١ؾ ٌٍز١ّٕخ ا١ٌّٕٙخ ٌٍّؼ١ٍّٓ فٝ  254

 ِظو" ِؼٍُ اٌزؼ١ٍُ ا٤ٍبٍٝ ّٔٛمعب"
 ك2كٍٛلٝ ػجل اٌغ١ًٍ 2014ك٠َّجو 

فؼو ػجل اٌؼظ١ُ أثٛ لٛهح، ك2 ك2 

 ٌطف هللا ئِبَ طبٌؼ ٚأفوْٚ

اٍزىشبف فوص إٌّٛ ِٓ ف٩ي  255

اٌٍٛعَز١خ ثبٌزطج١ك ػٍٝ اٌقلِبد 

 اٌّٛأئ اٌّظو٠خ

 2014ك٠َّجو 
ك2ِٕٝ ػجل اٌؼبي 

 كٍٛلٝ

ػٍٟ ٔظبه، ك2 أؽّل فوؽبد ك2 

 ٚأفوْٚ

اٌزغ١واد ا٨لزظبك٠خ ٚا٨عزّبػ١خ فٟ  256

 2011اٌو٠ف اٌّظوٞ ثؼل صٛهح ٠ٕب٠و 
 ٠2015ٕب٠و 

ك2ؽٕبْ هعبئٟ ػجل 

 اٌٍط١ف

ٍؼل ؽٗ ػ٩َ، ك2 ػجل اٌفزبػ ك2 

 ؽ١َٓ ٚأفوْٚ

اٌزل٘ٛه اٌج١ئٝ فٝ ِظو ِٕٙظ ك١ٌٍٝ  257

 ٌزمل٠و رىب١ٌف اٌؼوه
 2015اثو٠ً 

ك2ِؾّل ١ٍّو 

 ِظطفٝ

أؽّل ػجل اٌٛ٘بة ثوا١ٔخ، ك2 ٔف١َخ ك2 

 ١ٍل أثٛ اٌَؼٛك ٚأفوْٚ

ثطبلخ ا٤كاء اٌّزٛاىْ وأكاح ٦ػبكح  258

 ٕ٘لٍخ اٌمطبع اٌؾىِٛٝ فٝ ِظو

 "كهاٍخ ؽبٌخ" " ِؼٙل اٌزقط١ؾ اٌمِٛٝ"

 2015ِب٠ٛ 
ك2ا٠ّبْ اؽّل 

 اٌشوث١ٕٟ
 

 2015رم١١ُ ا٤٘لاف ا٦ّٔبئ١خ ٌّب ثؼل  259

 فٝ ١ٍبق رٛعٙبد اٌز١ّٕخ فٝ ِظو
 ك2 ٘لٜ طبٌؼ إٌّو ١ٌٛ٠2015ٛ 

ػ٩ء اٌل٠ٓ ِؾّٛك ى٘واْ، ك2 ك2 

 فبٌل ػجل اٌؼي٠ي ػط١خ ٚأفوْٚ

260 
اٌؼ٩لبد ا٨لزظبك٠خ اٌّظو٠خ اٌزوو١خ 

 اٌزغبهح اٌؾوحثبٌزوو١ي ػٍٝ رم١١ُ ارفبل١خ 

أغَطٌ 

2015 
 ك2 أع٩ي هارت

فبك٠خ ػجل ا٩ٌََ ، ك2  ٍٍٜٛ ِؾّل ك2 

 ِوٍٟ ٚأفوْٚ

 

261 
ئؽبه ٌوؤ٠خ َِزمج١ٍخ ٨ٍزقلاَ ِظبكه 

 اٌطبلخ اٌغل٠لح ٚاٌّزغلكح فٝ ِظو
 ك2 ٔف١ٓ وّبي 2015أوزٛثو 

١ٍٙو أثٛ اٌؼ١ٕ١ٓ، ك2 ٔف١َخ أثٛ ك2 

 اٌَؼٛك ٚأفوْٚ

 

262 
ٌٍٍَغ اٌغنائ١خ" عٛأت اٌَٛق اٌّؾ١ٍخ 

 اٌمظٛه، ٚاٌزط٠ٛو "
 2014ٍجزّجو

ك2 ػجل اٌمبكه ِؾّل 

 ك٠بة

٘لٜ طبٌؼ إٌّو، ك2  أؽّل ػجل ك2 

 اٌٛ٘بة ثوا١ٔخ ٚأفوْٚ

 

263 
اٌّوطل اٌؾؼوٜ ٌّل٠ٕخ ا٤لظو 

 ِؾبفظخ ا٤لظو
 ك2 ١ٍل ػجل اٌّمظٛك 2016اثو٠ً 

فو٠ل أؽّل ػجل اٌؼبي، ك2 ِؾّٛك ك2 

 ٚأفوْٚ ػجل اٌؼي٠ي ػ١ٍٖٛ

 

اٌطبلخ اٌّزغلكح ث١ٓ ٔزبئظ ٚئثزىبهاد  264

اٌجؾش اٌؼٍّٝ ٚاٌزطج١ك ا١ٌّلأٝ فٝ 

 اٌو٠ف اٌّظوٜ

 2016ئثو٠ً 
ك2 ػجل اٌمبكه ِؾّل 

 ك٠بة

٘لٞ طبٌؼ إٌّو، ك2 أؽّل ػجل ك2 

 اٌٛ٘بة ثوا١ٔخ ٚأفوْٚ

ٔؾٛ رؾ١َٓ أٚػبع ا٤ِٓ اٌغنائٝ  265

ٚاٌيهاػخ اٌَّزلاِخ ٚاٌؾل ِٓ اٌغٛع 

ٍجً ٚآ١ٌبد رؾم١ك  –ٚاٌفمو فٝ ِظو 

 -اٌضبٔٝ ِٓ أ٘لاف اٌز١ّٕخ اٌَّزلاِخ

 أ2ك2 ٘لٜ طبٌؼ إٌّو ١ٌٛ٠2016ٛ 
ػجل اٌؼي٠ي ئثوا١ُ٘، ك2 ثووبد ك2 

 أؽّل اٌفوا ٚأفوْٚ
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 اٌجبؽضْٛ اٌّشبهوْٛ اٌجبؽش اٌوئ١َٟ اٌزبه٠ـ ػٕٛاْ اٌٍٍََخ َ

(2016 – 2030) 

ٚأصبه٘ب ػٍٝ اٌزغ١واد فٝ أٍؼبه إٌفؾ  266

 ا٨لزظبك ) اٌؼبٌّٝ ٚاٌؼوثٝ ٚاٌّظوٜ(
 ك2  ؽَٓ طبٌؼ ١ٌٛ٠2016ٛ 

ئع٩ي هارت، ك2 فبك٠خ ػجل ا٩ٌََ ك2 

 ٚأفوْٚ

َِزمجً اٌز١ّٕخ فٝ إٌّطمخ اٌغٕٛث١خ  267

ٌّؾبفظخ اٌجؾو ا٨ؽّو ) اٌش٩ر١ٓ 

 ٚؽ٠٩ت(

 أ2ك2 ِٕٝ كٍٛلٝ ١ٌٛ٠2016ٛ 
١ٍل ػجل اٌّمظٛك، ك2 فو٠ل أؽّل ك2 

 اٌؼبي ٚأفوْٚ ػجل

ٔؾٛ ئؽبه ِزىبًِ ٌم١بً ٚكهاٍخ أصو  268

 2015أ٘لاف اٌز١ّٕخ اٌَّزلاِخ ٌّب ثؼل 

ػٍٝ أٚػبع اٌز١ّٕخ اٌَّزلاِخ فٝ ِظو 

 2030/ 2015ف٩ي اٌفزوح 

 ك2 ِبعل  فشجخ ١ٌٛ٠2016ٛ 
ػٍٝ ٔظبه، ك2 ٘لٜ إٌّو ك2 

 ٚأفوْٚ

ِزطٍجبد رط٠ٛو اٌؾبٍجبد اٌم١ِٛخ فٝ  269

 ِظو
 ػجل اٌفزبػ ؽ١َٓ، ك2 أًِ ىوو٠بك2  ك2 ١ٍٙو أثٛ اٌؼ١ٕ١ٓ ١ٌٛ٠2016ٛ 

270 
 ك2 فو٠ل ػجل اٌؼبي 2016أغَطٌ آ١ٌبد اٌز١ّٕخ ا٨ل١ّ١ٍخ اٌّزٛاىٔخ

١ٍل ِؾّل ػجل اٌّمظٛك، ك2 أؽّل ك2 

 ػجل اٌؼي٠ي اٌجمٍٝ ٚأفوْٚ

رفبػ٩د ا١ٌّبٖ ٚإٌّبؿ ٚا٨َٔبْ فٝ  271

ِظو )اػبكح اٌزشى١ً ِٓ أعً الزظبك 

 ِزٛاطً(

 ك ١ٍّو ِظطفٝ 2016أغَطٌ

ٔف١َخ ١ٍل ِؾّل أثٛ اٌَؼٛك، ك2 ك2 

أؽّل ؽَبَ اٌل٠ٓ ِؾّل ٔغبرٟ 

 ٚأفوْٚ

رفؼ٩١ٍزوار١غ١خ اٌنوبء ا٨لزظبكٜ ػٍٝ  272

 اٌَّزٜٛ اٌّإٍَىٛاٌمِٛٝ فٝ ِظو
 ك ِؾوَ اٌؾلاك 2016أغَطٌ

ِؾّل ػجل اٌشف١غ ػ١َٟ، ك2 ىٌفٟ ك2 

 ػجل اٌفزبػ شٍجٟ ٚأفوْٚ

اٌؾمٛق  –اشىب١ٌخ اٌّٛاؽٕخ فٝ ِظو  273

 ٚاٌٛعجبد
 ك2كٍٛلٝ ػجل اٌغ١ًٍ 2016أغَطٌ

فؼو ػجل اٌؼظ١ُ أثٛ لٛهح، ك2 ك2 

 ٌطف هللا ئِبَ طبٌؼ ٚأفوْٚ

وفبءح ا٨ٍزضّبه اٌؼبَ فىّظو )اٌّؾلكاد  274

 ٚاٌفوص ٚاِىب١ٔبد اٌزؾ١َٓ(
 ك2أًِ ىوو٠ب 2016ٍجزّجو

٘لٜ طبٌؼ إٌّو، ك2 ٘جخ طبٌؼ ك2 

 ٚأفوِْٚغ١ت 

ا٨عواءاد اٌلاػّخ ٨ٔلِبط اٌّشوٚػبد  275

اٌظغ١وح ٚاٌّزٕب١٘خ اٌظغو غ١و اٌو١ٍّخ 

 فٝ اٌمطبع اٌوٍّٝ فٝ ِظو

 ك2ئ٠ّبْ اٌشوث١ٕٝ 2016أوزٛثو
ِّلٚػ اٌشولبٜٚ، ك2 ىٌفٝ شّجٝ ك2 

 ٚأفوْٚ

ا٨كاهح اٌّزىبٍِخ ٌٍّقٍفبد اٌظٍجخ  276

 ٚكٚه٘ب فٝ كػُ ا٨لزظبك اٌمِٛٝ
 ك2 ٔف١َخ أثٛ اٌَؼٛك ١ٌٛ٠2017ٛ

ِظطفٝ، ك2   ١ٍّو  ِؾّلك2 

 اٌشبي ٚأفوْٚ ِٙب 

ِزطٍجبد اٌزؾٛي ٨لزظبك لبئُ ػٍٝ  277

 اٌّؼوفخ فٝ ِظو
 ك2ػ٩ء ى٘واْ ١ٌٛ٠2017ٛ

ِؾّل ِبعل فشجخ، ك2 فبٌل ػجل ك2 

 اٌؼي٠ي ػط١خ ٚأفوْٚ

آ١ٌبد ٍٚجً اط٩ػ لطبػب٤ػّبي اٌؼبَ  278

 فٝ عّٙٛه٠خ ِظو اٌؼوث١خ
 ك2 أؽّل ػبشٛه ١ٌٛ٠2017ٛ

أًِ ىوو٠ب ػبِو ، ك2  ١ٍٙو أثٛ ك2 

 اٌؼ١ٕ١ٓ ٚأفوْٚ

ٍجً ٚآ١ٌبد رؾم١ك أّٔبؽ ا٨ٍز٩ٙن  279

 اٌَّزلاَ فٝ ِظو
 ك2٘لٜ طبٌؼ إٌّو 2017أغَطٌ

ػ٩ء اٌل٠ٓ ى٘واْ، ك2 فبٌل ػجل ك2 

 اٌؼي٠ي ػط١خ ٚأفوْٚ

اٌق١بهاد ا٨ٍزوار١غ١خ ٨ط٩ػ ِٕظِٛخ  280

 لجً اٌغبِؼٝ فٝ ِظو اٌزؼ١ٍُ ِب
 2017أغَطٌ

ا2ك2 كٍٛلٝ ػجل 

 اٌغ١ًٍ

فؼو ػجل اٌؼظ١ُ أثٛ لٛهح، ك2 ك2 

 ِؾوَ طبٌؼ اٌؾلاك ٚأفوْٚ

اٌَّئ١ٌٛخ اٌّغزّؼ١خ ٌٍشووبد ٚكٚه٘ب  281

 فٝ رؾم١ك اٌز١ّٕخ اٌّؾ١ٍخ فٝ ِظو
 2017ٍجزّجو

ك2ؽٕبْ هعبئٝ ػجل 

 اٌٍط١ف

ٍؼل ؽٗ ػ٩َ، ك2 ٔغٛاْ ٍؼل ك2 

 اٌل٠ٓ ٚأفوْٚ

282 

 2017ٍجزّجو ر١ّٕخ ٚروش١ل اٍزقلاِبد ا١ٌّبٖ فٝ ِظو

 ك ػجل اٌمبكه ك٠بة

 

 

أؽّل ثوا١ٔخ، ك2 ثووبد اٌفوا ك2 

 ٚأفوْٚ

ارفبل١خ ِٕطمخ اٌزغبهح اٌؾوح ا٦فو٠م١خ  283

ٚآصبه٘ب ػٍٝ ا٨لزظبكاد ا٨فو٠م١خ 

 ػِّٛب ٚا٨لزظبك اٌّظوٜ فظٛطب

 هارت، ك2 فبك٠خ ػجل ا٩ٌََاع٩ي ك2  ك ِؾّل ػجل اٌشف١غ 2017ٍجزّجو 

كهاٍخ ِلٜ رطج١ك اٌؾٛوّخ ػٍٝ ا٦ٔزبط  284

ٚا٦ٍز٩ٙن اٌَّزلاَ ٌٍّٛاهك اٌطج١ؼ١خ 

 فٝ ِظو

 ؽَبَ ٔغبر2ٝك 2017أوزٛثو
ٍؾو اٌجٙبئٟ، ك2 ؽٕبْ هعبئٟ ك2 

 ٚأفوْٚ

ِّلٚػ اٌشولبٜٚ، ك2 ِؾّل ٔظو ك2 ك ئ٠ّبْ أؽّل  2017ك٠َّجوطٕبػخ اٌوفبِفىّظو "اٌٛالغ  285
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 اٌجبؽضْٛ اٌّشبهوْٛ اٌجبؽش اٌوئ١َٟ اٌزبه٠ـ ػٕٛاْ اٌٍٍََخ َ

ٚاٌّأِٛي" ثبٌزطج١ك ػٍٝ إٌّطمخ 

 اٌظٕبػ١خ ثشك اٌضؼجبْ

 فو٠ل ٚأفوْٚ اٌشإث١ٕٝ

286 
 ك2ِؾوَ طبٌؼ اٌؾلاك 2017ك٠َّجو  رط٠ٛو ِٕظِٛخ اٌزؼ١ٍُ  اٌؼبٌٝ فٝ ِظو

كٍٛلٝ ػجل اٌغ١ًٍ، ك2  ِؾّل ػجل ك2 

 اٌشف١غ ػ١َٝ ٚأفوْٚ

اٌطبلخ اٌّؾزٍّخ ٌٍظؾبهٜ اٌّظو٠خ ث١ٓ  287

 اٌٛاكىٛلؾبٌخ اٌج١ئخرقّخ 
 2017ك٠َّجو

ك2ِؾّل ١ٍّو 

 ِظطفٝ

ػجل اٌمبكه ك٠بة، ك2 أؽّل ػجل ك2 

 اٌؼي٠ي اٌجمٍٟ

ٔؾٛ رؾ١َٓ أّٔبؽ ا٨ٔزبط اٌَّزلاَ ثمطبع  288

 اٌيهاػخ فٝ ِظو
 ك ٘لٜ طبٌؼ إٌّو ١ٔٛ٠2018ٛ

ػ٩ء اٌل٠ٓ ِؾّل ى٘واْ، ك2 فبٌل ك2 

 ػجل اٌؼي٠ي ػط١خ ٚأفوْٚ

ٚاٌطو٠ك ٚأؼىَبرٙب  ِجبكهح اٌؾياَ 289

اٌَّزمج١ٍخ ا٨لزظبك٠خ ٚا١ٌَب١ٍخ ػٍٝ 

 ِظو

 ك ِؾّل ِبعل فشجخ ١ٔٛ٠2018ٛ
ِؾّل ػٍٝ ٔظبه، ك2 ٘جخ عّبي ك2 

 اٌل٠ٓ ٚأفوْٚ

كهاٍخ رؾ١ٍ١ٍخ ٌّٛلغ ِظو فٝ اٌزغبهح  290

اٌج١ٕ١خ ث١ٓ اٌلٚي اٌؼوث١خ  ثبٍزقلاَ  

 رؾ١ًٍ اٌشجىبد

 ك أِبٔٝ ؽٍّٝ اٌو٠ٌ ١ٔٛ٠2018ٛ
فبك٠خ ِؾّل ػجل ا٩ٌََ، ك2 ؽَٓ ك2 

 ِؾّل هث١غ ؽَٓ ٚأفوْٚ

ٍؼو اٌظوف ٚػ٩لزٗ ثب٨ٍزضّبهاد  291

 ا٤عٕج١خ فٝ ِظو
 ك فبك٠خ ػجل ا٩ٌََ ١ٌٛ٠2018ٛ

ؽغبىٜ اٌغياه، ك2 ِؾّٛك ػجل ك2 

 اٌؾٝ ط٩ػ ٚأفوْٚ

اٌزغ١و ا١ٌٙىٍٝ ٌمطبع اٌّؼٍِٛبد فٝ  292

 ِظو )ثبٌزوو١ي ػٍٝ اٌؼّبٌخ(
 ك ِؾوَ اٌؾلاك ١ٌٛ٠2018ٛ 

اع٩ي هارت، ك2 ِؾّل ػجل اٌشف١غ ك2 

 ػ١َٝ ٚأفوْٚ

اٌزأ١ِٓ ٚاكاهح اٌّقبؽو فٝ اٌيهاػخ  293

 اٌّظو٠خ
 ك ١ٍّو ػو٠مبد ١ٌٛ٠2018ٛ 

ٍؼل ؽٗ ػ٩َ، ك2 أؽّل ػجل ك2 

 اٌٛ٘بة ثوا١ٔخ ٚأفوْٚ

ا١ّ٘خ اٌّشى٩د إٌف١َخ ٚا٨عزّبػ١خ  294

 -ٍٕخ  35-18ٌلٜ اٌشجبة اٌّظوٜ 

 رطج١م١خ ػٍٝ ِؾبفظخ اٌمب٘وح كهاٍخ

 ك2 كٍٛلٝ ػجل اٌغ١ًٍ 2018أغَطٌ
فؼو ػجل اٌؼظ١ـُ أثٛ لٛهح، ك2 ك2 

 ٌطف هللا ئِبَ طبٌؼ ٚأفوْٚ

اٌزؼبْٚ اٌّظوٜ ا٨فو٠مٝ فٝ ِغبي  295

 اٍزئغبه ا٤هاػٝ ٚاٌزظ١ٕغ اٌغنائٝ
 ك2 ١ٍّو ِظطفٝ 2018ٍجزّجو

ٔف١َخ ١ٍل أثٛ اٌَؼٛك، ك2 ؽّلاٜٚ ك2 

 ٚأفوْٚثىوٞ 

٨ ِووي٠خ ا٨كاهح اٌج١ئ١خ فٝ ِظو ٍٚجً  296

 كػّٙب
 ك2ٔف١َخ أثٛ اٌَؼٛك 2018ٍجزّجو

ِؾّل ١ٍّو ِظطفٟ، ك2 ٍؾو ك2 

 ئثوا١ُ٘ اٌجٙبئٟ ٚأفوْٚ

رم١١ُ ا١ٌَبٍبد إٌمل٠خ اٌّظو٠خ ِٕن ػبَ  297

ِغ ا٘زّبَ فبص ثلٚه٘ب فٝ 2003

 َِبٔلح أ٘لاف فطؾ اٌز١ّٕخ

 2018ٍجزّجو
اٌؾ١ّل ك2ؽغبىٜ ػجل 

 اٌغياه

ػٍٟ فزؾٟ اٌجغ٩رٟ، ك2 أؽّل ك2 

 ػبشٛه ٚأفوْٚ

اٌّّبهٍبد ا٨ؽزىبه٠خ فٝ أٍٛاق اٌٍَغ  298

 اٌغنائ١خ ا٤ٍب١ٍخ فٝ ِظو
 ك2 ػجل اٌمبكه ك٠بة 2018أٍجزّجو 

أؽّل ػجل اٌٛ٘بة ثوا١ٔخ، ك2 ٘لٜ ك2 

 طبٌؼ إٌّو ٚأفوْٚ

١ٍبٍبد ر١ّٕخ اٌظبكهاد فٝ ِظو فٝ  299

 اٌَّزغلاد ا٨ل١ّ١ٍخ ٚاٌؼب١ٌّخػٛء 
 ك2 ٔغ٩ء ػ٩َ 2018أوزٛثو 

ِؾّل ػجل اٌشف١غ، ك2 ِغلٜ ف١ٍفخ ك2 

 ٚأفوْٚ

رفؼ١ً ِٕظِٛخ عٛكح اٌزظل٠و فٝ  300

اٌّشوٚػبد اٌظغ١وح ٚاٌّزٍٛطخ فٝ 

 ِظو ثبٌزطج١ك ػٍٝ لطبع إٌَّٛعبد

 ك2 ئ٠ّبْ اٌشوث١ٕٝ 2018ك٠َّجو 
ىٌفٝ شٍجٝ، ك2 ِؾّل ؽَٓ رٛف١ك ك2 

 ٚأفوْٚ

كٚه اٌؼٕبل١ل اٌظٕبػ١خفٝ ر١ّٕخ اٌملهح  301

 –اٌزٕبف١َخ ٌظٕبػخ ا٤صبس فٝ ِظو 

 ثبٌزطج١ك ػٍٝ ِؾبفظخ ك١ِبؽ

 ك2 ِؾّل ؽَٓ رٛف١ك 2019فجوا٠و
ئ٠ّبْ اٌشوث١ٕٟ، ك2 ١ٍّو ػو٠مبد ك2 

 ٚأفوْٚ

١ٍبؽخ اٌزواس اٌضمبفٝ اٌَّزلاِخ ِغ  302

 اٌزطج١ك ػٍٝ اٌمب٘وح اٌزبه٠ق١خ
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 ٛ١ٌٛ٠2019 
ك2 ؽغبىٜ ػجل 
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  ك2 ِؾوَ اٌؾلاك 2019أغَطٌاٌزغ١و ا١ٌٙىٍٝ ٌمطبع اٌّؼٍِٛبد فٝ  305
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ٌزؾم١ك أ٘لاف اأُِ اٌّزؾلح ٌٍز١ّٕخ 

 ؽبٌخ ِظو – 2030اٌَّزلاِخ 

 

 2019أغَطٌ

 

ك ػجل اٌؾ١ّل 

 اٌمظبص
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Abstract 

Economics reforms policies and their effects  

on the structure of Egypt's foreign trade 
 

This research studies and analyzes the evaluation of the impact of economic reform policies 

on the structure of Egypt's foreign trade in order to arrive at practical recommendations that 

help in reforming the structural imbalances that it suffers from. From this standpoint, the 

research presented through its five chapters to this issue as follows: 

Chapter 1: Follow-up and evaluation of Egypt's foreign trade, and clarified the 

structural imbalances between exports and imports and in the balance of payments, the 

deviation of the achieved values from the target, and the identification of factors of strength, 

weakness, opportunities and challenges in recent years, as it became clear that the rate of 

import growth is greater than the rate of export growth and increasing imbalances Structural, 

and the study recommends the importance of developing a foreign trade plan, also  the 

research dealt with assessing the impact of Egyptian foreign trade agreements on the structure 

of Egyptian exports and imports, the volume of trade exchange between Egypt and the 

countries of the agreements and the extent of Egypt's integration into the global economy, 

opening new markets, increasing competitiveness, and improving the conditions of 

international exchange, and analyzed the organizational structure of the Ministry of Trade and 

Industry and its affiliated bodies, with the aim of strengthening the Ministry's directions in 

finding an integrated system to simplify procedures, achieve transparency through a 

comprehensive system of follow-up and performance evaluation, and enhance the capabilities 

of workers to carry out the tasks assigned to them and achieve the goals of the foreign trade 

plan. Finally, the study concluded that the first stage of the Egyptian economic reform 

program for the years 2016-2019 focused on financial and monetary policies, and although it 

achieved improvement in the overall indicators, the weakness of the flexibility of the 

commodity and service production apparatus and the structure of domestic and foreign 

investment did not achieve the structural reform of the Egyptian economy . 

 

Chapter 2: deals with the objectives of foreign trade in the sustainable development 

strategy, Egypt's 2030 vision, the strategy of the Ministry of Trade and Industry 2020, the 

medium-term plan and the government’s program of work 2016-2019. The study recommends 

the importance of coordination between the agencies responsible for preparing the foreign 

trade plan and benefiting from the financial and economic reform achieved in Previous years 

and the transition to structural reform in exports and imports, production and investment. 

Chapter 3: focused on the effects of the application of economic reform policies, the 

most important of which is the exchange rate policy, which did not achieve all of its desired 

goals in addressing the imbalance in the structure of exports and imports, for several reasons, 

the most important of which is the weakness of the flexibility of the production system. 

Developed countries without regard to developing countries, and therefore the study 

recommends a return to international multilateral negotiations. It is possible to reconcile the 

protection of domestic production with the principle of commitment to freedom of trade in 
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accordance with the rules established in the World Trade Organization, but with regard to 

dumping policy, which This chapter dealt with the analysis is noted that there are many 

loopholes in the anti-dumping and weak efficiency of the control systems in developing 

countries, but the study refers to the ability of anti-dumping device in Egypt to achieve a good 

percentage of its objectives. 

 

The study recommends that, based on what has been achieved in the financial and 

monetary reform of previous years, attention must be paid in the coming stage to the policies, 

programs and legislation for structural reform of production, investment, exports and imports, 

and by this it is possible to achieve structural reform of the balance of payments and the 

Egyptian economy. 

 

Key words: balance of payments, competitiveness, exchange rate, protection, dumping, 

global value-added 
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