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 والتقدير الشكر
 

، فأبدأ بشكر اهلل العمى القدير العميم الخبير، من حق النعمة الذكر، وأقل جزاء لممعروف الشكر
وأحمده سبحانو ، والذى أعاننى وجعمنى أحد طالب العمم ، المتــفضل بجميل النعم، وعـظـيم الجزاء

 وتعالى عمى ذلك وبعد:
نطالقًا من العرفان بالجميل فإننى أتـقدم بخالص الشكر والتقدير إلى أستاذى الفاضل الجميل،  وا 
األستاذ الدكتور/ فرج عبد العزيز عزت لقبولو اإلشراف عمى ىذه الرسالة، وعمى سعة صدره، وعمى 

طوال فترة إعداد ىذه الرسالة أسأل اهلل عز وجل أن  الدعم والمساندة والنصح واإلرشاد الذى قدمو لى
 يديم عميو الصحة ويزيده من عممو. 

األستاذ  ،عضوي لجــنة المناقشةوأتقدم بعظيم التقدير والثناء إلى األستاذين الكريمين 
الدكتور/إيياب عز الدين نديم، أستاذ اإلقتصاد بكمية التجارة، جامعة عين شمس، واألستاذ الدكتور/ 

في قراءة  اعمى جيودىم ،إبراىيم سعد المصرى، أستاذ اإلقتصاد بأكاديمية السادات لمعموم اإلدارية
 .بإذن اهلل ، فجزاىما اهلل عني خير الجزاء مافدت من توجيياتيستالرسالة وتصويبيا؛ وقد أ

بالشكر والتقدير إلى األساتذة األجالء الذين درست عمى أيدييم طوال فترة أتوجو كما 
لى كل من قدم لى المساعدة والعون طوال فترة إعداد ىذه الرسالة، و ال لى كل من ساندني ماجستير، وا  ا 

 .بدعواتو الصادقة، أو تمنياتو المخمصة
 .أشكرىم جميعًا وأتمنى من اهلل عز وجل أن يجعل ذلك في موازين حسناتيم

 

 

 

 

 



 

 ب 

 

 اإلىداء

في ، صنعتيا من أوراق الصبر، رسالةإلى من كرست عمرىا في أداء ، إلى روح أمى الطاىرة
وتعمم الوفاء ، رسالة تعمم العطاء كيف يكون العطاء، بال فتور أو كمل، عمى سراج األمل، ظالم الدىر

رحمك اهلل رحمة واسعة، وجعمك بجوار سيد الخمق ، كيف يكون الوفاء، إليك أمي أىدي ىذه الرسالة
أنا َوكافُل اليتيِم في الجنَِّة الجنة، كما قال فى حديثو: " والمرسمين سيدنا محمد صمى اهلل عميو وسمم فى

 (.5334 لبخاريصحيح ا) ".، وفرََّج بيَنيما شيًئاوأشاَر بالسَّبَّابِة والُوسطى. َىَكذا

لى   .والذى رحل فى طفولتى .. لك كل التجمى واإلحترام والدي الحبيبروح وا 

، بذرناه معًا خطوة بخطوةوأوالدى الذين ساروا معى نحو الحمم  إلى رفيقة دربي كل الحب
 م اهلل خير الجزاء.جزاك وحصدناه معاً 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 



 

 ج 

 

 مستخمص البحث

 -دور دعم الصادرات في تحسين أداء الميزان التجاري المصريأحمد محمد أحمد عبد المقصود، "
، كمية التجـــــــــــــــــــارة، جامـعة عين شمسماجستير إقتصاد،  -تونس  –الصين  -مقارنة: مصردراسة 

 قســــــــــــــم اإلقتصاد. 
 

الذى  –بوصفو محاولة عممية لتقييم دور صندوق تنمية الصادرات يستمد ىذا البحث أىميتو  
فى زيادة حجم الصادرات المصرية ورفع قدرتيا التنافسية وأثر  - 2332أنشأتو الحكومة المصرية عام 

عمى تحسن أداء الميزان التجارى، ودراسة تجربة الصين وتونس فى مجال تنمية الصادرات ذلك 
مكانية إستفادة مصر منيا. وذلك من أجل إيجاد آلية فعالة لتقديم ىذا الدعم وىذه  تار داصمل ةدناسملا  وا 

 قو سلا ىف ءاو س ةسر ش ةسفانم وجاو ي ىذلا ير صملا جتنملا ةيسفانت معدل ةيساسأ ةميسو  اىر ابتعإب
                                                       .ةيجر اخلا قاو سألا وأ يمحملا

 

كما عرض البحث لتجربة الصين وتونس فى مجال تنمية الصادرات بإعتبارىما تجربتين 
ناجحتين فى ىذا المجال، حيث أوضح أىمية وضرورة إستفادة صانعى ومتخذى القرار اإلقتصادى فى 

من نجاحات وأخطاء ىاتين التجربتين، من خالل تطبيق بعض اإلستراتيجيات أو السياسات مصر 
 التى إتبعتيا الصين وتونس فى ىذا المجال، وذلك بما يتفق مع أولويات وأىداف التنمية فى مصر.

 

أنو برغم ما يقدمو صندوق تنمية الصادرات من مساندة مالية لبعض إلى البحث  خمصوقد 
نتاجية والتصديرية المصرية بيدف تنمية الصادرات المصرية ورفع قدرتيا التنافسية فى الشركات اإل

األسواق الدولية، ورغم دور ىذا الدعم فى تحقيق معدالت نمو سنوية متواضعة فى صادرات القطاعات 
ت لم السمعية التى إستفادت من برامج المساندة المالية التى يقدميا الصندوق، فإن معدل نمو الصادرا

عن طفرة ىائمة في الصادرات   يصل بعد إلى الزيادة المنشودة، ولم يسفر الصندوق منذ إنشائو 
بسبب عدم تحسن القدرة المصرية، تكون كافية لتقميل الفجوة بين الصادرات والواردات السمعية، وذلك 

                                                       عجزًا كبيرًا ومتواصاًل.وبالتالى ظل الميزان التجارى المصرى يعانى التنافسية لمصادرات السمعية، 

 
 



 

 د 
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 مقدمــــــةأواًل: 
عمـــى مختمـــف األصـــعدة فـــى ظـــل التطـــورات والمتغيـــرات الكبيـــرة والســـريعة التـــى يشـــيدىا العـــالم 

ومــا صــاحب ذلــك مــن ظيــور مــا  ،وخاصــة اإلقتصــادية بســبب التقــدم العممــى والتقنــى الســريع والمتالحــق
يسمى بالعولمة والنظام العالمى الجديد الذى تديره منظمات عالمية مثل ىيئـة األمـم المتحـدة، وصـندوق 

صبح العالم كقرية صغيرة حيث تؤئر وتتأثر النقد الدولى، والبنك الدولى، ومنظمة التجارة العالمية، فقد أ
الدول ببعضيا البعض، فمن الناحية اإلقتصـادية لـم تعـد الـدول تمـارس نشـاطيا اإلقتصـادى بمعـزل عـن 

 بقية دول العالم.
 
 Worldمنظمــة التجــارة العالميــة  لقواعــد وفقــاً  -التجــارة فــى الســمع والخــدمات نتيجــة لتحريــر و 

Trade Organization (WTO)  -  حيـث تتنـافس  ،أصـبحت المنافسـة شرسـة فـى اإلنتـاج والتصـدير دفقـ
الدول عمى النفاذ بصادراتيا إلى أسـواق الـدول االخـرى مسـتخدمة فـى سـبيل ذلـك كافـة إمكاناتيـا الماديـة 
والبشرية وىدفيا من ذلك تنمية صادراتيا والحد من بقدر اإلمكـان مـن وارداتيـا، وتظيـر األىميـة البالغـة 

النمــو اإلقتصــادى، حيــث تســاىم فــى  ليـذا الســموك اإلقتصــادى فــى أن الصــادرات يعتبرىــا الــبعض قــاطرة
زيادة اإلستثمارات وتشغيل األيدى العاممة وعالج العجز فى موازين المدفوعات وزيادة اإلحتياطيات من 

وفى ىذا الصدد يعتبر الكثيرون أن التجارة الدولية ىى محرك النمو اإلقتصـادى لمـا  العمالت االجنبية.
سـتيراد ممـا يزيـد مـن نمـو تتيحو من تنشيط لألنشطة اإلقتصادية من  ستيالك وتوزيع وتصدير وا  إنتاج وا 

  .اإلستثمارات وزيادة فرص العمل
 

وقد حاولت الحكومة المصرية تنمية الصادرات من خالل تشجيع المنتجين والمصدرين عمى 
زيادة الصادرات عن طريق منح التسييالت وتقديم المساعدات المالية والفنية من أجل زيادة القدرة 
التنافسية لمصادرات المصرية. وتعتبر فترة الثمانينات ىى البداية الفعمية لتطبيق نظام حوافز التصدير 
فى مصر، حيث ال تعتبر اإلجراءات التى إتخذتيا الحكومة قبل ىذه الفترة إجراءات جادة لتنمية 

عانة الص ادرات، حيث الصادرات، وذلك رغم قياميا بإنشاء عدد من الصناديق لدعم الصناعات وا 
 كانت ىذه اإلعانات محدودة لمغاية.
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لى تقديم دعم لصناعاتيا إ - مثل العديد من الدول -سعت مصر  وفى إطار ذلك فقد
لى زيادة إسواق العالمية وبالتالي نتاجيا في األإ تكمفةتخفيض  التصديرية بشكل خاص بما يؤدي الى

ن دعم الصادرات يعد من سواق، عمى الرغم من أوقدرتيا عمى اإلنتشار فى تمك األ قدرتيا التنافسية
ضرر لحاق الإلى إالدعم  ذ قد يؤدي ىذاإالتجارة العالمية،  ساليب غير المشروعة في قواعد منظمةاأل

مدعومة كما قد يؤدي منافسة المنتجات الن و المشابية لعدم تمكنيا مأبالصناعات المحمية المماثمة 
 .  أسواق العرض والطمب وتشوىات فيسعار غير حقيقية أىذا الى خمق 

 
ستفادت من فقرة المعاممة الخاصة الممنوحة من جانب قد إمصر أن وتجدر اإلشارة ىنا إلى 
إتفاق الدعم من   7 والممحق رقم  27 دولة نامية بموجب المادة   16 منظمة التجارة العالمية إلى 

لممنوع منيا أو ميع أشكال الدعم سواء ا، والتى سمحت ليذه الدول بمنح جواإلجراءات التعويضية
، وبالتالى يحق لمصر وضع أى برامج لدعم أى قطاع صناعى سواء فى شكل المسموح بو بشروط

دعم مباشر أو غير مباشر، أو حوافز نقدية لشركة أو منشأة واحدة أو أكثر داخل مصر، عن طريق 
عامة داخل الدولة وتعمل بتوجييات، أو المساىمة المالية من خالل الحكومة، أو أجيزة ذات طبيعة 

 .(1)تحت إشراف الحكومة بما يترتب عميو مصمحة مباشرة لقطاع أو صناعة محددة، أو منشأة بعينيا 
 

فقد أنشـأت الحكومـة المصـرية ، المشار إلييافقرة المعاممة الخاصة إلستفادة من ولونتيجة لذلك 
صـــناعة )وزارة التجـــارة والصـــندوق تنميـــة الصـــادرات الـــذى يتبـــع وزيـــر التجـــارة والصـــناعة  2332عـــام 

لـو شخصـية إعتباريـة عامـة وييـدف إلـى زيـادة حجـم التصـدير وتوسـيع واإلستثمار حاليًا(، بحيـث يكـون 

                                                 
(1)

 World Trade Organization, ANNEX VII, DEVELOPING COUNTRY MEMBERS REFERRED 

TO IN PARAGRAPH 2 (A) OF ARTICLE 27: 

The developing country Members not subject to the provisions of paragraph 1(a) of Article 3 under 

the terms of  paragraph 2(a) of Article 27 are: 

(a) Least developed countries designated as such by the United Nations which are Members of the 

WTO. 

(b) Each of the following developing countries which are Members of the WTO shall be subject to 

the provisions which are applicable to other developing country Members according to 

paragraph 2(b) of Article 27 when GNP per capita has reached $1,000 per annum1:  Bolivia, 

Cameroon, Congo, Côte d'Ivoire, Dominican Republic, Egypt, Ghana, Guatemala, Guyana, India, 

Indonesia, Kenya, Morocco, Nicaragua, Nigeria, Pakistan, Philippines, Senegal, Sri Lanka and 

Zimbabwe
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والعمـــل عمــــي خفـــض أعبــــاء  ،ورفــــع القـــدرة التنافســــية لمصـــادرات المصــــرية الســـمعية والخدمــــة ،مجاالتـــو
 . (1) عمميات التصدير في قطاعات اإلنتاج السمعي والخدمي

 
 البحثمشكمة  :ثانياً 

يعانى اإلقتصـاد المصـرى مـن وجـود خمـل ىيكمـى شـديد فـى تجارتـو الخارجيـة بسـبب تزايـد قيمـة 
كمــا أنــو . المتواضــعة وبخاصــة الســمع الصــناعيةالــواردات الســمعية ســنويًا عمــى قيمــة الصــادرات الســمعية 

ة ورعايتيـــا لقضـــية تحريـــر التجـــار  1994منظمـــة التجـــارة العالميـــة التـــى أنشـــئت عـــام قواعـــد وفـــى إطـــار 
لزام الـدول بفـتح أسـواقيا أمـام المنتجـات األجنبيـة، وقيـام مصـر بفـتح أسـواقيا والـذى أدى بـدوره  الدولية وا 
فى تدفق السمع األجنبية عمى السوق المصـرى، فقـد بـدأ المنـتج المصـرى يواجـو منافسـة شرسـة مـن ىـذه 

 المنتجات األجنبية سواء فى السوق المحمى أو السوق العالمى.
 

فإن عـدم قـدرة األجيـزة اإلنتاجيـة فـى مصـر عمـى تمبيـة الطمـب المحمـى وفـى  ذلكباإلضافة إلى 
بعـض األحــوال التـى يتزايــد فييـا اإلنتــاج عمـى الطمــب المحمـى ويتحقــق فـائض يمكــن تصـديره وعــدم قــدرة 

 .دولية بسبب ضعف قدرتو التنافسيةىذا الفائض عمى المنافسة ال
 
لصادرات المصرية وخاصة الصادرات السمعية غير البترولية عديد من تنمية ا قضيةتواجو و 

 :بينيا ومنعمى إمكانية زيادة حجم الصادرات وتنويعيا، تؤثر المعوقات والمشكالت والتحديات والتى 
عدم إلتزام العديد ، إنخفاض مرونة الجياز االنتاجى، ع الجغرافي لمصادراتتركز الييكل السمعى والتوزي

ضعف القدرات التسويقية والترويجية ، ين بالمواصفات القياسية العالميةالمنتجين والمصدر من 
إىتمام كثير من المنتجين والمصدرين المصريين بالسوق ، رات المصرية في األسواق الخارجيةلمصاد

 .(2) المحمية عمى حساب الخروج لألسواق العالمية
 

                                                 
 ة، صندوق تنمية الصادرات، وزارة التجارة والصناعة واإلستثمار، مصربيانات غير منشور   (1)

عبد اهلل أمين جماعو، ورقة عمل: ثالثون مشكمة تعوق تنمية الصادرات المصرية والحمول المقترحة لتطويرىا،  (2)
 917-911، ص2333أبريل  23-22المؤتمر السنوى الرابع: تنمية الصادرات المصرية، كمية التجارة، جامعة بنيا، 
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الميزان التجارى المصرى والـذى بـدوره يـؤثر عمـى أدى كل ذلك إلى عجز كبير ومتزايد فى وقد 
إجمالى صادرات الذى يتضمن ( 1الجدول رقم )ويظير ذلك جميًا من خالل  ميزان المدفوعات بالسمب.

-98/1999خـــــالل الفتـــــرة مصـــــر ووارداتيـــــا والميـــــزان التجـــــارى ونســـــبة تغطيـــــة الصـــــادرات لمـــــواردات 
أى قبــل إنشــاء صــندوق تنميــة  98/1999مــن عــام حيــث تــم إختيــار فتــرة الدراســة بدايــة ، 12/2313

فـى الميـزان التجـارى المصـرى ومتزايـد  الجـدول وجـود عجـز مسـتمر يوضـح، و بخمس سـنوات الصادرات
 بمغــتكمــا أن نســبة تغطيــة الصــادرات لمــواردات خــالل الفتــرة ، أغمــب ىــذه الفتــرة فــى غيــر صــالح مصــر

 تقريبًا. نصف الواردات فى المتوسط ، أى أن الصادرات ال تغطى إال نحو% 53
 

خـــــالل ىــــذه الفتـــــرة فيمـــــا عــــدا العـــــام المـــــالى لــــم يتحســـــن ىـــــذا المؤشـــــر ويتضــــح مـــــن ذلــــك أن 
 6441مميـــون دوالر، وبمـــل إجمـــالى الـــواردات  7378، حيـــث بمـــل إجمـــالى الصـــادرات  2333/2331

العـام، كمـا  مميـون دوالر 637مميون دوالر، أى أن الميزان التجارى قـد حقـق فائضـًا لصـالح مصـر بمـل 
عمــى % خــالل ىــذا العــام. وىــذا إن دل فإنمــا يــدل 113وصــمت نســبة تغطيــة الصــادرات لمــواردات إلــى 

خطورة الوضع الراىن ومستقبل الميزان التجارى المصرى فى ظل الظـروف والمتغيـرات الدوليـة السـريعة 
زديــاد حــدة المنافســة الدوليــة، ت المصــرية فــى األســواق وضــعف القــدرة التنافســية لمصــادرا والمتالحقــة وا 

 وأثر ذلك كمو عمى التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية فى مصر. الدولية،
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


