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 وثائق استيراد السيارات وقطع الغيار فى الفترة
 م ( دراسة أرشيفية  دبلوماتية  1990م إلى  1981) من 

 عزة على موسى
جامعة   االنسانية،  الدراسات  كلية   ، المعلومات  و  والمكتبات  الوثائق  قسم 

 مصر.   – القاهرة -األزهر 
 Azza_ali_mousa@azhar.edu.egالبريد االلكتروني :

 الملخص: 
البنيان االقتصادي، وال  الدعائم األساسية في  الخارجية إحدى  التجارة  تعتبر 
يمكن ألي اقتصاد مهما كانت موارده وإمكانياته أن يعيش بمعزل عن العالم  
للسلع و   االستيراد  التصدير و  إلى عمليات  دائما فى حاجة  فهو  الخارجي، 

ي مما  ؛  الدول الخدمات  يربط  الذي  األساسي  الشريان  التجاري  التبادل  جعل 
ببعضها. ويهدف هذا البحث إلى دراسة وثائق استيراد السيارات وقطع الغيار  
المحفوظة بدار الوثائق القومية دراسة أرشيفية دبلوماتية، وهذه الوثائق ضمن  

ركز الدراسة المتكاملة األرشيفية لوثائق وزارة االقتصاد والتجارة الخارجية، وت
علي معرفة أنظمة استيراد السيارات وقطع الغيار في تلك الفترة، ومدى تأثير  
هذه األنظمة على المستوردين سواء الوكالء أم الشركات التجارية أم األفراد، 
المستوردين،   من  صدرت  التي  المخالفات  بعض  علي  الضوء  إلقاء  وكذلك 

متمثلة   دراسة أرشيفية  إعداد  إلي  أرشيفي  باإلضافة  بطاقة وصف  إعداد  في 
داخل  الوثائق  و  الملفات  لنماذج  بطاقات وصف  و  الدراسة،  محل  للسلسلة 

و قائمة حصر زمنية لتلك الملفات، أيضًا إعداد دراسة دبلوماتية   ،الملفات  
 للوثائق وفقا لعلم الدبلوماتيك الحديث.

المناطق    ،غيار: االستيراد، المستوردون، السيارات، قطع الالكلمات المفتاحية
  دراسة أرشيفية، دراسة دبلوماتية. ،الحرة 
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Abstract: 

Foreign trade is considered one of the main pillars of the 

economic structure, no economy- no matter how 

resourceful, can live in isolation from the outside world. It 

always needs to import and export goods and services. 

This makes the exchange of trade the main artery which 

links countries together. This research aims at studying 

import documents for cars and spare parts stored at the 

national archives, a diplomatic archival study. And these 

documents are part of the record group of the Ministry of 

Economy and Foreign Trade. The study focuses on 

knowing the import regulations for cars and spare parts 

during that period, and how for these systems affect 

importers, whether agents, businesses or individuals, and 

to highlight some of the irregularities that have been 

issued by the importers.  In addition, preparing an archival 

study, represented in a series of description cards, files 

and documents studied descriptive cards for forms of files 

and documents, a periodic list for those files and 

preparing a diplomatic study of the documents in 

accordance with modern diplomatic science. 

Keywords:  import, importers, cars, spare parts, free 

zones, archival study, diplomatic study 
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 المقدمة 
ن الوثمممائق التاريخيمممة، وال تضمممم دار الوثمممائق القوميمممة أنواعمممًا متميمممزة مممم 
تعمد وعماًء معلوماتيمًا يمزود الباحمث   لوثائق التاريخية أهمية كبرى فهىشك أن ل

ه متعددة فى جميع المجماالت، وممن همذ واضحة عن جوانب  و بمعلومات دقيقة  
الوثمممممائق ملفمممممات وزارة االقتصممممماد والتجمممممارة الخارجيمممممة حيمممممث تميمممممزت بأهميممممممة 
موضمممموعاتها وتنوعهمممما، ومممممن أهممممم موضمممموعاتها التجممممارة الخارجيممممة حيممممث تعممممد 

سممتراتيجية ألى دولممة، وهممى القنمماة الرئيسممة التجممارة الخارجيممة مممن القطاعممات اال
 التى تمكن الدول من التصدير واالستيراد.

ويتناول همذا البحمث دراسمة وثمائق اسمتيراد السميارات وقطمع الغيمار فمى  
م، وهى تعد سلسلة فرعية من سلسلة التصمدير 1990م إلى  1981الفترة من  

 والتجارة الخارجية. واالستيراد داخل المتكاملة األرشيفية لوزارة االقتصاد 

 مشكلة الدراسة:
تعد وثائق استيراد السيارات وقطع الغيار سلسلة فرعية ضمن سلسملة  

االستيراد التابعة للمتكاملة األرشيفية لوزارة االقتصاد والتجارة الخارجية، والتمى 
بطبيعممة الحممال  األمممروهممذا  ؛ تضممم وثممائق تتعلممق باسممتيراد سمملع مختلفممة أخممرى 

لتحديممممد وحصممممر ملفممممات موضممممو   همممما ؛ لدقيقممممة للمتكاملممممة كيتطلممممب مراجعممممة 
 الدراسة بشكل متكامل ومتسلسل تاريخيًا وموضوعيًا، ألن هذه الوثائق لمم تعمد  

حيمث ينقصمها الترتيمب  علميمًا ليمىدى دوره المطلموى فمى البحمث العلممى  اً إعداد 
يسمماعد علممى تحديممد  الممذى مممن شممأنه أن أو التنظمميم القممائم علممى أسمما  علمممى

 هوية هذه الوثائق .
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 أهمية الدراسة وأسباب اختيارالموضوع :

 إن هذه الوثائق لم يسبق دراستها أرشيفيًا أو دبلوماتيًا من قبل. -1

تعممدد القمموانين المنظمممة لالسممتيراد خممالل فتممرة موضممو  الدراسممة والتممى  -2
اتسمممممممت باتبمممممما  سياسممممممة اقتصممممممادية جديممممممدة هممممممى سياسممممممة االنفتمممممما  

ا علممممممى المسممممممتوردين سممممممواء المممممموكالء أم االقتصممممممادى، ومممممممدى تأثيرهمممممم
 االفراد. الشركات التجارية أم

ادها التعرف على نظم استيراد السميارات بكافمة أنواعهما وأضمرات اسمتير  -3
 فى تلك الفترة وتطورها.

إعممداد دراسممة ارشمميفية لتلممك الوثممائق التممي تشممتمل علممي التعريمم  بهمما ،  -4
 واعداد وسيلة ايجاد مناسبة لسهولة استرجاعها.

 تطبيق قواعد النقد الدبلوماتى الحديث على تلك الوثائق -5

 اإلجابة عن التساؤالت التالية:إلى هذه الدراسة وتهدف 
م إلممى 1981بنشمماا االسممتيراد فممى الفتممرة مممن ممما الجهممات المختصممة  -

 ؟م1990

 ما النظام المتبع الستيراد السيارات فى مصر فى تلك الفترة؟ -

ما القوانين والقرارات الوزارية المنظممة لعمليمة االسمتيراد وممدى تأثيرهما  -
 على المستوردين فى تلك الفترة؟

مممما المشمممكالت الناجممممة عمممن تطبيمممق تلمممك القمممرارات، والمخالفمممات التمممى  -
 بل المستوردين؟صدرت من ق  
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ما مستوى وصف وثائق اسمتيراد السميارات داخمل المتكاملمة األرشميفية  -
 صاد والتجارة الخارجية؟لوزارة االقت

كمم عمدد ملفممات اسمتيراد السمميارات، ومما وسمائل االيجمماد المناسمبة لتلممك  -
 الوثائق؟

ما مدى إمكانية تطبيق عناصر النقد الدبلوماتى الحديث علمى وثمائق  -
 الدراسة؟

 وقد اتبعت الدراسة منهجين هما:

ذلممممك بحصممممر ملفممممات اسممممتيراد السمممميارات ويكممممون : المنننننهم المسنننن ى -أ
بهمما مممن حيممث أعممدادها، وموضمموعاتها، وفتراتهمما التاريخيممة،  والتعريمم 

 وإعداد وسيلة إيجاد مناسبة تيسر سهولة استرجاعها.

ثمممائق : يمممتم دراسمممة مضممممون الو المننننهم التنننارلخى ت لنننني   وتر يبنننا    -ى 
اسممتخالا النتممائل والحقممائق مممن الوثممائق بالملفممات وتحليممل محتواهمما، 

مممممن المصممممادر التاريخيممممة وربطهمممما بايرهمممما مممممن النتممممائل المستخلصممممة 
 المعاصرة لتلك الفترة.

 ولنقسم هذا الب ث إلى ث ثة أجزاء:

 عممممن حالممممة علممممى تمهيممممد  : الدراسممممة التاريخيممممة ويشممممتملاألول الجنننننزء
الفتمممرة ممممن  ، ونظمممم اسمممتيراد السممميارات فمممىاالقتصممماد المصمممرى فمممى تلمممك الفتمممرة

 تلمممك المممنظم،تطبيمممق والنتمممائل المترتبمممة علمممى ، م حتمممى أوائمممل التسمممعينات 1978
والمخالفممات الصممادرة مممن  ،تممى تعممرت لهمما المموكالء والمسممتوردون والمشمكالت ال

رات الدراسة االرشيفية لوثائق استيراد السميا  الجزء الثانى:،  مستوردى السيارات 
اقممممة وصممممف أرشمممميفى للسلسمممملة وإعممممداد بطويشممممتمل علممممى التعريمممم  بالوثممممائق، 



 

1298 

وصمممف للملفمممات، ونمممماذج بطاقمممات الفرعيمممة محمممل الدراسمممة، ونمممماذج بطاقمممات 
: الجنننزء الثالنننث لوثمممائق، وكمممذلك قائممممة حصمممر زمنيمممة لتلمممك الملفمممات.وصمممف ل

يتنممماول تطبيمممق عناصمممر النقمممد المممدبلوماتى الحمممديث لوثمممائق اسمممتيراد السممميارات 
 وثائق الدراسة. باإلضافة إلى ملحق يحتوى على صور لنماذج من

 :تمهيدال
إلمممى  م1965ممممن عمممام فمممى الفتمممرة االقتصممماد المصمممرى سممميطرت علمممى 

وذلممممك ألسممممباى منهمممما، وقممممف المعونممممات  ؛م حالممممة مممممن الركممممود الطويممممل1975
األمريكيمممممة لمصمممممر، إلمممممى أن جممممماء أنمممممور السمممممادات وتبنمممممى سياسمممممة االنفتممممما  
االقتصممممادى وقممممد سمممممحت هممممذه السياسممممة للقطمممما  الخمممماا بال يممممام بعمليممممات 

 .(1)التصدير واالستيراد 

والنممو م بمدأ االقتصماد المصمرى فمى االنتعما  1977ومع بداية عمام   
، ( م1985 –م 1981 مر ينممممو بمعمممدل مرتفمممع فمممى الفتمممرة )واسمممت ، الواضممم 
طر الركود سي، حيث )عام أزمة انخفات  أسعار البترول(م  1986حتى عام  

 وخاصممة مممع اسممتمرار ،للممبالد  الممديون الخارجيممةازدادت علمى الحالممة السياسممية و 
 .(2)سياسة االنفتا  بال ضوابط تطبيق

 

ميسممون عبمما  حسممين الجبممورى: االنفتمما  االقتصممادى ودثمماره، فممى عهممد الممرئي  محمممد  (1)
، )دراسمة تاريخيمة(، مقمال منشمور بمجلمة كليمة التربيمة 1981  –  1970أنور السادات  
. 1352، ا 1344، ا 2019السممنة  – 25المجلممد  – 104العممدد  –األساسممية 

 متا  على الرابط:
  http://doi.org/10.35950/cbej.v25,04,4723 

جممالل أمممين: قصممة االقتصمماد المصممرى مممن عهممد محمممد علممى إلممى عهممد مبممار ، دار  (2)
 .107، ا 103م، ا 2012، 1الشروق، ا

http://doi.org/10.35950/cbej.v25,04,4723
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ساسممية فمى االقتصمماد القممومى وتعتبمر التجممارة الخارجيمة أحممد الركمائز األ
مصممر بمراحممل  وقممد مممرت تنظيمممات التجممارة الخارجيممة فممى ،لجميممع دول العممالم

م حتممى أوائممل التسممعينات، وذلممك 1971كثيممرة مممن التطممورات خممالل الفتممرة مممن 
عممممن طريممممق اصممممدار القمممموانين والقممممرارات الوزاريممممة المنظمممممة لنشمممماا التصممممدير 
واالستيراد واألنشمطة األخمرى المعاونمة لمه، وكمذلك عمن طريمق إنشماء عمدد ممن 

 .(1)ة فى هذا المجالاألجهزة التى تعمل على تنفيذ السياسة العامة للدول
م فمممى شمممأن 1975لسمممنة  18م صمممدر القمممانون رقمممم 1975وفمممى عمممام 

االسمممممتيراد والتصمممممدير، وقمممممد تضممممممن القمممممانون ضمممممرورة إصمممممدار قمممممرار بتحديمممممد 
 .(2)اإلجراءات والقواعد التى تنظم عمليات االستيراد 

م بشمممأن القمممرار 1978لسمممنة  1036وبالفعمممل صمممدر قمممرار وزارى رقمممم 
 .(3)م1975لسنة  118نفيذية لقانون رقم الموحد لالئحة الت

م تقممرر ادممماج نشمماا التجممارة الخارجيممة مممع نشمماا 1978وفممى أكتمموبر 
االقتصممماد فمممى وزارة واحمممدة باسمممم وزارة االقتصممماد والتجمممارة الخارجيمممة. وأصمممب  

 

، 1988حسن أحمد توفيق: التجارة الخارجية )دراسة تطبي ية(، دار النهضة العربيمة،   (1)
 .75، ا 5ا 

م فى شمأن االسمتيراد والتصمدير، العمدد 1975لسنة  118الرسمية: قانون رقم الجريدة    (2)
 .25/9/1975بتاريخ  39

م، بشمممأن القمممرار الموحمممد 1978لسمممنة  1036الوقمممائع المصمممرية: القمممرار الممموزارى رقمممم  (3)
"تممابع" الصممادر بتمماريخ أول  225لالئحممة التنفيذيممة لقممانون االسممتيراد والتصممدير، العممدد 

 .م 1978أكتوبر  
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تنظمميم عمليممات االسممتيراد والتصممدير مممن ضمممن اختصاصممات  وزارة االقتصمماد 
 .(1)والتجارة الخارجية

م حتنى أوائن  1978نظام استيراد السيارات فى مصر فى الفتنرة منن     :  أوال  
 التسعينات:

 -م(:1985م إلى 1978نظام استيراد السيارات فى الفترة )من  -1

يممتم اسممتيراد السمميارات الركمموى أو األجممرة لارضممين: األول لالسممتعمال  
ى رقم لالتجار، وذلك وفقَا للقرار الوزار  الثانىالارت و   ،الشخصى أو الخاا 

 :، وبيان ذلك كالتالىم وتعديالته1978لسنة  1036

سيارات الر وب أو األجرة النواردة برنرا االسنتعمال الشخصنى أو   -  1
 :(2)الخاص، ولتم تمولله من الموارد الخاصة

 تتم عملية اسمتيراد سميارات الركموى لالسمتعمال الخماا أو الشخصمى -أ
م وتعديالتمممممه، حيمممممث 1978لسممممنة  1036وفقممممًا للقمممممرار المممموزارى رقمممممم 

يصر  باستيراد سيارت الركوى الواردة لالستعمال الشخصى لمصرى 
أو أجنبممى، سممواء وردت مممن الخممارج مباشممرة أم عممن طريممق شممركة مممن 
شمممركات القطممما  العمممام أو الخممماا التمممى تعممممل فمممى المنممماطق الحمممرة، 

ل، والميكروبمماا، واألتوبيسممات: وكمذلك سمميارات الركموى والنصممف نقم

 

 .123حسن أحمد توفيق: مرجع سابق، ا  (1)
 -005471دار الوثمممممائق القوميمممممة: وزارة االقتصممممماد والتجمممممارة الخارجيمممممة، ملمممممف كمممممود  (2)

، "ممذكرة للعمرت علمى الموزير بشمأن 5/12/1983بتماريخ    1388، وثيقة رقم  0079
 لسمممنة 1036القمممرار الممموزارى رقمممم  ،السممميارات المسمممتوردة"، وانظمممر: الوقمممائع المصمممرية

 م.1978بتاريخ أول أكتوبر  ،25م، العدد 1978
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المممواردة لفمممرو  اإلرسممماليات والممممدار  والشمممركات األجنبيمممة بجمهوريمممة 
 مصر العربية لالستعمال الخاا بشروا معينة.

 سيارات الر وب الواردة ت ت نظام األجرة: -ب

تقوم مصلحة الجمار  باإلفراج مباشرة ودون حاجة إلمى تقمديم موافقمة 
، بواقمممع  وى المممواردة تحمممت نظمممام األجمممرةاسمممتيرادية عمممن سممميارات الركممم

سيارة واحدة لكل مواطن جديمدة أو مسمتعملة؛ بشمرا أال يمضمى علمى 
سمممنة موديمممل السممميارة حتمممى سمممنة وصمممولها للجممممار  أكثمممر ممممن خمممم  
سنوات بخالف سنة الموديل وبشرا وجمود رخصمة قيمادة سميارة أجمرة، 
فممى أو أن يكمون لممدى صمماحب السميارة سممجل تجممارى وبطاقمة ضممريبية 

 مجال نشاا استاالل السيارة األجرة.

 سيارات الر وب الواردة بررا االتجار: - 2
يشممترا السممتيراد سمميارات الركمموى باممرت االتجممار أن يكممون للشممركة  

أو متعاقمد  المنتجة وكيل تجارى مصرى، وأن يكون لها مركمز خدممة مناسمب،
ممممع  ،ناعةالشمممروا الفنيمممة التممى تقررهممما وزارة الصممم مممع مركمممز للخدممممة مسممتوف

 ضمان توفير قطع الغيار لهذه السيارات.

وقمممد تممموالى صمممدور الكثيمممر ممممن القمممرارات الوزاريمممة التمممى احتممموت علمممى  
م، وتتعلمق 1978لسمنة  1036بعض التعمديالت فمى ممواد القمرار الموزارى رقمم 

لسممممنة  187بنظممممام اسممممتيراد السمممميارات، ومممممن أهمهمممما صممممدور قممممرار وزارى رقممممم 
ء مواصفات وزارة النقل عند استيراد سيارات نقل م بشأن ضرورة استيفا1982
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لسمنة  514وزارى رقمم    صدور قرارأيضًا  ، و (1)البضائع والمقطورات والجرارات 
خضممما  كافمممة أنممموا  السممميارات التمممى تمممرد بامممرت االسمممتخدام م بشمممأن إ1984

للعممممرت علممممى لجنممممة ترشمممميد االسممممتيراد للحصممممول علممممى  ؛الخممماا أو االتجممممار
 .(2)موافقة اللجنة حتى يتم استيرادها

ويمكممن تقسمميم الشممروا الواجممب توفرهمما فممى اسممتيراد السمميارات فممى تلممك  
الفتممرة إلممى شممروا تتعلممق بمممدة العمممل للمممواطن بالخممارج، وشممروا متعلقممة بمممدد 

ل، وشممممروا بمممممدد اسممممتيراد سمممميارات أخممممرى ضيممممر التممممى تممممم اسممممتيرادها مممممن قبمممم
التصرف فى السيارات المستوردة، وشروا تخص السميارات مثمل سمنة االنتماج 

 .(3)والموديل وضير ذلك
كمممممما نالحمممممم أن الرسممممموم والضمممممرائب الجمركيمممممة التمممممى تفمممممرت علمممممى  

تلممك الفتممرة، علممى سممبيل  السمميارات المسممتوردة أخضممعت لممبعض التعممديالت فممى
م حدث انخفات فى التعريفة الجمركية حيث خفضت 1974المثال: فى عام  

علمى السميارات  %15، و %70الرسوم على السيارات ذات أربع سملندرات إلمى 
( أربع سلندرات، وقد اختلفت الرسوم الجمركية ألول مرة فمى تلمك 4أكثر من )

ث أصمبحت الرسموم الجمركيمة علمى حيم ،السنة بمين السميارات المالكمى واألجمرة
مممن قيمتهمما، وفممى ينمماير  %37,5السمميارات الممواردة السممتخدامها كممأجرة لتسمماوى 

 

 – 005555دار الوثممممائق القوميممممة: وزراة االقتصمممماد والتجممممارة الخارجيممممة، ملممممف كممممود  (1)
  .1986وثيقة بتاريخ مار   0079

 – 005554دار الوثممممائق القوميممممة: وزارة االقتصمممماد والتجممممارة الخارجيممممة، ملممممف كممممود  (2)
: ملممف كممود م . وللمزيممد عممن تلممك القممرارات انظممر23/9/1985، وثيقممة بتمماريخ 0079

 م.1982بتاريخ اول مار   50، والوقائع المصرية: العدد 0079 – 003962
 – 005471ملممممف كممممود  الخارجيممممة، دار الوثممممائق القوميممممة: وزراة االقتصمممماد والتجممممارة (3)

 .5/12/1983بتاريخ  1388، وثيقة رقم 0079
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علمى السميارات،  %100م ارتفعت الرسوم الجمركية ممرة أخمرى لتصمب  1977
لحجممم  م حممدث تعممديل جديممد حيممث جممرى تقسمميم الرسمموم وفقمماً 1980وفممى مممايو 

لتعمديالت لعمدة اعتبمارات منهما ارتبماا وتخضع هذه االموتور وعدد السلندرات، 
الرسممموم الجمركيمممة بالسياسمممة الضمممريبية العاممممة للدولمممة، وممممدى احتيممماج الدولمممة 

 . (1)والمواطنين من السيارات المستوردة

واتضمم  مممن وثممائق الدراسممة أن النشمماا االسممتيرادى للشممركات التجاريممة  
م 1982م إلمى 1978 الستيراد السيارات، قد حقق تقدمًا مطردًا فى الفتمرة ممن

يتمثممل فممى زيممادة عممدد السمميارات المسممتوردة، بحيممث يممتم تلبيممة احتياجممات الممبالد 
 وقطاعات الدولة المختلفة.

والجدول التنالى ووضنك  مينة وةيمنة سنيارات الر نوب النواردة للن  د  
 :(2)م1982م حتى عام 1978من عام 

 1982 1981 1980 1979 1978 السنة

 77,546 49,739 31,633 45,319 48,782 السيارات عدد 

 178,118 133,17 83,563 83,688 73,346 ةيمتها بالمليون 

  

 

 – 005471دار الوثممممائق القوميممممة: وزراة االقتصمممماد والتجممممارة الخارجيممممة، ملممممف كممممود  (1)
  م. 5/12/1983بتاريخ  1388، وثيقة رقم 0079

 – 005470دار الوثممممائق القوميممممة: وزراة االقتصمممماد والتجممممارة الخارجيممممة، ملممممف كممممود  (2)
، وثيقمممة رقمممم 0079 – 005471م، وملمممف كمممود 1983، وثيقمممة بتممماريخ ممممايو 0079
  م.5/12/1983بتاريخ  1388
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 ول حظ من الجدول السابق ما ولى:
سممممميارة فمممممى عمممممام  48,782ارتفممممما  عمممممدد السممممميارات المسمممممتوردة ممممممن  -أ

 28,762م بزيمممممادة 1982عمممممام  سممممميارة فمممممى 77,546م إلمممممى 1978
 .%58,9سيارة وبنسبة 

ألممف جنيممة فممى عممام  73,346ارتفمما  قيمممة السمميارات المسممتوردة مممن   -ى 
م بزيمممممممادة 1982ألمممممممف جنيمممممممة فمممممممى عمممممممام  178,118م إلمممممممى 1978

 .%155,1ألف جنية وبنسبة  113,772

م عمممن 1980، 1979انخفمممات عمممدد السممميارات المسمممتوردة فمممى عمممام  -ج
 م.1982، 1981االرتفا  فى عامى م ثم عادت إلى 1978عام 

ارتفممما  قيممممة السممميارات المسمممتوردة سمممنة بعمممد أخمممرى ارتفاعمممًا مسمممتمرًا،  -د 
وجدير بالذكر أن قيمة السيارات بدأت فى اإلرتفا  بعد أزمة البتمرول 

 م.1973العالمية عام 

وأصبحت زيادة عدد السميارات المسمتوردة فمى تلمك الفتمرة تمثمل مشمكلة  
قمدرة مرفمق الطمرق داخمل وخمارج  الممدن علمى اسمتيعاى   رئيسة من ناحية عدم

 .(1)هذا الكم الكبير من السيارات 

م حتننننى أوائنننن  1985نظننننام اسننننتيراد السننننيارات فننننى الفتننننرة مننننن  -2
 التسعينات:

م طمممرأت تاييمممرات علمممى نظمممام اسمممتيراد السممميارات 1985بحلمممول عمممام  
م بشمأن تعمديل بعمض أحكمام 1985لسمنة  6بسبب صدور القرار الموزارى رقمم 

 

 – 005470دار الوثممممائق القوميممممة: وزارة االقتصمممماد والتجممممارة الخارجيممممة، ملممممف كممممود  (1)
  م.1983، وثيقة بتاريخ مايو 0079
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م، واشمممتمل همممذا القمممرار علمممى قواعمممد اسمممتيراد 1978لسمممنة  1036القمممرار رقمممم 
السمميارات لالسممتخدام الشخصمممى أو الخمماا أو االتجممار سمممواء مممن الخمممارج أم 

الحممرة، والشممروا التممى يجممب توفرهمما فممى السمميارات الممواردة للممبالد  مممن المنمماطق
 . (1)لإلفراج عنها فى الجمار 

 م إلى ما ولى:1985لسنة  6وترجع أسباب صدور القرار الوزارى رقم 
يق نطممماق اسمممتيراد السممميارات خاصمممة سممميارات الركممموى، وقصمممرها يتضممم -أ

ل، بحيمث على المصمريين العماملين بالخمارج فقمط لممدة سمنة علمى األقم
ال يزيد عمر السيارة عن سنتين بخالف سنة الموديل؛ على أن يكون 
للعممماملين بالخمممارج اسمممتيراد سممميارة واحمممدة كمممل أربمممع سمممنوات؛ أى : إن 

 المصريين ضير العاملين بالخارج لي  لهم هذا الحق.

إن قصممد المشممر  مممن إصممدار القممرار تخفيمم  الضمماط علممى الطلمممب  -ى 
 وتوجيهها إلى مسارات اقتصادية أخرى.على العمالت الحرة، 

تصمماعد أزمممة المممرور حيممث زادت عممدد السمميارات قبممل صممدور القممرار  -ج
زيممادة كبيممرة ال تتناسممب وسممعة الشمموار  بالمممدن؛ مممما أدى إلممى تواجممد 
إختناقمممات مروريمممة؛ فضممماًل عمممن أنهممما أدت إلمممى زيمممادة فمممى اسمممتهال  

لطاقمممة؛ الوقمممود بنسمممب عاليمممة؛ ممممما أثمممر علمممى حجمممم الصمممادرات ممممن ا
 وبالتالى إلى خفض العائد من العمالت الحرة.

 

 – 005555دار الوثممممائق القوميممممة: وزارة االقتصمممماد والتجممممارة الخارجيممممة، ملممممف كممممود  (1)
، وثيقة "بيان بالقرارات والقواعد االستيرادية المنظممة السمتيراد السميارات" بتماريخ 0079
  م.1985يناير  5تابع، بتاريخ  4م، والوقائع المصرية: العدد 1986مار  



 

1306 

ف لمممدة سممنتين للسمميارات المسممتوردة ؛ كممان الاممرت إن حظممر التصممر  -د 
تجار بالسيارات عن طريمق اسمتيرادها بأسمماء المسمتوفين منه منع اال

ألحكام القرار المشار إليمه، وال يرضبمون فمى شمراء سميارة ممن الخمارج، 
ام كمل ممن يسمافر لشمراء سميارة يجعمل ومن البديهى أن فمت  البماى أمم

 . (1)م منتفياً 1985لسنة  6الارت الذى صدر من أجله القرار 

وقد ترتب على تطبيق هذا القرار دثمار كثيمرة علمى الموكالء والشمركات 
، وعلممممى الممممرضم مممممن إدخممممال الكثيممممر مممممن التعممممديالت (2)التجاريممممة والمسممممتوردين

ذا عقدنا مقارنة إحصائية بين عمدد السميارات فإواالستثناءات على هذا القرار،  
لتبمين أن القمرار أدى إلمى  بالد قبل صدور القرار وبعد صمدوره ؛التى دخلت ال

 م، ويتض  ذلك فيما يلى:1985خفض عدد السيارات المستوردة بعد عام 

 .(3)اد سيارات الر وب ل ستعمال الشخصىاستير   - أ
م إلممى 1982الجممدول التممالى يوضمم  عممدد السمميارات المسممتوردة فممى الفتممرة مممن 

 م كما يلى :1986

 القيمة )مليون جنية(  العدد  السنة
1982 78500 178 

 

 – 005557قتصمممماد والتجممممارة الخارجيممممة ، ملممممف كممممود دار الوثممممائق القوميممممة: وزارة اال (1)
، 0079 – 005556م، وملممف كممود 10/8/1987بتمماريخ  385، وثيقممة رقممم 0079

  م.29/1/1987بتاريخ  183وثيقة رقم 
انظممر: ااثممار والنتممائل المترتبممة علممى تطبيممق القممرارات المنظمممة السممتيراد السمميارات فممى  (2)

  هذا البحث.
 – 005557ميممممة: وزارة االقتصمممماد والتجممممارة الخارجيممممة ، ملممممف كممممود دار الوثممممائق القو  (3)

  م.10/8/1987بتاريخ  385م، وثيقة رقم 16/8/1987، وثيقة بتاريخ 0079



 

 
 

 

 

1307 

1983 95000 215 
1984 80000 198 

 72 29000 )ال ظر( 1985
 62 10700 )ال ظر( 1986

عمدد السميارات المسمتوردة فمى سمنوات أن  ويتض  من الجمدول السمابق   
م عن السنوات 1985لسنة   6بعد صدور قرار رقم   ؛ وذلكقد انخفض  الحظر

 السابقة لها.

وتشممل سميارات الركموى   بالنسبة للسيارات الواردة ل ستخدام الخناص    -ب  
والنقممممممممل، ونصممممممممف النقممممممممل، والسمممممممميارات ذات  ،والميكروبمممممممماا  ،واألتوبيسممممممممات 

 اإلستخدام الخاا.

الجدول التالى ووضك عدد السيارات المستوردة منن هنذه األننواع فنى الفتنرة 
 م  ما ولى:1986م إلى 1982من 

 القيمة )مليون جنية(  العدد  السنة
1982 33650 213 
1983 77850 217 
1984 52900 218 
1985 22800 132 
1986 6640 59 

يتض  من الجدول السابق انخفات عدد السميارات المواردة لالسمتخدام  
لسممنة  6( بعممد قممرار رقممم 1986، 1985الخمماا فممى سممنوات الحظممر )عممامى 
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م عن السنوات السابقة لها، وهذا يدل على مدى تأثير هذا القرار على 1985
 م.1985حركة نشاا استيراد السيارات وانخفات أعدادها بعد عام 

بلممع عمممدد سمميارات الركممموى المسممتوردة لالسمممتعمال  م1987فننى عنننام  
( عشمممرة دالف وخمسممممائة وسممممبعًا وسمممتين سممميارة، وعممممدد 10567الشخصمممى )

( ثمانيممة عشممر ألممف وسممبعمائة 18751السمميارات الممواردة لالسممتخدام الخمماا )
بلممممع عممممدد سمممميارات الركمممموى  م1988وفننننى عننننام وإحممممدى وخمسممممون سمممميارة، 
( ثالثة دالف وخمسمائة وأربعًا وعشرين سميارة، 3524لالستعمال الشخصى )

( سممممبعة دالف ومائتممممان 7215وعممممدد السمممميارات الممممواردة لالسممممتخدام الخمممماا )
، 86، 85وخم  عشرة سيارة، ويتضم  أن إجممالى السميارات المسمتوردة عمام 

، %58انخفممممض بنسممممب قممممد م، 1984، بالمقارنممممة بحجممممم المسممممتورد لعممممام 88
 .(1)م1984عام ه لمقارنة بما تم استيراد على التوالى با 87,5% ،87%

م، 1988لسممنة  59صممدر قممرار وزراى رقممم  أنممه الجممدير بالممذكرومممن  
تضممممن قصمممر اسمممتيراد السممميارات وقطمممع تيارهممما علمممى شمممركات القطممما  العمممام 

كانت تلمك الشمركات وكيلمة عمن الشمركات   وذلك بالنسبة لألنوا  التى  ،التجارية
خممالل السممنوات الخممم  المنتهيممة فممى دخممر  ،والجهممات المنتجممة أو المسمموقة لهمما

 .(2)م1987عام 
وقممممد قصممممد هممممذا القممممرار شممممركة مصممممر لتجممممارة السمممميارات الوكيلممممة عممممن  

شممركات مرسممميد  بألمانيممما الاربيمممة، وشممركة المحاريمممث والهندسمممة الوكيلمممة عمممن 
 

 – 005562دار الوثممممائق القوميممممة: وزارة االقتصمممماد والتجممممارة الخارجيممممة، ملممممف كممممود  (1)
  م.17/8/1989، وثيقة بتاريخ 0079

 – 005559زارة االقتصمممماد والتجممممارة الخارجيممممة ، ملممممف كممممود دار الوثممممائق القوميممممة: و  (2)
  م.1988لسنة  59، قرار وزارى رقم 0079
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والشممممركة العامممممة لألعمممممال الهندسممممية المسممممتوردة  ،سممممبانيا(شممممركة ليجاسممممول )بأ
لجميع أنواعها السيارات من )روسيا(، وقد اتض  أن القمرار يتضممن السميارات 
سواء كانت الجهة المستوردة هى الحكومة أم القطا  العام أم القطا  الخاا 
أم األفراد، كما يتضمن الحظر قطع الغيمار أيضمًا، وقمد تمم قصمرها علمى قطمع 

، وكمذلك  الغيار التى تحمل االسم أو العالمة التجاريمة للماركمات السمابقة فقمط
قطع الغيار األصلية المشمتراه ممن تلمك الشمركات فقمط )بموجمب فمواتير صمادره 

 .(1)منها(

 المخالفات الصادرة من مستوردى السيارات:: ثانيا   
كشممممممفت  لنمممممما وثممممممائق الدراسممممممة بعممممممض المخالفممممممات التممممممى صممممممدرت مممممممن 

وسموف نعمرت بعمض النمماذج  تعلق بمخالفمة القواعمد االسمتيراديةالمستوردين ت
 وهى كما يلى: ،الدالة على ذلك 

: ورد شممممرا عمممممر السممميارة فممممى نممممص البنممممد مخالفننننات لشننننر  العمننننر -1
م 1978لسنة  1036من القرار الوزارى رقم  33الخام  من المادة 

علممممى التممممالى : "أال يمضممممى علممممى سممممنة موديممممل السمممميارة حتممممى سممممنة 
 ،وصممولها للجمممار  أكثممر مممن خممم  سممنوات بخممالف سممنة الموديممل 
فيممممما عممممدا السمممميارات الممممواردة مممممن المنمممماطق الحممممرة فيتعممممين أن تكممممون 

ويسمممتثنى ممممن ذلمممك المبعوثمممون )المصمممريون فقمممط( والعممماملون  ،جديمممدة
ممممن تممماريخ الموديمممل  الممممدة فتحتسمممب  ،ممممدة ال تقمممل عمممن سمممنة بالخمممارج

وبناء على ذلك تمم   ،حتى تاريخ تملكهم لسيارة الركوى بالخارج..." 
رفمممض  طلبمممات مقدممممة ممممن أفمممراد مسمممتوردين لسممميارات مخالفمممة لشمممرا 

 

 – 005559دار الوثممممائق القوميممممة: وزارة االقتصمممماد والتجممممارة الخارجيممممة، ملممممف كممممود  (1)
  م.30/6/1988، وثيقة بتاريخ 0079
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العمر مثل: طلب صمال  المدين فمرج ا باعفماء سميارته ماركمة بيجمو 
. (1)مرم من الارامة المقرره لمخالفتها لشرا الع  1972موديل   504

وكممذلك طلممب مقممدم مممن السمميد سممعيد عبممد الممرازق بشممأن الموافقممة علممى 
 (2)مخالفة لشرا العمر 80اإلفراج عن سيارة نقل قالى موديل 

مخالفننننة المنننندة الم ننننددة السننننتيراد السننننيارة للمصننننرلين العنننناملين  -2
صممممممممادر بتمممممممماريخ  طبقممممممممًا لقممممممممرار وزارى : بالخننننننننارب أو المبعنننننننننوثين

م بالنسمممممبة للمصمممممريين العممممماملين بالخمممممارج والعائمممممدين  11/9/1985
ولمممم يسمممبق لهمممم اسمممتيراد سممميارة ركممموى لالسمممتخدام الشخصمممى  ،نهائيممماً 

ولممممم يممممتم  ،خممممالل فتممممرة السممممنوات األربممممع السممممابقة لعممممودتهم النهائيممممة 
حجز سيارة لالسمتخدام   ويرضبون فى  ،استيرادهم لسيارة خالل شهرين

الشخصممى عممن طريممق المموكالء التجمماريين المصممريين بمصممر؛ فيعتممد 
بتاريخ الحجز وسداد ال يمة بالعملة األجنبية وخالل فترة شهرين ممن 

 .(3)تاريخ العودة النهائية لمصر
وبناء علمى ذلمك وردت سميارات مسمتوردة لكثيمر ممن العماملين بالخمارج 

ألن ممدة التوريمد لهمذه السميارات قمد   ،قمرارتجاوزت المدة المقررة فى ال
 ،تسممممتارق فتممممرة أطممممول مممممن الفتممممرة المسمممممو  بهمممما لهممممىالء المممممواطنين 

 

 – 005470ملممممف كممممود  ،االقتصمممماد والتجممممارة الخارجيممممة  ةدار الوثممممائق القوميممممة: وزار  (1)
  .8/3/1983بتاريخ  281 يضًا وثيقة رقمأ، و 1983، وثيقة بتاريخ يوليو 0079

-005551 ملممممف كممممود ،االقتصمممماد والتجممممارة الخارجيممممة  ةدار الوثممممائق القوميممممة: وزار  (2)
 م 19/9/1985، وثيقة بتاريخ 0079

 – 005551د ملمممف كمممو  ، االقتصممماد والتجمممارة الخارجيمممة ةوزار دار الوثمممائق القوميمممة:   (3)
بتممممممماريخ  8631، ووثيقمممممممة رقمممممممم 17/9/1985بتممممممماير   8585، وثيقمممممممة رقمممممممم 0079
18/9/1985. 
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وبالتمالى تعممد مخالفمة اسممتيرادية، علممى سمبيل المثممال : طلمب مقممدم مممن 
وطلمب  ،المواطن يحيمى مصمطفى دسموقى العائمد عمودة نهائيمة لمصمر

لسميارات وممدة حجز سيارة مرسيد  عن طريمق شمركة مصمر لتجمارة ا
لف الممممدة التوريمممد تتمممراو  مممما بمممين أربعمممة أو خمسمممة شمممهور وهمممذا يخممما

كمممممذلك اسمممممتيراد سممممميارة لالسمممممتعمال  (1)المسممممممو  بهممممما وهمممممى شمممممهران.
لممممدة المحمممددة لوصمممول الشخصمممى ممممن المانيممما وتمممأخر الشمممحن عمممن ا

 .(2)السيارة

م وخاصنننة 1985لسننننة  6مخالفنننات للشنننرو  النننواردة بقنننرار رقنننم  -3
فر وغينر متنو   ،  لمصرلين المقيمين بال  د غينر العناملين بالخناربل

:  وردت طلبمات كثيمرة للموزارة بماإلفراج بنالقرارالنواردة  فنيهم الشنرو 
عممن سمميارات واردة لالسممتعمال الشخصمممى أو الخمماا بالمخالفممة بمممما 

فراج عممممن ت التعليمممممات علممممى عممممدم التصممممال  بمممماإلورد بممممالقرار ونصمممم
 ،الفمممممة للمصمممممريين ضيمممممر العممممماملين بالخمممممارج السممممميارات المممممواردة بالمخ

ويتعمممين التصمممال  علمممى أسممما  إعمممادة التصمممدير ممممع سمممداد التعمممويض 
 .(3)من قيمة السيارة الواردة  25%

 

، الملمف السمابق، وثيقمة بتماريخ  االقتصاد والتجارة الخارجية  ةدار الوثائق القومية: وزار   (1)
21/8/1985.  

 – 005553، ملممممف كممممود  االقتصمممماد والتجممممارة الخارجيممممة ةدار الوثممممائق القوميممممة: وزار  (2)
، 0079 – 005470وانظمر أيضمًا ملمف كمود ،  9/11/1985يقة بتاريخ  وث،  0079

  .16/5/1983وثيقة بتاريخ  
-005551، ملمممممف كمممممود االقتصممممماد والتجمممممارة الخارجيمممممة ةدار الوثمممممائق القوميمممممة: وزار  (3)

 .15/9/1985بتاريخ ، وثيقة 0079
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علمى  مخالفات عدم ال صنول علنى موافقنة لجننة ترشنيد االسنتيراد  -4
طلبمت الشمركة العربيمة للتمأمين والتجمارة الموافقمة علمى   :  سبيل المثمال

وهمى   ،82ى ماركة رينمو موديمل فراج عن عشر سيارات نقل قال  اإل
جمممراءات االسممتيرادية وعمممدم حصمممولها علممى موافقمممة مسمممبقة مخالفممة لإل

 لسمممنة 1036كمممام القمممرار الممموزارى رقمممم ممممن لجنمممة الترشممميد، طبقمممًا ألح
1978(1) . 

مثمل :    سيارات غير مطابقة لمواصفات وزارة النقن مخالفات لورود   -5
استيراد سيارات ضيمر مطابقمة لمواصمفات وزارة النقمل ممن حيمث زيمادة 
حمولتها عن األوزان المقررة من الوزارة  ؛ مما يىثر سلبًا على شبكة  

 .(2)الطرق الرئيسية فى البالد 

 : لموحم قيمام بعمض التجمارمخالفات من بعض التجار والمستوردون -6
باسممتيراد سمميارات مسممتعملة بأسممماء مممواطنين أو سممائقين للتهممرى مممن 

، وبعممممض التجممممار (3)وتحمممماياًل علممممى القواعممممد االسممممتيرادية ،الضممممرائب 
 6وا الستيراد سيارات مستعملة مخالفة ألحكام القرار الوزارى رقم لجئ

وكممذا ورودهمما لمصممريين ضيمممر  ،م بالنسممبة لشممرا العمممر1985لسممنة 
عاملين بالخارج وقد ساعد همىالء التجمار علمى ال يمام بمذلك انخفمات 

 

 – 005469الخارجيممممة، ملممممف كممممود  ةدار الوثممممائق القوميممممة: وزارة االقتصمممماد والتجممممار  (1)
  .10/8/1982، وثيقة بتاريخ 0079

 – 005469ملممممف كممممود  ، االقتصمممماد والتجممممارة الخارجيممممة ةدار الوثممممائق القوميممممة: وزار  (2)
، وثيقة بتاريخ 0079 – 005471، وملف كود 1982، وثيقة بتاريخ أكتوبر 0079
3/9/1983.  

 – 005552، ملمممف كمممود  االقتصممماد والتجمممارة الخارجيمممة ةدار الوثمممائق القوميمممة: وزار   (3)
  .13/8/1985بتاريخ  1923، وثيقة رقم 0079
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ويمتم اإلفمراج عنهما عمن طريمق  ،أسعار السيارات باألسواق الخارجية  
وفقمممممًا لتقمممممدير  %100الجممممممار  بأسمممممماء همممممىالء األفمممممراد بمممممالتعويض 
وكمممذلك العمممرت علمممى  ،الجممممار  وذلمممك هروبمممًا ممممن فمممت  اعتممممادات 

لسممممنه  6لجنممممة ترشمممميد االسممممتيراد وتحمممماياًل علممممى أحكممممام القممممرار رقممممم 
وبالتممممممالى فممممممى ضمممممموء انخفممممممات أسممممممعار هممممممذه السمممممميارات  ،م 1985

ممممع األخمممذ فمممى االعتبمممار  ،باألسمممواق الخارجيمممة ومصممماري  الشمممحن 
سمممداد التعمممويض فمممإن تكلفمممة اسمممتيرادها ال تزيمممد إال بقمممدر ضمممئيل عمممما 

ويعوضمممهم فمممى   ،م  1985لسمممنة  6كمممان عليمممه قبمممل صمممدور القمممرار 
ذلمممك زيممممادة األسمممعار المحليممممة للسمممميارات المسمممتعملة حيممممث أصممممبحت 

 .(1)تجارة رائجة

 ،كذلك لجوء بعض التجار إلى استاالل العمال العائدين من الخمارج  
وذلممك مممن خممالل اصممطحابهم سمميارة معهممم ولكممن لحسمماى هممىالء التجممار، علممى 

ديث قادمة حسب الشروا سبيل المثال : اصطحاى سيارة مرسيد  موديل ح
ولممم يعمممل هنمما  أكثممر مممن  ،واألوضمما  القانونيممة مممع مممزار  قممادم مممن العممراق 

سبعة شهور وهذه مخالفة لعدم استيفاء المدة أيضًا، وهذا يدل على أن المدخل 
 .(2)العادى لهذا المزار  ال يكفل له استيراد تلك السيارة

فضاًل عمن ذلمك تمكمن بعمض تجمار ومسمتوردو السميارات ممن التحايمل  -
مممممممن خممممممالل اتفمممممماقهم مممممممع بعممممممض  ،علممممممى القممممممرارات المشممممممار إليهمممممما 

 

 – 005551، ملممممف كممممود  االقتصمممماد والتجممممارة الخارجيممممة ةدار الوثممممائق القوميممممة: وزار  (1)
 .7/8/1985بتاريخ  1879، وثيقة رقم 0079

 – 005557ملمممف كمممود   ، االقتصممماد والتجمممارة الخارجيمممة ةدار الوثمممائق القوميمممة: وزار  (2)
  .10/8/1987بتاريخ  385، وثيقة رقم 0079
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والمممذين يقوممممون بجممممع جممموازات السمممفر ممممن  ،المستخلصمممين بالمينممماء 
صممماار العممماملين العائمممدين ممممن الخمممارج مقابمممل ممممنحهم بعمممض المبمممالع 

ماء الممممذكورين المممذين يقوممممون ويمممتم اسمممتيراد السممميارات بأسممم ،الماليمممة 
يتممولى بمقتضماه إنهماء اجمراءات السمميارات  ،بعممل توكيمل للمسمتخلص 

وتسليمها لتاجر السيارات المذى يتمولى بيعهما   ،وترخيصها  ،المستوردة  
يمكن تسجيله وإثباته بالمرور عقب انتهماء فتمرة الحظمر   ،بعقد ابتدائى

 .(1)المفروت على السيارة "عامين"

: قيمممام إحممدى شمممركات تجممارة السممميارات باسممتيراد مكونمممات ومثممال دخممر 
مقطممورات جممر سممريع لحسمماى بعممض التجممار، وتقمموم بتجميعهمما وبيعهمما بالسمموق 
دون موافقة الهيئات المعنية بالمخالفمة للتعليممات الصمادرة بمذلك، وقيمام بعمض 
المسئولين بوزارة التجارة ومصلحة الجمار  باسمتخراج أذون اسمتيراد مقطمورات 

م بعمدم اسمتيراد  1/4/1980علممًا بأنمه صمدر قمرار بتماريخ   ،يارات اللورى  الس
حيمممممث تنمممممتل محليمممممًا حسمممممب  ،مقطمممممورات النقمممممل بجميمممممع أحجامهممممما وحموالتهممممما 

 .(2)المواصفات ال ياسية المصرية

 

 – 005565االقتصمممماد والتجممممارة الخارجيممممة، ملممممف كممممود  ةدار الوثممممائق القوميممممة: وزار  (1)
ثيقمممممة رقمممممم ، و 0079 – 005560، وملمممممف كمممممود 1/2/1990وثيقمممممة بتممممماريخ  0079
  .9/11/1988بتاريخ  9507

 – 005469، ملممممف كممممود  االقتصمممماد والتجممممارة الخارجيممممة ةدار الوثممممائق القوميممممة: وزار  (2)
  .25/5/1982بتاريخ  777، وثيقة رقم 0079
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: وردت طلبات باستيراد سيارات لالتجمار ويمتم مخالفات ل لد المنشأ  -7
شممحنها مممن الممموانى السممعودية، وهممذه تعممد مخالفممة للقواعممد االسممتيرادية 

 . (1)ق بشرا االستيراد من بلد المنشأ فيما يتعل

الكثيممر مممن  : ورد مخالفننات متعلقننة باسننتيراد سننيارات الميكرو نناص -8
للمصمريين العماملين إلفمراج عمن سميارات ميكروبماا  الطلبات بشأن ا

،  6مخالفمة ألحكمام القمرارين الموزارين رقممى   ؛بالخارج ضيمر السمائقين
 .(2)1985لسنة  244

 ،: وممن أمثلمة ذلمك مخالفات متعلقنة باسنتيراد قطنع رينار السنيارات -9
قطممممما   -قيمممممام إحمممممدى الشمممممركات األصممممملية لقطمممممع تيمممممار السممممميارات 

باستيراد قطع تيار بالمخالفمة للقمرارات االسمتيرادية المنظممة   -خاا 
تيمار للسميارات . كذلك قيام بعض المستوردين باستيراد قطمع  (3)لذلك

 رديئممة ؛ مممما ترتممب عليممه إضممرار بالمسممتهلك وأخطممار علممى مقلممدة و
 .(4)حياة المواطنين

 

 – 005470، ملمممف كمممود   االقتصممماد والتجمممارة الخارجيمممة ةدار الوثمممائق القوميمممة: وزار  (1)
  .6/3/1983ووثيقة بتاريخ  ،15/5/1983خ ي، وثيقة بتار 0079

 – 005551، ملممممف كممممود  االقتصمممماد والتجممممارة الخارجيممممة ةدار الوثممممائق القوميممممة: وزار  (2)
  .15/9/1985، وثيقة بتاريخ 0079

 – 005560االقتصمممماد والتجممممارة الخارجيممممة ، ملممممف كممممود  ةدار الوثممممائق القوميممممة: وزار  (3)
  .22/12/1988بتاريخ  4080، وثيقة رقم 0079

 – 005471، ملممممف كممممود  االقتصمممماد والتجممممارة الخارجيممممة ةدار الوثممممائق القوميممممة: وزار  (4)
فمممى ملحمممق  4أنظمممر وثيقمممة رقمممم  .15/11/1983بتممماريخ  2521، وثيقمممة رقمممم 0079

 الوثائق المصورة .



 

1316 

اآلثنننار المترتبنننة علنننى تط ينننق القنننرارات المنظمنننة السنننتيراد ثالثنننا  : 
 م حتى أوائ  التسعينات:1978السيارات فى الفترة من 

 اآلثار المترتبة على الو  ء والشر ات التجارلة: -1

لسمميارات لالتجممار فممى تلممك الفتممرة كممان إن النظممام المتبممع فممى اسممتيراد ا
عممممن طريممممق الشممممركات التجاريممممة والمممموكالء المسممممتوردين، حيممممث قممممام المممموكالء 
بالحصممول علممى تمموكيالت عالميممة مممن مختلممف دول العممالم المنتجممة للسمميارات، 

م 1982لسمممنة  120وكمممان الممموكالء التجممماريون مكلفمممين وفقمممًا ألحكمممام القمممانون 
 1036رقم  فى ضوء أحكام القرار الوزارى   يين،الخاا بسجل الوكالء التجار 

م بضرورة توفير مراكز خدمة وصيانة، وتوفير قطع تيار بنسب 1978لسنة  
معينة وفقًا لما تم اسمتيراده ، وكمذلك يكمون الوكيمل ملتمزم بالتسمويق قبمل موكلمه 
)الشممركة المنتجممة(؛ وإال يسممحب توكيلممه مممما يشممكل أعبمماء ماليممة مسممتمرة علممى 

 .(1)الوكالء
م 1984 – 1983بلمممع متوسمممط نشممماا همممىالء الممموكالء خمممالل عمممامى  
( مليممممون جنيممممة سممممنويًا بممممالعمالت الحممممرة ، تممممم تمويممممل معظمممممه 250حمممموالى )

بتسمهيالت إئتمانيممة مممن البنممو ، ومممن أشمهر الشممركات التجاريممة والمموكالء التممى 
الشممممركة العالميممممة لالسممممتيراد  –ُوجممممدت فممممى تلممممك الفتممممرة شممممركة اخمممموان ضبممممور 

 

 – 005552دار الوثمممممائق القوميمممممة:وزارة االقتصممممماد والتجمممممارة الخارجيمممممة، ملمممممف كمممممود  (1)
، وثيقمممة بعنممموان "ممممذكرة بشمممأن نشممماا وكمممالء السممميارات ووسمممائل النقمممل"، بتممماريخ 0079
  .13/8/1985بتاريخ  1923م، ووثيقة رقم 1/7/1985
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شممممركة لطفممممى  –شممممركة تويوتمممما ايجيبممممت  –شممممركة اخمممموان مقممممار  – والتصممممدير
 .(1)منصور لتجارة السيارات وضيرها

و شفت لنا وثائق الدراسنة عنن الكثينر منن المشنك ت التنى تعنرا  
لها الو  ء المستوردون والشر ات التجارلة فى مجال استيراد السيارات فنى 

 ات  ما ولى:تلك الفترة، وسوف نعرا بعض النماذب لتلك الشر 

همممممى إحممممدى شمممممركات  شنننننر ة السنننننوس ال نننننرة للسنننننيارات ال دوثنننننة: -أ
االستثمار والمناطق الحرة ويتمثل نشاا هذه الشركة فى استيراد وبيع 

أتوبيسممات( مممن التمموكيالت األجنبيممة التممى  –نقممل  –السمميارات )ركمموى 
تعتبمممر همممى وكيلهممما بمصمممر، فهمممى وكيمممل لكمممل ممممن بولمممونيز )سممميارات 

دو.دج  –بارو )سممممممميارات ركممممممموى يابمممممممانى( سمممممممو  –ركممممممموى بولنمممممممدى( 
(، كممممما تقمممموم هممممذه الشممممركة بممممالتخزين مريكممممى)سمممميارات نقممممل أسممممبانى أ

بالمنممممممماطق الحمممممممرة المخصصمممممممة لمشمممممممروعاتها، والتصمممممممدير لألسمممممممواق 
الخارجية ولداخل السوق المحلى من المناطق الحرة المخصصمة لهما، 

لسمممنة  259وتتمثمممل أسمممباى الشمممكوى فمممى تطبيمممق القمممرار الممموزارى رقمممم 
ومممما تضممممنه ممممن عمممدم السمممما  باالسمممتيراد ممممن المنممماطق  ، م1981

حممرة بجمهوريممة مصممر العربيممة باسممتثناء بعممض الحمماالت، ومممن بينهمما ال
السممممملع المممممواردة لالسمممممتعمال الشخصمممممى والتمممممى تفمممممرج عنهممممما الجممممممار  
مباشرة، ولما كانت الجهات تتعاقمد علمى اسمتيراد سميارات الركموى ممع 

فهمممى تخمممرج فمممى ذلمممك عمممن مضممممون ؛ الشمممركة برسمممم المنطقمممة الحمممرة 

 

 – 005552د دار الوثممممائق القوميممممة:وزارة االقتصمممماد والتجممممارة الخارجيممممة ، ملممممف كممممو  (1)
م، وملف 13/8/1985بتاريخ  1923ووثيقة رقم  1/7/1985، وثيقة بتاريخ 0079
  م.3/12/1981وثيقة بتاريخ  ،0079 – 005470كود 
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متنممع معممه اسممتيرادها، وهممذا يممىثر االسممتعمال الشخصممى لألفممراد مممما ي
علمممى نشممماا الشمممركه سممملبًا، وكمممذلك صمممدور تعليممممات البنمممك المركمممزى 

م بشمممأن وقمممف ممممن  أيمممة تسمممهيالت جديمممدة 13/5/1982للبنمممو  فمممى 
م، وايقاف 1/6/1982لتمويل بيع وشراء سيارات الركوى اعتبارًا من  
 .(1)التمويل بالنسبة للعمليات التى تتم بالمنطقة الحرة

تتمثمممل نشممماا الشمممركة فمممى   ة مر نننز التنمينننة لتجنننارة السنننيارات:شنننر   -ى 
اسممممتيراد وبيممممع السمممميارات مممممن التمممموكيالت، وتعممممد هممممذه الشممممركة وكيممممل 
سيارات بيجو الفرنسى فى مصر، وتتمثل أسباى الشكوى فمى تطبيمق 

 –السممممابق اإلشممممارة إليممممه  –م 1981لسممممنة  259القمممرار المممموزارى رقممممم 
ق الحممممرة تيراد مممممن المنمممماطوخاصممممة فيممممما نممممص عليممممه مممممن عممممدم االسمممم

سممممتفادة المنمممماطق الحممممرة فممممى الممممدول بمصممممر، وقممممد ترتممممب علممممى ذلممممك ا
األجنبية من هذا القرار، حيمث انتعشمت حركمة التجمارة بهما وذلمك ألنمه 

تممم اللجمموء إلممى بممداًل مممن التخممزين فممى المنمماطق الحممرة الكائنممة بمصممر، 
ول لمنتجممممات التممممى تمثلهمممما الشممممركة فممممى المنمممماطق الحممممرة بالممممد تخممممزين ا

دفممممع رسمممموم ) أرضمممميات( لهممممذا األجنبيممممة، ويممممتم االسممممتيراد منهمممما مممممع 
بالفائمدة االقتصمادية  أدى إلى ارتفا  سمعر السملعة وعماد مما    التخزين؛

علممممى هممممذه المنمممماطق الحممممرة األجنبيممممة، وهممممذا ممممما حممممدث فممممى إيطاليمممما 
 وقبرا... إلخ وأثر سلبًا على دخل المناطق الحرة بمصر.

فضمممماًل عممممن ذلممممك ُوجممممدت مشممممكالت مممممع البنممممك المركممممزى إذ تحصممممل 
الشركة على تسهيالت موردين لمدة محددة من شركة بيجو الفرنسية، 

 

 – 005470دار الوثممممائق القوميممممة: وزارة االقتصمممماد والتجممممارة الخارجيممممة، ملممممف كممممود  (1)
  م.3/12/1981، وثيقة بتاريخ 0079
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ولكممن البنممك المركممزى أوقممف هممذه التسممهيالت، واشممترا فممت  االعتممماد 
ممممن قيممممة السممميارة عنمممد اسمممتيرادها للتخمممزين بالمنطقمممة  %100بتسمممديد 

مممن قيمتهمما  %100للسمموق المحلممى تسمدد  الحمرة، وإذا ممما تممم اسمتيرادها
 .(1)أيضًا، وترتب على ذلك أضرار مالية جسيمة

أسممممباى الشممممكاوى ترجممممع إلممممى تطبيممممق القممممرار  أن ويتضمممم  مممممما سممممبق 
الصممادرة بتمماريخ  م، وتعليمممات البنممك المركممزى 1981لسممنة  259المموزارى رقممم 

م بوقممف مممن  أيممة تسممهيالت جديممدة لتمويممل بيممع وشممراء سمميارات 13/5/1982
 الركوى.

صادية بداية ممن عمام باإلضافة إلى ذلك صدرت بعض القرارات االقت -
علممى نشمماا المموكالء وقممد أثممر ذلممك  ، وائممل التسممعينات م حتممى أ1985

كالء علممى عممدم قممدرة الممو تسممبب فممى  الشممركات التجاريممة تممأثيرًا سمملبيًا؛و 
  ،إلامماء تعاقممداتهم والتزاممماتهم تجمماه مسممتخدمى السمميارات مممن الحكومممة
 والقطا  العام والخماا واالفمراد، لتزويمدهم باحتياجماتهم ممن السميارات 

باإلضممممافة إلممممى القصممممور فممممى أداء  سممممواء لنقممممل البضممممائع أم األفممممراد؛
ى تممممموفير قطممممع الغيمممممار الخدمممممة الضممممرورية بعمممممد البيممممع، والمتمثلمممممة فمممم

كممذلك تعممذر تممدبير السمميولة الالزمممة للوفمماء  ،صممالحات انة واإلوالصممي
وترتممب  بنممو  فممى المواعيممد المقممررة للسممداد؛النحممو بالتزامممات المموكالء 

علممى ذلممك تممراكم الممديون، وعممدم قممدرة المموكالء علممى الوفمماء بالتزاممماتهم 
قبمممل منتجمممى السممميارات فمممى مختلمممف دول العمممالم، للصمممفقات التمممى تمممم 

 

وأمثلة أخمرى  ،الوثيقة السابقة دار الوثائق القومية: وزارة االقتصاد والتجارة الخارجية،   (1)
جممارة ، وثيقممة بعنمموان :مممذكرة لشممركة مصممر لت0079 – 0055470انظممر: ملممف كممود 

 م1981السيارات" بتاريخ ديسمبر  
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م، وتممم 1985واريخ سممابقة لصممدور قممرارات ينمماير التعاقممد عليهمما فممى تمم
انتاجها بالفعل، ويعانى المنتجون من استمرار تخزينها نظرًا لعدم فت  
اعتماداتهممما، فضممماًل عمممن ذلمممك مطالبمممة همممىالء المنتجمممين ممممن الممموكالء 

 . (1)بسداد مصروفات مالية مقابل تخزين هذه السيارات لديهم

م الخنناص 1985لسنننة  6الننوزارى رقننم وقنند نننتم عننن تط يننق أحكننام القننرار 
 بتنظيم عملية استيراد السيارات اآلثار التالية:

( خمسمممائة 500نقمص حصمميلة الجمممار  بممما يقممدره خبراىهمما بحمموالى ) -1
 مليون جنية مصرى.

وجممممود نصمممموا بممممالقرار أصممممبحت فممممى حكممممم الملامممماة مثممممل: وجمممموى  -2
 العرت على لجنه الترشيد.

يجممب السممما  لهمما باسممتيراد ن خلممو القممرار مممن بعممض الفئممات التممى كمما -3
شمركات نقمل البضمائع والتمى انتهمى العممر االفتراضمى السيارات مثمل:  

ار لسممممياراتها، وكممممذلك فممممإن المستشمممممفيات والبنممممو  وشممممركات االسمممممتثم
من نف  الوضع؛ إذ ال يمكنهما الشمراء بالتوكيمل مثمل األفمراد   ت ضرر ت

رات العمماديين للتالممب علممى قممرار حظممر التصممرف المطبممق علممى السمميا
 الواردة لمدة سنتين.

 

 – 005552دار الوثممممائق القوميممممة: وزارة االقتصمممماد والتجممممارة الخارجيممممة ، ملممممف كممممود  (1)
، وثيقمممة بعنممموان "ممممذكرة بشمممأن نشممماا وكمممالء السممميارات ووسمممائل النقمممل"، بتممماريخ 0079
  م.1/7/1985
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شممممول القمممرار ألنممموا  ممممن السممميارات ذات المواصمممفات الخاصمممة مثمممل:  -4
السممميارات الفمممان المخصصمممة لنقمممل األدويمممة، وسممميارات جممممع القماممممة، 

 وسيارات دفن الموتى... إلخ.

تممدهور أوضمما  المموكالء التجمماريين ومممن بيممنهم شممركات القطمما  العممام  -5
 .(1)أمام الشركات العالمية الموكلة

فضممماًل عمممن ذلمممك تمممم قصمممر اسمممتيراد السممميارات وقطمممع تيارهممما علمممى شمممركات   
م، وقممد أثممار 1988لسممنة  59القطمما  العممام التجاريممة طبقممًا للقممرار المموزارى رقممم 

بكثيممر ممممن ممممما الحممق الضمممرر الكثيمممر مممن اللممب  هممذا القممرار وتعمممدد تفسمميراته 
وذلممك ألن قطممع تيممار السمميارات متعممددة ومتنوعممة  المسممتوردين لقطممع الغيممار؛

حيمممث يوجمممد الكثيمممر ممممن أنممموا  قطمممع الغيمممار لكمممل سممميارة، وردت شمممكاوى ممممن 
المممموكالء التجمممماريين، بصممممفتهم وكممممالء تجمممماريين للسمممميارات وقطممممع تيارهمممما مممممن 

صممدار ن تطبيممق هممذا القممرار، والتماسممهم بإبسممبب تضممررهم ممم؛ القطما  الخمماا 
لقمممرار حتمممى يحمممدث التكمممافى بمممين القطممماعين العمممام قمممرار بشمممأنهم مماثمممل لهمممذا ا

 

 – 005556ملممممف كممممود  دار الوثممممائق القوميممممة: وزارة االقتصمممماد والتجممممارة الخارجيممممة ، (1)
، وثيقمممممة 0079 – 005557م ، وملمممممف كمممممود 22/4/1986، وثيقمممممة بتممممماريخ 0079
  م.16/8/1987بتاريخ  
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. كممما لممم يتضمممن القممرار السممابق الشممركات الصممناعية مممن شممركات (1)والخمماا 
 .(2)القطا  العام مما ترتب عليه أضرار لحقت بهذه الشركات 

اآلثنننار المترتبنننة علنننى نظنننام اسنننتيراد السنننيارات منننن المننننا ق  -2
 -ال رة:

م الخمماا بقواعممد اسممتيراد 1985لسممنة  6ضمموء أحكممام القممرار المموزارى رقممم  فممى
 السمميارات، أصممبحت السمميارات التممى تممرد مممن المنمماطق الحممرة يتعممين أن تكممون 

وترتمممب علمممى ذلمممك ورود الكثيمممر ممممن  سمممنة الموديمممل همممى نفممم  سمممنة اإلفمممراج؛
والمطالبممممة  ء والمسممممتوردين بسممممبب هممممذه القممممرارات؛الشممممكاوى مممممن جهممممة المممموكال

لسمممما  لهمممم باسمممتيراد سممميارات ممممن الخمممارج، وكمممذلك اإلفمممراج عمممن السممميارات با
سممنة الموديممل هممى سممنة اإلفممراج، المخزنممة بالمنمماطق الحممرة بمصممر وأال تكممون 

ومممن أمثلممة ذلممك: طلممب مقممدم مممن مركممز التنميممة والتجممارة "وجيممه أباظممة" وكيممل 
ين ( مممائت270شممركة بيجممو الفرنسممية بخصمموا الموافقممة علممى اسممتيراد عممدد )

وسبعين سيارة، نظرًا الرتباطه بأوامر توريد من المحافظين، والوزراء، وهيئات 
 .(3)حكومية، وقطا  عام ولم يستطع الوفاء بها

 

 – 005561دار الوثممممائق القوميممممة: وزارة االقتصمممماد والتجمممماره الخارجيممممة، ملممممف كممممود  (1)
، 0079 – 005566م ، وملمممف كمممود 1989بتممماريخ ينممماير  54، وثيقمممة رقمممم 0079

، وثيقممممممممة بتمممممممماريخ 0079 – 005559، وملممممممممف كممممممممود 2/6/1990وثيقممممممممة بتمممممممماريخ 
  م.30/6/1988

 – 005561ملممممف كممممود ، دار الوثممممائق القوميممممة: وزارة االقتصمممماد والتجممممارة الخارجيممممة (2)
  م.1989بتاريخ يناير  54، وثيقة رقم 0079

 – 005552دار الوثممممائق القوميممممة: وزارة االقتصمممماد والتجممممارة الخارجيممممة، ملممممف كممممود  (3)
، وثيقمممة "مممممذكرة بشمممأن قواعممممد اسمممتيراد السمممميارات لالتجمممار وفقممممًا ألحكمممام القممممرار 0079

، 0079 – 005555، وملممممف كممممود 85لسممممنه  6، 84لسممممنة  514المممموزارين رقمممممى 
  م.1986وثيقة بتاريخ مار  
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م بشممممأن  1985لسممممنة  244م صممممدر القممممرار رقممممم  9/6/1985 فممممى
فيمممما عمممدا  ،حظمممر اسمممتيراد السممملع االسمممتهالكية المممواردة برسمممم المنطقمممة الحمممرة 

وقمد  ،بعض السلع الاذائية الضرورية المسمو  باستيرادها من المناطق الحمرة 
أدى تطبيق هذا القرار علمى مشمروعات تخمزين السميارات بالمنماطق الحمرة إلمى 

وعمممدم  ،يمممد كميمممات المخمممزون ممممن همممذه السممميارات لمممدى همممذه المشمممروعات تجم
إمكمممان تنفيممممذ التعاقممممدات المفتوحممممة التممممى تممممت بممممين هممممذه المشممممروعات و بممممين 

 .(1)م 5/1/1985المودرين بالخارج قبل 

ووردت شممممكاوى كثيممممرة مممممن الشممممركات التجاريممممة بخصمممموا عممممدم إمكانيممممة 
بالمنمماطق  م5/1/1985قبممل اإلفممراج عممن مخممزون السمميارات الموجممودة لممديها 

 ومن أمثلة ذلك ما يلى: الحرة 

طلممب شممركة أبممو الفتممو  بالمنطقممة الحممرة بالعامريممة بشممأن اإلفممراج عممن  -
( سمممتة سممميارات، وشمممركة النصمممر لصمممناعة السممميارات منطقمممة حمممرة 6)

ة الطراز، وكمذا ( ثالث وثمانين سيارة ركوى متباين83خاصة بشأن )
تصماري  إفمراج للسموق المحلمى   ( سبع وخمسمين سميارة صمدر لهما57)

 .(2)عنها ولم تتمكن من إتمام اإلفراج

 

-005553ملممممف كممممود  ،قوميممممة: وزارة االقتصمممماد والتجممممارة الخارجيممممة  دار الوثممممائق ال (1)
، وثيقمممة بعنممموان "موقمممف مشمممروعات تخمممزين السممميارات المقاممممة بنظمممام المنممماطق 0079

 م.7/10/1985الحرة"، بتاريخ  
 – 005553ملممممف كممممود  ،دار الوثممممائق القوميممممة: وزارة االقتصمممماد والتجممممارة الخارجيممممة  (2)

، وثيقمة رقمم 0079 – 005552م ، وملف كمود 7/10/1985، وثيقة بتاريخ  0079
  فى ملحق الوثائق المصورة . 3انظر : وثيقة رقم  ،13/8/1985بتاريخ  1923
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شمكوى شممركة النصممر الفطمميم للتجممارة، وهممى إحممدى شممركات االسممتثمار  -
هونممدا، حيممث بلممع  (ماركممة)الكبممرى والممموز  الوحيممد لسمميارات الركمموى 

( خمسمًا وأربعمين سميارة بمخازنهما 45مخزون سيارات الشركة حموالى )
 .(1)بالمنطقة الحرة العامة ببورسعيد، وعدم إمكانية اإلفراج عنها

( تسممممع 29شمممكوى شمممركة السمممالم للتجمممارة العالميممممة ممممن وجمممود عمممدد ) -
وعشممممرين سمممميارة ركمممموى مخزنممممة بالمنطقممممة الحممممرة ببورسممممعيد، ولممممم يممممتم 

تحممممل الشمممركة ألعبممماء ماليمممة وقمممد ترتمممب علمممى ذلمممك ؛ اج عنهممما اإلفمممر 
، وكذلك تضرر كل من شركة تويوتا ايجيبت، وشمركة النصمر جسيمة

( 380للتصمممدير واالسمممتيراد ممممن أوضممما  مماثلمممة، تمثلمممت فمممى وجمممود )
ثالثمائمممة وثممممانين سممميارة نصمممف نقمممل وميكروبممماا مخزنمممة بالمنطقمممة 

 .(2)الحرة باالسكندرية

أن بعممممض المشمممماكل والصممممعوبات التممممى واجهممممت ويتضمممم  مممممما سممممبق 
عمليمممات اسمممتيراد السممميارات، وكمممان لهممما تمممأثير علمممى نشممماا الشمممركات التجاريمممة 

 والوكالء والمناطق الحرة فى تلك الفترة ترجع لألسباى ااتية:
عممممممدم االسممممممتقرار فممممممى التشممممممريعات االقتصممممممادية وتالحممممممق إصممممممدارها،  -1

 ..ارات االستيرادية، والنقدية، والجمركيمة..والتاييرات المستمرة فى القر 
 إلخ.

 

 – 005552دار الوثممممائق القوميممممة: وزارة االقتصمممماد والتجممممارة الخارجيممممة ، ملممممف كممممود  (1)
  .13/10/1985بتاريخ  796، وثيقة رقم 0079

 – 005556دار الوثممممائق القوميممممة: وزارة االقتصمممماد والتجممممارة الخارجيممممة ، ملممممف كممممود  (2)
  م.1/12/1987، وثيقة بتاريخ 0079
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 وهمممل همممى ترضمممب فمممى ،عمممدم وضمممو  سياسمممة الدولمممة فمممى تلمممك الفتمممرة  -2
االنفتممما  وتشمممجيع مشمممروعات االسمممتثمار والمنممماطق الحمممرة؟ أم تجميمممد 

 نشاا هذه المشروعات؟

 ، انعدام التفاهم والثقة بمين ال يمادات االقتصمادية المصمدرة للتشمريعات  -3
 وبين السوق خاصة التجار والمستثمرين المصريين.

التاييمممر المتالحمممق للمسمممئولين عمممن القطممما  االقتصمممادى، ولجممموء كمممل  -4
 يد لسياسة جديدة تخالف ما قبلها.مسئول جد 

مفاجممأة السمموق بممالقرارات االقتصممادية دون النظممر بعممين االعتبممار إلممى  -5
التعاقمممدات وااللتزاممممات التمممى قمممد تمممم إبرامهممما واالتفممماق عليهممما، أو التمممى 
سيتم الشرو  فى إبرامها مع موردين خارجين ومصانع أجنبية، بحيث 

طاتهما مممع موكليهما فممى تكمون قمد رسمممت خطمة إنتاجهمما فمى ضمموء ارتبا
دول العالم وممن بينهما مصمر. وهمذا يمىثر سملبًا علمى السموق المصمرى 
وخاصمممممة بعممممممد رسممممممم خطممممممة المبيعمممممات، والتكممممممالي  وتحديممممممد العمالممممممة 

 .(1)المطلوبة للمشروعات وضير ذلك

  

 

 – 005470قتصمممماد والتجممممارة الخارجيممممة، ملممممف كممممود دار الوثممممائق القوميممممة: وزارة اال (1)
، وثيقممممممة 0079 – 005556م، وملممممممف كممممممود 3/12/1981، وثيقممممممة بتمممممماريخ 0079
  م.28/2/1987م، وثيقة بتاريخ 1/3/1987بتاريخ  
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 -الدراسة األرشيفية لوثائق استيراد السيارات وقطع الغيار :
 -استيراد السيارات :التعرلف بوثائق  -أ 

من سلسملة  (1)لسيارات وقطع الغيار سلسلة فرعيةتعد ملفات استيراد ا
لممموزارة االقتصممماد والتجمممارة  )2 )رشممميفيةاالسمممتيراد والتصمممدير داخمممل المتكاملمممة األ

ممن الوثمائق تتعلمق  متنوعةً  اً نواعأ، وتضم سلسلة االستيراد والتصدير الخارجية
اسمممممتيراد اللحممممموم و  ،)3)اسمممممتيراد الممممممواد الاذائيمممممة :باسمممممتيراد سممممملع مختلفمممممة مثمممممل

  .وضيرها (6)خشاى استيراد األو  ،(5) استيراد المبيدات الحشريةو ، )4)والماشية

 

و أو وثائق لسلسلة يمكمن فصملها بسمهولة فمي ترتيمب الملفمات، أ: مفردات سلسلة فرعية  (1)
علممي ممميالد : قممامو  مصممطلحات الوثممائق  ى سمملو  :و بحسممب محتواهمماأنممماا شممكلية، أ

 المصمممممطل   ،م 2007، لقممممماهرة، المممممدار المصمممممرية اللبنانيمممممةرشمممممي  والمعلوممممممات، اواأل
555. 

 ىالممبعض فممي تنظيمهمما ووظائفهمما علممرشمميفية: هممي وثممائق تتعلممق ببعضممها المتكاملممة األ (2)
وتكممموين وكميمممة  ي فمممي االعتبمممار،دار سممما  منشمممئها )مصمممدرها( ممممع وضمممع التممماريخ اإلأ

نتجتهمما ونمممت نممموًا أو الجهممة التمي أو المىسسممة أدارة رشمميفية لمإلو األأالوثمائق الجاريممة 
علممي ممميالد:  ى و شممخص مممادي: سمملو أطبيعيممًا نتيجممة لنشمماا ومعممامالت كيممان معنمموي 

 .460المصطل  السابق ،  المرجع
-005662دار الوثمممائق القوميمممة : وزارة االقتصممماد والتجمممارة الخارجيمممة ، ملفمممات أكمممواد  )3)

0079  ،005663 – 0079  ،05664-0079 
-001701دار الوثمممائق القوميمممة : وزارة االقتصممماد والتجمممارة الخارجيمممة ، ملفمممات أكمممواد  4))

0079  ،001703-0079  ،005572-0079  ،005573-0079 
-001504دار الوثمممائق القوميمممة : وزارة االقتصممماد والتجمممارة الخارجيمممة ، ملفمممات أكمممواد  )5)

0079  ،001505-0079 

 0079-005568دار الوثائق القومية: وزارة االقتصاد والتجارة الخارجية، ملف كود )6)
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ويبلممع عممدد ملفممات السلسمملة الفرعيممة السممتيراد السمميارات وقطممع الغيممار 
 –ول أم بعنوان " جزء 1981عام  ىلإقدم ملف يرجع تاريخه أعشرين ملفًا، و 

اسمممممتيراد السممممميارات والقمممممماطرات وقطمممممع الغيممممممار الالزممممممة لهمممممما " وكمممممود الملممممممف 
005469-0079 
عنوان "استيراد تحت  م ، 1990عام    إلىحدث ملف يرجع تاريخه  أو 

 0079-005567" وكود الملف  24السيارات وقطع الغيار الالزمة لها جم
موضممموعات متنوعمممة تتعلمممق  ىمل وثمممائق اسمممتيراد السممميارات علمممتوتشممم

وشممروا اسممتيرادها طبقممًا للقمموانين والقممرارات الوزاريممة  ،بنظممام اسممتيراد السمميارات 
المسمممتوردين سمممواء  ىالقمممرارات علممم هثير همممذ تممأ ىالصممادرة فمممي تلمممك الفتمممرة، وممممد 

موضمممموعات علممممى كمممذلك وتحتمممموي فممممراد، األ أمالممموكالء  أمالشمممركات التجاريممممة 
تتعلق بالمخالفات التي رصمدتها الموزارة ممن بعمض المسمتوردين، ووثمائق كثيمرة 

 وضير ذلك . ،فراج عن السيارات المستوردة من الجمار متعلقة بطلب اإل

 -:رشيفي الوصف األ  -ى 

دوات أعمممداد وتجهيمممز إ عمليمممة بنممماء و  :نمممهأرشممميفي بُيعمممرف الوصمممف األ
 ىطممممممال  علمممممملتسممممممهيل الضممممممبط واإل ؛رشممممممي البحممممممث لوصممممممف محتويممممممات األ

 . (1)المحفوظات المقتناة 

ن أل ؛و الهممممدف وراء كممممل تصممممني أرشمممميفية هممممو الاايممممة ووصممممف الوثممممائق األ
رشيفي يصف الوثائق، ويضع لها فهار  تيسر استخدامها لممن يرضمب فمي األ

 

رشي  والمعلومات، مرجع سابق، علي ميالد : قامو  مصطلحات الوثائق واأل  ى سلو  (1)
 . 164المصطل  



 

1328 

 ىرشممميفي علمممولتطبيمممق الوصممف األ .(1)ليهممما ممممن البمماحثين والممممىرخينإالرجممو  
لسممهولة اسممترجاعها،  (2)يجمماد إعممداد وسممائل إ م تممالسلسمملة الفرعيممة محممل الدراسممة 

 -وهي كالتالي:
المدولي  نللسلسملة الفرعيمة طبقمًا لقواعمد التقنمي  (3)رشميفيأبطاقة وصف   -أ

العناصممر السممتة والعشممرين  ى، واشممتملت البطاقممة علممISADرشمميفي األ
 للوصف، وذلك لوصف السلسلة والتعري  بمحتوياتها بشكل دقيق.

، ات اسممتيراد السمميارات وقطممع الغيمماربطاقممات وصممف لنممماذج مممن ملفمم -ى 
الممدولي للوصممف  نوقممد تممم اختيممار تسممعة عناصممر مممن عناصممر التقنممي

 لموصوفة.ارشيفي، والمناسبة للملفات األ

 وثائق استيراد السيارات داخل الملفات.بطاقات وصف لنماذج من  -ج

  

 

رشممميفية ) التصمممني  سممم  وقواعمممد ترتيمممب ووصمممف الوثمممائق األأعلمممي مممميالد :  ى سممملو  (1)
 . 119، ا  م2003المكتبات والمعلومات العربية، يوليو  ةوالفهرسة ( مجل

يجممماد " كمصمممطل  عمممام لتاطيمممة كمممل سمممائل اإليجممماد : ُيسمممتخدم مصمممطل  " و وسمممائل اإل (2)
ي وسممميلة واصمممفة سمممواء أيجممماد بأنهممما : رشممميفي، وُتعمممرف وسمممائل اإلدوات الوصمممف األأ

 ،داري كم الممممادي واإلحالمممتجمممل أضيمممر منشمممور ممممن  أممحمممررًا منشمممورًا  أمكانمممت بطاقمممة 
 وراق التاريخية .الفكري للوثائق واأل ى المحتو  ىوالسيطرة عل

Gracy II ,David B, Archives and manuscripts, arrangement and 

description, Chicago; society of American archive sites, 1977, 

p.29. 
سمم  أعلممي ممميالد :  ى لمزيممد مممن التفاصمميل عممن ترتيممب ووصممف الوثممائق انظممر : سمملو  (3)

 . 146-97 ا ا رشيفية ، مرجع سابق ،وقواعد ترتيب ووصف الوثائق األ
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 لملفات محل الدراسة . (1)قائمة حصر زمنية -د 

 -: بطاقة لوصف السلسلة الفرعية لملفات استيراد السيارات –أ 

عمممداد بطاقمممة وصمممف لسلسممملة ملفمممات " اسمممتيراد السممميارات وقطمممع إ تمممم 
واشمممتملت ، ISADرشممميفي المممدولي للوصمممف األن الغيمممار " طبقمممًا لقواعمممد التقنمممي
ة لوذلمممك لوصمممف السلسممم ؛ة والعشمممرين للوصمممفتالبطاقمممة علمممي العناصمممر السممم

 .  الفرعية والتعري  بمحتوياتها بشكل كامل ودقيق

 -005469 /    / ت / أ. ق. و / و. م.  / د. رجمممممما  : ج.رمممممممز اإل
0079  ،  005470-0079،  005471-0079  ،  005551-0079  ، 

005552-0079  ،  005553-0079  ،  005554-0079  ، 
005555-0079  ،  005556-0079  ،  005557-0079  ، 
005558-0079  ،  005559-0079  ،  005560-0079  ، 
005561-0079  ،  005562-0079  ،  005563-0079  ، 
005564-0079  ،  005565-0079  ،  005566-0079  ، 
005567-0079  (2). 

 

و أبيانمممممات بالوثمممممائق الجاريمممممة  ى، تحتممممموي علمممممدوات البحمممممثأداة ممممممن أ: قائممممممة حصمممممر (1)
 هوتجممممع همممذ ،و السالسمملأقسمممام، و األأو المتكاملمممة أالوثيقممة  ى مسمممتو  ىرشمميفية علممماأل

و أبجديمة، أوقمد تكمون همذه القائممة  ،المعلوممات ىالقوائم بارت التحكم والحصول علم
علمي مميالد: قمامو  مصمطلحات الوثمائق  ى سملو  .يجمازوتتميمز باإلو رقميمة، أتاريخية  
 .322المصطل  رشي  والمعلومات، مرجع سابق، واأل

 : دار الوثممممممائق القوميممممممة،و : جمهوريممممممة مصممممممر العربيممممممة، د.م.  : ج.رجمممممما رمممممممز اإل (2)
: رممممز   ، : اسمممتيراد السممميارات : وزارة االقتصممماد والتجمممارة الخارجيمممة، أ.ت ق. و.

 .الملفات ثم أكواد الملفات
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 ملفات استيراد السيارات وقطع الغيار الالزمة لها . :   العنوان

 م .1990كتوبر أ 30م / 1981فبراير  11:   ى التوارلخ القصو 

 : سلسلة فرعية . المادة الموصوفة ى مستو  

 ( عشرون ملفًا .20: ) ونوع المادة الموصوفة ىمد

  .وزارة االقتصاد والتجارة الخارجية: (ءىنش  مصدر الوثائق ) الم  

 م1971لسممنة  1769صممدر قممرار جمهمموري رقممم :  ئنشنن  داري للم  التننارلخ اإل
بإعممادة تنظمميم وزارة االقتصمماد والتجممارة الخارجيممة، واختصممت المموزارة بممالتخطيط 

تلفممة فممي مجمماالت االقتصمماد والتجممارة الخارجيممة ومتابعتهمما وجممه النشمماا المخأل
وإدارات  ،والرقابممة عليهمما، ويتكممون الهيكممل التنظيمممي للمموزارة مممن عممدة وكمماالت 

وقطاعممات مممن ضمممنها قطمما  التجممارة الخارجيممة، ويكممون هممذا القطمما   ،عامممة
عيممد تنظمميم وزارة االقتصمماد أ مسممئواًل عممن تنفيممذ عمليممات التصممدير واالسممتيراد، و 

صمممب  اسممممها وزارة أ( و دمجمممت فمممي وزارة الخزانمممة )الماليمممةأوالتجمممارة الخارجيمممة و 
 944وذلمك بموجمب قمرار جمهموري رقممم  ؛الماليمة واالقتصماد والتجمارة الخارجيمة

لسمنة  610صمدر قمرار جمهموري دخمر رقمم   م1974، وفي عام  م1973لسنة  
للتجمممارة الخارجيمممة، ثمممم صمممب  هنممما  وزارة مسمممتقلة أو  ،بتشمممكيل الممموزارة م1974

 ىبتنظمممميم وزارة التجممممارة علمممم م1975لسممممنة  101صممممدر قممممرار جمهمممموري رقممممم 
سا  دمل نشاا التجارة الداخلية مع نشاا التجارة الخارجيمة فمي وزارة واحمدة أ

لسمممممنة  118رقمممممم صمممممدر القمممممانون  م1975تسممممممي وزارة التجمممممارة، وفمممممي عمممممام 
لكممل مممن  انون االسممتيراد والتصممدير، وقممد أبمما  القمم االسممتيراد م فممي شممأن 1975

صمممدار قمممرار بتحديمممد إجمممارة بتلمممزم القمممانون وزيمممر الأو  ،القطممما  العمممام والخممماا 
صمممدر أذلمممك  ىوبنممماء علممم ؛جمممراءات والقواعمممد التمممي تمممنظم عمليمممات االسمممتيراد اإل
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بشممممأن القممممرار الموحممممد  م1978لسممممنة  1036رقممممم  اً وزاريمممم اً وزيممممر التجممممارة قممممرار 
فممممممي شممممممأن االسممممممتيراد  م1975نة لسمممممم 118لالئحممممممة التنفيذيممممممة لقممممممانون رقممممممم 

وقمممد تقمممرر  م،1978كتممموبر أعمممادة تشمممكيل الممموزارة فمممي إ ذلمممك  والتصمممدير، وتمممال
دماج نشاا التجارة الخارجية ممع نشماا االقتصماد فمي وزارة واحمدة باسمم وزارة إ

 م1982لسنة  338االقتصاد والتجارة الخارجية، ثم صدر قرار جمهوري رقم 
وكمان  ،يم وزارة االقتصماد والتجمارة الخارجيمةبتنظ م1988لسنة   40وقرار رقم  

وجه النشاا المختلفة في مجاالت االقتصاد هم اختصاصاتها التخطيط ألأ من  
عمممداد مشمممروعات القممموانين والقمممرارات المنظممممة لعمليمممات إ و  ،والتجمممارة الخارجيمممة
 صدار القرارات التنفيذية لها .إاالستيراد والتصدير و 

  م .1981: بدأ تدوين الوثائق منذ سنة  هائمنش ىتارلخ نمو الوثائق لد -

  م.1981: سنة  و الوصاية من ق   المنشئأتارلخ ال فظ  -

  .: وزارة االقتصاد والتجارة الخارجية المصدر المباشر ل قتناء -

: تشمل وثائق استيراد السيارات وقطع الغيار الالزممة الموضوعي  ى الم تو   -
وثمممائق تتعلمممق بنظمممام اسمممتيراد السممميارات  موضممموعات متنوعمممة، وهمممي ىلهممما علممم

وشروا استيرادها طبقًا للقرارات الوزارية في تلك الفترة، سواء سيارات الركموى 
سممميارات الركممموى المممواردة  أمالخممماا  أمالمممواردة بامممرت االسمممتعمال الشخصمممي 

فممراج عممن السمميارات المسممتوردة مممن تتعلممق بطلبممات اإل كممماجممرة، تحممت نظممام األ
و مخالفمة للقواعمد أفراج عن سيارات مخالفمة لشمرا العممر  اإلوكذلك    ،الجمار 
التماسممات مممن المموكالء والشممركات التجاريممة للنظممر وتتعلممق أيضمما ب ،االسممتيرادية

ضممرار الناتجممة عممن تطبيممق القممرارات الوزاريممة المتالحقممة فممي مطممالبهم بسممبب األ
الخمماا بالحممد مممن اسممتيراد  م1985لسممنة  6القممرار رقممم  :مثممل ،فممي تلممك الفتممرة
المشاكل التمي واجهمت مسمتوردي قطمع تيمار السميارات ، وتبين أيضًا  السيارات 
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 ،رديئمة مقلمدة سواق بقطع تيار مسمتوردةضراق األإ وكذلك  ،"" المرسيد   :مثل
ثير القمممرارات أموقمممف السممميارات المسمممتوردة والمخزنمممة فمممي المنممماطق الحمممرة وتمممو 

طلبمممممات تخمممممص رفمممممع الاراممممممات المقمممممررة علمممممي السممممميارات  ، وريمممممة عليهممممماالوزا
 وضير ذلك . ،المستوردة المخالفة للقواعد االستيرادية

  .: ُحفظت حفظًا دائماً  معلومات التقولم واالستبعاد -

  .العمل بها ى: انته ترييرات التراكم -

طبقمممًا لقاعمممدة البيانمممات بمممدار  الملفمممات مرتبمممة بكمممود الملمممف:  نظنننام الترتيننن  -
 الوثائق القومية

  م.1954لسنة  356: ُضمت بموجب القانون رقم  الوضع القانوني -

تصمممري  ممممن دار  ىطمممال  بعمممد الحصمممول علممم: متاحمممة لإل تاحنننةشنننرو  اإل  -
  .الوثائق

تصمري  ممن   ى: متاحمة بعمد الحصمول علم  شرو  النشر والنسخ والتصولر  -
   .الدار

  .الفرنسية –نجليزية اإل -: اللاة العربية  موصوفة وخطو هالرة المادة ال -

  .لة الكاتبة خط اا -: خط الرقعة  الخطو  -

 إلمىحمد مما، بعضمها يحتماج  إلى: الملفات بحالة جيدة   الخصائص المادية  -
 .الترميم والتنظيم

: قاعمممدة البيانمممات تتضممممن كمممود  يجننناد بننندار الوثنننائق القومينننةوسنننائ  اإل -
  .والفترة التاريخية ،وعنوانه  ،الملف

  .: دار الوثائق القومية صولمكان األ -
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 يوجد : ال  النسخ المتاحة -

 : د الوثائقية  ذات الع قة بالمادة الموصوفة بالدارالموا -

وزارة  -وثممممممائق وزارة الماليممممممة  -وثممممممائق وزارة االقتصمممممماد والتجممممممارة الخارجيممممممة 
 البنو  .  -صالت اوزارة النقل والمو  -الداخلية 

:  ى خنر أمناكن حفنظ أالمواد الوثائقية ذات الع قة بالمادة الموصنوفة فني   -
  .ضير معروفة

 :  المادة الموصوفة ىمنشورات اعتمدت عل -

م 1981بحممث بعنمموان " وثممائق اسممتيراد السمميارات وقطممع الغيممار فممي الفتممرة مممن 
 -نسمانية مجلة كليمة الدراسمات اإل  -رشيفية دبلوماتية  أم " دراسة    1990  إلى

 م.2021يونيو 

  -بطاقات وصف لنماذب من ملفات استيراد السيارات : –ب 
السمميارات طبقممًا لقواعمممد عممداد بطاقممات وصمممف لنممماذج مممن ملفممات اسمممتيراد إ تممم 
تم اختيار تسمعة عناصمر ممن   د ، وق  ISADرشيفي  الدولي للوصف األ  نالتقني

سمب ممع الملفمات الموصموفة، لتتنارشميفي،  الدولي للوصمف األ  نعناصر التقني
دراجهما فمي بطاقمة إولكي ال يتم تكمرار بعمض البيانمات والمعلوممات التمي سمبق 

العناصمممر تقمممدم لنممما جميمممع البيانمممات  هن همممذ ألمممي إضمممافة ة، باإللوصمممف السلسممم
التعريم  بمالملف ووصمفه وصمفًا  إلمىوالمعلومات الخاصمة بكمل ملمف، وتمىدي 

 دقيقًا .
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  : ولىالبطاقة األ  -

-005557 /   / ت / أ. ق. و / و. م.  / د. : ج. رجنننننناعرمننننننز اإل 
0079(1). 

 . 14: استيراد السيارات وقطع الغيار الالزمة لها جم  العنوان

 م1987أضسط   16/  م1987مايو  4:   ى التوارلخ القصو 

 : ملف  المادة الموصوفة ى مستو 

ممائتين وإحمدى عشمرة  ( 211): ملمف تضممن  وننوع المنادة الموصنوفة ىمند
  .وثيقة

فمراج عمن طلبات بشمأن اإل ىتشتمل وثائق الملف عل  :    الموضوعي  ى الم تو 
 ةطلب بالموافق -بيان جمركي عن سيارة برسم الوارد   -سيارات من الجمار  

سممممداد الرسمممموم والضممممرائب  -اسممممتيراد محركممممات ضيممممر كاملممممة للسمممميارات  ىعلمممم
الت ومعمدات دباسمتيراد    السمما  رمعمايي  –جانمب  األ  ىالجمركية المسمتحقة علم

 74لسممنة  43حكممام قممانون االسممتثمار رقممم مسممتعملة للمشممروعات الخاضممعة أل
 ىعلمممم ةراضممممي الزراعيممممة للموافقممممطلبممممات خاصممممة بمستصمممملحي األ -المعممممدل 

تقريممر  -طلبممات بشممأن اسممتيراد قطممع تيممار السمميارات  -اسمتيراد سمميارات النقممل 
فممممراج عنهمممما برسممممم المعممممارت بمدينممممة بشممممأن السمممميارات المسممممتوردة السممممابق اإل

مممذكرة بشممأن حظممر اسممتيراد السمملع المسمممو  باسممتيرادها مممن  -بورسممعيد الحممرة 
فراج تصماد بماإلصدور موافقة من وزيمر االق -داخل البالد   إلىالمناطق الحرة  

 

 ، و : دار الوثممممائق القوميممممة ، د.م.  : جمهوريممممة مصممممر العربيممممة رمممممز االرجمممما  : ج. (1)
: رممز     : استيراد السميارات، ت : وزارة االقتصاد والتجارة الخارجية ، أ.  ق.  و.

 كود الملف. 0079-005557الملف ، 

 



 

 
 

 

 

1335 

طلبممممات  -سمممميارة مخزنممممة بالمنمممماطق الحممممرة سممممت وعشممممرين  (26)عممممن عممممدد 
داريممممة بالنسممممبة لقطممممع الغيممممار للسمممميارات عفمممماء عممممن سممممداد المصمممماري  اإلباإل

سممعاف إفممراج عممن سمميارة مممذكرة بشممأن طلممب اإل -المرسمميد  الواجبممة الممورود 
 .م1982موديل  504مجهزة بيجو 

 الملف مرتبة زمنيًا  : الوثائق داخل نظام الترتي  -

 نجليزية اللاة اإل -: اللاة العربية  لرة المادة الموصوفة وخطو ها -

  .خط االة الكاتبة -خط الرقعة  

 ترميم  إلى: يحتاج  الخصائص المادية -

 :البطاقة الثانية  -

-005559 /   /        ت / أ. ق. و / و. م.  / د.  : ج.  رجاعرمز اإل 
0079(1 ) 

 16: استيراد السيارات وقطع الغيار الالزمة لها جم العنوان

 م1988يونيو  30/  م1988يناير  19:   ى التوارلخ القصو 

 : ملف  المادة الموصوفة ى مستو 

ممممائتين وإحمممدى  (221 ) ملمممف يتضممممن :  وننننوع المنننادة الموصنننوفة ىمننند
  .وثيقةوعشرين 

 

 : دار الوثممممممائق القوميممممممة، و العربيممممممة، د.: جمهوريممممممة مصممممممر م.  : ج.رجمممممما رمممممممز اإل (1)
: رمممز   ، : اسممتيراد السمميارات  : وزارة االقتصمماد والتجممارة الخارجيممة ، أ.ت ق. و.

 .كود الملف 0079-005559الملف، 
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صحاى شركات السيارات والموكالء أطلبات مقدمة من  :  الموضوعي  ى الم تو 
طلمب مقمدم  -لوزير االقتصماد والتجمارة الخارجيمة بخصموا قمرارات االسمتيراد 

مممن شممركة مصممر لتجممارة السمميارات للموافقممة علممي اسممتيراد سمميارات قممالى فولفممو 
زوجممة سممفير الصممطحاى سمميارتها  طلممب  -لحسمماى شممركة النصممر للمالحممات 

ضنمام اسمتيراد سميارتين مجهمزتين لنقمل األ ىطلب بشأن الموافقة علم  -الخاصة  
طلمممب الشمممركة العربيمممة العالميمممة  -عممممال التصمممدير أ والمممماعز السمممتخدامها فمممي 
حكمام قمانون االسمتثمار المعمدل باسمتيراد سميارتين أللبصريات المقاممة فمي ظمل  

مممممذكرة  -ء سمممميارة ممممن ضرامممممة شمممرا العمممممر عفمممماإ  ىالموافقممممة علممم -مرسممميد  
ت التممممي افممممراج النهممممائي عممممن السمممميار المممموزير بشممممأن موضممممو  اإل ىللعممممرت علمممم

عمممممال الصمممملب مممممن المنطقممممة الحممممرة اسممممتوردتها الشممممركة المصممممرية اليابانيممممة أل
قمممرارات جمركيمممة عمممن البضمممائع المممواردة إكمممما توجمممد صمممور ممممن  -سمممكندرية باإل

الممموزير بشمممأن  ىممممذكرة للعمممرت علممم -الجممممار  وبيمممان معاينمممة ممممن مصممملحة 
التعهمممممممممدات الخاصمممممممممة بقطمممممممممع الغيمممممممممار المممممممممواردة بالتيسممممممممميرات الصمممممممممادرة فمممممممممي 

  م.21/10/1985

 : الوثائق داخل الملف مرتبة زمنيًا  نظام الترتي  -

 نجليزية اللاة اإل -: اللاة العربية  لرة المادة الموصوفة وخطو ها -

  .خط االة الكاتبة-خط الرقعة 

 : حالته جيدة  الخصائص المادية -
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 : البطاقة الثالثة -

-005567 / ت / أ.   /  ق. و / و. م.  / د. : ج. رجننننناعرمنننننز اإل 
0079(1). 

 24: استيراد السيارات وقطع الغيار الالزمة لها جم العنوان 

 .م1990كتوبر أ 30/  م1990أضسط   1:   ى التوارلخ القصو 

 : ملف  المادة الموصوفة ى مستو 

( مائمة وسمت وسمبعون 176)  : ملمف يتضممن    وننوع المنادة الموصنوفة  ىمد
 وثيقة 

اسمتيراد سميارات والموافقمة  ى: طلبمات بشمأن الموافقمة علم  الموضوعي  ى الم تو 
المموزير فممي شممأن طلممب  ىمممذكرة للعممرت علمم -فممراج عنهمما بالجمممار  اإل ىعلمم

شممركة ديامونممد للجمموارى والمالبمم  الجمماهزة لتعممديل موديممل سمميارة ركمموى سممبق 
فراج عن سيارة الوزير بشأن اإل ىمذكرة للعرت عل -استيرادها    ىالموافقة عل

طلمممب بشمممأن اسمممتيراد سمممت  - م1990موديمممل  ىنصمممف نقمممل فمممان لنقمممل المممموت
المموزير بشممأن طلممب  ىمممذكرة للعممرت علمم –سمميارات نقممل علممف وقطممع تيارهمما 

سمت  (26)فمراج عمنشركة مشروعات الاماز الطبيعمي لرفمع الاراممة المقمررة لإل
ممممذكرة بشمممأن طلمممب شمممركة المالحمممة الوطنيمممة لتعمممديل  -سممميارة فيمممات وعشمممرين 

ممممذكرة بشمممأن  - 91موديمممل  إلمممى 90موديمممل سممميارتين مرسممميد  ممممن موديمممل 
ممذكرة بشمأن  -بمالميراث لميهم إفراج عمن السميارة التمي تئمول السما  للورثة باإل

 

 : دار الوثمممممائق القوميمممممة ، و : جمهوريمممممة مصمممممر العربيمممممة، د.م.  : ج.رجممممما رممممممز اإل (1)
: رممممز   سمممتيراد السممميارات،: ا  ، أ.والتجمممارة الخارجيمممةزارة االقتصممماد : و ت ق. و.

 .كود الملف 0079-005567، الملف
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طلبمممات بشمممأن  -طلمممب فمممر  بنمممك العربمممي المحمممدود اسمممتيراد سممميارة مرسممميد  
طلمممممب  -فممممراج عممممن سمممميارات مخالفممممة لشمممممرا العمممممر والقواعممممد االسممممتيرادية اإل

شمممراء سممميارة ركممموى  ى( بشمممأن الموافقمممة علممم)مكتمممب المحمممافم   محافظمممة المنيممما
فراج عممن مصممر بمماإلوطلممب هيئممة كهربمماء  - 505جديممدة ماركممة بيجممو طممراز 
 سيارة مرسيد  وضير ذلك .

 : الوثائق داخل الملف مرتبة زمنيًا  نظام الترتي  -

 نجليزية اللاة اإل -: اللاة العربية  لرة المادة الموصوفة وخطو ها -

 .خط االة الكاتبة –خط الرقعة  -

 حد ما  إلى: جيدة  الخصائص المادية -

 : البطاقة الرابعة -

-005556 /     / ت / أ. ق. و / و. م.  / د. : ج. رجننناعرمنننز اإل 
0079 (1) 

 13: استيراد السيارات وقطع الغيار الالزمة لها جم العنوان

 م1987بريل إ 29/  م1986نوفمبر  2:   التوارلخ القصوي 

 : ملف  المادة الموصوفة ى مستو 

 ان وسبع وتسمعون ( مائت 297): ملف يتضمن    ونوع المادة الموصوفة  ىمد
 وثيقة 

 

 : دار الوثمممممائق القوميمممممة ، و ، د.م. : جمهوريمممممة مصمممممر العربيمممممة  : ج.رجممممما رممممممز اإل (1)
: رمممز   ،  : اسممتيراد السمميارات ، أ.زارة االقتصمماد والتجممارة الخارجيممة: و ت ق. و.

 كود الملف. 0079-005556، الملف
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وضمما  السمميارات أ: طلممب بشممأن المعاونممة فممي تسمموية  الموضننوعي ى الم تننو 
 –فمراج عنهما لمشمروعات المنماطق الحمرة تحمت نظمام الموقوفمات التي سمبق اإل

 25000الج ترينممدنل بشممأن التضممرر مممن تحديممد مبلممع دمممذكرة خاصممة بشممركة 
راكز الخدممة والصميانة مصري الستيراد متطلبات م  هجنيخمسة وعشرين ألف  

ال يمممة نتيجممة للتايممرات  هوطلبهمما رفممع هممذ  ،للمموكالء التجمماريين مممن قطممع الغيممار
مذكرة للعرت  -قيمة الجنية المصري وتاير سعر الصرف   ىالتي طرأت عل

ن االقتصمممادية والماليمممة بشمممأن الطلبمممات ىو اللجنمممة العليممما للسياسمممات والشممم ىعلممم
لسمنة  6حكمام القمرار رقمم أمن تطبيق المقدمة من جهات مختلفة تتضرر فيها  

نمممموذج لطلمممب اسمممتيراد  -والخممماا باسمممتيراد السممميارات ممممن الخمممارج  م1985
خطمماى ضمممان بنممك مصممر  -سمميارات خاصممة بشممركة لطفممي منصممور للتجممارة 

سمممكندرية لضممممان اسمممتيراد قطمممع تيمممار إالمممدولي بمبمممالع معينمممة لصمممال  جممممار  
 ةباظة مدير مركز التنمية والتجارة للموافقأطلب مقدم من وجيه   -وتوبيسات  أ
خطمماى ضمممان بنممك مصممر الممدولي بمبممالع  -يراد عممدد سممبع سمميارات اسممت ىعلمم

طممع تيممار خاصممة بشممركة سممكندرية لضمممان اسممتيراد قإمعينممة لصممال  جمممار  
 ( لصناعة المقطورات والهياكل المعدنية .جوريكا مصر )جيكو

  .: الوثائق داخل الملف ضير مرتبة نظام الترتي  -

 نجليزية اللاة اإل -العربية : اللاة  لرة المادة الموصوفة وخطو ها -

  .االة الكاتبة -خط الرقعة  -

 .الترميم إلى: يحتاج  الخصائص المادية -
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 : البطاقة الخامسة -

-005555 /     / ت / أ. ق. م. . / د.و / و. : ج. رجننناعرمنننز اإل 
0079(1) 

 

 11: استيراد السيارات وقطع الغيار الالزمة لها جم  العنوان

  م1986مايو  29/  م1986: يناير  التوارلخ القصوي 

  .: ملف المادة الموصوفة ى مستو 

و خممممم  ( مائممممة  175): ملممممف يتضمممممن  ونننننوع المننننادة الموصننننوفة ىمنننند
 وثيقة وسبعون 

اسمتيراد قيممة التعمويض المذي تمم   ىعلم  ة: طلب بالموافقم  الموضوعي  ى الم تو 
دفعممه فممي جمممر  نوبيممع عممن سمميارة نصممف نقممل ماركممة تويوتمما هممايلك  موديممل 

عممداد المشممروعات التابعممة إ فممراج عممن السمميارات الخاصممة بوحممدة طلممب اإل -83
طلمممب بشمممأن السمممما   -للهيئمممة العاممممة لمشمممروعات التعميمممر والتنميمممة الزراعيمممة 

دخال السيارات التي تم شمراىها ببلجيكا إل  لتجار السيارات المصريين الم يمين
بيممممان  -والمخالفممممة لشممممرا العمممممر  م1985لسممممنة  6القممممرار رقممممم  قبممممل صممممدور

نمممموا  أفممممراج عممممن بشممممأن اإل م1986يونيممممو  30 ىالتيسمممميرات التممممي تسممممري حتمممم
قبمممممممممل  أم م6/2/1984السمممممممميارات بالمدينمممممممممة الحممممممممرة بورسمممممممممعيد سممممممممواء قبمممممممممل 

الجمركمي عمن السميارات اليابانيمة فمراج مذكرة بشأن موقف اإل -  م5/1/1985

 

 ، و : دار الوثمممائق القوميمممة م.  : جمهوريمممة مصمممر العربيمممة  ، د. : ج.رجممما رممممز اإل (1)
: رمممز   ، : اسممتيراد السمميارات ت : وزارة االقتصمماد والتجممارة الخارجيممة ، أ. ق. و.

 .كود الملف 0079-005555الملف ، 
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 ىممممذكرة للعمممرت علممم -حمممد عممممالء بنمممك الجيمممزة الممموطني أالمسمممتوردة لصمممال  
فمراج عمن طلبمات بشمأن اإل -الوزير بشأن السيارات الموجودة بالمناطق الحمرة  

 سيارات من الجمر  .

 : الوثائق داخل الملف مرتبة ترتيبًا زمنيًا  نظام الترتي  -

 نجليزية اللاة اإل -: اللاة العربية  لرة المادة الموصوفة وخطو ها -

  .خط االة الكاتبة-خط الرقعة  -

 ترميم  إلى: يحتاج  الخصائص المادية -

 البطاقة السادسة :  -

-005469/   / ت / أ. ق. و / و. م.  / د. : ج. رجننننننناعرمنننننننز اإل 
0079 (1). 

 

  .: استيراد السيارات والقاطرات وقطع الغيار الالزمة لها العنوان

  م1982ضسط  أ  29/  م1981فبراير  11:   ى التوارلخ القصو 

  .: ملف المادة الموصوفة ى مستو 

 ( مائتان وخم  وستون  265)  : ملف يتضمن  ونوع المادة الموصوفة  ىمد
 وثيقة 

 

 : دار الوثمممممائق القوميمممممة ، و ، د.العربيمممممةم. : جمهوريمممممة مصمممممر  : ج.رجممممما رممممممز اإل (1)
: رمممز    ، : اسممتيراد السمميارات : وزارة االقتصمماد والتجممارة الخارجيممة ، أ.ت ق. و.

 .كود الملف 0079-005469الملف ، 
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صالت بخصوا عدم امن وزير النقل والمو مكاتبات :  الموضوعي ى الم تو 
وزان المقررة من فراج عن سيارات النقل التي تزيد حمولتها عن األالسما  باإل

فممراج عممن سمميارات طلبممات بشممأن اإل -الجمممار  وعممدم قبممول التصممال  بشممأنها 
طلب  -االستيرادية  جراءات  مين والتجارة مخالفة لإلأالشركة العربية للت  تخص  

و  م1977اسمممتيراد سممميارات نقمممل مرسممميد  مسمممتعملة موديالتهممما مممما بمممين سمممنة 
بخصمموا اسممتيراد سمميارات  م1982لسممنة  187قممرار وزاري رقممم  - م1982

 ،صمممفات وزارة النقممملامو  ةنقمممل للبضمممائع والمقطمممورات والجمممرارات بشمممرا مراعممما
مقدمة من شركة  ى شكو   ،ى خر الشروا االستيرادية السارية األ إلىضافة باإل

العمممموادلي للتجممممارة والهندسممممة حممممول تضممممررها مممممن قيممممام شممممركة مصممممر لتجممممارة 
عقمممد توزيمممع لمنطقمممة  -السممميارات باسمممتيراد مقطمممورات لحسممماى بعمممض التجمممار 
لتجمممممارة السممممميارات )عمممممادل  محمممممافظتي الدقهليمممممة ودميممممماا بمممممين شمممممركة مصمممممر

بشمممأن  ى خمممر أطلبمممات  -( والمممموز  توفيمممق محممممد فتحمممي عممموت ا الصممميرفي
 .فراج عن السيارات من الجمار اإل

  .: الوثائق داخل الملف ضير مرتبة نظام الترتي 

 نجليزية اللاة اإل -: اللاة العربية  لرة المادة الموصوفة وخطو ها -

  .خط االة الكاتبة-خط الرقعة  -

 الترميم والتنظيم  إلى: يحتاج  الخصائص المادية -

 :الوثيقة داخ  الملفات ى مستو  ىبطاقات وصف عل -جم 
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 : ولىالبطاقة األ  -

-005470 /     / ت / أ. ق. و / و. م.  / د. : ج. رجننناعرمنننز اإل 
 (1)/ د.ر 0079

 .بشأن شكوى السوق الحرة للسيارات الحديثة: مذكرة  العنوان

 .م1981: ديسمبر  ى التوارلخ القصو 

  .: وثيقة داخل ملف المادة الموصوفة ى مستو 

  .: وثيقة مكونة من ست ورقات  ونوع المادة الموصوفة ىمد

المقدمة من  ى الوزير بشأن الشكو  ى: مذكرة للعرت عل  الموضوعي  ى الم تو 
 ىحمد إالسموق الحمرة للسميارات الحديثمة ) دارةإالسيد يوسف خليل رئي  مجل  

فمممي تطبيمممق القمممرار  ى (، وتنحصمممر الشمممكو شمممركات االسمممتثمار والمنممماطق الحمممرة
بعممدم السممما  باالسممتيراد مممن المنمماطق الحممرة  م1981لسممنة  259المموزاري رقممم 

 ةيمأبوقمف ممن   م13/5/1982وقرار البنك المركزي الصادر بتماريخ    ،بمصر
 تسهيالت جديدة لتمويل بيع وشراء سيارات الركوى .

 : اللاة العربية  وصوفةلرة المادة الم

 : االة الكاتبة  الخط

 : جيدة  الخصائص المادية

  
 

 ، و: دار الوثممممممائق القوميممممممة ، د.م. : جمهوريممممممة مصممممممر العربيممممممة : ج.رجمممممما رمممممممز اإل (1)
: رممممز    : اسمممتيراد السممميارات، ، أ.والتجمممارة الخارجيمممةزارة االقتصممماد : و ت ق. و.

  .كود الملف ، د.ر: الوثيقة بدون رقم0079-005470الملف ، 
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 البطاقة الثانية : -

-005551 /    /  ت / أ. ق. م.  / د.و / و. : ج. رجنننناعرمننننز اإل 
0079  /774(1) 

 موافقة لجنة الترشيد  ى: طلب إفادة عن الحصول عل العنوان

 م1985ضسط  أ  19:   ى التوارلخ القصو 

 : وثيقة داخل ملف  المادة الموصوفة ى مستو 

 : وثيقة مكونة من ورقة واحدة  ونوع المادة الموصوفة ىمد

راسممكوم أو دارة شممركة إ: طلممب مقممدم مممن رئممي  مجلمم   الموضننوعي ى الم تننو 
طفممماء الحريمممق المجهمممزة وقطمممع تيارهممما المسممممو  إفادتمممه عمممن نوعيمممات سممميارة إب

 ىموافقمة لجنممة الترشمميد علمم ىول علممللشممركة الحصمم حيممث لممم يتسمنَ  ،باسمتيرادها
ن السميارات ذات أالشمركة بم  ىالموزارة علم  رد  كان  استيراد عدد خم  سيارات، و 

 244االستعمال الخاا لم ترد بقوائم السلع المرشدة طبقًا للقرار الموزاري رقمم 
 .م1985لسنة 

 .: العربية لرة المادة الموصوفة

 :االة الكاتبة   الخط

 : جيدة  الماديةالخصائص  

  
 

 و : دار الوثممممائق القوميممممة ،  ، د.م. : جمهوريممممة مصممممر العربيممممة  : ج.رجمممما رمممممز اإل (1)
مممز : ر    ،السمميارات  : اسممتيراد  ، أ.زارة االقتصمماد والتجممارة الخارجيممة: و ت ق. و.

 : رقم الوثيقة 774كود الملف،  0079-005551، الملف
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 البطاقة الثالثة :  -

-005556 /   /  ت / أ. ق. و / و. م.  / د. : ج. رجنننناعرمننننز اإل 
 (1)/ د.ر  0079

  ىاستيراد سيارة الستعمال المستشف ى: طلب الموافقة علالعنوان 

 م1987فبراير  1:  ى التوارلخ القصو 

 : وثيقة داخل ملف  المادة الموصوفة ى مستو 

 : وثيقة مكونة من ورقة واحدة  ونوع المادة الموصوفة ىمد

كليوبماترا الخاصمة بالموافقمة   ى: طلمب مقمدم ممن مستشمف  الموضنوعي  ى الم تو 
 انتقممممالالسممممتعمالها فممممي ؛ (88موديممممل  230اسممممتيراد سمممميارة مرسمممميد  ) ىعلمممم

طبمممماء األ والسممممتعمال ،عمممممال الخاصممممة بهممممانهمممماء األإل ىالمسممممئولين بالمستشممممف
 الزائرين من خارج مصر .

 : العربية  لرة المادة الموصوفة

 : االة الكاتبة الخط  

 : جيدة  الخصائص المادية

  

 

 ، و: دار الوثمممممائق القوميمممممة ، د.م. : جمهوريمممممة مصمممممر العربيمممممة رجممممما  : ج.رممممممز اإل (1)
: رمممز     : اسممتيراد السمميارات، ، أ.زارة االقتصمماد والتجممارة الخارجيممة: و ت ق. و.

 : الوثيقة بدون رقم كود الملف، د.ر 0079-005556، الملف
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 : البطاقة الرابعة -

-005560 /   /  ت / أ. ق. م.  / د.و / و. : ج. رجنننننناعرمننننننز اإل 
0079 /4080 (1)  

 : استيراد قطع تيار مخالفة للقرارات االستيرادية  العنوان

 م1988ديسمبر  22:   ى التوارلخ القصو 

  .: وثيقة داخل ملف المادة الموصوفة ى مستو 

  .: وثيقة مكونة من ورقة واحدة ونوع المادة الموصوفة ىمد

صمملية لقطممع تيممار شممارة بخصمموا قيممام الشممركة األإ:  الموضننوعي ى الم تننو 
باسمممتيراد رسمممالة قطمممع تيمممار بالمخالفمممة للقمممرارات _ خممماا قطممما  _ السممميارات 

 االستيرادية المنظمة لذلك .

 : العربية  لرة المادة الموصوفة

 : االة الكاتبة   الخط

 : جيدة   الخصائص المادية

  

 

 و : دار الوثمممائق القوميمممة ،  ، د.م.  : جمهوريمممة مصمممر العربيمممة رجممما  : ج.رممممز اإل (1)
رممز  :  ، : اسمتيراد السميارات ت : وزارة االقتصاد والتجارة الخارجية، أ.  ق.  و.

  .: رقم الوثيقة 4080كود الملف ، 0079-005560الملف ، 

 

 



 

 
 

 

 

1347 

 : البطاقة الخامسة -

-005565 /   : ج.م.  / د.و / و.ق.ت / أ.  /  رجننننننننناعرمنننننننننز اإل 
 .(1)/ د.ر  0079

 : مذكرة بشأن نسبة الواردات من السيارات  العنوان

 م1990فبراير  1:   ى التوارلخ القصو 

 : وثيقة داخل ملف  المادة الموصوفة ى مستو 

 : وثيقة مكونة من ورقتين  ونوع المادة الموصوفة ىمد

: مذكرة بشأن زيادة نسبة الواردات من السيارات بصورة    الموضوعي ى الم تو 
  .تعادل نسبتها قبل صدور القرارات الخاصة بالحد من استيرادها

 : العربية  لرة المادة الموصوفة

 : االة الكاتبة   الخط

 : جيدة  الخصائص المادية

  

 

 و : دار الوثمممائق القوميمممة ،  ، د.جمهوريمممة مصمممر العربيمممة م.  : رجممما  : ج.رممممز اإل (1)
:   ،  : اسممممتيراد السمممميارات ت : وزارة االقتصمممماد والتجممممارة الخارجيممممة ، أ. ق. و.

 .: الوثيقة بدون رقمكود الملف، د.ر 0079-005565، رمز الملف
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 البطاقة السادسة : -

-005470 /    /   ت / أ. ق. و / و. م.  / د. : ج. رجنناعرمننز اإل 
0079  /2653(1) 

 .فراج عن سيارات : طلب باإل العنوان

 .م1983مار   28:   ى التوارلخ القصو 

  .: وثيقة داخل ملف المادة الموصوفة ى مستو 

  .: وثيقة مكونة من ورقة واحدة ونوع المادة الموصوفة ىمد

: طلمممب مقمممدم ممممن مكتمممب الحريمممري للتجمممارة واالسمممتيراد  الموضنننوعي ى الم تنننو 
 م1982لسمممممنة  190تطبيمممممق القمممممرار رقمممممم  ىعلممممم ةبشمممممأن الموافقممممم ،والتصمممممدير

 التي قام المكتب باستيرادها العشرة سيارات الفراج عن واإل

 : العربية  لرة المادة الموصوفة

 : االة الكاتبة   الخط

 : جيدة  الخصائص المادية

 زمنية لملفات م   الدراسة :قائمة حصر  –د 
عداد قائمة حصر زمنية لملفمات اسمتيراد السميارات التابعمة لموزارة االقتصماد إ تم  

 -حدث كما يلي :األ إلىقدم والتجارة الخارجية، مرتبة ترتيبًا زمنيًا من األ

 

 ، وثممممممائق القوميممممممة: دار الو ، د.العربيممممممةم. : جمهوريممممممة مصممممممر  : ج.رجمممممما رمممممممز اإل (1)
رمممز  :    : اسممتيراد السمميارات، ، أ.زارة االقتصمماد والتجممارة الخارجيممة: و ت ق. و.

 .: رقم الوثيقة2653كود الملف،  0079-005470، الملف
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عدد   كود الملف  م
 الوثائق

الفترة الزمنية   اللرة 
 للملف 

 عنوان الملف 

العربيمممممممممممممممممممممممة و  265 005469-0079 1
 نجليزيةاإل

 والفرنسية

 م/1981فبراير11

ضسمممممممممممممممممممممممممممممممممممط  أ  29
 م1982

ول  اسممممممممممممممممممممتيراد أجممممممممممممممممممممزء 
السيارات والقمماطرات وقطممع 

 الغيار الالزمة لها  

 

العربيممممممممممممممممممة  و  295 005470-0079 2
 نجليزية  اإل

 /1982ضسممممممط أ 31
 م1983يوليو   11

اسممممممممممممممممممممممتيراد السمممممممممممممممممممممميارات 
والقممممماطرات وقطمممممع الغيمممممار 

 الالزمة لها

العربيممممممممممممممممممة  و  199 005471-0079 3
 نجليزيةاإل

ضسممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممط  أ  6
ضسممممط  أ 7 م/1983
 م1984

اسممممممممممممممممممممممتيراد السمممممممممممممممممممممميارات 
والقممممماطرات وقطمممممع الغيمممممار 

 الالزمة لها

العربيممممممممممممممممممة  و  185 005551-0079 4
 نجليزيةاإل

 / م1985يوليمممو  13
 م1985سبتمبر   29

اسممممممممممممممممممممممتيراد السمممممممممممممممممممممميارات 
والقممممماطرات وقطمممممع الغيمممممار 

 . 7الالزمة لها جم

العربيممممممممممممممممممة  و  169 005552-0079 5
 نجليزيةاإل

سمممممممممممممممممممممممممممممممممممممبتمبر  20 
نممممموفمبر 13 م/1985
 م1985

اسممممممتيراد السمممممميارات وقطممممممع 
 8الغيار الالزمة لها جم 

العربيممممممممممممممممممة  و  188 005553-0079 6
 نجليزيةاإل

 م/1985كتمممممممممموبرأ21
 م1985ديسمبر   31

اسممممممتيراد السمممممميارات وقطممممممع 
 9الغيار الالزمة لها جم 

العربيممممممممممممممممممة  و  205 005554-0079 7
 الفرنسية  

 / 1985نممممممممممممممموفمبر  
 م1986مار  9

اسممممممتيراد السمممممميارات وقطممممممع 
 10الغيار الالزمة لها جم 

العربيممممممممممممممممممة  و  175 005555-0079 8
 نجليزيةاإل

 م /1986يناير  

 م1986مايو 29 

اسممممممتيراد السمممممميارات وقطممممممع 
 11الغيار الالزمة لها جم 
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العربيمممممممممممممممممممممممة و  297 005556-0079 9
 نجليزية  اإل

 م/ 1986نممممممموفمبر2
 م1987بريل  أ 29

اسممممممتيراد السمممممميارات وقطممممممع 
 13الغيار الالزمة لها جم 

العربيمممممممممممممممممممممممة و  211 005557-0079 10
 نجليزية  اإل

 م/ 1987مممممممممايو  4
ضسممممممممممممممممممممممممممط  أ  16

 م1987

اسممممممتيراد السمممممميارات وقطممممممع 
 14الغيار الالزمة لها جم 

العربيمممممممممممممممممممممممة و  230 005558-0079 11
 نجليزيةاإل

 م/ 1987كتوبرأ27
 م1988فبراير 2

اسممممممتيراد السمممممميارات وقطممممممع 
 15الغيار الالزمة لها جم 

العربيمممممممممممممممممممممممة و  211 005559-0079 12
 نجليزيةاإل

م/ 1988ينممماير 19
 م1988يونيو  30

اسممممممتيراد السمممممميارات وقطممممممع 
 16الغيار الالزمة لها جم 

العربيمممممممممممممممممممممممة و  226 005560-0079 13
 نجليزية  اإل

 م/ 1988يونيمممممممو30
 م1988برمديس31

اسممممممتيراد السمممممميارات وقطممممممع 
 17الغيار الالزمة لها جم 

العربيمممممممممممممممممممممممة و  225 005561-0079 14
 نجليزيةاإل

 م/ 1989ينممممممممممممممماير3
 م1989ابريل  29

اسممممممتيراد السمممممميارات وقطممممممع 
 18الغيار الالزمة لها جم 

العربيمممممممممممممممممممممممة و  159 005562-0079 15
 نجليزيةاإل

 م / 1989مايو   2

 م1989سبتمبر   2

اسممممممتيراد السمممممميارات وقطممممممع 
 19الغيار الالزمة لها جم 

العربيمممممممممممممممممممممممة و  188 005563-0079 16
 نجليزيةاإل

 م/ 1989مممممممممايو  3
 م1989ديسمبر12

اسممممممتيراد السمممممميارات وقطممممممع 
 20الغيار الالزمة لها جم 

العربيمممممممممممممممممممممممة و  139 005564-0079 17
 نجليزية  اإل

 م/ 1989ديسمممممبر3
 م1990فبراير 15

اسممممممتيراد السمممممميارات وقطممممممع 
 21الغيار الالزمة لها جم 

العربيمممممممممممممممممممممممممممممممممة  154 005565-0079 18
 نجليزيممممممممممممممممةواإل

 والفرنسية  

 

 م/ 1990فبرايمممممممر8 
 م1990بريل  أ24

اسممممممتيراد السمممممميارات وقطممممممع 
 22الغيار الالزمة لها جم 
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العربيمممممممممممممممممممممممة و  203 005566-0079 19
 نجليزيممممممممممممممممممممةاإل

 والفرنسية  

 /  م1990مممممممممايو 3
 م1990يوليو 17

اسممممممتيراد السمممممميارات وقطممممممع 
 23الغيار الالزمة لها جم 

العربيمممممممممممممممممممممممممممممممممة  176 005567-0079 20
 نجليزية  واإل

 / 1990ضسممممط أ 1
 م1990كتوبرأ 30

اسممممممتيراد السمممممميارات وقطممممممع 
 24الغيار الالزمة لها جم 

 :  ال دوث لوثائق استيراد السيارات النقد الدبلوماتى

 أوال  : ال دث أو التصرف. 
البممد أن تشممار  الوثممائق فممي حممدث ممما وتعبممر عممن نشمماا ممما، وملفممات 
استيراد السيارات وقطع الغيار توثق الحالة االقتصادية لمصر فمي الفتمرة )ممن 

م (، كما تعبر عن نشاا قطا  التجمارة الخارجيمة بموزارة 1990م إلى    1981
نفيمممذ االقتصممماد والتجمممارة الخارجيمممة، حيمممث يقممموم همممذا القطممما  باإلشمممراف علمممى ت

عمليمممات اسمممتيراد السممميارات وقطمممع الغيمممار ومتابعتهممما طبقمممًا للقممموانين والقمممرارات 
 المطبقة في تلك الفترة. 

ويسمممتطيع الباحمممث ممممن خمممالل دراسمممة تلمممك الوثمممائق أن يتعمممرف علمممى 
النظممام المتبممع فممي اسممتيراد السمميارات، وقطممع الغيممار، والشممروا الواجممب توفرهمما 

ارات الركمممموى أو األجممممرة الممممواردة باممممرت فممممي االسممممتيراد بالنسممممبة السممممتيراد سممممي
االستعمال الشخصي أو الخاا، ويتم تمويله من المموارد الخاصمة، وسميارات 
الركمممموى الممممواردة باممممرت االتجممممار، وشممممروا إفممممراج الجمممممار  عممممن السمممميارات 
المسممتوردة باإلضممافة إلممى التعممرف علممى مممدى تممأثير القممرارات الوزاريممة الصممادرة 

يم عمليمة اسمتيراد السميارات علمى المسمتوردين سمواء ، بشمأن تنظم  في تلك الفترة
 . ة أم األفراد العاديين، وضير ذلكالوكالء أم الشركات التجاري
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 ثانيا  : السياس :
هممممو مجموعممممة الظممممروف واألحمممموال التممممي تحمممميط بالوثيقممممة أو الحممممدث، 

عمة سمياقات وفحص السياق أمر ضروري للتأكد من صحة الوثائق، ويوجمد أرب
: سمممياق المصمممدر، والسمممياق القمممانوني واإلداري، وسمممياق للوثيقمممة التقليديمممة، همممي

 (1)اإلجراءات، والسياق التوثيقي .

 وسوف نتناول كاًل منها على النحو التالي : 

 :   سياس المصدر -أ  

المصممدر هممو محممل إثبممات الوثيقممة، حيممث يسممعى الممدبلوماتي أواًل إلممى 
ق المصممممدر هممممو الممممذي يوضمممم  الح يقممممة إثبممممات نسممممبة الوثيقممممة لمنشممممئها، وسمممميا

الموجمممودة فمممي الوثيقمممة والوثمممائق التمممي تليهممما أو تسمممبقها، وعلمممى المممدبلوماتى أن 
يفحممممص ذلممممك السممممياق بفحممممص الوثيقممممة، و يكممممل الجهممممة، ووظائفهمممما والخممممرائط 

ي الوثيقمة التنظيمية، والتقمارير السمنوية، وخطمط التصمني ، ويحماول أن يجمد فم
 (2)ما يربطها بذلك المصدر.

مصممدر وثممائق الدراسممة هممو وزارة االقتصمماد والتجممارة الخارجيممة، صممدر 
م بإعمممممادة تنظممممميم وزارة االقتصممممماد 1971لسمممممنة  1769قمممممرار جمهممممموري رقمممممم 

والتجممارة الخارجيممة، واختصمممت المموزارة بممالتخطيط ألوجمممه النشمماا المختلفممة فمممي 
 مجممماالت االقتصممماد والتجمممارة الخارجيمممة ومتابعتهممما والرقابمممة عليهممما، وكمممان ممممن
ضمممن قطاعممات المموزارة قطممما  التجممارة الخارجيممة المممذي اخممتص بمتابعممة تنفيمممذ 

 

دينممما محممممود عبمممد اللطيممم  : االتجاهمممات الحديثمممة فمممي علمممم الوثمممائق ) المممدبلوماتيك (  (1)
  230م، ا 2017القاهرة ، دار الفكر العربي، 

 120- 119المرجع السابق :  ا  (2)
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ارجيممة عمليممات التصممدير واالسممتيراد، وأعيممد تنظمميم وزارة االقتصمماد والتجممارة الخ
(، وأصممب  اسمممها وزارة الماليممة واالقتصممماد وأدمجممت فممي وزارة الخزانممة )الماليممة

م ، 1973لسممنة  944والتجممارة الخارجيممة؛ وذلممك بموجممب قممرار جمهمموري رقممم 
م بتشمممكيل 1974لسمممنة  610م صمممدر قمممرار جمهممموري رقمممم 1974وفمممي عمممام 

الوزارة وأصمب  هنما  وزارة مسمتقلة للتجمارة الخارجيمة، ثمم صمدر قمرار جمهموري 
م بتنظميم وزارة التجمارة علمى أسما  دممل نشماا التجمارة 1975لسنة    101رقم  

تسممى وزارة التجمارة، وفمي الداخلية مع نشاا التجارة الخارجية في وزارة واحدة 
م تممممم إعمممادة تشممممكيل الممموزارة، وقممممد تقمممرر إدممممماج نشممماا التجممممارة 1978أكتممموبر 

الخارجيممة مممع نشمماا االقتصمماد فممي وزارة واحممدة باسممم وزارة االقتصمماد والتجممارة 
 40م وقممرار رقممم 1982لسممنة  338الخارجيممة، ثممم صممدر قممرار جمهمموري رقممم 

تجمممممارة الخارجيممممة، وكمممممان ممممممن أهمممممم م بتنظممممميم وزارة االقتصممممماد وال1988لسممممنة 
اختصاصممممماتها التخطممممميط ألوجمممممه النشممممماا المختلفمممممة فمممممي مجممممماالت االقتصممممماد 
والتجمممارة الخارجيمممة، وإعمممداد مشمممروعات القممموانين والقمممرارات المنظممممة لعمليمممات 

 االستيراد والتصدير وإصدار القرارات التنفيذية لها .
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ت السياةية الواردة  ولتضك سياس المصدر في وثائق الدراسة من المعلوما
 بها، وهي : 

االقتصاد  - وزارة  باسم  عنها  الصادرة   ) المصدر  هوية   ( الوثائق  عنوان 
 .( 1) ك اإلدارات الصادرة عنها الوثيقةوالتجارة الخارجية، وكذل

 .(2) رة الخارجية الموجود على الوثائقخاتم وزارة االقتصاد والتجا -

: حيمممث تتطمممابق تمممواريخ التوقيعمممات ممممع فتمممرة عممممل اريخالتوقيعمممات والتمممو  -
وزيممر االقتصمماد أصممحابها فممي المموزارة، علممى سممبيل المثممال: يظهممر توقيممع 

" علممى الوثممائق بصممفته "د . محمممد سمملطان أبممو علممي ،والتجممارة الخارجيممة
 .(3)خالل فترة توليه لمنصبه 

وتوقيمممع " أحممممد وفممماء المممدين سمممعيد " بصمممفته رئمممي  قطممما  التجمممارة الخارجيمممة  
وكيممل أول المموزارة ومستشممار ، وتوقيممع " د . أحمممد الممدو  " بصممفته (4)بممالوزارة
 .(5)الوزير

 

وثيقممة 0079-005551دار الوثممائق القوميممة : وزارة االقتصمماد والتجممارة الخارجيممة، ملممف كممود  (1)
 م .19/1/1985، وثيقة بتاريخ    0079-005471م، وملف كود  19/9/1985بتاريخ  

،  0079- 005556دار الوثممائق القوميممة : وزارة االقتصمماد والتجممارة الخارجيممة ، ملممف كممود   (2)
 م ، وفي جميع وثائق الدراسة .17/11/1986وثيقة بتاريخ  

،  0079 – 005551دار الوثائق القومية : وزارة االقتصمماد والتجممارة الخارجيممة ، ملممف كممود    (3)
 م.18/9/1985بتاريخ    8631وثيقة رقم 

،  0079 – 005563دار الوثائق القومية : وزارة االقتصمماد والتجممارة الخارجيممة ، ملممف كممود    (4)
، وثيقمممممممة بتممممممماريخ يوليمممممممو  0079 – 005470م ، وملمممممممف كمممممممود 3/5/1989وثيقمممممممة بتممممممماريخ 

 م.1983

،  0079 – 005554دار الوثائق القومية : وزارة االقتصمماد والتجممارة الخارجيممة ، ملممف كممود    (5)
م وملممف 16/2/1986بتمماريخ  1696م ، ووثيقممة رقممم 8/3/1986بتمماريخ  2348وثيقممة رقممم 

 م  17/9/1985يخ  بتار   8585، وثيقة رقم   0079 –  005551كود 
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 :   السياس القانوني واإلداري   -ب  

هو النظام القانوني والتنظيمي المذي يتعلمق بمه إنشماء الوثيقمة كمما يتضم  
القممموانين واألنظممممة الخاصمممة بمممالمجتمع، أمممما السمممياق اإلداري فهمممو الهيكمممل فمممي 

الوثمائق، ويفيمد توثيمق  راءات البيئة التنظيمية الموجمود بهما منشمأوالوظائف وإج
السممممياق القممممانوني واإلداري فممممي التعممممرف علممممى الجهممممات والوظممممائف التممممي لهمممما 

واألفممممممراد مسممممممئوليات تشممممممريعية معينممممممة داخممممممل المجتمممممممع ومرتبطممممممة بالوثممممممائق، 
وتعمممد وثمممائق  (1)واألحمممداث والمنظممممات اإلداريمممة األخمممرى المرتبطمممة بالوثمممائق .

 أحممممد  اسمممتيراد السممميارات وقطممممع الغيمممار نوعمممًا مممممن أنممموا  الوثمممائق الناتجممممة عمممن
األنشطة التي اختصت بإدارتها وزارة االقتصاد والتجارة الخارجية، وهمو نشماا 

م حتمممى 1971ارة فمممي الفتمممرة ممممن االسمممتيراد وقمممد تطمممور الهيكمممل التنظيممممي للممموز 
م تكممممون الهيكممممل 1971م وفقممممًا لممممما تتطلبممممه حاجممممة العمممممل، فممممي عممممام 1988

التنظيممممي للممموزارة ممممن عمممدة وكممماالت وكمممل وكالمممة تشمممرف علمممى إدارات عاممممة 
ومراقبممات، ومممن تلممك اإلدارات : اإلدارة العامممة للسمملع الزراعيممة، اإلدارة العامممة 

لسلع االستثمارية، وتختص كل ممن اإلدارات للسلع الصناعية واإلدارة العامة ل
العامممة الثالثممة السممابقة بممإجراء دراسممة سمملعية شمماملة للتعممرف علممى االحتياجممات 
الفعليممة لالسممتهال  العممام، واحتياجممات االسممتثمار، وممما ينتجممه اإلنتمماج الزراعممي 
والصممناعي منهمما، وممما يلممزم اسممتيراده، وممما هممو متمما  للتصممدير، والتعممرف علممى 

نتممماج الخارجيمممة لسممملع االسمممتيراد الرئيسمممة؛ بهمممدف تحديمممد المصمممادر مصمممادر اإل
التمممي يمكمممن االلتجممماء إليهممما فمممي االسمممتيراد ممممن بمممالد االتفاقيمممات أو العمممممالت 

 

 . 117 – 116دينا محمود عبد اللطي  : مرجع سابق ، ا ا  (1)
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م تكمممون الهيكمممل التنظيممممي للممموزارة ممممن التقسممميمات 1982وفمممي عمممام  (1)الحمممرة
 (2)ااتية:

 مكتب الوزير واألجهزة الملحقة به   -

 شىون الهيئات والجهات التابعة  -

 النقد األجنبي   -

 الموازنة النقدية   -

 التجارة الخارجية   -

 المنظمات الدولية للتجارة الخارجية   -

 التمثيل التجاري   -

 التنمية اإلدارية   -

ويشممممرف وزيممممر االقتصمممماد والتجممممارة الخارجيممممة علممممى هيئممممات وجهممممات 
متعددة منهما: البنمك القمومي لالسمتيراد والتصمدير، وشمركات التجمارة الخارجيمة، 

 

م 1971لسمنة  1769الجريدة الرسمية : قرار رئمي  الجمهوريمة العربيمة المتحمدة رقمم    (1)
يوليمممه سمممنة  15بتممماريخ  28بإعمممادة تنظممميم وزارة االقتصممماد والتجمممارة الخارجيمممة ، العمممدد 

 م .1971

م 1982لسمممنة  338الجريمممدة الرسممممية : قمممرار رئمممي  جمهوريمممة مصمممر العربيمممة، رقمممم  (2)
يوليمممممه سمممممنة  15بتممممماريخ  ،  28التجمممممارة الخارجيمممممة ، العمممممدد بتنظممممميم وزارة االقتصممممماد و 

 م.1982
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ن الهيكممل 1988فممي عممام  (1)األعلممى لقطمما  التجممارة الخارجيممة والمجلمم  م تكممو 
 التنظيمي للوزارة من التقسيمات ااتية : 

ن قطاعممات وكممل قطمما  تتفممر  منممه إدارات مركزيممة، الممديوان العممام: ويتكممون ممم
ومن هذه القطاعات قطا  التجمارة الخارجيمة ويتبعمه اإلدارة المركزيمة للتصمدير 

 (2)واالستيراد، واإلدارة المركزية للتخطيط السلعى .

ومممن اختصاصممات وزارة االقتصمماد والتجممارة الخارجيممة فممي تلممك الفتممرة 
ي مجمماالت االقتصمماد، والتجممارة الخارجيممة، التخطميط ألوجممه النشمماا المختلفممة فمم

وتنفيمممذ الخطمممط ومتابعتهممما، وإعمممداد نظمممم التجمممارة الخارجيمممة ممممع المممدول العربيمممة 
واألجنبيممة، كممذلك إعممداد الدراسممات السمملعية الالزمممة للتعممرف علممى االحتياجممات 
الفعليمممة، ومممما همممو متممما  للتصمممدير، ومممما يلمممزم اسمممتيراده بهمممدف وضمممع الهيكمممل 

 (3)والواردات .السلعي للصادرات 
وتتسمممم وثمممائق اسمممتيراد السممميارات وقطمممع الغيمممار باإلشمممارة إلمممى السمممياق 

ويتضممممم  ممممممن الوثمممممائق أنهممممما  ،القمممممانوني واإلداري فمممممي البروتوكمممممول االفتتممممماحي
م فممي شممأن االسممتيراد والتصممدير 1975لسممنة  118صممدرت وفقممًا للقممانون رقممم 

 

م 1982لسمممنة  338الجريمممدة الرسممممية : قمممرار رئمممي  جمهوريمممة مصمممر العربيمممة، رقمممم   (1)
يوليمممممه سمممممنة  15بتممممماريخ  ،  28بتنظممممميم وزارة االقتصممممماد والتجمممممارة الخارجيمممممة ، العمممممدد 

 م.1982

م 1988لسممممنة  40العربيممممة، رقممممم  الجريممممدة الرسمممممية : قممممرار رئممممي  جمهوريممممة مصممممر  (2)
 م 1988يناير  28بتاريخ  4بتنظيم وزارة االقتصاد والتجارة الخارجية، العدد 

م 1982لسمممنة  338الجريمممدة الرسممممية : قمممرار رئمممي  جمهوريمممة مصمممر العربيمممة، رقمممم  (3)
يوليمممممه سمممممنة  15بتممممماريخ  ،  28بتنظممممميم وزارة االقتصممممماد والتجمممممارة الخارجيمممممة ، العمممممدد 

 م.1982
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م 1978لسمممممممنة  1036والئحتمممممممه التنفيذيمممممممة الصمممممممادرة بمممممممالقرار الممممممموزاري رقمممممممم 
م، والقمممرار المموزاري رقمممم 1985لسممنة  6وتعديالتممه، ومنهمما القمممرار المموزاري رقمممم 

 1036لقمممرار الممموزاري رقمممم م بشمممأن تعمممديل بعمممض أحكمممام ا1989لسمممنة  134
 م .1978لسنة 

ولتضننك السننياس مننن الهيكنن  التنظيمنني لننوزارة االقتصنناد والتجننارة الخارجيننة، 
 ولظهر في الوثائق  التالي : 

تشممير الوثممائق إلممى أن قطمما  التجممارة الخارجيممة أو اإلدارة العامممة للتجممارة  -
ت، وجميمع الخارجية بالوزارة هي المسئولة عن تلقي الطلبات، وااللتماسما

المكاتبممممات المتعلقممممة بعمليممممات اسممممتيراد السمممميارات، سممممواء مممممن الشممممركات 
التجارية أم الموكالء أم األفمراد، وإعمداد ممذكرات خاصمة بموضموعات تلمك 
المكاتبمممات وعرضمممها علمممى وزيمممر االقتصممماد والتجمممارة الخارجيمممة للبمممت فمممي 
تلمممك أمرهمما، كممما تقممموم اإلدارة العامممة للتجممارة الخارجيمممة بممإبال  أصممحاى 

 (1)الطلبات بالقرارات الصادرة من الوزير كل حسب موضوعه . 

خمماتم وزارة االقتصمماد والتجممارة الخارجيممة، وقطمما  التجممارة الخارجيممة علممى  -
 (2)الوثائق.

 

 0079–005560دار الوثائق القومية: وزارة االقتصاد والتجارة الخارجية، ملف كمود   (1)
 0079–005559م ، وملممممف كممممود 1988ديسمممممبر  22بتمممماريخ  4080وثيقممممة رقممممم 

، وثيقمممممة بتممممماريخ  0079  - 005556، وملمممممف كمممممود م1988وثيقمممممة بتممممماريخ يونيمممممه 
 م. 1/3/1987

 لوثممممممممممممممممائق القوميممممممممممممممممة : وزارة االقتصمممممممممممممممماد والتجممممممممممممممممارة الخارجيممممممممممممممممة ، ملممممممممممممممممف دار ا  (2)
 م، وملممممممممممممممممممممممف 8/10/1990، وثيقممممممممممممممممممممممة بتمممممممممممممممممممممماريخ  0079 – 005567كممممممممممممممممممممممود 
 ، وملمممممممممممف م7/3/1983بتممممممممممماريخ  587وثيقمممممممممممة رقمممممممممممم ، 0079 – 005470كمممممممممممود 
 م. 1986، وثيقة بتاريخ نوفمبر  0079 – 005556كود 
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جميممع الوثممائق عليهمما هويممة المصممدر الممذي أصممدر الوثيقممة علممى أقصممى  -
ليمه اسمم يمين الوثيقة من أعلى باسم الدولة : جمهوريه مصر العربية، وي

المموزارة : وزارة االقتصمماد والتجمممارة الخارجيممة، ثمممم اسممم اإلدارة مثمممل اإلدارة 
 (2)، اإلدارة العامة لالستيراد (1)العامة للتجارة الخارجية

كممممما يظهممممر السممممياق اإلداري فممممي الحواشممممي والتوقيعممممات الموجممممودة علممممى  -
 الوثائق .

لقمرار الموزاري ل  الغيمار وفقماً اد السميارات وقطمع  ويتطلب السياق القمانوني السمتير 
نتهممما بوثمممائق عمممدة عناصمممر عنمممد مقار  –م وتعديالتمممه 1978لسمممنة  1036رقمممم 

 الدراسة يتض  ااتي:

السياس القانوني الستيراد السيارات 
لسنة   1036لقرار الوزاري رقم ل بقا   

 وتعدو ته م 1978
 وثائق الدراسة

يكممممون اسمممممتيراد السمممميارات عمممممن طريمممممق 
القطمماعين العممام والخمماا بتقممديم طلممب 
 للحصول على الموافقة االستيرادية 

وجممماءت فمممي وثمممائق الدراسمممة الكثيمممر ممممن الطلبمممات 
للحصول على الموافقة االستيرادية للسيارات منهما 
: " مقدمممه لسمميادتكم/ شممركة الشممين بالسممت .... 

مرسممممميد   بطلمممممب الموافقمممممة علمممممى اسمممممتيراد سممممميارة

 

 – 005551دار الوثممممائق القوميممممة : وزارة االقتصمممماد والتجممممارة الخارجيممممة، ملممممف كممممود  (1)
وثيقة بتاريخ  0079 – 005471م، وملف كود 19/9/1985، وثيقة بتاريخ 0079
 م.10/8/1982، وثيقة بتاريخ 0079 – 005469، وملف كود 1984مايو  

 – 005566رجيمممة، ملمممف كمممود دار الوثمممائق القوميمممة : وزارة االقتصممماد والتجمممارة الخا  (2)
 م 26/7/1990، وثيقة بتاريخ   0079
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وذلمممك السمممتعمال اإلدارة العليممما  88موديمممل  230
 (1)للشركة .." 

" باإلشارة إلى الطلمب المقمدم ممنكم بشمأن الموافقمة 
إلمممى  12علمممى اسمممتيراد أتممموبي  خممماا سمممعة ممممن 

 (2)راكب للعاملين بالشركة "  15

" بخصممموا طلممممب موافقممممة المممموزارة علممممى اسممممتيراد 
 18حمولمممة  4×6اثنمممين عمممدد سممميارة ميتسوبيشمممى 

طن)نقمممل( جديمممدة وذلمممك لالسمممتخدام الخممماا فمممي 
 (3)أعمال الشركة " 

صممدار أو إالسمميارات ال يجمموز اسممتيراد 
إال إذا كممممممان  الموافقمممممات  االسممممممتيرادية 

وكيممل تجمماري مصممري  ةللشممركة المنتجمم
وأن يكون لها مركز خدمة مناسب، أو 
متعاقممممدة مممممع مركممممز للخدمممممة مسممممتوفي 
الشممممممممروا الفنيممممممممة التممممممممي تقررهمممممممما وزارة 
الصممممممناعة مممممممع ضمممممممان تمممممموفير قطممممممع 

 الغيار لهذه السلع 

لدراسممممممة أسممممممماء الشممممممركات ظهممممممرت فممممممي وثممممممائق ا
التجاريمممة والممموكالء وأنشمممطتهم، ممممن أمثلمممة ذلمممك: " 
قام الوكالء بالحصول على تموكيالت عالميمة ممن 
مختلممممف دول العممممالم المنتجممممة للسمممميارات ووسممممائل 
النقمممل ... وفمممي سمممبيل ذلمممك تمممم تخصممميص رىو  
أممممممموال مملوكممممممة ومقترضممممممة مممممممن البنممممممو  بمئممممممات 

سممميارات الماليمممين ممممن الجنيهمممات إلنشممماء مخمممازن 
وقطممممع تيممممار وإدارات ومعممممارت لبيممممع السمممميارات 

 

 – 005556دار الوثمممائق القوميمممة : وزارة االقتصممماد والتجمممارة الخارجيمممة، ملمممف كمممود   (1)
 م. 10/2/1987، وثيقة بتاريخ 0079

 – 005554دار الوثمممائق القوميمممة : وزارة االقتصممماد والتجمممارة الخارجيمممة، ملمممف كمممود   (2)
 م.28/1/1986بتاريخ  179رقم ، وثيقة 0079

دار الوثائق القوميمة : وزارة االقتصماد والتجمارة الخارجيمة،  الملمف السمابق، وثيقمة رقمم   (3)
 م.4/8/1985بتاريخ  330
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ومراكممممممممز لبيممممممممع قطممممممممع الغيممممممممار، وور  للخدمممممممممة 
 (1)والصيانة واإلصال  مزودة بأحدث المعدات " 

" تمثممممل شمممممركة مصمممممر لتجمممممارة السممممميارات الوكالمممممة 
الرسممممية فمممي مصمممر عمممن مصمممانع مرسممميد  بنمممز 
األلمانية، وتوفر في هذا الصدد محطمات الخدممة 

 (2)طع الغيار بما لها من خبرة ..." والصيانة وق

" نتشرف باإلحاطة بأن شركتنا كانمت قمد تعاقمدت 
مممع شممركة جنممرال موتممورز  1984فممي نهايممة سممنة 

األمريكيممممممة علممممممى شممممممراء بعممممممض السمممممميارات التممممممي 
تنتجهممما، وقمممد قاممممت الشمممركة المنتجمممة بشمممحن همممذه 

 (3)السيارات " 

تكمممون الموافقمممات االسمممتيرادية شخصمممية 
وضيممممممر قابلممممممة للتنممممممازل عنهمممممما، وتكممممممون 
الموافقممة االسممتيرادية المسممتند األساسممي 
لفممت  االعتممماد، ويلتممزم البنممك المركممزي 
المصممممري والبنممممو  التجاريممممة المعتمممممدة 
المختصممممة بعممممدم فممممت  اعتمممممادات تزيممممد 

" أتشمممرف ظهمممر ذلمممك فمممي وثمممائق الدراسمممة مثمممل : 
بإحاطة سيادتكم بأنني فتحت اعتماد مستندي رقم 

ألمممف   80م قيمتمممه 21/5/1981بتممماريخ  2011
مممممار  ألمممممانى عممممن طريممممق بنممممك كريممممدى سمممموي  

 (4)عشرين سيارة نقل مستعملة "  20الستيراد  

 

 0079–005552دار الوثائق القومية: وزارة االقتصاد والتجارة الخارجية، ملف كمود   (1)
 م. 1/1/1985وثيقة بتاريخ  

 0079–005471دار الوثائق القومية: وزارة االقتصاد والتجارة الخارجية، ملف كمود   (2)
 م. 29/5/1984وثيقة بتاريخ  

، 0079–005556دار الوثائق القومية: وزارة االقتصاد والتجارة الخارجية، ملف كمود  (3)
 م.28/2/1987وثيقة بتاريخ  

، 0079–005469،ملف كممودةخارجيممال ةاالقتصمماد والتجممار  ة:وزار ةدار الوثممائق القوميمم (4)
 م.3/2/1982وثيقة بتاريخ  
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دتكم بأن شركة  لطفي منصمور "يشرفنا بإفادة سيا عن الحصة المبلاة عنها. 
السميارات همي وكيلمة شمركة جنمرال موتمورز   لتجارة
ليابممممان المنتجممممة لسمممميارات النقممممل والنصممممف نقممممل با

ماركممممة شمممميفروليه وايسمممموزو، ولقممممد قامممممت الشممممركة 
من خمالل بنمك  86/83بفت  اعتماد مستندي رقم 

أبمو ظبممي الموطني باإلسممكندرية السمتيراد السمميارات 
 (1)الموضحة بالكشف " 

" قمممممممت باسممممممتيراد سمممممميارة مرسمممممميد  نقممممممل طممممممراز 
م شاسمممممممممممممممممممممميه رقممممممممممممممممممممممم 1978موديممممممممممممممممممممممل 1632

طبقمممًا لخطممماى االعتمممماد  26144090483890
المرفمممممق صمممممورته، وقمممممد تمممممم فمممممت  االعتمممممماد ببنمممممك 

 (2)االعتماد والتجارة " 

تفممممرج مصمممملحة الجمممممار  مباشممممرة عممممن 
سممممميارات الركممممموى المممممواردة لالسمممممتعمال 
الشخصمممممي لمصمممممري أو أجنبمممممي سمممممواء 
وردت ممممممممن الخمممممممارج مباشمممممممرة أم عمممممممن 
طريق شركة من شركات القطما  العمام 

تمممي تعممممل فمممي المنممماطق أو الخممماا ال

وردت فممممي وثممممائق الدراسممممة طلبممممات بمممماإلفراج عممممن 
السممممميارات فمممممي الجممممممار  وكمممممذلك موافقمممممات علمممممى 
اإلفمممراج سمممواء المىقمممت أم النهمممائي مثمممل مممما يلمممي: 
"باإلشممممممارة لكتممممممابكم بشممممممأن طلممممممب الموافقممممممة علممممممى 
اإلفمممممممممراج عمممممممممن السممممممممميارة نصمممممممممف نقمممممممممل ماركمممممممممة 

 (3)م " 1983تويوتاهايلك  موديل 

 

 ، ملممممممممممممممممف ة الخارجيمممممممممممممممم ةاالقتصمممممممممممممممماد والتجممممممممممممممممار  ة: وزار  ةدار الوثممممممممممممممممائق القوميمممممممممممممممم  (1)
 وانظممممممممر أيضممممممممًا: ملممممممممف  11/2/1987، وثيقممممممممة بتمممممممماريخ 0079 – 005556 كممممممممود
 م. 23/10/1985وثيقة بتاريخ  0079 – 005553كود 

 ، ملمممممممممممممممممف ةالخارجيممممممممممممممممم ةاالقتصممممممممممممممممماد والتجمممممممممممممممممار  ةوزار : ةدار الوثمممممممممممممممممائق القوميممممممممممممممممم  (2)
 م. 7/12/1983، وثيقة بتاريخ 0079 – 005471 كود

–005551، ملممممف كممممودةالخارجيمممم ةاالقتصمممماد والتجممممار  ة: وزار  ةدار الوثممممائق القوميمممم  (3)
 م. 19/8/1985بتاريخ  7749، وثيقة رقم 0079
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الحمممممممممرة، وكممممممممممذلك سمممممممممميارات الركمممممممممموى 
والنصممممممممممممممممف نقممممممممممممممممل والميكروبمممممممممممممممماا 
واألتوبيسمممممممممممممممات المممممممممممممممواردة للممممممممممممممممدار  
والشمممممممممممممركات األجنبيمممممممممممممة لالسمممممممممممممتعمال 
الخاا وبشمروا معينمة، وممن يخمالف 
هممممذه الشممممروا يقمممموم بسممممداد التعممممويض 

ممممممن  15المقمممممرر بأحكمممممام الممممممادة رقمممممم 
م بنسبة 1975لسنة  118القانون رقم  

قيمممة السمميارة طبقممًا لتثمممين  مممن 100%
 مصلحة الجمار  

ي عبمد الحميمد " نتشرف باإلحاطة أن السميد / علم
علي تقدم إلينا بالطلب للموافقة على اإلفمراج عمن 
سمممممميارتين نصممممممف نقممممممل ...... ونممممممود اإلفممممممادة أن 
الممممموزارة توافمممممق علمممممى اإلفمممممراج عمممممن سممممميارة واحمممممدة 
لالسمممتخدام الخممماا، شمممرا حظمممر التصمممرف فيهممما 
لمممممدة ثممممالث سممممنوات مممممن تمممماريخ اإلفممممراج النهممممائي 
وم واإلفمممممراج عمممممن السممممميارة الثانيمممممة، بشمممممرا أن يقممممم

صممماحب الشمممأن بسمممداد التعمممويض المقمممرر بأحكمممام 
 75لسممنة  118مممن القممانون رقممم  15المممادة رقممم 
مممن ال يمممة؛ طبقممًا لتثمممين الجمممار   %100بنسممبة 

عمممن السممميارة الثانيمممة فقمممط لحسممماى وزارة االقتصممماد 
والتجممممارة الخارجيممممة بخزينممممة الجمممممار  مممممع حظممممر 
التصممممرف فيهممممما لمممممدة ثمممممالث سممممنوات ممممممن تممممماريخ 

 (1)لنهائي " اإلفراج ا

)تسمع سميارات( نقمل ماركمة   9" قمت باستيراد عدد
م وقمد تمم اإلفمراج عمن 1979مرسيد  إنتاج سنة 

همممممممذه السممممممميارات بعمممممممد سمممممممداد الرسممممممموم الجمركيمممممممة 
 (2)المستحقة " 

" نتشمممرف باإلحاطمممة بمممأن الجممممر  قمممد أفمممرج عمممن 
السممممممميارة الموضممممممم  بيانهممممممما أدنممممممماه ممممممممع تحصممممممميل 

 

وثيقممة الملممف السممابق ،  ،  ةالخارجيمم ةاالقتصمماد والتجممار  ة: وزار  ةدار الوثممائق القوميمم  (1)
 م. 10/5/1984بتاريخ  

 ، ملمممممممممممممممف ةالخارجيممممممممممممممم ةاالقتصممممممممممممممماد والتجمممممممممممممممار  ة: وزار  ةدار الوثمممممممممممممممائق القوميممممممممممممممم  (2)
 م. 20/1/1984وثيقة بتاريخ  0079 – 005471كود
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ت اسممتخدامها الضممريبة الجمركيممة المخفضممة باممر 
 (1)لنقل الركاى بأجر " 

" نتشرف باإلفادة أن السيدة / فاطمة أحمد يحيمى 
تقمممدمت إلينمممما بطلممممب للموافقممممة علممممى اإلفممممراج عممممن 
سمميارة فيممات مالكممي مشمممول بوليصممة الشممحن رقممم 

م لالسممممممممممممممممممممممممممممتخدام 4/1/1985بتمممممممممممممممممممممممممممماريخ  35
 (2)الشخصي"

ويتضمم  مممما سممبق أن وثممائق اسممتيراد السمميارات اتبعممت السممياق القممانونى 
 1978لسمممنة  1036إلجمممراءات اسمممتيراد السممميارات وهمممو القمممرار الممموزارى رقمممم 

 وتعديالته .

 : سياس اإلجراءات  -جن 

يقصد بسياق اإلجراءات : إجراءات العمل أثناء إنشاء الوثيقمة، والتمي 
ثائ ية وتتض  في قواعمد سمير العممل ، ولكمل ضالبًا ما تدمل مع اإلجراءات الو 

مرحلمممة إجرائيمممة خصائصمممها ونمممو  معمممين ممممن الوثمممائق يصمممدر عنهممما، أي: إن 
  (3)قد ينتل أكثر من نو  من الوثائق. اإلجراء الواحد 

 

 ، ملممممممممممممممممف  ةالخارجيمممممممممممممممم ةاالقتصمممممممممممممممماد والتجممممممممممممممممار  ة: وزار  ةدار الوثممممممممممممممممائق القوميمممممممممممممممم  (1)
 م.17/9/1985، وثيقة بتاريخ  0079 – 005551كود

الملمممف السمممابق، وثيقمممة   ، ةالخارجيممم رةاالقتصممماد والتجممما ة: وزار  ةدار الوثمممائق القوميممم  (2)
 ، وثيقممممممة  0079 – 005552ملمممممف كمممممودم، وانظمممممر أيضممممممًا: 9/1985/ 15بتممممماريخ 
 م. 10/11/1985بتاريخ  2500رقم 

  124- 123، ا دينا محمود عبد اللطي  : مرجع سابق   (3)
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ويتضمممم  مممممن دراسممممة وثممممائق اسممممتيراد السمممميارات أن هنمممما  إجممممراء رئممممي  هممممو 
الحصمممول علمممى الموافقمممة االسمممتيرادية للسممميارات، كمممذلك توجمممد إجمممراءات فرعيمممة 
متعلقممة بمماإلجراء الممرئي  مثممل: اإلجممراء المتبممع فممي اإلفممراج عممن السمميارات مممن 
يممممة الجمممممار ، ويرجممممع سممممبب تعممممدد اإلجممممراءات إلممممى تعممممديالت القممممرارات الوزار 

الصادرة بشأن استيراد السيارات والقواعد التنفيذية الخاصة بها فمي تلمك الفتمرة، 
 وفيما يلي مراحل السياق اإلجرائي في وثائق استيراد السيارات: 

طبقًا لى لجنة التيسيرات االستيرادية ): تقدم طلبات االستيراد إ المرحلة األولى
رشيد االستيراد طبقمًا للقمرار م، والتي سميت بلجنة ت1978لسنة    1036للقرار  

(؛ وفقممًا لنممموذج البنممو  م المعممدل للقممرار السممابق1982لسممنة  29المموزاري رقممم 
 : وم بخاتم البنك مرفقًا به ما يليالموحد المخت

 أربع صور من الفاتورة المبدئية أو التلك  .  -

 البطاقة االستيرادية .  -

 السجل التجاري للمستورد . -

ركي، والفئة، والمجموعة السلعية التي  تحديد الجمار  للبند الجم -
 (.  بها السلعة المطلوى استيرادها )نو  السيارات   تندرج

 : تتولى لجنة ترشيد االستيراد ما يلي :  المرحلة الثانية

 استيفاء طلب االستيراد لكافة الشروا االستيرادية.  -

النظممر فممي طلبممات اسممتيراد السمملع والموافقممة عليهمما فممي ضمموء اإلنتمماج  -
لي واالستهال ؛ بما يتفمق واالعتبمارات االجتماعيمة واالحتياجمات المح

 االقتصادية للبالد.
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مراجعمممة أسمممعار طلبمممات االسمممتيراد والتأكمممد ممممن أن البلمممد المصمممدر همممو  -
 نف  بلد منشئ البضاعة المستوردة بمعرفة لجانها الفرعية.

وتحممممال طلبممممات االسممممتيراد التممممي تنطبممممق عليهمممما القواعممممد الموضمممموعة، 
 .بنك الموض  بنموذج طلب االستيراد لجنة ترشيد االستيراد إلى ال وتعتمدها

يقوم المستورد بسداد المصاري  اإلدارية المقررة وفقًا للقواعمد   :المرحلة الثالثة
 السارية لحساى وزارة االقتصاد والتجارة الخارجية. 

ك ت الحممرة بالبنمميقمموم المسممتورد بإيممدا  تممأمين نقممدي بممالعمال :المرحلننة الرابعننة
عممممن طريممممق البنممممك الممممذي سمممميتولى فممممت  االعتممممماد ومممممن المركممممزي المصممممري )

(، بمممدون فائمممدة لممممدة شمممهر علمممى همممذا الامممرت الحسمممابات المجممماز اسمممتخدامها ل
األقل؛ وذلك عند قبول البنك وبعد استيفاء الشروا االستيرادية وعلى األخص 
موافقممة لجنممة ترشمميد االسممتيراد، وإذا لممم يممتم إيممدا  التممأمين النقممدي خممالل ثالثممة 
شممهور مممن تمماريخ الموافقممة، فتسممقط موافقممة  لجنممة ترشمميد االسممتيراد، كممما يلتممزم 

 ن السلعة قبل إيدا  التأمين النقدي. المستورد بعدم شح

: يقممموم المسمممتورد بسمممداد قيممممة السممملعة المطلممموى اسمممتيرادها المرحلنننة الخامسنننة
بالعمالت الحرة للبنك الذي يتعاممل معمه والمذي قمام بفمت  االعتمماد، وذلمك ممن 
الحسممابات المجمماز اسممتخدامها لهممذا الاممرت لممدى ورود مسممتندات الشممحن، أو 

ي يضممعها البنممك مممع المسممتورد فممي ضمموء الشممروا التعاقديممة وفقممًا للترتيبممات التمم
 المبرمة بين المستورد والمصدر.

عنمد ورود مسمتندات الشمحن؛ يقموم البنمك بمراجعمة الفماتورة   :المرحلة السادسنة
األصممملية المممواردة ضممممن المسمممتندات للتأكممممد ممممن مطابقتهممما للفمممواتير المبدئيممممة، 

 ستيراد .وللبيانات الواردة بموافقة لجنة ترشيد اال
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يقممموم البنمممك بتسمممليم مسمممتندات الشمممحن إلمممى المسمممتورد وفقمممًا  :المرحلنننة السنننابعة
 للترتيبات التي أجراها معه.

يمممتم اإلفمممراج مباشمممرة ممممن مصممملحة الجممممار  عمممن السممملعة  :الثامنننننة المرحلنننة
 : المستندات ااتية لمصلحة الجمار المستوردة بعد تقديم 

 .االستيراد موافقة لجنة ترشيد  -أ

الفممممواتير المعتمممممدة موضممممحًا عليهمممما رقممممم االعتممممماد المسممممتندي بمعرفممممة  -ى 
 بنك، وتاريخ سداد التأمين النقدي.ال

راءات الجمركيمممة سمممداد الضمممرائب والرسممموم الجمركيمممة بعمممد إتممممام اإلجممم -جمممم
 .(1)بالجمر  المختص 

نمننوذب لسنننياس إجرائننني فرعننني وهننو خننناص بننناإلفراب النهنننائي عنننن  •
 السيارات المخزنة بالمنطقة ال رة 

قامت الشركة المصرية أوتوموتي  والكتريك باتخاذ اإلجراءات التاليمة  -
 لإلفراج النهائي عن سياراتها المستوردة والمخزنة بالمنطقة الحرة : 

 –مدينمممة نصمممر  –طقمممة الحمممرة المن –: اسمممتخراج تصمممري  هيئمممة االسمممتثمار أوال  
،  2256وقد أصمدرت الهيئمة التصماري  أرقمام  -باإلفراج عن السيارات  

 

 ، ملمممممممممممممممممف ةالخارجيممممممممممممممممم ةاالقتصممممممممممممممممماد والتجمممممممممممممممممار  ة: وزار  ةدار الوثمممممممممممممممممائق القوميممممممممممممممممم  (1)
وثيقة بعنوان القواعد التنفيذية لتطبيق النظام الجديد لالستيراد  0079-003962كود 

 م، وانظممممر: ملممممف 1982لسممممنة  29مممممن الممممموارد الخاصممممة وفقممممًا للقممممرار المممموزاري رقممممم 
م، نمممموذج لطلمممب اسمممتيراد 2/1987/ 28اريخ ، وثيقمممة بتممم 0079 – 005556كمممود 

 السلع لشركة لطفي منصور للتجارة .
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سمممممت وعشمممممرين سممممميارة ب يممممممة  26، بعمممممدد  2259،  2258،  2257
 إفراج صادر بالسوق المحلي.  –دوالر  109078

 : تم عمل معاينة للسيارات بمعرفة هيئة االستثمار ومصلحة الجمار . ثانيا  

 تم تثمين السيارات بمعرفة مصلحة الجمار .   :ثالثا  

م : تممم فممت  االعتمممادات المسممتندية المحليممة لممدى بنممك القمماهرة وبمماري  أرقممارابعننا  
، اعتمممممماد مسمممممتندي معمممممزز وضيمممممر قابمممممل للمممممنقص 24،  23، 22،  21

 محلي. 

، 26223،  26222:  : تمممم سمممداد الرسممموم الجمركيمممة بالقسمممائم أرقمممامخامسنننا  
26224    ،26225  ،26226    ،26227    ،26228    ،26229 

 جم.  46993, 880ب يمة إجمالية قدرها 

،  7347،  7346: أصدرت مصلحة الجمار  أذون إفراج وارد أرقمام سادسا  
 ست وعشرين سيارة.  26بعدد  7349،  7348

 : تم استخراج إذن اإلفراج من المنطقة الحرة بسحب السيارات. سابعا  

رات مممن المنطقممة الحممرة تحممت إشممراف هيئممة االسممتثمار : تممم سممحب السمميا ثامنننا  
 ومصلحة الجمار  

سممت وعشممرون سمميارة بموجممب  26تممم بيممع السمميارات جميعهمما وعممددها  تاسننعا :
( ثمالث 13عمدد ) 1083/ 1071فواتير بيع صادرة من الشركة بأرقمام 
 عشرة فاتورة بيع لعمالء مختلفة. 
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هممذه السمميارات مممن خرجممت ملكيممة  : تممم تسممليم السمميارات للعمممالء وبممذلكعاشننرا  
الشمركة إلممى العمممالء، وتممم تحصمميل ال يممة وأودعممت بممالبنو ، وتممم تممدبير 

 .(1)ة البنو عملة حرة لسداد مديوني

 السياس التوثيقي :  -د
همو المتكممامالت األرشمميفية التممي تممرتبط بهمما الوثيقممة وبنيتهمما الداخليممة ، 

داخل المتكامالت، حيث يشير السياق وينتل من الروابط األرشيفية التي تنشأ 
التوثيقي إلى الهيكل الداخلي للمجموعات والمتكامالت األرشيفية، ويبحث فمي 

ة بممممممين الوثممممممائق علممممممى مسممممممتوى العالقممممممة بينهمممممما، ويوضمممممم  العالقممممممات الكامنمممممم
 (2).األرشي 

فرعيممة مممن المتكاملممة األرشمميفية  ةلتعممد وثممائق اسممتيراد السمميارات سلسمم
" ترتبط بمبعض السالسمل الفرعيمة للمتكاملمة، لتجارة الخارجيةزارة االقتصاد واو "

مثل قطا  التجارة الخارجية بوزارة االقتصماد، وتتضم  همذه العالقمة ممن خمالل 
، وكمذلك الهيئمة (3)الوثائق الصادرة ممن القطما  تتعلمق بمأمور اسمتيراد السميارات 

المشمماكل  العامممة للرقابممة علممى الصممادرات والممواردات التابعممة للمموزارة بخصمموا 

 

 ، ملمممممممممممممممممف ةالخارجيممممممممممممممممم ةاالقتصممممممممممممممممماد والتجمممممممممممممممممار  ة: وزار  ةدار الوثمممممممممممممممممائق القوميممممممممممممممممم  (1)
 م . 9/4/1987، وثيقة رقم 0079 – 005556دكو 

 . 125دينا محمود عبد اللطي  : مرجع سابق ، ا    (2)

 ، ملممممممممممممممممف  ةالخارجيمممممممممممممممم ةاالقتصمممممممممممممممماد والتجممممممممممممممممار  ة: وزار  ةدار الوثممممممممممممممممائق القوميمممممممممممممممم  (3)
 م ، ملمممممممف 12/8/1985بتممممممماريخ  1923وثيقمممممممة رقمممممممم  ، 0079 – 005552د كمممممممو 
م وورد  الكثيممر مممن الوثممائق 10/8/1982، وثيقممة بتمماريخ  0079 – 005469كممود 

الصادرة من قطا  التجارة الخارجية أو اإلدارة العامة لشىون التجارة الخارجية بملفات 
 استيراد السيارات. 
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كما ترتبط ببعض المتكمامالت  (1)التي تواجه مستوردي قطع تيار السيارات، 
األرشمميفية داخممل دار الوثممائق، مثممل مصمملحة الجمممار  التابعممة لمموزارة الماليممة، 
حيث وردت وثائق كثيرة تخص طلبات بشأن اإلفراج عن السيارات المستوردة 

كممممما تقمممموم مصمممملحة  (2)سممممواء جمممممر  إسممممكندرية أم بورسممممعيد، مممممن الجمممممار ،
الجمممار  بإخطمممار إدارة مكافحممة التهمممرى الضممريبي بمصممملحة الضممرائب بكافمممة 

وكذلك وزارة التجارة؛ واتض  ذلك في معظم وثمائق  (3)السيارات المفرج عنها .
 1036الدراسة من خالل تطبيق القرار الوزاري الصادر من وزير التجارة رقم 

الئحة التنفيذية لقانون االستيراد والتصدير م بشأن القرار الموحد ل1978لسنة  
والبنممو  مثممل: البنممك المركممزي المصممري والبنممو   (4)م .1975لسممنة  118رقممم 

 بفممممممت  اعتمممممممادات ماليممممممة السممممممتيراد السمممممميارات، مثممممممل:  التجاريممممممة فيممممممما يتعلممممممق
 

  

 

 ، ملممممممممممممممممف  ةالخارجيمممممممممممممممم ةاالقتصمممممممممممممممماد والتجممممممممممممممممار  ة: وزار  ةدار الوثممممممممممممممممائق القوميمممممممممممممممم  (1)
م. لممم يصممر  للباحثممة بمماالطال  2/6/1990، وثيقممة بتمماريخ 0079 – 005566دكممو 

 على  وثائق هيئة الرقابة ومصلحة الجمار  .
 ، ملمممممممممممممممممف ةالخارجيممممممممممممممممم ةاالقتصممممممممممممممممماد والتجمممممممممممممممممار  ة: وزار  ةدار الوثمممممممممممممممممائق القوميممممممممممممممممم  (2)

م ، ووثيقمممممممممممة بتممممممممممماريخ 28/11/1983، وثيقمممممممممممة بتممممممممممماريخ 0079 – 005471دكمممممممممممو 
 .م 30/3/1982

م، 1978لسمممنة  1036، والقمممرار الممموزاري رقمممم السمممابقالملمممف :  ةدار الوثمممائق القوميممم  (3)
 " الفقرة السابعة . 34المادة "

 ، ملممممممممممممممممف  ةالخارجيمممممممممممممممم ةاالقتصمممممممممممممممماد والتجممممممممممممممممار  ة: وزار  ةدار الوثممممممممممممممممائق القوميمممممممممممممممم  (4)
 م ، ملمممممممممممممممف 28/1/1986بتممممممممممممممماريخ  179، وثيقمممممممممممممممة  0079 – 005554د كمممممممممممممممو 
 م.28/2/1987، وثيقة بتاريخ  0079- 005556كود 
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 وضيرها .( 2)وبنك مصر الدولي،( 1)البنك الوطني للتنمية، 
الداخليمممة بخصممموا تفممماقم مشمممكلة الممممرور بسمممبب زيمممادة عمممدد ووزارة 

ووزارة النقممل ( 3)السمميارات المسممتوردة، وعممدم تحمممل مرفممق الطممرق لهممذه الزيممادة .
ضير مطابقة لمواصفات وزارة النقل، والمواصالت بخصوا استيراد سيارات  

ار والهيئممممة العامممممة لالسممممتثم (4)ومخالفممممة للقممممرارات الصممممادرة مممممن وزارة النقممممل .
والمنماطق الحمرة تتمثمل فممي: طلبمات مقدممة للموافقمة علممى اإلفمراج النهمائي عممن 

 ( 5) يارات المخزنة بالمناطق الحرة.الس

وكممممذلك تممممرتبط بالمتكاملممممة األرشمممميفية للشممممركات، مثممممل شممممركة مصممممر 
وشركة النصر للتصدير واالستيراد وشركة النصر الفطميم (  6)لتجارة السيارات،  

 

 ، ملمممممممممممممممممف ةالخارجيممممممممممممممممم ةاالقتصممممممممممممممممماد والتجمممممممممممممممممار  ة: وزار  ةق القوميمممممممممممممممممدار الوثمممممممممممممممممائ  (1)
 – 005469وملممممممممف  ،م 2/8/1983بتمممممممماريخ  256، وثيقممممممممة 0079- 005471د كممممممممو 

 م .3/2/1982، وثيقة بتاريخ  0079

 ، ملممممممممممممممممف  ةالخارجيمممممممممممممممم ةاالقتصمممممممممممممممماد والتجممممممممممممممممار  ة: وزار  ةدار الوثممممممممممممممممائق القوميمممممممممممممممم  (2)
 م. 4/3/1987، وثيقة بتاريخ 0079 – 005556د كو 
 ، ملمممممممممممممممممف ةالخارجيممممممممممممممممم ةاالقتصممممممممممممممممماد والتجمممممممممممممممممار  ة: وزار  ةدار الوثمممممممممممممممممائق القوميممممممممممممممممم  (3)
 م.28/12/1983بتاريخ 1350، وثيقة  0079- 005471دكو 

 ، ملمممممممممممممممممفةالخارجيممممممممممممممممم ةاالقتصممممممممممممممممماد والتجمممممممممممممممممار  ة: وزار  ةدار الوثمممممممممممممممممائق القوميممممممممممممممممم  (4)
 م .3/9/1983، وثيقة بتاريخ 0079 – 005471دكو 

، 0079–005471د،ملف كممو ةالخارجيم ةاالقتصماد والتجمار  ة:وزار ةدار الوثمائق القوميم  (5)
، وثيقمممممة بتممممماريخ ممممممار  0079- 005555م، وملمممممف كمممممود 12/9/1983وثيقمممممة بتممممماريخ 

 م. 1986

 ، ملممممممممممممممممف  ةالخارجيمممممممممممممممم ةاالقتصمممممممممممممممماد والتجممممممممممممممممار  ة: وزار  ةدار الوثممممممممممممممممائق القوميمممممممممممممممم  (6)
 م. 29/5/1984،وثيقة بتاريخ  0079 – 005471دكو 
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وضيرها، والشركات السياحية وتتمثل فمي: الطلبمات  (1)لفتو ،للتجارة وشركة أبوا
 (2)المقدمة الستيراد أوتوبيسات سياحية، وضيرها للنقل السياحي. 

 :   ثالثا  : األشخاص

األشمممخاا همممم ممممن لهمممم حقممموق وعلممميهم واجبمممات، بمممل همممم الكيانمممات 
المعترف بها ممن جهمة النظمام القضمائي بمأنهم القمادرون علمى التصمرف بشمكل 
قانوني، وعلى الرضم من أن األشمخاا المشماركين فمي إنشماء الوثيقمة كثيمرون 

البمممد ممممن وجمممودهم ) ممممن بيمممنهم الشمممهود والموقعمممون ( إال أن هنممما  أشخاصمممًا 
 –المخاطمممممممممب " المتلقمممممممممي "  –" صممممممممماحب اإلرادة "  الفاعمممممممممل   –ئ المنشممممممممم)

 (3)الكاتب(

 وقد وردت األشخاص في وثائق الدراسة على الن و التالي : 

الشممممخص المممممادي أو االعتبمممماري الممممذي أنشممممأ الوثيقممممة أو  المنشننننئ : -أ
اسمممممتلمها أو قمممممام بتجميعهممممما ممممممن أجمممممل أداء مهممممممة أو ألداء وظائفمممممه 

الجهمممممة التمممممي توجمممممد الوثيقمممممة ضممممممن  وأنشمممممطته، أو همممممو الشمممممخص أو
وجممماء فمممي وثمممائق  (4)ة ملفمممات، لمتكامالتمممه وأرشممميفه كجمممزء ممممن سلسممم

الدراسمة وزارة االقتصماد والتجمارة الخارجيمة، وقمد ختممت الوثمائق بخماتم 

 

 ، ملمممممممممممممممممف ةالخارجيممممممممممممممممم ةاالقتصممممممممممممممممماد والتجمممممممممممممممممار  ة: وزار  ةدار الوثمممممممممممممممممائق القوميممممممممممممممممم  (1)
 م وأيضممممممممممممممممممممًا ملممممممممممممممممممممف 30/6/1988، وثيقممممممممممممممممممممة بتمممممممممممممممممممماريخ 0079- 005559دكممممممممممممممممممممو 
 م.3/12/1981، وثيقة بتاريخ 0079 – 005470كود 

 ، ملمممممممممممممممممف ةالخارجيممممممممممممممممم ةوالتجمممممممممممممممممار  االقتصممممممممممممممممماد ة: وزار  ةدار الوثمممممممممممممممممائق القوميممممممممممممممممم  (2)
 م.17/11/1983م ووثيقة بتاريخ 17/2/1984، وثيقة بتاريخ 0079 – 005471دكو 

 114دينا محمود عبد اللطي  مرجع سابق ، ا  (3)

 114المرجع السابق : ا  (4)
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اإلدارة العاممة للتجمارة   –يحمل اسم وزارة االقتصاد والتجمارة الخارجيمة  
 (1)ة أو قطا  شىون التجارة الخارجيةالخارجي

 (.  الفاع  )صاح  اإلرادة -ب

ار الوثيقمممة شمممخص ممممادي أو اعتبممماري لمممه السممملطة والقمممدرة علمممى إصمممد 
 .(3)وهو الوزير( 2)سواء باسمه أم بأمره،

والمسمممممئولون بمكتمممممب الممممموزير مثمممممل: وكيمممممل الممممموزارة لشمممممىون مكتمممممب  
، المشممرف علممى قطمما  (5)رئممي  قطمما  التجممارة الخارجيممة ، و ( 4)المموزير

 .(6)التجارة الخارجية 

  

 

–005551د، ملممممف كممممو  ةالخارجيمممم ةاالقتصمممماد والتجممممار  ة: وزار  ةدار الوثممممائق القوميمممم  (1)
وثيقة  0079- 005556م، وملف كود17/9/1985بتاريخ 8585رقموثيقة    0079
 ،0079-005566  ،0079-005567م،وأيضًا ملفات أكواد25/10/1986بتاريخ  

005563 -0079  

 114دينا محمود عبد اللطي  . مرجع سابق ، ا    (2)

، 0079-005551د،ملف كمو ةالخارجي ةاالقتصاد والتجار  ة: وزار ةدار الوثائق القومي  (3)
 م. 17/9/1985بتاريخ  8585وثيقة رقم 

، 0079–005469د، ملممف كممو ةالخارجيمم ةاالقتصممادوالتجار  ة:وزار ةالوثممائق القوميمم دار (4)
 م. 1982أكتوبر  2وثيقة بتاريخ  

الملممممف السممممابق، وثيقممممة  ، ةالخارجيمممم ةاالقتصمممماد والتجممممار  ة: وزار  ةدار الوثممممائق القوميمممم  (5)
  م.12/8/1982بتاريخ  

 ، ملممممممممممممممممف  ةالخارجيمممممممممممممممم ةاالقتصمممممممممممممممماد والتجممممممممممممممممار  ة: وزار  ةدار الوثممممممممممممممممائق القوميمممممممممممممممم  (6)
- 005563م، وملممممف كممممود 1986، وثيقممممة بتمممماريخ ينمممماير 0079- 005554د كممممو 

 م. 3/5/1989، وثيقة بتاريخ 0079
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  (.المخا   ) المتلقي -جم   
الشخص أو الجهة الموجهة إليها الوثيقة، وقد تعددت هذه الجهات حسمب     

 (1)المرسمممل إليهممما الوثيقمممة، مثمممل : ممممدير جممممر  السممموي  الشمممخص أو الجهمممة 
وكيممل أول وزارة الزراعممة  ،(2)لالسممتثماررئممي  الجهمماز التنفيممذي للهيئممة العامممة  

المسممممتوردين مممممن  بعممممض ( 3)ف علممممى مكتممممب السمممميد الممممدكتور المممموزيروالمشممممر  –
 .(4)الوكالء والشركات التجارية مثل: صال  أبوبكر ضريب وشركاه 

   الكات  : -د    
الشمممخص المممذي لمممه السممملطة أو القمممدرة علمممى صمممياضة محتممموى الوثيقمممة، 

  (6)"ثنماء رجمب" (5)دخمر الوثيقمة مثمل: "ماجمدة"   فميونجد أن اسمم الكاتمب يمأتي  
 

  

 

 ، ملمممممممممممممممممف ةالخارجيممممممممممممممممم ةاالقتصممممممممممممممممماد والتجمممممممممممممممممار  ة: وزار  ةدار الوثمممممممممممممممممائق القوميممممممممممممممممم  (1)
 م. 1/1986/ 2بتاريخ 133، وثيقة رقم  0079 – 005554د كو 

 ، ملممممممممممممممممممف ةالخارجيمممممممممممممممممم ةاالقتصمممممممممممممممممماد والتجممممممممممممممممممار  ة: وزار  ةدار الوثممممممممممممممممممائق القوميمممممممممممممممممم (2)
 8/5/1990، وثيقة بتاريخ 0079 -005565د كو 

 ، ملممممممممممممممممف ةالخارجيمممممممممممممممم ةاالقتصمممممممممممممممماد والتجممممممممممممممممار  ة: وزار  ةدار الوثممممممممممممممممائق القوميمممممممممممممممم  (3)
 م.26/7/1990، وثيقة بتاريخ 0079 -005566د كو  
 ، ملممممممممممممممممف  ةالخارجيمممممممممممممممم ةاالقتصمممممممممممممممماد والتجممممممممممممممممار  ة: وزار  ةدار الوثممممممممممممممممائق القوميمممممممممممممممم  (4)

 م. 1986، وثيقة بتاريخ يناير  0079- 005554د كو 

 ، ملممممممممممممممممف  ةالخارجيمممممممممممممممم ةاالقتصمممممممممممممممماد والتجممممممممممممممممار  ة: وزار  ةدار الوثممممممممممممممممائق القوميمممممممممممممممم  (5)
 م.26/7/1990، وثيقة بتاريخ  0079- 005566دكو 

 ، ملممممممممممممممممف  ةالخارجيمممممممممممممممم ةاالقتصمممممممممممممممماد والتجممممممممممممممممار  ة: وزار  ةالوثممممممممممممممممائق القوميممممممممممممممممدار   (6)
 15/3/1983بتاريخ  2215، وثيقة  0079- 005470دكو 
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 (2)، "عفيفي"( 1)"ابتسام"

 :  الرابطة األرشيفية  رابعا  :

هممي العالقممة التممي تممربط كممل وثيقممة بممما قبلهمما وممما بعممدها مممن الوثممائق، 
وبجميع السجالت والملفات المندرجة في نف  اإلجراء أو نفم  النشماا ، كمما 
أن الوثيقممة تممرتبط بالوثممائق التممي أدت إلممى إنشممائها سممواء كانممت داخممل الملممف 

 (3)أخرى .نفسه أم محفوظة في ملفات 

 وتتضك الرابطة األرشيفية في وثائق م   الدراسة  ما ولي : 
الرابطة األرشميفية داخمل مسمتود  الحفمم، نالحمم تمدوين رقمم الملمف علمى  -أ

الاالف الخارجي للملف، فنجد على سبيل المثال مدونًا على الاالف رقمم 
( اسممممتيراد السمممميارات وقطممممع 20منتهممممي ) ينظممممر جممممم  19جممممم  21-4/1" 
يشير الرقم  (4)" 9/5/85ار الالزمة لها " ثم كلمة " حفم " وبجانبها "الغي

"،   21فممممات اسممممتيراد السمممميارات وهممممو" إلممممى رقممممم المخممممزن المحفممممو  فيممممه مل
" 1يشير إلى موضو  الملفمات،  وهمو" اسمتيراد السميارات " ورقمم "  4والرقم  

 

 -005562ملممممف كممممود  ،ة الخارجيمممم ةاالقتصمممماد والتجممممار  ة: وزار  ةدار الوثممممائق القوميمممم (1)
 م 8/1989/ 17   وثيقة بتاريخ ، 0079

 – 005567ملمممف كمممود  ،ة الخارجيممم ةاالقتصممماد والتجمممار  ة: وزار  ةدار الوثمممائق القوميممم (2)
 م  1990/  4/8وثيقة بتاريخ  ، 0079

  127- 126دينا محمود عبد اللطي  : مرجع سابق ا  (3)

 – 005562د ، ملمممف كمممو  ةالخارجيممم ةاالقتصممماد والتجمممار  ة: وزار  ةدار الوثمممائق القوميممم (4)
،  0079 – 005561،  0079 – 005560، وانظممر أيضممًا: ملفممات أرقممام 0079

005563 -0079 
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واحممد يشممير إلممى رقممم الملمممف ثممم رقممم الجممزء، ثمممم كلمممة حفممم للداللممة علمممى 
 م. 9/5/1985حفظه في المستود  بتاريخ 

الرابطة األرشيفية في ارتبا     وثيقنة داخن  الملنف بالوثيقنة التني  -ى 
، ويتضممم   ذلمممك فمممي الكثيمممر ممممن وثمممائق ق لهنننا والوثيقنننة التننني تليهنننا

طلبمممات مقدممممة ممممن الدراسمممة ممممن خمممالل الوثمممائق المرسممملة فمممي شمممكل 
أشممخاا وجهممات للمموزارة والممرد عليهمما، باإلشممارة إلممى هممذه الوثممائق أو 

 الطلبات بأرقامها وتواريخها 

علمممى سممممبيل المثممممال: وثيقمممة صممممادرة مممممن شمممركاء فممممي مصممممنع بتمممماريخ 
م بطلمممب الموافقمممة علمممى اسمممتيراد سممميارات مرسممميد  مسمممتعملة 31/12/1985

لها فممي أعمممال المصممنع الخاصممة وجديممدة، ولمموادر، وبلممدوزرات؛ وذلممك السممتعما
ينممممماير  6بالمحممممماجر والطممممموى، وقمممممد ردت الممممموزارة علمممممى همممممذا الطلمممممب بتممممماريخ 

م بشأن اإلجراءات االستيرادية، والشروا الواجب اتباعها الستيراد همذه 1986
م 31/12/1986السممممميارات، ثمممممم صمممممدرت وثيقمممممة أخمممممرى ممممممن همممممىالء بتممممماريخ 

الممة للوثيقممة األخممرى المتعلقممة للحصممول علممى الموافقممة، وفممى كممل وثيقممة نجممد إح
كمما وردت عبمارة فمي وثيقمة أخمرى همي " صمورة بمالملف   (1)بنف  الموضو    

" وهذه إحالة لموضو  الوثيقة في ملمف  2/6-21"ينظر الملف  ،"  21-4/1
 (2)دخر

 

،  0079 -005554د ، ملمممف كمممو  ةالخارجيممم  ةاالقتصممماد والتجمممار  ة: وزار  ةدار الوثمممائق القوميممم  (1)
 م.31/12/1986م ، ووثيقة بتاريخ  1986وثيقة بتاريخ يناير

، 0079 -005559د ، ملمممف كمممو  ةالخارجيممم  ةالتجمممار االقتصممماد و  ة: وزار  ةدار الوثمممائق القوميممم  (2)
 م.27/6/1988وثيقة بتاريخ  
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: فمممالكود رقمممم  الرابطنننة األرشنننيفية للملفنننات داخننن  دار الوثنننائق القومينننة -3
( هممو الكممود األرشمميفي لملفممات وزارة االقتصمماد والتجممارة الخارجيممة فممي 0079)

( فممي الكمممود الممرقم المممذي تبممدأ بمممه جميمممع 0دار الوثممائق القوميمممة، ويمثممل المممرقم )
الوحمممدات األرشممميفية داخمممل أمانمممة السممميادية ، فمممالكود األرشممميفي للملمممف يمثمممل 

ع ملفمممات وزارة االقتصممماد والتجمممارة الرابطمممة األرشممميفية لمممه داخمممل المممدار، فجميممم
لكممود الخمماا بكممل ملممف، مثممل " مممع تايممر ا 0079الخارجيممة تحمممل الكممود " 

( ملممممف بعنمممموان: " اسممممتيراد السمممميارات والقمممماطرات 0079- 005470الكممممود )
( ملممممف بعنمممموان 0079 – 005565وقطممممع الغيممممار الالزمممممة لهمممما "، والكممممود )

 " 22ها جم استيراد السيارات وقطع الغيار الالزمة ل"
 ( الدبلوماتي ال دوث بقا  للنقد خامسا  : الشك  الوثائقي )

 :   الخصائص الخارجية، أو الشك  المادي -1

ن المممممادة التممممي خرجممممت بهمممما الوثيقممممة ومظهرهمممما   هممممي تلممممك التممممي تكممممو 
فمي األصمل، وهمي الوسميط، والخمط،   -بشمكل كاممل –الخمارجي، وهمي تتمثمل 

 .(1)الخاصة، والحواشي، أو التعليقات  واللاة، والعالمات 
 الوسيط : -أ

، وتنمممو  المممورق المممذي (2)ل الرسمممالة ) الموضمممو (همممو الممممادة التمممي تحمممم 
  .دونت عليه وثائق الدراسة

  
  

 

سلوى علي ميالد : علم الوثممائق ) الممدبلوماتيك ( الحممديث : رىيممة لقواعممد النقممد الممدبلوماتى مممن   (1)
 42-14، ا   2015مابيون إلى دورانتى، مجلة الروزنامة ، العدد الثالث عشر ، 

 42المرجع السابق : ا   (2)
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، (2)شممممفافًا مختلممممف األلمممموان منممممه األبمممميض وورقممممًا خفيفممممًا  (1)فنجممممد ورقممممًا سممممميكاً 
واألكثر استخدامًا في  (5)الفلوسكاى المسطر، وورق (  4)، واألحمر(3)واألخضر

وثممائق الدراسممة ورق أبمميض متوسممط السمممك يميممل إلممى االصممفرار، فضمماًل عممن 
المرفقممممات بممممداخل الملفممممات مثممممل: خطابممممات وصممممور مممممن  ذلممممك توجممممد بعممممض 

 ، كممذلك(6)، واإليصمماالت، والبرقيممات، وضيرهمماالبطاقممات الشخصممية، والتصمماري 
م تصممممويرها بواسممممطة دلممممة التصمممموير توجممممد صممممور لوثممممائق بممممداخل الملفممممات تمممم

 

 -005470د ، ملممممف كممممو ةالخارجيمممم ةاالقتصمممماد والتجممممار  ة: وزار  ةدار الوثممممائق القوميمممم  (1)
 م. 15/3/1983، بتاريخ 215، وثيقة رقم  0079

 -005552د ، ملممممف كممممو ةالخارجيمممم ةاالقتصمممماد والتجممممار  ة: وزار  ةدار الوثممممائق القوميمممم  (2)
 – 005469م ، وملممممممف كممممممود 31/10/1985بتمممممماريخ  1580، وثيقممممممة رقممممممم 0079
بتممممممماريخ  6693م، ووثيقممممممة رقممممممم 10/8/1982بتمممممماريخ  6977، وثيقممممممة رقممممممم 0079
 م. 31/7/1982

 -005552د ، ملمممف كمممو  ةالخارجيممم ةاالقتصممماد والتجمممار  ة: وزار  ةدار الوثمممائق القوميممم  (3)
 – 005551م، وملمممممممف كمممممممود 13/11/1985بتممممممماريخ  1194، وثيقمممممممة رقمممممممم 0079
 م.29/9/1985بتاريخ  9574، وثيقة رقم 0079

 -005469د ، ملممممف كممممو ةالخارجيمممم ةاالقتصمممماد والتجممممار  ة: وزار  ةدار الوثممممائق القوميمممم  (4)
بتمممممممممممممممممماريخ  1661م، ووثيقممممممممممممممممممة 2/11/1981بتمممممممممممممممممماريخ  5093، وثيقممممممممممممممممممة 0079
 م. 23/2/1982

 -005469د ، ملممممف كممممو ةالخارجيمممم ةاالقتصمممماد والتجممممار  ة: وزار  ةدار الوثممممائق القوميمممم  (5)
، وثيقممة بتمماريخ 0079- 005470د م، وملممف كممو 8/8/1982وثيقممة بتمماريخ  0079
 م. 18/9/1985، وثيقة بتاريخ 0079 – 005551م، وملف كود 22/3/1983

 -005552د ، ملممممف كممممو ةالخارجيمممم ةاالقتصمممماد والتجممممار  ة: وزار  ةدار الوثممممائق القوميمممم  (6)
0079  ،005554 – 0079  ،005551 -0079  ،005469 – 0079  
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، أمما السمطور فقمد اختلفمت أعمدادها ممن وثيقمة ألخمرى، فتوجمد وثيقمة (1)الحديثة
خمسمة وخمسمين  55وأخرى علمى  ،(2)( تسعة وأربعين سطراً 49توي على )تح
االة الكاتبمة، وهكذا، فضاًل عن انتظام السطور في الوثائق المدونة ب  (3)سطراً 

، كمممما خلمممت الوثمممائق ممممن العالممممات (4)وهمممذا همممو الشمممائع فمممي وثمممائق الدراسمممة
 المائية. 

 :الخط    -ى 
جممزء مممن أجممزاء الوثيقممة يوجممد فممي الخصممائص الخارجيممة للشممكل الوثممائقي     

لتحديد سمات الوثيقة، وفي النقد الحديث للوثيقة يشمل نو  الخط، والحبر في 
حالة الكتابة بخط اليد، واالة المستخدمة في الكتابة ) جهاز حاسب دلي، دلة 

ممممممممات التمممممممرقيم، كاتبمممممممة ....( إخمممممممراج الصمممممممفحات وترقيمهممممممما وتنسممممممميقها، وعال
، وقمممد اسمممتخدم نوعمممان ممممن (5)واالختصمممارات واالختمممزاالت والخطمممأ والتصمممويب 

 الخطوا في وثائق الدراسة : 

 

 -005559د ، ملمممف كمممو  ةالخارجيممم ةاالقتصممماد والتجمممار  ة: وزار  ةدار الوثمممائق القوميممم  (1)
، ملممف كممود  0079 – 005565م وملممف كممود 29/5/1988، وثيقممة بتمماريخ 0079

005567 -0079  

 – 005469د ، ملممممف كممممو ةالخارجيمممم ةاالقتصمممماد والتجممممار  ة: وزار ةدار الوثممممائق القوميمممم  (2)
 م. 1982، وثيقة أكتوبر 0079

الملمممف السمممابق ، وثيقمممة  ،  ةالخارجيممم ةاالقتصممماد والتجمممار  ة: وزار ةالوثمممائق القوميمممدار   (3)
 م.1982/ 3/6بتاريخ  

 – 005555د ، ملمممف كمممو  ةالخارجيممم ةاالقتصممماد والتجمممار  ة: وزار ةدار الوثمممائق القوميممم  (4)
 . 0079 – 005470، ملف كود 0079 – 005563، ملف كود  0079

 .154-153، ا اللطي : مرجع سابقنا محمود عبد دي  (5)
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وهمممذا الخمممط همممو األكثمممر اسمممتخدامًا فمممي  (2)وخمممط االمممة الكاتبمممة (1)خمممط الرقعمممة
 ،(4)واألزرق ( 3)بخط اليد فقد دونت بالحبر األسود التدوين أما الوثائق المكتوبة 
فممممي التأشمممميرات وكتابممممة بعممممض  (6)واألزرق  ،( 5)واسممممتخدم قلممممم الحبممممر األحمممممر

 

 – 005470د ، ملممممممف كممممممو  ةالخارجيمممممم  ةاالقتصمممممماد والتجممممممار  ةوزار :  ةدار الوثمممممائق القوميممممم  (1)
، وثيقمممممة بتممممماريخ  0079 – 005469م، وملمممممف كمممممود 17/7/1983، وثيقمممممة بتممممماريخ 0079
وثيقممة بتمماريخ  0079-005555م، وملممف كممود 8/8/1982م، ووثيقممة بتمماريخ 23/8/1982
 م.22/3/1990، وثيقة بتاريخ  0079 –  005565م، وملف كود 18/9/1985

ئق الدراسمممة ، معظمممم وثممما،  ةالخارجيممم ةاالقتصممماد والتجمممار  ة: وزار  ةدار الوثمممائق القوميممم  (2)
 .0079- 005563وملف كود  0079 –005563مثل ملف كود 

 – 005551د ، ملممف كممو  ةالخارجيمم ةاالقتصمماد والتجممار  ة: وزار  ةدار الوثممائق القوميمم  (3)
، وثيقممممممة 0079 – 005565، وملممممممف كممممممود  15/9/1985، وثيقممممممة بتمممممماريخ 0079
 17/7/1983، وثيقة بتاريخ   0079  -005470وملف كود   ،22/3/1990بتاريخ  

-005555د ، ملممممف كممممو ةالخارجيمممم ةاالقتصمممماد والتجممممار  ة: وزار  ةق القوميممممدار الوثممممائ  (4)
خ ، وثيقة بتاري 0079 -005470وملف كود  18/9/1985، وثيقة بتاريخ   0079
 23/8/1982، وثيقة بتاريخ 0079 – 005469، وملف كود 22/3/1983

-005553د ، ملممف كممو  ةالخارجيمم ةاالقتصمماد والتجممار  ة: وزار  ةدار الوثممائق القوميمم   (5)
، وثيقممممة  0079 – 005565وملممممف كممممود  10/12/1985، وثيقممممة بتمممماريخ  0079

 م.1990بتاريخ إبريل 

 – 005469د ، ملممممف كممممو  ةالخارجيممم ةاالقتصممماد والتجممممار  ة: وزار  ةدار الوثمممائق القوميمممم (6)
،  0079 – 005567م، وملممف كممود 8/2/1982بتمماريخ  381، وثيقممة رقممم 0079

، وثيقمممممممة بتممممممماريخ  0079 -005559م وملمممممممف كمممممممود 8/10/1990وثيقمممممممة بتممممممماريخ 
 م.3/4/1988
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الصممفحات التعليقممات الخاصممة بالوثيقممة، كممما اسممتخدم قلممم الرصمماا فممي تممرقيم 
 .(1)والوثائق في بعض الملفات 

ة إخممراج الوثيقممة اختلفممت أحجممام الهمموامش مممن وثيقممة إلممى أخممرى حسممب طريقمم
ي: الهممممامش العلمممموي : جمممماءت الهمممموامش فممممي وثيقممممة كالتممممالعلممممى سممممبيل المثممممال

، ( 2)سممم2,5سممم، واأليسممر  3,5ن سممم، والهممامش األيممم11,5 سممم، والسممفلي2,5
سممم ، والهممامش 7,5، والسممفلى سممم3,5رى كالتممالي: الهممامش العلمموي ووثيقممة أخمم
 .(3)سم 1,7سم ، واأليسر 2,5األيمن 

واستخدمت بعض عالممات التمرقيم فمي كتابمة نصموا بعمض وثمائق الدراسمة، 
، ( 5)(يمماً :، والنقطتممين):( مثل:)ثان(4) مثممل: اسممتخدام النقطممة فممي نهايممة الفقممرات 

 ( -واسمممممممممممممممممممممممممتخدام النقطتمممممممممممممممممممممممممين والشمممممممممممممممممممممممممرطة): ، (6))بمممممممممممممممممممممممممما يلمممممممممممممممممممممممممي:(
 

د كممممممو ات أملفمممممممثممممممل: ،  ةالخارجيمممممم ةاالقتصمممممماد والتجممممممار  ة: وزار  ةدار الوثممممممائق القوميمممممم  (1)
005556–0079 ،005561–0079 ،005560-0079  ،005566-0079 

 – 005560د ، ملمممف كمممو  ةالخارجيممم ةجمممار االقتصممماد والت ة: وزار  ةدار الوثمممائق القوميممم  (2)
 م.31/12/1988بتاريخ  4175، وثيقة رقم  0079

 – 005469د ، ملممممف كممممو ةالخارجيممم ةاالقتصممماد والتجممممار  ة: وزار  ةدار الوثمممائق القوميمممم  (3)
 م.3/2/1982، وثيقة بتاريخ 0079

 – 005556د ، ملممممف كممممو ةالخارجيممم ةاالقتصممماد والتجممممار  ة: وزار  ةدار الوثمممائق القوميمممم  (4)
، وثيقممممممة  0079 -005566م ، وملممممممف كممممممود 1/3/1987، وثيقممممممة بتمممممماريخ 0079
 م.30/7/1990بتاريخ  

 – 005566د ، ملممممف كممممو ةالخارجيممم ةاالقتصممماد والتجممممار  ة: وزار  ةدار الوثمممائق القوميمممم  (5)
 م.30/7/1990، وثيقة بتاريخ 0079

الملممممف السممممابق، وثيقممممة  ، ةجيممممالخار  ةاالقتصمممماد والتجممممار  ة: وزار  ةدار الوثممممائق القوميمممم  (6)
، وثيقممممممممة بتمممممممماريخ  0079-005565م وانظممممممممر: ملممممممممف كممممممممود 2/6/1990بتمممممممماريخ 

 م. 5/2/1990
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، واستخدام القوسين لكتابة جملة أو عبمارة (2)(-، )عاليه :(1)(  -مثل: )ااتي:
، وكمممذلك (5)، )عشمممرة ((4)، ) مرفمممق صمممورته ((3)معينمممة مثمممل:) منطقمممة حمممرة (

، (6)اسممممممممتخدام عالمممممممممات التنصمممممممميص مثممممممممل: " قمممممممموة االعتممممممممماد المسممممممممتندي" 
ق. " ، أيضًا استخدمت االختصارات مثل:(7)السيد/أحمد وفائي سعيد ...."  و"

 (8)" صد بذلك " قطا  التجارة الخارجيةالتجارة الخارجية " ويق

  

 

– 005557د ، ملممممف كممممو ةالخارجيممم ةاالقتصممماد والتجممممار  ة: وزار  ةدار الوثمممائق القوميمممم  (1)
 م.10/8/1987بتاريخ  385وثيقة رقم  ،0079

 – 005556د ، ملمممف كمممو ةالخارجيممم ةاالقتصممماد والتجمممار  ة: وزار  ةدار الوثمممائق القوميممم   (2)
، وثيقمة بتماريخ  0079 -005562م وملف كود 4/3/1987، وثيقة بتاريخ    0079
 م.23/8/1989

 – 005556د ، ملممممف كممممو  ةالخارجيممم ةاالقتصممماد والتجممممار  ة: وزار  ةدار الوثمممائق القوميمممم (3)
 11/2/1987، وثيقة بتاريخ  0079

الملمممف السمممابق ، وثيقمممة  ،  ةالخارجيممم ةاالقتصممماد والتجمممار  ة: وزار  ةالقوميمممدار الوثمممائق   (4)
 م.4/3/1987بتاريخ  

 – 005566د ، ملممف كممو  ةالخارجيمم ةاالقتصمماد والتجممار  ة: وزار  ةدار الوثممائق القوميمم  (5)
 26/7/1990، وثيقة بتاريخ  0079

 – 005566د ملممف كممو ،  ةالخارجيمم ةاالقتصمماد والتجممار  ة: وزار  ةدار الوثممائق القوميمم  (6)
 26/7/1990، وثيقة بتاريخ  0079

 – 005559د ، ملممف كممو  ةالخارجيمم ةاالقتصمماد والتجممار  ة: وزار  ةدار الوثممائق القوميمم  (7)
 1988، وثيقة بتاريخ يونيه 0079

 – 005551د ، ملممف كممو  ةالخارجيمم ةاالقتصمماد والتجممار  ة: وزار  ةدار الوثممائق القوميمم  (8)
 7/9/1985، وثيقة بتاريخ  0079
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 : ترةيم الوثائق 

  -: ثائق بداخل الملفات، وهي كما يلياستخدمت أكثر من طريقة لترقيم الو  

تخدام األرقمممام ئق باسممم: تمممم تمممرقيم الوثممما تنننرةيم الوثنننائق دون األوراس -أ
م يمممتم تمممرقيم فمممي بعمممض الملفمممات لمممالمسلسممملة  (،...3، 2، 1الهنديمممة )

لوثيقممة حتممى لممو كانممت الوثيقممة ااألوراق، ويممتم وضممع الممرقم فممي ظهممر 
 .(1)من أكثر من ورقة  مكونة

: تممم تممرقيم أوراق الملممف باسممتخدام نفمم   تننرةيم األوراس دون الوثننائق -ى 
األرقام السابقة، ولم يتم ترقيم الوثائق، وأحيانًا يوضمع المرقم فمي أعلمى 

 .(2)الصفحات ناحية اليسار

: يمتم تمرقيم الوثيقمة بمرقم، وتمرقيم الورقمة  ترةيم الوثنائق واألوراس معنا    -جمم
دخممر، ويوضممع الرقمممان فمموق بعضممهما، علممى سممبيل المثممال: الوثيقممة بممرقم 

1األولى في الملف مكونة من ثالث ورقات، رقمت بهمذا الشمكل 

1
  ،2

1
  ،3

1
 
، الرقم األسفل يشير إلى رقم الوثيقة، والرقم األعلى يشير إلى رقمم الورقمة 

وهممي مكونممة مممن ورقتممين فأخممذت  3، مثممال دخممر وثيقممة رقممم (3)فممي الملممف

 

 – 005556د ، ملمممف كمممو  ةالخارجيممم ةاالقتصممماد والتجمممار  ة: وزار  ةدار الوثمممائق القوميممم (1)
  0079 -005560، وملف كود  0079 – 005561، وملف كود  0079

 – 005567د ، ملممف كممو  ةالخارجيمم ةاالقتصمماد والتجممار  ة: وزار ة دار الوثممائق القوميمم  (2)
0079 

 –005564د ، ملممممف كممممو  ةالخارجيمممم ةاالقتصمممماد والتجممممار  ة: وزار  ةدار الوثممممائق القوميمممم (3)
0079 
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7همممذه األرقمممام 

3
  ،8

3
، وتكتمممب األرقمممام فمممي ظهمممر الوثمممائق وفمممي (1)وهكمممذا   

 جميع الحاالت يستخدم القلم الرصاا في التدوين. 

 .اللرة   -جم
كانممت اللاممة ضمممن العناصممر الداخليممة للوثيقممة فممي النقممد التقليممدي، أممما 
النقمممد الحمممديث فقمممد رأى أن اللامممة همممي أحمممد عناصمممر الشمممكل الممممادي للوثيقمممة، 
ويجب دراستها ضمن الخصائص الخارجية، فكما يدر  الخط علمى األصمول 

فقممد ُكتبممت وثممائق الدراسممة باللاممة  (2)البممد أن تممدر  اللاممة أيضممًا مممن األصممل.
، (4)والفرنسممية ( 3)العربيممة الفصممحى، ووردت بعممض الكلمممات باللاممة اإلنجليزيممة 
: علننى سنن ي  المثننالكممما حفلممت الوثممائق بالمصممطلحات اإلداريممة واالقتصممادية 

 

 – 005559د ، ملممف كممو  ةالخارجيمم ةاالقتصمماد والتجممار  ة: وزار  ةدار الوثممائق القوميمم  (1)
 0079- 005566،  0079- 005565، وأيضًا ملفات أكواد  0079

  154دينا محمود عبد اللطي  : مرجع سابق ، ا    (2)

 – 005471د ، ملممف كممو  ةالخارجيمم ةاالقتصمماد والتجممار  ة: وزار  ةدار الوثممائق القوميمم  (3)
، وانظر أيضًا : 12/9/1983م ، وثيقة بتاريخ 17/2/1983، وثيقة بتاريخ   0079
،  0079 – 005558،  0079 – 005551،  0079  –  005556فات أكمواد  مل

005559 – 0079  ،005563 – 0079  ،005561 – 0079  

 – 005565د ، ملممف كممو  ةالخارجيمم ةاالقتصمماد والتجممار  ة: وزار  ةدار الوثممائق القوميمم  (4)
  0079 -005469،  0079 -005566، ملف كود  0079
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، ويقصممد بالتعريفممة الجمركيممة مجمممو  الرسمموم الجمركيممة (1)التعرلفننة الجمر يننة
  (2).ية معينة على الصادرات والواردات ما في فترة زمنالمطبقة في بلد 

: همي المنماطق التمي تمم التمرخيص لمبعض شمركات (3)مصطلك المننا ق ال نرة
التجممممممارة الخارجيممممممة بإنشممممممائها بمحافظممممممة القمممممماهرة، واإلسممممممكندرية، وبورسممممممعيد، 
والسوي ؛ وذلك تنفيذًا لسياسة االنفتا  االقتصمادي، وممن أهمم مهامهما تخمزين 
البضممائع العممابرة وكممذا البضممائع الوطنيممة الخالصممة الضممرائب المعممدة للتصممدير 

مصطلك ، (4)إلى الخارج، والبضائع األجنبية الواردة باير رسم الوارد للشمركات 
: يمكممن تعريمم  االعتممماد المسممتندي بأنممه اعتممماد يفتحممه (5)االعتمنناد المسننتندي

اامر لصال  شخص دخر يسمى البنك بناء على طلب أحد عمالئه، ويسمى 
المسممممتفيد بضمممممان مسممممتندات تمثممممل بضمممماعة منقولممممة أو معممممدة للنقممممل، ويلجممممأ 
المسممتورد ألحممد البنممو  طالبممًا منممه التوسممط بينممه وبممين المصممدر لضمممان سممداد 

 (6)الثمن؛ وذلك عن طريق فت  اعتماد مستندي ب يمة البضاعة.

 

 – 005565د ، ملمممف كمممو  ةالخارجيممم ةاالقتصممماد والتجمممار  ة: وزار  ةدار الوثمممائق القوميممم (1)
، وثيقمممممة  0079 – 005551م، وملمممممف كمممممود 22/4/1990، وثيقمممممة بتممممماريخ 0079
 م.27/2/1985بتاريخ  

 .22حسن أحمد توفيق : مرجع سابق ا  (2)

 – 005556د ، ملممف كممو  ةالخارجيمم ةاالقتصمماد والتجممار  ة: وزار  ةدار الوثممائق القوميمم  (3)
 م. 1/3/1987، وثيقة بتاريخ 0079

 . 129حسن أحمد توفيق : مرجع سابق ا   (4)

 – 005556د ، ملمممف كمممو  ةالخارجيممم ةاالقتصممماد والتجمممار  ة: وزار  ةدار الوثمممائق القوميممم (5)
 م.11/2/1987م، وثيقة بتاريخ 22/4/1990، وثيقة بتاريخ 0079

 .230حسن أحمد توفيق : مرجع سابق ، ا  (6)
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الوثممائق، وهممي  : هممي مممن أهممم عالمممات إضممفاء الصممحة علممى األختننام -د
، وكمممان األقمممدمون (1)عنصمممر مهمممم ممممن عناصمممر النقمممد والتحليمممل الوثمممائقي

يدرسممون األختممام ضمممن الخصممائص الخارجيممة للوثيقممة؛ وحجممتهم فممي ذلممك 
 (2)أن األختام ليست جزءًا من أجزاء الوثيقة، بل هي جزء خارج عنها. 

 :  وختمت وثائق الدراسة بأختام متنوعة، منها ما ولي

زارة االقتصمممماد والتجممممارة الخارجيممممة، وهممممو عبممممارة عممممن أكليشمممميه خمممماتم و  -
مطبممو  بمماللون األسممود، مسممتطيل الشممكل، وكتممب بداخلممه اسممم المموزارة 

 ، وورد بالشكل ااتي :(3)ورقم الصادر وعدد المرفقات والتاريخ

 وزارة االقتصاد والتجارة الخارجية 
 مرفقات  7 4975/4

2/11/1986 

 

  

 

أهميتهممما ، دار الثقافمممة  –أجزاىهممما  –سممملوى علمممي مممميالد : الوثيقمممة القانونيمممة ماهيتهممما   (1)
 .14، ا1986للنشر والتوزيع، 

 .156دينا محمود عبد اللطي  : مرجع سابق ، ا  (2)

 – 005556د ف كمممو ، ملمممةالخارجيممم ةاالقتصممماد والتجمممار  ة: وزار  ةدار الوثمممائق القوميممم  (3)
 م، ويوجد في ظهر الوثائق بالملف. 2/11/1986، وثيقة بتاريخ 0079
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خاتم مكتب وزير االقتصاد بالوزارة ، وهو عبارة عمن أكليشميه مطبمو   -
بممماللون األسمممود، مسمممتطيل الشمممكل، وكتمممب بداخلمممه اسمممم مكتمممب الممموزير 

 ، وورد بالشكل التالي:(1)ورقم الصادر وعدد المرفقات والتاريخ

 مكتب وزير االقتصاد والتجارة الخارجية 
 1مرفقات  8585رقم الصادر 
 9/1985/ 17التاريخ  

كممممما ورد خمممماتم مكتممممب المممموزير بشممممكل مسممممتدير، أزرق اللممممون، وكتممممب  -
 ، وورد بالشكل ااتي:(2)بداخله اسم المكتب والتاريخ وكلمة صادر

 
 .(3) وفي بعض الوثائق بداخله كلمة وارد ولي  صادر

 

- 005551دار الوثمممممائق القوميمممممة وزارة االقتصممممماد والتجمممممارة الداخليمممممة، ملمممممف كمممممود   (1)
يوجد  0079- 005556م وملف كود 17/9/1985بتاريخ     8585، وثيقة  0079

 في ظهر الوثائق. 

 -005566دار الوثمممممائق القوميمممممة: وزارة االقتصممممماد والتجمممممارة الخارجيمممممة ملمممممف كمممممود   (2)
 .0079 -005563يوجد في ظهر وثائق الملف، وملف كود 0079

 -005567ملمممف كمممود  ،دار الوثمممائق القوميمممة: وزارة االقتصممماد والتجمممارة الخارجيمممة    (3)
 يوجد في ظهر وثائق الملف. 0079

   صادر

  1990 مايو  3

  االقتصاد وزارة 

 . الوزير  مكتب
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 خاتم مكتب رئي  قطا  التجارة الخارجية بالوزارة، عبارة عن أكليشيه  -
مطبمممو  مسمممتدير الشمممكل، ورد بداخلمممه اسمممم المكتمممب بممموزارة االقتصممماد 

 ، وورد بالشكل ااتي : (1)والتاريخ

 

خاتم وزارة التجارة عبارة عن أكليشيه مطبو  باللون األسود ومستطيل الشكل، 
وكتمب بداخلممه وكيممل الموزارة لتخطمميط التجممارة الخارجيمة، ورقممم المموارد، والتمماريخ، 

 ، وورد بالشكل التالي : (2)واإلمضاء، والمرفقات 

وزارة التجارة الخارجية وكيل الوزارة لتخطيط  
 التجارة الخارجية  

 رقم الوارد  

 التاريخ  

 المرفقات   اإلمضاء  

 

 -005567ملممممف كممممود  ،: وزارة االقتصمممماد والتجممممارة الخارجيممممة دار الوثممممائق القوميممممة  (1)
 ، 0079 -005557م، وانظمممر أيضممما: ملمممف كمممود 8/10/1990وثيقمممة   ،  0079

 م، وورد الخاتم بشكل مستطيل.10/8/1987بتاريخ  385وثيقة رقم 

-005470ملمممف كمممود  ،دار الوثمممائق القوميمممة: وزارة االقتصممماد والتجمممارة الخارجيمممة    (2)
 . 7/3/1983بتاريخ 587، وثيقة رقم  0079

 مكتب رئيس القطاع 

 م1990 أكتوبر 1

  التجارة  قطاع 

 . الخارجية 
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خاتم بعض الشركات والبنو  مثمل: خماتم شمركة مصمرية للسميارات وهمو عبمارة 
عمممن أكليشمممميه مطبممممو  بممماللون األسممممود، مسممممتدير الشمممكل، وكتممممب بداخلممممه اسممممم 

 ، وورد بالشكل ااتي : (1)الشركة والعنوان

 
خممماتم شمممركة لطفمممي منصمممور لتجممماره السممميارات :  وجممماء عبمممارة عمممن أكليشممميه 
مطبمممو  بممماللون األسمممود بيضمممي الشمممكل، وكتمممب بداخلمممه شمممركة لطفمممي منصمممور 

 ، وورد بالشكل ااتي:(2)لتجارة السيارات منطقة حرة اإلسكندرية

 
  

 

- 005554ملممف كممود   ،دار الوثممائق القوميممة: وزارة االقتصمماد  والتجممارة الخارجيممة   (1)
 م.23/9/1985وثيقة بتاريخ  0079

- 005556ملممف كممود   ،صمماد والتجممارة الخارجيممة دار الوثممائق القوميممة: وزارة االقت  (2)
 م.11/2/1987، وثيقة بتاريخ 0079

  لتجارة   منصور لطفي  شركة

  حرة منطقة  السيارات 

 اإلسكندرية 

 شركة مصرية 

741381 

 ش رمسيس القاهرة   3
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خاتم شركة الشين بالست، والخاتم عبارة عن أكليشيه مطبو  باللون األسمود، 
، وورد (1)مسممممتدير الشممممكل، وكتممممب بداخلممممه اسممممم الشممممركة بالعربيممممة واإلنجليزيممممة

 بالشكل ااتي : 

 
خممماتم بنمممك همممونل كمممونل المصمممري، وهمممو عبمممارة عمممن أكليشممميه مطبمممو  بممماللون 
األسممممود، مسممممتدير الشممممكل، كتممممب بداخلممممه اسممممم البنممممك، و اسممممم إدارة االسممممتيراد 

 وورد بالشكل ااتي:، (2)والتصدير، والمكان القاهرة

 
  

 

وثيقمممة  ،الملمممف السمممابق   ،دار الوثمممائق القوميمممة: وزارة االقتصممماد والتجمممارة الخارجيمممة   (1)
 م.10/1/1987بتاريخ  

- 005556ملمممف كمممود  ،لتجمممارة الخارجيمممة دار الوثمممائق القوميمممة: وزارة االقتصممماد وا  (2)
 م.21/7/1990، وثيقة بتاريخ 0079

 كونج هونج بنك
   المصري 
     القاهرة

 ادارةاالستيرادوالتصدير 

LASHEEN  PLAST 

 الشين بالست 
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خممماتم ممممدير عمممام شمممركة قرطبمممة للمقممماوالت، وهيئمممة الخممماتم عبمممارة عمممن أكليشممميه 
 -شمراى مطبو  باللون األسود، ومستطيل الشكل، وكتب بداخله عممرو لبيمب 

القمممممممماهرة، وورد بالشممممممممكل  – 229595.ت   -شممممممممركة قرطبممممممممة للمقمممممممماوالت 
 (1)التالي:

 
خاتم شركة الشرق األوسط األمريكية لتأجير السيارات هيرتز، وهو عبارة عمن 

 (2)أكليشه مطبو ، مستدير الشكل، وكتب بداخله اسم الشركة : 

 
همي مما يضمماف إلمى الوثيقممة بعمد اكتممال الممنص أو فمي أثنمماء ال واشنني : -هنن 

المرحلة اإلجرائيمة، وللحواشمي أهميمة خاصمة حيمث يظهمر فيهما سمياق اسمتخدام 
 .(3)الوثيقة وتداولها، والذي يشر  السياق اإلجرائي وسياق المنشأ 

 

-005554الخارجيممممة ، ملممممف كممممود  دار الوثممممائق القوميممممة: وزارة االقتصمممماد والتجممممارة  (1)
 م.21/1/1986وثيقة بتاريخ  ، 0079

- 005471دار الوثمممائق القوميمممة: وزارة االقتصممماد والتجمممارة الخارجيمممة  ، ملمممف كمممود  (2)
 م.17/11/1983وثيقة بتاريخ  ، 0079

 .158دينا محمود عبد اللطي  : مرجع سابق ، ا  (3)

   شركة
  األوسط  الشرق 

  لتأجير  األمريكية 
  كار مر آ السيارات 

 هيرتز 

   شراب لبيب  عمرو 

   للمقاوالت قرطبة  شركة  

 القاهرة  229595  ت. س
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 وتنقسم الحواشي إلى : 

 :  حواشي تضاف إلى المرحلة التنفيذية، وتشم  -1

: وهممممممي عبممممممارة عممممممن تعبيممممممرات تقممممممر  بممممممأن التصننننننندوقحواشنننننني  -أ
المممممممرد ورد لتوقيعمممممممات الموجمممممممودة صمممممممحيحة، مثمممممممل: "الوثيقمممممممة أو ا
ثمممممممم تليهمممممممما توقيمممممممع باسممممممممم "  17/4وفممممممممي  17065وقيمممممممد بمممممممرقم 
 (1)"2/5"كريمة ومىر  

 .(2)" 2/7/1988يعتمد، ويليه التاريخ " -

 (3)" 25/2/86تم الالزم، ويليه توقيع مىر  " نادية  -

 (4)"  12/8"أوافق على االستثناء، ويليه تاريخ  -

: وهممي إشممارة مرجعيممة مثممل: " أرسممل األصممل  حواشنني التسننجي  -ى 
 (5)"10/1985/ 27والمرفقات إلى الجهة الموضحة عاليه في 

 

 

- 005470ارة الخارجيمممة ، ملمممف كمممود دار الوثمممائق القوميمممة: وزارة االقتصممماد والتجممم  (1)
 م.28/3/1983 بتاريخ 2653وثيقة رقم  0079

- 005559ملممف كممود   ،الخارجيممة  ق القوميممة: وزارة االقتصمماد والتجممارةئدار الوثمما  (2)
 م.1988، وثيقة بتاريخ يونيه  0079

- 005554ملممف كممود   ،دار الوثممائق القوميممة: وزارة االقتصمماد والتجممارة الخارجيممة   (3)
 م.22/2/1986بتاريخ  605، وثيقة رقم  0079

- 005469ملمممف كمممود ،دار الوثمممائق القوميمممة: وزارة االقتصممماد والتجمممارة الخارجيمممة    (4)
 م.10/8/1982، وثيقة بتاريخ  0079

- 005552ملمممف كمممود ،دار الوثمممائق القوميمممة: وزارة االقتصممماد والتجمممارة الخارجيمممة    (5)
 م.27/10/1985، وثيقة بتاريخ  0079
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 (1)م " 7/5/1983عرت يوم " -

 (2)توقيع " نادية كيرل " يحفم بملف السيارات " ويليه " -

 حواشي تضاف أثناء تداول الوثيقة:  -2

هي عالمات بجوار النص تسبق أو تلي الحدث مثل: ذكمر األحمداث 
السمممممابقة والتاليمممممة، أو توجيمممممه بالنقمممممل، أو اإليمممممدا ، أو التصمممممني ، تممممماريخ 
القمممممممراءة، أو السمممممممما ، أو االطممممممممال  علمممممممى الوثيقممممممممة، أوعبمممممممارات تممممممممدعو 
لالسمممممتعجال، مثمممممل: عاجمممممل أو المممممرد خمممممالل يمممممومين ممممممن تاريخمممممه، كمممممذلك 

حواشمممي أضممميفت ممممن القمممار ، مثمممل: عالممممة  عالممممات بجانمممب المممنص، أو
 (3)الصحة أو عالمة االستفهام 

 وقد وردت في وثائق الدراسة على الن و التالي : 
حواشمممي بجممموار المممنص توضممم  اإلجمممراء المممذي تمممم اتخممماذه بنممماًء علمممى 

 الوثيقة المتداولة مثل :

"قطمممما  التجممممارة الخارجيممممة برجمممماء التفضممممل بالبحممممث واإلفممممادة بممممالرأي؛ 
 .(4)" 27/10للعرت على السيد الدكتور الوزير، ويليه تاريخ  تمهيداً 

 

- 005470ملمممف كمممود ،والتجمممارة الخارجيمممة   دار الوثمممائق القوميمممة: وزارة االقتصممماد  (1)
 م.6/3/1983وثيقة بتاريخ  ،0079

 -005555ملمممف كمممود  ،دار الوثمممائق القوميمممة: وزارة االقتصممماد والتجمممارة الخارجيمممة    (2)
 م.12/9/1985، وثيقة بتاريخ  0079

 159- 158دينا محمود عبد اللطي ، مرجع سابق ا  (3)

- 005552ملمممف كمممود  ،دار الوثمممائق القوميمممة: وزارة االقتصممماد والتجمممارة الخارجيمممة   (4)
 م.24/10/1985بتاريخ  2417وثيقة رقم  ، 0079
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"يقتر  الحفم حيث تم الرد على الجهة الطالبة بما انتهى إليه البحمث 
 .(1)وذلك بمعرفة وكالة الوزارة" 

برجاء اتخاذ الالزم على ضوء تعليمات السيد الدكتور الوزير بتاريخ "
سيارات المناطق الحرة  "ويليه توقيع مىر   خاصا بموقف  2/86/ 23
25 /2 /1986 (2). 

 مثل :  وردت حواشي تدل على استعجال الرد، -

 (3) موصى عليه بعلم الوصول "  –" استعجال   -

 (4)" هام وعاجل يرسل مع مخصوا "  -

 (5) " عاجل جدًا ومهم "  -

  

 

  - 005469ملممممف كممممود ،دار الوثممممائق القوميممممة: وزارة االقتصمممماد والتجممممارة الخارجيممممة   (1)
 م 8/2/1982بتاريخ  381قم وثيقة ر  ، 0079

- 005554ملمممف كممممود  ،دار الوثمممائق القوميمممة: وزارة االقتصممماد والتجمممارة الخارجيمممة   (2)
 م22/2/1986بتاريخ  605وثيقة رقم  ، 0079

 – 005556دار الوثمممائق القوميممممة : وزارة االقتصمممماد والتجممممارة الخارجيممممة ، ملممممف كممممود  )3)
 م.3/1/1987، وثيقة بتاريخ  0079

 – 005551دار الوثمممائق القوميمممة : وزارة االقتصممماد والتجمممارة الخارجيمممة ، ملمممف كمممود  (4)
 م. 4/9/1985بتاريخ  8081، وثيقة رقم  0079

 – 005565دار الوثمممائق القوميمممة : وزارة االقتصممماد والتجمممارة الخارجيمممة ، ملمممف كمممود   (5)
 8585، وثيقمة   0079 -005551م، وملف 22/4/1990، وثيقة بتاريخ    0079
 م. 17/9/1985بتاريخ  
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 ، مثل :وردت حواشي تفيد بأنه تم اال  ع على الوثيقة -

 (1) " نظر ويحفم "  -

" نظر ويبلع صاحب الشأن بوجهة نظر اإلدارة العامة للتجارة الخارجية،   -
 ( 2)"   3/1/83ويليه توقيع الوزير ومىر   

  (3) م" 3/1990/ 18" ويليه تاريخ "  "نظر ويرفق بالملف  -

 :  حواشي تضاف أثناء إدارة الوثيقة – 3

الوثممائق يقصممد بهمما الحواشممي التممي داخممل مكاتممب المحفوظممات أو إدارة 
الجاريممة، مثممل : رقممم التسممجيل داخممل األرشممي ، أو أرقممام متتاليممة تحممدد البريممد 
الوارد والصادر في المكاتب، وتستخدم فمي نظمام التسمجيل أو كمود التصمني ، 
رف الوثيقممة مممن خممالل الرابطممة الوثائ يممة فممي المكتممب  الكممود الممذي يحممدد أو ُيعمم 

 عيمممممة وهمممممي إشمممممارة إلمممممى رقممممممالمممممذي أنشمممممأها واسمممممتلمها، وكمممممذلك اإلحالمممممة المرج
التصني  في الملفات المتعلقة ببعضها، وكذلك تاريخ االستالم واسم المستلم، 

 .(4) وتعتبر من الحواشي التي تضاف أثناء إدارة الوثيقة

  

 

 – 005470دار الوثمممائق القوميممممة : وزارة االقتصمممماد والتجممممارة الخارجيممممة ، ملممممف كممممود  )1)
، وثيقممة بتمماريخ  0079 – 005553م، وملممف 15/5/1983، وثيقممة بتمماريخ  0079
 م.17/11/1895

 – 005470دار الوثمممائق القوميمممة : وزارة االقتصممماد والتجمممارة الخارجيمممة ، ملمممف كمممود   (2)
 م. 1982، وثيقة بتاريخ ديسمبر 0079

 – 005565دار الوثمممائق القوميممممة : وزارة االقتصمممماد والتجممممارة الخارجيممممة ، ملممممف كممممود  )3)
 م.25/2/1990، وثيقة بتاريخ  0079

 .159دنيا محمود عبد اللطي  : مرجع سابق ، ا  )4)
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ووردت حواشنني مضننافة أثننناء إدارة الوثيقننة فنني وثننائق الدراسننة، وهنني  مننا 
 :  ولي

"  " ويليهممممممما التممممممماريخ 4975كتمممممممب رقمممممممم تسمممممممجيل الوثيقمممممممة المممممممواردة "  −
 (1).م داخل خاتم الوزارة2/11/1986

، وتحتهمممما كتممممب: ينظممممر 1/  4 -21وردت عبممممارة " صممممورة بممممالملف  −
" وهممممذه إحالممممة إلممممى موضممممو  الوثيقممممة فممممي الملممممف  2/6 -21الملممممف 
  (2) ااخر.

 :  (عناصر الشك  العقليةالخصائص الداخلية ) -2

جمممممزاء المتمممممممة الوثمممممائقي همممممي األتعتبمممممر العناصمممممر الداخليمممممة للشمممممكل 
(، وتعتبمممر طريقمممة أو أسممملوبًا لمفاصممملها الفكريمممة )ألفاظهممما المعبمممر عنهممما فكريممماً 

لتقممديم محتمموى الوثيقممة، أو األجممزاء التممي تقممرر مضمممون الموضممو  ككممل، وإن 
تحليليمًا كل الوثائق تقدم بناًء أو  ميكاًل متمماثاًل بوضمو ، وكمذلك  ميكاًل فرعيمًا 

( الفرعي المثالي يتكمون ممن ثالثمة أقسمام، كمل قسمم الهيكل )البناءمثاليًا. وهذا  
منهمما لممه ضممرت معممين خمماا، القسممم األول هممو: البروتوكممول، والقسممم الثمماني 

 .(3)هو: النص، والقسم الثالث يطلق عليه: البروتوكول األخير

 

 – 005556دار الوثممائق القوميممة : وزارة االقتصمماد والتجممارة الخارجيممة ، ملممف كممود   (1)
،  0079 – 005470وانظممممر: ملممممف كممممود  25/10/1986، وثيقممممة بتمممماريخ 0079
 م.15/5/1983وثيقة 

 – 005559دار الوثمممائق القوميمممة : وزارة االقتصممماد والتجمممارة الخارجيمممة ، ملمممف كمممود  )2)
 م.27/6/1988، وثيقة بتاريخ 0079

 .51-50سلوى علي ميالد: علم الوثائق ) الدبلوماتيك ( الحديث، مرجع سابق، ا   (3)
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: يشمممتمل علمممى السمممياق اإلداري للفعمممل) العممممل (، حيمممث  ال روتو نننول –أوال  
يشممممير إلممممى األشممممخاا المعنيممممين، والزمممممان، والمكممممان، والموضممممو ، والصممممياة 
األوليممممة، ويشممممتمل علممممى العنونة:)هويممممة المصممممدر(، عنمممموان الوثيقممممة، التمممماريخ، 
 الممدعاء، الفاعممل القممانوني، الموجممه إليممه) المقصممود بالفعممل، التحيممة، الموضممو ،

 .((1)ديمومة، الصياة الدعائيةصياة ال

 : (العنونة )هولة المصدر –أ 
ويقصد بها ما يتم التراسل به في رأ  الخطاى فمي الوقمت الحاضمر، 
وتتضمممن اللقممب واالسممم والوظيفممة وعنمموان الشممخص المممادي أو القممانوني الممذي 

  (2)يتعامل معه منشئ الوثيقة .

ومن خ ل دراسة وثائق استيراد السيارات وجدت العنونة ) هولة المصندر ( 
  -في معظم الوثائق على الن و التالي :

 رمز النسر 
 جمهورية مصر العربية 

 وزارة االقتصاد والتجارة الخارجية
 (3)اإلدارة العامة للتجارة الخارجية  

 رمز النسر  -
 

- 68: ا ( الحممديث، مرجممع سممابق الممدبلوماتيك سملوى علممي ممميالد: علممم الوثمائق )  (1)
71. 

 . 52-51سابق : ا المرجع ال )2)

 – 005551دار الوثمممائق القوميمممة : وزارة االقتصممماد والتجمممارة الخارجيمممة، ملمممف كمممود   (3)
، وثيقمممممة 0079 – 005471م ، وملمممممف كمممممود 19/9/1985، وثيقمممممة بتممممماريخ 0079

 م. 26/1/1984م، وثيقة بتاريخ 1984بتاريخ مايو 
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 جمهورية مصر العربية 
 وزارة االقتصاد والتجارة الخارجية 

 مكتب الوكيل 
  (1)اإلدارة العامة لالستيراد 

 وزارة االقتصاد والتجارة الخارجية  -

 الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات 
  (2) مكتب رئي  مجل  اإلدارة

للجهمات فضاًل عن ذلك وردت نماذج كثيرة تحمل هويمة المصمدر ) العنونمة ( 
التممممي تراسممممل وزارة االقتصمممماد والتجممممارة الخارجيممممة، مثممممل: الشممممركات التجاريممممة، 

 :والبنو ، وضيرها، ومن أمثلة ذلك  والوكالء،

 شركة جوريكا مصر ) جيكو ( -

 (3)لصناعة المقطورات والهياكل المعدنية  

  

 

 – 005566دار الوثممممائق القوميممممة : وزارة االقتصمممماد والتجممممارة الخارجيممممة، ملممممف كممممود  )1)
 م.26/7/1990، وثيقة بتاريخ 0079

 – 005566دار الوثممممائق القوميممممة : وزارة االقتصمممماد والتجممممارة الخارجيممممة، ملممممف كممممود  )2)
 م.2/6/1990، وثيقة بتاريخ 0079

 – 005556جمممارة الخارجيمممة ، ملمممف كمممود دار الوثمممائق القوميمممة : وزارة االقتصممماد والت (3)
 م. 4/3/1987، وثيقة بتاريخ 0079
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 (1)شركة لطفي منصور لتجارة السيارات  -

 
 منطقة حرة 
 إسكندرية

 تلاراف : ال نصور منصور

 ( 54122تلك  : رقم )  MaNsooR شار  الدكتور إبرا يم عبد السيد
 89995تليفون  : 
38943 

 (2) سيارات   معرت عوت  -
توفيق محمد فتحي محمد  

 عوت ا 
 مقطورات  

الجيش   شار    :   –المنصورة 
   1703تليفون : 

سجل تجاري :  
51221 

بطاقة ضريبية :  
12995 

  Hertz (3)هيرتزشركة  -

AMERCAR 

15, kamel El Shenawi 

Garden city , Cairo , 

Egypt 

Phone: 2294823203  

Telex :319 Trawtraun 

 

 

دار الوثممممائق القوميممممة : وزارة االقتصمممماد والتجممممارة الخارجيممممة ،  الملممممف السممممابق، وثيقممممة  (1)
 م.28/2/1987بتاريخ  

 – 005471ملممممف كممممود دار الوثممممائق القوميممممة : وزارة االقتصمممماد والتجممممارة الخارجيممممة   (2)
 م. 11/4/1984، وثيقة بتاريخ 0079

الملمممف السمممابق، وثيقمممة   ،ة الخارجيمممة دار الوثمممائق القوميمممة : وزارة االقتصممماد والتجمممار   (3)
 م. 17/11/1983بتاريخ  
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 العنوان :   -ب 
يقصد بمه العنموان المرئي  للوثيقمة أو عبمارة مختصمرة توضم  موضمو  

 (2) عقد، اتفاقية، مذكرة، محضر(: )، مثالً (1)الوثيقة الرئي 
ورد عنوان الوثيقة في بعض وثمائق الدراسمة: مثمل ممذكرة للعمرت وقد  

رات وردت بكثممرة فممي وثممائق علممى السمميد األسممتاذ الممدكتور المموزير، وهممذه المممذك
 (3).الدراسة

الملفمممات مثمممل: عقمممد توزيمممع لمنطقمممة محافظمممة  فمممى وردت وثمممائق عقمممود 
لمموز  ( والتجارة السيارات )عادل الصيرفي الدقهلية ودمياا، بين شركة مصر
 . (4)توفيق محمد فتحي عوت ا

لسممممنة  187" قممممرار وزاري رقممممم كممممما وردت بالملفممممات بعممممض القممممرارات مثممممل: 
 .(5)م1982

 التارلخ   -جن 
ادة بالتمماريخ مشمميرة إلممى المكممان ُتتبمع العنونممة فممي الوثممائق المعاصممرة عم
(، المممذي تممممت أو اكتملمممت فيمممه )التممماريخ المكممماني(، والوقمممت )التممماريخ الزمممماني

 

 . 163دينا محمود عبد اللطي  : مرجع سابق ، ا   (1)

 . 52، ا الدبلوماتيك ( الحديث، مرجع سابق: علم الوثائق ) سلوى علي ميالد  (2)

، وثيقممة 0079-005470دار الوثممائق القوميممة: وزارة االقتصمماد والتجممارة الخارجيممة ملممف كممود  (3)
 م.10/8/1982، وثيقة بتاريخ  0079-005469، وملف كود 1981بتاريخ ديسمبر 

 -005469ملممممف كممممود  دار الوثممممائق القوميممممة : وزارة االقتصمممماد والتجممممارة الخارجيممممة،  (4)
0079 . 

 دار الوثائق القومية : وزارة االقتصاد والتجارة الخارجية،  الملف السابق .  (5)
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الوثيقمممة أو الفعمممل المممذي يمممرد فيهممما، وفمممي وثمممائق العصمممر الحمممديث المبكمممر كمممان 
 (1)التاريخ يرد في البروتوكول الختامي. 

  ،(2)م 1/2/1987ورد التاريخ الزماني في أعلى يممين الوثيقمة مثمل : 
وأحيانمممًا يمممرد التممماريخ المكممماني والزمممماني معمممًا فمممي أعلمممى يممممين الوثيقمممة، مثمممل:" 

 (4)م " 4/3/1987،  القاهرة في ( 3)م 11/2/1987اإلسكندرية فى
كمممما نالحمممم ورد بعمممض التمممواريخ فمممي الوثيقمممة الواحمممدة مرافقمممة لتعليقمممات أو  -

  الجهمماز التوقيعممات، علممى سممبيل المثممال:  "دكتممور محيممى الممدين الاريممب رئممي
 . (5)م " 8/5/1990التنفيذي للهيئة العامة لالستثمار للتشاور 

 (6)م " 26/12/1988"نظر ويحفم " ، ويليه تاريخ  -
 (7)م "، ويليه توقيع محمد عبد المنعم .14/6/1984"يستعجل يوم  -

 

 .68سلوى علي ميالد : علم الوثائق ) الدبلوماتيك ( الحديث ، مرجع سابق، ا   (1)

 – 005556ملمف كمود  ، دار الوثائق القومية : وزارة االقتصاد والتجمارة الخارجيمة      (2)
  1/2/1987، وثيقة بتاريخ  0079

ابق ، وثيقمممة الملمممف السممم ،دار الوثممائق القوميمممة : وزارة االقتصممماد والتجمممارة الخارجيممة    (3)
 م.11/2/1987بتاريخ  

وثيقمممة الملمممف السمممابق ،   ،دار الوثممائق القوميمممة : وزارة االقتصممماد والتجمممارة الخارجيممة   (4)
 م. 4/3/1987بتاريخ  

 – 005565ملممف كممود  ، دار الوثممائق القوميممة : وزارة االقتصمماد والتجممارة الخارجيممة   (5)
 م.2/4/1990وثيقة بتاريخ  0079

 – 005560، ملممف كممود  دار الوثممائق القوميممة : وزارة االقتصمماد والتجممارة الخارجيممة  (6)
- 005553م، وأيضممًا ملمممف كمممود 22/2/1988بتممماريخ  2939، وثيقممة رقمممم 0079
 م. 17/11/1985، وثيقة بتاريخ  0079

 – 005471ملممف كممود   ،دار الوثممائق القوميممة : وزارة االقتصمماد والتجممارة الخارجيممة   (7)
 م. 31/5/1984، بتاريخ  4574، وثيقة رقم  0079
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 :  الفاع  القانوني -د

السممملطة أو شممماء الوثيقمممة وصممماحب همممو المسمممئول عمممن التصمممرف أو إن
، وهو من األجمزاء المهممة التمي اهمتم بهما الوثمائقيون، حيمث روعمي فمي   ةاإلراد 

 (1)عنها.بعض الدواوين أن يكون خاضعًا لقواعد معينة ال يخرج 
وحمممديثًا قمممد يأخمممذ الفاعمممل القمممانوني شمممكل العنونمممة، وأحيانمممًا قمممد يوجمممد 

 (2)باالشترا  مع العنونة.

  -وقد تعدد الفاع  القانوني في وثائق الدراسة، مث  ما ولي :
وثيقمممة صمممادرة ممممن وزيمممر االقتصممماد والتجمممارة الخارجيمممة المممدكتور / محممممد  -1

سمملطان أبممو علممي موجهممة لمموزير الماليممة الممدكتور / صممال  حامممد، بخصمموا 
مشكلة المواطنين العائدين عمودة نهائيمة، ورضبمتهم فمي حجمز سميارة لالسمتخدام 

خصي، وما يلزم اتخاذه لحل هذه المشكلة، وهنا الفاعل القانوني هو وزيمر الش
 (3)االقتصاد والتجارة الخارجية . 

وثيقة صادرة ممن وكيمل أول الموزارة رئمي  قطما  التجمارة الخارجيمة بمالوزارة،   -
موجهمممة إلمممى وكيمممل الممموزارة لشمممىون مكتمممب وزيمممر االقتصممماد بخصممموا الطلمممب 

حمد فتحي عوت ا للموزير، بشمأن طلمب الموافقمة المقدم من السيد/ توفيق م

 

 . 20سلوى علي ميالد : الوثيقة القانونية ، مرجع سابق ، ا   (1)

 .69سلوى علي ميالد : علم الوثائق ) الدبلوماتيك ( الحديث ، مرجع سابق ، ا (2)

 – 005551دار الوثمممائق القوميمممة : وزارة االقتصممماد والتجمممارة الخارجيمممة ، ملمممف كمممود  (3)
 م . 18/9/1985بتاريخ  8631، وثيقة رقم  0079
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قطمممع تيمممار الواجمممب ورودهممما. هنممما  %10علمممى إعفائمممه ممممن اسمممتيراد نسمممبة ال 
 (1)لتجارة الخارجية بوزارة االقتصاد.الفاعل القانوني كان رئي  قطا  ا

وثيقممممة مممممن الممممممواطن يوسممممف يوسممممف مصمممممطفى موجهممممة لوكيمممممل أول وزارة  -
ة لشىون مكتب الوزير، بخصوا الشكوى المقدمة االقتصاد والتجارة الخارجي

 (2).تتعلق بإجراءات التخليص الجمركي من المواطن

: يتمثمل همذا العنصمر فمي (أو الموجنه إلينه )المقصنود بالفعن المخا     –هن  
توكمممممول و الوثمممممائق المصممممماضة علمممممى شمممممكل خطابمممممات، وعمممممادة يظهمممممر فمممممي البر 

(، أو الفعممممل ول بممممه وعنوانممممه، )الوثيقممممةسممممم الموجممممه إليممممه الخطمممماى االفتتمممماحي ا
ويسممممى همممذا العنصمممر المقصمممود بالفعمممل، وقمممد يكمممون المقصمممود بالفعمممل اسممممًا 
محمممممددًا خاصمممممًا أو عاممممممًا، واالسمممممم المحمممممدد يشمممممير إلمممممى واحمممممد أو أكثمممممر ممممممن 
األشخاا المحددين، بينمما العمام يشمير إلمى فئمات عاممة كبيمرة وضيمر محمددة، 

 (3). يهمهم األمر، وضير ذلك شعب أو منمثل: المواطنين أو ال

 -في وثائق الدراسة  -ن حظ أن المخا   أو الجهة الموجه إليها الوثيقة 
 جاءت متنوعة، مث  اآلتي:

خطابات صادرة من وكيمل أول الموزارة لشمىون مكتمب الموزير، موجهمة  −
وضموعاتها بمأمور اسمتيراد إلى رئمي  قطما  التجمارة الخارجيمة تتعلمق م

 

 – 005471، ملمممف كمممود دار الوثمممائق القوميمممة : وزارة االقتصممماد والتجمممارة الخارجيمممة  (1)
 م. 1984، وثيقة بتاريخ مايو 0079

 – 005469، ملمممف كمممود دار الوثمممائق القوميمممة : وزارة االقتصممماد والتجمممارة الخارجيمممة  (2)
 م. 3/2/1982، وثيقة بتاريخ 0079

 . 70سلوى علي ميالد : علم الوثائق ) الدبلوماتيك ( الحديث ، مرجع سابق ا   (3)



 

1404 

المخاطمممممب هنممممما رئمممممي  قطممممما  التجمممممارة الخارجيمممممة بممممموزارة  (1)السمممميارات 
ل بهمما هممو وكيمم االقتصمماد، وبعممض الوثممائق علممى العكمم  فالمخاطممب 

 .(2). أول الوزارة لشىون مكتب الوزير

خطمماى صممادر مممن مكتممب رئممي  مجلمم  إدارة الهيئممة العامممة للطممرق  −
ارة الماليممممممة ورئممممممي  مصمممممملحة والكبمممممماري، موجممممممه إلممممممى وكيممممممل أول وز 

المخاطمممب همممو وكيمممل أول وزارة الماليمممة ورئمممي  مصممملحة  .(3)الجممممار 
 .الجمار  

خطممماى صمممادر ممممن محممممد السممميد عبمممد المممرءوف رئمممي  مجلممم  إدارة  −
 (4)يمممر االقتصممماد والتجمممارة الخارجيمممة .شمممركة مقممماوالت، موجمممه إلمممى وز 

 .وزير االقتصاد والتجارة الخارجيةالمخاطب هو 

 

 – 005471دار الوثمممائق القوميمممة : وزارة االقتصممماد والتجمممارة الخارجيمممة، ملمممف كمممود   (1)
، وثيقممممة رقممممم 0079 – 005551م، ملممممف كممممود 1984وثيقممممة بتمممماريخ أبريممممل  0079
 4080وثيقمممة رقمممم  0079 – 005560م، ملمممف كمممود 17/9/1985بتممماريخ  8585
 م. 22/12/1988بتاريخ  

 – 005551، ملممف كممود ، دار الوثممائق القوميممة : وزارة االقتصمماد والتجممارة الخارجيممة  (2)
م، ووثيقمممممة رقمممممم 5/9/1985م، ووثيقمممممة بتممممماريخ 19/9/1985، وثيقممممة بتممممماريخ 0079
وثيقمممممممممة بتممممممممماريخ  0079 – 005471م ، وملمممممممممف كممممممممود 7/8/1985بتمممممممماريخ  879
 م. 1983م، وثيقة بتاريخ مايو 22/2/1984

 – 005471، ملممف كممود دار الوثممائق القوميممة : وزارة االقتصمماد والتجممارة الخارجيممة   (3)
 م. 13/9/1983، وثيقة بتاريخ0079

،  الملف السابق، وثيقة بتاريخ دار الوثائق القومية : وزارة االقتصاد والتجارة الخارجية  (4)
 م.12/9/1983
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اإلدارة العامممممة للتجممممارة الخارجيممممة، موجممممه خطمممماى صممممادر مممممن مممممدير  −
المخاطممممب هممممو مممممدير  (1)عممممام جمممممر  السمممميارات باإلسممممكندرية. لمممممدير

 جمر  السيارات باإلسكندرية .  

: يتبممع المقصممود بالوثيقممة بشممكل عممام بالتحيممة، وهممي شممكل مممن الت يننة −
 .(2)السالم والتحية يظهر فقط في الرسائل 

 .(3)مثل: " تحية طيبة وبعد " ةوقد وردت الت ية في وثائق الدراس

 .(6)،" تحية طيبة واحترامًا وبعد "  (5)" وبعد التحية "  (4)تحية طيبة "  
 الموضوع : 

التقليممدي؛ ربممما لخلممو  لممم يكممن هممذا الجممزء موجممودًا فممي النقممد الممدبلوماتى
ة خاصمممة معظمممم الوثمممائق منمممه، ويمممرد همممذا الجمممزء فمممي الوثمممائق اإلداريمممة الحديثممم

 

 – 005551، ملمممف كمممود دار الوثمممائق القوميمممة : وزارة االقتصممماد والتجمممارة الخارجيمممة  (1)
 م27/2/1985وثيقة بتاريخ ،  0079

 . 71لحديث ، مرجع سابق ، ا سلوى علي ميالد : علم الوثائق ) الدبلوماتيك ( ا (2)
 –005469، ملممممف كممممود دار الوثممممائق القوميممممة : وزارة االقتصمممماد والتجممممارة الخارجيممممة  (3)

م، وملمممف كمممود 3/2/1982م ، ووثيقمممة بتممماريخ 1982، وثيقمممة بتممماريخ أكتممموبر 0079
م، ومعظمممممم وثمممممائق 17/9/1985بتممممماريخ  8619، وثيقمممممة رقمممممم  0079 – 005551
 الدراسة. 

 –005471، ملممممف كممممود ثممممائق القوميممممة: وزارة االقتصمممماد والتجممممارة الخارجيممممة دار الو   (4)
 م3/9/1983، وثيقة بتاريخ  0079

 –005556، ملممممف كممممود دار الوثممممائق القوميممممة: وزارة االقتصمممماد والتجممممارة الخارجيممممة   (5)
 م1/2/1987، وثيقة بتاريخ  0079

 –005559، ملممممف كممممود  والتجممممارة الخارجيممممةدار الوثممممائق القوميممممة : وزارة االقتصمممماد  (6)
 م30/6/1988، وثيقة بتاريخ 0079
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، ت التفسمميرية، واألحكمام القضممائية(التقممارير والممذكراالسمرية أو الداعممة، مثل:)
( بمًا فمي الوثمائق االثباتيمة مثمل: )وثمائق الوفماة أو اإلجمازات العليماوال يظهر ضال

 (1)( ة مثل:  )وثائق الزواج أو البيعأو الوثائق اإلنشائي
 :  وقد ورد الموضوع في وثائق الدراسة على الن و التالي

ورد الموضمممممو  فمممممي بعمممممض الوثمممممائق تحمممممت عنصمممممر العنونمممممة )هويمممممة  -1
المصممدر( مثممل: " مممذكرة للعممرت علممى السمميد األسممتاذ الممدكتورالوزير، 

 (2)بخصوا قواعد استيراد السيارات الميكروباا"

"مممممذكره للعممممرت علممممى السمممميد األسممممتاذ الممممدكتور المممموزير، بشممممأن السمممميارات 
 (3)المستوردة " 

علممموي للوثيقمممة جهمممة اليسمممار علمممى النحمممو ورد الموضمممو  فمممي الجمممزء ال -2
 التالي: 

 (4): اإلفراج النهائي عن السيارات المخزنة بالمنطقة الحرةالموضو  -

 (5)الموضو  : طلب استيراد سيارة الستعمال الشركة   -

 

 .169-168دينا محمود عبد اللطي  : مرجع سابق ، ا   (1)
 – 005551، ملممممف كممممود  دار الوثممممائق القوميممممة: وزارة االقتصمممماد والتجممممارة الخارجيممممة (2)

 15/9/1985، وثيقة بتاريخ 0079

 –005471، ملممممف كممممود  االقتصمممماد والتجممممارة الخارجيممممةدار الوثممممائق القوميممممة : وزارة  (3)
 م.5/2/1983بتاريخ    1388، وثيقة 0079

 –005556، ملممممف كممممود دار الوثممممائق القوميممممة : وزارة االقتصمممماد والتجممممارة الخارجيممممة (4)
 م.9/4/1987، وثيقة بتاريخ 0079

الملممممف السممممابق، وثيقممممة ،  دار الوثممممائق القوميممممة : وزارة االقتصمممماد والتجممممارة الخارجيممممة  (5)
 م.10/2/1987بتاريخ  
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الموضممو  : بشممأن زيممادة نسممبة الممواردات مممن السمميارات بصممورة تعممادل  -
 (1)من استيرادها  القرارات الخاصة بالحد  نسبتها، قبل صدور

 :: النصثانيا  

يعمممد ممممن أهمممم أجمممزاء الوثيقمممة؛ ألنمممه يمثمممل جممموهر وسمممبب وجودهممما، حيمممث 
)الفعمل القمانوني( متضممنًا االعتبمارات والظمروف التمي تمم   على الحمدث يحتوي  

علمى أساسممها، والشممروا المتعلقممة بتنفيممذه أو إتماممه، ويعتبممر الممنص هممو الجممزء 
نجمممد ظهمممور إرادة الفاعمممل القمممانوني وأدلمممة الفعمممل المممرئي  وقلمممب الوثيقمممة، حيمممث 

مدخل المنص " )  ويشتمل النص على  (2)القانوني أو التسلسل الزمني للحدث.
تصممرف  "الحممدث"، الفقممرات "، والتنويممه أو اإلعممالم، صممياة العممرت، الالمقدمممة
  (.الختامية

 : (مدخ  النص )المقدمة -أ

الوثيقممة، ويكممون عممادة مبممررات هممذا الجممزء هممو مقدمممة أو تمهيممد لمضمممون 
عامة عادية لي  لها صلة قانونية مباشرة بموضو  التصرف، ولكنها مستمدة 

وفمممي الوثمممائق ،(3)ممممن نفممم  األفكمممار التمممي دعمممت فاعمممل الوثيقمممة أن يقممموم بمممذلك
القانونيممممة الحديثممممة تشممممتمل المقدمممممة علممممى مقتبسممممات مممممن القمممموانين، واللمممموائ ، 

 .( 4)عليها الفعل )الحدث(  والقرارات، وااراء التي يستند 

  
 

 –005565، ملممممف كممممود  دار الوثممممائق القوميممممة : وزارة االقتصمممماد والتجممممارة الخارجيممممة (1)
 م.5/2/1990، وثيقة بتاريخ 0079

 .72سلوى علي ميالد : علم الوثائق ) الدبلوماتيك ( الحديث ، مرجع سابق ، ا   (2)

 .23ونية ، مرجع سابق، اسلوى على ميالد: الوثيقه القان (3)
 .73سلوى علي ميالد: علم الوثائق )الدبلوماتيك( الحديث، مرجع سابق، ا (4)
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 وقد ورد في وثائق الدراسة على الن و التالي:
لسمممنة  187نشمممير إلمممى قمممرار وزارة االقتصممماد والتجمممارة الخارجيمممة رقمممم " −

 3فمممممممي  176م، والمنشمممممممور فمممممممي الوقمممممممائع المصمممممممرية بالعمممممممدد 1982
م، والخممماا بنظمممام االسمممتيراد لسممميارات النقمممل المممذي 1982أضسمممط  

 .(1)مواصفات وزارة النقل"...يجب أن يتفق مع 

م 1989لسمممممنة  230ممممممن القمممممانون رقمممممم  31تقضمممممي أحكمممممام الممممممادة " −
بإصمدار قممانون االسممتثمار، علممى أال تخضمع البضممائع التممي تسممتوردها 
مشروعات المناطق الحرة من خارج المبالد لصمالحها للقواعمد الخاصمة 

 .(2)باالستيراد...." 

 التنوله أو اإلع م:  -ب
 ( 3)مة يالب أن تكون فعال من األفعال، أو قد يكون التنويه جملةعبارة عن كل

والهمدف منمه التعبيمر عمن الحمدث )الفعممل( المذي تمم توثيقمه فمي الوثيقمة؛ ليصممل 
إلى كل من له اهتمام به، وكذلك كل األشخاا ذوي الصملة يجمب أن يعلمموا 

 (4)أو يحاطوا علمًا بالتصرف الوارد بالوثيقة. 

  

 

 – 005471دار الوثممممائق القوميممممة: وزارة االقتصمممماد والتجممممارة الخارجيممممة، ملممممف كممممود   (1)
 م.3/9/1983وثيقة بتاريخ  ، 0079

 -005565والتجممممارة الخارجيممممة ، ملممممف كممممود دار الوثممممائق القوميممممة: وزارة االقتصمممماد   (2)
 م.22/4/1990، وثيقة بتاريخ 0079

 .26: الوثيقة القانونية، مرجع سابق، اسلوى علي ميالد (3)

 .73، ا)الدبلوماتيك( الحديث، مرجع سابق: علم الوثائق سلوى علي ميالد (4)



 

 
 

 

 

1409 

 :بعض صيغ التنوله التي وردت بوثائق الدراسةوفيما ولي  

 (1)نتشرف باإلفادة ............. −

 (2)نتشرف باإلحاطة ..........  −

 (3)نفيد سيادتكم................. −

 (4)  :ى أتشرف بعرت اات −

 صيرة العرا:  -جن
همممو جمممزء ممممن المممنص يصممماحب عمممادة التصمممرف القمممانوني أو يسمممبقه مباشمممرة، 

المىديممة للتصممرف أو الممدوافع المباشممرة للتصممرف، أو الممدوافع ويشممر  الظممروف 
المىديممممممة للتصممممممرفات المختلفممممممة، ويختلممممممف مممممممن وثيقممممممة ألخممممممرى حسممممممب نممممممو  

 (5)التصرف.

  
 

-005551: وزارة االقتصممممماد والتجمممممارة الخارجيمممممة، ملمممممف كمممممود دار الوثمممممائق القوميمممممة (1)
، 0079 – 005556م، وملممف كممود 18/9/1985بتمماريخ  8631، وثيقممة رقممم 0079

 م .11/2/1987وثيقة بتاريخ  

 -005471، ملممممف كممممود زارة االقتصمممماد والتجممممارة الخارجيممممةدار الوثممممائق القوميممممة : و  (2)
، وثيقة بتاريخ 0079-005551وملف كود م،  27/11/1983، وثيقة بتاريخ    0079
 .م15/9/1985

 -005471: وزارة االقتصمممماد والتجممممارة الخارجيممممة ، ملممممف كممممود دار الوثممممائق القوميممممة (3) 
 .م3/9/1983 ، وثيقة بتاريخ 0079

ابق ، وثيقممممة لسمممم،  الملممممف ا: وزارة االقتصمممماد والتجممممارة الخارجيممممة دار الوثممممائق القوميممممة (4)
 م .1983، ووثيقة بتاريخ مايو م7/12/1983بتاريخ  

 .27يقة القانونية، مرجع سابق، ا: الوثسلوى علي ميالد (5)
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 ومن أمثلة صيغ العرا التي وردت بوثائق الدراسة ما ولي:
الدكتور " − األستاذ  السيد  إلى  المقدم  سيادتكم  كتاى  إلى  باإلشارة 

المقت بشأن  بخصوا الوزير،  منكم  المقدمة  والتوصيات  رحات 
 .(1)استيراد السيارات..." 

رقم  " − سيادتكم  كتاى  إلى  م  1984/ 9/2المىر     1237باإلشارة 
علي، والتي يتضرر فيها من    المرفق به شكوى المواطن محمد محمد 

تسع   استيراد  نظير  عليه  المستحقة  النقدي  التأمين  فائدة  تحصيل 
 . (2) " 1979سيارات نقل مرسيد  موديل 

"نمممى إلممى علمنمما أنمممه خممالل الفتممرة األخيمممرة ان تجممار السمميارات لجمممأوا  −
لسمنة  6الستيراد سيارات مستعملة مخالفة ألحكمام القمرار الموزاري رقمم 

بالنسممبة لشممرا العمممر، وكممذا ورودهمما لمصممريين ضيممر عمماملين  1985
 .(3)بالخارج..

 

 -005471، ملممممف كممممود : وزارة االقتصمممماد والتجممممارة الخارجيممممة دار الوثممممائق القوميممممة (1)
 م .26/1/1984، وثيقة بتاريخ  0079

لسممممابق ، وثيقممممة ، الملممممف ادار الوثممممائق القوميممممة : وزارة االقتصمممماد والتجممممارة الخارجيممممة  (2)
 .م22/2/1984بتاريخ  

 -005551، ملممممف كممممود دار الوثممممائق القوميممممة : وزارة االقتصمممماد والتجممممارة الخارجيممممة (3)
 م .7/8/1985بتاريخ  1879، وثيقة  0079
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نتشرف باإلحاطة بأنه تالحمم صمدور أحكمام ممن القضماء المسمتعجل " −
تقضممممممي بمممممماالفراج عممممممن سمممممميارات واردة بالمخالفممممممة لقممممممانون االسممممممتيراد 

 .(1)والقرارات المنفذة له..." 

، والمقممدم 8/11/1983بتمماريخ  466إيممماء إلممى كتمماى سمميادتكم رقممم  −
/  وتمممممماريخ 3565لمكتممممممب السمممممميد األسممممممتاذ الممممممدكتور المممممموزير بممممممرقم 

، بشممأن االلتممما  المقممدم مممن السمميد/ محمممد السمميد عبممد 12/9/1983
المممرءوف وذلممممك للموافقمممة علممممى اإلفمممراج النهممممائي عمممن معممممدات ودالت، 

 (2)وسيارات مستعملة...." 

 التصرف: -د
، أي التعبيمممممممممر عمممممممممن إرادة الفاعمممممممممل القمممممممممانوني همممممممممو جممممممممموهر المممممممممنص 

)المتصرف(، وهنا ُيعبر عن الح يقة أو الواقعة أو الفعل بلفم عادة ممن أنموا  
األفعال التي يمكنها توصيل طبيعة الفعل القانوني ووظيفمة الوثيقمة )مهمتهما(، 

يطلمممب... إلمممخ(، وقمممد يسمممبق  -يلمممتم  -يتفمممق -يعلمممن -يفممموت  -مثمممل: )يقمممر
عبممارة تجعممل التصممرف علممى عالقممة مباشممرة بصممياة العممرت الفعممل بكلمممة أو 

 .(3)السابقة أو مدخل النص، مثل عبارة: "وعلى ذلك"، أو "من هنا" 

  

 

-005563، ملممممف كممممود جممممارة الخارجيممممة دار الوثممممائق القوميممممة : وزارة االقتصمممماد والت (1)
 م.3/5/1989، وثيقة بتاريخ 0079

 -005471، ملمممممف كمممممود دار الوثمممممائق القوميمممممة: وزارة االقتصممممماد والتجمممممارة الخارجيمممممة (2)
 م.27/11/1983، وثيقة بتاريخ 0079

 .56)الدبلوماتيك( الحديث، مرجع سابق، اسلوى على ميالد: علم الوثائق   (3)
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 من أمثلة صيغ التصرف التي وردت بوثائق الدراسة ما ولي: -
املين ولهمممذا فقمممد تمممم الموافقمممة علمممى مبمممدأ عمممام بالنسمممبة للمصمممريين العممم" −

 .(1)نهائيا"بالخارج والعائدين 

" نود اإلحاطة بان الوزارة ال توافق على االفمراج عمن السميارة مشممول  −
البيان إليه عاليه، ويتعين إعمادة التصمدير علمى أسما  التصمال ؛ بعمد 
أن يقموم صمماحب الشممأن بسممداد التعمويض المقممرر طبقمما ألحكممام المممادة 

ممن ال يممة حسمب  %25والذي يمثل  75لسنة    118من القانون    15
 .(2)ين مصلحة الجمار " تثم

" نود اإلحاطة بأن الوزارة توافق على السير في إجراءات االفراج عن  −
السممممميارة مشممممممول بوليصمممممة الشمممممحن المشمممممار إليهممممما عاليمممممه، حيمممممث إن 

م، ال يطبمممق عليهممما أحكمممام 5/1/1986السممميارات التمممي شمممحنت قبمممل 
 .(3)" 1985لسنة  6القرار الوزاري رقم 

 

 -005551، ملمممممف كمممممود لقوميمممممة: وزارة االقتصممممماد والتجمممممارة الخارجيمممممةدار الوثمممممائق ا (1)
 م.18/9/1985، وثيقة بتاريخ 0079

،  الملممممف السممممابق، وثيقممممة دار الوثممممائق القوميممممة: وزارة االقتصمممماد والتجممممارة الخارجيممممة  (2)
 م.19/9/1985بتاريخ  

السمممابق، وثيقمممة  ،  الملمممف دار الوثمممائق القوميمممة: وزارة االقتصممماد والتجمممارة الخارجيمممة  (3)
 م.27/2/1985بتاريخ  
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افقممممة علممممى منحنمممما اإلذن الممممالزم السممممتيراد " نرجممممو مممممن سمممميادتكم المو  −
سميارة حسمب البيمان   809السيارات المتب ية من البروتوكول، وعددها  

 .(1)المرفق"  

علمى  86/ 8/11" إن السيد األستاذ المدكتور الموزير قمد وافمق بتماريخ  −
 .(2)استيراد هذه السيارات من المنطقة الحرة وذلك بصفة استثنائية" 

موديممل  230" راجمين التكممرم بالموافقمة علممى اسمتيراد سمميارة مرسميد  ) −
( السمممتعمالها فمممي تمممنقالت السمممادة المسمممئولين بالمستشمممفى إلنهممماء 88

لخاصممممممة بهمممممما والسممممممتعمال األطبمممممماء الزائممممممرين مممممممن خممممممارج األعمممممممال ا
 .(3)مصر"

 الفقرات الختامية: -د
فممي كثيممر مممن الوثممائق ينتهممي الممنص بالتصممرف الممذي يعبممر عنممه وقممت 
إنشاء الحدث أو الفعل، و على ذلك يشتمل نص أضلب الوثائق بعد التصمرف 
أو معمممه علمممى صممميع متنوعمممة؛ همممدفها تأكيمممد الفعمممل وتجنمممب اللمممب ، وضممممان 
اسمتمرارها، والحفما  علمى حقموق األطمراف، ولإلشمهاد أو التصمديق علمى تنفيممذ 

مطلوبممة، ولإلشممارة إلممى الوسممائل المسممتخدمة إلعطمماء الوثيقممة قيمتهمما الصمميع ال
ن الفقمرات الختاميمة مثمل: فقمرات دممرة، وفقمرات  اإلثباتية، تلك الصيع التمي تكمو 

 

 -005554، ملمممف كمممود  دار الوثمممائق القوميمممة: وزارة االقتصممماد والتجمممارة الخارجيمممة  (1)
 م.23/9/1985، وثيقة بتاريخ 0079

 – 005556، ملمممف كمممود دار الوثمممائق القوميمممة: وزارة االقتصممماد والتجمممارة الخارجيمممة  (2)
 م.18/11/1986، وثيقة بتاريخ  0079

،  الملمممف السمممابق، وثيقمممة  دار الوثمممائق القوميمممة: وزارة االقتصممماد والتجمممارة الخارجيمممة  (3)
 م.1/2/1987بتاريخ  
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تحريميممة، وفقممرات عممدم مخالفممة القممانون، وفقممرات تعهديممة، وتنازليممة، وتحذيريممة، 
 .(1)وعقابية، وواعدة، وإثباتية."

 :رجاء، والعلم، واإلحا ة، مث فقرات استخدمت لل -

 (2)الرجاء التكرم باإلحاطة  −

 (3)برجاء العلم واإلحاطة  −

 : صيغ ترمي إلى ضمان تنفيذ ما ورد في التصرف القانوني، مث  -

"رجاء التفضل بالتنبيه إلى اتخاذ الالزم نحو تنفيمذ مما أشمار بمه السميد  −
 (4)الدكتور الوزير في هذا الشأن" 

"والتنبيممممه باتخمممماذ الممممالزم نحممممو موافاتنمممما بالمسممممتندات الخاصممممة بهممممذه   −
 (5)العملية" 

  

 

 .77-75)الدبلوماتيك( الحديث، مرجع سابق، اسلوى علي ميالد: علم الوثائق   (1)

 -005551، ملمممممف كمممممود الخارجيمممممة دار الوثمممممائق القوميمممممة: وزارة االقتصممممماد والتجمممممارة (2)
 م.7/8/1985، وثيقة بتاريخ 0079

 -005566، ملمممممف كمممممود دار الوثمممممائق القوميمممممة: وزارة االقتصممممماد والتجمممممارة الخارجيمممممة (3)
 م.10/7/1990، وثيقة بتاريخ 0079

 -005469، ملممممف كممممود دار الوثممممائق القوميممممة: وزارة االقتصمممماد والتجممممارة الخارجيممممة  (4)
 م.1982خ أكتوبر ، وثيقة بتاري0079

 -005566، ملممممف كممممود دار الوثممممائق القوميممممة: وزارة االقتصمممماد والتجممممارة الخارجيممممة  (5)
 م.26/7/1990، وثيقة بتاريخ 0079
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" برجاء التكرم بالنظر والتنبيه باإلفادة عما تم في هذا الشأن تمهيدًا  −
 (1) للعرت على سيادته" 

 : صيغ دعائية، مث  -

 (2) " ووفقكم ووفقنا ا لما فيه خير لبالدنا"  −

 : صيغ ت ذورلة، مث  -  

" منعًا لما يترتب على ذلك من أضرار تم  سمعتنا التجارية وسمعة   −
 (3)مصر" 

 القسم الثالث: ال روتو ول الختامي. -
يظهممممر فيممممه توثيممممق سممممياق األحممممداث، باإلشممممارة إلممممى المسممممئولين عممممن 

 (4)التوثيق وعبارات الصحة، واإلثبات، والصياة النهائية للتصرف.
والتمممماريخ، وصمممميع االمتنممممان والتقممممدير، والتحيممممة وصمممميع ويشممممتمل علممممى التأييممممد 

 الثناء، واإلشهاد، والتوقيع، ومالحظات إدارية.

  

 

 -005560، ملمممممف كمممممود دار الوثمممممائق القوميمممممة: وزارة االقتصممممماد والتجمممممارة الخارجيمممممة (1)
 م.22/12/1988بتاريخ  4080، وثيقة رقم 0079

 -005556، ملممممف كممممود  دار الوثممممائق القوميممممة: وزارة االقتصمممماد والتجممممارة الخارجيممممة  (2)
 م.4/3/1987، وثيقة بتاريخ 0079

 -005554، ملممممف كممممود  دار الوثممممائق القوميممممة: وزارة االقتصمممماد والتجممممارة الخارجيممممة  (3)
 م.23/9/1985، وثيقة بتاريخ 0079

 .174دينا محمود عبد اللطي : مرجع سابق، ا (4)
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 والتارلخ: التأويد -أ

مممن أهممم عالمممات الصممحة واإلثبممات، وهمممو الجممزء الممذي يعلممن فيممه الوقمممت 
الذي أصبحت فيه الوثيقمة سمارية المفعمول، والتماريخ فمي همذا الجمزء يشمير إلمى 

 (1)تاريخ إنشاء الوثيقة.تاريخ الحدث أو 
ورد تاريخ إنشاء الوثيقة وتحريرها في وثائق الدراسة باليوم والشهر والسنة 
الميالدية، كما ورد التاريخ مرفقمًا بمبعض التوقيعمات ومكتوبمًا بخمط يمد صماحب 

 (2)التوقيع.

 صيغ االمتنان والتقدور: -ب
قمممد تظهمممر صممميع التقمممدير فمممي البروتوكمممول الختمممامي تاليمممة للتممماريخ فمممي 
الوثممائق العامممة، ويىخممذ فممي االعتبممار شممكل حممديث لصممياة التقممدير يعبممر عنممه 

ممممع  -وتفضممملوا بقبمممولعمممادة فمممي الوثمممائق المعاصمممرة، ويمممأتي بعبمممارات، مثمممل : 
 .(3)تقديري... الخ

  

 

 174المرجع السابق: ا دينا محمود عبد اللطي :   (1)

 -005563ار الوثممممائق القوميممممة: وزارة االقتصمممماد والتجممممارة الخارجيممممة، ملممممف كممممود د   (2)
، وثيقممة بتمماريخ 0079 -005554م، وملممف كممود 3/5/1989وثيقممة بتمماريخ  0079
 -0055471م، وملممممممف 8/3/1986بتمممممماريخ  2348م، ووثيقممممممة رقممممممم 1986ينمممممماير 
 م.28/12/1983بتاريخ  1350، وثيقة 0079

-77سمملوى علممي ممميالد : علممم الوثممائق )الممدبلوماتيك( الحممديث ، مرجممع سممابق ، ا  (3)
87. 
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ي لوثننائق الدراسننة، وردت صننيغ تع ننر عننن التقنندور فنني ال روتو ننول الختننام
 مث :
 .(1)بلوا أعظم احترامي وخالص تقديري"" وتق −

 .(2)" نكون لسيادتكم دائمًا شاكرين تشجيعكم لنا" −

 .(3)" مع جزيل شكري واحترامي" −

 الت ية:   -جم 

تأتي صياة التحية عادة في الوثائق المعاصرة في البروتوكول الختامي، وفي  
 (4) بعض األحيان تأتي في كل من البروتوكول االفتتاحي والختامي 

على   - الدراسة  وثائق  في  الختامي  ال روتو ول  في  الت ية  وردت صيرة 
 الن و التالي: 

 (5) "مع تحياتي"  −

 (6) "مع أطيب التمنيات"  −

 

 -005565، ملمممف كمممود دار الوثمممائق القوميمممة : وزارة االقتصممماد والتجمممارة الخارجيمممة   (1)
 م .5/2/1990، وثيقة بتاريخ  0079

 -005556، ملمممف كمممود دار الوثمممائق القوميمممة : وزارة االقتصممماد والتجمممارة الخارجيمممة   (2)
 م .4/3/1987، وثيقة بتاريخ  0079

 -005552، ملمممف كمممود دار الوثمممائق القوميمممة : وزارة االقتصممماد والتجمممارة الخارجيمممة   (3)
 م .14/10/1985بتاريخ  2390، وثيقة رقم  0079

 . 78)الدبلوماتيك( الحديث ، مرجع سابق ، اثائق سلوى على ميالد : علم الو  (4)

 -005469دار الوثمممائق القوميمممة : وزارة االقتصممماد والتجمممارة الخارجيمممة ، ملمممف كمممود   (5)
 م .13/6/1982، وثيقة بتاريخ  0079

 -005551، ملمممف كمممود دار الوثمممائق القوميمممة : وزارة االقتصممماد والتجمممارة الخارجيمممة   (6)
 م .21/8/1985، وثيقة بتاريخ  0079
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 (1) " مع خالص احترامي"  −

 : فقرات أو عبارات المجاملة -د

عنصر جديد أصب  جزءًا من البروتوكول الختامي، وتشمل عبارات  
 (2) المجاملة على صياة موجزة تعبر عن االحترام 

  (3)  بعبارة  "وتفضلوا بقبول فائق االحترام" "وردت في وثائق الدراسة  -

 (4) " وتفضلوا بقبول فائق الشكر والتحية" 

 اإلشهاد:  -هن
أو   توقيعات  وهو عبارة عن  الختامي،  البروتوكول  وقلب  هو جوهر 
إمضاءات األشخاا الذين أسهموا في إصدار هذه الوثيقة )الفاعل القانوني،  
الكاتب، الموظف اإلداري(، وشهود التصرف القانوني وتوقيعهم، وعادة يأخذ 
المستخدمة إلض الوسيلة  دائمًا، وهو  لي   ولكن  فاء  التوقيع شكل اإلمضاء، 

 .   (5) الصالحية والكمال للوثيقة  

 

 -005553، ملمممف كمممود دار الوثمممائق القوميمممة : وزارة االقتصممماد والتجمممارة الخارجيمممة   (1)
 م .8/10/1985، وثيقة بتاريخ  0079

 . 78سلوى على ميالد: علم الوثائق )الدبلوماتيك( الحديث، مرجع سابق ا  (2)

 -005554الخارجيممممة ، ملممممف كممممود دار الوثممممائق القوميممممة : وزارة االقتصمممماد والتجممممارة  )3)
، وثيقممممة  0079 -005469م ، وملممممف كممممود 21/1/1986، وثيقممممة بتمممماريخ  0079

 م .1982بتاريخ أكتوبر 

-005552، ملمممف كمممود دار الوثمممائق القوميمممة : وزارة االقتصممماد والتجمممارة الخارجيمممة   (4)
 م 27/10/1985، وثيقة بتاريخ  0079

 . 78) الدبلوماتيك ( الحديث مرجع سابق ، ا سلوى علي ميالد : علم الوثائق   (5)
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وردت اإلشهادات في وثائق الدراسة من األشنخاص المسنئولين عنن إصندار 
 :  الوثيقة، وهؤالء قد اختلفوا من وثيقة ألخرى، ومن أمثلة ذلك

 (1)ورد توقيع، وزير االقتصاد والتجارة الخارجية .  −

 (2)ورد توقيع، وكيل الوزارة لشىون مكتب الوزير .  −

 (3)ورد توقيع ، رئي  قطا  التجارة الخارجية .  −

 (4)توقيع الوكالء .  −

 خصائص اإلمضاء :  -و 
عنمممدما يكمممون اإلشمممهاد إمضممماءات، فإنهممما عمممادة مممما تكمممون مصمممحوبة 

شممممارة إلممممى وظيفتممممه بخصممممائص أو أوصمممماف صمممماحب اإلمضمممماء، بمعنممممى: اإل
 (5). وأهليته للتوقيع

  

 

 – 005551دار الوثممائق القوميممة : وزارة االقتصمماد والتجممارة الخارجيممة ، ملممف كممود   (1)
 م. 8/9/1985، وثيقة بتاريخ  0079

 – 005471دار الوثمممائق القوميمممة : وزارة االقتصممماد والتجمممارة الخارجيمممة ، ملمممف كمممود  (2)
 – 005469م ، وملمممممف كمممممود  31/5/1984بتممممماريخ  4574، وثيقمممممة رقمممممم  0079
 م. 1982، وثيقة بتاريخ أكتوبر  0079

دار الوثمممائق القوميمممة : وزارة االقتصممماد والتجمممارة الخارجيمممة ، الملمممف السمممابق ، وثيقمممة   (3)
 م . 1984اريخ مايو بت

 – 005559دار الوثمممائق القوميمممة : وزارة االقتصممماد والتجمممارة الخارجيمممة ، ملمممف كمممود  (4)
 م. 30/6/1988، وثيقة بتاريخ  0079

 . 79سلوى على ميالد : علم الوثائق ) الدبلوماتيك ( الحديث ، مرجع سابق ، ا  (5)
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  ذلك: نماذب توضك أهلية التوةيع، من أمثلةوردت في وثائق الدراسة  -
:  "د . محممممد اد والتجمممارة الخارجيمممة، وورد اسممممهتوقيمممع وزيمممر االقتصممم −

 .(1)سلطان أبو علي"

توقيمممع وكيمممل أول الممموزارة ومستشمممار الممموزير، وورد اسممممه:  "د . أحممممد  −
 (2)الدو "  

توقيمممع رئمممي  القطممما  والمشمممرف علمممى قطممما  التجمممارة الخارجيمممة، وورد  −
 .(3)اسمه:  "أحمد وفاء الدين سعيد"

ه: "مهنمد  توقيع وزيمر النقمل والمواصمالت والنقمل البحمري، وورد اسمم −
 .(4)"سليمان متولي سليمان

 .(5)يع وزير الداخلية، وورد اسمه : " حسن أبو باشا" توق −

 

 –005551دار الوثمممائق القوميمممة : وزارة االقتصممماد والتجمممارة الخارجيمممة ، ملمممف كمممود   (1)
 م. 18/9/1985بتاريخ  8631، وثيقة رقم  0079

 – 005554دار الوثممممائق القوميممممة: وزارة االقتصمممماد والتجممممارة الخارجيممممة ، ملممممف كممممود  (2)
 – 005551م ، وملممممممف كممممممود 8/3/1986، بتمممممماريخ  2348، وثيقممممممة رقممممممم  0079
 م.17/9/1985بتاريخ  8585وثيقة رقم ،  0079

 – 005563دار الوثممممائق القوميممممة: وزارة االقتصمممماد والتجممممارة الخارجيممممة ، ملممممف كممممود  (3)
، وثيقممممة  0079 – 005562، وملممممف كممممود م 3/5/1989، وثيقممممة بتمممماريخ  0079
 م .17/8/1989بتاريخ  

 – 005469دار الوثمممائق القوميمممة: وزارة االقتصممماد والتجمممارة الخارجيمممة ، ملمممف كمممود  (4)
 م.13/6/1982، وثيقة بتاريخ  0079

- 005471دار الوثمممائق القوميمممة: وزارة االقتصممماد والتجمممارة الخارجيمممة ، ملمممف كمممود  (5)
 م. 28/12/1983بتاريخ  1350، وثيقة رقم  0079
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توفيمممق محممممود  " : توقيمممع رئمممي  قطممما  المنممماطق الحمممرة، وورد اسممممه −
 .(1)دنيا"

وو  − السيارات،  لتجارة  مصر  شركة  إدارة  مجل   اسمه  توقيع  رد 
 . (2)  "مهند : "عادل طه الصيرفي

االستيرا − إجراءات  إدارة  مدير  والتصدير  توقيع  اسمه: د  وورد  والنقد، 
 .(3)ي بدر"محمد زك"

توقيممممع وزيممممر الماليممممة، وورد اسمممممه: " دكتممممور/ محمممممد صممممال  الممممدين  −
 (4)حامد"

 . مىرخة ومع أسماء أصحاى التوقيعات ومعظم التوقيعات وردت 

 م حظات إدارلة :  -
وقد تتبع خصائص اإلمضاء بمالحظات إداريمة للحمروف األولمى ممن 
اسم كاتبة االة، كاإلشمارة إلمى المحتموى، وتأشميرة تفيمد أن الوثيقمة قمد تمم عممل 

 

- 005553القتصممماد والتجمممارة الخارجيمممة ، ملمممف كمممود دار الوثمممائق القوميمممة: وزارة ا (1)
 م. 8/10/1985، وثيقة بتاريخ  0079

 – 005470دار الوثمممائق القوميمممة: وزارة االقتصممماد والتجمممارة الخارجيمممة ، ملمممف كمممود  (2)
 م. 1981، وثيقة بتاريخ ديسمبر  0079

 -005554 دار الوثمممائق القوميممممة: وزارة االقتصمممماد والتجممممارة الخارجيممممة ، ملممممف كممممود (3)
 م. 1/4/1985، وثيقة بتاريخ   0079

 – 005471دار الوثمممائق القوميمممة: وزارة االقتصممماد والتجمممارة الخارجيمممة ، ملمممف كمممود  (4)
 م. 2/8/1983بتاريخ  256، وثيقة  0079



 

1422 

نسخ منها ألفراد دخرين .... إلخ، ولكن عادة هذه المالحظات تكون العنصمر 
 .(1)ائص الداخلية للشكل الدبلوماتياألخير من الخص

 ووردت بعض الم حظات اإلدارلة في وثائق الدراسة، مث  :  

 (2) "يحفم، واض  أنه تحرر لصاحب الشأن ولكن بدون عنوان "  −

 (3) " يحفم، يحاا سيادته إذا حضر للسىال "  −

 (4)" سري "  −

 (5)" سري جدًا "  −

 (6) " هام جدًا "  −

 (7) "  12/ 30" نظر ويستعجل في  −

 

 .79سلوى على ميالد : علم الوثائق ) الدبلوماتيك ( الحديث ، مرجع سابق ، ا  (1)

- 005554القوميممة : وزارة االقتصمماد والتجممارة الخارجيممة ، ملممف كممود دار الوثممائق   (2)
 م. 6/2/1986بتاريخ  268، وثيقة رقم  0079

بق ، وثيقمممة دار الوثمممائق القوميمممة: وزارة االقتصممماد والتجمممارة الخارجيمممة ،  الملمممف السممما  (3)
 م.29/1/1986بتاريخ  210

 –005469الخارجيمممممة ، ملمممممف كممممموددار الوثمممممائق القوميمممممة: وزارة االقتصممممماد والتجمممممارة  (4)
 م. 1/6/1982بتاريخ  953، وثيقة رقم  0079

 – 005471دار الوثمممائق القوميمممة: وزارة االقتصممماد والتجمممارة الخارجيمممة ، ملمممف كمممود   (5)
 م. 1983بتاريخ مايو  1176، وثيقة رقم  0079

 – 005554دار الوثممممائق القوميممممة: وزارة االقتصمممماد والتجممممارة الخارجيممممة ، ملممممف كممممود  (6)
 م. 4/1/1986، وثيقة بتاريخ  0079

 – 005471دار الوثممممائق القوميممممة: وزارة االقتصمممماد والتجممممارة الخارجيممممة ، ملممممف كممممود  (7)
 م.27/11/1983وثيقة بتاريخ  0079
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 (1)"  4" مرفقات  −

 (2) م " 3/1990/ 18" نظر ويرفق بالملف ويليه تاريخ   −

الحمديث يمكمن تطبيقهما   مما سبق يتض  أن عناصر النقمد المدبلوماتي
علمممى وثمممائق اسمممتيراد السممميارات، كمممما أن السمممياق القمممانوني واإلداري واإلجرائمممي 

 والتوثيقي جاء واضحًا في وثائق الدراسة .

 

  

 

 – 005556دار الوثممممائق القوميممممة: وزارة االقتصمممماد والتجممممارة الخارجيممممة ، ملممممف كممممود  (1)
  28/2/1987، وثيقة بتاريخ  0079

 – 005565دار الوثممممائق القوميممممة: وزارة االقتصمممماد والتجممممارة الخارجيممممة ، ملممممف كممممود  (2)
 م. 25/2/1990، وثيقة بتاريخ  0079
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 نتائم الدراسة:
تناولت هذه الدراسة وثائق استيراد السيارات وقطع الغيار في الفترة التاريخية  

وهي تعد سلسلة فرعية من المتكاملة األرشيفية    ، م(1990م إلى  1981من)
لوزارة االقتصاد والتجارة الخارجية، وأهم النتائل التي توصلت إليها الدراسة ما  

 يلي: 
  القاء الضوء على نظم استيراد السيارات بكافة أنواعها وأضراضها فى  -1

م حتى أوائل التسعينات فى ضوء القوانين والقرارات  1978الفترة من  
 المنظمة لها فى تلك الفترة . 

بشأن    -2 الصادرة  القرارات  تطبيق  علي  المترتبة  النتائل  إلى  التوصل 
التجارية،  والشركات  الوكالء،  على  الفترة  تلك  في  السيارات  استيراد 

ه األطراف، وباألخص  واألفراد العاديين والمشكالت التي واجهت هذ 
رقم   القرار  تطبيق  استيراد  1985لسنة    6بعد  من  الحد  بهدف  م 
 السيارات في تلك الفترة. 

 التعرف علي المخالفات التي صدرت من بعض مستوردي السيارات. -3

إعداد دراسة أرشيفية لوثائق استيراد السيارات وقطع الغيار من خالل  -4
رشيفي على السلسلة  التعري  بها بعد حصرها، وتطبيق الوصف األ

إعداد  طريق  عن  استرجاعها  لسهولة  إيجاد  وسائل  وإعداد  الفرعية، 
الدولي   التقنين  لقواعد  طبقًا  الفرعية  للسلسلة  أرشيفي  وصف  بطاقة 

األرشيفي    ملفات    ISADللوصف  من  لنماذج  وصف  وبطاقات   ،
استيراد السيارات، وبطاقات وصف نماذج من وثائق داخل الملفات،  

 حصر زمنية لملفات محل الدراسة.وقائمة 
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تطبيممممممق عناصممممممر النقممممممد الممممممدبلوماتي الحممممممديث علممممممى وثممممممائق اسممممممتيراد  -5
السمميارات، واتضمم  مممن خممالل الدراسممة إمكانيممة تطبيقممه حيممث تمموفرت 
معظمممممم عناصمممممره فمممممي وثمممممائق الدراسمممممة ممممممن دراسمممممة السمممممياق بأنواعمممممه: 

والتمممموثيقي( والرابطممممة  -واإلجرائممممي -القممممانوني واإلداري و  -)المصممممدر 
 الخصمممممممممممائص الخارجيمممممممممممة،)، ودراسمممممممممممة الشمممممممممممكل الوثائقىاألرشممممممممممميفية

 ( طبقا لعناصر النقد الدبلوماتي الحديث.والخصائص الداخلية
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 ملحق
 الوثائق املصورة
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 استيراد السيارات وقطع الغياروثائق  من صور نماذبجدول 

 كود الملف التارلخ  موضوع الوثيقة  م 

استيراد سيارة  الموافقة على طلب  1
 ليموزين 

9  /2  /1987 005556-0079 

فراج عن سيارات  طلب اإل 2
 بالمنطقة الحرة ببورسعيد 

14   /4   /1987 005556-0079 

فراج عن  مذكرة بخصوص اإل 3
السيارات التابعة للشركة المصرية  

والكتريك و المخزنة   أوتوموتيف 
 بالمنطقة الحرة 

15   /4   /1987 005556-0079 

استيراد قطع غيار لسيارات   4
 مخالفة للقرارات االستيرادية 

22   /12 /1988 005560-0079 
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 )الوثيقة األولي(  1لوحة رقم 

 ( )الموافقة علي طلب استيراد سيارة ليموزين



 

 
 

 

 

1429 

 

 الثانية( )الوثيقة  2لوحة رقم 

 فراج عن سيارات بالمنطقة الحرة ببورسعيد( )طلب اإل
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 )الوثيقة الثالثة(  3لوحة رقم 

عة للشركة المصرية أوتوموتيف  فراج عن سيارات تاب)مذكرة بخصوص اإل
 كتريك( وال
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 )الوثيقة الرابعة(  4لوحة رقم 

 االستيرادية( )استيراد قطع غيار لسيارات مخالفة للقرارات 
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 قائمة المصادر و المراجع 

 أوال : الوثائق 

 دار الوثائق القومية .ب المحفوظة وزارة االقتصاد والتجارة الخارجيةوثائق 

 المنشورة  القراراتثانيا  : القوانين و 

 1769قمرار رئمي  الجمهوريمة العربيمة المتحمدة رقمم   لجريدة الرسممية:ا -1
بتممماريخ  28العممدد  ،بإعممادة تنظمميم وزارة االقتصمماد والتجمممارة الخارجيممة 

 .1971يوليه  15
فممى شممأن االسممتيراد  1975لسممنة  118قممانون رقممم  الجريممدة الرسمممية: -2

 .1975سبتمبر  25بتاريخ  39العدد   ،والتصدير
لسمنة  338رية مصر العربيمة رقمم  قرار رئي  جمهو   الجريدة الرسمية: -3

بتمماريخ  28العممدد  ،بتنظمميم وزارة االقتصمماد والتجممارة الخارجيممة  1982
 .1982يوليه  15

لسممنة  40رئممي  جمهوريممة مصممر العربيممة رقممم  قممرار الجريممدة الرسمممية: -4
بتممماريخ  4العمممدد  ،بتنظممميم وزارة االقتصممماد والتجمممارة الخارجيمممة  1988
 .1988يناير  28

بشممممأن  1978لسممممنة  1036القممممرار المممموزارى رقممممم ية: الوقممممائع المصممممر  -5
العمممدد  ،القمممرار الموحمممد لالئحمممة التنفيذيمممة لقمممانون االسمممتيراد والتصمممدير

 1978بتاريخ أول أكتوبر  225

بشأن تعديل بعض   1985رقم لسنة    قرار وزارى الوقائع المصرية:   -6
ينممماير  5بتممماريخ  4العمممدد  ،1978لسمممنة  1036أحكمممام قمممرار رقمممم 

1985. 
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 العر ية  المراجعثالثَا :  
جالل أمين: قصة االقتصاد المصري من عهد محمد علمي إلمي عهمد  .1

 .م 2012 ،1ا ،دار الشروق  ،مبار 

دار النهضمة   ،تطبي يمة(حسن أحمد توفيمق: التجمارة الخارجيمة )دراسمة   .2
 .1988 ،العربية

دينمممما محمممممود عبممممد اللطيمممم : االتجاهممممات الحديثممممة فممممي علممممم الوثممممائق  .3
 .2017 ،دار الفكر العربي ،القاهرة ،)الدبلوماتيك(

ئق األرشمميفية سمملوي علممي ممميالد: أسمم  وقواعممد ترتيممب ووصممف الوثمما .4
يوليمممو  ،مجلمممة المكتبمممات والمعلوممممات العربيمممة ،)التصمممني  والفهرسمممة(

2003. 
دار  ،أهميتهما  -اأجزاىهم  -سلوي علي ميالد. الوثيقة القانونيمة ماهيتهما .5

 م.1986 ،التوزيعالثقافة للنشر و 

رىيممة لقواعممد  ،سمملوي علممي ممميالد: علممم الوثممائق )الممدبلوماتيك( الحممديث  .6
العمممدد  ،مجلمممة الروزناممممة ،النقمممد المممدبلوماتي ممممن ممممابيون إلمممى دورانتمممى

 2015 ،الثالث عشر

مممممممميالد: قمممممممامو  مصمممممممطلحات الوثمممممممائق و األرشمممممممي  سممممممملوي علمممممممي  .7
 م2007 ،الدار المصرية اللبنانية، القاهرة  ،والمعلومات 

ميسون عبا  حسين الجبوري: االنفتا  االقتصادي و أثاره في عهمد  .8
مجلمة   ،)دراسة تاريخية(  1981-1970الرئي  محمد أنور السادات  

متما   2019السمنة    -25المجلمة    104العدد    ،كلية التربية االساسية
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