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 السمخز: 

 -2:63) التبادؿ التجارػ بيغ مرخ كأستخاليا" البحث مػضػع يتشاكؿ ىحا  
دكر مرخ  حيث تسيد، كانعكاساتو عمى العالقات االقترادية بيغ البمجيغ" (ـ2:99

ات يات كستيشيبالتشػع كاالنتذار مشح خسديش ـ2:63عقاب ثػرة يػليػ أ فى  الخارجى
تجعيع فى السيسة ية العامل االقترادػ مغ العػامل األساسكيعج القخف العذخيغ، 

كتع التبادؿ التجارػ بيغ السدافة بيشيسا. كأداة لتقخيب العالقات بيغ مرخ كأستخاليا 
عاـ  قسحالبذأف تػريج  بيغ البمجيغ تفاىعالمحكخة ـ حتى تػقيع 2:63البمجيغ مشح عاـ 

بيغ البمجيغ؛ حيث عمى العالقات االقترادية  ات، ككاف ليحا االتفاؽ انعكاسـ2:99
  مسديج مغ االتفاقيات كالبخكتػكػالت بيغ مرخ كأستخاليا.لالبجاية الحكيكية  كاف
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Abstract: 

 This research deals with " Trade exchange between Egypt and 

Australia (1952-1988)". After July 1952 revolution, Egypt's external 

role was characterized by diversification and spread since the 1950s and 

1960s. The economic factors were essential in the relations between 

Egypt and Australia. As a tool for bridging the gap between the two 

countries. Trade exchange took place between the two countries since 

1952 until the signing of the trade agreement between them in 1988. 

This agreement had some effects on the economic relations between the 

two countries. This was the real beginning towards more agreements 

and protocols between both of Egypt and Australia.  

  

  

  

 LIST OF ABBREVIATIONS قائسة السخترخات

 

- A.L.P = Australian Labor Party حدب العساؿ االستخالى 

- A.W.B = Australian Wheat Boardمجمذ القسح االستخالى 

- S.C.A.A.P = Special Commonwealth Assistance Plan for Africa 

 مذخكع الكػمشػلث االستخالى لسداعجة أفخيكيا
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 مقجمة:

تعتبخ التجارة الخارجية إحجػ الخكائد األساسية فى االقتراد القػمى لجسيع  
بمجاف العالع، سػاء البمجاف الستقجمة، أك البالد الشامية، فيى تديع مع غيخىا مغ 
القصاعات االقترادية فى تشسية الجخل القػمى، كبالتالى تديع فى رفع مدتػػ السعيذة 

اؽ الخارجية امتجاد شبيعى لألسػاؽ السحمية، كعمى ذلظ فاتداع . فاألسػ (2)ليحه البالد
ىحه األسػاؽ أماـ مشتجاتشا الػششية يداعج قصاعات اإلنتاج عمى التستع بأىع مدايا 
اإلنتاج الكبيخ؛ نتيجة التقجـ العمسى كالتكشػلػجى الحجيث، مسا يؤدػ فى الشياية إلى 

. كمغ جانب آخخ فإف (3)جخل القػمىالشيػض بسدتػيات اإلنتاج، كزيادة معجالت ال
بجكره فى زيادة معجالت الشسػ بتسكيشو لالقتراد القػمى مغ  -أيًزا-االستيخاد يديع 

مػاجية أعباء تشسيتو، سػاء فى شكل تػفيخ احتياجات القصاعات السختمفة مغ الدمع 
الزخكرية،  اإلنتاجية، أك تػفيخ احتياجات القػة البذخية العاممة مغ الدمع االستيالكية

عمى أف أىع ما فى التجارة الخارجية ىى أنيا عشرخ مػازنة ضخكرػ لعسمية التشسية 
ذاتيا، فكياميا بترخيف فائس اإلنتاج، كتػفيخىا لمدمع الالزمة عمى الشحػ السحكػر، 
يكفل لمقصاعات السختمفة نسًػا ثابًتا مصخًدا، كىشا يبخز أىع دكر لمتجارة الخارجية، كىػ 

 .(4)ترحيح االختالؿ الحػ قج يشذأ عغ نسػ غيخ متػازف لمقصاعات السختمفةقياميا ب

عمى الخغع مغ ُبعج السدافة بيغ مرخ كاستخاليا، إال أنو قامت العالقات  
التجارية بيغ البمجيغ؛ كيخجع ذلظ إلى تسيد دكر مرخ الخارجى بالتشػع كاالنتذار مشح 

سية البحث إلي أنو بحث اقترادؼ خسديشيات كستيشيات القخف العذخيغ، كتخجع أى
ـ(، أؼ مشح قياـ ثػرة 2:99 -2:63يخصج حخكة التبادؿ التجارػ بيغ مرخ كاستخاليا )

ـ 2:99ـ كحتى تػقيع االتفاؽ التجارػ بيغ مرخ كاستخاليا فى يشايخ 2:63يػليػ  34
 بذأف تػريج القسح. 
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 :(4)مرخ وأستخاليا: نذأة العالقات بيؼ أواًل  -

ـ، سارعت 2:25لعت الحخب العالسية األكلى فى أغدصذ عشجما انج 
إلى تقجيع جشػد لمخجمة تحت إمخة الكيادة البخيصانية فى الحسالت عمى  (6)أستخاليا

كفيمق خيالة خفيفة، كجسيعيع مغ  ة، كقج شكمت أستخاليا فخقة مذا(7)ألسانيا كأكركبا
ـ. كقج 2:25ذ فى نػفسبخ الستصػعيغ كأبحخ ىؤالء نحػ بخيصانيا، كعبخكا قشاة الدػي

لظ ندلت القػات األستخالية عمى الذػاشئ، كبجؤكا تجريبيع فى مرخ التى كانت فى ذ
أكؿ أرض مرخ ، ككانت ـ2:25ديدسبخ  29الػقت تحت الحساية البخيصانية مشح 

فى ك  .(8كثقافة أجشبيتيغ شيجىسا آالؼ الذباب األستخالييغ فى مشصقة الذخؽ األكسط)
عادت أستخاليا مغ ججيج لمسذاركة الفاعمة فى  ـ(2:56 -:2:4)ة الثانيةالحخب العالسي

مظ التى كانت سائجة فى الحخب العسميات بسشصقة الذخؽ األكسط، كذلظ ألسباب تذبو ت
العالسية األكلى، كقج كفخت قشاة الدػيذ حمقة كصل بيغ بخيصانيا كاليشج كأستخاليا، 

مذاة إلى مرخ كفمدصيغ، كقج بقيت القػات  كأرسمت أستخاليا قػة مؤلفة مغ ثالث فخؽ 
ـ، كشاركت ىحه القػات فى 2:53األستخالية فى مشصقة الذخؽ األكسط خالؿ عاـ 

معارؾ العمسيغ الػاسعة الشصاؽ كالسيسة عمى الصخؽ السػصمة إلى القاىخة كاإلسكشجرية 
 (.9ـ)2:53مغ جية الغخب فى الشرف الثانى مغ عاـ 

باعتبارىا أكؿ  فى القاىخة،ليا سفارة ستخاليا بافتتاح قامت أـ 2:61 مارس كفى 
بجأت العالقات الجبمػماسية  العاـكمشح ذلظ سفارة أستخالية فى الذخؽ األكسط، 

 .(:بيغ مرخ كأستخاليا)كاالقترادية 

، فعشجما بجأت الحكػمة لمجانب األستخالى ليا أىسية بالشدبةضمت قشاة الدػيذ  
لتأميع قشاة الدػيذ دعست الحكػمة األستخالية بقػة صة ـ بػضع خ2:67السرخية عاـ 

، (21)فى السقاـ األكؿ لتأميع، لكغ الجعع كاف دبمػماسًياالبخيصانييغ فى محاكالتيع مشع ا
حج الػساشة الدياسية قشاة الدػيذ تأميع كقج بمغ اىتساـ الحكػمة األستخالية بأزمة 
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لمصخيق  عتجاء السدمح، تأميًشاتى سبقت االالستحيدة خالؿ االتراالت الجكلية ال
حيث كاف رئيذ الػزراء األستخالى . (22)االقترادػ لتجارتيا الػاسعة مع العالع الغخبى

يأمل أف يعقج صفقة مع الخئيذ  ـR.Menzies (2:5: -2:83)ركبخت مشديذ 
، كلع تتعج مذاركة أستخاليا ذلظ إلى مداعجة بخيصانيا (23)السرخػ جساؿ عبجالشاصخ

  كخية.بقػات عد

كالججيخ بالحكخ فى ىحا الرجد فيسا يخز أثخ أزمة تأميع قشاة الدػيذ عاـ  
ـ عمى التجارة الخارجية األستخالية أف رئيذ كزراء أستخاليا ركبخت مشديذ قاؿ 2:67

ـ: " أنو يجب األخح فى األعتبار أف 2:67فى جمدة البخلساف األستخالى فى سبتسبخ 
فى البصالة كاالنييار  العالسية سيكػف عاماًل جػىخًيا لتجارةأماـ اغمق قشاة الدػيذ 

عمى التجارة  ػ فى بخيصانيا، كحلظ سيكػف عاماًل مؤثًخاالسالى كاالقتراد
 (.24األستخالية")

مى أكثخ مغ اثشى ة عالخئيدعج أستخاليا اليـػ دكلة محطػضة الحتػاء مجنيا تُ  
ؿ العخبية، مسا يسشح أستخاليا أك مغ الجكؿ األعزاء فى جامعة الجك  عذخ مسثاًل رسسًيا

الذخؽ األكسط كسيمة لمحػار عمى جسيع السدتػيات الحكػمية، كبيغ الحكػمة كالسشذآت 
تػجج عالقات تجارية ضخسة بيغ أستخاليا كمشصقة الذخؽ األكسط،  (.25التجارية)

حيث أف  (؛26)ككانت كمازالت قشاة الدػيذ تسثل حمقة كصل بيغ أستخاليا كأكركبا
لكػنيا  ؛(27)ستخاليا مغ كجية نطخ تجارتيا الخارجية ىى قشاة الدػيذألبالشدبة مرخ 

حيث تخكدت ، الذخياف الحيػػ الحػ يرل أستخاليا بالحزارة األـ فى غخب أكركبا
أسباب الشيزة الرشاعية التى اعتسجت عمييا أستخاليا فى تشسية اقترادىا فى ذلظ 

 (.28الػقت)
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 ة:: البعثات التجاريثانًيا -

التى قامت بيغ مرخ كأستخاليا؛ كذلظ ألف  التجاريةتعالج ىحه الشقصة البعثات  
ىحه البعثات كانت ىى السحخؾ األساس لحجع التبادؿ التجارػ كالعالقات االقترادية 

كجاء التحخؾ االقترادػ مغ قبل كل دكلة عمى أساس التقاريخ التى ، بيغ البمجيغ
  .قجمتيا ىحه البعثات

ـ لتػشيج 2:73ثة االقترادية األستخالية بديارة القاىخة فى يشايخ البع قامت 
التعاكف االقترادػ كالتبادؿ التجارػ مع مرخ، كقج اىتست ىحه البعثة بقصاعات القصغ 
كالغدؿ كالسشدػجات كالدياحة، ككاف مغ نتائج ىحه الديارة أف كجيت الحكػمة األستخالية 

تجارية مرخية ألستخاليا، كندكليا فى ضيافتيا مجة لديارة بعثة  الجعػة لمحكػمة السرخية
 (.29)تتخكاح ما بيغ ثالثة كأربعة أسابيع

السرخية محكخة إلى الديج  ـ قجمت كزارة االقتراد كالتجارة2:73مايػ  8كفى  
، كاليجؼ أستخالياالتى تقـػ بديارة رئيذ الجسيػرية بذأف تذكيل البعثة التجارية السرخية 

ىحه  تصالع األسػاؽ فى أستخاليا، كمعخفة مجػ إمكانية استيعابمغ ذلظ معخفة كاس
األسػاؽ بالسشتجات السرخية، كدراسة إمكانية التبادؿ التجارػ كمحاكلة عقج االتفاقيات 

كقج صجر  (.:2مغ البمجيغ) دية بيغ الذخكات كالسؤسدات فى كلالتجارية كاالقترا
عثة االقترادية السرخية إلى بإرساؿ الب 2:73لدشة  2924القخار الجسيػرػ رقع 

البعثة  كزيارةـ، 2:73كسافخت البعثة إلى أستخاليا فى أكؿ يػنيػ عاـ ، (31)أستخاليا
ىجفيا ـ 2:73عاصسة أستخاليا فى عاـ  Canbera(32) خاكانبلاالقترادية السرخية 

ثة فى كقج بجأ التفكيخ إلرساؿ ىحه البع؛ البمجيغلتعاكف االقترادػ كالتبادؿ التجارػ بيغ ا
كقج . (33)نفذ العاـ كذلظ لسعخفة احتياجات الدػؽ السرخػ مغ القارة األستخالية

العجيج مغ  القتراد كالتجارة السرخية، كأيًزاتكػنت البعثة مغ مسثميغ عغ كزارة ا
السشجكبيغ عغ شخكات الغدؿ كالشديج السرخية. كمغ ىشا فقج ضست البعثة أعزاء 
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كاليجؼ مغ ، كآخخيغ يسثمػف الذخكات السرخية؛ حكػمييغ يسثمػف الحكػمة السرخية
 .(34)ذلظ التعخؼ عمى الدػؽ األستخالى

ككاف معطع مسثمى الذخكات الحيغ ذىبػا مع البعثة االقترادية يسثمػف شخكات  
الغدؿ كالشديج السرخية؛ ألنو فى ذلظ الػقت كانت ىحه الرشاعة ىى الرشاعة 

 اآلخخ كالبعسز الدػؽ األستخالى، السددىخة فى مرخ، ككانت تمظ الرشاعة تشق
يسثل الييئة العامة الستيخاد الدمع التسػيشية بػزارة التسػيغ؛ كاليجؼ مغ ذلظ استيخاد 

كمغ ىشا رأت الحكػمة السرخية أف تجرس متصمبات الدػؽ األستخالى القسح األستخالى، 
ات القصشية مغ ىحه الشاحية، كإيجاد أسػاؽ ججيجة لمسشتجات السرخية كخاصة السشدػج

 .(35)مغ ناحية أخخػ 

كفج تجارػ مرخػ  إلرساؿـ 2:79ستخالية مرخ فى يػنيػ دعت الحكػمة األ 
لديارتيا لجراسة إمكانيات التبادؿ التجارػ كالتعاكف االقترادػ بيغ البمجيغ فى مختمف 

(، كىجؼ البعثة االقترادية السرخية مغ ىحه الديارة الػصػؿ إلى نتائج 36السجاالت)
ية فى ترجيخ الدمع إلى الدػؽ األستخالى خاصة الغدؿ كالسشدػجات القصشية ايجاب

Cotton Textiles  كالتػسع فى استيخاد القسح كالرػؼ الخاـ مغ أستخاليا، كغيخ ذلظ
ستخالية سػؼ تتحسل نفقات سفخ تدتػرد، خاصة أف الحكػمة األكانت مغ الدمع التى 

 (. 37فى أستخاليا) كإقامة الػفج التجارػ لسجة ثالثة أسابيع

ـ، 2:79لدشة  2548ـ أصجر رئيذ الػزراء قخار رقع 2:79يػنيػ  37كفى  
لمدفخ إلى أستخاليا لسجة ثالثة أسابيع بجعػة مغ  البعثة االقتراديةنز عمى تذكيل 

 (.38)كالتعاكف االقترادػ بيغ البمجيغ حكػمتيا لبحث إمكانيات زيادة التبادؿ التجارػ 
 7أثشاء زيارتيا ألستخاليا فى الفتخة مغ  االقترادية السرخيةالبعثة كالججيخ بالحكخ أف 

رجاؿ ك قج قامت بالعجيج مغ المقاءات مع السدئػليغ  ـ2:79يػليػ  38يػليػ حتى 
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، كسا قامت بالسباحثات مع مجيخػ البشػؾ األستخالية لتدييل األستخالييغ األعساؿ كالتجار
 :مثل التبادؿ التجارػ بيغ البمجيغأف كالعالقات السرخفية بذالتعامل الشقجػ 

 The National Bank of Australiaالبشظ األىمى األستخالى فى ممبػرف  -
LTD, Melbourne. 

 The Commercial Bank ofالبشظ االقترادػ األستخالى فى ممبػرف  -
Australai LTD, Melbourne. 

  The Bank of Adelaide, Adelaideبشظ أدليج األستخالى -

 .The Commercial Bank Co of Sydneyديجنى بظ االقترادػ البش -

 The Commercial Tradingفى سيجنى  بشظ أستخاليا لمتجارة كاالقتراد -
Bank of Australai, Sydney. 

 The Commonwealthبشظ الكػمشػلث التجارػ األستخالى فى سيجنى  -
Trading Bank of Australia, Sydney 

 The Australian& New Zealandج فى ممبػرف بشظ أستخاليا كنيػزيمش -
Bank LTD, Melbourne. (39.)  

البشػؾ األستخالية كىى فى مع مرخفية عمى ىحا الشحػ كججت عالقات  
 ػكمدئػل ك؛ حيث أكج مجيخ مرخ كأستخاليااألساس كانت نتيجة التبادؿ التجارػ بيغ 

معالقات السرخفية مع البشػؾ لع البشػؾ األستخالية لمبعثة االقترادية السرخية استعجادى
عمى  السرخية. عمى أية حاؿ تع االتفاؽ بيغ البعثة االقترادية كبشظ أستخاليا كنيػزيمشج

إعادة تدييالتو االئتسانية لبشظ بػرسعيج، مع رفع حجكد ىحه التدييالت إلى مائة ألف 
 231ى لسجة يػما كالباق 291% مشيا لسجة  86ـ بشدبة جشيو أستخليشى، عمى أف تدتخج
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، كأف يشطخ فى زيادة الحج االئتسانى فى ضػء التصبيق العسمى كزيادة حجع يػما
  (.:3السعامالت السرخفية)

بيغ البعثة االقترادية كبشظ أدليج عمى حج ائتسانى قجره مائة كحلظ تع االتفاؽ  
تساد تحت اع يػما 291ألف جشيو أستخليشى يدتخجـ فى معامالت مرخفية حجىا 

تع االتفاؽ بيغ البعثة االقترادية كبشظ الكػمشػلث التجارػ  دارة بشظ أدليج. أيًزامجمذ إ
األستخالى بديجنى عمى اجخاء اتراالت مع بشظ بػرسعيج لتقخيخ تدييل ائتسانى فى 

 االقترادية البعثة كما يعيششا فى كل ما سبق أف. (41)حجكد مائتى ألف جشيو أستخليشى
جاء فيو أف مرخ بالشدبة  السرخيةراد كالتجارة الخارجية تقخيخ إلى كزارة االقتقجمت 

مغ كجية نطخ تجارتيا الخارجية ىى قشاة الدػيذ، لكػنيا الذخياف الحيػػ  ألستخاليا
 (.42الحػ يرل أستخاليا بالحزارة األـ فى غخب أكركبا)

إلى كزارة  رسالة نبخاكافى أرسمت الدفارة السرخية  ـ:2:7يشايخ  42كفى  
السرخية مزسػنيا أف البعثة التجارية األستخالية سػؼ تقـػ بديارة القاىخة،  الخارجية
ـ، كرأس :2:7مارس  21القاىخة يـػ األثشيغ البعثة االقترادية األستخالية  ككصمت

 Lincolnمجيخ الترجيخ بذخكة ليشكػلغ الكيخبائية  M.J.Austenالبعثة الديج أكستغ 
Electric Co عزػ يسثمػف الذئػف االقترادية كالتجارية  28 ككانت البعثة تتكػف مغ

مارس مغ نفذ العاـ، كاليجؼ مغ  25األستخالية، كغادرت البعثة القاىخة يـػ الجسعة 
يجاد أسػاؽ لمسشتجات إىحه الديارة التعخؼ عمى األسػاؽ السرخية كإمكانية 

امت بجكر كمغ الججيخ بالحكخ أف شخكة الشرخ لمترجيخ كاالستيخاد ق (.43األستخالية)
ىاـ فى التبادؿ التجارػ بيغ مرخ كأستخاليا عمى الخغع أنو لع يكغ لمذخكة فخع فى 

(، كالػاقع أف الذخكة لع تقع بجسيع السعامالت التجارية مع 44أستخاليا فى ذلظ الػقت)
فإنو ليذ مغ الزخكرػ أف تكػف شخكة الشرخ ىى التى قامت بجسيع  اليا؛أستخ 
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بمجيغ، كإنسا قامت العالقات التجارية كاالقترادية بذكل مباشخ العسميات التجارية بيغ ال
 بيغ البمجيغ.

فى مجاؿ استيخاد السحاصيل الدراعية مغ  كقج حققت الذخكة نجاحا كبيخا 
ىحه السحاصيل القسح؛ حيث تعتبخ زيارة البعثة التجارية السرخية أستخاليا كفى مقجمة 

غانع رئيذ مجمذ إدارة الذخكة مغ الديارات  ـ لكانبخا بخئاسة الديج دمحم2:81فى مايػ 
(، كتع االتفاؽ عمى A.W.Bحيث تع االجتساع بسجمذ القسح األستخالى ) ؛(45)السيسة

تػريج أستخاليا لكسية مغ القسح تقجر بشرف مميػف شغ قسح، كفى أغدصذ مغ نفذ 
مجمذ القسح  كقعت الذخكة عغ شخيق مسثميا الديج عبجالعطيع حدشى معالعاـ 

ألػػػػف شغ مغ القسح كذلظ بشفذ شخكط شخاء الرفقة  361ستخالى عمى تػريج األ
عقب  (.46سشػات() 4% مقجما كالباقى عمى أقداط سشػية لسجة  41) يتع دفع الدابقة

 211تع االتفاؽ بيغ شخكة الشرخ كمجمذ القسح االستخالى عمى شحغ القسح بػاقع ذلظ 
ـ حتى نياية شيخ يشايخ 2:81 ألػػػف شغ شيخيا اعتبارا مغ شيخ سبتسبخ

  (.47)ـ2:82

كتعتبخ الديارة االقترادية التى قاـ بيا الجكتػر اليادػ السغخبى نائب مجيخ  
فى  السيسةـ مغ الديارات 2:81سبتسبخ  9فى الييئة العامة لمتسػيغ إلى أستخاليا 

القسح التبادؿ التجارػ بيغ البمجيغ؛ حيث أثشاء زيارتو قج أجخػ مباحثات مع مجمذ 
، كنتج عغ زيارتو زيادة الكسية السذتخاه مغ القسح مغ القسحبذأف شخاء  األستخالى

 (.48)شغ قسح 611.111مغ  شغ قسح بجاًل  861.111أستخاليا إلى 
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 :حخكة التجارة بيؼ البمجيؼ: اثالثً  -

العالقات االقترادية  شيجت فتخة الخسديشيات كالدتيشيات مغ القخف العذخيغ 
( يػضح التػزيع الدمعى 2تجارػ بيغ مرخ كأستخاليا. كالججكؿ التالى رقع )كالتبادؿ ال

  (:49ـ()2:64 – 2:63لػاردات مرخ مغ أستخاليا)
 م2595سشة  م2592سشة  األصشاف

الكيسة بالجشيه 
 السرخى 

السقجار بالكيمؽ 
 جخام

الكيسة بالجشيه 
 السرخى 

السقجار بالكيمؽ 
 جخام

لحػ بقخ وجامؽس 
 وعجؽل

2,556 21,889 2,135 7,3:5 

القسح والحشطة 
 رفيعة سسخاء

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 29,933,7:6 896,142

زيؽت وشحؽم 
وزبجة حيؽانية 

أونباتية مختدلة 
وغيخ ذلغ لغيخ 

 الرشاعة

 
42 

 
339 

 
263 

 
:34 

شحػ حيؽانى 
 لمرشاعة

58,26: 652,362 2,5:: 44,618 

زيت جؽز الهشج 
 لرشاعة الرابؽن 

41,546 392,549 242 2,337 

مخبيات وعرارات 
فؽاكه مخكدة 

 وأمثالها

5:,111 65:,152 22,:89 237,522 

طساطػ محفؽظة 
 وصمرة طساطػ

878 :,457 41 399 
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يسثل السخكد األكؿ مغ قائسة الػاردات  كمغ الججكؿ الدابق تبيغ لشا أف القسح   
 896,142ـ نحػ 2:63ية مغ أستخاليا، فقج بمغت قيسة السدتػرد مشو فى عاـ السرخ 

كالصساشع  ،زيت جػز اليشج :مثلكالديػت جشيو مرخػ. كتعتبخ كل مغ المحـػ 
مغ الدمع اليامة بالشدبة لتجارة مرخ الخارجية مع أستخاليا خالؿ عامى السحفػضة 

ستخاليا فقج اشتسمت عمى ترجيخ ـ. كبالشدبة لمرادرات السرخية إلى أ2:64ـ ك2:63
 القصغ كالبرل السجفف.  :السشتجات الدراعية مثل

-2:63التػزيع الدمعى لرادرات مرخ إلى أستخاليا ) ( يػضح3التالى رقع ) ججكؿكال 
  (::4ـ()2:64

 
 األصشاف

 م2595سشة  م2592سشة 

الكيسة بالجشيه 
 السرخى 

السقجار 
بالقشطار / 

 الطؼ

الكيسة بالجشيه 
 رخى الس

السقجار 
بالقشطار / 

 الطؼ
 91,7:1 :2,16652 44,326 562,:62 القطؼ

البرل 
 :2 58:,4 217 33,897 السجفف

كمػػغ خػػالؿ الجػػجكؿ الدػػابق يتزػػح لشػػا أف القصػػغ مػػغ أىػػع الدػػمع التػػى ترػػجرىا  
 :2,16652ـ نحػػػػ 2:64فقػػػج بمغػػػت قيسػػػة السرػػػجر مشػػػو فػػػى عػػػاـ  ؛مرػػػخ إلػػػى أسػػػتخاليا

قيسػة السرػجر مػغ البرػل السجفػف ارتفاعػا ممحػضػا بجايػة مػغ عػاـ جشيػو مرػخػ، كارتفػاع 
 ـ.2:63

 38,164بمغت قيسة الرادرات السرػخية إلػى أسػتخاليا نحػػ ـ 2:72كفى عاـ  
(. 51)امرػػػػخيً  جشيًيػػػػا 4,986,991ا، كالػػػػػاردات األسػػػػتخالية إلػػػػى مرػػػػخ مرػػػػخيً  جشيًيػػػػا

ـ( القصػػػػػغ :2:7 -2:72) ككانػػػػػت أىػػػػػع صػػػػػادرات مرػػػػػخ إلػػػػػى أسػػػػػتخاليا خػػػػػالؿ الفتػػػػػخة
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البرػػل كالفػػػؿ الدػػػدانى كالحمػيػػات الدػػكخية كاألفػػالـ الدػػيشسائية، ك كالسشدػػػجات القصشيػػة 
ـ :2:7أسػػتخاليا فػػى سػػبتسبخ بكفػػى ضػػػء االترػػاالت التػػى قامػػت بيػػا الدػػفارة السرػػخية 

ركاجػػػػا فػػػػى األسػػػػػاؽ األسػػػػتخالية السشدػػػػػجات القصشيػػػػة  القػػػػتفػػػػإف الدػػػػمع السرػػػػخية التػػػػى 
. (52مشتجػػات خػػاف الخميمػػى كاألثػػاث كالسرػػشػعات الجمجيػػة كالبتػػخكؿ)كالدػػجاد اليػػجكػ ك 

بيشسػػػا كانػػػت أىػػػع الػػػػاردات األسػػػتخالية إلػػػى مرػػػخ القسػػػح كالرػػػػؼ الخػػػاـ كلحػػػع الزػػػأف 
 يػضػػح (4رقػػع ) التػػالى جػػجكؿكال .كسػػيارت الشقػػل أك األجػػخة كاآلالت كالجػػخارات الدراعيػػة

 :(53)ـ(2:76 -2:72) كأستخاليا مرخالسيداف التجارػ بيغ 
  

 قيسة السيدان بالجشيه السرخى  الرادرات الؽاردات الدشة
2542 4,986,991 38,164 4,959,938 
2542 2,982,111 58,111 2,935,111 
2545 565,111 23:,111 436,111 
2544 2,728,763 :5,86: 2,633,9:4 

 95:,471 :5:,52 44:,513 2549يؽنيؽ  -يشايخ

 :الػقػؼ عمى عجة حقائقججكؿ الدابق ال ندتصيع مغ خالؿ تحميل 

غيػػػخ  فػػػى ـ كيعتبػػػخ2:76يػنيػػػػ  -ـ حتػػػى يشػػػايخ2:72اـ مػػػغ عػػػالعجػػػد السدػػػتسخ : أكاًل 
 صالح مرخ.

ا جشيًيػػػػػ 4,959,938ـ كقػػػػػجره 2:72العجػػػػػد اليائػػػػػل الػػػػػحػ أضيػػػػػخه السيػػػػػداف عػػػػػاـ  :ثانًيػػػػػا
جشيػػو مرػػخػ  4,762,679بسػػا قيستػػو  مرػػخ، كيخجػػع ذلػػظ إلػػى اسػػتيخاد مرػػخًيا

مػػػغ أسػػػتخاليا عمػػػى ثػػػالث صػػػفقات، كلػػػشفذ الدػػػبب ضيػػػخ العجػػػد فػػػى صػػػالح قسػػػح 
جشيػػو مرػػخػ  2,6:6,111بسػػا قيستػػو  مرػػخـ إذا اسػػتػردت 2:73أسػتخاليا عػػاـ 

 ا.قسحً 
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 مرػخفيخجع إلػى اسػتيخاد  ؛ـ2:75العجد الحػ أضيخه السيداف عاـ  أف نالحع كسا :اثالثً 
 لرمب مغ أستخاليا.الخصاص الخاـ كالجخارات الالزمة لمدراعة كألػاح ا

كيخجػع  ؛ـ2:75ك  2:74اإلرتفاع السمحػظ فى قيسة الرادرات السرػخية عػامى  :ارابعً 
 .(54)بكانبخا السرخػ  ذلظ إلى مجيػدات مكتب التسثيل التجارػ 

 :(55)(2:76 -2:72)إلى أستخاليا مرخ(: التػزيع الدمعى لرادرات 5ججكؿ رقع )
 

 الدمعة
 خى الدشؽات / الكيسة بالجشيه السر

2542 2542 2545 2544 2549 
 9,578 35:,35 61,111 43,111 ػػػػػػػػػػػػػػػػ  البرل

 51:,2 23,172 23,111 9,111 2,464 أقسذة قطشية وصؽفية
 :91,: 22,313 72,111 6,111 4,282 (49)نديج وقطؼ
 ::25,3 39,646 ػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػ خيؽط قطشية

 ػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػ 936,:2 فؽل سؽدانى بقذخة
 3,958 2,865 ػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػ 1,975 حمؽيات سكخية
 ػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػ 69:,1 أفالم سيشسائية

يا تأف البرػل مػغ أىػع الدػمع التػى صػجر يتزػح لشػا الجػجكؿ الدػابق  خالؿكمغ  
جشيػو  61,111ـ نحػػ 2:74مرخ إلى أستخاليا، فقج بمغت قيسة السرػجر مشػو فػى عػاـ 

ا بجايػة مػغ ا ممحػًضػتفاًعػارتفػاع قيسػة السرػجر مػغ السشدػػجات القصشيػة ار مرخػ، كحلظ 
ـ الدػػيشسائية مػػغ قائسػػة الرػػادرات اختفػػاء الفػػػؿ الدػػػدانى كاألفػػالـ، كأيزػػا 2:74عػػاـ 

 .(57)ـ2:73السرخية إلى أستخاليا بجاية مغ عاـ 
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التػزيػػػع الدػػػمعى لػػػػاردات مرػػػخ مػػػغ أسػػػتخاليا  يػضػػػح (:6رقػػػع) التػػػالى جػػػجكؿكال
 :(58)ـ(2:76 -2:72)

 
 الدمعة

 الدشؽات / الكيسة بالجشيه السرخى 
2542 2542 2545 2544 2549 

 589,965 :234,75 372,111 258,111 71,321 صؽف خام
 :47,81 7,131 33,111 232,111 83,185 لحػ ضان

 2,541 61:,1 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  61,751 سيارات نقل أو أجخة
 22,735 3,173 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  1,794 أجداء آالت

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  385,573 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  21,315 ص خامرصا
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 389,268 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ لؽاح صمبأأسالك و 

 352,111 :242,32 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  2,6:6,111 4,762,679 قسح
 :87,67 315,856 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ قطع غيار جخارات

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 637,4:2 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ جخارات
 :اآلتىمغ الججكؿ الدابق  لشا كيتبيغ 

 2:72االرتفػػاع التػػجريجى فػػى قيسػػة الػػػاردات السرػػخية مػػغ أسػػتخاليا خاصػػة عػػامى : أكاًل 
ـ، كيخجػػع ذلػػظ إلػػى كسيػػات القسػػح التػػى تعاقػػجت عمييػػا مرػػخ خػػالؿ تمػػظ 2:73ك

 الفتخة.
مػػغ قائسػػة الػػػاردات السرػػخية مػػغ أسػػتخاليا ثػػع يميػػو فػػى يسثػػل القسػػح السخكػػد األكؿ  :ثانًيػػا

 ستخالية.الرػؼ كالمحـػ األ السخكد الثانى
ـ كال غخابػة فػػى ذلػظ بعػػج 2:75اسػتػردت مرػػخ الجػخارات الدراعيػػة ألكؿ مػخة عػػاـ  :اثالثًػ

 أف اتجيت أستخاليا إلى الترشيع الثقيل.
يا مرػخ مػغ أسػتخاليا؛ إذ يالحػع تسػتػردايعتبخ الرػؼ الخاـ مغ أىع الدػمع التػى  ا:رابعً 

 589,965اسػػتػردت مرػػخ مػػا قيستػػو  ـ2:76عػػاـ أنػػو فػػى الشرػػف األكؿ مػػغ 
 (.59)اجشيو مرخػ صػفً 
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خاصػة بعػج  السرخيةستخالى يتعخؼ عمى الدمع بجأ السدتػرد األ كعمى أية حاؿ 
خ كمػغ الجػجيخ بالػحك ـ.2:72انذاء مكتب التسثيل التجارػ فى أستخاليا الحػ أنذػئ عػاـ 

سػػتخالى؛ مػػع الدػػػؽ األ التجػػارة السرػػخيةء مػازنػػة يقػػع عمػػى السرػػجر السرػػخػ عػػبُ أنػػو 
كعميو فالباب مفتػح أماـ الجيات السدئػلة عغ الترجيخ فى مرخ لتقػـػ بترػجيخ الدػمع 

الػػػػاردات كالرػػػادرات بػػػػيغ يبػػػػيغ  (7رقػػػع)التػػػالى  جػػػػجكؿكال .(:5السرػػػخية إلػػػى أسػػػتخاليا)
 (:61ـ():2:7 -2:77) مرخ كأستخاليا

  

 صادرات مرخ إلى أستخاليا واردات مرخ مؼ أستخاليا الدشة
 
 

 م2544 -2544

 دكالر 254, 111 مشدػجات دكالر 3,959,111 قسح 
فػاكو   دكالر 3,1:4,111 صػؼ 

 كخزخكات
 دكالر 53, 111

 دكالر 35, 111 متشػعات دكالر 9:1 ,111 متشػعات
 دكالر :31, 111 إجسالى دكالر 6,942,111 جسالىإ 

 
 م2541 -2544

 دكالر 599,111 بتخكؿ خاـ دكالر 3,887,111 صػؼ 
 دكالر 95,111 مشدػجات دكالر 562,111 متشػعات

 دكالر 36,111 متشػعات دكالر 4,338,111 إجسالى 
 دكالر 6:8,111 إجسالى

 
 م2545 -2541

 دكالر 91,111:,4 بتخكؿ خاـ دكالر 4,241,111 صػؼ خاـ
 دكالر 111,:25 مشدػجات دكالر 85,111 ؼغدؿ صػ 

 دكالر 82,111 متشػعات دكالر 83,111 زبيب 
 دكالر 5,311,111 إجسالى دكالر 4,387,111 إجسالى
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ـ( شػيجت حخكػة نذػػاط :2:7 -2:77يتبػيغ لشػا مػغ الجػجكؿ الدػػابق أف الفتػخة ) 
اليا السشدػػػجات تجػػارػ بػػيغ مرػػخ كأسػػتخاليا، ككانػػت أىػػع الرػػادرات السرػػخية إلػػى أسػػتخ 

القصشيػػة كالفػاكػػو كالخزػػخكات كالبتػػخكؿ الخػػاـ، بيشسػػا كانػػت أىػػع الػػػاردات األسػػتخالية إلػػى 
 -2:77) مرػػخ القسػػح كالرػػػؼ، كيتزػػح مسػػا سػػبق أف السيػػداف التجػػارػ خػػالؿ الفتػػخة

حاجػػػة مرػػػخ الساسػػػة مػػػغ القسػػػح ؛ كذلػػػظ لكػػػاف فػػػى صػػػالح الجانػػػب األسػػػتخالى ـ(2:79
ـ( لرػػالح الجانػػب :2:7 -2:79يػػداف التجػػارػ خػػالؿ العػػاـ )، بيشسػػا كػػاف السكالرػػػؼ

السرخػ كذلظ لحاجة أسػتخاليا الذػجيجة مػغ السشدػػجات القصشيػة السرػخية كالبتػخكؿ الخػاـ 
 السرخػ.

 مؼ مرخ وأستخاليا:ل : سياسة االنفتاح االقترادى فى كرابًعا -

مشح تػلى دمحم  العجيج مغ التغيخات كالتعجيالت ػ السرخ شيج التاريخ االقترادػ  
حتػى الػقػت الحاضػخ، نتيجػة مغ القخف التاسع عذخ عمى حكع البالد فى الشرف األكؿ 

لمطخكؼ الدياسية كاالقترادية كاالجتساعية التى مخت بيا الػبالد خػالؿ ىػحه الُحقػب مػغ 
الدمغ، ككػاف ليػحه التغيػخات كتمػظ التعػجيالت آثارىػا السباشػخة كغيػخ السباشػخة عمػى التجػارة 

 جية لمبالد:الخار 

 العذػػػخيغ ات مػػػغ القػػػخف يات حتػػػى مشترػػػف الدػػػبعيشيشػػػيجت الفتػػػخة مػػػغ أكائػػػل الدػػػتيش -2
التحػؿ االشتخاكى لالقتراد القػمى كقياـ الجكلة خالليػا بالدػيصخة شػبو الكاممػة عمػى 

 كالتػزيع كالتجارة الخارجية. اإلنتاجكسائل 

ات تحػػػؿ االقترػػاد مػػغ يحتػػى أكائػػل التدػػعيشالدػػبعيشيات شػػيجت الفتػػخة مػػغ مشترػػف  -3
سياسة التخصيط السخكدػ ليعػد إلى سياسة الباب السفتػػح كىػى الدياسػة التػى أشمػق 

كىػػػػحه الدياسػػػػة تبشتيػػػػا الدػػػػمصات  (.62)عمييػػػػا اسػػػػع "سياسػػػػة االنفتػػػػاح االقترػػػػادػ"
السرخية عشجما شخحت كرقة أكتػبخ مقجمة مػغ الػخئيذ دمحم أنػػر الدػادات فػى مػايػ 

 (.63)ـ2:85
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ـ كمازالػػت مدػػتسخة حتػػى اآلف، كىػػى 2::2لفتػػخة مػػغ الخبػػع األكؿ مػػغ عػػاـ شػػيجت ا -4
السخحمػػػػػة التػػػػػى بػػػػػجأت خالليػػػػػا الحكػمػػػػػة بعسميػػػػػة إصػػػػػالح شػػػػػامل لسدػػػػػار االقترػػػػػاد 

   .(64)القػمى

اعتسػجت سياسػة أسػتخاليا الخارجيػة عمػى إقامػة كعمى الرػعيج اآلخػخ فػى أسػتخاليا،  
كالثقافيػػػػة كالتعػػػػػاكف االقترػػػػػادػ كالتبػػػػػادؿ العالقػػػػات الستشػعػػػػػة الجبمػماسػػػػػية كاالقترػػػػػادية 

. أعمشػت أسػتخاليا فػى مػؤتسخ ىيئػة األمػع الستحػجة (65التجػارػ مػع العجيػج مػغ دكؿ العػالع)
ـ تصبيقيػػا لشطػػاـ التعخيفػػة الجسخكيػػة عمػػى كارداتيػػا مػػغ الػػجكؿ 2:75سػػشة لمتجػػارة كالتشسيػػة 

 The Australaian System of Preferances for Developmentالشاميػة 
Countries  كاليجؼ مػغ ذلػظ الشطػاـ مدػاعجة أسػتخاليا لمػجكؿ الشاميػة كتحدػيغ صػادراتيا

كعالقاتيا التجارية معيا، كقج شبقت أسػتخاليا ىػحا الشطػاـ عمػى كارداتيػا مػغ الػجكؿ الشاميػة 
 مػػػغ الخسػػػـػ ةالدػػػمع السعفػػػا يػضػػػح (8رقػػػع )التػػػالى  جػػػجكؿكال (.66ـ)2:76مشػػػح مػػػايػ 

 :(67)فى ذلظ الػقت يا أستخاليا مغ الجكؿ الشاميةتستػرداالتى  الجسخكية
 أنػاع الدمع مدمدل

 سمع مغ القخكف كالعاج كالرجؼ كاألحجار بذخط كػنيا مغ أعساؿ الشقر 2
 كالحفخ أك الشحت

 سمع جمجية مدخخفة 3
 مشقػشةسمع معجنية مصبػعة أك محفػرة أك مدخخفة أك مصمية بالسيشا أك  4

 أك مدبػكو
 فخار السدخخفةأشغاؿ ال 5
 أكقيات فى 7مرشػعات نديج قصغ أك أغمبيا مغ قصغ كزنو أقل مغ  6

 الياردة السخبعة
 مرشػعات نديج حخيخ 7
 أشغاؿ الخذب السشحػت 8

مػػغ الخسػػـػ ىػػى فػػى األسػػاس  ةمػػغ الجػػجكؿ الدػػابق يتبػػيغ لشػػا أف الدػػمع السعفػػا 
ة ال سػػيسا مشتجػػات خػػاف ع السرػػخية ضػػسغ ىػػحه القائسػػمالرػػشاعات اليجكيػػة، كتػػجخل الدػػ
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يا أسػػتخاليا تسػػتػرداالتػػى الخميمػػى، كمرػػشػعات ندػػيج القصػػغ كالحخيػػخ. أمػػا بالشدػػبة لمدػػمع 
كسػػا ىػػػ مػضػػح فػػى جػػجكؿ رقػػع الجسخكيػػة كشبػػق عمييػػا نطػػاـ التخفيزػػات مػػغ الخسػػـػ 

(9)(68)  : 
 كندبة التخفيس أنػاع الدمع مدمدل

 ػف، أنػاع مغ الدجاد،% تخفيس كىى: الراب 21الدمع التى تبمغ ندبة  2
 آالت غديل كتجفيف لالستعساؿ التجارػ 

 : حرخ مغ ألياؼ جػز اليشج،% تخفيس كىى 26الدمع التى تبمغ ندبة  3
 حباؿ كألياؼ مججكلة مغ ألياؼ جػز اليشج، حباؿ كألياؼ أخخػ، أدكات 

 مكتبية، مخاكح كيخبائية، كخاسى خذبية، أثاثات أخخػ، مزارب ككػر
 ع رياضيةالكخيكت، سم

 % تخفيس كىى: الحمػيات، سجاد مغ الرػؼ، 31الدمع التى تبمغ ندبة  4
 سمع مشدػجات أخخػ، آالت غديل مشدلية

 % تخفيس كىى: المباف، أدكات الشغاؿ السعادف 36الدمع التى تبمغ ندبة  5
 % تخفيس كىى: سكاكيغ مائجة كأدكات لمسصبخ 38.6الدمع التى تبمغ ندبة  6

فػػػػػػػػى  (A.L.P) حػػػػػػػػدب العسػػػػػػػػاؿ األسػػػػػػػػتخالى فػػػػػػػػازات يائػػػػػػػػل الدػػػػػػػػبعيشكفػػػػػػػػى أك   
 Gough Whitlamبدعامػػػػة جػػػػػؼ كيػػػػتالـ كتػػػػع تذػػػػكيل الحكػمػػػػة  (69)االنتخابػػػػات

سياسػػػة االنفتػػػاح االقترػػػادػ كإقامػػػة عالقػػػات دبمػماسػػػية  اـ( كانتياجيػػػ2:86 -2:83)
 زنػػػػػةكاقترػػػػادية كتجاريػػػػة بعػػػػجد مػػػػػغ الػػػػجكؿ العخبيػػػػة كتبشيػػػػو سياسػػػػػة شػػػػخؽ أكسػػػػصية متػا

Evenhanded Middle East Policy(6: .) ميسػةكشيجت فتػخة الدػبعيشيات مخحمػة 
األفخيكيػة كذلػظ  فى سياسة أستخاليا الخارجية بذأف عالقاتيا مع دكؿ العالع خاصػة الػجكؿ

لسذػػػػػػػخكع الكػمشػلػػػػػػػث األسػػػػػػػتخالى لسدػػػػػػػاعجة  اعػػػػػػػغ شخيػػػػػػػق التعػػػػػػػاكف االقترػػػػػػػادػ كفًقػػػػػػػ
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ـ لتقػجيع 2:71كزراء الساليػة لمكػمشػلػث عػاـ  ، الحػ نذأ أثشاء اجتساع(SCAAP)أفخيكيا
  (.71السداعجات كالجعع السالى كاالقترادػ كالثقافى كالتقشى ألفخيكيا)

ات مجئ حكػمة العساؿ بكيادة زعيع حدب العساؿ بػب شيشيجت فتخة الثساني 
ـ(، كقج اتدست سياستيا عمى الرعيج الجاخمى 2:94- 2::2) Bob Hawkeىػؾ 

د عغ شخيق تعػيع الجكالر األستخالى كتحجيج األجػر كإصالح الشطاـ بانتعاش االقترا
فى عاـ  نذخت الحكػمة األستخاليةفقج  ، أما عغ الرعيج الخارجى(72)السرخفى

بعس التقاريخ التى تعتبخ مخحمة أساسية فى سياستيا الخارجية، مثل تقخيخ  ـ2:95
 The Report of Theار المجشة الخاصة ببخنامج السداعجات األستخالية عبخ البح

Committee to Review the Australian Overseas Aid Program 
رئيذ المجشة الدابقة  Gordon Jacksonالسعخكؼ باسع تقخيخ جػردكف جاكدػف 

كيػصى التقخيخ  ،الحكخ الحػ ُنذخ فى عيج حكػمة رئيذ كزراء أستخاليا بػب ىػؾ
السجاؿ االقترادػ كالجبمػماسى كاألمشى فى مع دكؿ العالع بزخكرة تعاكف أستخاليا 

التبادؿ التجارػ بيغ مرخ كأستخاليا  يػضح( :كالججكؿ التالى رقع ) (.73كغيخ ذلظ)
 Australianمكتب اإلحراء األستخالى  تقخيخ ـ( مغ خالؿ2:98 -2:95)

Bureau of Statistcs  (74)ـ2:99عاـ: 
صادرات أستخاليا إلى صادرات أستخاليا إلى   العاـالعاـ

  مرخمرخ
  كاردات أستخاليا مغكاردات أستخاليا مغ

  مرخمرخ
  قيسة السيداف التجارػ قيسة السيداف التجارػ 

  بػػػػػ األلف دكالربػػػػػ األلف دكالر
  الكيسة بػػػػػ األلف دكالرالكيسة بػػػػػ األلف دكالر

2:952:95--  2:962:96  559.955559.955  496496  74.95574.955  
2:962:96--  2:972:97  619.23:619.23:  392392  338.23:338.23:  
2:972:97--  2:982:98  455.78:455.78:  352352  214.78:214.78:  
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يتزػػح مػػغ الجػػجكؿ الدػػابق العجػػد فػػى التبػػادؿ التجػػارػ لرػػالح أسػػتخاليا؛ حيػػث  
ألػػػػػػػػف دكالر، كفػػػػػػى عػػػػػػاـ  74.955ـ( بمػػػػػػغ العجػػػػػػد نحػػػػػػػ 2:96 -2:95فػػػػػػى عػػػػػػاـ )

 -2:97ألػػػػػػػػػػػف دكالر، أمػػػػػػا عػػػػػػاـ ) :338.23ـ( بمػػػػػػغ العجػػػػػػد نحػػػػػػػ 2:97 -2:96)
ألػػػػػػػف دكالر؛ كيخجػػػع ذلػػػظ العتسػػػاد التجػػػارة  :214.78 نحػػػػ ـ( فقػػػج بمػػػغ العجػػػد2:98

 السرخية عمى السشتجات األستخالية خاصة القسح.

/  24 فحىكحانبخا بمؽقعحة خاصة بانذاء صؽمعة القسحح بدحؽهاج التفاهػ ال: محكخة خامًدا -
 م:2519/  22

ـ بكانبخا مػحكخة 2:96/  22/  37كقعت كل مغ حكػمتى مرخ كأستخاليا فى  
تفػػػاىع خاصػػػة بانذػػػاء صػػػػمعة لمقسػػػح بدػػػػىاج، كاليػػػجؼ مشيػػػا تخػػػديغ القسػػػح الػػػػارد مػػػغ 

ػر دمحم نػػػاجى شػػػتمة كزيػػػخ أسػػػتخاليا، كعػػػغ الجانػػػب السرػػػخػ كقػػػع السػػػحكخة كػػػل مػػػغ الػػػجكت
التسػػػيغ كالتجػػارة الجاخميػػة كالػػجكتػر محسػػػد سػػسيخ أحسػػج الدػػفيخ السرػػخػ بأسػػتخاليا، أمػػا 

كزيخ الخارجية األسػتخالية.  Bill Haydenعغ الجانب األستخالى كقع السحكخة بيل ىايجف 
ـ 2:98لدػػػشة  518ـ قػػػخار رقػػػع 2:98أكتػػػػبخ  22كقػػػج أصػػػجر رئػػػيذ الجسيػريػػػة فػػػى 

لقسػػح بدػػػىاج. كقػػج صػػػمعة السػافقػػة عمػػى تػقيػػع مػػحكخة التفػػاىع الخاصػػة بانذػػاء بذػػأف ا
 .(75ـ عمى ىحا القخار)2:98نػفسبخ  26كافق مجمذ الذعب بجمدتو فى 

كقج جاء فى السحكخة إف الجيات السشفحة لسذخكع انذػاء صػػمعة لمقسػح بدػػىاج  
جانػب السرػخػ، كمكتػب كل مغ ىيئة القصاع العاـ لمسصػاحغ كالرػػامع كالسخػابد عػغ ال

نرػػت ك  (.76معػنػػات التشسيػػة األسػػتخالى التػػابع لػػػزارة الخارجيػػة عػػغ الجانػػب األسػػتخالى)
السػحكخة عمػى تذػػكيل لجشػة بخئاسػػة مشػجكب عػغ الحكػمػػة السرػخية كعزػػػية مسثمػيغ عػػغ 

 كل مغ:

 ىيئة القصاع العاـ لمسصاحغ كالرػامع كالسخابد. -



 2222 أغدطذ –والدبعؽن  الثامؼالعجد              الدشة الثامشة واألربعؽن  –مجمة بحؽث الذخق األوسط 

Forty - eighth year - Vol. 78  August  2022 41 

 شخكة مصاحغ مرخ العميا. -

 األستخالى الحػ تعيشو الحكػمة األستخالية.الػكيل  -

 مسثل الدفارة األستخالية بسرخ. -

 (.77مجيخ السذخكع السرخػ األستخالى) -

بالقػػاىخة كسػػػىاج عمػػى  تجتسػػع لجشػػة إدارة السذػخكع شػػيخًيا كجػاء فػػى السػػحكخة أف 
التػػػالى السػػتعخاض تقػػجـ العسػػل بالسذػػخكع، كحػػل أػ مذػػكالت قػػج تعػػػؽ تشفيػػح السذػػخكع، 
كنرػػت السػػحكخة أيزػػا إف الحكػمػػة األسػػتخالية سػػتطل مدػػئػلة عػػغ السذػػخكع مػػغ الشاحيػػة 

لمسذػخكع، كعمػى الحكػمػة األسػتخالية كضػع السػاصػفات الفشيػة  ىالفشية حتى التدميع الشيائ
كالترػػسيسات التفرػػيمية كتصبيقيػػا خاصػػة فيسػػا يتعمػػق بسػضػػػعات جػػػدة السذػػخكع كدقػػة 

يميا، كيػػػػتع ذلػػػػظ بالتذػػػػاكر مػػػػع االستذػػػػارييغ الفشيػػػػيغ السقػػػػاييذ كتخكيػػػػب السعػػػػجات كتذػػػػغ
 (.78السرخييغ)

كػػػحلظ نرػػػت السػػػحكخة أف تعسػػػل الحكػمػػػة السرػػػخية عمػػػى تدػػػييل نقػػػل معػػػجات  
السذػػخكع مػػغ الجسػػارؾ كنقميػػا لمسػقػػع بدػػػىاج، كعمييػػا اتخػػاذ اإلجػػخاءات الػقائيػػة الالزمػػة 

 (.79مغ أستخاليا) لزساف سالمة العسالة األستخالية كمعجات السذخكع الػاردة
 بسؽجححب بخنححامج السعؽنححة الغحائيححة األسححتخالى قسحححالتؽريححج تفححاهػ بذححأن ال: محححكخة سادًسححا -

 م:2511 / 2/  25مؽقعة بالقاهخة فى 

 / 2/ 34مػػػحكخة تفػػػاىع بالقػػػاىخة فػػػى كقعػػػت كػػػل مػػػغ حكػػػػمتى مرػػػخ كأسػػػتخاليا  
كػػػد األكؿ مػػػغ ـ بذػػػأف اسػػػتيخاد مرػػػخ لمقسػػػح األسػػػتخالى؛ حيػػػث يسثػػػل القسػػػح السخ 2:99

 ـ2:99مػػارس  37فػػى  . كقػػج أصػػجر رئػػيذ الجسيػريػػةالػػػاردات السرػػخية مػػغ أسػػتخاليا
ـ بذأف السػافقة عمػى تػقيػع مػحكخة التفػاىع مػع أسػتخاليا كالتػى 2:99لدشة  :24قخار رقع 

ألػػػػػف شػغ  61مقػجارىا ة لمحكػمػة السرػخية مشحػة قسػح تقجـ بسقتزاىا الحكػمة األستخالي
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كعػػػػػػغ الجانػػػػػػب  (.:7)دكالر أسػػػػػػتخالى 13.611:.9ـ، كقيستيػػػػػػا 2:99/ 2:98 لمعػػػػػػاـ
السرػػػخػ كقػػػع السػػػحكخة كػػػل مػػػغ الػػػجكتػر مػػػػريذ مكػػػـخ د كزيػػػخ الجكلػػػة لمتعػػػاكف الػػػجكلى 

 ، أمػػا عػػغ الجانػػب األسػػتخالىالجاخميػػةكالػػجكتػر جػػالؿ أبػػػ الػػجىب كزيػػخ التسػػػيغ كالتجػػارة 
كقػع السػحكخة الخارجيػة كالتجػارة األسػتخالية( )مكتب السعػنة األسػتخالية لمتشسيػة التػابع لػػزارة 

 (.81)الدػفيخ األسػتخالى بالقػاىخة ـIan Hutcheons (2:98- 2::1) ايػاف ىاتذػيشد
الخػاص بسػحكخة التفػاىع مػع أسػتخاليا كقج كافق مجمذ الذعب عمى قػخار رئػيذ الجسيػريػة 

  (.82ـ)2:99مايػ عاـ  5بذأف تػريج القسح بجمدتو السعقػدة فى 

 جيخ أستخاليا لشػع جيػج مػغ القسػحبالحكخ إف السحكخة جاء فييا ضخكرة تر كالججيخ 
إلى مرػخ يكػػف قابػل لمتدػػيق كصػالح أيزػا لالسػتيالؾ اآلدمػى، كػحلظ نرػت السػحكخة 
عمػػى اتبػػاع الحكػمػػة السرػػخية الدياسػػات كالبػػخامج التػػى تدػػيع فػػى تشسيػػة كزيػػادة اإلنتػػاج 

 (.83تخديشيا) الدراعى مغ الحبػب الغحائية كتحديغ كسائل
 م:2511 مشح عام مرخ وأستخاليابيؼ التجارى  التبادل: سابًعا -

كزيخ  Bill Hayden ـ كصل إلى القاىخة بيل ىايجف2:99فبخايخ  27فى 
خارجية أستخاليا فى زيارة لسرخ لسجة ستة أياـ استقبمو خالليا الخئيذ دمحم حدشى 

 رئيذ الػزراء ككزيخ الخارجية(، كقج بحث الجكتػر عرست عبجالسجيج نائب 84مبارؾ)
مع بيل ىايجف العالقات كزيخ االقتراد كالتجارة الخارجية  يدخػ عمى مرصفىكالجكتػر 

الثشائية بيغ البمجيغ ككسائل دعسيا فى كافة السجاالت، كسا تع بحث تصػرات األكضاع 
ية لجفع يا الجبمػماسية السرخ تاألخيخة فى األراضى العخبية السحتمة كالجيػد التى بحل

  (.85مديخة الدالـ فى مشصقة الذخؽ األكسط)

مرخ كأستخاليا بذأف اقامة العالقات  تع االتفاؽ بيغ حكػمة كل مغ 
ـ، كقج ركد االتفاؽ عمى 2:99فبخايخ  29االقترادية كالتجارية بيغ البمجيغ كذلظ فى 

سفاكضات كتخجع بجاية ال (.86)دػ كالتبادؿ التجارػ السذتخؾ بيشيساالتعاكف االقترا
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ـ؛ حيث يعتبخ الدػؽ 2:98عشجما قاـ رئيذ كزراء أستخاليا بديارة القاىخة فى فبخايخ 
بالشدبة لتجارة أستخاليا الخارجية فى مشصقة الذخؽ كبيخة السرخػ لو أىسية 

 (.87األكسط)

عقػب تػقيػع مػحكخة التفػاىع الخاصػة  بمغػت قيسػة الػػاردات السرػخية مػغ أسػتخاليا 
ـ كفقػػا لتقخيػػخ الجيػػاز السخكػػدػ 2:99يشػػايخ  34لسػقعػػة بالقػػاىخة فػػى بذػػأف تػريػػج القسػػح ا

ألػف  221:41نحػػ ـ 2:99خالؿ الفتخة مغ يشايخ إلى أبخيػل لمتعبئة العامة كاإلحراء 
ألػػف  22766ـ كالتػػى بمغػػت 2:98 بػػالفتخة مػػغ يشػػايخ إلػػى أبخيػػلبالسقارنػػة  جشيػػو مرػػخػ 
خػالؿ الفتػخة  ألف جشيو مرػخػ  819، أما الرادرات فقج بمغت قيستيا نحػ جشيو مرخػ 

ـ كالتػػى بمغػػت 2:98ـ مقارنػػة بػػالفتخة مػػغ يشػػايخ إلػػى أبخيػػل 2:99مػػغ يشػػايخ إلػػى أبخيػػل 
الػػاردات كالرػػادرات شػػيجت ألػف جشيػػو مرػػخػ، كمعشػى ذلػػظ القػػػؿ أف  71قيستيػا نحػػػ 

خة فػى مشح تػقيع محكخة التفاىع الخاصة بذػأف تػريػج القسػح السػقعػة بالقػاى ارتفاًعا ممحػًضا
 (.88)ـ بيغ مرخ كأستخاليا2:99يشايخ  34
 :مرخ وأستخالياعمى العالقات االقترادية بيؼ التجارى  التبادل انعكاس: ثامًشا -

مػػػغ خػػػالؿ التبػػػادؿ التجػػػارػ بػػػيغ مرػػػخ كأسػػػتخاليا، نجػػػج أف الدػػػفارة السرػػػخية  
غ البمػجيغ، بكانبخا بحثت السجاالت التػى يسكػغ مػغ خالليػا تشسيػة العالقػات االقترػادية بػي

ف مدػػػألة تشسيػػػة الػػػخكابط التجاريػػػة بػػػيغ مرػػػخ كأسػػػتخاليا سػػػػؼ تكػػػػف مػػػغ إكرأت الدػػػفارة 
مػػع أسػػتخاليا العػامػػل التػػى تدػػاعج عمػػى تػشيػػج العالقػػات الدياسػػية كاالقترػػادية كالثقافيػػة 

كالتعػػػاكف الفشػػػى كتبػػػادؿ السعمػمػػػات الفشيػػػة فػػػى مختمػػػف الشػػػػاحى؛ كذلػػػظ إليجػػػاد نػػػػع مػػػغ 
تػقيػػػع مػػػحكخة التفػػػاىع كبعػػػج (. 89عمػػػى تػشيػػػج العالقػػػات بػػػيغ البمػػػجيغ) السرػػػالح تدػػػاعج

 ـ بػيغ مرػخ كأسػتخاليا،2:99يشػايخ  34الخاصة بذأف تػريج القسح السػقعة بالقػاىخة فػى 
مػغ خالليػا تدػاعج كالتػى تست بيغ البمػجيغ  نجج السديج مغ االتفاقيات كالبخكتػكػالت التى

 :عمى الشحػ التالىػ كالتعاكف االقترادػ عمى تػشيج العالقات فى السجاؿ التجار 
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ستخالية مغ الحبػب إلى مرخ محكخة تفاىع بيغ البمجيغ إلجخاء اختبار الرادرات األ -
 .ـ8::2مارس فى 

 .ـ3112مايػ مػقع بالقاىخة فى اتفاؽ تذجيع كحساية االستثسار  -

فى أبخيل جنى مػقع فى سيستخالى ترجيخ السػالح السرخية لمدػؽ األ بذأف بخكتػكػؿ -
 .ـ3113

محكخة تفاىع بذأف تػفيق مػاصفات الدمع اليشجسية السرخية شبقا لسػاصفات الدػؽ  -
 ـ.3113األستخالى فى مايػ 

محكخة تفاىع بيغ كزارة الدراعة السرخية ككزارة الغابات كالسرايج األستخالية مػقعة  -
نتاج كالرحة الحيػانية ـ لمتعاكف فى مجاؿ اإل3113بػالية غخب أستخاليا فى أكتػبخ 

كإنتاج كحساية الشباتات كاسترالح األراضى فى السشاشق الجافة كالخػ كنطع إدارة 
 السرايج.

ستخالى بيغ كزارة الدراعة السرخية كمجمذ القسح اتفاؽ بذأف استيخاد القسح األ -
 .(:8)ـ3115مايػ األستخالى 

 ستخاليةاأل الحية يػاناتاعتساد التجارة السرخية عمى الحمحكخة تفاىع بذأف  -
Australian Live Animals  (.91)ـ3117عاـ 

كفى الشياية نجج أف أستخاليا مغ أكثخ الجكؿ التى كقعت اتفاقات كبخكتػكػالت  
لمتجارة مع مرخ، كىحا يخجع إلى قػة العالقات التجارية بيغ البمجيغ كاستسخاريتيا شػاؿ 

ب كل دكلة مشتجات كسمع الجكلة األخخػ، فتخة كبيخة مع كجػد تدايج سشػػ فى حجع شم
كىحا يعبخ عغ حجع التجارة البيشية بيغ الجكلتيغ الحػ تدايج بذكل كبيخ فى الفتخة 

ـ(، مسا اضصخ الحكػمتيغ إلى مػاكبة ىحا التصػر فى مجاؿ التعاىج 2:99 -2:63)
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االقترادية التجارػ، كالػاقع أف حجع التبادؿ التجارػ قج ضيخ أثخه فى تشسية العالقات 
 بيغ مرخ كأستخاليا.

عمى الخغع مغ كجػد تبادؿ تجارػ بيغ كل مغ مرخ كأستخاليا، لكغ فى كاقع  
جعل السيداف التجارػ  األمخ كاجيت الرادرات السرخية فى أستخاليا بعس العكبات مسا

تعخيفة  األستخالية اصجار الحكػمةلرالح أستخاليا، كمغ أىع تمظ الرعػبات  يسيل غالًبا
ألنيا ستؤثخ عمى  ـ، كنطًخا2:74سبتسبخ  31قسذة فى الصػارغ عمى السدتػرد مغ األ

بعس السشتجات السرخية، قجـ السكتب التجارػ السرخػ فى كانبخا محكخة إلى كزارة 
التجارة األستخالية تتزسغ كجية نطخ السكتب التجارػ مغ ناحية إعادة الشطخ فى ىحه 

ستخالييغ بإف اليجؼ مغ كضع ىحه التعخيفة ىػ حساية التعخيفة، كجاء رد السدئػليغ األ
 (.92)الرشاعة السحمية األستخالية

التعاكف  جابية الخاصة بالتبادؿ التجارػ بيغ مرخ كأستخاليايكمغ الشتائج اإل 
خاصة بعج أف تفذى مخض الحسة القالعية فى بخيصانيا  ،فى مجاؿ الرحة البيصخية

حجكث قفدة فى صادرات أستخاليا مغ األغشاـ الحية أسيع فى الحػ ـ 3112كأكركبا عاـ 
 382.512، حيث استػردت مرخ فى ذلظ العاـ نحػ (93إلى دكؿ الذخؽ األكسط)

لمتبادؿ  جابيةيمغ ضسغ الشتائج اإلكحلظ  (.94)ألػػف رأس مغ األغشاـ األستخالية
مسا ػبة، ندبة الخش أف القسح األستخالى يتسيد عغ غيخه بانخفاض التجارػ بيغ البمجيغ

كمغ ضسغ الشتائج  .(95)جعمو فى التختيب األكؿ فى الػاردات السرخية مغ أستخاليا
أىسية الدػؽ السرخػ لمتجارة األستخالية؛ حيث يُعج أىع األسػاؽ فى الذخؽ أيزا 

األكسط لترخيف السشتجات األستخالية مثل القسح كالساشية كغيخ ذلظ مغ السشتجات، 
 خالى فى التبادؿ التجارػ مع مرخ.كىحا يفدخ األىتساـ األست
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 :الخاتسة: تاسًعا -
، تخاليا، مغ خالؿ التبادؿ التجػارػ كبعج أف تعخفشا عمى العالقات التجارية بيغ مرخ كأس 

كرأيشا الدػمع التػى تػع تبادليػا بػيغ البمػجيغ، كتعخفشػا عمػى دكر شػخكة الشرػخ لالسػتيخاد 
كقػج اعتسػجت ؿ التجارػ بيغ البمػجيغ، كالترجيخ فى دعع العالقات االقترادية كالتباد

ستخالية عمى استيخاد كثيخ مػغ السشتجػات السرػخية، كفػى السقابػل تسكشػت الحكػمة األ
مرػػخ مػػغ الحرػػػؿ عمػػى الدػػمع كبعػػس السحاصػػيل التػػى قامػػت عمييػػا العجيػػج مػػغ 

كاتزػح  الرشاعات، كبحلظ تحققت الفائجة السخجػة مغ التعاكف التجارػ بيغ البمػجيغ.
 :الجراسة ما يميلشا مغ 

التجػػػارة الخارجيػػػة أداة تقػػػخب السدػػػافات البعيػػػجة كتجتػػػاز بػػػخىغ ىػػػحا البحػػػث عمػػػى أف  -2
الحجكد بيغ البالد كتمغى الفػارؽ الصبيعيػة بيشيػا كتزػع خيخاتيػا مذػاعة لكػل الػبالد، 

كذلػػظ  (.96)اكغخًبػػ افعػػغ شخيػػق التجػػارة الخارجيػػة تدػػتفيج مرػػخ بخيػػخات العػػالع شػػخقً 
 التبادؿ التجارػ بيغ مرخ كأستخاليا.تحقق عغ شخيق 

تحػػػؿ مرػػخ إلػػى بمػػج تجػػارػ يخػػجـ مدػػار عمػػى جغخافػػى سػػاعج ال مرػػخ تسيػػد مػقػػع -3
التجػػارة الجكليػػػة مػػغ جشػػػػب شػػخؽ آسػػػيا كأسػػتخاليا كشػػػخقى أفخيكيػػا ككسػػػصيا إلػػى بػػػالد 

 (.97ا)ا كبخً حػض البحخ الستػسط كأكركبا بحخً 
ات يالخسدػيش جػارػ بػيغ مرػخ كأسػتخاليا مشػحالتبػادؿ التكذف ىحا البحث الشقاب عغ  -4

تػقيع محكخة التفاىع الخاصة بذأف تػريج القسح السػقعة بالقاىخة فى  ات حتىيالدتيشك 
 .ـ بيغ البمجيغ2:99يشايخ  34

البتخكؿ الخػاـ كػ السرػخيةتعخؼ عمى الدمع ستخالى أشار ىحا البحث أف السدتػرد األ -5
  تجات الجمجية كمشتجات خاف الخميمى.كالسشدػجات كالسالبذ القصشية كالسش

أمػػػػػاـ  نسػذًجػػػػػاتعتبػػػػػخ العالقػػػػػات التجاريػػػػػة بػػػػػيغ مرػػػػػخ كأسػػػػػتخاليا أف  البحػػػػػثأثبػػػػػت  -6
الرادرات السرخية إلى أقرى الذخؽ كفتح أسػاؽ ججيجة فػى الػبالد التػى تقػع عمػى 

 شخيقيا إلى أستخاليا.
األسػػػاؽ مػػغ ناحيػػة الرػػادرات التعسػػق فػػى دراسػػة أف  اتزػػح مػػغ ثشايػػا ىػػحا البحػػث -7

يخية قػيػػة كالػػػاردات، ككضػػع إسػػتخاتيجية لمترػػجيخ تقػػـػ عمػػى دعائسيػػا صػػشاعة ترػػج
 حقق السديج مغ حخكة التبادؿ التجارػ بيغ مرخ كأستخاليا. تيتع بالكيف كالكع مًعا
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 السالحق

 (2ممحق رقػ )

نذاء صؽمعة محكخة تفاهػ بيؼ حكؽمتى جسهؽرية مرخ العخبية واستخاليا بذأن إ
 .(14)م24/22/2519القسح بدؽهاج، مؽقعة بكانبخا فى 

 نعخة عامة: 

تعبخ ىحه السحكخة عغ تفاىع كل مغ حكػمتى مرخ كاستخاليا بذأف مدئػليات  -2
كمداىسات كل مغ الحكػمتيغ فيسا يخريسا إلقامة مذخكع صػا مع فى مجيشة 

 سػىاج.
 الهيئات التشفيحية:

 ليحا السذخكع:ستكػف الجيات السشفحة  -3

 عغ الحكػمة السرخية: ىيئة القصاع العاـ لمسصاحغ كالرػامع كالسخابد. -

 عغ حكػمة استخاليا: مكتب معػنات التشسية االستخالى التابع لػزارة الخارجية. -

كيسكغ لسكتب معػنات التشسية االستخالى تخشيح ككالء أك مقاكليغ عمى درجة كفاءة 
كقج تع تخشيج مجمذ القسح االستخالى ككيال إلدارة ىحا  لتشفيح أػ مياـ نيابة عشو.

 السذخكع.
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 السجة:

تبجأ العسل بيحه السحكخة عشج استكساؿ اإلجخاءات القانػنية كالجستػرية الالزمة كأف  -4
تأكيجىا بتبادؿ الخصابات بيغ الجانبيغ. كيعتبخ السذخكع مبتجأ اعتبارا مغ 

نب االستخالى فى السذخكع ككحلظ ـ، كسػؼ تشتيى مداىسة الجا32/22/2:95
ـ أك أػ تاريخ 2:97/2:98كافة االرتباشات السػضحة بعج نياية الدشة السالية 

 آخخ يتع تشطيسو بيغ الحكػمتيغ بشاء عمى مجػ تقجـ السذخكع.
 السدئؽليات:

تشاط مدئػلية سياسة كإجخاءات الحكػمة إلى لجشة تشديق السذخكع، كتزع مسثميغ  -5
سػيغ كالحكػمة االستخالية، كسػؼ تجتسع المجشة التى تذكل بخئاسة عغ كزارة الت

الديج رئيذ مجمذ إدارة ىيئة السصاحغ أك مغ يشػب عشو بسا اليقل عغ مختيغ فى 
 الدشة لسشاقذة ىحه اإلجخاءات.

تدتشج مدئػلية تقجـ العسل كتػجيو السذخكع إلى لجشة إلدارة السذخكع، كتذكل المجشة  -6
 عغ الحكػمة السرخية كعزػية مسثميغ عغ:بخئاسة مشجكب 

 ىيئة القصاع العاـ لمسصاحغ كالرػامع كالسخابد. -
 شخكة مصاحغ مرخ العميا. -
 الػكيل االستخالى الحػ تعيشو الحكػمة االستخالية. -
 مسثل الدفارة االستخالية بسرخ. -
 مجيخػ السذخكع السرخػ كاالستخالى. -

ا بالقاىخة كسػىاج عمى التػالى الستعخاض تقجـ كتجتسع لجشة إدارة السذخكع شيخي
العسل بالسذخكع، كحل أػ مذكالت قج تعػؽ التشفيح، كسا تتػلى إحالة أػ 

 مػضػعات ال يسكغ البت فييا إلى لجشة تشديق السذخكع.
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يتع التشفيح عغ شخيق مشدق السذخكع الستفخغ كامل الػقت، كالتابع لذخكة مصاحغ  -7
لمػكيل كالسقاكؿ االستخالى. كتجتسع ىحه السجسػعة أسبػعيا مرخ العميا، كمسثميغ 

بالسػقع لػضع خصة العسميات كبخامج العسل قريخة السجػ كحل مذاكل العسل، 
كأيزا إعجاد تقخيخ تقجـ العسل لمعخض عمى لجشة إدارة السذخكع، كسا تقـػ ىحه 

ا إلى لجشة السجسػعة بإحالة أػ مػضػعات أك مذكالت ال يسكغ اتخاذ قخار بذأني
 إدارة السذخكع.

ستطل الحكػمة االستخالية مدئػلة عغ السذخكع فشيا حتى التدميع الشيائى، كعميو  -8
فدػؼ يشاط إلى الحكػمة االستخالية، أك ككالئيا، أك السقاكؿ السدئػلية الشيائية عغ 
كضع السػاصفات الفشية، كالترسيسات التفريمية كتصبيقيا خاصة ما يتعمق 

 -تخكيب السعجات كتذغيميا....إلخ. -دقة السقاييذ -مخاقبة الجػدة بسػضػعات
 عمى أف يتع ىحا الترػر كالتصبيق بالتذاكر مع االستذارييغ الفشييغ السرخييغ.

 السداهسات:

تشتج مداىسات كل مغ حكػمة استخاليا كحكػمة جسيػرية مرخ العخبية كتقخر عمى  -9
مميػف جشيو مرخػ. كسػؼ  3.79ى كمميػف دكالر استخال 7.6التػالى بسبمغ 

تخزع إجخاءات الرخؼ مغ السكػف االستخالى لمسذخكع لمسػافقة السعتادة الدشػية 
 لمبخلساف فى استخاليا.

ستقـػ الحكػمة السرخية بتجبيخ تكاليف مداىستيا فى السذخكع بالعسمة السحمية مغ  -:
 عائج بيع السعػنات الغحائية االستخالية.

 التقييػ:

تع تقييع العسل بالسذخكع فى أكقات يتع االتفاؽ عمييا، كتكػف مشاسبة لكل مغ ي -21
حكػمتى مرخ كاستخاليا، كيسكغ أف يتع ىحا التقييع بسعخفة مجسػعة مذتخكة يتع 

 تعييشيا بسعخفة كل مغ الحكػمتيغ، كتكػف مدتقمة عغ مجسػعة العسل بالسذخكع.
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 العسالة:

إجخاءات نجب كتػضيف العسالة السصمػبة بسعخفة  تتػلى الحكػمة السرخية تدييل -22
الحكػمة االستخالية، أك ككيميا، أك السقاكؿ التابع ليا، كذلظ لخجمة السذخكع السشفح 

 بيغ الحكػمتيغ عغ شخيق:

تدييل اجخاءات استخخاج تأشيخة الجخػؿ، كتراريح مداكلة العسل لمعامميغ  -أ
 بالسذخكع.

 كاإلشخاؼ كالتجريب لسجة ستة شيػر أك أكثخ:العامميغ بالسذخكع لإلدارة  -ب

اإلعفاء مغ ضخائب الجخل عمى السختبات كالحػافد التى تجفعيا الحكػمة  -
االستخالية، كإعفاء األمتعة الذخرية بسا فى ذلظ األجيدة الكيخبائية 
كالديارات مغ الجسارؾ كالزخائب األخخػ، التى يتع إعادة ترجيخىا بعج 

 ع.االنتياء مغ السذخك 

مشح العامميغ بالسذخكع كافة الحقػؽ كاالمتيازات السسشػحة لخعايا الجكؿ  -
 األخخػ الحيغ يتػلػف تشفيح مثل ىحا السذخكع فى مرخ.

 التؽريجات:

تعفى الحكػمة السرخية الدمع التالية مغ الزخائب الجسخكية، أك أػ ضخائب  -23
 أخخػ مدتحق تدجيجىا أك دفعيا:

 ة مغ استخاليا إلنذاء صػمعة لمقسح بدػىاج.كافة السػاد السػرد -2

السعجات، كاألدكات، كالديارات السسمػكة لمسقاكؿ، أك الػكيل، أك االستذارػ  -3
االستخالى التى سيتع استيخادىا معفاة مغ الجسارؾ تحت أحج التقديسات التالية 

 كفق شبيعة عسل البشج:
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 معجات يتع استيالكيا فى عسميات اإلنذاء. -

 ت يتع إعادة ترجيخىا بعج االنتياء مغ السذخكع.معجا -

 معجات تبقى بالسذخكع بعج االنتياء مشو. -

تقـػ الحكػمة السرخية بتدييل نقل كاردات السذخكع مغ الجسارؾ، كاستخجاـ  -أ
رصيف ميشاء الػصػؿ، كتكػف مدئػلة عغ سالمة السعجات، كنقميا لمسػقع 

 بالدخعة الػاجبة.

ػاردة مغ استخاليا لرالح السذخكع متاحة لالستخجاـ غيخ ستكػف السعجات ال -ب
السذخكط لمسذخكع، كال يجػز نقميا ألػ استخجاـ آخخ دكف مػافقة مجيخ 
السذخكع السعيغ نيابة عغ الحكػمة االستخالية، كىػ صاحب الحق فى 
الخقابة عمى السعجات نيابة عغ الحكػمة االستخالية، كىػ صاحب الحق فى 

لسعجات شػاؿ فتخة تشفيح السذخكع، أك أػ كقت آخخ تػافق عميو الخقابة عمى ا
(، 23كال يجػز لمسجيخ االستخالى نقل أػ مغ السعجات تحت بشج ) -استخاليا

 ( قبل التذاكر مع شخكة مصاحغ مرخ العميا.3(، )2)

تقـػ الحكػمة السرخية باتخاذ اجخاءات استخخاج التراريح السصمػبة بالتشفيح  -ج
 سجنية كالكيخبائية كالسيكانيكية التى يتع تشفيحىا بالسػقع.األعساؿ ال

 االلتدامات:

تقـػ الحكػمة السرخية بتأميغ سالمة الحكػمة االستخالية، كككيميا،  -24
كاالستذاريػف، كالسقاكؿ السعيشػف، ككافة العسالة االستخالية مغ السدئػلية السجنية 

سذخكع، فيسا عجا تمظ التى يرجر عغ أػ مغ األعساؿ التى تتع فى نصاؽ صسيع ال
بذأنيا حكع مغ أحج السحاكع السرخية يشز عمى أنيا ناتجة عغ اإلىساؿ الذجيج، 

 أك سػء االستخجاـ الستعسج مغ جانبيع.



 ( وانعكاساته عمى العالقات االقترادية بيؼ البمجيؼم2511-2592لتجارى بيؼ مرخ وأستخاليا )التبادل ا
 د. عخفة محسؽد مرطفى دمحم
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 التدامات السقاوليؼ:

سػؼ تػضح التدامات السقاكليغ كاستحقاقاتيع لمستصمبات التى قج تشذأ فى تشفيح أعساؿ  
 نذاء كتتزسغ اآلتى:اإلنذاء فى عقج اإل

-شخؽ اإلنذاءات، كاألساليب الفشية، كاإلجخاءات تأميغ كحساية العسل كتقجمو،  -
عجـ القجرة عمى التشفيح فيسا عجا الحاالت الشاتجة عغ أسباب  -كأيزا

 خارجية عغ إرادة السقاكؿ.

األىساؿ الجديع فى أعساؿ مقاكلى الباشغ، أك أػ مغ ككالء السقاكؿ، أك  - 
و، أك أػ شخز يقـػ بتشفيح أػ مغ أجداء العسل بالسذخكع تحت عسال

 إشخافو.

إصابة أك كفاة أػ شخؼ ثالث لو عالقة بتشفيح السذخكع، كتشتج عغ اإلىساؿ  -
 الجديع لمعسالة التابعة لمسقاكؿ.

تتخح الحكػمة السرخية إجخاءات الزمة لزساف سالمة العسالة االستخالية  -25
 سالمة معجات السذخكع الػاردة مغ استخاليا. -كأيزا -كمستمكاتيع، 

 التختيبات السالية:

مغ أجل تشفيح محكخة التفاىع ىحه يقـػ كل مغ مجمذ القسح االستخالى كىيئة  -26
السصاحغ كالرػامع كالسخابد بإبخاـ اتفاقيات مع السقاكؿ االستخالى السكمف مغ قبل 

سداىسات السالية لكل مغ الصخفيغ مجمذ القسح االستخالى، كتحجد ىحه االتفاقيات ال
كإجخاءات دفعيا لمسقاكؿ. كيكػف السقاكؿ االستخالى مدئػال أماـ مجمذ القسح 
االستخالى عغ أداء أعساؿ السذخكع، كأف يتػلى مجمذ القسح االستخالى كالحكػمة 

 السرخية دفع مدتحقاتو كل فيسا يخرو كشبقا لالتفاقيات السذار إلييا.
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 التعجيل:

ع تعجيل بشػد ىحه السحكخة فى أػ كقت مغ خالؿ تبادؿ الخصابات بيغ الصخفيغ يت -27
السػقعيغ عمييا. تخزع ىحه السحكخة لسػافقة األجيدة القانػنية كالجستػرية فى 

 مرخ، كاعتساد سفارة استخاليا بسرخ.

  

  

  

 مع37/22/2:96تع التػقيع فى كانبخا مغ ندختيغ بالمغتيغ العخبية كاإلنجميدية فى 

 

 عؼ الحكؽمة االستخالية  عؼ الحكؽمة السرخية

 د. دمحم ناجى شتمة
  وزيخ التسؽيؼ والتجارة الجاخمية

 مدتخ بيل هايجن
 وزيخ الخارجية االستخالية

 د. محسؽد سسيخ أحسج
 سفيخ مرخ فى استخاليا

 

  



 ( وانعكاساته عمى العالقات االقترادية بيؼ البمجيؼم2511-2592لتجارى بيؼ مرخ وأستخاليا )التبادل ا
 د. عخفة محسؽد مرطفى دمحم
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 (2ممحق رقػ )
 م بذأن السؽافقة عمى2514لدشة  424قخار رئيذ جسهؽرية مرخ العخبية رقػ 

 (11محكخة التفاهػ بيؼ حكؽمتى مرخ واستخاليا بذأن إنذاء صؽمعة القسح بدؽهاج)

  

بذأف السػافقة عمى محكخة التفاىع إلنذاء صػمعة لمقسح بدػىاج بيغ حكػمتى جسيػرية 
 ـ37/22/2:96مرخ العخبية كاستخاليا السػقعة فى كانبخا بتاريخ 

 الجستػر قخر: مغ 262بعجاالشالع عمى الفقخة الثانية مغ السادة 

)مادة كحيجة(: ككفق عمى محكخة التفاىع إلنذاء صػمعة لمقسح بدػىاج بيغ حكػمتى 
ـ كذلظ مع 22/2:96/:3جسيػرية مرخ العخبية كاستخاليا السػقعة فى كانبخا بتاريخ 

 التحفع بذخط الترجيق.

  

 ـ2:98أكتػبخ  22ىػ/ 2519صفخ سشة  9صجر بخئاسة الجسيػرية فى  

    

 كحدشى مبار  
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 (5ممحق رقػ )

محكخة تفاهػ بذأن تؽريج قسح بسؽجب بخنامج السعؽنة الغحائية االستخالى مؽقعة 
 (15م)2511يشايخ  25بالقاهخة فى 

  

تعبػػػخ "ىػػػحه السػػػحكخة" عػػػغ تفػػػاىع حكػػػػمتى مرػػػخ كاسػػػتخاليا بذػػػأف مدػػػئػليات كالتدامػػػات  
 ـ.2:98/2:99كمييسا إزاء تقجيع مشحة قسح لسرخ خالؿ الدشة السالية 

 الدمصات السشفحة ليحا التعامل ىى: الدمطات السخترة:

(، MICعػػغ الحكػمػػة السرػػخية: كزارة التعػػاكف الػػجكلى )كيذػػار إلييػػا فيسػػا بعػػج بػػػػػػ  -
 (.MOSITككزارة التسػيغ كالتجارة الجاخمية )كيذار إلييا فيسا يمى بػػػػ 

ة التػػابع لػػػزارة الخارجيػػة عػػغ الحكػمػػة االسػػتخالية: مكتػػب السعػنػػة االسػػتخالية لمتشسيػػ -
 كالتجارة االستخالية )كيذار إلييا فيسا بعج بػػػ "السكتب"(.

تشتيى مدئػلية اسػتخاليا مػغ تحسيػل القسػح بسيشػاء الذػحغ فػى اسػتخاليا عمػى مخكػب : السجة
 تحجدىا الحكػمة السرخية، كتبجأ ىحه السدئػلية عشج تػقيع ىحه السحكخة.

شػغ مػغ القسػح )فػػب(  61111سػتخالية لمحكػمػة السرػخية تػرد الحكػمػة اال: التؽريجات
ـ كسػػػيكػف القسػػػح معػػػجا 2:98/2:99كجػػػدء مػػػغ بخنػػػامج السعػنػػػة الغحائيػػػة لعػػػاـ 

ـ. تزسغ الحكػمة االستخالية أف يكػف القسػح السػػرد 2:99لمذحغ فى يشايخ عاـ 
 لالستيالؾ اآلدمى. -أيزا -مغ نػع جيج قابل لمتدػيق كصالح

 ػرية مرخ العخبية باآلتى:تقـػ حكػمة جسي -

 اقتخاح السػعج السصمػب لذحغ القسح، كذلظ فى كقت مبكخ بقجر اإلمكاف. -أ



 ( وانعكاساته عمى العالقات االقترادية بيؼ البمجيؼم2511-2592لتجارى بيؼ مرخ وأستخاليا )التبادل ا
 د. عخفة محسؽد مرطفى دمحم

9494  

تكػػػف مدػػئػلة عػػغ سػػخعة تحسيػػل القسػػح السػػػرد بسػجػػب ىػػحه السػػحكخة بسيشػػاء  -ب
الذػػحغ باسػػتخاليا، كالكيػػاـ بػػإجخاءات التمخػػيز الجسخكػػي، ككػػحلظ سػػجاد جسيػػع 

 سـػ العامة األخخػ فى مرخ.رسـػ االستيخاد كالجسارؾ، كالخ 

 اتخاذ كل اإلجخاءات السعقػلة الالزمة لسشع:  -ج

إعػػادة ترػػجيخ القسػػح السقػػجـ كسعػنػػة، ككػػحلظ أػ مشتجػػات فخعيػػة ناتجػػة  -2
 عشو.

خػػػالؿ سػػػتة  -ألغػػػخاض تجاريػػػة أك خالفػػػو -ترػػػجيخ القسػػػح أك مشتجاتػػػو  -3
أشػػػػػيخ مػػػػػغ تػػػػػاريخ آخػػػػػخ كسيػػػػػة تػػػػػع شػػػػػحشيا بسػجػػػػػب السعػنػػػػػة الغحائيػػػػػة 

 خالية.االست
التأكيج بأف يدتخجـ القسح لالستيالؾ اآلدمى، كفػى حالػة بيعػو يػتع ذلػظ بدػعخ  -د

 الدػؽ السحمى.
التأكيػػج بػػأف يدػػتخجـ صػػافى السبػػالغ الشاتجػػة عػػغ بيػػع الدػػمع السقجمػػة بسػجػػب  -ق

 ىحه السحكخة فى أغخاض التشسية.

 تقـػ حكػمة جسيػرية مرخ العخبية باآلتى:

الدياسػات كالبػخامج التػى تدػيع مباشػخة فػى تشسيػة السشػاشق  تدتسخ فى تأكيج اتباع -أ
 الخيفية كتسكغ صغار الفالحيغ مغ السذاركة فى زيادة اإلنتاج الدراعى.

تتػػػابع بشذػػػاط تحقيػػػق ىػػػجؼ االعتسػػػاد عمػػػى الػػػحات فػػػى مجػػػاؿ انتػػػاج الحبػػػػب  -ب
الغحائيػػة كزيػػادة اإلنتػػاج الدراعػػى، باتبػػاع سياسػػات تيػػجؼ إلػػى إتاحػػة أكبػػخ قػػجر 

غ البحػػػث كالخػػجمات الدراعيػػة لمفالحػػيغ، مػػع ضػػساف أسػػعار مجديػػة لإلنتػػاج مػػ
الدراعػػػػى السحمػػػػى، مػػػػع االسػػػػتسخار فػػػػى تحدػػػػيغ كسػػػػائل تخػػػػديغ كادارة كتػزيػػػػع 

 الحبػب الغحائية.
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 : يكػف ممحق ىحه السحكخة جدءا ال يتجدأ مشيا.السالحق

 : تدخػ محكخة التفاىع ىحه مغ تاريخ تػقيعيا.الدخيان

: يسكػػغ إدخػػاؿ تعػػجيالت عمػػى ىػػحه السػػحكخة فػػى أػ كقػػت بشػػاء عمػػى خصابػػات التعححجيالت
 متبادلة بيغ السػقعيغ، كبعج اتخاذ اإلجخاءات القانػنية الالزمة.

  

تػػػػع التػقيػػػػع عمػػػػى أصػػػػميغ بػػػػالمغتيغ العخبيػػػػة كاإلنجميديػػػػة بالقػػػػاىخة يػػػػـػ الدػػػػبت السػافػػػػق  
فى التفديخ يعتج بػالشز ـ، لكل مشيسا نفذ الحجية، كفى حالة االختالؼ 34/2/2:99

 اإلنجميدػ.

    
 عؼ الحكؽمة االستخالية عؼ الحكؽمة السرخية

 مؽريذ مكخم هللا
 وزيخ الجولة لمتعاون الجولى

 د. إيان هاتذيشد
 سفيخ استخاليا بجسهؽرية مرخ العخبية

 د. جالل أبؽ الجهب
 وزيخ التسؽيؼ والتجارة الخارجية

 

  

  

  

  



 ( وانعكاساته عمى العالقات االقترادية بيؼ البمجيؼم2511-2592لتجارى بيؼ مرخ وأستخاليا )التبادل ا
 د. عخفة محسؽد مرطفى دمحم

9696  

  
 (4ممحق رقػ )

حكخة تفاهػ بذأن تؽريج قسح بسؽجب بخنامج السعؽنة الغحائية السمحق الخاص بس
 (52م)2511يشايخ  25األستخالى مؽقعة بالقاهخة فى 

  

تجفع حكػمة مرخ مبمغا لكل شغ تقبمو الحكػمتاف بالجشيو السرخػ أك حدب سعخ  -2
ـ كقػػػجرىا 2:99/ 2:98الدػػػػؽ لمصػػػغ، مقابػػػل السشحػػػة السقجمػػػة مػػػغ اسػػػتخاليا عػػػاـ 

 دكالر استخالى )فػب(. 13.611:.9ح قيستيا شغ قس 61.111

يزػػػػاؼ السبمػػػػغ الستحرػػػػل إلػػػػى حدػػػػاب خػػػػاص بالبشػػػػظ السخكػػػػدػ السرػػػػخػ يدػػػػسى  -3
" كيرػػخح لمدػػػمصة AFACFA"حدػػاب السكػػػف السحمػػى لمسعػنػػػة الغحائيػػة االسػػتخالية 

بعػػػػج مػافقػػػػة الدػػػػمصة التػػػػى تحػػػػجدىا الحكػمػػػػة  -السرػػػػخية السخترػػػػة "كزارة الساليػػػػة"
 لدحب مغ ىحا الحداب.االستخالية با

تدػػتخجـ السبػػالغ السترػػمة مػػغ "حدػػاب السكػػػف السحمػػى لمسعػنػػة الغحائيػػة االسػػتخالية"  -4
 بعج اتفاؽ الصخفيغ فى الشذاشات اآلتية:

جسيػػػػع التكػػػػاليف السحميػػػػة السػضػػػػحة بسػػػػحكخة التفػػػػاىع السشفرػػػػمة لسذػػػػخكعات  -أ
ريب عمػػػى صػػػػامع القسػػػح، كجسيػػػع التكػػػاليف السحميػػػة الخاصػػػة ببػػػخامج التػػػج

 الرػامع فى مرخ.

السبالغ الستبكية بعج تغصية كل احتياجػات السيدانيػة السػضػحة فػى )أ( أعػاله  -ب
تدػػتخجـ فػػى أغػػخاض زيػػادة اإلنتاجيػػة الدراعيػػة كاألمػػغ الغػػحائى شبًقػػا لسػػا ىػػػ 
كارد بخصػػة مرػػخ الخسدػػية لمتشسيػػة االجتساعيػػة كاالقترػػادية كتخزػػع ىػػحه 

 كػمتيغ.االستخجامات لمتذاكر بيغ الح
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السبالغ السدحػبة مغ الحدػاب الخػاص كالستعمقػة بكػل التكػاليف السحميػة لسذػخكعات  -5
فػػػػػى حدػػػػػاب يدػػػػػسى "االعتسػػػػػاد  -كػػػػػل سػػػػػتة أشػػػػػيخ -صػػػػػػامع القسػػػػػح تػػػػػػدع مقػػػػػجما

السخرز لسذخكع صػامع القسح" كفقا لالحتياجات الػاردة فػى بخنػامج عسػل سػشػػ 
 قة الدفارة االستخالية، أك مغ يشػب عشيا.تعجه كزارة التسػيغ كالتجارة الجاخمية بسػاف

يتع الدحب مغ االعتساد السخرػز لسذػخكع صػػامع القسػح بشػاء عمػى تفػػيس مػغ  -6
السدػػػػػئػليغ الػػػػػحيغ تحػػػػػجدىع الدػػػػػمصات السرػػػػػخية )كزارة التسػػػػػػيغ كالتجػػػػػارة الجاخميػػػػػة 

MOSIT.) 

الغػحائى  يتع الدحب مغ الحدػاب الخػاص ألغػخاض زيػادة اإلنتاجيػة الدراعيػة كاألمػغ -7
 /أ(.4بعج أف يتع تغصية جسيع نفقات مذخكعات الرػامع كالتخديغ )فقخة 

تقخيػخا إلػى الدػفارة االسػتخالية كػل سػتة أشػيخ  -عالكة عمى ذلػظ -تقجـ حكػمة مرخ -8
اعتبػػػػارا مػػػػغ تسػػػػاـ اإلجػػػػخاءات الجسػػػػتػرية كالقانػنيػػػػة السرػػػػخية الالزمػػػػة، كالتػػػػى يبػػػػجأ 

، كحتى انتياء انفاؽ السبالغ السحرمة مغ بيػع ىػحه بسقتزاىا نفاذ محكخة التفاىع ىحه
السشحة بالعسمة السحمية كاكتساؿ التػزيع السباشخ. تتزسغ ىػحه التقػاريخ بيانػا بالسبػالغ 

 السحرمة، كاستخجاميا عمى ضػء ما كرد بسحكخة التفاىع ىحه كسا يمى:

 السبمغ السحرل. -أ

 اإليجاع بالحداب الخاص. -ب

 خازه فى ىحه السذخكعات.التقجـ الحػ تع إح -ج

  



 ( وانعكاساته عمى العالقات االقترادية بيؼ البمجيؼم2511-2592لتجارى بيؼ مرخ وأستخاليا )التبادل ا
 د. عخفة محسؽد مرطفى دمحم

9898  

 (9ممحق رقػ )
م بذأن السؽافقة عمى 2511لدشة  255قخار رئيذ جسهؽرية مرخ العخبية رقػ 
م بيؼ جسهؽرية مرخ العخبية 25/2/2511محكخة التفاهػ السؽقعة فى القاهخة بتاريخ 

واستخاليا والتى تقجم بسقتزاها الحكؽمة االستخالية لمحكؽمة السرخية مشحة قسح 
 (52ألححف طؼ) 92جارها مق

 ( مغ الجستػر262بعج االشالع عمى الفقخة الثانية مغ السادة )

 قخر:
ـ بيغ 34/2/2:99ككفق عمى محكخة التفاىع السػقعة فى القاىخة بتاريخ )مادة وحيجة(: 

حكػمة جسيػرية مرخ العخبية كاستخاليا، كالتى تقجـ بسقتزاىا الحكػمة االستخالية 
 ألف شغ، كذلظ مع التحفع بذخط الترجيق. 61حة قسح مقجارىا لمحكػمة السرخية مش

 

 ـ.2:99مارس  37ىػ / 2519شعباف سشة  9صجر بخئاسة الجسيػرية فى 

 حدشى مبارك 
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9999  

 الهؽامر
  

 .6، ص2:85حدغ أحسج تػفيق: التجارة الخارجية دراسة تصبيكية، دار الشيزة العخبية، القاىخة،  (2)
إسساعيل مرصفى رشجػ: تقخيخ عغ مذاكل تشسية تجارتشا الخارجية كعالقاتشا التجارية، التقاريخ  (3)

ـ، كزارة االقتراد كالتجارة الخارجية، كػد 7:2:االقترادية الػاردة عغ التسثيل التجارػ سشة 
 :118 - 3/358/4/111:63أرشيفى: 

 نفذ السرجر. (4)
( أكؿ مخة جاءت أستخاليا فى الػثائق السرخية فى محكخة نطارة األشغاؿ العسػمية إلى مجمذ الشطار 5)

ية فى جشػبى ، كجاء فى السحكخة: إف السدتعسخة اإلنجميد 72ـ نسخة 29:1يػنيػ  22كالػزراء فى 
ـ ثالثسائة كخسديغ ألف نفذ، كدخميا الدشػػ مميػنى جشيو 2974أستخاليا بمغ عجد سكانيا عاـ 

 – 146293/  3/  43/  3أستخليشى. انطخ: كثائق مجمذ الشطار كالػزراء، كػد أرشيفى: 
1186  

ذة مغ االسع الالتيشى كتعشى الجشػبية كىى مأخػ  australis( يؤخح اسع أستخاليا مغ الكمسة الالتيشية 6)
Australis Incognite Legends of Terra  أػ أساشيخ عغ أرض الجشػب السجيػلة، حيث

يعػد تاريخيا إلى العرخ الخكمانى حتى اكتذفت فى العرػر الػسصى كعشجىا جاء االسع لكمسة 
ة، الدعيع أستخاليا. انطخ: عبجالغشى عبجالعديد زيادة: الذخؽ األقرى كأستخاليا دراسة جغخافي

 .273، ص 3125لمخجمات السكتبية كالشذخ، القاىخة، 
 .6حدغ أحسج تػفيق: مخجع سابق، ص  (6)

، 2:81(، يشايخ :2( نبيو األصفيانى: الدياسة الخارجية األستخالية، مجمة الدياسة الجكلية، العجد )7)
 .6:ص 

 .6حدغ أحسج تػفيق: مخجع سابق، ص  (7)
االستخاتيجية األستخالية فى الذخؽ األكسط: كجية نطخ، مخكد اإلمارات ( ديفيج ىػرنخ: السذاركة 8)

 .8، ص 3118لمجراسات كالبحػث االستخاتيجية، دكلة اإلمارات العخبية الستحجة، الصبعة األكلى، 

 .26 -23( السخجع نفدو، ص ص 9)

(9) Nikola Pijovic: From Howard to Abbot: Explaining Change in Australia’s 

Foreign Policy engagement with Africa, Ph.D, History Department, The 

Australian National University, 2017, P.86  



 ( وانعكاساته عمى العالقات االقترادية بيؼ البمجيؼم2511-2592لتجارى بيؼ مرخ وأستخاليا )التبادل ا
 د. عخفة محسؽد مرطفى دمحم

9:9:  

  
أثشاء زيارتو فى لشجف فى أغدصذ  R.Menzies( صخح رئيذ كزراء أستخاليا ركبخت مشديذ 21)

كالػاليات الستحجة بذأف ـ: " نحغ نػافق فى أستخاليا عمى مػقف كل مغ بخيصانيا كفخندا 2:67
أزمة قشاة الدػيذ، كنحغ ال نػافق عمى قخار الخئيذ السرخػ جساؿ عبجالشاصخ الخاص بتأميع 

 .Nikola Pijovic: Op.Cit, P.86قشاة الدػيذ". انطخ: 

( تجاىل رئيذ كزراء أستخاليا ركبخت مشديذ نريحة كزيخ الذئػف الخارجية األستخالى ريتذارد 22)
بعجـ تقجيع الجعع الجبمػماسى لمبخيصانييغ تجاه أزمة قشاة الدػيذ عاـ  Richard Caseyكيدػ 
 :Nikola Pijovicـ خػًفا عمى السرالح التجارية األستخالية فى الذخؽ األكسط " انطخ:2:67

OP.Cit, P.86  

ـ تحزخه الجكؿ السشتفعة 2:67/  9/  27( دعت بخيصانيا إلى عقج مؤتسخ لشجف األكؿ فى 23)
حة فى قشاة الدػيذ، كاستقخ رأػ السؤتسخ عمى إدارة قشاة الدػيذ بػاسصة "ىيئة دكلية" بالسال

ـ، كحزخت إلى القاىخة لجشة 2999كعمى األسذ التى نرت عمييا اتفاقية القدصشصيشية سشة 
بخئاسة ركبخت مشديذ رئيذ كزراء أستخاليا لعخض قخارات مؤتسخ لشجف األكؿ عمى الخئيذ جساؿ 

فذمت ىحه البعثة التى كاف يخأسيا رئيذ الػزراء األستخالى، كغادرت المجشة مرخ عبجالشاصخ، ك 
ـ، كمغ الالفت لمشطخ فى ىحا الرجد أف تييب جسيع أعزاء مؤتسخ لشجف 2:67/  :/  8فى 

األكؿ مغ رئاسة ىحه المجشة لسقابمة الخئيذ السرخػ جساؿ عبجالشاصخ، إال أنو قبميا "مشديذ" 
ا كىػ محامى ضميع كذك جثة ضخسة، كبعج أف تست ىحه السقابمة اعتخؼ يقيشا رئيذ كزراء أستخالي

 بأف عبجالشاصخ يتستع "بكاريدما" مؤثخة. انطخ: 
F.O.371/119192, Outward Telegram from Commonwealth Relations Office to U.K. 

High Commissioner in Australia, sent in 15th September 1956. 

 .264 -262ـ، ص ص 2:83حدشيغ ليكل: عبجالشاصخ كالعالع، دار الشيار لمشذخ، بيخكت، دمحم  
ـ(، مكتبة عيغ شسذ، القاىخة، 2:81 -2:11عبجالخؤكؼ أحسج عسخك: تاريخ مرخ السعاصخ )

. لصيفة دمحم سالع: مػقف الغخب مغ تأميع قشاة الدػيذ، السجمة التاريخية :34، ص 3114
. 337، ص :::2(، الجسعية السرخية لمجراسات التاريخية، القاىخة، 51السرخية، السجمج رقع )

ـ، السجمة التاريخية السرخية، 2:67عبجالسشعع إبخاليع الجسيعى: عالقة تأميع قشاة الدػيذ بحخب 
 . 393، ص :::2(، الجسعية السرخية لمجراسات التاريخية، القاىخة، 51السجمج رقع )

(13) Nikola Pijovic: OP.Cit, P.86.  
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( ريسػنج نجار: العالقات التجارية بيغ أستخاليا كالخميج "اآلفاؽ كالفخص"، أستخاليا كالعالع العخبى، 25)

مخكد اإلمارات لمجراسات كالبحػث االستخاتيجية، دكلة اإلمارات العخبية الستحجة، الصبعة األكلى، 
 .84، ص :311

(15) Geoffrey Bolton: The Oxford History of Australia (1942- 1988), Vol.5, Oxford 

University Press, 1990, P.149.  

(16) Norman Harper and David Sissons: Australia and the United Nations, National 

Studies on International Organization, Manhattan Publishing Company, New 

York, 1959, P.127.  

 7البعثة االقترادية لمجسيػرية العخبية الستحجة إلى أستخاليا خالؿ الفتخة مغ  ( تقخيخ عغ زيارة28)
ـ، كزارة االقتراد كالتجارة الخارجية، عالقات اقترادية كتجارية بيغ 2:79يػليػ  38يػليػ إلى 

/  :/  9 -2:76/  21/  :، بتاريخ )2/ جػػػ29/ 24/  2، ممف 84مرخ كأستخاليا، محفطة 
 :118 -119175شيفى: ـ(، كػد أر 2:81

( محكخة مخفػعة مغ كزارة االقتراد كالتجارة إلى الديج رئيذ الجسيػرية بذأف تذكيل البعثة 29)
ـ، كثائق مجمذ الػزراء، قخارات 2:73التجارية لمجسيػرية العخبية الستحجة إلى أستخاليا فى مايػ 

 .، 1192 -1133237كبعثات ككفػد تجارية كاقترادية إلى أستخاليا، كػد أرشيفى: 
 ( نفذ السرجر.:2)
( تذكمت البعثة التجارية بخئاسة الجكتػر أحسج نطسى عبجالحسيج ككيل محافع البشظ السخكدػ، 31)

كالديج حدشى دمحم مدعػد مجيخ عاـ استيخاد السػاد التسػيشية بػزارة التسػيغ، كالديج عبجالعديد 
يف رئيذ مجمذ إدارة شخكة الشرخ أبػالشيل مخاقب عاـ مرمة الدياحة، كالديج عدالجيغ شخ 

لمسالبذ كالسشدػجات، كالديج أحسج عبجالسشعع الدغبى رئيذ مجمذ إدارة شخكة سفاجا لمفػسفات، 
كالديج دمحم نطسى مخسى رئيذ مجمذ إدارة شخكة الشرخ لألصػاؼ كالسشدػجات السستازة، كالديج 

ديج مرصفى ىشػ ككيل مداعج شو عبجالسصمب دمحم مدتذار شخكة مرخ لمتجارة الخارجية، كال
شخكة مرخ لترجيخ األقصاف، كالديج عمى فيسى شمحو مجيخ السبيعات بذخكة مرخ لمغدؿ 
كالشديج بالسحمة الكبخػ، كالديج إبخاليع حدبػ دمحم السجيخ التجارػ لذخكة مرخ لمغدؿ كالشديج 

بالذخكة العامة لمتجارة الخفيع بكفخ الجكار، كالجكتػر أحسج عمى بغجاد مجيخ التبخيجات كالمحـػ 
الجاخمية، كالديج دمحم عبجالغفار الديج حجازػ السمحق التجارػ بالتسثيل التجارػ بػزارة االقتراد. 



 ( وانعكاساته عمى العالقات االقترادية بيؼ البمجيؼم2511-2592لتجارى بيؼ مرخ وأستخاليا )التبادل ا
 د. عخفة محسؽد مرطفى دمحم

:2:2  

  
انطخ: كثائق مجمذ الػزراء، قخارات كبعثات ككفػد تجارية كاقترادية إلى أستخاليا، ممف رقع 

  1192 - 133237، كػد أرشيفى: 8/  6 -35
: تقع فى الجدء الجشػبى الغخبى لقارة أستخاليا، ككانبخا كمسة أستخالية قجيسة Canbera( كانبخا 32)

معشاىا "اليشج" كتعشى أيزا "نقصة االلتقاء". انطخ: أحسج صميحة: أستخاليا، مشف لمشذخ كالخجمات 
 .38، ص 6::2اإلعالمية، 

لسخكدية، إدارة السحفػضات، ( مجمذ الػزراء، كثائق رئاسة الجسيػرية، الدكختارية العامة لمحكػمة ا33)
، قخارات كبعثات ككفػد تجارية كاقترادية إلى أستخاليا، كػد أرشيفى: 8/  6 -35ممف رقع 
133237- 1192 

 ( نفذ السرجر.34)

 ( نفذ السرجر.35)

( كثائق كزارة االقتراد كالتجارة الخارجية، عالقات اقترادية كتجارية بيغ مرخ كأستخاليا، محفطة 36)
ـ(، كػد أرشيفى: 2:81/  :/  9 -2:76/  21/  :، بتاريخ )2/ جػػػ29/ 24/  2، ممف 84

119175- 118: 

ـ 2:79/ 31/6بتاريخ  2293( محكخة رئيذ مجمذ إدارة السؤسدة السرخية العامة لمتجارة رقع 37)
ـ إلى كزيخ االقتراد كالتجارة الخارجية بذأف دعػة 6/2:79/:3بتاريخ  2383كمحكخة رقع 
ستخالية لػفج مغ الجسيػرية العخبية الستحجة لديارة أستخاليا، كثائق كزارة االقتراد الحكػمة األ

/ 24/  2، ممف 84كالتجارة الخارجية، عالقات اقترادية كتجارية بيغ مرخ كأستخاليا، محفطة 
 .:118 -119175ـ(، كػد أرشيفى: 2:81/  :/  9 -2:76/  21/  :، بتاريخ )2/ جػػػ29

ة االقترادية السرخية لمدفخ ألستخاليا مغ كل مغ: الديج دمحم دمحم شجيج رئيذ إدارة ( تكػنت البعث38)
السؤسدة السرخية العامة لمتجارة، كالديج دمحم عباس زكى رئيذ مجمذ إدارة بشظ بػرسعيج، 
كالديج عمى فيسى شمحو مجيخ عاـ السؤسدة السرخية العامة لمغدؿ كالشديج. انطخ: كثائق كزارة 

كالتجارة الخارجية، عالقات اقترادية كتجارية بيغ مرخ كأستخاليا، نفذ السحفطة كنفذ االقتراد 
 السمف..، 
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:3:3  

  
 7( تقخيخ عغ زيارة البعثة االقترادية لمجسيػرية العخبية الستحجة إلى أستخاليا خالؿ الفتخة مغ 39)

قترادية ـ، كثائق كزارة االقتراد كالتجارة الخارجية، عالقات ا2:79يػليػ  38يػليػ إلى 
 كتجارية بيغ مرخ كأستخاليا، نفذ السحفطة كنفذ السمف..، 

 ( نفذ التقخيخ..، :3)
( كبالشدبة لمبشػؾ األخخػ األستخالية التى لع تدتصع البعثة االقترادية السرخية االتفاؽ معيا 41)

بذأف التدييالت االئتسانية فقج اشارت إلى ضخكرة الحرػؿ عمى مػافقة ىيئة ضساف الرادرات 
 . انطخ: نفذ التقخيخ..، "The Export Payments Insurance Corp" EPECاألستخالية 

 ( نفذ التقخيخ..، 42)
ـ، كثائق :2:7يشايخ  42( رسالة مغ الدفارة السرخية بكانبخا إلى كزارة الخارجية السرخية فى 43)

/  2اليا، ممف رقع كزارة االقتراد كالتجارة الخارجية، عالقات اقترادية كتجارية بيغ مرخ كأستخ 
 .:118 - 119175، كػد أرشيفى: 2/ جػػ  29/  24

( فخكع شخكة الشرخ لمترجيخ كاالستيخاد فى أفخيكيا )نيجيخيا، غانا، سيخاليػف، كيشيا، أكغشجا، 44)
تشدانيا، زامبيا، غيشيا، الدشغاؿ، مالى، ساحل العاج، الشيجخ، الكشغػ بخازفيل، داىػمى، ليبيخيا( 

بشاف، سػريا، الكػيت( كفى أكركبا )باريذ بفخندا(. كرغع الُبعج السكانى بيغ مرخ كفى آسيا )ل
كأستخاليا، فقج لعبت شخكة الشرخ دكًرا فى التبادؿ التجارػ بيغ البمجيغ. انطخ: تقاريخ شخكة 

ـ، كثائق كزارة االقتراد كالتجارة الخارجية، كػد أرشيفى: 2:77الشرخ لالستيخاد كالترجيخ لعاـ 
2  /362  /4  /112626- 118:  

( تكػنت البعثة التجارية السرخية بخئاسة الديج دمحم غانع رئيذ رئيذ مجمذ إدارة شخكة الشرخ 45)
لمترجيخ كاالستيخاد، ككل مغ الديج مرصفى رشجػ مجيخ إدارة الدمع الغحائية بالسؤسدة 

انطخ: كثائق كزارة  السرخية العامة لمتجارة، كالديج دمحم نبيل إبخاليع عزػ عغ بشظ مرخ.
/  24/  2االقتراد كالتجارة الخارجية، عالقات اقترادية كتجارية بيغ مرخ كأستخاليا، ممف رقع 

 .:118 - 119175، كػد أرشيفى: 2/ جػػ  29

( بخقية مغ الديج دمحم غانع رئيذ رئيذ مجمذ إدارة شخكة الشرخ لمترجيخ كاالستيخاد بكانبخا إلى 46)
ـ، كثائق كزارة االقتراد كالتجارة 2:81مايػ  7د كالتجارة الخارجية فى الديج كزيخ االقترا



 ( وانعكاساته عمى العالقات االقترادية بيؼ البمجيؼم2511-2592لتجارى بيؼ مرخ وأستخاليا )التبادل ا
 د. عخفة محسؽد مرطفى دمحم

:4:4  

  
، كػد 2/ جػػ  29/  24/  2الخارجية، عالقات اقترادية كتجارية بيغ مرخ كأستخاليا، ممف رقع 

 .:118 - 119175أرشيفى: 

ـ 2:83يشايخ  9الججيخ بالحكخ أف مجمذ الذعب كافق بجمدتو السشعقجة فى  –( نفذ السرجر 47)
ـ بذأف السػافقة عمى اتفاقية القسح الجكلية 2:82لدشة  3:83عمى قخار رئيذ الجسيػرية رقع 

مايػ  4مارس حتى  :3ـ التى فتح باب التػقيع عمييا فى كاششصغ فى الفتخة مغ 2:82لدشة 
-2:78ـ. انطخ: كثائق مجمذ الػزراء" اتفاقيات القسح الجكلية" خالؿ الدشػات )2:82
 1192 - 111216/  2/  289/  3رشيفى: ـ(، كػد أ2:82

( كثائق كزارة االقتراد كالتجارة الخارجية، عالقات اقترادية كتجارية بيغ مرخ كأستخاليا، ممف 48)
 . :118 - 119175، كػد أرشيفى: 2/ جػػ  29/  24/  2رقع 

ية عاـ ( كزارة السالية كاالقتراد، مرمحة الجسارؾ السرخية، تقخيخ عغ تجارة مرخ الخارج49)
، ص 2:65ـ، ترجره إدارة األبحاث االقترادية بالجسارؾ، السصبعة األميخية بالقاىخة، 2:64

44. 

 . 323 - 2:8( نفذ السرجر، ص ص :4)

( محكخة عغ العالقات التجارية بيغ الجسيػرية العخبية الستحجة كأستخاليا، كزارة االقتراد كالتجارة 51)
/  9 -2:76/  21/ :بيغ مرخ كأستخاليا خالؿ الفتخة )الخارجية، عالقات اقترادية كتجارية 

 008064-0079، كػد أرشيفى: 2/ جػػػػػ  29/  24/  2، ممف 84ـ(، محفطة 2:81/  :
ـ عغ العالقات :2:7سبتسبخ  33( تقخيخ مغ سفارة الجسيػرية العخبية الستحجة فى كانبخا فى 52)

جارة الخارجية، عالقات اقترادية كتجارية بيغ التجارية بيغ مرخ كأستخاليا، كزارة االقتراد كالت
 24/  2، ممف 84ـ(، محفطة 2:81/  :/  9 -2:76/  21/ :مرخ كأستخاليا خالؿ الفتخة )

 008064-0079، كػد أرشيفى: 2/ جػػػػػ  29/ 
 ( نفذ السرجر.53)
 ( نفذ السرجر.54)
 -2:75خالؿ الدشػات )( نفذ السرجر. كانطخ: التبادؿ التجارػ بيغ ج.ع. ـ كدكؿ العالع 55)

 ، :118 - 125171ـ(، كزارة االقتراد كالتجارة الخارجية، كػد أرشيفى: 2:77
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( مع بجاية الشرف الثانى مغ القخف التاسع عذخ احتل القصغ أكؿ قائسة السحاصيل الدراعية فى 56)

يخا مرخ كأخحت زراعتو تدداد مغ عاـ آلخخ، كأصبحت صادراتو مشح ذلظ الػقت تذكل جدءا كب
مغ الرادرات السرخية. انطخ: أحسج الذخبيشى: تاريخ التجارة السرخية فى عرخ الحخية 

 .395، ص 6::2ـ(، الييئة السرخية العامة لمكتاب، القاىخة، 2:25 -2951االقترادية )
 :( كزارة االقتراد كالتجارة الخارجية، عالقات اقترادية كتجارية بيغ مرخ كأستخاليا خالؿ الفتخة )57)

، كػد أرشيفى: 2/ جػػػػػ  29/  24/  2، ممف 84ـ(، محفطة 2:81/  :/  9 -2:76/  21/
0079-008064 

 ( نفذ السرجر.58)
 ( نفذ السرجر.59)
 ( نفذ السرجر.:5)
( محكخة إدارة الذئػف اآلسيػية بذأف استيخاد القسح كالرػؼ مغ أستخاليا إلى كزارة االقتراد 61)

 كالتجارة الخارجية، نفذ السرجر.
( رفقى دمحم أميغ: الدياسة االقترادية لمتجارة الخارجية فى جسيػرية مرخ العخبية "دراسة قياسية 62)

، 7::2تحميمية"، رسالة دكتػراه، قدع االقتراد، كمية االقتراد كالعمـػ الدياسية، جامعة القاىخة، 
 .75ص 

قترادػ فى مرخ، رسالة ( الديج عمى إبخاليع زىخة: األحداب الدياسية كسياسة االنفتاح اال63)
، 2:95ماجدتيخ، قدع العمـػ الدياسية، كمية االقتراد كالعمـػ الدياسية، جامعة القاىخة، 

ـ، ص 3128. عثساف أحسج عثساف: اقتراديات مرخ، دار الشيزة العخبية، القاىخة، 24ص
69. 

 .75( رفقى دمحم أميغ: مخجع سابق، ص 64)
(54) Nikola Pijovic: OP.Cit, PP.95 – 107.  

( كثائق كزارة االقتراد كالتجارة الخارجية، عالقات اقترادية كتجارية بيغ مرخ كأستخاليا، ممف 66)
ـ(، كػد 2:81/  :/  9 -2:76/  21/ :بتاريخ ) 2/ جػػػػ  29/  24/  2رقع 

 :118 - 119175أرشيفى:
 
 



 ( وانعكاساته عمى العالقات االقترادية بيؼ البمجيؼم2511-2592لتجارى بيؼ مرخ وأستخاليا )التبادل ا
 د. عخفة محسؽد مرطفى دمحم

:6:6  

  
 ( نفذ السرجر.67)
 ( نفذ السرجر.68)

(58) Henry Albinski: Australian External Policy under Labor: Content, Process and 

the National Debate, University of Queensland Press, 1977, P.321.  

( عمى القدؽ: أستخاليا كالذخؽ األكسط: لساذا أستخاليا" مؤيج صمب إلسخائيل؟"، مخكد اإلمارات :6)
 .9، ص 3118ت العخبية الستحجة، لمجراسات كالبحػث االستخاتيجية، الصبعة األكلى، اإلمارا

(60) Nikola Pijovic: OP.Cit, PP.85-92.  

(61) Ibid, PP.85-92.  

(62) Ibid, PP. 112 - 113.  

(63) Ian Castles: Australian Bureau of Statistcs: 1988 Year Book Australia, No.71, 

Canberra, P.902.  

القانػنية كالسعاىجات، مجسػعة السعاىجات، السجسػعة  كزارة الخارجية السرخية: إدارة الذئػف  (75)
  .41، الييئة العامة لذئػف السصابع األميخية، القاىخة، ص :2:9الثالثة كالثالثػف لدشة 

  .43نفذ السرجر، ص  (76)

  .43نفذ السرجر، ص  (77)

  .44نفذ السرجر، ص  (78)

  .47 -46نفذ السرجر، ص ص  (79)

ة: إدارة الذئػف القانػنية كالسعاىجات، مجسػعة السعاىجات، السجسػعة كزارة الخارجية السرخي (:7)
  .5:9، الييئة العامة لذئػف السصابع األميخية، القاىخة، ص 2:99الثانية كالثالثػف لدشة 

  .612نفذ السرجر، ص  (81)

  .5:9نفذ السرجر، ص  (82)

كخة تفاىع بذأف انذاء ـ بكانبخا مح2:96/  22/  37كقعت حكػمتى مرخ كأستخاليا فى  (83)
ـ كقعت حكػمتى البمجيغ بالقاىخة محكخة تفاىع 2:97/  23/  22صػمعة لمقسح بدػىاج، كفى 

بانذاء صػامع القسح فى كل مغ أدفػ كقػص كالبميشا. انطخ: كزارة الخارجية السرخية: إدارة 
، ص :2:9ثػف لعاـ الذئػف القانػنية كالسعاىجات، مجسػعة السعاىجات، السجسػعة الثالثة كالثال

 .62-42ص 
، كزيخ خارجية أستخاليا يرل القاىخة 23579ـ، العجد 2:99فبخايخ  27( الجسيػرية: الثالثاء 84)

، ص   .2اليـػ
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 . 5، ص :2226ـ، العجد 2:99فبخايخ  :2( األخبار: الجسعة 85)

(75) National Library of Australia: Australian Foreign Affairs Record:Agreement on 

Trade between the Government of Australia and the Government of the Arab 

Republic of Egypt, Cairo, 18 February 1988, Department of Foreign Affairs and 

Trade, Canberra, Australian Treaty Series 1988, No.25, P.63.  

(76) Ibid, P.63.  

لمتعبئة العامة كاإلحراء، السمخز الذيخػ لبيانات التجارة الخارجية، عجد ( الجياز السخكدػ 88)
ـ، :2:9مايػ  -، كعجد أبخيل22، ص 23322/99-67ـ، مخجع رقع 2:99مايػ  -أبخيل

 .22، ص :9/  74-24422مخجع رقع 
مرجر  ( كثائق كزارة االقتراد كالتجارة الخارجية، عالقات اقترادية كتجارية بيغ مرخ كأستخاليا،89)

 سابق.
(79) The Parliament of The Commonwealth of Australia: Expanding Australia’s 

Trade and Investment Relations with North Africa, Joint Standing Committee on 

Foreign Affairs ,Defence and Trade, May 2006, Canberra, P. 25.  

بحث الجكتػر يػسف بصخس غالى كزيخ التجارة الخارجية مع الديج ـ 3115( فى األكؿ مغ مايػ 91)
كاريغ تخكس كزيخ الدراعة كالسرايج األستخالية امكانية عقج اتفاؽ تجارة حخة بيغ مرخ كأستخاليا 
ييجؼ إلى استعجاد الجانب السرخػ الستيخاد الساشية كالمحـػ الحية األستخالية. انطخ: األىخاـ، 

ـ، مقاؿ لػػػػ ابتداـ سعج بعشػاف: " غالى يبحث مع كزيخ 3115مغ مايػ ، األكؿ 53991العجد 
 . 27الدراعة األستخالية إبخاـ اتفاؽ تجارة حخة بيغ البمجيغ"، ص 

/  2( كزارة االقتراد كالتجارة الخارجية، عالقات اقترادية كتجارية بيغ مرخ كأستخاليا، ممف رقع 92)
 :118 -119175ـ(، كػد أرشيفى: 2:81/:/9 -ـ21/2:76/:، بتاريخ )2جػػ  29/  24

 . 27( نفذ السرجر، ص 93)
(83) The Parliament of The Commonwealth of Australia: Expanding Australia’s 

Trade and Investment Relations with North Africa, Op.Cit, P. 24.  

/  2جارية بيغ مرخ كأستخاليا، ممف رقع ( كزارة االقتراد كالتجارة الخارجية، عالقات اقترادية كت95)
 :118 -119175ـ(، كػد أرشيفى: 2:81/:/9 -ـ21/2:76/:، بتاريخ )2جػػ  29/  24

 . 25 -24حدغ أحسج تػفيق: مخجع سابق، ص ص  (96)
مػسى دمحم صجقى: تقخيخ بعشػاف "السشاداة بسديج مغ التخرز التجارػ لمجسيػرية بسشاسبة  (97) 

اتخاذىا لالصالح السالى كاالقترادػ، التقاريخ االقترادية الػاردة عغ التسثيل االجخاءات السدمع 



 ( وانعكاساته عمى العالقات االقترادية بيؼ البمجيؼم2511-2592لتجارى بيؼ مرخ وأستخاليا )التبادل ا
 د. عخفة محسؽد مرطفى دمحم

:8:8  

  
ـ، كػد أرشيفى:  5/  7 – 5ـ، كزارة االقتراد كالتجارة الخارجية، ممف رقع 2:78التجارػ سشة 

2  /358  /4  /111:28 – 118: 
عة السعاىجات، السجسػعة ( كزارة الخارجية السرخية: إدارة الذئػف القانػنية كالسعاىجات، مجسػ 98)

، ص ص 1::2، الييئة العامة لذئػف السصابع األميخية بالقاىخة، 9::2الثالثة كالثالثػف لدشة 
42- 47. 

( كزارة الخارجية السرخية: إدارة الذئػف القانػنية كالسعاىجات، مجسػعة السعاىجات، السجسػعة 99)
 .41، ص 1::2ف السصابع األميخية بالقاىخة، ـ، الييئة العامة لذئػ :2:9الثالثة كالثالثػف لدشة 

( كزارة الخارجية السرخية: إدارة الذئػف القانػنية كالسعاىجات، مجسػعة السعاىجات، السجسػعة :9)
 .612 -::5ـ، مرجر سابق، ص ص 2:99الثانية كالثالثػف لدشة 

ة السعاىجات، السجسػعة ( كزارة الخارجية السرخية: إدارة الذئػف القانػنية كالسعاىجات، مجسػع1:)
 .614 -613ـ، مرجر سابق، ص ص 2:99الثانية كالثالثػف لدشة 

( كزارة الخارجية السرخية: إدارة الذئػف القانػنية كالسعاىجات، مجسػعة السعاىجات، السجسػعة 2:)
 .5:9، مرجر سابق، ص 2:99الثانية كالثالثػف لدشة 
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 السرادر والسخاجع

 ئق غيخ السشذؽرة:أواًل: الؽثا
 كثائق مجمذ الػزراء. -
 كثائق كزارة االقتراد كالتجارة الخارجية السرخية. -

 ثانًيا: الؽثائق السشذؽرة:
 كثائق الخارجية السرخية: -

كزارة الخارجية السرخية: إدارة الذئػف القانػنية كالسعاىجات، مجسػعة السعاىجات، السجسػعة 
، الييئة العامة لذئػف :2:9كالسجسػعة الثالثة كالثالثػف لدشة ـ 2:99الثانية كالثالثػف لدشة 

 السصابع األميخية بالقاىخة.
 كثائق كزارة السالية كاالقتراد :

كزارة السالية كاالقتراد، مرمحة الجسارؾ السرخية، تقخيخ عغ تجارة مرخ الخارجية عاـ  
 .2:65ألميخية بالقاىخة، ، ترجره إدارة األبحاث االقترادية بالجسارؾ، السصبعة اـ2:64

 كثائق الجياز السخكدػ لمتعبئة العامة كاإلحراء:
الجياز السخكدػ لمتعبئة العامة كاإلحراء، السمخز الذيخػ لبيانات التجارة الخارجية، عجد 

، مخجع رقع :2:9مايػ  -، كعجد أبخيل23322/99-67ـ، مخجع رقع 2:99مايػ  -أبخيل
24422-74/9:. 

 (:F.Oالبخيطانية ) وثائق الخارجية -
- F.O.371/119192, Outward Telegram from Commonwealth Relations Office to 

U.K. High Commissioner in Australia, sent in 15th September 1956. 
 :National Library of Australiaستخاليا اكثائق السكتبة الػششية ب -

- National Library of Australia: Australian Foreign Affairs Record :Agreement on 

Trade between the Government of Australia and the Government of the Arab 

Republic of Egypt, Cairo, 18 February 1988, Department of Foreign Affairs and 

Trade, Canberra, Australian Treaty Series 1988, No.25. 

 ستخالى:لجشة الذئػف الخارجية كالجفاع كالتجارة بالبخلساف االكثائق  -



 ( وانعكاساته عمى العالقات االقترادية بيؼ البمجيؼم2511-2592لتجارى بيؼ مرخ وأستخاليا )التبادل ا
 د. عخفة محسؽد مرطفى دمحم

::::  

  
- The Parliament of The Commonwealth of Australia: Expanding Australia’s Trade 

and Investment Relations with North Africa, Joint Standing Committee on 

Foreign Affairs, Defence and Trade, Canberra, May 2006.  

 :Australian Bureau of Statistcs ستخالىاال مكتب اإلحراءكثائق  -
- Ian Castles: Australian Bureau of Statistcs: 1988 Year Book Australia, No.71, 

Canberra, 1988.  
 :ثالًثا: السخاجع العخبية

ـ(، الييئة 2:25 -2951دية )أحسج الذخبيشى: تاريخ التجارة السرخية فى عرخ الحخية االقترا -
 .6::2السرخية العامة لمكتاب، القاىخة، 

 .6::2ستخاليا، مشف لمشذخ كالخجمات اإلعالمية، اأحسج صميحة:  -
 .2:85حدغ أحسج تػفيق: التجارة الخارجية دراسة تصبيكية، دار الشيزة العخبية، القاىخة،  -
فى الذخؽ األكسط: كجية نطخ، مخكد اإلمارات  ستخاليةديفيج ىػرنخ: السذاركة االستخاتيجية اال -

 .3118لمجراسات كالبحػث االستخاتيجية، دكلة اإلمارات العخبية الستحجة، الصبعة األكلى، 
ستخاليا كالعالع العخبى، مخكد استخاليا كالخميج "اآلفاؽ كالفخص"، ا ريسػنج نجار: العالقات التجارية بيغ -

 .:311تخاتيجية، دكلة اإلمارات العخبية الستحجة، الصبعة األكلى، اإلمارات لمجراسات كالبحػث االس
(، مكتبة عيغ شسذ، القاىخة، 2:81 -2:11الخؤكؼ أحسج عسخك: تاريخ مرخ السعاصخ )بج ع -

3114. 
ستخاليا دراسة جغخافية، الدعيع لمخجمات السكتبية اعبجالغشى عبجالعديد زيادة: الذخؽ األقرى ك  -

 . 3125كالشذخ، القاىخة، 
 .ـ3128عثساف أحسج عثساف: اقتراديات مرخ، دار الشيزة العخبية، القاىخة،  -
ستخاليا" مؤيج صمب إلسخائيل؟"، مخكد اإلمارات استخاليا كالذخؽ األكسط: لساذا اعمى القدؽ:  -

 .3118لمجراسات كالبحػث االستخاتيجية، الصبعة األكلى، اإلمارات العخبية الستحجة، 
 ـ.2:83ليكل: عبجالشاصخ كالعالع، دار الشيار لمشذخ، بيخكت، دمحم حدشيغ  -

 رابًعا: السخاجع األجشبية:
- Geoffrey Bolton: The Oxford History of Australia (1942- 1988), Vol.5, 

Oxford University Press, 1990. 
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- Henry Albinski: Australian External Policy under Labor: Content, Process 

and the National Debate, University of Queensland Press, 1977. 

- Norman Harper and David Sissons: Australia and the United Nations, 

National Studies on International Organization, Manhattan Publishing 

Company, New York, 1959.  

 :خامًدا: الخسائل العمسية

 بالمغة العخبية: -

الديج عمى إبخاليع زىخة: األحداب الدياسية كسياسة االنفتاح االقترادػ فى مرخ، رسالة  -
 .2:59ماجدتيخ، قدع العمـػ الدياسية، كمية االقتراد كالعمـػ الدياسية، جامعة القاىخة، 

عخبية "دراسة رفقى دمحم أميغ: الدياسة االقترادية لمتجارة الخارجية فى جسيػرية مرخ ال -
قياسية تحميمية"، رسالة دكتػراه، قدع االقتراد، كمية االقتراد كالعمـػ الدياسية، جامعة 

 .7::2القاىخة، 
 بالمغة اإلنجميدية: -

- Nikola Pijovic: From Howard to Abbot: Explaining Change in Australia’s Foreign 

Policy engagement with Africa, Ph.D, History Department, The Australian 

National University, 2017.  

 سادًسا: البحؽث: 

، السجمة التاريخية السرخية، ـ2:67عبجالسشعع إبخاليع الجسيعى: عالقة تأميع قشاة الدػيذ بحخب  -
 . :::2(، الجسعية السرخية لمجراسات التاريخية، القاىخة، 51السجمج رقع )

قف الغخب مغ تأميع قشاة الدػيذ، السجمة التاريخية السرخية، السجمج رقع لصيفة دمحم سالع: مػ  -
 . :::2(، الجسعية السرخية لمجراسات التاريخية، القاىخة، 51)

 .2:81(، يشايخ 2:نبيو األصفيانى: الدياسة الخارجية األستخالية، مجمة الدياسة الجكلية، العجد ) -

 سابًعا: الجوريات:
 .2:99فبخايخ  :2، :2226األخبار: العجد  -
 .ـ3115، األكؿ مغ مايػ 53991األىخاـ: العجد  -
 . ـ2:99فبخايخ  27، 23579الجسيػرية: العجد  -
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