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مقدمة:
انطلق ـام مــت اختصااــات اإلرارة الميكزيــة للحصــا والتقــاريي والسشــي اإللكتيون ـ
أهمها ف

والت ـ تتمنــا

م وتحليا الةيانات وإعدار المؤشيات واألرلة اإلحصائية المختلفة وتوفيي المعلومـات

للســارة المختصــيت ف ـ اــورة تقــاريي روريــة شــهيية ور ـ س ـسوية وســسوية مــتم نشــيها وإتاحتهــا
للجهات المعسية بهدف رعم اتخاذ الق ايرات المختلفة وتطةيقام لشعار "الجورة طييق التميز".

نقدم هذا الدليا اإلحصائ الشاما اتجاهات الصاررات والواررات المصيية خلل الفتـية -4691
 0202والذي يشـما عيضـام لتطـور معـدات نمـو واألهميـة السسـةية لكافـة بسـور الهيكـا السـلع
للصــاررات المصــيية حســد رر ــة التصــسي (الوقــور القطــت الخــام الم ـوار الخــام ســل نص ـ
مصــسعة ســل تامــة الصــس

والــواررات حســد رر ــة ااســتخدام (الوقــور المــوار الخــام ســل

وســيطة ســل اســتنمارية ســل اســتهل ية معمــية ســل اســتهل ية يــي معمــية خــل ل الفتــية
 0202 – 4691لتعظيم رر ة استفارة الجهات المعسية والسارة الزمل والةاحنيت عـت سلسـا
زمسية طويلة نسةيام للصاررات والواررات المصيية.
وقــد تــم حســاا األهميــة السســةية لكــا بســد ف ـ كــا مــت إ مــال قيمــة الصــاررات وإ مــال قيمــة
الواررات عت كا سسة وعت متوسط كا فتية زمسية للواول إلى نتائج أ ني رقـة مقارنـة ااا تفـا
احساا األهمية السسةية عت السسة السهائية ف كا فتـية .مـا يشـما الـدليا أيضـام عيضـام لتطـور
معـدل نمــو كـا بســد فـ الهيكــا الســلع للصـاررات حســد رر ـة التصــسي والـواررات حســد رر ــة
ااســتخدام خــلل الفتــية  0202 - 1691لتوضــيم مــد نمــو أو ت اي ـ إ مــال قيمــة ا ـاررات
وواررات مصي مت هذه الةسور.
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اإلرارة الميكزية للحصا والتقاريي والسشي االكتيون

القســـم األول :تطـــور معـــدات نمـــو الصـــاررات والـــواررات المصـــيية وأهميتهـــا
السسةية خلل الفتية :0202 – 1691
 -1-1تطور معدات نمو الصاررات والواررات المصيية خلل الفتية :0202 – 1691

(1

 بلغ معدل نمـو حجـم التجـارة الخار يـة لمصـي  %49.64عـت متوسـط الفتـية  0202-4691حيـ
بلغ أقصى معدل نمـو لحجـم التجـارة الخار يـة  %01.66خـلل الفتـية  .4692-4694تليهـا الفتـية
 0242-0224امعدل نمو  %09.96ثم الفتية  4662-4694امعدل نمـو  .%41.91مـا بلـغ
معدل نمو حجم التجارة الخار ية أقا قيمة له خلل الفتية  4692-4691بسسةة .%2.94
 بلــغ معــدل نمــو عجــز المي ـ از التجــاري  %42.99عــت متوســط الفتــية  0202-4691حي ـ بلــغ
أقصـــى معـــدل نمـــو لعجـــز الميـــ از التجـــاري  %14.09خـــلل الفتـــية  .4692-4694تليهـــا الفتـــية
 4662-4694امعدل نمو  %49.91ثم الفتية  0242-0224امعدل نمـو  .%49.19مـا بلـغ
معدل ت اي

المي از التجاري  %99.99خلل الفتية .4692-4691

 بلغ معدل نمو نسةة تغطية ااررات مصـي إلـى وارراتهـا  %3300عـت متوسـط الفتـية 0303-4691
حي بلغ أقصى معـدل نمـو لهـذه السسـةة  %6309خـلل الفتـية  4693-4691تليهـا الفتـية -0334
نسـةة تغطيـة اـاررات مصـي لوارراتهـا أقصـى قيمـة

 0343بسسةة  .%4301ف حيت بلغ معدل ت اي

له عسد  %0.49-خلل الفتية .0333-4664
 بلــغ معــدل نمــو إ مــال قيمــة الصــاررات المصــيية  %49.62عــت متوســط الفتــية 0202-4691
حي بلغ أقصى معدل نمو للصاررات  %09.01خلل الفتية  .0242-0224تليها الفتـية -4694
 4692امعدل نمو  %00.12ثم الفتية  4662-4694امعدل نمو  .%49.09ما بلغ معدل نمو
إ مال قيمة الصاررات المصيية أقا قيمة له خلل الفتية  0222-4664بسسةة .%9.99
 بلغ معدل نمو إ مال قيمة اـاررات مصـي مـت الوقـور  %00.00عـت متوسـط الفتـية 0303-4691
ليحتا بذلك الميتةة األولى ف قائمة الصاررات السلعية األعلى نموام تـله ـا مـت سـل تامـة الصـس
ســل نص ـ

مصــسعة الم ـوار الخــام القطــت الخــام امعــدات نمــو %44306 %49.99 %49.10

 %9346على التيتيد عت متوسط الفتية .0303-4691

 -1معدل السمو خلل الفتية =  ((A/B)^(1/N-1) - 1) ×422حي  Aالقيمة ف أخي الفتية  Bالقيمة ف بداية الفتية  Nعدر السسوات.
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 بلغ معدل نمو إ مال قيمة الواررات المصيية  %49.99عت متوسـط الفتـية  0202-4691حيـ
بلغ أقصى معدل نمو للواررات  %09.99خلل الفتية  .4692-4694تليها الفتية 0242-0224
امعدل نمو  %04.99ثـم الفتـية  4662-4694امعـدل نمـو  .%49.96فـ حـيت بلـغ معـدل نمـو
إ مال قيمة الواررات المصيية أقا قيمة له خـلل الفتـية  0222-4664بسسـةة  .%9.19مـا بلـغ
إ مال قيمة الواررات المصيية  %9.41خلل الفتية .4692-4691

معدل ت اي

 بلــغ معــدل نمــو إ مــال قيمــة واررات مصــي مــت الســل ااســتنمارية  %49.39عــت متوســط الفتــية
 0303-4691لتحتا بذلك الميتةة األولى ف قائمة الواررات السلعية األعلى نموام تلها ا مت سل

اســتهل ية يــي معمــية المــوار الخــام الوقــور ســل اســتهل ية معمــية ســل وســيطة امعــدات نمــو
 %44306 %40.30 %40300 %41309 %44344علــى التيتيــد عــت متوســط الفتــية -4691
.0303
شكا رقم (1
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شكا رقم (0
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 -0-1تطور األهمية السسةية للصاررات والواررات المصيية خلل الفتية :0202 – 1691
 بلغت األهميـة السسـةية إل مـال قيمـة اـاررات مصـي مـت الوقـور  %06.09فـ إ مـال قيمـة
الصـاررات عـت متوســط الفتـية  0303-4691ليحتـا بــذلك الميتةـة األولـى فـ قائمـة الصــاررات

الســلعية .ويلحـ أ األهميــة السســةية لصــاررات مصــي مــت الوقــور بلغــت أقصــى قيمــة لهــا ف ـ

إ مــال قيمــة الصــاررات المصــيية عــت متوســط الفتــية  4663-4604بسســةة  .%16396وقــد
ا ت ااررات مصي مت السل تامـة الصـس فـ الميتةـة النانيـة اأهميـة نسـةية  %06.44فـ

إ مال قيمة الصاررات عت متوسط الفتية  0303-4691تلها ااررات ا مت القطت الخـام
سل نص

مصسعة الموار الخام اأهميـة نسـةية  %9349 %44330 %49399علـى التيتيـد

ف إ مال قيمة الصاررات عت متوسط الفتية .0202-4691
شكا رقم (1
األهمية السسةية للصاررات حسد رر ة التصسي عت متوسط الفتية 0202 – 1691
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 بلغت األهمية السسةية إل مال قيمة واررات مصـي مـت السـل الوسـيطة  %09.46فـ إ مـال
قيمة الواررات عت متوسط الفتية  0303-4691لتحتا بذلك الميتةة األولى فـ قائمـة الـواررات
السلعية ويلح أ األهمية السسةية لواررات مصي مت السل الوسيطة بلغـت أقصـى قيمـة لهـا
ف إ مال قيمة الـواررات المصـيية عـت متوسـط الفتـية  0333-4664بسسـةة  .%14314وقـد
ــا ت واررات مصــي مــت الســل ااســتنمارية فـ الميتةــة النانيــة اأهميــة نســةية  %03.30فـ

إ مال قيمة الواررات عت متوسط الفتية  0303-4691تلها واررات ا مت سـل اسـتهل ية
يــــي معمــــية المــــوار الخــــام الوقــــور ســــل اســــتهل ية معمــــية اأهميــــة نســــةية %44.61

 %1344 %9.16 %41.10علــى التيتيــد فـ إ مــال قيمــة الـواررات الســلعية عــت متوســط
الفتية .0202-4691
شكا رقم (1

األهمية السسةية للواررات حسد رر ة ااستخدام عت متوسط الفتية 0202 – 1691
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شكا رقم (9

تطور األهمية السسةية للصاررات حسد رر ة التصسي خلل الفتية 0202 – 1691
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تطور األهمية السسةية للواررات حسد رر ة ااستخدام خلل الفتية 0202 – 1691
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اإلرارة الميكزية للحصا والتقاريي والسشي االكتيون

القسم النان  :تطور الهيكا السلع

للصاررات حسد رر ة التصسي والواررات

حسد رر ة ااستخدام خلل الفتية :0202 – 1691

 -1-0تطور الصاررات والواررات المصيية خلل الفتية :0202 - 0211
 بلــغ معــدل نمــو حجــم التجــارة الخار يــة لمصــي  %44300خــلل الفتــية  0303-0344ليص ـا حجــم
التجــارة الخار يــة إلــى  44063690مليــار سيــه عــام  0303مقارنــة بـــ  4463969مليــار سيــه عــام
.0344
 تزامد عجز المي از التجاري لمصي بسسـةة  %44304خـلل الفتـية  0303-0344ليصـا إ مـال قيمـة
العجز إلى  9943909مليار سيه عام  0303مقارنة بـ  4003360مليار سيه عام .0344
 بلغ معدل نمو إ مال قيمة الصاررات المصيية حسـد رر ـة التصـسي  %6390خـلل الفتـية -0344

 0303ليصــا إ مــال قيمــة الصــاررات إلــى  1013300مليــار سيــه عــام  0303مقارنــة بـــ 4003044

مليار سيه عام .0344
 بلـــغ معـــدل نمـــو إ مـــال قيمـــة الـــواررات المصـــيية حســـد رر ـــة ااســـتخدام  %40399خـــلل الفتـــية
 0303-0344ليصــا إ مــال قيمــة ال ـواررات إلــى  4364.091مليــار سيــه عــام  0303مقارنــة بـــ
 0943144مليار سيه عام .0344
 انخفضت نسةة تغطية ااررات مصي إلى وارراتها بسسةة  %0394خـلل الفتـية  0303-0344لتصـا
إلى  %06394عام  0303مقارنة بـ  %43394عام  0344وذلك لسمو إ مال قيمـة الـواررات بسسـةة
 %40399خــلل الفتــية  0303-0344مقارنــة بـــسمو إ مــال قيمــة الصــاررات بسســةة  %6390خــلل
نفس الفتية.
 بلغت األهمية السسةية لصاررات السل تامـة الصـس  %19.04فـ إ مـال قيمـة الصـاررات المصـيية
عت متوسط الفتية  0303-0344لتحتا بذلك الميتةة األولى ف قائمة الصـاررات السـلعية تلهـا ـا
مـت ســل نصـ

مصــسعة الوقــور المـوار الخــام القطــت الخــام اأهميــة نســةية %03390 %00309

 %3.43 %6.69على التيتيد.
 بلغت األهمية السسـةية لـواررات السـل الوسـيطة  %09.91فـ إ مـال قيمـة الـواررات المصـيية عـت
متوسط الفتية  0303-0344لتحتا بذلك الميتةـة األولـى فـ قائمـة الـواررات السـلعية تلهـا ـا مـت
سل استهل ية يـي معمـية الوقـور سـل اسـتنمارية المـوار الخـام سـل اسـتهل ية معمـية اأهميـة
نسةية  %9.43 %43.99 %40.99 %41.11 %40343على التيتيد.
قطاع نظم المعلومات والتحول اليقم

-9-

اإلرارة الميكزية للحصا والتقاريي والسشي االكتيون

شكا رقم (9

األهمية السسةية للصاررات حسد رر ة التصسي عت متوسط الفتية 0202 - 0211
أخرى
0.29%

القطن الخام
0.50%

المواد الخام
9.96%
الوقود
20.68%

سلع تامة الصنع
46.31%
سلع نصف مصنعة
22.26%

شكا رقم (6

األهمية السسةية للواررات حسد رر ة ااستخدام عت متوسط الفتية 0202 - 0211
أخرى
0.002%

سلع استهالكية معمرة
6.50%
المواد الخام
10.66%

سلع وسيطة
37.64%
سلع استهالكية غير
معمرة
18.10%

قطاع نظم المعلومات والتحول اليقم
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الوقود
14.44%

سلع استثمارية
12.66%

اإلرارة الميكزية للحصا والتقاريي والسشي االكتيون

جدول رقم ()2

قطاع نظم المعلومات والتحول الرقمي
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اإلدارة المركزية لالصحاا والتقارير والنشر اإللكتروني

 -2-2تطور الاادرات والواردات المارية خالل الفترة :2020 - 2002
 بل غ مع غ ل نمغغو صحجغغم التجغغارة الخارجيغغة لماغغر  %96.32خغغالل الفتغغرة  9020-9002ليا غ صحجغغم
التجارة الخارجية إلى  922.902مليار جنيه عام  9020مقارنة بغ  35.220مليار جنيه عام .9002
 تزاي عجز الميزان التجاري لمار بنسغةة  %25.95خغالل الفتغرة  9020-9002لياغ إجمغالي قيمغة
العجز إلى  292.226مليار جنيه عام  9020مقارنة بغ  69.233مليار جنيه عام .9002
 بل مع ل نمو إجمالي قيمة الاادرات المارية صحسب درجة التانيع  %93.92خالل الفترة -9002
 9020ليا غ إجمغغالي قيمغغة الاغغادرات إلغغى  229.393مليغغار جنيغغه عغغام  9020مقارنغغة بغغغ 23.922
مليار جنيه عام .9002
 بلغغغ معغغغ ل نمغغغو إجمغغغالي قيمغغغة الغغغواردات الماغغغرية صحسغغغب درجغغغة االسغغغتخ ام  %92.35خغغغالل الفتغغغرة
 9020-9002لياغغغ إجمغغغالي قيمغغغة الغغغواردات إلغغغى  600.632مليغغغار جنيغغغه عغغغام  9020مقارنغغغة بغغغغ
 20.322مليار جنيه عام .9002

 ارتفعت نسةة تغطيغة صغادرات ماغر إلغى وارداتهغا بنسغةة  %2.99خغالل الفتغرة  9020-9002لتاغ
إلى  %22.22عام  9020مقارنة بغ  %69.22عام  ،9002وذلك لنمو إجمالي قيمة الاادرات بنسةة
 %93.92خغغالل الفتغغرة  9020-9002مقارنغغة بغغغنمو إجمغغالي قيمغغة الغواردات بنسغغةة  %92.35خغغالل
نفس الفترة.
 بلغت األهمية النسةية لاادرات الوقود  %62.29فغي إجمغالي قيمغة الاغادرات الماغرية عغ متوسغ

الفترة  9020-9002ليحت بذلك المرتةة األولى في قائمة الاادرات السلعية ،تاله ك م سغلع تامغة

الاغغغنع ،سغغغلع ناغغغ

ماغغغنعة ،المغغغواد الخغغغام ،القطغغغ الخغغغام بأهميغغغة نسغغغةية ،%26.25 ،%60.22

 %9.29 ،%3.92على الترتيب.
 بلغت األهميغة النسغةية لغواردات السغلع الوسغيطة  %62.32فغي إجمغالي قيمغة الغواردات الماغرية عغ
متوس الفترة  9020-9002لتحت بذلك المرتةغة األولغى فغي قائمغة الغواردات السغلعية ،تالهغا كغ مغ
سلع استهالكية غيغر معمغرة ،المغواد الخغام ،سغلع اسغتممارية ،الوقغود ،سغلع اسغتهال كية معمغرة بأهميغة
نسةية  %6.29 ،%3.23 ،%26.05 ،%26.63 ،%26.39على الترتيب.

قطاع نظم المعلومات والتحول الرقمي

- 12 -

اإلدارة المركزية لالصحاا والتقارير والنشر االلكتروني

شك رقم ()20

األهمية النسةية للاادرات صحسب درجة التانيع ع متوس الفترة 2020 - 2002
القطن الخام
2.94%

أخرى
6.87%

الوقود
39.54%

المواد الخام
6.49%

سلع نصف مصنعة
13.57%
سلع تامة الصنع
30.59%

شك رقم ()22

األهمية النسةية للواردات صحسب درجة االستخ ام ع متوس الفترة 2020 - 2002
سلع استهالكية معمرة
3.52%

أخرى
8.42%

سلع وسيطة
39.65%

سلع استثمارية
13.07%
سلع استهالكية غير
معمرة
13.82%

قطاع نظم المعلومات والتحول الرقمي

الوقود
8.16%

- 13 -

المواد الخام
13.36%

اإلدارة المركزية لالصحاا والتقارير والنشر االلكتروني

جدول رقم ()3

قطاع نظم المعلومات والتحول الرقمي
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اإلدارة المركزية لالصحاا والتقارير والنشر اإللكتروني

 -3-2تطور الاادرات والواردات المارية خالل الفترة :2222 - 1991
 بلغ معدل نمو صحجم التجارة الخارجية لمار  %74.6خالل الفتررة  0222-1991ليار صحجرم التجرارة
الخارجية إلى  7.4997مليار جنيه عام  0222مقارنة بر  374963مليار جنيه عام .1991
 تزايد عجز الميزان التجاري لمار بنسرةة  %12401خرالل الفتررة  0222-1991ليار إجمرالي قيمرة
العجز إلى  304093مليار جنيه عام  0222مقارنة بر  134.72مليار جنيه عام .1991
 بلغ معدل نمو إجمالي قيمة الاادرات المارية صحسر درجرة التارني  %3463خرالل الفتررة -1991
 0222ليا إجمالي قيمة الاادرات إلى  174331مليار جنيه عام  0222مقارنرة برر  114636مليرار
جنيه عام .1991
 بلغ معدل نمو إجمالي قيمة الواردات المارية صحس درجرة االسرتخدام  %6436خرالل الفتررة -1991
 0222ليا إجمالي قيمة الواردات إلى  .447.3مليرار جنيره عرام  0222مقارنرة برر  034017مليرار

جنيه عام .1991

 انخفضت نسةة تغطية صادرات مار إلى وارداتها بنسةة  %3436خرالل الفتررة  0222-1991لتار
إلى  %33471عام  0222مقارنة بر  %.7470عام  ،1991وذلك لنمو إجمالي قيمرة الرواردات بنسرةة
 %6436خالل الفترة  1992-1941مقارنة برنمو إجمالي قيمة الاادرات بنسةة  %3463خالل نفس
الفترة.
 بلغت األهمية النسةية لاادرات الوقود  %.0429فري إجمرالي قيمرة الارادرات الماررية عر متوسر

الفترة  0222-1991ليحت بذلك المرتةة األولى في قائمة الاادرات السلعية ،تاله ك م سرل تامرة

الارررن  ،سرررل ناررر

مارررنعة ،المرررواد الخرررام ،القطررر الخرررام بأهميرررة نسرررةية ،%13461 ،%33430

 %3460 ،%3493على الترتي .
 بلغت األهميرة النسرةية لرواردات السرل الوسريطة  %.14.3فري إجمرالي قيمرة الرواردات الماررية عر
متوس الفترة  0222-1991لتحت بذلك المرتةرة األولرى فري قائمرة الرواردات السرلعية ،تالهرا كر مر
سل استثمارية ،سرل اسرتهالكية غيرر معمررة ،المرواد الخرام ،سرل اسرتهالكية معمررة ،الوقرود بأهميرة
نسةية  %04.3 ،%3473 ،%1343. ،%1.443 ،%00463على الترتي .

قطاع نظم المعلومات والتحول الرقمي
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اإلدارة المركزية لالصحاا والتقارير والنشر االلكتروني

شك رقم ()12

األهمية النسةية للاادرات صحس درجة التاني ع متوس الفترة 2222 - 1991
أخرى
1.03%

القطن الخام
3.72%

الوقود
42.09%

المواد الخام
5.93%

سلع نصف مصنعة
13.71%
سلع تامة الصنع
33.52%

شك رقم ()13

األهمية النسةية للواردات صحس درجة االستخدام ع متوس الفترة 2222 - 1991
الوقود
2.43%

أخرى
1.55%

المواد الخام
13.34%

سلع وسيطة
41.45%
سلع استثمارية
22.75%

قطاع نظم المعلومات والتحول الرقمي

سلع استهالكية معمرة
3.65%
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سلع استهالكية غير
معمرة
14.83%

اإلدارة المركزية لالصحاا والتقارير والنشر االلكتروني

جدول رقم ()4

قطاع نظم المعلومات والتحول الرقمي
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اإلدارة المركزية لالصحاا والتقارير والنشر اإللكتروني

 -4-2تطور الاادرات والواردات المارية خالل الفترة :1881 - 1891
 بل غ مع غ ل نمغغو صحجغغم التجغغارة الخارجيغغة لماغغر  %51.51خغغالل الفتغغرة  5110-5155ليا غ صحجغغم
التجارة الخارجية إلى  75.333مليار جنيه عام  5110مقارنة بغ  5.415مليار جنيه عام .5155
 تزاي عجز الميزان التجاري لمار بنسغةة  %18.34خغالل الفتغرة  5110-5155لياغ إجمغالي قيمغة
العجز إلى  17.869مليار جنيه عام  5110مقارنة بغ  3.925مليار جنيه عام .5155
 بل مع ل نمو إجمالي قيمة الاادرات المارية صحسب درجة التانيع  %57.35خالل الفترة -5155
 5110ليا إجمغالي قيمغة الاغادرات إلغى  4.114مليغار جنيغه عغام  5110مقارنغة بغغ  3.347مليغار
جنيه عام .5155
 بلغغغ معغغغ ل نمغغغو إجمغغغالي قيمغغغة الغغغواردات الماغغغرية صحسغغغب درجغغغة االسغغغتخ ام  %54.41خغغغالل الفتغغغرة
 5110-5155ليا إجمغالي قيمغة الغواردات إلغى  3.453مليغار جنيغه عغام  5110مقارنغة بغغ 4.555

مليار جنيه عام .5155

 انخفضت نسةة تغطية صادرات مار إلى وارداتها بنسةة  %3.13خغالل الفتغرة  5110-5155لتاغ
إلى  %35.05عام  5110مقارنة بغ  %74.13عام  ،5155وذلك لنمو إجمالي قيمغة الغواردات بنسغةة
 %54.41خالل الفترة  5110-5155مقارنغة بغغنمو إجمغالي قيمغة الاغادرات بنسغةة  %57.35خغالل
نفس الفترة.
 بلغت األهمية النسةية لاادرات الوقود  %41.41فغي إجمغالي قيمغة الاغادرات الماغرية عغ متوسغ

الفترة  5110-5155ليحت بذلك المرتةة األولى في قائمة الاادرات السلعية ،تاله ك م سغلع تامغة

الاغغغنع ،سغغغلع ناغغغ

ماغغغنعة ،القطغغغ الخغغغام ،المغغغواد الخغغغام بأهميغغغة نسغغغةية ،%57.14 ،%53.31

 %4.31 ،%55.57على الترتيب.
 بلغت األهميغة النسغةية لغواردات السغلع الوسغيطة  %74.30فغي إجمغالي قيمغة الغواردات الماغرية عغ
متوس الفترة  5110-5155لتحت بذلك المرتةغة األولغى فغي قائمغة الغواردات السغلعية ،تالهغا كغ مغ
سلع استثمارية ،سغلع اسغتهالكية غيغر معمغرة ،المغواد الخغام ،سغلع اسغتهالكية معمغرة ،الوقغود بأهميغة
نسةية  %7.03 ،%4.40 ،%55.14 ،%55.53 ،%31.33على الترتيب.

قطاع نظم المعلومات والتحول الرقمي
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اإلدارة المركزية لالصحاا والتقارير والنشر االلكتروني

شك رقم ()14

األهمية النسةية للاادرات صحسب درجة التانيع ع متوس الفترة 1881 - 1891
المواد الخام
6.75%

القطن الخام
11.83%

الوقود
49.69%

سلع نصف مصنعة
13.94%
سلع تامة الصنع
17.79%

شك رقم ()11

األهمية النسةية للواردات صحسب درجة االستخ ام ع متوس الفترة 1881 - 1891
سلع استهالكية
معمرة
4.60%

الوقود
3.02%

سلع وسيطة
36.70%
سلع استثمارية
25.27%

قطاع نظم المعلومات والتحول الرقمي
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المواد الخام
11.54%

سلع استهالكية غير
معمرة
18.87%

اإلدارة المركزية لالصحاا والتقارير والنشر االلكتروني

جدول رقم ()5

قطاع نظم المعلومات والتحول الرقمي
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اإلدارة المركزية لالصحاا والتقارير والنشر اإللكتروني

 -5-2تطور الاادرات والواردات المارية خالل الفترة :1791 - 1791
 بل غ مع غ ل نمغغو صحجغغم التجغغارة الخارجيغغة لماغغر  %99.22خغغالل الفتغغرة  1291-1291ليا غ صحجغغم
التجارة الخارجية إلى  5.5.9مليار جنيه عام  1291مقارنة بغ  99..1مليون جنيه عام .1291

 تزاي عجز الميزان التجاري لمار بنسغةة  %91.94خغالل الفتغرة  1291-1291لياغ إجمغالي قيمغة
العجز إلى  1.991مليار جنيه عام  1291مقارنة بغ  54.9مليون جنيه عام .1291

 بل مع ل نمو إجمالي قيمة الاادرات المارية صحسب درجة التانيع  %99.51خالل الفترة -1291

 1291ليا إجمالي قيمغة الاغادرات إلغى  9.1.9مليغار جنيغه عغام  1291مقارنغة بغغ  .9..9مليغون

جنيه عام .1291
 بلغغغ معغغغ ل نمغغغو إجمغغغالي قيمغغغة الغغغواردات الماغغغرية صحسغغغب درجغغغة االسغغغتخ ام  %94.94خغغغالل الفتغغغرة
 1291-1291ليا إجمغالي قيمغة الغواردات إلغى  ..919مليغار جنيغه عغام  1291مقارنغة بغغ .22.2

مليون جنيه عام .1291

 انخفضت نسةة تغطية صادرات مار إلى وارداتها بنسةة  %..9.خغالل الفتغرة  1291-1291لتاغ
إلى  %49.49عام  1291مقارنة بغ  %95.99عام  ،1291وذلك لنمو إجمالي قيمغة الغواردات بنسغةة
 %94.94خالل الفترة  1291-1291مقارنغة بغغنمو إجمغالي قيمغة الاغادرات بنسغةة  %99.51خغالل
نفس الفترة.
 بلغغغت األهميغغة النسغغةية لاغغادرات القطغ الخغغام  %...1.فغغي إجمغغالي قيمغغة الاغغادرات الماغغرية عغ
متوسط الفترة  1291-1291ليحت بذلك المرتةغة األولغى فغي قائمغة الاغادرات السغلعية ،تغال كغ مغ
سلع تامة الاغنع ،الوقغود ،سغلع ناغ

ماغنعة ،المغواد الخغام بأهميغة نسغةية ،%91.99 ،%99.19

 %9.91 ،%19.59على الترتيب.
 بلغت األهميغة النسغةية لغواردات السغلع الوسغيطة  %.5.41فغي إجمغالي قيمغة الغواردات الماغرية عغ
متوسط الفترة  1291-1291لتحت بذلك المرتةغة األولغى فغي قائمغة الغواردات السغلعية ،تالهغا كغ مغ
سلع استثمارية ،المغواد الخغام ،سغلع اسغتهالكية غيغر معمغرة ،سغلع اسغتهالكية معمغرة ،الوقغود بأهميغة
نسةية  %..19 ،%9.91 ،%19.29 ،%19.94 ،%9..99على الترتيب.

قطاع نظم المعلومات والتحول الرقمي
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اإلدارة المركزية لالصحاا والتقارير والنشر االلكتروني

شك رقم ()11

األهمية النسةية للاادرات صحسب درجة التانيع ع متوسط الفترة 1791 - 1791
المواد الخام
8.41%

أخرى
0.03%

القطن الخام
33.03%

سلع نصف مصنعة
14.54%

الوقود
21.82%

سلع تامة الصنع
22.17%

شك رقم ()19

األهمية النسةية للواردات صحسب درجة االستخ ام ع متوسط الفترة 1791 - 1791
سلع استهالكية
معمرة
4.71%

الوقود
3.17%
سلع وسيطة
35.61%

سلع استثمارية
23.77%

قطاع نظم المعلومات والتحول الرقمي
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سلع استهالكية
غير معمرة
14.98%

المواد الخام
17.76%

اإلدارة المركزية لالصحاا والتقارير والنشر االلكتروني

جدول رقم ()6

قطاع نظم المعلومات والتحول الرقمي
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اإلدارة المركزية لالصحاا والتقارير والنشر اإللكتروني

 -6-2تطور الهيكل السلعي للاادرات والواردات المارية خالل الفترة :4691 - 4661
 بل غ مع غ ل نمغغو صحجغغم التجغغارة الخارجيغغة لماغغر  %16.0خغغالل الفتغغرة  0691-06.1لياغغل صحجغغم
التجارة الخارجية إلى  .9360مليون جنيه عام  0691مقارنة بغ  .1666مليون جنيه عام 606.1

 انخفغ

عجغغز الميغزان التجغغار لماغغر بنسغ ة  %33.33خغغالل الفتغغرة  4631-4691لياغغل إجمغغالي

قيمة العجز إلى  41.6مليون جنيه عام  4631مقارنة بغ  4.1.1مليون جنيه عام 64691

 بل مع ل نمو إجمالي قيمة الاادرات المارية صحسغ درجغة التاغني  %3.63خغالل الفتغرة -4691
 4631ليال إجمالي قيمة الاادرات إلى  33464مليون جنيغه عغام  4631مقارنغة بغغ  431.1مليغون

جنيه عام 64691
 بلغغ معغغغ ل تراجغغغ إجمغغغالي قيمغغة الغغغواردات الماغغغرية صحسغغغ درجغغة االسغغغتخ ام  %3.43خغغغالل الفتغغغرة
 4631-4691ليال إجمالي قيمة الواردات إلغى  314.1مليغون جنيغه عغام  4631مقارنغة بغغ 141.1

مليون جنيه عام 64691

 ارتفعت نس ة تغطيغة صغادرات ماغر إلغى وارداتهغا بنسغ ة  %6.33خغالل الفتغرة  4631-4691لتاغل
إلى  %69..4عام  4631مقارنة بغ  %39.39عام  ،4691وذلك لنمو إجمالي قيمة الاادرات بنس ة
 %3.63خالل الفترة  4631-4691مقارنة بتراج قيمة الواردات بنس ة  %3.43خالل نفس الفترة6
 بلغغغت األهميغغة النسغ ية لاغغادرات القطغ الخغغام  %1..31فغغي إجمغغالي قيمغغة الاغغادرات الماغغرية عغ
متوسط الفترة  4631-4691ليحتل بذلك المرت غة األولغى فغي قائمغة الاغادرات السغلعية ،تغال كغل مغ
سل تامة الاغن  ،سغل ناغ

ماغنعة ،المغواد الخغام ،الوقغود بأهميغة نسغ ية ،%44.43 ،%41.34

 %3.34 ،%3.36على الترتي 6
 بلغت األهميغة النسغ ية لغواردات السغل الوسغيطة  %4..16فغي إجمغالي قيمغة الغواردات الماغرية عغ
متوسط الفترة  4631-4691لتحتل بذلك المرت غة األولغى فغي قائمغة الغواردات السغلعية ،تالهغا كغل مغ
سل استثمارية ،المغواد الخغام ،سغل اسغتهالكية غيغر معمغرة ،الوقغود ،سغل اسغتهالكية معمغرة بأهميغة
نس ية  %4.64 ،%3633 ،%43.13 ،%46..6 ،%44.63على الترتي 6

قطاع نظم المعلومات والتحول الرقمي
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شكل رقم ()41

األهمية النس ية للاادرات صحس درجة التاني ع متوسط الفترة 4691 - 4661
الوقود
5.32%
المواد الخام
7.79%

أخرى
1.67%

سلع نصف مصنعة
12.15%

القطن الخام
48.54%
سلع تامة الصنع
24.52%

شكل رقم ()46

األهمية النس ية للواردات صحس درجة االستخ ام ع متوسط الفترة 4691 - 4661
سلع استهالكية معمرة
1.91%
الوقود
7.73%

أخرى
4.01%

سلع استهالكية غير
معمرة
15.03%

سلع وسيطة
28.49%
المواد الخام
19.89%

سلع استثمارية
22.95%

قطاع نظم المعلومات والتحول الرقمي
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اإلدارة المركزية لالصحاا والتقارير والنشر االلكتروني

جدول رقم ()7

قطاع نظم المعلومات والتحول الرقمي
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