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اتجاهات الواردات المصرية
(يناير/مارس  2222مقارنة بيناير/مارس )2221

================
يتضمن القسم األول من هذا التقرير دراسة وتحليل التوزيع الجغرافي للواردات المصرية (البترولية
والغير بترولية) خالل الفترة يناير/مارس  2222مقارنة بيناير/مارس  2221وفقاً لخمسة معايير

رئيسية تتمثل في كل من األكثر أهمية نسبية ،األكثر نمواً ،األقل نمواً ،األكثر انخفاضاً ،األقل انخفاضاً
لتحديد مدى مساهمة كل دولة في إجمالي قيمة الواردات المصرية .وقد ارتفع إجمالي قيمة الواردات

بنسبة  %12.95ليصل إلى  23.122مليار دوالر ( %92.90غير بترولية %7.10 ،بترولية) خالل
الفترة يناير/مارس  2222مقارنة بـ  22.529مليار دوالر ( %93.63غير بترولية%6.37 ،
بترولية) خالل نفس الفترة عام  .2221كما ارتفعت قيمة الواردات الغير بترولية بنسبة %12.07
لتصل إلى  21.541مليار دوالر مقارنة بـ  19.222مليار دوالر خالل نفس الفترة عام  .2221في
حين ارتفعت قيمة الواردات البترولية بنسبة  %26.02لتصل إلى  1.647مليار دوالر مقارنة بـ

 1.307مليار دوالر خالل نفس الفترة عام  .2221ويوجد تركز في االستيراد من  15دولة تساهم بــ
 %69.23من إجمالي قيمة الواردات المصرية خالل الفترة يناير/مارس  ،2222وتأتي في مقدمة هذه
الدول كل من الصين ( ،)%11.19الواليات المتحدة ( ،)%7.94السعودية ( ،)%5.73تركيا
( ،)%4.92ألمانيا (.)%4.42
ويتضمن القسم الثاني من هذا التقرير دراسة وتحليل الهيكل السلعي للواردات المصرية (وفقاً للكود

الرباعي) ويشمل هذا القسم تصنيفاً للواردات السلعية خالل الفترة يناير/مارس  2222وفقاً لخمسة
معايير رئيسية تتمثل في كل من األكثر أهمية نسبية ،األكثر نمواً ،األقل نمواً ،األكثر انخفاضاً ،األقل

انخفاضاً .وذلك بهدف تحديد مدى مساهمة كل مجموعة من هذه الواردات السلعية في إجمالي قيمة

الواردات المصرية .ويوجد تركز في الواردات السلعية المصرية (وفقاً للكود الرباعي) خالل الفترة
يناير/مارس  ،2222حيث تبلغ األهمية النسبية لواردات أهم  15سلعة  %39.14من إجمالي قيمة

الواردات.

ويتضمن القسم الثالث تحليالً ألهم الق اررات المتعلقة بالواردات الصادرة من كل من السيد رئيس
الجمهورية ،السيد رئيس الوزراء ،السادة الوزراء ،والمنشورة بالجريدة الرسمية والوقائع المصرية خالل
الفترة يناير/مارس .2222
قطاع نظم وتكنولوجيا المعلومات
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القسم األول :التوزيع الجغرافي للواردات المصرية خالل الفترة يناير/مارس
:2222
 -1-1الواردات من الدول األكثر أهمية نسبية:
يالحظ وجود تركز في عدد الدول التي تستورد منها مصر خالل الفترة يناير/مارس  ،2222حيث
تبلغ األهمية النسبية ألهم  15دولة مصدرة لمصر  %19.23من إجمالي قيمة الواردات

المصرية .وتتمثل أهم هذه الدول في كل من:

 تأتي الصين في المرتبة األولى في قائمة أهم الدول المصدرة لمصر بقيمة  3.271مليار دوالر
وبأهمية نسبية  %11.19من إجمالي قيمة الواردات مقارنة بـ  %17.27خالل نفس الفترة عام
 .2221وقد ارتفع إجمالي قيمة الواردات من الصين بنسبة  %12.42خالل الفترة يناير/مارس
 2222مقارنة بنفس الفترة عام .2221
 تأتي الواليات المتحدة في المرتبة الثانية في قائمة أهم الدول المصدرة لمصر بقيمة  1.242مليار
دوالر وبأهمية نسبية  %7.94من إجمالي قيمة الواردات مقارنة بـ  %2.42خالل نفس الفترة عام
 .2221وقد ارتفع إجمالي قيمة الواردات من الواليات المتحدة بنسبة  %1.52خالل الفترة
يناير/مارس  2222مقارنة بنفس الفترة عام .2221
 تأتي السعودية في المرتبة الثالثة في قائمة أهم الدول المصدرة لمصر بقيمة  1.322مليار دوالر،
وبأهمية نسبية  %5.73من إجمالي قيمة الواردات مقارنة بـ  %4.75خالل نفس الفترة عام

 .2221وقد ارتفع إجمالي قيمة الواردات من السعودية بنسبة  %31.21خالل الفترة يناير/مارس
 2222مقارنة بنفس الفترة عام .2221
 تأتي تركيا في المرتبة الرابعة في قائمة أهم الدول المصدرة لمصر بقيمة  1.151مليار دوالر
وبأهمية نسبية  %4.92من إجمالي قيمة الواردات مقارنة بـ  %4.29خالل نفس الفترة عام
 .2221وقد ارتفع إجمالي قيمة الواردات من تركيا بنسبة  %37.71خالل الفترة يناير/مارس
 2222مقارنة بنفس الفترة عام .2221

 تأتي ألمانيا في المرتبة الخامسة في قائمة أهم الدول المصدرة لمصر بقيمة  1.242مليار دوالر
وبأهمية نسبية  %4.42من إجمالي قيمة الواردات مقارنة بـ  %5.12خالل نفس الفترة عام
 .2221وقد انخفض إجمالي قيمة الواردات من ألمانيا بنسبة  %2.21خالل الفترة يناير/مارس
 2222مقارنة بنفس الفترة عام .2221
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شكل رقم ()1
الواردات من الدول األكثر أهمية نسبية خالل الفترة يناير/مارس 2222
الواليات المتحدة
7.94%
الصين
16.69%

أخرى
30.77%

السعودية
5.73%

الكويت
1.83%

تركيا
4.98%
ألمانيا
4.48%

روسيا االتحادية
4.46%
الهند
4.43%

قطاع نظم وتكنولوجيا المعلومات

البرازيل
4.31%
إيطاليا
2.88%

-3-

اإلمارات
2.65%
أوكرانيا
2.58%

إندونيسيا
2.20%

فرنسا
1.88%

كوريا الجنوبية
2.19%

اإلدارة المركزية لالحصاء والتوثيق

العدد ( – )02مايو 0200

اتجاهات الواردات المصرية

جدول رقم ()1

قطاع نظم وتكنولوجيا المعلومات

-4-

اإلدارة المركزية لالحصاء والتوثيق

العدد ( – )02مايو 0200

اتجاهات الواردات المصرية

 -2-1الواردات من الدول األكثر نمواً:

 تمثلت أهم الواردات من الدول األكثر نمواً في  15دولة تستحوذ على  %2.51من إجمالي قيمة

الواردات المصرية خالل الفترة يناير/مارس  .2222وتأتي فنزويال في المرتبة األولى في قائمة
الدول األكثر نمواً بمعدل نمو  ،%478516.53وبقيمة  22.11مليون دوالر مقارنة بـ 2.225
مليون دوالر خالل نفس الفترة عام .2221

 تأتي جورجيا في المرتبة الثانية في قائمة الدول األكثر نمواً بمعدل نمو  ،%7491.39وبقيمة
 2.71مليون دوالر مقارنة بـ  2.11مليون دوالر خالل نفس الفترة عام  .2221تليها الجابون في
المرتبة الثالثة بمعدل نمو  ،%1974.43وبقيمة  1.25مليون دوالر مقارنة بـ  2.29مليون دوالر
خالل نفس الفترة عام .2221

 تأتي سيراليون في المرتبة الرابعة في قائمة الدول األكثر نمواً بمعدل نمو  ،%1727.24وبقيمة
 2.24مليون دوالر مقارنة بـ  2.222مليون دوالر خالل نفس الفترة عام  .2221تليها ألبانيا في
المرتبة الخامسة بمعدل نمو  ،%1421.51وبقيمة  1.52مليون دوالر مقارنة بـ  2.12مليون
دوالر خالل نفس الفترة عام .2221

شكل رقم ()2

الواردات من الدول األكثر نمواً خالل الفترة يناير/مارس 2222
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 -3-1الواردات من الدول األقل نموًا:

 تمثلت أهم الواردات من الدول األقل نمواً في  15دولة تستحوذ على  %33.52من إجمالي قيمة
الواردات المصرية خالل الفترة يناير/مارس  .2222وتأتي فرنسا في المرتبة األولى في قائمة الدول

األقل نمواً بمعدل نمو  ،%2.52وبقيمة  435.47مليون دوالر مقارنة بـ  433.23مليون دوالر
خالل نفس الفترة عام .2221

 تأتي المملكة المتحدة في المرتبة الثانية في قائمة الدول األقل نمواً بمعدل نمو  ،%2.92وبقيمة
 413.12مليون دوالر مقارنة بـ  429.93مليون دوالر خالل نفس الفترة عام  .2221تليها
سلوفاكيا في المرتبة الثالثة بمعدل نمو  ،%1.11وبقيمة  25.13مليون دوالر مقارنة بـ 24.22

مليون دوالر خالل نفس الفترة عام  .2221وتأتي السنغال في المرتبة الرابعة بمعدل نمو

 ،%1.42وبقيمة  2.315مليون دوالر مقارنة بـ  2.312مليون دوالر خالل نفس الفترة عام
 .2221تليها البحرين في المرتبة الخامسة بمعدل نمو  ،%1.11وبقيمة  151.21مليون دوالر
مقارنة بـ  153.15مليون دوالر خالل نفس الفترة عام .2221
شكل رقم ()3
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 -4-1الواردات من الدول األكثر انخفاضاً:

 تمثلت أهم الواردات من الدول األكثر انخفاضاً في  15دولة تستحوذ على  %2.17من إجمالي

قيمة الواردات المصرية خالل الفترة يناير/مارس  .2222وتأتي جزر المالديف في المرتبة األولى

في قائمة الدول األكثر انخفاضاً بمعدل تراجع  ،%99.99وبقيمة  2.2224مليون دوالر مقارنة بـ
 3.22مليون دوالر خالل نفس الفترة عام  .2221تليها ساموا األمريكية في المرتبة الثانية بمعدل

تراجع  ،%99.97وبقيمة  2.221مليون دوالر مقارنة بـ  4.51مليون دوالر خالل نفس الفترة
عام  .2221وتأتي هندوراس في المرتبة الثالثة بمعدل تراجع  ،%92.95وبقيمة  2.224مليون

دوالر مقارنة بـ  2.37مليون دوالر خالل نفس الفترة عام .2221

 تأتي أرمينيا في المرتبة الرابعة في قائمة الدول األكثر انخفاضاً بمعدل تراجع  ،%92.77وبقيمة
 2.2221مليون دوالر مقارنة بـ  2.21مليون دوالر خالل نفس الفترة عام  .2221تليها جزر
مارشال في المرتبة الخامسة بمعدل تراجع  ،%97.17وبقيمة  2.222مليون دوالر مقارنة بـ

 2.35مليون دوالر خالل نفس الفترة عام .2221

شكل رقم ()4

الواردات من الدول األكثر انخفاضاً خالل الفترة يناير/مارس 2222
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 -5-1الواردات من الدول األقل انخفاضاً:

 تمثلت أهم الواردات من الدول األقل انخفاضاً في  15دولة تستحوذ على  %17.52من إجمالي
قيمة الواردات المصرية خالل الفترة يناير/مارس  .2222وتأتي ألمانيا في المرتبة األولى في قائمة
الدول األقل انخفاضاً بمعدل تراجع  ،%2.21وبقيمة  1.242مليار دوالر مقارنة بـ  1.213مليار

دوالر خالل نفس الفترة عام  .2221تليها روسيا االتحادية في المرتبة الثانية بمعدل تراجع
 ،%4.24وبقيمة  1.234مليار دوالر مقارنة بـ  1.272مليار دوالر خالل نفس الفترة عام
 .2221وتأتي البوسنة والهرسك في المرتبة الثالثة بمعدل تراجع  ،%1.12وبقيمة  1.21مليون
دوالر مقارنة بـ  1.35مليون دوالر خالل نفس الفترة عام .2221

 تأتي الفلبين في المرتبة الرابعة في قائمة الدول األقل انخفاضاً بمعدل تراجع  ،%7.29وبقيمة
 5.29مليون دوالر مقارنة بـ  5.19مليون دوالر خالل نفس الفترة عام  .2221تليها أسبانيا في
المرتبة الخامسة بمعدل تراجع  ،%7.32وبقيمة  329.32مليون دوالر مقارنة بـ  419.92مليون

دوالر خالل نفس الفترة عام .2221

شكل رقم ()5

الواردات من الدول األقل انخفاضاً خالل الفترة يناير/مارس 2222
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ألمانيا -2.21%

-4%
-6%
-8%
-10%
-12%
-14%

-15.59%

-14.43%

قطاع نظم وتكنولوجيا المعلومات

-2%

-16%
-18%
-20%
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العدد ( – )02مايو 0200

اتجاهات الواردات المصرية
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اإلدارة المركزية لالحصاء والتوثيق

العدد ( – )02مايو 0200

اتجاهات الواردات المصرية

القسم الثاني :الهيكل السلعي للواردات المصرية خالل الفترة يناير/مارس :2222

 -1-2الواردات السلعية األكثر أهمية نسبية:

يالحظ وجود تركز في الواردات السلعية المصرية (وفقاً للكود الرباعي) خالل الفترة يناير/مارس ،2222

حيث تبلغ األهمية النسبية لواردات أهم  15سلعة  %39.14من إجمالي قيمة الواردات المصرية.

وتتمثل أهم الواردات السلعية خالل الفترة يناير/مارس  2222في كل من:

 زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية ،خاماً (كود  )2729بأهمية نسبية
 %3.79من إجمالي قيمة الواردات .وقد ارتفع إجمالي قيمة واردات مصر من هذا البند بنسبة
 %13.37ليصل إلى  279.92مليون دوالر مقارنة بـ  771.12مليون دوالر خالل نفس الفترة
عام .2221
 ذرة (كود  )1225بأهمية نسبية  %3.14من إجمالي قيمة الواردات .وقد ارتفع إجمالي قيمة
واردات مصر من هذا البند بنسبة  %1.22ليصل إلى  243.29مليون دوالر مقارنة بـ 722.25

مليون دوالر خال ل نفس الفترة عام .2221

 سيارات ركوب خاصة لنقل األشخاص (كود  )2723بأهمية نسبية  %3.12من إجمالي قيمة
الواردات .وقد انخفض إجمالي قيمة واردات مصر من هذا البند بنسبة  %17.23ليصل إلى

 233.73مليون دوالر مقارنة بـ  1.215مليار دوالر خالل نفس الفترة عام .2221

 حنطة (قمح) وخليط حنطة مع شيلم (كود  )1221بأهمية نسبية  %3.52من إجمالي قيمة
الواردات .وقد انخفض إجمالي قيمة واردات مصر من هذا البند بنسبة  %13.52ليصل إلى

 229.72مليون دوالر مقارنة بـ  959.24مليون دوالر خالل نفس الفترة عام .2221

 أدوية ،مكونة من منتجات مخلوطة أو غير مخلوطة معدة لالستعمال في الطب العالجي أو الوقائي،
مهيأة بمقادير معايرة (كود  )3224بأهمية نسبية  %3.51من إجمالي قيمة الواردات .وقد ارتفع
إجمالي قيمة واردات مصر من هذا البند بنسبة  %22.93ليصل إلى  213.11مليون دوالر

مقارنة بـ  111.52مليون دوالر خالل نفس الفترة عام .2221

 فول الصويا (كود  )1221بأهمية نسبية  %3.39من إجمالي قيمة الواردات .وقد ارتفع إجمالي
قيمة واردات مصر من هذا البند بنسبة  %7.29ليصل إلى  727.17مليون دوالر مقارنة بـ

 733.17مليون دوالر خالل نفس الفترة عام .2221

قطاع نظم وتكنولوجيا المعلومات
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اإلدارة المركزية لالحصاء والتوثيق

العدد ( – )02مايو 0200

اتجاهات الواردات المصرية

شكل رقم ()1

الواردات السلعية األكثر أهمية نسبية خالل الفترة يناير/مارس 2222
غازات نفط وهيدروكربونات غازية
أخر
3.31%
أجهزة للهاتف [تليفون]
2.09%

فول الصويا
3.39%

أدوية ،مكونة من منتجات مخلوطة
أو غير مخلوطة معدة لالستعمال
في الطب العالجي أو الوقائي،
مهيأة بمقادير معايرة
3.51%

خردة وفضالت ،ناتجة عن اعادة
صهر خردة الحديد أو الصلب
2.07%

حنطة (قمح) وخليط حنطة مع شيلم
3.58%
سيارات ركوب خاصة لنقل
األشخاص
3.60%
ذرة
3.64%

منتجات مسطحة من حديد أو صلب
من غير الخالئط ،مدرفلة بالحرارة،
عرض >  600مم ،غير مكسوة
وال مطلية وال مغطاة
1.93%

زيوت نفط وزيوت متحصل عليها
من مواد معدنية قارية ،خاما ً
3.79%

أخرى
60.36%

لحوم فصيلة األبقار ،مجمدة
1.93%
زيت نخيل وجزئياته ،غير معدل
كيميائيا ً
1.89%
بوليميرات االيثيلين ،في أشكالها
األولية
1.85%

قطاع نظم وتكنولوجيا المعلومات
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منتجات نصف جاهزة من حديد أو
صلب من غير الخالئط
1.42%
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اإلدارة المركزية لالحصاء والتوثيق

العدد ( – )02مايو 0200

اتجاهات الواردات المصرية

 -2-2الواردات السلعية األكثر نمواً:
يالحظ أن أغلب الواردات السلعية التي حققت معدالت نمو مرتفعة جداً ذات قيماً متوسطة نسبي ًا

مما يدل على نوعاً من االستقرار النسبي لقيم واردات هذه السلع ،حيث بلغت نسبة مساهمة
واردات أهم  15سلعة األكثر نمواً  %1.57من إجمالي قيمة الواردات المصرية خالل الفترة

يناير/مارس  .2222وتتمثل أهم الواردات السلعية األكثر نمواً (وفق ًا للكود الرباعي) خالل الفترة

يناير/مارس  2222في كل من:

 زجاج مسحوب وزجاج منفوخ ،ألواحاً (كود  )7224بمعدل نمو  ،%279360.30وبقيمة 1.24
مليون دوالر مقارنة بـ  2.221مليون دوالر خالل نفس الفترة عام .2221
 منجنيز ومصنوعاته (كود  )2111بمعدل نمو  ،%104834.40وبقيمة  2.42مليون دوالر
مقارنة بـ  2.2224مليون دوالر خالل نفس الفترة عام .2221

 خيوط بريم ،وبريم من صفيحات وأشكال مماثلة (كود  )5121بمعدل نمو  ،%30242.87وبقيمة
 2.23مليون دوالر مقارنة بـ  2.221مليون دوالر خالل نفس الفترة عام .2221

 مواسير وأنابيب ولوازم مواسير وأنابيب ،من نيكل (كود  )7527بمعدل نمو ،%15554.02
وبقيمة  1.55مليون دوالر مقارنة بـ  2.212مليون دوالر خالل نفس الفترة عام .2221

 نفايات وفضالت من ورق أو ورق مقوي معدة العادة التصنيع (كود  )4727بمعدل نمو
 ،%14547.44وبقيمة  2.97مليون دوالر مقارنة بـ  2.211مليون دوالر خالل نفس الفترة عام

.2221
 منتجات نصف جاهزة من حديد أو صلب من غير الخالئط (كود  )7227بمعدل نمو
 ،%6738.20وبقيمة  332.21مليون دوالر مقارنة بـ  4.221مليون دوالر خالل نفس الفترة

عام .2221

 مخاليط قارية أساسها األسفلت أو القار (كود  )2715بمعدل نمو  ،%3384.45وبقيمة 11.57
مليون دوالر مقارنة بـ  2.471مليون دوالر خالل نفس الفترة عام .2221

 سراويل داخلية ،قمصان للنوم ،بيجامات ،برانس حمام ،وأصناف مماثلة للرجال والصبية ،من
مصنرات أو كروشيه (كود  )1127بمعدل نمو  ،%2978.43وبقيمة  2.21مليون دوالر مقارنة

بـ  2.2225مليون دوالر خالل نفس الفترة عام .2221
قطاع نظم وتكنولوجيا المعلومات
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اإلدارة المركزية لالحصاء والتوثيق

العدد ( – )02مايو 0200

اتجاهات الواردات المصرية

شكل رقم ()7

الواردات السلعية األكثر نمواً خالل الفترة يناير/مارس 2222
نشادر ال مائي أو محلوله المائي 1886.11%
خيوط من صوف ممشط ،غير مهيأة للبيع بالتجزئة 1927.08%
أسالك مجدولة ،كابالت ،أمراس مضفورة وما يماثلها ،من ألومنيوم غير معزولة للكهرباء 1956.47%
موليبدنيوم ومصنوعاته 2233.46%
مراسي وخطاطيف سفن ،وأجزاؤها ،من حديد صب أو حديد أو صلب 2371.86%
دعامات عريضة ،زوايا وقطاعات وأشكال خاصة ،من حديد أو صلب 2942.11%
جلود مجددة ،أساسها الجلد أو أليافه ،ألواح أو صفا ئح أو أشرطة 2970.05%
سراويل داخلية ،قمصان للنوم ،بيجامات ،برانس حمام ،وأصناف مماثلة للرجال والصبية ،من
مصنرات أو كروشيه

2978.43%

مخاليط قارية أساسها األسفلت أو القار 3384.45%
منتجات نصف جاهزة من حديد أو صلب من غير الخالئط 6738.20%
نفايات وفضالت من ورق أو ورق مقوي معدة العادة التصنيع

14547.44%

مواسير وأنابيب ولوازم مواسير وأنابيب ،من نيكل

15554.02%

خيوط بريم ،وبريم من صفيحات وأشكال مماثلة

30242.87%

منجنيز ومصنوعاته

104834.40%

زجاج مسحوب وزجاج منفوخ ،ألواحا ً
0%

قطاع نظم وتكنولوجيا المعلومات
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اتجاهات الواردات المصرية
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اإلدارة المركزية لالحصاء والتوثيق

العدد ( – )02مايو 0200

اتجاهات الواردات المصرية

 -3-2الواردات السلعية األقل نمواً:
يالحظ أن أغلب الواردات السلعية التي حققت معدالت نمو منخفضة جداً ذات قيماً متوسطة

نسبياً مما يدل على نوعاً من االستقرار النسبي لقيم واردات هذه السلع .وقد بلغت نسبة مساهمة
واردات أهم  15سلعة األقل نمواً  %2.23من إجمالي قيمة الواردات المصرية خالل الفترة

يناير/مارس  .2222وتتمثل أهم الواردات السلعية األقل نمواً (وفقاً للكود الرباعي) خالل الفترة

يناير/مارس  2222في كل من:

 ورق حائط وأغطية جدران مماثلة ،ورق شفاف للزجاج (كود  )4214بمعدل نمو  ،%2.22وبقيمة
 2.77مليون دوالر مقارنة بـ  2.71مليون دوالر خالل نفس الفترة عام .2221

 أقمشة مصنرة أو كروشيه ،عرض >  32سم ،وزن >  %5من خيوط قابلة للمط االستومير أو من
خيوط مطاط ،عدا الداخلة في البند ( 1221كود  )1224بمعدل نمو  ،%2.34وبقيمة 12.27

مليون دوالر مقارنة بـ  12.23مليون دوالر خالل نفس الفترة عام .2221

 لمبات وأنابيب كهربائية ،تضيء بتوهج الشعيرات أو بالتفريغ (كود  )2539بمعدل نمو ،%2.37
وبقيمة  12.95مليون دوالر مقارنة بـ  12.92مليون دوالر خالل نفس الفترة عام .2221

 عدد تستعمل باليد ،تعمل بالهواء المضغوط أو هيدروليكياً أو بمحرك كهربائي وغير كهربائي مدمج
بها (كود  )2417بمعدل نمو  ،%2.47وبقيمة  11.14مليون دوالر مقارنة بـ  11.52مليون
دوالر خالل نفس الفترة عام .2221
 هياكل مجهزة بمحركات ،للمركبات الداخلة في البنود من  2721إلى ( 2725كود  )2721بمعدل
نمو  ،%2.77وبقيمة  2.23مليون دوالر مقارنة بـ  2.71مليون دوالر خالل نفس الفترة عام

.2221
 مظالت ،مطر ،شمس ،حدائق ،وأصناف مماثلة (كود  )1121بمعدل نمو  ،%2.29وبقيمة 2.23
مليون دوالر مقارنة بـ  2.22مليون دوالر خالل نفس الفترة عام .2221

 خاليا ومجموعات خاليا (بطاريات) ،مولدة للكهرباء (كود  )2521بمعدل نمو  ،%1.22وبقيمة
 3.54مليون دوالر مقارنة بـ  3.51مليون دوالر خالل نفس الفترة عام .2221

 خامات منجنيز ومركزاتها (كود  )2122بمعدل نمو  ،%1.17وبقيمة  2.272مليون دوالر مقارنة
بـ  2.219مليون دوالر خالل نفس الفترة عام .2221

قطاع نظم وتكنولوجيا المعلومات
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اإلدارة المركزية لالحصاء والتوثيق

العدد ( – )02مايو 0200

اتجاهات الواردات المصرية

شكل رقم ()2

الواردات السلعية األقل نمواً خالل الفترة يناير/مارس 2222
أصناف صناعة الحنفيات وما يماثلها للمواسير والمراجل والخزانات واألوعية المماثلة

2.19%

حابكات منزلقة ،وأجزاؤها

2.16%

أجزاء ولوازم معدة لالستعمال فى اآلالت الداخلة في البنود من  8456إلى  8465بما فيها حوامل العدد أو
أدواتها
أجزاء ولوازم ،عدا األغطية وصناديق النقل وما يماثلها ،لالستعمال في اآلالت واألجهزة الداخلة في البنود
من  8469إلى 8472

1.89%
1.57%

آالت وأجهزة لشغل المطاط أو اللدائن أو لصنع منتجات من هذه المواد ،أخر

1.35%

ايبوكسيدات ،ايبوكسي كحوالت ،ومشتقاتها المهلجنة أوالمسلفنة أوالمنترنة أو المنترزة

1.26%

نحاس نقي وخالئط نحاسية ،بأشكال خام

1.189%

خامات منجنيز ومركزاتها

1.174%

خاليا ومجموعات خاليا (بطاريات) ،مولدة للكهرباء

1.02%

مظالت ،مطر ،شمس ،حدائق ،وأصناف مماثلة

0.89%

هياكل مجهزة بمحركات ،للمركبات الداخلة في البنود من  8701إلى 8705

0.77%

عدد تستعمل باليد ،تعمل بالهواء المضغوط أو هيدروليكيا ً أو بمحرك كهربائي وغير كهربائي مدمج بها

0.47%

لمبات وأنابيب كهربائية ،تضيء بتوهج الشعيرات أو بالتفريغ

0.374%

أقمشة مصنرة أو كروشيه ،عرض >  30سم ،وزن >  %5من خيوط قابلة للمط االستومير أو من خيوط
مطاط ،عدا الداخلة في البند 6001

0.337%

ورق حائط وأغطية جدران مماثلة ،ورق شفاف للزجاج

0.0%

قطاع نظم وتكنولوجيا المعلومات
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اإلدارة المركزية لالحصاء والتوثيق

العدد ( – )02مايو 0200

اتجاهات الواردات المصرية

 -4-2الواردات السلعية األكثر انخفاضاً:

يالحظ أن أغلب الواردات السلعية التي حققت معدالت تراجع عالية جداً ذات قيماً منخفضة جداً،

حيث بلغت نسبة مساهمة واردات أهم  15سلعة األكثر انخفاض ًا  %2.23من إجمالي قيمة

الواردات المصرية خالل الفترة يناير/مارس  .2222وتتمثل أهم الواردات السلعية األكثر انخفاضاً

(وفقاً للكود الرباعي) خالل الفترة يناير/مارس  2222في كل من:

 قمصان قصيرة وما يماثلها ،كلسونات وسراويل داخلية أخر ،بيجامات ،برانس حمام وأصناف مماثلة،
للرجال والصبية (كود  )1227بمعدل تراجع  ،%99.25وبقيمة  2.223مليون دوالر مقارنة بـ
 1.79مليون دوالر خالل نفس الفترة عام .2221

 أجهزة إطالق وهبوط المركبات الجوية على ظهر السفن ،والتجهيزات المماثلة (كود  )2225بمعدل
تراجع  ،%99.22وبقيمة  2.225مليون دوالر مقارنة بـ  12.73مليون دوالر خالل نفس الفترة
عام .2221
 بلوزات ،قمصان ،للنساء أو البنات ،من مصنرات أو كروشيه (كود  )1121بمعدل تراجع
 ،%99.59وبقيمة  2.212مليون دوالر مقارنة بـ  4.55مليون دوالر خالل نفس الفترة عام
.2221

 هاليدات وأكاسيد هاليدات من ال فلزات (كود  )2212بمعدل تراجع  ،%99.53وبقيمة 2.222
مليون دوالر مقارنة بـ  2.51مليون دوالر خالل نفس الفترة عام .2221

 فضالت وخردة الخاليا والمجموعات المولدة البطاريات والمدخرات الكهربائية (كود  )2542بمعدل
تراجع  ،%92.24وبقيمة  2.215مليون دوالر مقارنة بـ  2.72مليون دوالر خالل نفس الفترة
عام .2221
 كلس حي وكلس مطفأ وكلس مائي ،عدا أوكسيد وهيدروكسيد الكالسيوم (كود  )2522بمعدل تراجع
 ،%97.24وبقيمة  2.223مليون دوالر مقارنة بـ  1.25مليون دوالر خالل نفس الفترة عام
.2221
 آالت بيع ذاتية الحركة "آلية" للبضائع ،بما فيها آالت تبديل العملة (كود  )2471بمعدل تراجع
 ،%91.73وبقيمة  2.257مليون دوالر مقارنة بـ  1.74مليون دوالر خالل نفس الفترة عام
.2221

 خالئط معدنية خزفية ومصنوعاتها (كود  )2113بمعدل تراجع  ،%95.49وبقيمة  2.211مليون
دوالر مقارنة بـ  2.25مليون دوالر خالل نفس الفترة عام .2221

قطاع نظم وتكنولوجيا المعلومات
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شكل رقم ()9

الواردات السلعية األكثر انخفاضاً خالل الفترة يناير/مارس 2222
 -90.84%أقمشة مصنرة أو كروشيه أخر ،عرض <  30سم ،وزن >  %5من خيوط قابلة للمط اإلستومير أو من
خيوط مطاط
-91.22%

ميكا ،بما فيها الرقائق غير المنتظمة ،فضالت ميكا
محركات وآالت محركة أخر

-91.54%

 -92.28%جلود محضرة بعد الدباغة أو التجفيف ،جلود مرققة "بارشمان" من فصيلتى البقر والخيل
-92.61%

خامات ألومنيوم ومركزاتها

-92.77%

هيدروكربونات ال حلقية

-95.36%

مرو "كوارتز" ،عدا الرمال الطبيعية

-95.49%

خالئط معدنية خزفية ومصنوعاتها
آالت بيع ذاتية الحركة "آلية" للبضائع ،بما فيها آالت تبديل العملة

-96.73%

كلس حي وكلس مطفأ وكلس مائي ،عدا أوكسيد وهيدروكسيد الكالسيوم

-97.84%

فضالت وخردة الخاليا والمجموعات المولدة البطاريات والمدخرات الكهربائية

-98.04%

-102.0%

-99.53%

هاليدات وأكاسيد هاليدات من ال فلزات

-99.59%

بلوزات ،قمصان ،للنساء أو البنات ،من مصنرات أو كروشيه

-99.80%

أجهزة إطالق وهبوط المركبات الجوية على ظهر السفن ،والتجهيزات المماثلة

-99.85%

قمصان قصيرة وما يماثلها ،كلسونات وسراويل داخلية أخر ،بيجامات ،برانس حمام وأصناف مماثلة ،للرجال
والصبية

-100.0%
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 -5-2الواردات السلعية األقل انخفاضاً:
يالحظ أن أغلب الواردات السلعية التي حققت معدالت تراجع منخفضة ذات قيماً منخفضة نسبياً

مما يدل على االستقرار النسبي للواردات من هذه السلع .وقد بلغت نسبة مساهمة واردات أهم
 15سلعة األقل انخفاضاً  %1.22من إجمالي قيمة الواردات المصرية خالل الفترة يناير/مارس

 .2222وتتمثل أهم الواردات السلعية األقل انخفاضاً (وفقاً للكود الرباعي) خالل الفترة

يناير/مارس  2222في كل من:

 أسمنت ومالط وخرسانة ،ومركبات مماثلة متحملة للحرارة ،أخر (كود  )3211بمعدل تراجع
 ،%2.12وبقيمة  9.21مليون دوالر مقارنة بـ  9.22مليون دوالر خالل نفس الفترة عام .2221

 خشب مكثف ،بشكل كتل أو ألواح أو أشرطة وصفيحات أو أشكال خاصة (كود  )4413بمعدل
تراجع  ،%2.27وبقيمة  2.295مليون دوالر مقارنة بـ  2.291مليون دوالر خالل نفس الفترة
عام .2221
 األجهزة الكهربائية لوصل وقطع وتقسيم الدوائر الكهربائية (كود  )2531بمعدل تراجع ،%2.33
وبقيمة  14.73مليون دوالر مقارنة بـ  14.94مليون دوالر خالل نفس الفترة عام .2221

 آالت وأجهزة للطباعة ،آالت نسخ ،آالت فاكسميلى ،وأجزاؤها (كود  )2443بمعدل تراجع ،%2.53
وبقيمة  42.99مليون دوالر مقارنة بـ  49.25مليون دوالر خالل نفس الفترة عام .2221

 فواكه أخر ،طازجة (كود  )2212بمعدل تراجع  ،%2.52وبقيمة  12.45مليون دوالر مقارنة بـ
 12.52مليون دوالر خالل نفس الفترة عام .2221

 ترسكالت ،سكوترات ،عربات ذات بدال ولعب مماثلة ذات عجالت (كود  )9523بمعدل تراجع
 ،%2.11وبقيمة  17.32مليون دوالر مقارنة بـ  17.41مليون دوالر خالل نفس الفترة عام
.2221

 طماطم ،محضرة أو محفوظة بغير الخل أو حمض الخليك (كود  )2222بمعدل تراجع ،%1.21
وبقيمة  1.31مليون دوالر مقارنة بـ  1.32مليون دوالر خالل نفس الفترة عام .2221

 مكثفات كهربائية ،ثابتة أو متغيرة أو قابلة للتعديل (كود  )2532بمعدل تراجع  ،%1.11وبقيمة
 14.24مليون دوالر مقارنة بـ  15.22مليون دوالر خالل نفس الفترة عام .2221

قطاع نظم وتكنولوجيا المعلومات
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شكل رقم ()12
الواردات السلعية األقل انخفاضاً خالل الفترة يناير/مارس 2222
خنور [طحلب الوقود]

-2.10%

آالت وأجهزة أخر للرفع أو التحميل أو التفريغ

-2.04%

معاجين لصنع النماذج

-1.96%

سوائل للفرامل الهيدروليكية وسوائل محضرة أخر لنقل الحركه الهيدروليكية

-1.92%

أنزيمات ،أنزيمات محضرة ،أخر

-1.53%
-1.16%

أحذية أخر

-1.14%

هيدرازين وهيدروكسيل أمين وأمالحهما غير العضوية
مكثفات كهربائية ،ثابتة أو متغيرة أو قابلة للتعديل

-1.11%
-1.06%

طماطم ،محضرة أو محفوظة بغير الخل أو حمض الخليك
 -0.61%ترسكالت ،سكوترات ،عربات ذات بدال ولعب مماثلة ذات عجالت
فواكه أخر ،طازجة

-0.58%

 -0.53%آالت وأجهزة للطباعة ،آالت نسخ ،آالت فاكسميلى ،وأجزاؤها
 -0.33%األجهزة الكهربائية لوصل وقطع وتقسيم الدوائرالكهربائية
 -0.27%خشب مكثف ،بشكل كتل أو ألواح أو أشرطة وصفيحات أو أشكال خاصة
 -0.18%أسمنت ومالط وخرسانة ،ومركبات مماثلة متحملة للحرارة ،أخر
-2.5%

-2.0%

قطاع نظم وتكنولوجيا المعلومات
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ثالث ـاً :أهــم الق ـ اررات المتعلقــة بــالواردات المنشــورة بالجريــدة الرســمية والوقــائع
المصرية خالل الفترة يناير/مارس :2222

 -1-3المجــاالت المختلفــة للق ـ اررات المتعلقــة بالصــادرات المنشــورة بالجريــدة الرســمية
والوقائع المصرية خالل الفترة يناير/مارس 2222:
 -1-1-3ق اررات خاصة بالرقابة على الواردات:
صدرت في هذا الشأن عدة ق اررات تتعلق بكل من:
 فرض رسوم نهائية لمكافحة اإلغراق على الواردات من صنف الجبن اإليدام والجودا ذات منشأ أو
المصدرة من هولندا بنسب تتراوح ما بين  %13.1 - %7.2لصنف الجبن اإليدام- %4.2 ،
 %4.1لصنف الجبن الجودا من القيمة  CIFلمدة خمس سنوات.
 تعديل بعض أحكام الئحة القواعد المنفذة ألحكام القانون رقم  112لسنة  1975في شأن االستيراد
والتصدير ونظام إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة.
 التزام المنتجون والمستوردون باإلنتاج طبقاً للمواصفات القياسية المصرية الملزمة ،ويخضع المنتج
أو السلعة بالكامل لمواصفة واحدة دون تجزئة لبنودها ألكثر من مواصفة.
 إضافة بعض األصناف الغذائية وحذف بعض األصناف األخرى من بيان السلع المرفق بالقرار
الوزاري رقم  991لسنة  2215بشأن بعض السلع التي تستورد بشروط خاصة.

 يشترط لإلفراج عن سيارات الركوب من الفئة ( )M1الواردة لالتجار حتى سبعة مقاعد بخالف

السائق كل من وجود مراكز صيانة معتمدة تتناسب طاقتها االستيعابية للخدمة مع عدد المركبات

المبيعة سنوياً بالسوق المحلية ،توافر قطع الغيار األساسية بحيث تغطي نسبة  %15كحد أدنى
من عدد المركبات ،احتواء المركبة على عدد  2وسادة هوائية على األقل.

 مد فترة الصالحية لكل من (األسماك المجمدة والكبد المجمد) والواردة بالمواصفة القياسية المصرية
رقم ( )2222/2113-2الخاصة "فترات صالحية المنتجات الغذائية الجزء الثاني :فترات الصالحية"
والملزمة بالق اررات الوزارية أرقام  225لسنة  2221و  434لسنة  2222و 229لسنة 2222
لتكون بالنسبة لألسماك المجمدة تسعة أشهر ،وبالنسبة للكبد المجمد عشرة أشهر من تاريخ الذبح.

 تعديل بعض بنود الرسوم بشأن تحصيل مقابل بعض خدمات الواردات الغذائية ،وتنظيم حصول
منشآت التخزين على ترخيص تداول الغذاء.
قطاع نظم وتكنولوجيا المعلومات
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 التزام كافة منتجي ومستوردي وموردي السلع باإلعالن عن العمر االفتراضي لتلك السلع بشكل
واضح تسهل قراءته ومدون كتابة على السلعة ذاتها وعبواتها "إن وجدت" بطريقة يصعب إزالتها،

ويلتزم الموردون خالل تلك المدة بتوفير مراكز الخدمة والصيانة وقطع الغيار الالزمة للمنتج
ويلتزمون كذلك باإلعالن عنه إلعالم المستهلكين .وفي حالة اإلخالل بااللتزامات الواردة بالقرار،
يعاقب المخالف بالعقوبات المقررة بقانون حماية المستهلك ،والتي تنص على غرامة تصل إلى 2

مليون جنيه ،ويمنح المخاطبون بهذا القرار مهلة زمنية ثالثة أشهر لتوفيق أوضاعهم.

 تعديل القواعد المنظمة لتسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى جمهورية مصر العربية،
والتي تمثلت أهمها في كل من:
 إمكانية تقديم المستندات الخاصة بالتسجيل من خالل سفارات وقنصليات الدول المعنية.
 تجديد المستندات التي لها تاريخ صالحية خالل مدة ال تتجاوز ثالثين يوماً من تاريخ انتهائها.
 نشر ما يتم تسجيله وشطبه بصورة شهرية في الوقائع المصرية والموقع اإللكتروني للهيئة العامة
للرقابة على الصادرات والواردات.
 إنشاء لجنة تتولى نظر التظلمات من عدم التسجيل أو الشطب من السجل ،على أن يتم النظر في
التظلم خالل مدة ال تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديمه .ويتم إخطار المتظلم بأسباب عدم
التسجيل أو الشطب واإلجراءات الواجب إتباعها ليتم إعادة التسجيل مرة أخرى.

 -2-1-3تطوير البنية التحتية:
صدرت في هذا الشأن عدة ق اررات تتعلق بتخصيص مساحات أراضي من األراضي المملوكـة ملكيـة
خاصة للدولة الستخدامها في إقامة منطقة استثمارية وبعض المشروعات التنموية فـي العديـد مـن

المحافظات ،وتتمثل أهم هذه الق اررات فيما يلي:

 تخصيص مساحة  147.14فدان ناحية مركز سمسطا لصالح محافظة بني سويف الستخدامها في
إقامة منطقة استثمارية متكاملة للنباتات الطبية والعطرية والتصنيع الزراعي .حيث تلعب المناطق
االستثمارية دو اًر هاماً في دعم االقتصاد القومي من خالل كل من تنمية موارد الدولة من رسوم

النقد األجنبي الذي تحصله الهيئة العامة لالستثمار من المشروعات المقامة داخل هذه المناطق،

سرعة استرداد التكاليف االستثمارية للمشروعات ،تنويع القاعدة اإلنتاجية والخدمية لالقتصاد ،جذب
المزيد من االستثمارات المباشرة وتوطين التكنولوجيات المتقدمة ،تنمية الصادرات المصرية وزيادة
قطاع نظم وتكنولوجيا المعلومات
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قدراتها التنافسية في األسواق العالمية ،باإلضافة إلى توفيرها للعديد من فرص العمل ونقل الخبرات
الفنية األجنبية للعمالة الوطنية داخل هذه المناطق.
 إعادة تخصيص قطعتي أرض ناحية الروبيكي الستخدامها في إقامة منطقة صناعات متطورة
لدباغة الجلود ونقل وإعادة توطين مدابغ مصر القديمة.
 تخصيص مساحة  3772فدان بمحافظة الفيوم لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية إلقامة
مجمع الستخراج وإنتاج األمالح من بحيرة قارون ،واستغالل مناطق استزراع سمكي.

 تخصيص قطعة أرض بمساحة  12522م 2داخل أراضى الهيئة االقتصادية لقناة السويس شرق
بورسعيد الستغاللها في إقامة محطة خدمة وتموين سيارات.
 إعادة تخصيص بعض مساحات األراضي بمحافظة البحر األحمر الستخدامها في إقامة محطات
خدمة وتموين سيارات.
 تخصيص قطعة أرض بمساحة  29.21فدان بمحافظة أسيوط لصالح وزارة البترول والثروة
المعدنية الستخدامها في بعض المشروعات البترولية.
 تخصيص بعض المساحات لصالح جهاز تنمية التجارة الداخلية إلقامة مناطق لوجستية وسالسل
تجارية بناحية غرب الطريق الصحراوي الغربي بمحافظة المنيا ،وناحية مركز أطفيح بمحافظة

الجيزة.
 تخصيص بعض المساحات من األراضي لصـالح الهيئــة العــامة للسـلـع التمــوينية السـتخــدامها في

بعض األغــراض (توسعة صوامع الغالل المقامة بكل من الترامسة بمحافظة قنا ،أطفيح بمحافظة

الجيزة ،وإقامة صوامع الغالل بناحية بلبيس محافظة الشرقية).
 تخصيص قطعة أرض بمســاحة  25929.15م 2بالمنطقة الصناعية بالخارجة  -محافظة الوادي
الجديد لصالح الشركة المصرية لنقل الكهرباء إلقامة محطة محوالت كهرباء جديدة عليها.
 إضافة مساحة مقدارها  311م 2إلى الدائرة الجمركية لمبنى الركاب رقم ( )2بمطار القاهرة الدولي
لتصبح مساحة الدائرة الجمركية بعد اإلضافة  235311م.2
 إضافة مساحة مقدارها  927.559كم 2إلى الدائرة الجمركية بميناء أبو قير البحري لتصبح مساحة
الدائرة الجمركية بعد اإلضافة  2532.293كم.2

قطاع نظم وتكنولوجيا المعلومات
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 -3-1-3إنشـــاء مجـــالس الصـــناعات وتشـــكيل مجـــالس األعمـــال واللجـــان وإصـــدار
القوانين المنظمة:
 إنشاء مجلس الصناعات النسجية بهدف تنمية وتطوير الصناعات النسجية في جمهورية مصر
العربية وتنسيق الجهود المبذولة للنهوض بهذه الصناعات في كافة المجاالت والعمل على تنفيذ
الرؤية اإلستراتيجية لهذه الصناعة .ويقوم المجلس بالتنسيق مع الجهات المعنية بالصناعات

النسجية بما يلي:

 حصر المعوقات التي تواجه الصناعات النسجية ووضع خطة عمل ومؤشر أداء لتنفيذ إستراتيجية
الدولة لتطوير صناعة الغزل النسيج.
 دراسة كافة عناصر التكلفة وتقديم االقتراحات الالزمة لخفضها بشرط عدم المساس بمستويات
الجودة مما يزيد من القدرات التنافسية للمنتجات المحلية مقارنة بالمنتجات المستوردة.
 وضع خريطة تحدد أماكن تجمع الصناعات النسجية وإمكانيات نموها وكيفية زيادة كفاءتها

وقيمتها المضافة ،مع وضع آليات للربط ما بين الصناعات المغذية والشركات الكبرى في مجال

صناعة الغزل والنسيج.
 إيجاد أفضل آليات التواصل مع األسواق العالمية لتوضيح القدرات التصديرية لمصر من مجال
الصناعات النسجية ،وإعداد دراسة لتصميم ماركات مصرية للسوق المحلي والتصديري بالتعاون
مع الجهات المحلية والدولية المختصة بهذا الشأن.
 وضع برنامج تدريبي مهني لضمان تأهيل العمالة المطلوبة لهذه الصناعة وآليات تنفيذه.
 تشكيل الجانب المصري في مجالس األعمال المشتركة مع كل من الجزائر ،باكستان وعلى الجهات
المصرية المعنية والسفارات المصرية ومكاتب التمثيل التجاري بالخارج معاونة كل مجلس في أداء

مهامه وتيسير مباشرته الختصاصاته وتزويده بما يطلبه من بيانات أو معلومات تتعلق بنشاطه.
 التزام كافة الجهات المختصة بتلقي طلبات المستثمرين إلصدار الموافقات أو التصاريح أو
التراخيص الالزمة إلنشاء وتشغيل المشروعات االستثمارية الجديدة أو التوسع في المشروعات

االستثمارية بالبت في تلك الطلبات خالل عشرين يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً جميع

مستنداته.

 تنظيم األمانة الفنية واللجنة االستشارية للمجلس الوطني لتنظيم أعمال القياس والمعايرة
(المترولوجيا) ونظام العمل بها.
قطاع نظم وتكنولوجيا المعلومات
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 إعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة االقتصادية لقناة السويس.
 ضم وزير البترول والثروة المعدنية ووزير السياحة واآلثار ووزير التموين والتجارة الداخلية إلى
عضوية اللجنة الوزارية االقتصادية.
 الترخيص لشركة المشروعات البترولية واالستشارات الفنية "بتروجيت" بتشغيل وإدارة ميناء المعدية
بتروجيت الواقع بمنطقة المعدية.

 تعديل بعض أحكام القانونين رقمي  122لسنة  1921بإنشاء هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة
والمتجددة و  223لسنة  2214بشأن تحفيز إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة وبإلغاء
هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء المنشأة بالقانون رقم  14لسنة 1971

بشأن إنشاء هيئة تنفيذ مشروع منخفض القطارة.
 تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم  17لسنة 2211
وقانون الضريبة على الدمغة الصادر بالقانون رقم  111لسنة .1922

 إصدار قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في األنشطة المالية غير المصرفية.
 إصدار قانون المالية العامة الموحد.
 إصدار الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم إدارة المخلفات الصادر بالقانون رقم  222لسنة .2222
 استثناء بعض المناطق والجهات والمستحقات من الخضوع ألحكام قانون تنظيم استخدام وسائل
الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم  12لسنة .2219

 مد المدة المحددة بالمادة ( )72من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر
لتقديم طلبات توفيق أوضاع مشروعات االقتصاد غير الرسمي لمدة سنة تنتهي في .2223/4/5
 تولي الهيئة العامة لالستثمار والمناطق الحرة التنسيق مع كافة الو ازرات والجهات المعنية باألنشطة
االستثمارية الخاضعة ألحكام قانون االستثمار.

 تعديل بعض أحكام قرار وزير المالية رقم  572لسنة  2222بشأن تشكيل لجان الطعن وبيان
مقارها وتحديد اختصاصها المكاني ومكافآت أعضائها ،وتعديل بعض أحكام قرار وزير المالية رقم

 329لسنة  2211بشأن تشكيل واختصاصات ومقار لجان إنهاء المنازعات الضريبية.
 تجديد العمل بالقرار رقم  245لسنة  2222بشأن منح حوافز وتسهيالت للمستثمرين.

قطاع نظم وتكنولوجيا المعلومات
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 -2-3أهم الق اررات المتعلقة بالصادرات المنشورة بالجريدة الرسمية والوقائع المصرية خالل الفترة يناير/مارس :2222
جدول رقم ()11

أهم الق اررات المتعلقة بالواردات المنشورة بالجريدة الرسمية والوقائع المصرية خالل الفترة يناير/مارس 2222

المصدر :تم تجميعها بواسطة الباحث من الجريدة الرسمية ،الوقائع المصرية.
قطاع نظم وتكنولوجيا المعلومات
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جدول رقم ()12

تابع أهم الق اررات المتعلقة بالواردات المنشورة بالجريدة الرسمية والوقائع المصرية خالل الفترة يناير/مارس 2222

المصدر :تم تجميعها بواسطة الباحث من الجريدة الرسمية ،الوقائع المصرية.
قطاع نظم وتكنولوجيا المعلومات
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جدول رقم ()13

تابع أهم الق اررات المتعلقة بالواردات المنشورة بالجريدة الرسمية والوقائع المصرية خالل الفترة يناير/مارس 2222

المصدر :تم تجميعها بواسطة الباحث من الجريدة الرسمية ،الوقائع المصرية.
قطاع نظم وتكنولوجيا المعلومات
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جدول رقم ()14

تابع أهم الق اررات المتعلقة بالواردات المنشورة بالجريدة الرسمية والوقائع المصرية خالل الفترة يناير/مارس 2222

المصدر :تم تجميعها بواسطة الباحث من الجريدة الرسمية ،الوقائع المصرية.
قطاع نظم وتكنولوجيا المعلومات

- 36 -

اإلدارة المركزية لالحصاء والتوثيق

