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اتجاهات الصادرات المصرية

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

=============

يتضمن القسم األول من هذا التقرير دراسة وتحليل التوزيع الجغ ارفي للصادرات المصرية خالل الفترة
يناير/مارس  ،2222والتي ارتفع إجمالي قيمتها بنسبة  %51.53ليصل إلى  13.211مليار دوالر

( %71.28صادرات غير بترولية %28.72 ،صادرات بترولية) مقارنة بـ  8.718مليار دوالر (%87.99
صادرات غير بترولية %12.01 ،صادرات بترولية) خالل نفس الفترة عام  .2222كما بلغ معدل نمو

الصادرات غير البترولية  %22.76ليصل إجمالي قيمتها إلى  9.417مليار دوالر مقارنة بـ  7.671مليار

دوالر خالل نفس الفترة عام  .2222في حين بلغ معدل نمو الصادرات البترولية  %262.27ليصل إجمالي
قيمتها إلى  3.794مليار دوالر مقارنة بـ  1.047مليار دوالر خالل نفس الفترة عام .2222

ويشمل هذا القسم تصنيفاً لألسواق التصديرية للمنتجات المصرية 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 األسواق في إجمالي قيمة الصادرات المصرية .وقد تم

مالحظة وجود تركز في األسواق التصديرية للمنتجات المصرية خالل الفترة يناير/مارس  ،2222حيث تبلغ

األهمية النسبية ألهم  21سوقاً تصديرياً  %66.80من إجمالي قيمة الصادرات المصرية .وتأتي في مقدمة

هذه األسواق كل من تركيا ( ،)%12.11إيطاليا ( ،)%5.85أسبانيا ( ،)%1..2الهند ( ،)%1.25الصين

(.)%5..2

ويتضمن القسم الثاني من هذا التقرير دراسة وتحليل الهيكل السلعي للصادرات المصرية (وفقاً للكود الرباعي).
ويشمل هذا القسم تصنيفاً للصادرات السلعية المصرية 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 الصادرات السلعية في إجمالي قيمة الصادرات المصرية .وقد
تم مالحظة وجود تركز في الصادرات السلعية المصرية خالل الفترة يناير/مارس  ،2222حيث تبلغ األهمية

النسبية لصادرات أهم  21سلعة (وفقاً للكود الرباعي)  %15..5من إجمالي قيمة الصادرات المصرية.

ويتضمن القسم الثالث تحليالً ألهم الق اررات المتعلقة بالصادرات ،والصادرة من كل من السيد رئيس الجمهورية،
السيد رئيس مجلس الوزراء ،السادة الوزراء ،والمنشورة بالجريدة الرسمية والوقائع المصرية خالل الفترة
يناير/مارس .2222

قطاع نظم وتكنولوجيا المعلومات
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القسم األول :التوزيع الجغ ارفي للصادرات المصرية خالل الفترة يناير/مارس :2222
 -1-1األسواق التصديرية األكثر أهمية نسبية:

يالحظ وجود تركز في األسواق التصديرية للمنتجات المصرية خالل الفترة يناير/مارس  ،2222حيث

تبلغ األهمية النسبية ألهم  15سوقاً تصديرياً  %11.22من إجمالي قيمة الصادرات المصرية.

وتتمثل أهم هذه األسواق التصديرية في كل من:

 تأتي تركيا في المرتبة األولى في قائمة أهم الدول المستوردة من مصر بقيمة  19599مليار دوالر
(منها  19224مليار دوالر غاز مسال) ،وبأهمية نسبية  %12911من إجمالي قيمة الصادرات

مقارنة بـ  %5.97من إجمالي قيمة الصادرات خالل نفس الفترة عام  .2221وقد ارتفع إجمالي
قيمة الصادرات إلى تركيا بنسبة  %227925خالل الفترة يناير/مارس  2222مقارنة بنفس الفترة
عام .2221
 تأتى إيطاليا في المرتبة الثانية في قائمة أهم الدول المستوردة من مصر بقيمة  773922مليون
دوالر ،وبأهمية نسبية  %5925من إجمالي قيمة الصادرات مقارنة بـ  %1929من إجمالي قيمة

الصادرات خالل نفس الفترة عام  .2221وقد ارتفع إجمالي قيمة الصادرات إلى إيطاليا بنسبة
 %41922خالل الفترة يناير/مارس  2222مقارنة بنفس الفترة عام .2221
 تأتى أسبانيا في المرتبة الثالثة في قائمة أهم الدول المستوردة من مصر بقيمة  742921مليون
دوالر (منها  427912مليون دوالر غاز مسال) ،وبأهمية نسبية  %5912من إجمالي قيمة

الصادرات مقارنة بـ  %1.22من إجمالي قيمة الصادرات خالل نفس الفترة عام  .2221وقد ارتفع
إجمالي قيمة الصادرات إلى أسبانيا بنسبة  %172921خالل الفترة يناير/مارس  2222مقارنة بنفس

الفترة عام .2221

 تأتى الهند في المرتبة الرابعة في قائمة أهم الدول المستوردة من مصر بقيمة  192954مليون
دوالر ،وبأهمية نسبية  %5924من إجمالي قيمة الصادرات مقارنة بـ  %5914من إجمالي قيمة
الصادرات خالل نفس الفترة عام  .2221وقد ارتفع إجمالي قيمة الصادرات إلى الهند بنسبة
 %54957خالل الفترة يناير/مارس  2222مقارنة بنفس الفترة عام .2221
 تأتى الصين في المرتبة الخامسة في قائمة أهم الدول المستوردة من مصر بقيمة  135944مليون
دوالر ،وبأهمية نسبية  %4921من إجمالي قيمة الصادرات مقارنة بـ  %3917من إجمالي قيمة
الصادرات خالل نفس الفترة عام  ،2221وقد ارتفع إجمالي قيمة الصادرات إلى الصين بنسبة
 %92945خالل الفترة يناير/مارس  2222مقارنة بنفس الفترة عام .2221
قطاع نظم وتكنولوجيا المعلومات
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 -2-1األسواق التصديرية األكثر نمواً:

 تمثلت أهم األسواق التصديرية األكثر نمواً في  15دولة تستحوذ على  %3917من إجمالي قيمة
الصادرات المصرية خالل الفترة يناير/مارس  .2222وتأتى غينيا االستوائية في المرتبة األولى في
قائمة الدول األكثر نمواً بمعدل نمو  ،%7292943وبقيمة  2.13مليون دوالر مقارنة بـ 2.222
مليون دوالر خالل نفس الفترة عام .2221

 تأتى ناميبيا في المرتبة الثانية في قائمة الدول األكثر نمواً بمعدل نمو  ،%5244992وبقيمة 2922
مليون دوالر مقارنة بـ  2.234مليون دوالر خالل نفس الفترة عام  .2221تليها تايالند في المرتبة

الثالثة بمعدل نمو  ،%4325912وبقيمة  117922مليون دوالر مقارنة بـ  29112مليون دوالر خالل
نفس الفترة عام .2221

 تأتى قطر في المرتبة الرابعة في قائمة الدول األكثر نمواً بمعدل نمو  ،%2455941وبقيمة 39223
مليون دوالر مقارنة بـ  2.125مليون دوالر خالل نفس الفترة عام  .2221تليها سويس ار في المرتبة
الخامسة بمعدل نمو  ،%1212924وبقيمة  13949مليون دوالر مقارنة بـ  49211مليون دوالر
خالل نفس الفترة عام .2221

شكل رقم ()2
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 -3-1األسواق التصديرية األقل نمواً:

 تمثلت أهم األسواق التصديرية األقل نمواً في  15دولة تستحوذ على  %7992من إجمالي قيمة

الصادرات المصرية خالل الفترة يناير/مارس  .2222وتأتى الجزائر في المرتبة األولى في قائمة
الدول األقل نمواً بمعدل نمو  ،%1.14وبقيمة  111912مليون دوالر مقارنة بـ  114.31مليون

دوالر خالل نفس الفترة عام .2221

 تأتى روسيا االتحادية في المرتبة الثانية في قائمة الدول األقل نمواً بمعدل نمو  ،%2912وبقيمة
 192912مليون دوالر مقارنة بـ  122952مليون دوالر خالل نفس الفترة عام  .2221تليها األردن
في المرتبة الثالثة بمعدل نمو  ،%4929وبقيمة  141977مليون دوالر مقارنة بـ  131922مليون
دوالر خالل نفس الفترة عام .2221

 تأتى بورتوريكو في المرتبة الرابعة بمعدل نمو  ،%4954وبقيمة  2927مليون دوالر مقارنة بـ 2923

مليون دوالر خالل نفس الفترة عام  .2221تليها جنوب أفريقيا في المرتبة الخامسة بمعدل نمو
 ،%4991وبقيمة  22995مليون دوالر مقارنة بـ  19991مليون دوالر خالل نفس الفترة عام .2221
شكل رقم ()3
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 -4-1األسواق التصديرية األكثر انخفاضاً:
 تمثلت أهم األسواق التصديرية األكثر انخفاضاً في  15دولة تستحوذ على  %2974من إجمالي
قيمة الصادرات المصرية خالل الفترة يناير/مارس  .2222وتأتى تايوان في المرتبة األولى في قائمة
الدول األكثر انخفاضاً بمعدل تراجع  ،%92929وبقيمة  1914مليون دوالر مقارنة بـ  91915مليون

دوالر خالل نفس الفترة عام .2221

 تأتى أيسلندا في المرتبة الثانية في قائمة الدول األكثر انخفاضاً بمعدل تراجع  ،%91975وبقيمة
 2923مليون دوالر مقارنة بـ  2977مليون دوالر خالل نفس الفترة عام  .2221تليها سنغافورة في
المرتبة الثالثة بمعدل تراجع  ،%93911وبقيمة  1922مليون دوالر مقارنة بـ  92942مليون دوالر
خالل نفس الفترة عام .2221

 تأتى إريتريا في المرتبة الرابعة في قائمة الدول األكثر انخفاضاً بمعدل تراجع  ،%92994وبقيمة
 2.19مليون دوالر مقارنة بـ  2912مليون دوالر خالل نفس الفترة عام  .2221تليها أستراليا في
المرتبة الخامسة بمعدل تراجع  ،%91932وبقيمة  2913مليون دوالر مقارنة بـ  99914مليون دوالر
خالل نفس الفترة عام .2221

شكل رقم ()4
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 -5-1األسواق التصديرية األقل انخفاضاً:
 تمثلت أهم األسواق التصديرية األقل انخفاضاً في  15دولة تستحوذ على  %1914من إجمالي قيمة

الصادرات المصرية خالل الفترة يناير/مارس  .2222وتأتى عمان في المرتبة األولى في قائمة الدول
األقل انخفاضاً بمعدل تراجع  ،%1932وبقيمة  51933مليون دوالر مقارنة بـ  52922مليون دوالر
خالل نفس الفترة عام .2221

 تأتى الدنمارك في المرتبة الثانية في قائمة الدول األقل انخفاضاً بمعدل تراجع  ،%1951وبقيمة
 5932مليون دوالر مقارنة بـ  5932مليون دوالر خالل نفس الفترة عام  .2221تليها اليمن في
المرتبة الثالثة بمعدل تراجع  ،%3912وبقيمة  71951مليون دوالر مقارنة بـ  79922مليون دوالر
خالل نفس الفترة عام .2221

 تأتى التفيا في المرتبة الرابعة في قائمة الدول األقل انخفاضاً بمعدل تراجع  ،%3922وبقيمة 2953
مليون دوالر مقارنة بـ  2911مليون دوالر خالل نفس الفترة عام  .2221تليها النيجر في المرتبة

الخامسة بمعدل تراجع  ،%7992وبقيمة  2937مليون دوالر مقارنة بـ  2957مليون دوالر خالل
نفس الفترة عام .2221

شكل رقم ()5

األسواق التصديرية األقل انخفاضاً خالل الفترة يناير/مارس 2222
0%

مولدوفا

-16.39%

هندوراس

ماالوي

اندونيسيا
-16.05%

مدغشقر

-11.90%

-11.33%

النرويج

موريتاينا

أنجوال

فنلندا
-11.17%

تيرنداد وتوباجو

-3.20%

النيجر

التفيا

اليمن
-3.18%

الدنمارك -1.51%

عمان -1.30%

-2%
-4%
-6%
-8%

-10.07%

-7.98%

-18.62%

-17.16%

-15.18%

-14.36%

قطاع نظم وتكنولوجيا المعلومات

-10%
-12%
-14%
-16%
-18%
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اإلدارة المركزية لالحصاء والتوثيق

العدد ( – )21مايو 2222

اتجاهات الصادرات المصرية

جدول رقم ()5
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اإلدارة المركزية لالحصاء والتوثيق

العدد ( – )21مايو 2222

اتجاهات الصادرات المصرية

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

 -1-2الصادرات السلعية األكثر أهمية نسبية:
يالحظ وجود تركز في الصادرات السلعية المصرية خالل الفترة يناير/مارس  ،2222حيث تبلغ األهمية

النسبية لصادرات أهم  15سلعة (وفقاً للكود الرباعي)  %57917من إجمالي قيمة الصادرات المصرية.
وتتمثل أهم الصادرات السلعية خالل الفترة يناير/مارس  2222في كل من:

 غازات نفط وهيدروكربونات غازية أخر (كود  )2711بأهمية نسبية  %21947من إجمالي قيمة
الصادرات .وقد ارتفع إجمالي قيمة صادرات مصر من هذا البند بنسبة  %425992ليصل إلى
 29237مليار دوالر مقارنة بـ  539922مليون دوالر خالل نفس الفترة عام .2221

 زيوت نفط وزيوت من مواد معدنية قارية ،خاماً (كود  )2729بأهمية نسبية  %7925من إجمالي
قيمة الصادرات .وقد ارتفع إجمالي قيمة صادرات مصر من هذا البند بنسبة  %22941ليصل إلى

 957942مليون دوالر مقارنة بـ  522922مليون دوالر خالل نفس الفترة عام .2221

 أسمدة أزوتية (كود  )3122بأهمية نسبية  %4.14من إجمالي قيمة الصادرات .وقد ارتفع إجمالي
قيمة صادرات مصر من هذا البند بنسبة  %54942ليصل إلى  547947مليون دوالر مقارنة بـ

 354939مليون دوالر خالل نفس الفترة عام .2221

 زيوت نفط وزيوت من مواد معدنية قارية ،عدا الخام (كود  )2712بأهمية نسبية  %4911من
إجمالي قيمة الصادرات .وقد انخفض إجمالي قيمة صادرات مصر من هذا البند بنسبة %31975
ليصل إلى  542913مليون دوالر مقارنة بـ  795921مليون دوالر خالل نفس الفترة عام .2221

 ذهب ،بأشكال خام أو نصف مشغولة أو مسحوق (كود  )7122بأهمية نسبية  %3927من إجمالي
قيمة الصادرات .وقد ارتفع إجمالي قيمة صادرات مصر من هذا البند بنسبة  %75919ليصل إلى

 511919مليون دوالر مقارنة بـ  292995مليون دوالر خالل نفس الفترة عام .2221

 حمضيات طازجة أو مجففة (كود  )2225بأهمية نسبية  %3914من إجمالي قيمة الصادرات .وقد
انخفض إجمالي قيمة صادرات مصر من هذا البند بنسبة  %3914ليصل إلى  422932مليون دوالر
مقارنة بـ  495992مليون دوالر خالل نفس الفترة عام .2221

قطاع نظم وتكنولوجيا المعلومات
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اإلدارة المركزية لالحصاء والتوثيق

العدد ( – )21مايو 2222

اتجاهات الصادرات المصرية

 شاشات المونيتور وأجهزة عرض الصور (كود  )2522بأهمية نسبية  %2.32من إجمالي قيمة
الصادرات .وقد ارتفع إجمالي قيمة صادرات مصر من هذا البند بنسبة  %12939ليصل إلى
 313922مليون دوالر مقارنة بـ  195914مليون دوالر خالل نفس الفترة عام .2221

 أسالك وكابالت معزولة (كود  )2544بأهمية نسبية  %1977من إجمالي قيمة الصادرات .وقد ارتفع

إجمالي قيمة صادرات مصر من هذا البند بنسبة  %21921ليصل إلى  233952مليون دوالر مقارنة
بـ  192914مليون دوالر خالل نفس الفترة عام .2221

شكل رقم ()1
الصادرات السلعية األكثر أهمية نسبية خالل الفترة يناير/مارس 2222

زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من
مواد معدنية قارية ،خاما ً
7.25%
زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من
مواد معدنية قارية ،عدا الخام
4.11%

غازات نفط وهيدروكربونات غازية
أخر
21.47%

أخرى
42.33%
أسمدة أزوتية
4.14%

ذهب ،بأشكال خام أو نصف مشغولة
أو مسحوق
3.87%
حمضيا ت طازجة أو مجففة
3.64%
شاشات المونيتور وأجهزة عرض
الصور
2.38%
أسالك وكابالت معزولة
1.77%

بطاطس ،طازجة أو مبردة
1.55%

بدل ،أطقم ،جاكيتات ،بليزرات،
بنطلونات
1.51%

قطاع نظم وتكنولوجيا المعلومات

بولي أسيتاالت وبولي اثيرات أخر
وراتنجات أيبوكسيدية ،بأشكالها األولية
1.09%

أسمنت مائي بكافة أنواعه
1.22%
منتجات مسطحة من حديد أو صلب
من غير الخالئط ،مدرفلة بالحرارة،
عرض >  600مم ،غير مكسوة وال
مطلية وال مغطاة
1.26%

- 14 -

بوليميرات االيثيلين في أشكالها
األولية
1.20%
قمصان "تي شيرت" وقمصان
قصيرة وما يماثلها من مصنرات أو
كروشيه
1.21%

اإلدارة المركزية لالحصاء والتوثيق

العدد ( – )21مايو 2222

اتجاهات الصادرات المصرية

جدول رقم ()1
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اإلدارة المركزية لالحصاء والتوثيق

العدد ( – )21مايو 2222

اتجاهات الصادرات المصرية

 -2-2الصادرات السلعية األكثر نمواً:
يالحظ أن أغلب الصادرات السلعية التي حققت معدالت نمو مرتفعة ذات قيماً منخفضة جداً ،وهذا

يدل على اإلمكانيات التصديرية المتزايدة لهذه السلع في المستقبل .وقد بلغت نسبة مساهمة

صادرات الـ  15سلعة األكثر نمواً  %2.12من إجمالي قيمة الصادرات المصرية خالل الفترة

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

يناير/مارس  2222في كل من:

 معاطف ،أقبية ،عباءات ،سترات واقية من الريح والمطر وما يماثلها ،للنساء أوالبنات ،من مصنرات
أو كروشيه (كود  ).222بمعدل نمو  ،%391432.79وبقيمة  2.22مليون دوالر مقارنة بـ
 2.222مليون دوالر خالل نفس الفترة عام .2222

 أجهزة كهربائية لوصل وقطع أو لوقاية أو لتقسيم الدوائر الكهربائية (كود  ).151بمعدل نمو
 ،%272192.61وبقيمة  2.55مليون دوالر مقارنة بـ  2.2225مليون دوالر خالل نفس الفترة

عام .2222
 أجهزة وأدوات لقياس ومراقبة وفحص الجريان أو االرتفاع أو الضغط (كود  )222.بمعدل نمو
 ،%99600.28وبقيمة  2.22مليون دوالر مقارنة بـ  2.2222مليون دوالر خالل نفس الفترة

عام .2222
 شموع إضاءة وأصناف مماثلة (كود  )552.بمعدل نمو  ،%.5211.22وبقيمة  2.25مليون
دوالر مقارنة بـ  2.2222مليون دوالر خالل نفس الفترة عام .2222

 روافع ذات بكرات ،عدا الروافع ذات القواديس ،روافع ذات اسطوانات (كود  ).521بمعدل نمو
 ،%50410.00وبقيمة  2.21مليون دوالر مقارنة بـ  2.2222مليون دوالر خالل نفس الفترة

عام .2222

 سيليولوز ومشتقاته الكيميائية ،أخر ،بأشكالها األولية (كود  )5222بمعدل نمو ،%29860.00
وبقيمة  2.25مليون دوالر مقارنة بـ  2.2222مليون دوالر خالل نفس الفترة عام .2222

 عدد آلية للتثقيب وضبط الثقوب أو للتفريز أو للولبة المعادن (كود  ).512بمعدل نمو
 ،%19858.68وبقيمة  2.22مليون دوالر مقارنة بـ  2.2222مليون دوالر خالل نفس الفترة

عام .2222
قطاع نظم وتكنولوجيا المعلومات
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اإلدارة المركزية لالحصاء والتوثيق

العدد ( – )21مايو 2222

اتجاهات الصادرات المصرية

 أقمشة منسوجة أخر ،من قطن (كود  )1222بمعدل نمو  ،%17698.91وبقيمة  5.52مليون
دوالر مقارنة بـ  2.225مليون دوالر خالل نفس الفترة عام .2222

شكل رقم ()7
الصادرات السلعية األكثر نمواً خالل الفترة يناير/مارس 2222
كسب وغيره من بقايا صلبة أخر 10456.51%
آالت صقل وترقيق 10883.33%
ورق وورق مقوي مجمع ،غير مطلي السطح وال مشرب 11251.06%
مواسير وأنابيب ولوازم مواسير أو أنابيب ،من نيكل 11830.26%
سيليكونات بأشكالها األولية 12758.26%
ألواح أردواز وألواح أخر للكتابة أو الرسم

15149.76%

قفازات بأنواعها

15310.89%

أقمشة منسوجة أخر ،من قطن

17698.91%

عدد آلية للتثقيب وضبط الثقوب أو للتفريز أو للولبة المعادن

19858.68%

سيليولوز ومشتقاته الكيميائية ،أخر ،بأشكالها األولية

29860.00%

روافع ذات بكرات ،عدا الروافع ذات القواديس ،روافع ذات اسطوانات

50410.00%

شموع إضاءة ،وأصناف مماثلة

63155.00%

أجهزة وأدوات لقياس ومراقبة وفحص الجريان أواإلرتفاع أو الضغط

99600.28%

أجهزة كهربائية لوصل وقطع أو لوقاية أو لتقسيم الدوائر الكهربائية

272192.61%

معاطف ،أقبية ،عباءات ،سترات واقية من الريح والمطر وما يماثلها ،للنساء أوالبنات ،من مصنرات أو كروشيه

391432.79%
0%

قطاع نظم وتكنولوجيا المعلومات

450000% 400000% 350000% 300000% 250000% 200000% 150000% 100000% 50000%
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اإلدارة المركزية لالحصاء والتوثيق

العدد ( – )21مايو 2222

اتجاهات الصادرات المصرية

جدول رقم ()7

قطاع نظم وتكنولوجيا المعلومات

- 12 -

اإلدارة المركزية لالحصاء والتوثيق

العدد ( – )21مايو 2222

اتجاهات الصادرات المصرية

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

نسبياً ،وهذا يدل على نوعاً من االستقرار النسبي لقيم صادرات هذه السلع .وقد بلغت نسبة
مساهمة صادرات الـ  15سلعة األقل نمواً  %1922من إجمالي قيمة الصادرات المصرية خالل

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

الفترة يناير/مارس  2222في كل من:

 ألبسة وتوابع ألبسة ،لصغار األطفال (كود  ).222بمعدل نمو  ،%2.15وبقيمة  5.25مليون
دوالر مقارنة بـ  5.25مليون دوالر خالل نفس الفترة عام .2222

 أسالك من حديد أو صلب من غير الخالئط (كود  )5225بمعدل نمو  ،%2..1وبقيمة 1.5.
مليون دوالر مقارنة بـ  1.51مليون دوالر خالل نفس الفترة عام .2222

 بالط وترابيع خزفية للتبليط أوالتغطية ،غير ملمعة وال مطلية بالميناء (كود  ).225بمعدل نمو
 ،%2.21وبقيمة  5..15مليون دوالر مقارنة بـ  5..2.مليون دوالر خالل نفس الفترة عام
.2222
 دوائر إلكترونية متكاملة (كود  ).152بمعدل نمو  ،%2.5.وبقيمة  5..5مليون دوالر مقارنة بـ
 5.1.مليون دوالر خالل نفس الفترة عام .2222

 أقالم حبر جاف ،أقالم تأشير برؤوس من لباد أو بغيرها من رؤوس مسامية (كود  )2.2.بمعدل
نمو  ،%2.5.وبقيمة  2.25مليون دوالر مقارنة بـ  2.22مليون دوالر خالل نفس الفترة عام

.2222
 أجهزة آلية لرش ونفث السوائل أو المساحيق ،أجهزة إطفاء الحرائق (كود  ).525بمعدل نمو
 ،%2.22وبقيمة  2.22مليون دوالر مقارنة بـ  2.22.مليون دوالر خالل نفس الفترة عام
.2222
 منتجات مسطحة من حديد أو صلب من غير الخالئط ،مدرفلة بالح اررة ،عرض<  .22مم ،غير
مكسوة وال مطلية وال مغطاة (كود  )5222بمعدل نمو  ،%2.25وبقيمة  2.5.مليون دوالر مقارنة

بـ  2.55مليون دوالر خالل نفس الفترة عام .2222

قطاع نظم وتكنولوجيا المعلومات
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اإلدارة المركزية لالحصاء والتوثيق

العدد ( – )21مايو 2222

اتجاهات الصادرات المصرية

شكل رقم ()2
الصادرات السلعية األقل نمواً خالل الفترة يناير/مارس 2222
أدوات وأجهزة للطب والجراحة وطب األسنان والطب البيطري

4.58%

خالصات وأرواح ومركزات بن أو شاي

4.43%

مصنوعات من أسفلت أو من مواد مماثلة

4.42%

قطن مندوف أو ممشط

3.92%

زجاج مأمون مكون من زجاج مقسي أو منضد
أدوية ،من مكونين أو أكثر مخلوطة فيما بينها لالستعمال في الطب العالجي أوالوقائي ،غير مهيأة
بمقاديرمعايرة

3.85%
3.73%

بوليميرات كلوريد الفينيل واألوليفينات المهلجنة األخر ،بأشكالها األولية

2.80%

مواد نباتية أو معدنية للنحت ،مشغولة ومصنوعات من هذه المواد
منتجات مسطحة من حديد أو صلب من غير الخالئط ،مدرفلة بالحرارة ،عرض<  600مم ،غير مكسوة وال
مطلية وال مغطاة

2.68%
2.24%

أجهزة آلية لرش ونفث السوائل أو المساحيق ،أجهزة إطفاء الحرائق

2.00%

أقالم حبر جاف ،أقالم تأشير برؤوس من لباد أو بغيرها من رؤوس مسامية

1.48%

دوائر الكترونية متكاملة

1.46%

بالط وترابيع خزفية للتبليط أوالتغطية ،غير ملمعة وال مطلية بالميناء
أسالك من حديد أو صلب من غير الخالئط
ألبسة وتوابع ألبسة ،لصغار األطفال

0.95%
0.65%
0.53%

5.0% 4.5% 4.0% 3.5% 3.0% 2.5% 2.0% 1.5% 1.0% 0.5% 0.0%

قطاع نظم وتكنولوجيا المعلومات
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اإلدارة المركزية لالحصاء والتوثيق

العدد ( – )21مايو 2222

اتجاهات الصادرات المصرية

جدول رقم ()2
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اإلدارة المركزية لالحصاء والتوثيق

العدد ( – )21مايو 2222

اتجاهات الصادرات المصرية

 -4-2الصادرات السلعية األكثر انخفاضاً:
يالحظ أن أغلب الصادرات السلعية التي حققت معدالت تراجع عالية جداً ذات قيماً منخفضة جداً،

وهذا يدل على الضعف النسبي لإلمكانيات التصديرية لهذه السلع .وقد بلغت نسبة مساهمة صادرات
الـ  15سلعة األكثر انخفاضاً  %2.2222من إجمالي قيمة الصادرات المصرية خالل الفترة
يناير/مارس  .2222وتتمثل أهم الصادرات السلعية األكثر انخفاضاً (وفقاً للكود الرباعي) خالل الفترة

يناير/مارس  2222في كل من:

 فحم مجمر أو نصف مجمر ،من فحم حجري (كود  )2525بمعدل تراجع  ،%22..5وبقيمة
 2.222مليون دوالر مقارنة بـ  5.55مليون دوالر خالل نفس الفترة عام .2222

 فواكه مجففة ،أخر (كود  )2.25بمعدل تراجع  ،%22.52وبقيمة  2.222مليون دوالر مقارنة بـ
 2.2.مليون دوالر خالل نفس الفترة عام .2222

 أجهزة وأدوات للمساحة ،باستثناء البوصالت (كود  )2221بمعدل تراجع  ،%22.11وبقيمة
 2.2225مليون دوالر مقارنة بـ  2.2.مليون دوالر خالل نفس الفترة عام .2222

 أجهزة وزن ،عدا الموازين بحساسية <  1سنتيجرام (كود  ).525بمعدل تراجع  ،%22.12وبقيمة
 2.2225مليون دوالر مقارنة بـ  2.25مليون دوالر خالل نفس الفترة عام .2222

 إطارات خارجية هوائية مجددة ،من مطاط (كود  )5222بمعدل تراجع  ،%2..51وبقيمة 2.222
مليون دوالر مقارنة بـ  2.25مليون دوالر خالل نفس الفترة عام .2222

 أحذية كتيمة للماء بنعال خارجية ووجوه من مطاط أو من لدائن (كود  ).522بمعدل تراجع
 ،%2..52وبقيمة  2.2222مليون دوالر مقارنة بـ  2.22مليون دوالر خالل نفس الفترة عام
.2222
 أجزاء األصناف الداخلة في البندين ( ..22 ،..22كود  )..25بمعدل تراجع ،%2..15
وبقيمة  2.225مليون دوالر مقارنة بـ  2.1.مليون دوالر خالل نفس الفترة عام .2222

 آالت وأجهزة لتنظيف وتصنيف وفرز البذور والحبوب والبقول اليابسة (كود  ).555بمعدل تراجع
 ،%2..15وبقيمة  2.221مليون دوالر مقارنة بـ  2.55مليون دوالر خالل نفس الفترة عام
.2222

قطاع نظم وتكنولوجيا المعلومات
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اإلدارة المركزية لالحصاء والتوثيق

العدد ( – )21مايو 2222

اتجاهات الصادرات المصرية

شكل رقم ()9
الصادرات السلعية األكثر انخفاضاً خالل الفترة يناير/مارس 2222
أجهزة وأدوات للتحليل الفيزيائي والكيميائي

-96.36%
-97.08%

ترابيع وأحجار تبليط ورصف طرق ،من حجر طبيعي عدا حجراألردواز

-97.08%

أجهزة دوبي وجاكار ،موقفات ذاتية الحركة وأجهزة تغييرالمواكيك
بروفيتامينات وفيتامينات ،طبيعية أو منتجة تركيبيا ً

-97.30%

أربطة عنق

-97.90%

أفران كهربائية للصناعة أو المختبرات

-98.21%

أجهزة عالج آلي ،أجهزة تدليك ،أجهزة للطب النفساني

-98.38%
-98.57%

آالت وأجهزة لتنظيف وتصنيف وفرز البذور والحبوب والبقول اليابسة

-98.57%

أجزاء األصناف الداخلة في البندين 8802 ،8801
أحذية كتيمة للماء بنعال خارجية ووجوه من مطاط أو من لدائن

-98.70%

إطارات خارجية هوائية مجددة ،من مطاط

-98.75%

أجهزة وزن ،عدا الموازين بحساسية <  5سنتيجرام

-99.50%

أجهزة وأدوات للمساحة ،باستثناء البوصالت

-99.55%

فواكه مجففة ،أخر

-99.70%
-99.84%
-101.0%

-100.0%

قطاع نظم وتكنولوجيا المعلومات
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-97.0%

-98.0%
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العدد ( – )21مايو 2222

اتجاهات الصادرات المصرية

جدول رقم ()9
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اإلدارة المركزية لالحصاء والتوثيق

العدد ( – )21مايو 2222

اتجاهات الصادرات المصرية

 -5-2الصادرات السلعية األقل انخفاضاً:
يالحظ أن أغلب الصادرات السلعية التي حققت معدالت تراجع منخفضة ذات قيماً مرتفعة نسبياً ،وهذا

يدل على ضرورة االهتمام بدراسة أسباب انخفاض صادرات مصر من هذه السلع .وقد بلغت نسبة
مساهمة صادرات الـ  15سلعة األقل انخفاضاً  %4999من إجمالي قيمة الصادرات المصرية خالل

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

الفترة يناير/مارس  2222في كل من:

 محضرات تلميع ،معاجين لألحذية واألثاث واألرضيات والعربات (كود  )5521بمعدل تراجع
 ،%2.51وبقيمة  2.52.مليون دوالر مقارنة بـ  2.522مليون دوالر خالل نفس الفترة عام
.2222
 أغذية محضرة من الحبوب ومنتجات الحبوب المتحصل عليها بالتنفيش أو التحميص (كود )2225

بمعدل تراجع  ،%2.22وبقيمة  ..2.مليون دوالر مقارنة بـ  ..55مليون دوالر خالل نفس الفترة

عام .2222
 أغصان وارقة وأوراق وأفنان وأجزاء أخر من النباتات (كود  )2.25بمعدل تراجع  ،%2.25وبقيمة
 2.552مليون دوالر مقارنة بـ  2.555مليون دوالر خالل نفس الفترة عام .2222

 مركبات ذات وظيفة كربوكسي أميدية ،مركبات حمض كربونيك ذات وظيفة أميدية (كود )2225

بمعدل تراجع  ،%2.22وبقيمة  2.2..مليون دوالر مقارنة بـ  2.2.5مليون دوالر خالل نفس

الفترة عام .2222
 ال منسوجات  -أقمشة غير منسوجة ( -كود  )1.25بمعدل تراجع  ،%2.2.وبقيمة 21.5.
مليون دوالر مقارنة بـ  2..2.مليون دوالر خالل نفس الفترة عام .2222

 ألوان سطحية وألوان حاجبة للضوء (كود  )5225بمعدل تراجع  ،%2..2وبقيمة  5.12مليون
دوالر مقارنة بـ  5.15مليون دوالر خالل نفس الفترة عام .2222

 مربي وهالم فواكه ،هريس أو عجن فواكه وأثمار قشرية ،متحصل عليها بالطبخ (كود )2225

بمعدل تراجع  ،%2.5.وبقيمة  5.22مليون دوالر مقارنة بـ  5.55مليون دوالر خالل نفس الفترة

عام .2222
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اإلدارة المركزية لالحصاء والتوثيق

العدد ( – )21مايو 2222

اتجاهات الصادرات المصرية

شكل رقم ()12
الصادرات السلعية األقل انخفاضاً خالل الفترة يناير/مارس 2222
لوازم مواسير أو أنابيب من نحاس

-4.65%
-3.63%

حبر الطباعة ،حبر الكتابة أو الرسم وأنواع حبر أخر

-3.59%

فواكه وأثمار قشرية وأجزاء أخر من نباتات صالحة لألكل
حمضيا ت طازجة أو مجففة

-3.14%

فواكه طازجة ،أخر

-2.93%

منتجات نباتية ،أخر

-2.80%

سجاد وأغطية أرضيات أخر من مواد نسجية ،ذات خمل معقود أو ملفوف

-2.34%

سجاد وأغطية أرضيات أخر من مواد نسجية ،ذات أوبار

-1.97%

 -1.76%مربي وهالم فواكه ،هريس أو عجن فواكه وأثمار قشرية ،متحصل عليها بالطبخ
ألوان سطحية وألوان حاجبة للضوء

-1.60%

ال منسوجات (أقمشة غير منسوجة)

-1.16%

 -1.09%مركبات ذات وظيفة كربوكسي أميدية ،مركبات حمض كربونيك ذات وظيفة أميدية
-1.03%

أغصان وارقة وأوراق وأفنان وأجزاء أخر من النباتات

 -0.90%أغذية محضرة من الحبوب ومنتجات الحبوب المتحصل عليها بالتنفيش أوالتحميص
 -0.35%محضرات تلميع ،معاجين لألحذية واألثاث واألرضيات والعربات
-5.0%

-4.5%

-4.0%
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-3.5%

-3.0%

-2.5%

- 21 -

-2.0%

-1.5%

-1.0%

-0.5%

0.0%
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العدد ( – )21مايو 2222

اتجاهات الصادرات المصرية

جدول رقم ()12
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اإلدارة المركزية لالحصاء والتوثيق

العدد ( – )21مايو 2222

اتجاهات الصادرات المصرية

القســم الثالــث :أهــم القـ اررات المتعلقــة بالصــادرات المنشــورة بالجريــدة الرســمية
والوقائع المصرية خالل الفترة يناير/مارس :2222

 -1-3المجــاالت المختلفــة للق ـ اررات المتعلقــة بالصــادرات المنشــورة بالجريــدة الرســمية
والوقائع المصرية خالل الفترة يناير/مارس :2222
 -2-1-3الرقابة على الصادرات:
صدرت في هذا الشأن عدة ق اررات تتعلق بكل من:
 توقيع جزاءات على بعض المصدرين لمخالفتهم أحكام القانون رقم  22.لسنة  ،2251وتتراوح ما
بين اإلنذار واإليقاف عن التصدير لمدة عام وإلغاء القيد من سجل المصدرين.
 حظر تصدير بعض أنواع الخردة والخامات وورق الدشت ،وذلك لمدة ستة أشهر.
 عدم السماح بتصدير الفول الحصى والمدشوش ،العدس ،المكرونة ،القمح والدقيق بجميع أنواعه،
وذلك لمدة ثالثة أشهر.
 عدم السماح بتصدير زيوت الطعام بكافة أنواعها ،الفريك ،الذرة ،وذلك لمدة ثالثة أشهر.
 استمرار فرض رسم صادر لمدة عام على قصاصات وفضالت وخرق وأسمال األقمشة القطنية
والقطنية المخلوطة من البند الجمركي رقم  .522بواقع  5222جنيه للطن فيما عدا قصاصات

وفضالت وخرق وأسمال الجينز.

 استمرار فرض رسم صادر على بعض الخامات التعدينية لمدة عام ،وال يسري هذا الرسم على

الرسائل المصدرة إلى المشروعات اإلنتاجية المقامة في المناطق الحرة داخل جمهورية مصر العربية
وفي حدود الكميات التي توافق عليها الهيئة العامة لالستثمار والمناطق الحرة.

 تعديل بعض أحكام الئحة القواعد المنفذة ألحكام القانون رقم  22.لسنة  2251في 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.

قطاع نظم وتكنولوجيا المعلومات
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اإلدارة المركزية لالحصاء والتوثيق

العدد ( – )21مايو 2222

اتجاهات الصادرات المصرية

 إلزام المنشآت الصناعية المنتجة ألصناف الدهانات بالتقدم إلى الهيئة المصرية العامة للمواصفات
والجودة للحصول على بطاقة األداء البيئي لتلك المنتجات والقيام بوضعها في مكان ظاهر عليها

قبل طرحها باألسواق ،على أن تكون األولوية لمطابقة المنتجات للمواصفات القياسية ذات الصلة.

 مد فترة توفيق األوضاع للمواصفة القياسية المصرية رقم  5.25لسنة  2222الخاصة بمتطلبات
كفاءة الطاقة للمصابيح ووحدات اإلضاءة الكهربية والواردة في البند ( )2من المادة األولى من

القرار الوزاري رقم  252لسنة  2222لمدة عام أو لحين االنتهاء من تعديل المواصفة القياسية
المصرية أيهما أقرب.
 شطب قيد شهادات السجل الصناعي الصادرة لبعض الشركات من الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

 -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  255.25فدان 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
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  555.فدان بمحافظة الفيوم لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية إلقامة
مجمع الستخراج وإنتاج األمالح من بحيرة قارون ،واستغالل مناطق استزراع سمكي.

قطاع نظم وتكنولوجيا المعلومات
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العدد ( – )21مايو 2222

اتجاهات الصادرات المصرية

 تخصيص قطعة أرض بمساحة  22122م 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  22.2.فدان 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  21222..1م 2بالمنطقة الصناعية بالخارجة  -محافظة الوادي
الجديد لصالح الشركة المصرية لنقل الكهرباء إلقامة محطة محوالت كهرباء جديدة عليها.
 إضافة مساحة مقدارها  5.2م 2إلى الدائرة الجمركية لمبنى الركاب رقم ( )2بمطار القاهرة الدولي
لتصبح مساحة الدائرة الجمركية بعد اإلضافة  2515.2م.2
 إضافة مساحة مقدارها  225.112كم 2إلى الدائرة الجمركية بميناء أبو قير البحري لتصبح مساحة
الدائرة الجمركية بعد اإلضافة  2152..25كم.2

قطاع نظم وتكنولوجيا المعلومات
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العدد ( – )21مايو 2222

اتجاهات الصادرات المصرية

 -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  222لسنة  22..بإنشاء هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة
والمتجددة و  225لسنة  2225بشأن تحفيز إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة وبإلغاء
هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء المنشأة بالقانون رقم  25لسنة 225.
بشأن إنشاء هيئة تنفيذ مشروع منخفض القطارة.
 تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم  .5لسنة 222.
وقانون الضريبة على الدمغة الصادر بالقانون رقم  222لسنة .22.2

 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  2.لسنة .2222

 مد المدة المحددة بالمادة ( )52من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر
لتقديم طلبات توفيق أوضاع مشروعات االقتصاد غير الرسمي لمدة سنة تنتهي في .2225/5/1
 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  15.لسنة  2222بشأن تشكيل لجان الطعن وبيان
مقارها وتحديد اختصاصها المكاني ومكافآت أعضائها ،وتعديل بعض أحكام قرار وزير المالية رقم

 5.2لسنة  222.بشأن تشكيل واختصاصات ومقار لجان إنهاء المنازعات الضريبية.

 تجديد العمل بالقرار رقم  .51لسنة  2222بشأن منح حوافز وتسهيالت للمستثمرين بميناء
دمياط ،وتنظيم حصول منشآت التخزين على ترخيص تداول الغذاء.
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 بالصادرات المنشورة بالجريدة الرسمية والوقائع المصرية خالل الفترة يناير/مارس 2222

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

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

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

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

المصدر :تم تجميعها بواسطة الباحث من الجريدة الرسمية والوقائع المصرية.

قطاع نظم وتكنولوجيا المعلومات
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جدول رقم ()14

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

المصدر :تم تجميعها بواسطة الباحث من الجريدة الرسمية والوقائع المصرية.

قطاع نظم وتكنولوجيا المعلومات
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