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

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

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

بنسبة  %7.19ليصل إلى  12.322مليار دوالر ( %91.21غير بترولية %2.99 ،بترولية) خالل
الفترة يناير/سبتمبر  2222مقارنة بـ  13.443مليار دوالر ( %92.23غير بترولية%7.17 ،
بترولية) خالل نفس الفترة عام  .2221كما ارتفعت قيمة الواردات الغير بترولية بنسبة %5.52
لتصل إلى  12.122مليار دوالر مقارنة بـ  52.291مليار دوالر خالل نفس الفترة عام  .2221في
حين ارتفعت قيمة الواردات البترولية بنسبة  %34.95لتصل إلى  1.142مليار دوالر مقارنة بـ
 4.552مليار دوالر خالل نفس الفترة عام  .2221ويوجد تركز في االستيراد من  15دولة تساهم بــ

 %12.91من إجمالي قيمة الواردات المصرية خالل الفترة يناير/سبتمبر  ،2222وتأتي في مقدمة
هذه الدول كل من الصين ( ،)%11.29الواليات المتحدة ( ،)%2.23السعودية ( ،)%1.72ألمانيا
( ،)%4.47الهند (.)%4.32
ويتضمن القسم الثاني من هذا التقرير دراسة وتحليل الهيكل السلعي للواردات المصرية (وفقاً للكود

الرباعي) ويشمل هذا القسم تصنيفاً للواردات السلعية خالل الفترة يناير/سبتمبر  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/سبتمبر  ،2222حيث تبلغ األهمية النسبية لواردات أهم  15سلعة  %32.49من 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/سبتمبر .2222
قطاع نظم وتكنولوجيا المعلومات
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القسم األول :التوزيع الجغرافي للواردات المصرية خالل الفترة يناير/سبتمبر :2222
 -1-1الواردات من الدول األكثر أهمية نسبية:
يالحظ وجود تركز في عدد الدول التي تستورد منها مصر خال ل الفترة يناير/سبتمبر ،2222
حيث تبلغ األهمية النسبية ألهم  15دولة مصدرة لمصر  %12.91من إجمالي قيمة الواردات
المصرية .وتتمثل أهم هذه الدول في كل من:
 تأتي الصين في المرتبة األولى في قائمة أهم الدول المصدرة لمصر بقيمة  11.132مليار دوالر
وبأهمية نسبية  %11.29من إجمالي قيمة الواردات مقارنة بـ  %11.95خالل نفس الفترة عام
 .2221وقد ارتفع إجمالي قيمة الواردات من الصين بنسبة  %3.54خالل الفترة يناير/سبتمبر
 2222مقارنة بنفس الفترة عام .2221
 تأتي الواليات المتحدة في المرتبة الثانية في قائمة أهم الدول المصدرة لمصر بقيمة  5.422مليار
دوالر وبأهمية نسبية  %2.23من إجمالي قيمة الواردات مقارنة بـ  %7.21خالل نفس الفترة عام

 .2221وقد ارتفع إجمالي قيمة الواردات من الواليات المتحدة بنسبة  %19.17خالل الفترة
يناير/سبتمبر  2222مقارنة بنفس الفترة عام .2221
 تأتي السعودية في المرتبة الثالثة في قائمة أهم الدول المصدرة لمصر بقيمة  4.132مليار دوالر،
وبأهمية نسبية  %1.72من إجمالي قيمة الواردات مقارنة بـ  %5.12خالل نفس الفترة عام

 .2221وقد ارتفع إجمالي قيمة الواردات من السعودية بنسبة  %22.55خالل الفترة يناير/سبتمبر
 2222مقارنة بنفس الفترة عام .2221
 تأتي ألمانيا في المرتبة الرابعة في قائمة أهم الدول المصدرة لمصر بقيمة  3.252مليار دوالر
وبأهمية نسبية  %4.47من إجمالي قيمة الواردات مقارنة بـ  %5.21خالل نفس الفترة عام
 .2221وقد انخفض إجمالي قيمة الواردات من ألمانيا بنسبة  %4.95خالل الفترة يناير/سبتمبر
 2222مقارنة بنفس الفترة عام .2221
 تأتي الهند في المرتبة الخامسة في قائمة أهم الدول المصدرة لمصر بقيمة  2.991مليار دوالر
وبأهمية نسبية  %4.32من إجمالي قيمة الواردات مقارنة بـ  %3.53خالل نفس الفترة عام
 .2221وقد ارتفع إجمالي قيمة الواردات من الهند بنسبة  %33.24خالل الفترة يناير/سبتمبر
 2222مقارنة بنفس الفترة عام .2221

قطاع نظم وتكنولوجيا المعلومات

-2-

اإلدارة المركزية لالحصاء والتوثيق

العدد ( – )22نوفمبر 2222

اتجاهات الواردات المصرية

شكل رقم ()1
الواردات من الدول األكثر أهمية نسبية خالل الفترة يناير/سبتمبر 2222
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 -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/سبتمبر  .2222وتأتي بولينيزيا الفرنسية في المرتبة األولى

في قائمة الدول األكثر نمواً بمعدل نمو  ،%37657.41وبقيمة  2.23مليون دوالر مقارنة بـ
 2.2221مليون دوالر خالل نفس الفترة عام .2221
 تأتي جواديلوب في المرتبة الثانية في قائمة الدول األكثر نمواً بمعدل نمو  ،%28371.55وبقيمة
 2.27مليون دوالر مقارنة بـ  2.221مليون دوالر خالل نفس الفترة عام  .2221تليها كوبا في
المرتبة الثالثة بمعدل نمو  ،%10046.57وبقيمة  2.29مليون دوالر مقارنة بـ  2.221مليون
دوالر خالل نفس الفترة عام .2221

 تأتي المقاطعات الفرنسية الجنوبية في المرتبة الرابعة في قائمة الدول األكثر نمواً بمعدل نمو
 ،%9289.38وبقيمة  2.21مليون دوالر مقارنة بـ  2.2222مليون دوالر خالل نفس الفترة عام

 .2221تليها أريوبا في المرتبة الخامسة بمعدل نمو  ،%4804.07وبقيمة  2.23مليون دوالر
مقارنة بـ  2.221مليون دوالر خالل نفس الفترة عام .2221
شكل رقم ()2
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 -3-1الواردات من الدول األقل نموًا:

 تمثلت أهم الواردات من الدول األقل نمواً في  15دولة تستحوذ على  %31.11من إجمالي قيمة
الواردات المصرية خالل الفترة يناير/سبتمبر  .2222وتأتي اإلمارات في المرتبة األولى في قائمة
الدول األقل نمواً بمعدل نمو  ،%2.31وبقيمة  1.777مليار دوالر مقارنة بـ  1.772مليار دوالر
خالل نفس الفترة عام .2221

 تأتي مقدونيا في المرتبة الثانية في قائمة الدول األقل نمواً بمعدل نمو  ،%2.72وبقيمة 1.13
مليون دوالر مقارنة بـ  1.12مليون دوالر خالل نفس الفترة عام  .2221تليها هولندا في المرتبة
الثالثة بمعدل نمو  ،%2.71وبقيمة  299.33مليون دوالر مقارنة بـ  292.55مليون دوالر خالل
نفس الفترة عام  .2221وتأتي المملكة المتحدة في المرتبة الرابعة بمعدل نمو  ،%1.44وبقيمة

 1.331مليار دوالر مقارنة بـ  1.317مليار دوالر خالل نفس الفترة عام  .2221تليها ميانمار
في المرتبة الخامسة بمعدل نمو  ،%1.74وبقيمة  2.73مليون دوالر مقارنة بـ  2.72مليون
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 خال ل الفترة يناير/سبتمبر  .2222وتأتي المالديف في المرتبة األولى في

قائمة الدول األكثر انخفاضاً بمعدل تراجع  ،%99.97وبقيمة  2.221مليون دوالر مقارنة بـ
 3.22مليون دوالر خالل نفس الفترة عام  .2221تليها بروندي في المرتبة الثانية بمعدل تراجع
 ،%99.52وبقيمة  2.2222مليون دوالر مقارنة بـ  2.21مليون دوالر خالل نفس الفترة عام

 .2221وتأتي بنما في المرتبة الثالثة بمعدل تراجع  ،%99.25وبقيمة  2.217مليون دوالر
مقارنة بـ  7.24مليون دوالر خالل نفس الفترة عام .2221

 تأتي ساموا األمريكية في المرتبة الرابعة في قائمة الدول األكثر انخفاضاً بمعدل تراجع ،%92.94
وبقيمة  2.249مليون دوالر مقارنة بـ  4.14مليون دوالر خالل نفس الفترة عام  .2221تليها
جامايكا في المرتبة الخامسة بمعدل تراجع  ،%92.49وبقيمة  2.211مليون دوالر مقارنة بـ

 1.25مليون دوالر خالل نفس الفترة عام .2221

شكل رقم ()4
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 -5-1الواردات من الدول األقل انخفاضاً:

 تمثلت أهم الواردات من الدول األقل انخفاضاً في  15دولة تستحوذ على  %2.13من إجمالي قيمة
الواردات المصرية خالل الفترة يناير/سبتمبر  .2222وتأتي باكستان في المرتبة األولى في قائمة

الدول األقل انخفاضاً بمعدل تراجع  ،%1.42وبقيمة  54.73مليون دوالر مقارنة بـ 55.51
مليون دوالر خالل نفس الفترة عام  .2221تليها جزيرة غويرنسي في المرتبة الثانية بمعدل تراجع

 ،%1.11وبقيمة  2.52مليون دوالر مقارنة بـ  2.51مليون دوالر خالل نفس الفترة عام .2221

وتأتي أستراليا في المرتبة الثالثة بمعدل تراجع  ،%3.19وبقيمة  412.24مليون دوالر مقارنة بـ

 422.22مليون دوالر خالل نفس الفترة عام .2221

 تأتي لبنان في المرتبة الرابعة في قائمة الدول األقل انخفاضاً بمعدل تراجع  ،%4.19وبقيمة
 111.32مليون دوالر مقارنة بـ  119.31مليون دوالر خالل نفس الفترة عام  .2221تليها
ألمانيا في المرتبة الخامسة بمعدل تراجع  ،%4.95وبقيمة  3.252مليار دوالر مقارنة بـ 3.211
مليار دوالر خالل نفس الفترة عام .2221

شكل رقم ()5
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-8.04%

-10.50%

-9.15%

بلجيكا

السنغال

-7.53%

-8.04%

المغرب

الدانمارك

-6.97%

-7.29%

اليابان

جزيرة ناورو

-5.55%

-6.78%

موناكو

الكاميرون

-4.95%

-5.21%

ألمانيا

لبنان
-4.69%

أستراليا
-3.69%

جزيرة غويرنسي -1.61%

باكستان -1.48%

قطاع نظم وتكنولوجيا المعلومات

-2%

-4%

-6%

-8%

-10%

-12%
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اإلدارة المركزية لالحصاء والتوثيق

العدد ( – )22نوفمبر 2222

اتجاهات الواردات المصرية

جدول رقم ()5
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اإلدارة المركزية لالحصاء والتوثيق

العدد ( – )22نوفمبر 2222

اتجاهات الواردات المصرية

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

 -1-2الواردات السلعية األكثر أهمية نسبية:

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

 ،2222حيث تبلغ األهمية النسبية لواردات أهم  15سلعة  %32.49من إجمالي قيمة الواردات
المصرية .وتتمثل أهم الواردات السلعية خالل الفترة يناير/سبتمبر  2222في كل من:
 زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية ،خاماً (كود  )2729بأهمية نسبية
 %5.49من إجمالي قيمة الواردات .وقد ارتفع إجمالي قيمة واردات مصر من هذا البند بنسبة

 %21.21ليصل إلى  3.752مليار دوالر مقارنة بـ  2.975مليار دوالر خالل نفس الفترة عام
.2221
 حنطة (قمح) وخليط حنطة مع شيلم (كود  )1221بأهمية نسبية  %3.92من إجمالي قيمة
الواردات .وقد ارتفع إجمالي قيمة واردات مصر من هذا البند بنسبة  %13.71ليصل إلى 2.175
مليار دوالر مقارنة بـ  2.352مليار دوالر خالل نفس الفترة عام .2221
 أدوية (كود  )3224بأهمية نسبية  %3.52من إجمالي قيمة الواردات .وقد ارتفع إجمالي قيمة
واردات مصر من هذا البند بنسبة  %1.24ليصل إلى  2.422مليار دوالر مقارنة بـ  2.253مليار
دوالر خالل نفس الفترة عام .2221
 غازات نفط وهيدروكربونات غازية أخر(كود  )2711بأهمية نسبية  %3.52من إجمالي قيمة
الواردات .وقد ارتفع إجمالي قيمة واردات مصر من هذا البند بنسبة  %51.72ليصل إلى 2.393
مليار دوالر مقارنة بـ  1.577مليار دوالر خالل نفس الفترة عام .2221
 ذرة (كود  )1225بأهمية نسبية  %3.43من إجمالي قيمة الواردات .وقد ارتفع إجمالي قيمة
واردات مصر من هذا البند بنسبة  %5.37ليصل إلى  2.344مليار دوالر مقارنة بـ  2.225مليار
دوالر خالل نفس الفترة عام .2221
 فول الصويا (كود  )1221بأهمية نسبية  %3.27من إجمالي قيمة الواردات .وقد ارتفع إجمالي
قيمة واردات مصر من هذا البند بنسبة  %3.27ليصل إلى  2.233مليار دوالر مقارنة بـ 2.112
مليار دوالر خالل نفس الفترة عام .2221

قطاع نظم وتكنولوجيا المعلومات
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اإلدارة المركزية لالحصاء والتوثيق

العدد ( – )22نوفمبر 2222

اتجاهات الواردات المصرية

 سيارات ركوب خاصة لنقل األشخاص (كود  )2723بأهمية نسبية  %2.31من إجمالي قيمة

الواردات .وقد انخفض إجمالي قيمة واردات مصر من هذا البند بنسبة  %42.37ليصل إلى

 1.114مليار دوالر مقارنة بـ  2.222مليار دوالر خالل نفس الفترة عام .2221
شكل رقم ()1

الواردات السلعية األكثر أهمية نسبية خالل الفترة يناير/سبتمبر 2222

خردة وفضالت ،من حديد صب أو
حديد أو صلب ،من إعادة صهر
خردة الحديد والصلب
2.09%
بوليميرات االيثيلين ،في أشكالها
األولية
1.90%

سيارات ركوب خاصة لنقل
األشخاص
2.36%

فول الصويا
3.27%

غازات نفط وهيدروكربونات
غازية أخر
3.50%

أدوية
3.52%
حنطة (قمح) وخليط حنطة مع شيلم
3.92%

ذرة
3.43%

أجهزة للهاتف [تليفون]
1.82%

زيوت نفط وزيوت متحصل عليها
من مواد معدنية قارية ،خاما ً
5.49%

أخرى
61.51%

خامات حديد ومركزاتها
1.70%
زيت نخيل وجزئياته ،غير معدل
كيميائيا ً
1.64%
لحوم فصيلة األبقار ،مجمدة
1.48%

قطاع نظم وتكنولوجيا المعلومات

نحاس نقي وخالئط نحاسية،
بأشكال خام
1.20%
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بوليميرات بروبيلين أو أوليفينات
أخر ،بأشكالها األولية
1.18%
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العدد ( – )22نوفمبر 2222

اتجاهات الواردات المصرية

جدول رقم ()1
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اإلدارة المركزية لالحصاء والتوثيق

العدد ( – )22نوفمبر 2222

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 نوع ًا من االستقرار النسبي لقيم واردات هذه السلع ،حيث بلغت نسبة مساهمة
واردات أهم  15سلعة األكثر نمواً  %0.59من إجمالي قيمة الواردات المصرية خالل الفترة

يناير/سبتمبر  .2222وتتمثل أهم الواردات السلعية األكثر نمواً (وفقاً للكود الرباعي) خالل الفترة
يناير/سبتمبر  2222في كل من:

 نشادر ال مائي أو محلوله المائي (كود  )2814بمعدل نمو  ،%157941.26وبقيمة 29.24
مليون دوالر مقارنة بـ  2.219مليون دوالر خالل نفس الفترة عام .2221

 مركبات جوية أخر (كود  )2222بمعدل نمو  ،%18363.09وبقيمة  7.22مليون دوالر مقارنة بـ
 2.243مليون دوالر خالل نفس الفترة عام .2221

 عسل أسود ،ناتج من استخالص أو تكرير السكر (كود  )1723بمعدل نمو ،%14225.06
وبقيمة  5.27مليون دوالر مقارنة بـ  2.241مليون دوالر خالل نفس الفترة عام .2221

 حيوانات حية من فصيلتي الضأن والماعز (كود  )2124بمعدل نمو  ،%12093.21وبقيمة
 11.52مليون دوالر مقارنة بـ  2.294مليون دوالر خالل نفس الفترة عام .2221

 منجنيز ومصنوعاته ،بما في ذلك الفضالت والخردة (كود  )2111بمعدل نمو ،%8670.15
وبقيمة  1.52مليون دوالر مقارنة بـ  2.212مليون دوالر خالل نفس الفترة عام .2221

 قطران خشب ،زيوت قطران خشب ،كريوزوت خشب (كود  )3227بمعدل نمو ،%6127.19
وبقيمة  0.03مليون دوالر مقارنة بـ  0.001مليون دوالر خالل نفس الفترة عام .2221

 خيوط بريم ،وبريم من صفيحات وأشكال مماثلة (كود  )5606بمعدل نمو  ،%3208.99وبقيمة
 0.64مليون دوالر مقارنة بـ  2.219مليون دوالر خالل نفس الفترة عام .2221

 حمض كبريتيك (كود  )2227بمعدل نمو  ،%3149.97وبقيمة  2.23مليون دوالر مقارنة بـ
 2.221مليون دوالر خالل نفس الفترة عام .2221

 فراء مقلدة (اصطناعية) ومصنوعاتها (كود  )4324بمعدل نمو  ،%3212.12وبقيمة 2.25
مليون دوالر مقارنة بـ  2.222مليون دوالر خالل نفس الفترة عام .2221

قطاع نظم وتكنولوجيا المعلومات

- 16 -

اإلدارة المركزية لالحصاء والتوثيق

العدد ( – )22نوفمبر 2222

اتجاهات الواردات المصرية

شكل رقم ()7

الواردات السلعية األكثر نمواً خالل الفترة يناير/سبتمبر 2222

مخاليط قارية أساسها األسفلت أو القار الطبيعيان 1826.06%
عوارض من خشب للسكك الحديدية والترام وما يماثلها 2119.05%
تنجستين ومصنوعاته ،بما في ذلك الفضالت والخردة 2147.99%
سراويل داخلية ،قمصان للنوم ،بيجامات وأصناف مماثلة ،للرجال أو الصبية ،من مصنرات أو كروشيه 2149.67%
أجهزة إطالق وهبوط المركبات الجوية علي ظهر السفن 2360.39%
عربات سكك حديدية وما يماثلها لنقل البضائع ،غير ذاتية الدفع 2793.99%
فراء مقلدة (اصطناعية) ومصنوعاتها 3018.60%
حمض كبريتيك 3149.97%
خيوط بريم ،وبريم من صفيحات وأشكال مماثلة 3208.99%
قطران خشب ،زيوت قطران خشب ،كريوزوت خشب 6127.19%
منجنيز ومصنوعاته ،بما في ذلك الفضالت والخردة

8670.15%

حيوانات حية من فصيلتي الضأن والماعز

12093.21%

عسل أسود ،ناتج من استخالص أو تكرير السكر

14225.06%

مركبات جوية أخر

18363.09%

نشادر ال مائي أو محلوله المائي

157941.26%
180000% 160000% 140000% 120000% 100000% 80000% 60000% 40000% 20000% 0%

قطاع نظم وتكنولوجيا المعلومات
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اإلدارة المركزية لالحصاء والتوثيق

العدد ( – )22نوفمبر 2222

اتجاهات الواردات المصرية

جدول رقم ()7
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اإلدارة المركزية لالحصاء والتوثيق

العدد ( – )22نوفمبر 2222

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  %1.24من إجمالي قيمة الواردات المصرية خالل الفترة

يناير/سبتمبر  .2222وتتمثل أهم الواردات السلعية األقل نمواً (وفقاً للكود الرباعي) خالل الفترة
يناير/سبتمبر  2222في كل من:

 أحذية بنعال خارجية من مطاط أو لدائن أو جلد طبيعي ووجوه من مواد نسجية (كود )1424

بمعدل نمو  ،%2.11وبقيمة  11.91مليون دوالر مقارنة بـ  11.94مليون دوالر خالل نفس

الفترة عام .2221
 قفازات ،من مصنرات أو كروشيه (كود  )1111بمعدل نمو  ،%2.12وبقيمة  1.15مليون دوالر
مقارنة بـ  1.14مليون دوالر خالل نفس الفترة عام .2221

 قبعات وأغطية رأس أخر من مصنرات أو كروشيه (كود  )1525بمعدل نمو  ،%2.21وبقيمة
 4.29مليون دوالر مقارنة بـ  4.22مليون دوالر خالل نفس الفترة عام .2221

 أسالك من ألومنيوم (كود  )7125بمعدل نمو  ،%2.29وبقيمة  12.47مليون دوالر مقارنة بـ
 12.22مليون دوالر خالل نفس الفترة عام .2221

 بروفيتامينات وفيتامينات ،طبيعية أو منتجة تركيبياً (كود  )2931بمعدل نمو  ،%2.37وبقيمة
 32.15مليون دوالر مقارنة بـ  32.52مليون دوالر خالل نفس الفترة عام .2221
 زجاج متحصل عليه بالتعويم فلوت وزجاج مجلو أو مصقول (كود  )7225بمعدل نمو ،%2.42
وبقيمة  15.24مليون دوالر مقارنة بـ  15.12مليون دوالر خالل نفس الفترة عام .2221

 فواكه أخر ،طازجة (كود  )2212بمعدل نمو  ،%2.49وبقيمة  21.53مليون دوالر مقارنة بـ
 21.42مليون دوالر خالل نفس الفترة عام .2221

 عوامل عضوية ذات نشاط سطحي ،عدا الصابون (كود  )3422بمعدل نمو  ،%2.54وبقيمة
 122.19مليون دوالر مقارنة بـ  122.15مليون دوالر خالل نفس الفترة عام .2221

قطاع نظم وتكنولوجيا المعلومات
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اإلدارة المركزية لالحصاء والتوثيق

العدد ( – )22نوفمبر 2222

اتجاهات الواردات المصرية

شكل رقم ()2

الواردات السلعية األقل نمواً خالل الفترة يناير/سبتمبر 2222
أجزاء أحذية ،نعال داخلية ،كعوب صغيرة وأصناف مماثلة

1.25%

ألواح ذات أطر وألواح وترابيع بالط وكتل وأصناف مماثلة ،من ألياف نباتية

1.20%

حصي وأحجار مجروشة أو مكسرة ،من األنواع المستعملة للخرسانة أو رصف الطرق

1.15%

دهن الصوف ومواد دهنية مشتقة منه

0.99%

أجزاء ولوازم للمركبات الداخلة في البنود من  8701حتى 8705

0.96%

عيدان ،مشكلة باالسطوانات ،مدرفلة بالحرارة ،لفات غير منتظمة اللف من حديد أو صلب من غير
الخالئط

0.69%

فوق أوكسيد الهيدروجين

0.586%

عوامل عضوية ذات نشاط سطحي ،عدا الصابون

0.537%

فواكه أخر ،طازجة

0.49%

زجاج متحصل عليه بالتعويم فلوت وزجاج مجلو أو مصقول

0.40%

بروفيتامينات وفيتامينات ،طبيعية أو منتجة تركيبياً

0.37%

أسالك من ألومنيوم
قبعات وأغطية رأس أخر من مصنرات أو كروشيه
قفازات ،من مصنرات أو كروشيه
أحذية بنعال خارجية من مطاط أو لدائن أو جلد طبيعي ووجوه من مواد نسجية

0.0%

قطاع نظم وتكنولوجيا المعلومات
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0.29%
0.208%
0.179%
0.16%

0.2%

0.4%

0.6%

0.8%

1.0%

1.2%

1.4%

اإلدارة المركزية لالحصاء والتوثيق

العدد ( – )22نوفمبر 2222

اتجاهات الواردات المصرية

جدول رقم ()2
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اإلدارة المركزية لالحصاء والتوثيق

العدد ( – )22نوفمبر 2222

اتجاهات الواردات المصرية

 -4-2الواردات السلعية األكثر انخفاضاً:
يالحظ أن أغلب الواردات السلعية التي حققت معدالت تراجع عالية جداً ذات قيم ًا منخفضة جداً،

حيث بلغت نسبة مساهمة واردات أهم  15سلعة األكثر انخفاضاً  %2.2229من إجمالي قيمة

الواردات المصرية خالل الفترة يناير/سبتمبر  .2222وتتمثل أهم الواردات السلعية األكثر
انخفاضاً (وفق ًا للكود الرباعي) خالل الفترة يناير/سبتمبر  2222في كل من:

 سفن وبواخر رحالت ومعديات ،زوارق وسفن مماثلة لنقل األشخاص أو البضائع (كود )2921
بمعدل تراجع  ،%99.99وبقيمة  2.221مليون دوالر مقارنة بـ  22.72مليون دوالر خالل نفس

الفترة عام .2221
 نقود (كود  )7112بمعدل تراجع  ،%99.92وبقيمة  2.223مليون دوالر مقارنة بـ 13.72
مليون دوالر خالل نفس الفترة عام .2221

 مسدسات نارية ،أخر (كود  )9322بمعدل تراجع  ،%99.29وبقيمة  2.227مليون دوالر مقارنة
بـ  5.27مليون دوالر خالل نفس الفترة عام .2221

 ترابيع وأحجار تبليط ورصف طرق ،من حجر طبيعي ،عدا حجراألردواز (كود  )1221بمعدل تراجع
 ،%99.21وبقيمة  2.222مليون دوالر مقارنة بـ  1.47مليون دوالر خالل نفس الفترة عام
.2221
 خبث وغثاء ،وفضالت أخر من صناعة الحديد أو الصلب (كود  )2119بمعدل تراجع ،%99.24
وبقيمة  2.2222مليون دوالر مقارنة بـ  2.12مليون دوالر خالل نفس الفترة عام .2221

 قمصان قصيرة بأكمام أو بدونها وما يماثلها ،وأصناف مماثلة للرجال أو الصبية (كود )1227
بمعدل تراجع  ،%99.53وبقيمة  2.229مليون دوالر مقارنة بـ  2.22مليون دوالر خالل نفس

الفترة عام .2221
 خالئط صلب أخر ،بشكل سبائك أو أشكال أولية أخر (كود  )7224بمعدل تراجع ،%92.92
وبقيمة  2.221مليون دوالر مقارنة بـ  2.14مليون دوالر خالل نفس الفترة عام .2221

 دبابات ومركبات حربية مدرعة أخر (كود  )2712بمعدل تراجع  ،%92.91وبقيمة  2.222مليون
دوالر مقارنة بـ  2.24مليون دوالر خالل نفس الفترة عام .2221

قطاع نظم وتكنولوجيا المعلومات
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شكل رقم ()9

الواردات السلعية األكثر انخفاضاً خالل الفترة يناير/سبتمبر 2222
 -95.40%زيوت أخر وجزيئاتها ،متحصل عليها من زيتون فقط ،غير معدلة كيميائيا ً
-97.01%

سفن أخر ،بما في ذلك السفن الحربية وقوارب النجاة ،عدا قوارب التجديف

-97.04%

خزانات وصهاريج وأوعية مماثلة ،من ألومنيوم ،سعة > 300لتر
حجر جيري مساعد للصهر

-97.35%

شوفان

-98.35%
-98.51%

بلوزات ،قمصان ،للنساء أو البنات ،من مصنرات أو كروشيه
خيوط من صوف أو من وبر ناعم ،مهيأة للبيع بالتجزئة

-98.72%
-98.91%

دبابات ومركبات حربية مدرعة أخر

-98.98%

خالئط صلب أخر ،بشكل سبائك أو أشكال أولية أخر
قمصان قصيرة بأكمام أو بدونها وما يماثلها ،وأصناف مماثلة للرجال أو الصبية

-99.53%

-101.0%

-99.84%

خبث وغثاء ،وفضالت أخر من صناعة الحديد أو الصلب

-99.86%

ترابيع وأحجار تبليط ورصف طرق ،من حجر طبيعي ،عدا حجراألردواز

-99.89%

مسدسات نارية ،أخر

-99.98%

نقود

-99.99%

سفن وبواخر رحالت ومعديات ،زوارق وسفن مماثلة لنقل األشخاص أو البضائع

-100.0%

قطاع نظم وتكنولوجيا المعلومات

-99.0%

-98.0%

-97.0%

- 23 -

-96.0%

-95.0%

-94.0%

-93.0%

اإلدارة المركزية لالحصاء والتوثيق

العدد ( – )22نوفمبر 2222

اتجاهات الواردات المصرية

جدول رقم ()9

قطاع نظم وتكنولوجيا المعلومات

- 24 -
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العدد ( – )22نوفمبر 2222

اتجاهات الواردات المصرية

 -5-2الواردات السلعية األقل انخفاضاً:
يالحظ أن أغلب الواردات السلعية التي حققت معدالت تراجع منخفضة ذات قيماً متوسطة نسبي ًا

مما يدل على االستقرار النسبي للواردات من هذه السلع .وقد بلغت نسبة مساهمة واردات أهم
 15سلعة األقل انخفاضاً  %2.22من إجمالي قيمة الواردات المصرية خالل الفترة يناير/سبتمبر

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

يناير/سبتمبر  2222في كل من:

 ديكسترين وغيره من أنواع النشاء المعدل (كود  )3525بمعدل تراجع  ،%2.21وبقيمة 14.51
مليون دوالر مقارنة بـ  14.57مليون دوالر خالل نفس الفترة عام .2221

 منتجات حديدية متحصل عليها باالختزال المباشر لخامات الحديد وغيرها من المنتجات الحديدية
األسفنجية (كود  )7223بمعدل تراجع  ،%2.15وبقيمة  52.27مليون دوالر مقارنة بـ 52.35

مليون دوالر خالل نفس الفترة عام .2221

 أجهزة إنارة وأجزاؤها ،أخر (كود  )9425بمعدل تراجع  ،%2.21وبقيمة  112.21مليون دوالر
مقارنة بـ  112.29مليون دوالر خالل نفس الفترة عام .2221

 مواقد ومدافيء ومناصب مواقد وأفران طبخ (كود  )7321بمعدل تراجع  ،%2.41وبقيمة 43.23
مليون دوالر مقارنة بـ  44.22مليون دوالر خالل نفس الفترة عام .2221

 مواد تلوين عضوية تركيبية (كود  )3224بمعدل تراجع  ،%2.43وبقيمة  127.11مليون دوالر
مقارنة بـ  127.52مليون دوالر خالل نفس الفترة عام .2221

 أغطية جدران من مواد نسجية (كود  )5925بمعدل تراجع  ،%2.51وبقيمة  2.151مليون دوالر
مقارنة بـ  2.157مليون دوالر خالل نفس الفترة عام .2221

 أقفال ومغاليق ومزاليج ومفاتيح ،من معادن عادية (كود  )2321بمعدل تراجع  ،%2.59وبقيمة
 29.25مليون دوالر مقارنة بـ  29.23مليون دوالر خالل نفس الفترة عام .2221

 آالت لبثق أو سحب أو تقطيع المواد النسجية االصطناعية (كود  )2444بمعدل تراجع ،%2.71
وبقيمة  1.22مليون دوالر مقارنة بـ  1.23مليون دوالر خالل نفس الفترة عام .2221

 دهانات وورنيش (كود  )3222بمعدل تراجع  ،%2.22وبقيمة  44.11مليون دوالر مقارنة بـ
 44.92مليون دوالر خالل نفس الفترة عام .2221
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شكل رقم ()12
الواردات السلعية األقل انخفاضاً خالل الفترة يناير/سبتمبر 2222
مضخات للسوائل ،رافعات سوائل

-2.00%

نحاس نقي وخالئط نحاسية ،بأشكال خام

-1.77%
-1.73%

عدد آلية للمسح أو التسوية أو قطع أو تجهيز أسنان التروس
أوعية عازلة للحرارة مركبة في أغلفتها ،أجزاؤها

-1.69%

شرائط [أقمشة منسوجة ضيقةالعرض ] ،أخر

-1.59%
-1.28%

محاليل الغسل المتبقية من صناعة عجائن السيليلوز
دهانات وورنيش

-0.82%

 -0.71%آالت لبثق أو سحب أو تقطيع المواد النسجية االصطناعية
 -0.59%أقفال ومغاليق ومزاليج ومفاتيح ،من معادن عادية
أغطية جدران من مواد نسجية

-0.56%

 -0.43%مواد تلوين عضوية تركيبية
 -0.41%مواقد ومدافيء ومناصب مواقد وأفران طبخ
 -0.21%أجهزة إنارة وأجزاؤها ،أخر
 -0.15%منتجات حديدية متحصل عليها باالختزال المباشر لخامات الحديد وغيرها من المنتجات الحديدية
األسفنجية
 -0.06%ديكسترين وغيره من أنواع النشاء المعدل
-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/سبتمبر :2222

 -1-3المجــاالت المختلفــة للقــ اررات المتعلقــة بــالواردات المنشــورة بالجريــدة الرســمية
والوقائع المصرية خالل الفترة يناير/سبتمبر 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.
 مد العمل بأحكام القرار رقم  1535لسنة  2217بفرض رسوم نهائية لمكافحة اإلغراق على
الواردات من صنف حديد التسليح (أسياخ ولفائف وقضبان وعيدان) ذات منشأ أو المصدرة من
الصين وتركيا وأوكرانيا.
 بدء إجراءات تحقيق مكافحة اإلغراق ضد الواردات المغرقة من صنف المدخرات (جماعات كهربائية
بالرصاص ذات سعة  31أمبير/ساعة إلى  92أمبير/ساعة سواء كانت مستطيلة أو مربعة من
األنواع المستعملة إلطالق الحركة فى الحركات ذات المكابس (بطاريات سيارات) ذات منشأ أو
المصدرة من تركيا.
 رفع نسبة محتوى الرطوبة باألقماح المستوردة لتصل إلى  %14بالوزن (كحد أقصى) وذلك لمدة
عام اعتبا اًر من تاريخ العمل بهذا القرار.
 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 للمواصفة القياسية المصرية رقم  3312لسنة 2222
مركبات الطرق  -رقم تعريف المركبة ( )VINالمحتوى والهيكل ،مع منحهم مهلة قدرها ستة أشهر
اعتبا اًر من تاريخ العمل بهذا القرار لتوفيق أوضاعهم وفقاً ألحكامه.
 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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 التزام المصنعون والمستوردون لمنتجات الدهانات والورنيشات بنسب الرصاص التالية :ال تزيد نسبة
الرصاص في الدهانات األساسية غير الملونة على  122جزء في المليون (حد أقصى) ،ال تزيد
نسبة الرصاص في الدهانات الملونة على  5222جزء في المليون (حد أقصى).

 إنشاء سجل سري للغاية يسمى "سجل اإلخباريات" في كل منطقة جمركية بمصلحة الجمارك.
 حظر تداول السلع الغذائية مجهولة المصدر بأي صورة من الصورة وعلى األخص عرضها للبيع أو
حيازتها بغرض االتجار .والتزام مستورد السلع الغذائية باالحتفاظ بالمستندات الدالة علـى اإلفـراج
عنهـا بمعرفة الهيئة القومية لسالمة الغذاء ،كما يلتزم تجار وموزعو السلع الغذائية المستوردة

والمحلية باالحتفاظ بالمستندات الدالة على مصدر حيازتهم لها سواء كانت المستندات صادرة عـن
مـورد أو تـاجر أو موزع آخر أو مستورد أو مصنع أو من أي مصدر آخر.
 تطبيق القاعدة الفنية الملزمة للحدود القصوى المسموح بها للملوثات الكيميائية بالغذاء ،والتي

تختص باالشتراطات األساسية للتعامل مع الملوثات الكيميائية في األغذية سواء من أصل نباتي أو

حيواني .ويسرى هذا القرار على كافة أنواع األغذية المتداولة المحددة به سواء المنتجة محلياً أو

المستوردة أو المصدرة ومنشآت األغذية ومشغليها ومورديها.

 قيد المنتجين المستوفين لقواعد االكتفاء بالفحص الظاهري للرسائل المستوردة من السلع الصناعية
غير الغذائية.
 تعليق أداء الضريبة على القيمة المضافة المستحقة على اآلالت والمعدات (بما فيها خطوط
اإلنتاج) الواردة من الخارج للمصانع والوحدات اإلنتاجية الستخدامها في اإلنتاج الصناعي ،وفقاً
لنص المـادة ( 22مكرر) من قانون الضريبة على القيمة المضافة.
 التزام الممولون والمكلفون المسجلون بمصلحة الضرائب المصرية بإصدار فواتير ضريبة إلكترونية
(إيصاالت ضريبية إلكترونية) عن الخدمات المؤداة والسلع المبيعة للمستهلك النهائي.
 ال يجوز ألي إدارة من اإلدارات الجمركية المعنية إحالة أي من البضائع المتواجدة بالموانئ أو
المخازن المؤقتة ،بما فى ذلك البضائع القابلة للتلف أو النقصان ،إلى اإلدارات العامة للمهمل أو
اتخاذ إجراءات بيعها إال بعد موافقة وزير المالية بناءاً على عرض رئيس مصلحة الجمارك بمذكرة
تعدها اإلدارة المختصة تتضمن بيان حالة البضاعة ،وتاريخ انتهاء صالحيتها  -إن وجد.

 التزام الشركات المرخص لها بمزاولة خدمات البريد السريع الدولي بالحد األقصى لألوزان وهو ()52
كجم للطرد البريدي بقيمة ( )2222دوالر .وفي حالة قيام الشركات باستيراد طرود يتخطى وزنها
قطاع نظم وتكنولوجيا المعلومات
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 52كجم أو  2222دوالر ،يتعين عليها االلتزام بالقواعد االستيرادية المنظمة لالستيراد عبر الشحن
التجاري والقواعد المنظمة لها داخل جمهورية مصر العربية.

 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.

 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.
 إضافة بعض األصناف الغذائية وحذف بعض األصناف األخرى من بيان السلع المرفق بالقرار السيد
وزير التجارة والصناعة رقم  991لسنة  2215بشأن بعض السلع التي تستورد بشروط خاصة.
 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  434 ، 2221لسنة  229 ، 2222لسنة 2222

لتكون بالنسبة لألسماك المجمدة تسعة أشهر ،وبالنسبة للكبد المجمد عشرة أشهر من تاريخ الذبح.

 اعتماد العمل بكل من المواصفة القياسية المصرية الجديدة الخاصة "إرشادات توجيهية عامة
لسحب العينات الغذائية" ،التعديل الكلي للمواصفة القياسية المصرية الخاصة "الكاكاو ومنتجاته
الجزء الثالث :الشيكوالتة".
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 اعتماد المواصفات القياسية الخاصة بكل من (مفروم لحم الدواجن الصافي المنزوع ميكانيكا -
فترات صالحية "المياه المعدنية المعبأة للشرب فى عبوات زجاجية  24شه اًر ،الزبد الطبيعي ،األلبان

ومنتجاتها مجمدة).

 تعديل بعض بنود الرسوم بشأن تحصيل مقابل بعض خدمات الواردات الغذائية ،وتنظيم حصول
منشآت التخزين على ترخيص تداول الغذاء.
 وقف التعامل مع شركة  TüV Rheinlandالهند لمدة ستة أشهر.
 التزام كافة منتجي ومستوردي وموردي السلع باإلعالن عن العمر االفتراضي للسلع 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  2مليون

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

 -2-1-3تطوير البنية التحتية:
صدرت في هذا الشأن عدة ق اررات تتعلق بتخصيص مساحات أراضي من األراضي المملوكـة ملكيـة
خاصـــة للدولـــة الســـتخدامها فـــي إقامـــة عـــدد مـــن المنـــاطق االســـتثمارية والمنـــاطق التكنولوجيـــة

والمناطق الحرة وبعض المشروعات التنموية في العديد من المحافظـات ،وتتمثـل أهـم هـذه القـ 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 ،تخصيص مساحة

 125.12فدان لصالح محافظة الشرقية الستخدامها في إقامة منطقة استثمارية .حيث تلعب
المناطق االستثمارية دو ًرا 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.
قطاع نظم وتكنولوجيا المعلومات
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 الموافقة على تحول نظام عمل شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة األغراض (ش.م.م) إلى
االستثمار بنظام المناطق الحرة الخاصة بدالً من االستثمار الداخلي وفقاً ألحكام قانون االستثمار
رقم  72لسنة  2217والئحته التنفيذية ،والموافقة على إنشاء منطقة حرة خاصة باسم الشركة
المشار إليها سابقاً على األرصفة من  55إلى  12بميناء اإلسكندرية بإجمالي مساحة قدرها 539

ألف م .2وتختص المنطقة بمزاولة نشاط إنشاء وإدارة وتشغيل محطة متعددة األغراض على
األرصفة المحددة سابقاً لتداول الحاويات والبضائع العامة بما في ذلك كافة الخدمات المرتبطة بهذا

الغرض.

 الترخيص لوزارة االتصاالت وتكنـولوجيا المعلومات بإنشاء منطقة تكنولوجية على مساحة 221.11
فدان بمدينة المعرفة بالعاصمة اإلدارية الجديدة.
 الترخيص لشركة واحات السيليكون للمناطق التكنولوجية (ش.م.م) بإنشاء منطقة تكنولوجية على
مساحة  54.94فدان بمدينة بني سويف الجديدة.
 الترخيص لشركة واحات السيليكون للمناطق التكنولوجية (ش.م.م) بإنشاء منطقة تكنولوجية على
مساحة  52فدان بمدينة السادات بمحافظة المنوفية.

 الموافقة على إنشاء منطقة حرة خاصة باسم شركة دمياط أليانس لمحطات الحاويات
( DAMIETTA ALLIANCE CONTAINER TERMINALSش.م.م) الكائنة
بمحطة الحاويات الثانية (تحيا مصر  )2بميناء دمياط.
 الموافقة على إنشاء منطقة حرة خاصة باسم شركة بدر وعصفور للصناعات الهندسية والمعدنية
(ش.م.م) بالمنطقة الصناعية بالمطاهرة  -محافظة المنيا على مساحة إجمالية  211441م.2
 الموافقة على إنشاء منطقة حرة خاصة باسم شركة ليزر آند مور لصناعة الجلود (ش.م.م) بمنطقة
الروبيكي ،مدينة بدر بمحافظة القاهرة على مساحة إجمالية مقدارها  52فدان.
 منح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل واستغالل وصيانة وإعادة تسليم
محطة الحاويات الثانية ( تحيا مصر )1بميناء دمياط.
 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.
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 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
 تخصيص مساحة  5.23فدان ناحية الترامسة  -محافظة قنا لصالح وزارة التموين والتجارة الداخلية
الستخدامها في إقامة توسعات للمنطقة التجارية اللوجستية بالمنطقة.
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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 ،بولندا ،ألمانيا،
أسبانيا على أن تقوم 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 .ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة التجارة والصناعة على إيجاد قنوات
تواصل فعالة لتعزيز التبادل التجاري واالستثمارات المشتركة والتعاون الصناعي مع هذه الدول.

 التزام كافة الجهات المختصة بتلقي طلبات المستثمرين إلصدار الموافقات أو التصاريح أو
التراخيص الالزمة إلنشاء وتشغيل المشروعات االستثمارية الجديدة أو التوسع في المشروعات
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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.
 إعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة االقتصادية لقناة السويس.
 تشكيل لجنة فنية معنية بإعداد مواصفات قياسية توصيفية لألغذية التقليدية واألغذية التي تحمى
كمؤشر جغرافي بالهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة.
 تشكيل مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات االحتكارية.
 تشكيل مجلس إدارة صندوق دعم المناطق الصناعية بالهيئة العامة للتنمية الصناعية.
 تشكيل لجنة "اشتراطات منح التراخيص" بالهيئة العامة للتنمية الصناعية برئاسة رئيس مجلس إدارة
الهيئة أو من يفوضه.
 إعادة تشكيل لجنة صناعة الدخان والسجائر.
 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 223 ،لسنة  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
قطاع نظم وتكنولوجيا المعلومات
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 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.
 تعديل بعض أحكام الالئحة التنفيذية لقانون االستثمار الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم
 2312لسنة .2217
 تعديل القرار رقم  1212لسنة  2219بشأن تنظيم الهيئة العليا للتحكيم والمنازعات الدولية.
 استحقاق مقابل نقدي للهيئة العامة للخدمات الحكومية نظير قيامها بإجراءات بيع البضائع
المنصوص عليها بالالئحة التنفيذية لقانون الجمارك.

 تحديد شروط وأوضاع تطبيق بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم  212لسنة  2222بإصدار
التعريفة الجمركية.
 تعديل بعض أحكام الالئحة التنفيذية لقانون الجمارك الصادرة بقرار وزير المالية رقم  432لسنة
.2221

 تعديل المادة رقم ( )12من الالئحة التنفيذية لقانون الجمارك ،وخفض مقابل التخزين بالمخازن
والمستودعات والساحات التي تديرها المصلحة في الحاالت المنصوص عليها في المادة ( )12من

الالئحة التنفيذية لقانون الجمارك.

 تعديل بعض أحكام الالئحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم
 17لسنة .2211
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 -2-3أهم الق اررات المتعلقة بالواردات المنشورة بالجريدة الرسمية والوقائع المصرية خالل الفترة يناير/سبتمبر :2222
جدول رقم ()11

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

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

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

المصدر :تم تجميعها بواسطة الباحث من الجريدة الرسمية ،الوقائع المصرية.
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العدد ( – )22نوفمبر 2222

اتجاهات الواردات المصرية

جدول رقم ()13

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

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

- 39 -

اإلدارة المركزية لالحصاء والتوثيق

العدد ( – )22نوفمبر 2222

اتجاهات الواردات المصرية

جدول رقم ()14

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

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

- 41 -

اإلدارة المركزية لالحصاء والتوثيق

العدد ( – )22نوفمبر 2222

اتجاهات الواردات المصرية

جدول رقم ()15

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

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

- 41 -

اإلدارة المركزية لالحصاء والتوثيق

العدد ( – )22نوفمبر 2222

اتجاهات الواردات المصرية

جدول رقم ()11

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

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

- 42 -

اإلدارة المركزية لالحصاء والتوثيق

العدد ( – )22نوفمبر 2222

اتجاهات الواردات المصرية

جدول رقم ()17

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

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

العدد ( – )22نوفمبر 2222

اتجاهات الواردات المصرية

جدول رقم ()12

تابع أهم الق ار ارت المتعلقة بالواردات المنشورة بالجريدة الرسمية والوقائع المصرية خالل الفترة يناير/سبتمبر 2222

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

