 ٪ 78,5زيادة فى صادرات مصر إىل التجمعات الدولية عام 2017
أصدر اجلهاز املركزى للتعبئة العامة واإلحصاء اليوم

املوافق  2018 / /النشرة السنوية ل لتجارة البينية مع التجمعات

الدولية عام  2017ومن أهـم مؤشراتها مايلى:

▪ أوال :التجا رة البينية مع التجمعات الدولية التى تتضمن مصر وهى:
جتمع اإلسكوا  ،جتمع دول الساحل والصحراء  ،جتمع الكوميسا  ،جمموعة اخلمس عشرة ،منطقة التجـارة احلـرة
العربية  ،جمموعة الثمانية اإلسالمية النامية ومنه يتضح:
• بلـغ إمجالـى قيمة صادرات مصـر إلـى تلك التجمعات  470,4مليـــار جنيـــه عـــام  2017مقابــل  263,5مليـار جنيــه
عـام  2016بنسبة زيادة قـدرها .٪78,5
• جاءت صــادرات مصـر إىل منطقة التجارة احلرة العربية فـى
املرتبة األولــى حيــث بلغـت قيمتهــا  172,2مليـار جنيـه
عــام  2017مقاب ــل  101,0ملي ــار جني ــه عــــام 2016

التجارة البينية مع التجمعات الدولية
التى تتضمن مصر
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بلـغ إمجالـى قيمــة الصـــــادرات  143,2مليار جنيه عـام
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 2017مقابـل  82,5مليـار جنيــه عـــام  2016بنسبـــة
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زيـادة قدرها . ٪73,7

السنوات

• جاءت فى املرتبـة األخيـرة جمموعــة الكوميسا حيــث بلـغ

0
2017

واردات

2016

صادرات

إمجــاىل قيمــة الصــادرات  28,1مليــار جنيــه عــام 2017
مقابل  18,1مليار جنيه عام  2016بنسبة زيادة قدرها .٪ 55,1
• بلغ إمجاىل قيمة واردات مصر من تلك التجمعات  544,9مليار جنيه عـام  2017مقابـل  310,5مليـار جنيـه عـام 2016
بنسبة زيادة قدرها .٪ 75,5
• جـاءت فى املرتبـة األولـى واردات مصـر مـن جتمع منطقـة التجــارة احلــرة العربيـــة حيــث بلغــت قيمتهـا  175,2مليـار
جنيه عام  2017مقابل  90,2مليار جنيه عام  2016بنسبة زيادة قدرها  ،٪ 94,3يليهـا جمموعــة اخلمـس عشـرح حيـث
بلــغ إمجالــى قيمـة الواردات  164,5مليــار جنيــه عـام  2017مقابل  88,3مليار جنيه عام  2016بنسبة زيادة قـدرها
. ٪86,3

جـاءت فى املرتبـة األخرية جتمع الكوميسا حيث بلغ إمجالـى قيمة الواردات  10,8مليـار جنيــه عـام  2017مقابـل  6,2مليـار
جنيه عام  2016بنسبة زيادة قدرها .٪ 73,4

▪ ثانيا :ا لتجارة البينية مع التجمعات الدولية التى التتضمن مصر وهى :
جتمع اإلحتاد االوروبى  ،جتمع االفتا  ،جتمع النافتا  ،جتمع رابطة االسيان  ،جتمع املريكوسور ومنه يتضح:
• بلغ إمجاىل قيمة صادرات مصر إىل تلك التجمعـات  177,0مليـار جنيـه عـام  2017مقابـل  80,4مليـار جنيـه عـام 2016
بنسبة زيادة قدرها .٪120,2
التجارة البينية مع التجمعات الدولية
التى ال تتضمن مصر

• جـاءت صادرات مصر إىل األحتاد األوروبى فـى املرتبـة األوىل حيـث
بلغــــت قيمتهـــا  135,5مليــــار جنيــــه عــــام  2017مقابـــل

577.00

 57,9مليار جنيه عام  2016بنسبـــة زيــادة قدرهــا ،٪134,0

349.9

يليهــا جتمـع النافتــا حيـث بلــغ إمجـاىل قيمـة الصـادرات 25,8

177.00

مليـــار جنيــــه عـــام  2017مقابــــل  12,6مليــــار جنيــــــه
عـام 2016بنسبـة زيادة قدرهــا . ٪105,5
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السنوات
2017
واردات

• جاءت فى املرتبــة األخيـــرة جمموعـــة جتمـع املريكوسـور حيــث

2016
صادرات

بلــغ إمجالـــى قيمـة الصــادرات  3,5مليـار جنيــه عــام 2017
مقابل  1,3مليار جنيه عام  2016بنسبة زيادة قدرها .٪ 163,8
• بلـغ إمجالــى قيمـة واردات مصر من تلـك التجمعـات  577,0مليـار جنيــه عـام  2017مقابــــل  349,9مليـار جنيـه عـام
 2016بنسبة زيادة قدرها .٪ 64,9
• جــاءت واردات مصـــر من األحتــاد األوروبــى فى املرتبــة األولـى حيـث بلغت قيمتها  354,9مليار جنيـه عـام  2017مقابـل
 229,3مليار جنيه عام  2016بنسبة زيادة قدرها  ، 54,8يليها املريكوسورا حيـث بلــغ إمجالـى قيمـة الـواردات  76,3مليار
جنيه عام  2017مقابل  42,9مليار جنيه عام  2016بنسبة زيادة قدرها . ٪78,0
• جاءت فى املرتبة األخرية جتمع األفتا حيـث بلـغ إمجالـى قيمة الواردات  16,6مليــار جنيـــه عـــام  2017مقابـل  9,2مليـار
جنيه عام  2016بنسبة زيادة قدرها .٪ 79,1
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