بمقارنــــــة أرقــــام التجـــــــارة الخارجيـــــــــة خـل التتـرة مـ
بمثيلتها خل نتس التترة عام 4002يلحــــــظ ما يلــــــــــي :

ينايــــــــــــر/نـفممبر 4002

أفالً  :الصـــــــــــــادرات :

 -1ارتتعت قيمة الجملة العمفمية للصادرات الفطنية :

 م  2423مليــــــار جنيه عـــــــــــام  4002إلـي  2222مليــــــار جنيـــــه عـام 4002بنسبة ارتتـــــــــــــــاع قدرهـــــــــــــــــا . % 2423

 -4أهم السلع التي ارتتعت قيمة صادراتها تتمث مي :

 ارتتعـــــــــت قيمـــــــــة صــــــــــــــــادرات منتجــــــــات البتـــــــــــرف مـــ 1074121مليـــــف جنيـــــــه إلــــــــــــــي  1220720مليـــــــــف جنيـــــــــه بنسبـــــــــــة ارتتـــــــــــــــاع
قدرهــــــــــا .%2127
-

-

ارتتعـــــت قيمـــــــة صـــــــــادرات القطـــــــ الخـــــــام مـ  402323مليــــــف
جنيه إلـــي  434320مليف جنيه بنسبة ارتتــــاع قدرهــــــــا . %2323
ارتتعـــــــــــت قيمـــــــــة صـــــــــادرات البترف الخام مـ  131222مليــــــف
جنيه إلـــــــــي 421221مليف جنيه بنسبة ارتتـــــــــاع قدرهــــــــــا . % 4222
ارتتعــــــــــــــت قيمــــــــــــــــة صـــــــــــــادرات ألبســــة جــــاه ة مــــــــ 141127
مليــــف جنيه إلـــــي  123423مليف جنيه بنسبة ارتتـــــاع قدرهــــــــــــــا 1221
.%
ارتتعت قيمـــة صــادرات منتجات مسطحة بالدرملة م حديـد صـل مـ 31121
مليف جنيه إلـــــي  141221مليف جنيه بنسبة ارتتـــاع قدرهـــــــا . % 7121
ارتتعــــــ ــت قيمــــــــة صــــــــــــ ــادرات أر مبيـــــــــــم مقرــفر م ـ 13123
مليف جنيه إلــــي  140123مليـف جنيـه بنسـبة ارتتـــــــــــاع قدرهـــــــــــا 1121
.%
ارتتعـت قيمـة صــادرات قضبا فعيدا ف فايـا فأسـلم مـ حديـد مـ 31722
مليف جنيه إلــــــــي  114127مليف جنيه بنسبة ارتتــــــاع قدرهـا % 3124
ارتتعـــــــــت قيمـــــــــة صـــــــــادرات لـــــــــدا ب رـــــــــ الها ا فليـــــــــة مـــــــــ 32223
مليف جنيه إلي  33120مليف جنيه بنسبة ارتتاع قدرها . %2122
ارتتعـــ ــت قيمــــــــة صـــ ــادرات أصــناأ أخــره جــاه ة م ـ مــفاد نســجيه م ـ
 31222مليــف جنيــه إلـــــــــــي  12223مليــف جنيــه بنســبة ارتتـــــــاع قدرهـــــــــا
. % 1722
ارتتعــــت قيمــــــــــة صـــــــــادرات ألفمنيفم غير مخلفط م  22321مليف
جنيه
إلــــي  31221مليف جنيه بنسبة ارتتـــاع قدرهــــــا . %2723

-أ-

 -2أهم السلع التي انختضت قيمة صادراتها تتمث مي :
-

انختضــــــــت قيمـــــــة صــــــــــــادرات غ

القطـ مـــــــ  33223مليــــف

جنيه إلي  17324مليــــــف جنيه بنسبة أنختــــــام قدرهــــــــا .% 1022
-

انختضـــــــت قيمـــــــة صـــــادرات أقمرـــــــة قطنيـــــــة مــــ  14021مليـــــــف
جني ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه
إلـــــــــي  11320مليف جنيه بنسبة انختــــــــام قدرهـــــــــا .%227

-

انختضــــت قيمــــة صــــادرات تــــا خــــام فمرــــتقاته مــــ  7324مليــــف جنيــــه
إلـــــــــي  7123مليف جنيه بنسبة انختــــــــام قدرهـــــــــا .%321

-

انختضــــــــــــت قيمـــــــــــة صـــــادرات يــــفت فدهــــف نباتيــــة فحيفانيــــة مــــ
14121مليــــــــف جني ــه إلـــــي  7023مليـــــف جنيــه بنســبة أنخت ــام قدرهـــــــــا
.% 4122

-

انختضــت قيمــة صــــــادرات مغــاطس فأحـــــفام م ـ لـــــدا

م ـ  3223مليــف

جنيه إلي  3020مليف جنيه بنسبة انختام قدرها %122
-

انختضــــــــــت قيمــــــــــة صــــــــــادرات أســــــــــمد مــــــــــ  20227مليــــــــــف جنيــــــــــه
إلــــــــي  1227مليف جنيه بنسبة انختــــــام قدرهــــــــا .% 3322

-

انختضــــــــت قيمــــــــة صــــــــادرات ال ربــــــــف

مــــــــ  21321مليــــــــف جنيــــــــه

إلــــــــي  2224مليف جنيه بنسبة انختــــــام قدرهـــــــــا .% 7421
-

انختضــــــت قيمــــــة صــــــادرات ال تــــــ فالصــــــحأ مــــــ  4221مليــــــف جنيــــــه
إلـــــــــي  1322مليف جنيه بنسبة انختــــــام قدرهـــــــــا .% 4421

-

انختضـــــــت قيمـــــــة صـــــــادرات صـــــــفدا افيـــــــة مـــــــ  721مليـــــــف جنيـــــــه
إلـــــــــي  322مليف جنيه بنسبة انختــــــــام قدرهـــــــــــا .% 1222

-

انختضــــــــــــت قيمــــــــة صــــــــادرات فرق صــــــــحي مــــــــ  122مليــــــــف جنيــــــــه
إلــــي  324مليف جنيه بنسبة انختــــــــام قدرهــــــــــا .% 1121

-ب-

ثانيا ً  :الـــــــــفاردات :
 -1ارتتعت قيمة الجملـة العمفميــــــــة للــــــــفاردات

 مـــــ  1322مليـــــار جنيـــــه عـــــام  4002إلـــــي 1122مليـــــار جنيـــــه عـــــام 4002بنسبــــــــة ارتتـــــــــاع قدرهــــــــــــــــا . % 4422

 -4أهم السلع التي ارتتعت قيمة فاردتهــــــا تتمث مي :
-

ارتتعــت قيمــة فاردات منتجــات البتــرف مـ 412022مليــف جنيــه إلــي 114124
مليف جنيه بنسبة ارتتـــــــاع قدرهـــــــا . %11121
ارتتعــــــــــــت قيمــــــــــــة فاردات القمــــــــــــ مــــــــــــ  411321مليــــــــــــف جنيــــــــــــه
إلـــــــــــي  214221مليف جنيه بنسبة ارتتــــــــاع قدرهــــــــــا . %4327
ارتتعـت قيمـة فاردات مـفاد أفليــة مـ حديـد أف صــل مـ 417024مليـف جنيــه
إلــــــــــي 204123مليف جنيه بنسبة ارتتـــــــــاع .قدرهــــــــــا . % 2320
ارتتعــت قيمــة فاردات خر ـ فمصـــــنفعاته م ـ  417222مليــــف جنيـــــــــــــه
إلـــــــــي  417024مليف جنيه بنسبة ارتتــــــــاع قدرهــــــــــــا . % 121
ارتتعت قيمة فاردات مفاد يمافية عضفيه فغيـر عضـفيه مـ  404124مليـف
جنيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه
إلــــــــــي  431221مليف جنيه بنسبة ارتتـــــــــاع قدرهـــــــــا . %2420
ارتتعــــت قيمــــة فاردات لــــدا بـــــ ر الها ا فليــــة مــــ  127223مليــــف جنيــــه
إلـــــــــي  417223مليف جنيه بنسبة ارتتـــــــــاع قدرهـــــــــا . % 2321
ارتتعـــت قيمـــة فاردات أدفيـــة فمحضـــرات صـــيدلة مـــ  147322مليـــف جنيـــه
إلــي 123123مليف جنيه بنسبة ارتتـــاع قدرهــا . % 1220
ارتتعـــــــــــت قيمـــــــــــة فاردات ســـــــــــ مـــــــــــ  101723مليـــــــــــف جنيـــــــــــه
إلــــــــــي 121724مليف جنيه بنسبة ارتتــــــاع قدرهـــــــــا . % 2021
ارتتعــــت قيمــــة فاردات خيــــفط مــــ رــــعيرات فأليــــاأ نباتيــــة أف اصــــطناعية
م 74020مليف جنيه إلـي  121324مليف جنيه بنسبة ارتتـــــاع قدرهــــا 2222
.%
ارتتعــــــــت قيمــــــــة فاردات يــــــــفت م ــــــــرر مــــــــ  2422مليــــــــف جنيــــــــه
إلـــي  147421مليف جنيه بنسبة ارتتــاع قدرهــــــــا . % 233724

 -جـ -

 -2أهم السلع التي انختضت قيمة فاردتها تتمث مي :
-

انختضـــــــــــت قيمـــــــــــة فاردات الـــــــــــ رة مـــــــــــ  470121مليـــــــــــف جنيـــــــــــه
إلــي  172124مليف جنيه بنسبة انختـــــــام قدرهــــــــــا . %2222

-

انختضـــــــت قيمـــــــة فاردات ألبـــــــا فمنتجاتهـــــــا مـــــــ  10127مليـــــــف جنيـــــــه
إلـي  33722مليف جنيه بنسبة انختــــــــام قدرهــــــــا . % 422

-

انختضـــــت قيمـــــة فاردات ســـــيارات نقـــــ البضـــــا ع مـــــ 24221مليـــــف جنيـــــه
إلى  20121مليف جنيه بنسبة انختام قدرها . %4320

-

انختضـــــت قيمـــــة فاردات تقـــــافه فبـــــ فر للبـــــ ار مـــــ 41123مليـــــف جنيـــــه
إلي  17123مليف جنيه بنسبة انختــــــــــام قدرهــــــــا . %1120
 انختضــت قيمـــــة فاردات تبــم متــرفم أف م بــفس أف للمضــم م ـ  13222مليــفجنيه إلي 13327مليف جنيه بنسبة انختام قدرها . % 722

-

انختضـــــــت قيمـــــــة فاردات مبيـــــــدات حرـــــــرية مـــــــ 13323مليـــــــف جنيـــــــه
إلـــي  13220مليف جنيه بنسبة انختـــــــــام قدرهـــــــــا . % 121
 انختضــت قيمــة فاردات أتــفبيس فمي رفبــاص فمينــى بــاص فحــدات امل ـة م ـ7027

مليف جنيه إلــي  3120مليف جنيه بنسبة انختـــــــــام قدرهــــــــــــا

. % 321
-

انختضـــت قيمـــة فاردات محضـــرات لتغ يـــة الحيفانـــات مـــ  3420مليـــف جنيـــه
إلـــي  1120مليف جنيه بنسبة انختــــــــام قدرهــــــــا . % 321

-

انختضــــــــت قيمــــــــة فاردات ســــــــ ر م ـــــــــرر مــــــــ 17222مليــــــــف جنيـــــــــه
إلــي  1221مليف جنيه بنسبة انختــــــــام قدرهـــــــــــا . %3121

-

انختضــــــــــت قيمــــــــــة فاردات فرق رامــــــــــت مــــــــــ  7121مليــــــــــف جنيــــــــــه
إلــــــــي 3121مليف جنيه بنسبة انختــــــام قدرهــــــــا .% 2021
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