 ٪ 6,6زٓادة فى صادرات مصر إىل التجنعات الدّلٔة عام 1028
أصدر اجلَاز املركسى للتعبئة العامة ّاإلحصاء الْٔو الجالثاء املْافق  2019 / 7 / 2اليشرة الصيْٓة ل لتجارة البٔئة مع
التجنعات الدّلٔة عاو ّ 2018مً أٍـ ه مؤشراتَا مآلى:

 أّال :التجا رة البٔئة مع التجنعات الدّلٔة التى تتضنً مصر ٍّى:
جتنع اإلشكْا  ،جتنع دّل الصاحل ّالصحراء  ،جتنع الكْمٔصا  ،دلنْعة اخلنض عشـرة ،ميطقـة التجـارة احلـرة
العربٔة  ،دلنْعة الجناىٔة اإلشالمٔة اليامٔة ّميُ ٓتضح:
 بلـغ إمجالـى قٔنة صادرات مصر إىل تلك التجنعات  28,7ملٔــار دّالر عــاو  2018مقابـل  26,9ملٔار دّالر عـاو  2017بيصبة
زٓادة قـدرٍا .٪6.6
 جاءت صــادرات مصــر إىل ميطقـة التجـارة احلـرة العربٔـة فـى
املرتبة األّىل حٔــح بلغــت قٔنتَــا  9,4ملٔـار دّالر عـاو 2018
مقابــل  9,8ملٔــار دّالر عــــاو  2017بيصبـــة إخنفـاض قـدرٍا

التجارة البينيت مع التجمعاث الدوليت
التى تتضمن مصر

مليار
دوالر

6.03

ٓ ،٪3.5لَٔ ــا جتنــع األشكـــْا حٔــح بلـــغ إمجال ــى قٔنــــة
الص ــادرات  7.9ملٔــار دّالر عــاو  2018مقاب ــل  8.1ملٔ ــار دّالر
عــاو  2017بيصبـة إخنفاض قدرٍا . ٪2.4

السنواث

 جاءت فى املرتبــة األخٔــرة دلنْعـــة الكْمٔصـا حٔــح بلـغ
إمجاىل قٔنة الصـادرات  1,9ملٔــار دّالر عـاو  2018مقابـل 1,6
ملٔار دّالر عاو  2017بيصبة زٓادة قدرٍا .٪ 16.6
 بلغ إمجاىل قٔنة ّاردات مصر مً تلك التجنعات  36,8ملٔار دّالر عاو  2018مقابل  30.6ملٔـار دّالر عـاو 2017

بيصـبة

زٓادة قدرٍا .٪ 20.4
 جـاءت فى املرتبـة األّلـى ّاردات مصـر مـً جتنع ميطقـة التجــارة احلــرة العربٔــة حٔـح بلغـت قٔنتَـا  12,9ملٔـار دّالر
عاو  2018مقابل  9,8ملٔار دّالر عاو  2017بيصبة زٓادة قدرٍا ٓ ،٪ 32.2لَٔا دلنْعـة اخلنـض عشـرِ حٔـح بلـــغ إمجالـــى
قٔنـة الْاردات  9,1ملٔــار دّالر عـاو  2018مقابل  9,3ملٔار دّالر عاو  2017بيصبة إخنفاض قدرٍا . ٪1.7

جـاءت فى املرتبـة األخرية جتنع الكْمٔصا حٔح بلغ إمجالـى قٔنة الْاردات  1.0ملٔار دّالر عاو  2018مقابل  0.6ملٔـار دّالر عـاو
 2017بيصبة زٓادة قدرٍا .٪ 64,4

 ثاىٔا :ا لتجارة البٔئة مع التجنعات الدّلٔة التى التتضنً مصر ٍّى :
جتنع اإلحتاد االّرّبى  ،جتنع االفتا  ،جتنع اليافتا  ،جتنع رابطة االشٔاٌ  ،جتنع املريكْشْر ّميُ ٓتضح:
 بلغ إمجاىل قٔنة صادرات مصر إىل تلك التجنعات  12,0ملٔار دّالر عاو  2018مقابـل  10.1ملٔـار دّالر عـاو  2017بيصـبة زٓـادة
قدرٍا .٪18.6
 جـاءت صادرات مصر إىل األحتـاد األّرّبـى فـى املرتبـة األّىل حٔـح بلغـــت

التجارة البينيت مع التجمعاث الدوليت
التى ال تتضمن مصر

مليار
دوالر

قٔنتَـا  9.0ملٔـار دّالر عـاو  2018مقابـل  7.7ملٔـار دّالر عـاو  2017بيصـبة
زٓــادة قدرٍــا ٓ ،٪17.8لَٔـــا جتنــع اليافتـــا حٔــح بلــغ إمجـاىل قٔنــة
الصادرات  1.8ملٔــار دّالر عــاو  2018مقابـــل  1.5ملٔـــار دّالر عــاو2017
بيصبـة زٓادة قدرٍــا . ٪21.9
 جاءت فى املرتبـة األخرية دلنْعة جتنع االفتـا حٔـح بلــغ إمجـاىل

السنواث

قٔنة الصــادرات  0.2ملٔـار دّالر عـــاو  2018مقابـــل  0,4ملٔــار دّالر عـاو
 2017بيصبة إخنفاض قدرٍا .٪ 38,4
 بلـغ إمجالــى قٔنـة ّاردات مصر مً تلك التجنعات  37,2ملٔار دّالر عاو  2018مقابـــل  32.6ملٔـار دّالر عـاو  2017بيصـبة
زٓادة قدرٍا .٪ 14.1
 جــاءت ّاردات مصـــر مً األحتــاد األّرّبــى فى املرتبــة األّلـى حٔـح بلغت قٔنتَا  21,8ملٔار جئـُ عـاو  2018مقابـل 20.1
ملٔار دّالر عاو  2017بيصبة زٓادة قدرٍا ٓ ، 8.8لَٔا اليافتا حٔـح بلـــغ إمجالــى قٔنــة الــْاردات  5.9ملٔــار دّالر عـاو 2018
مقابل  4.2ملٔار دّالر عاو  2017بيصبة زٓـادة قدرٍا . ٪40,6
 جاءت فى املرتبة األخرية جتنع األفتا حٔـح بلـغ إمجالـى قٔنة الْاردات  1.6ملٔـار دّالر عــاو  2018مقابل  0,9ملٔـار دّالر عـاو
 2017بيصبة زٓادة قدرٍا .٪ 67,1
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