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٢٠٢١الربع الثالث 





 –١٩٨٥منــذ نشــأته عــام -شــهد مركــز المعلومــات ودعــم اتخــاذ القــرار التــابع لمجلــس الــوزراء المصــري 

-١٩٨٥(ألولـى عدة تحوُّالت، ليُواكب التغيرات التي مرَّ بها المجتمع المصري، فقد اخـتص فـي مرحلتـه ا

لمعلومـات بتطوير البنيـة المعلوماتيـة فـي مصـر، ثـم كـان إنشـاء وزارة االتصـاالت وتكنولوجيـا ا) ١٩٩٩

تـدعم جهـود (Think Tank)نقطة تحوُّل رئيسة في مسيرته، ليُؤدي دوره كمُؤسسة فكـر) ١٩٩٩(عام 

ى المركـز رؤيـة مفادهـا أن ي. مُتخذ القرار في شتى مجاالت التنمية كـون المركـز ومنـذ ذلـك الحـين، يتبنـَّ

عـي بنَّـاء، هو األكثر تميِّزًا في مجال دعم اتخاذ القرار فـي قضـايا التنميـة الشـاملة، وإقامـة حـوار مجتم

لـذي وتعزيز قنوات التواصل مع المواطن المصري الذي يُعد غايـة التنميـة وهـدفها األسـمى؛ األمـر ا

ليتهــا، يؤهلــه لالضــطالع بــدور أكبــر فــي صــنع السياســة العامــة، وتعزيــز كفــاءة جهــود التنميــة وفعا

علـى  وفي سبيل تحقيق ذلك، يحمل مركز المعلومات ودعـم اتخـاذ القـرار. وترسيخ مجتمع المعرفة

رار إلـى أن عاتقه مهمة أن يكون داعمًا لكل متخذي القرار، وحتى يتسنى له ذلك، فإنـه يسـعى باسـتم

وقـد . علـى المسـتوى المحلـي واإلقليمـي والـدولي (Think Tank)يكون أحد أفضل مؤسسات الفكـر 

ا فـي مشـارك ة واكب ذلك اعتراف إقليمي ودولـي بـدوره الجـوهري كمؤسسـة فكـر، وهـو مـا ظهـر جليـ

كمتحــدث  ٢٠٢١يوليــو ) ٢٨-٢٧(الــذي عُقــد بــدبي خــالل الفتــرة " مراكــز الفكــر الدوليــة"المركــز فــي منتــدى 

دولـة، كمـا تـم اختيـار مركـز المعلومـات  ٥٦مركـز فكـر دولـي مـن  ١١٢مشـاركًا مـن  ١٨٧رئيس، والذي ضم 

 Think Tanks and Civilبرنــامج مراكــز الفكــر والمجتمعــات المدنيــة "ودعــم اتخــاذ القــرار فــي نتــائج 

Societies Program, TTCSP ؛ ٢٠٢١التــي تــم اإلعــالن عنهــا فــي فبرايــر " بجامعــة بنســلفانيا األمريكيــة

:ليكون

ال يوجــد ( ٢٠٢٠لعــام " ١٩-كوفيــد"مركــز فكــر علــى مســتوى العــالم اســتجابةً لجائحــة  ٢٠ضــمن أفضــل •

).ترتيب مُحدد للقائمة

مركز فكر علـى مسـتوى العـالم كصـاحب أفضـل فكـرة أو نمـوذج جديـد  ٦٤من بين  ٢١في المرتبة الـ •

ه ، أخـذًا بعـين االعتبـار أنـه ال يوجـد أي مركـز فكـر مصـري آخـر تـم تصـنيف٢٠٢٠قام بتطويره خـالل عـام 

.وفقًا لهذا المعيار

.٢٠٢٠مركز فكر على مستوى إفريقيا والشرق األوسط لعام  ١٠١من إجمالي  ١٤في المرتبة الـ •

 -»آفــاق اقتصــادية معاصــرة«دوريــة : هــذا، وقــد تُوجــت جهــود المركــز بإتاحــة إصــدارات دوريــات؛ وهــي

نجرس ، ضـــمن مقتنيـــات مكتبـــة الكـــو»آفـــاق اســـتراتيجية« -»آفـــاق اجتماعيـــة« -»آفـــاق مســـتقبلية«

رونـي للمكتبـة األمريكي للمستفيدين للبحث واالطالع داخل المكتبة بواشنطن، وعلى الموقـع اإللكت

.للمستفيدين من كل أنحاء العالم

عن المركز





اإلشراف العام

رئيس فريق اإلعداد

التصميم الجرافيكي

الدين نور أسماء .أ

والبحوث المعلومات لتحليل العامة اإلدارة مدير

شيرين عبد المنعم. أ

فريق اإلعداد

هبة عادل. أ

هبة يوسف. أ

جــاز خــالص الشــكر والتقــدير إلــى اإلدارة العامــة للجــودة لتعاونهــا فــي ســبيل إن

.هذا العمل على الوجه األكمل

رئيس المركز

الجوهري أسامة  /السيد

الوزراء مجلس رئيس مساعد

القرار اتخاذ ودعم المعلومات مركز رئيس

رئيس التحرير

 حلمي أحمد .د

المعلومات لمحور المركزية اإلدارة رئيس

بثينة فرج. أ

وثالمدير التنفيذي لإلدارة العامة لتحليل المعلومات والبح

فريق العمل

يمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصر



ملخص تنفيذي

تطوُّر الصادرات السلعية غير البترولية

نظرة عامة على هيكل الميزان التجاري المصري

الميزان التجاري بين مصر وأهم الشركاء التجاريين

٩

قائمة المحتويات

ليةالصادرات السلعية غير البترو

١١
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٢٣



يمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصر



 ٨,١مقابـل نحـو  ٢٠٢١خـالل الربـع الثالـث مـن عـام  البتروليـة غير الصادراتقيمة 

، وبنســبة ٪٤,٥خــالل الربــع الســابق لــه بنســبة انخفــاض بلغــت  دوالر مليــارات

.مقارنة بالربع نفسه من العام السابق ٪٢٧,١ارتفاع بلغت 

، محققًـــا ٢٠٢١قيمـــة العجـــز التجـــاري غيـــر البترولـــي خـــالل الربـــع الثالـــث مـــن عـــام 

ــا بنحــو  مقارنــة بــالربع الســابق لــه، ويرجــع ذلــك إلــى انخفــاض قيمــة  ٪٢٠,٦تراجعً

 بنسبة أكبر من االنخفاض في قيمـة الصـادرات) ٪١٣,٧ -(الواردات غير البترولية 

).٪٤,٥-(غير البترولية 

ملخص تنفيذي

٢٠٢١ديسمبر  –) ٣(العدد  -السنة األولى  -تقرير ربع سنوي ٩

فــي مقدمــة الــدول التــي حققــت مصــر معهــا عجــزًا فــي الميــزان الصــين  جــاءت

ألمانيـا (، تلتهـا كـلٌّ مـن ٢٠٢١خـالل الربـع الثالـث مليـار دوالر  ٢,٩التجاري بمقدار 

لكـــــل ماليـــــين دوالر  ٥٠٨,٨مليـــــون دوالر، و ٧٧٨,٦بمقـــــدار ) االتحاديـــــة، والهنـــــد

.منهما على التوالي

يـــر كــأكبر مســـتورد للصــادرات الســلعية غالواليــات المتحـــدة األمريكيــة جــاءت 

؛ حيــث بلغــت الصــادرات المصــرية ٢٠٢١خــالل الربــع الثالــث  البتروليــة مــن مصــر

من إجمـالي الصـادرات المصـرية  ٪٨,٦، وهو ما يمثل دوالر مليون ٦٦٥,١إليها نحو 

 مليــون ٤٨٠,٤بنحــو  المملكــة العربيــة الســعودية، تلتهــا ٢٠٢١خــالل الربــع الثالــث 

.دوالر مليون ٤٥٤,٢في المرتبة الثالثة بنحو تركيا ، ثم دوالر

٧,٧  
مليارات 

دوالر 

٨,٦  
مليارات 

دوالر 



) فـوالذال(والحديـد الصـلب ) الزهـر (الحديد الصـب ارتفع الوزن النسبي لسلعة 

 ٢٠٢١ من إجمالي الصادرات السـلعية غيـر البتروليـة خـالل الربـع الثالـث ٪٧,٣إلى 

. ٢٠٢٠خالل الربع نفسه من عام  ٪٣,٢مقابل نحو 

رهـا الوقود المعـدني والزيـوت المعدنيـة ومنتجـات تقطيقيمة صادرات سلعة 

ــر البتروليــة خــالل الربــع الثالــث  مقابــل نحــو  ٢٠٢١كــأكبر الصــادرات المصــرية غي

اللــــــدائن ، تلتهــــــا ٢٠٢٠خــــــالل الفتــــــرة نفســــــها مــــــن عــــــام  دوالر مليــــــون ٥٧٥,٢

 ٢٠٢١خـــالل الربـــع الثالـــث  دوالر مليـــون ٦٥٤,٨حيـــث ســـجلت نحـــو ومصـــنوعاتها، 

.٢٠٢٠خالل الفترة نفسها من عام  دوالر مليون ٤٧٦,٩مقابل نحو 

١٠ ٢٠٢١ديسمبر  –) ٣(العدد  -السنة األولى  -تقرير ربع سنوي 

٩٣١,٥  
مليون 
دوالر 

علـــى قائمـــة ) الفـــوالذ(والحديـــد الصـــلب ) الزهـــر(الحديـــد الصـــب جـــاءت ســـلعة 

مقابـل الربـع  ٢٠٢١السلع المصدرة التـي ارتفعـت صـادراتها خـالل الربـع الثالـث 

مقابـل  ٢٠٢١خـالل الربـع الثالـث  دوالر مليـون ٥٦٩,٠؛ حيث سجلت نحو ٢٠٢٠الثالث 

ـــث  دوالر مليـــون ١٩٢,٢نحـــو  ، ٪١٩٦,٠، بنســـبة ارتفـــاع بلغـــت ٢٠٢٠خـــالل الربـــع الثال

يوانـات البقايا ونفايات صناعات األغذية واألغذية المحضرة للحوتلتها سلعة 

.٪١٧٧,٦بنسبة ارتفاع 

اللؤلـؤ ، فإن سـلعة ٢٠٢١وفقًا ألعلى عشر سلع تم تصديرها خالل الربع الثالث 

ت هــي الســلعة الوحيــدة التــي شــهدالطبيعــي أو المســتنبت واألحجــار كريمــة 

.  ٢٠٢٠مقابل الربع الثالث  ٢٠٢١انخفاضًا في صادراتها خالل الربع الثالث 



ليةالصادرات السلعية غير البترو

نظرة عامة على هيكل 

الميزان التجاري المصري

خالل الربع الثالث 

٢٠٢١) سبتمبر -يوليو (



:يتناول هذا القسم

لفتـرة تطوُّر الميزان التجاري غير البترولـي خـالل ا

)٢٠٢١الربع الثالث  – ٢٠٢٠الربع الثالث (

يمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصر



الربـــع  – ٢٠٢٠الربـــع الثالـــث (تطــوُّر الميـــزان التجـــاري غيـــر البترولـــي خــالل الفتـــرة 
)٢٠٢١الثالث 

 ٧,٧لتســجل نحــو  ٢٠٢١خــالل الربــع الثالــث مــن عــام الصــادرات غيــر البتروليــة انخفــاض قيمــة •

، بنســبة انخفــاض بلغــت ٢٠٢١مليــارات دوالر خــالل الربــع الثــاني  ٨,١مليــارات دوالر مقابــل نحــو 

.٢٠٢٠٪ في الربع الثالث ٢٧,١٪، مقارنة بنسبة ارتفاع بلغت ٤,٥

، محققًـا ٢٠٢١خالل الربع الثالث من عام العجز التجاري غير البترولي مليارات دوالر قيمة  ٨,٦•

 ٪ مقارنـة بـالربع السـابق لـه، ويرجـع ذلـك إلـى انخفـاض قيمـة الـواردات٢٠,٦انخفاضًـا بنحـو 

         بنســـبة أكبـــر مـــن االنخفـــاض فـــي قيمـــة الصـــادرات غيـــر البتروليـــة) ٪١٣,٧ -(غيـــر البتروليـــة 

)-٤,٥٪.(

ليةالصادرات السلعية غير البترو

٢٠٢١ديسمبر  –) ٣(العدد  -السنة األولى  -تقرير ربع سنوي ١٣



 ١٦,٣لتسـجل نحـو  ٢٠٢١خالل الربـع الثالـث مـن عـام الواردات غير البترولية انخفاض قيمة 

، بنســبة انخفــاض بلغــت ٢٠٢١مليــار دوالر خــالل الربــع الثــاني  ١٨,٩مليــار دوالر مقابــل نحــو 

.٢٠٢٠٪ في الربع الثالث ٢,٩٪، مقارنة بنسبة ارتفاع بلغت ١٣,٧

٢٠٢١مقارنة بالربع الثاني  ٢٠٢١قيمة الواردات غير البترولية خالل الربع الثالث من عام 

يمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصر
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١٦,٣
١٨,٩ 

 خالل الربع الثالث
 ٢٠٢١من عام 

 خالل الربع الثاني
 ٢٠٢١من عام 

ر 
ال
و
 د
ار
لي
م

٢٠٢١ديسمبر  –) ٣(العدد  -السنة األولى  -تقرير ربع سنوي 

.والواردات الصادرات على للرقابة العامة الهيئة بيانات من محسوب  :المصدر

)مليار دوالر(

)٢٠٢١الربع الثالث  - ٢٠٢٠الربع الثالث (تطوُّر الميزان التجارى غير البترولي خالل 

٦,١ ٦,٨ ٧,٧ ٨,١ ٧,٧

١٥,٨ ١٦,٩
١٩,١ ١٨,٩

١٦,٣

-٩,٧ -١٠,١ -١١,٤ -١٠,٨
-٨,٦

٢٠٢٠الربع الثالث  ٢٠٢٠الربع الرابع  ٢٠٢١الربع األول  ٢٠٢١الربع الثاني  ٢٠٢١الربع الثالث 

الصادرات غير البترولية الواردات غير البترولية الميزان التجاري



ليةالصادرات السلعية غير البترو

الميزان التجارى بين مصر 

وأهم الشركاء التجاريين



يمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصر

:يتناول هذا القسم

الميــزان التجــاري بــين مصــر وأهــم الشــركاء التجــاريين 
٢٠٢١خالل الربع الثالث من عام 

حــاد الميــزان التجــاري غيــر البترولــي بــين مصــر ودول االت
الربـع الثالـث  – ٢٠٢٠الربـع الثالـث (األوروبي خالل الفتـرة 

٢٠٢١(
ول الصـادرات غيـر البتروليـة المصـرية إلـى أعلـى عشـر د

٢٠٢١باالتحاد األوروبي خالل الربع الثالث 
الـــواردات غيـــر البتروليـــة مـــن أعلـــى عشـــر دول باالتحـــاد 

٢٠٢١األوروبي خالل الربع الثالث 



بمقدار التجاري الميزان في عجًزا معها مصر حققت التي الدول مقدمة في الصين جاءت                   

 بمقدار والهند االتحادية ألمانيا من كلٌّ تلتها ،٢٠٢١ عام من الثالث الربع خالل دوالر مليار ٢,٩

.التوالي على منهما لكل دوالر ماليين ٥٠٨,٨و دوالر مليون ٧٧٨,٦

 الميـــزان التجـــاري بـــين مصـــر وأهـــم الشـــركاء التجـــاريين خـــالل الربـــع
٢٠٢١الثالث من عام 

٢٠٢١قيمة العجز في الميزان التجاري بين مصر وأهم الشركاء التجاريين خالل الربع الثالث من عام 

ليةالصادرات السلعية غير البترو

٢٠٢١ديسمبر  –) ٣(العدد  -السنة األولى  -تقرير ربع سنوي ١٧

٢,٩ 
مليار دوالر 

٥٠٨,٨
ماليين دوالر 

٧٧٨,٦ 
مليون دوالر 

الصين
ألمانيا االتحادية

الهند



العربية المملكة مع فائضًا لمصر التجاري الميزان حقق ،٢٠٢١ عام من الثالث الربع خالل 

 في فائضًا مصر حققت ،٢٠٢٠ الثالث الربع خالل بينما دوالر، مليون ٥١.٧ بقيمة السعودية

 مةبقي السعودية العربية والمملكة المتحدة العربية اإلمارات من كل مع التجاري الميزان

.الترتيب على دوالر مليون ٩١.٣و دوالر مليون ٣٩٨.٥

يمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصر

١٨ ٢٠٢١ديسمبر  –) ٣(العدد  -السنة األولى  -تقرير ربع سنوي 

-٣٠٦٦,٥

-٨٥٦,١

-٤٣٥,٣
-٥٩٢,٦ -٦٤١,٤ -٧٢٥,٨

-٣٥١,٤

٣٩٨,٥

-٦٤٦,٣

٩١,٣

-٢٨٨١,٠

-٧٧٨,٦
-٥٠٨,٨

-٥٠٤,٩
-٣٧٣,٠

-٣٤٢,٠
-٢٨٩,١ -١٩٨,٢ -١٥٦,٣

٥١,٧
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٢٠٢٠الربع الثالث  ٢٠٢١الربع الثالث 

)مليون دوالر(

.والواردات الصادرات على للرقابة العامة الهيئة بيانات من محسوب :المصدر

 ٢٠٢١ث قيمة عجز الميزان التجاري بين مصر وأهم الشركاء التجاريين خالل الربع الثال
٢٠٢٠مقارنة بالربع الثالث 



فتــرة خــالل ال* الميــزان التجــاري غيــر البترولــي بــين مصــر ودول االتحــاد األوروبــي
)٢٠٢١الربع الثالث  – ٢٠٢٠الربع الثالث (

خـالل  بـين مصـر ودول االتحـاد األوروبـيالعجـز فـي الميـزان التجـاري غيـر البترولـي بلغت قيمة •

مليـار دوالر خـالل الربـع الثالـث مـن عـام  ٢,٩مليار دوالر مقابل  ١,٩نحو  ٢٠٢١الربع الثالث من عام 

.  ٪٣٤,٥، محققًا انخفاض بنسبة ٢٠٢٠

ألوروبـي  بين مصر ودول االتحـاد االعجز في الميزان التجاري غير البترولي كما انخفضت قيمة •

. ٢٠٢١٪ مقارنة بالربع الثاني ٣٤,١بنسبة  ٢٠٢١خالل الربع الثالث من عام 

ع الثالـث االتحـاد األوروبـي خـالل الربـ قيمة الصادرات المصرية غير البتروليـة إلـى دول ارتفعت•

، ٢٠٢٠مليــار دوالر خــالل الربــع الثالــث  ١,٣مليــار دوالر مقابــل نحــو  ٢,٢لتســجل نحــو  ٢٠٢١مــن عــام 

.٪٦٩,٧بنسبة ارتفاع بلغت 

ليةالصادرات السلعية غير البترو

٢٠٢١ديسمبر  –) ٣(العدد  -السنة األولى  -تقرير ربع سنوي ١٩

.والواردات الصادرات على للرقابة العامة الهيئة بيانات من محسوب  :المصدر

)مليون دوالر(

ي خالل تطوُّر الميزان التجارى غير البترولي بين مصر ودول االتحاد األوروب
)٢٠٢١الربع الثالث  - ٢٠٢٠الربع الثالث (الفترة 

.لمصر التجاريين الشركاء أهم أحد باعتباره األوروبي االتحاد تكتل اختيار تم *
 فرنسا، ا،فنلند إستونيا، الدنمارك، التشيك، جمهورية قبرص، جمهورية كرواتيا، بلغاريا، بلجيكا، النمسا، :وهي دولة، ٢٧ األوروبي االتحاد دول تشمل
  .السويد إسبانيا، نيا،سلوفي سلوفاكيا، رومانيا، البرتغال، بولندا، هولندا، مالطا، لوكسمبورج، ليتوانيا، التفيا، إيطاليا، ،أيرلندا المجر، اليونان، ألمانيا،

١٣٢٥,٣ ١٥٣٣,٥
٢٢١٢,٨ ٢٢٠٤,٣ ٢٢٤٨,٩

٤١٧٦,٨
٤٨٠٠,٣ ٤٧٧١,٠ ٥٠٥١,٠

٤١٢٣,٧

-٢٨٥١,٥
-٣٢٦٦,٨

-٢٥٥٨,٢ -٢٨٤٦,٨

-١٨٧٤,٨

٢٠٢٠الربع الثالث  ٢٠٢٠الربع الرابع  ٢٠٢١الربع األول  ٢٠٢١الربع الثاني  ٢٠٢١الربع الثالث 

الصادرات غير البترولية الواردات غير البترولية الميزان التجاري



 فـــي مقدمـــة دول االتحـــاد األوروبـــي المســـتوردة للســـلع المصـــرية غيـــر  إيطاليـــاجـــاءت

 ٣١٧,٩بقيمـــة  مالطـــامليـــون دوالر ، تلتهـــا  ٤٤٩,٧بقيمـــة  ٢٠٢١البتروليـــة خـــالل الربـــع الثالـــث 

. مليون دوالر ٢٩٧,٧بقيمة  إسبانيامليون دوالر ، ثم 

 لع كأقـــل دول االتحـــاد األوروبـــي اســـتيرادًا للســـلوكســـمبرج والتفيـــا فيمـــا جـــاءت دولتـــا

مليـون دوالر علـى  ١,١مليون دوالر و ٠,١بقيمة  ٢٠٢١المصرية غير البترولية خالل الربع الثالث 

.   التوالي

يمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصر

٢٠ ٢٠٢١ديسمبر  –) ٣(العدد  -السنة األولى  -تقرير ربع سنوي 

.والواردات الصادرات على للرقابة العامة الهيئة بيانات من محسوب  :المصدر

)مليون دوالر(

وروبي الصادرات المصرية غير البترولية إلى أعلى عشر دول باالتحاد األ
٢٠٢١خالل الربع الثالث 

٤٤٩,٧

٣١٧,٩
٢٩٧,٧

١٧٨,٢ ١٧٤,٩ ١٦٠,٨

١١٦,٦ ١١٣,٩
٩٦,٦ ٩٣,٠

خـالل  الصادرات غير البترولية المصـرية إلـى أعلـى عشـر دول باالتحـاد األوروبـي
٢٠٢١الربع الثالث 



 فـــي مقدمـــة دول االتحـــاد األوروبـــي التـــي تســـتورد منهـــا مصـــر االتحاديـــة ألمانيـــاجـــاءت 

 إيطاليــامليــون دوالر ، تلتهــا  ٩٣٩,٤بقيمــة  ٢٠٢١الســلع غيــر البتروليــة خــالل الربــع الثالــث 

. مليون دوالر ٣٦٢,٧بقيمة  فرنسامليون دوالر ، ثم  ٦٠٦,٠بقيمة 

 نهــا كأقــل دول االتحــاد األوروبــي التــي تســتورد م ولوكســمبرج مالطــافيمــا جــاءت دولتــا

مليــون دوالر  ٢ألــف دوالر و ١٠٠بقيمــة  ٢٠٢١مصــر الســلع غيــر البتروليــة خــالل الربــع الثالــث 

.   على التوالي

الثالث  الواردات غير البترولية من أعلى عشر دول باالتحاد األوروبي خالل الربع
٢٠٢١

ليةالصادرات السلعية غير البترو

٢٠٢١ديسمبر  –) ٣(العدد  -السنة األولى  -تقرير ربع سنوي ٢١

٢٠٢١أعلى ثالث دول باالتحاد األوروبي تصديرًا للسلع غير البترولية لمصر خالل الربع الثالث 

٩٣٩,٤ 
مليون دوالر 

ألمانيا االتحادية

٦٠٦,٠ 
مليون دوالر 

إيطاليا

٣٦٢,٧ 
مليون دوالر 

فرنسا



٢٢ ٢٠٢١ديسمبر  –) ٣(العدد  -السنة األولى  -تقرير ربع سنوي 

يمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصر

אא

אאא

٩٣٩,٤٦٠٦,٠٣٦٢,٧٣٢١,٩٢٨٨,٠

٢٦٤,٢١٩٢,٧١٧٣,٤١٠٩,٧ ١٣٢,١

)مليون دوالر(

ردات أعلى عشر دول باالتحاد األوروبي تستحوذ على الوا
٢٠٢١المصرية غير البترولية خالل الربع الثالث 



تطوُّر الصادرات 

يةالسلعية غير البترول

يمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصر



:يتناول هذا القسم

تطور حجم الصادرات السلعية غير البترولية.

سلعتطور حجم الصادرات السلعية غير البترولية وفقًا ألعلى ال.

الصادرات السلعية غير البترولية وفقًا لكبرى األسواق.

ليةالصادرات السلعية غير البترو



 - ٢٠٢٠الث الربع الث(تطوُّر حجم الصادرات السلعية غير البترولية خالل الفترة 
)٢٠٢١الربع الثالث 

.والواردات الصادرات على للرقابة العامة الهيئة بيانات من محسوب :المصدر

٢٠٢١ديسمبر  –) ٣(العدد  -السنة األولى  -تقرير ربع سنوي ٢٥

٦,١
٦,٨

٧,٧
٨,١ ٧,٧

٢٠٢٠الربع الثالث  ٢٠٢٠الربع الرابع  ٢٠٢١الربع األول  ٢٠٢١الربع الثاني  ٢٠٢١الربع الثالث 

)مليار دوالر(

)٢٠٢١الربع الثالث  - ٢٠٢٠الربع الثالث (تطوُّر حجم الصادرات السلعية غير البترولية خالل الفترة 

لتسجِّل ٢٠٢١ عام من الثالث الربع خالل البترولية غير السلعية الصادرات قيمة انخفضت 

  بلغت انخفاض بنسبة ،٢٠٢١ الثاني الربع خالل دوالر مليارات ٨.١ مقابل دوالر مليارات ٧.٧

٤.٥.  

٢٧.١ بنسبة ٢٠٢١ الثالث الربع خالل البترولية غير السلعية الصادرات ارتفعت مقارنة 

 .٢٠٢٠  عام من الثالث بالربع

يمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصر



 الوقــــــود المعــــــدني والزيــــــوت المعدنيــــــة جــــــاءت ســــــلعة
يـــر كـــأكبر ســـلع الصـــادرات المصـــرية غومنتجـــات التقطيـــر 

، حيـــث ٢٠٢١البتروليـــة مـــن حيـــث القيمـــة خـــالل الربـــع الثالـــث 
مليـــون  ٥٧٥,٢مليـــون دوالر مقابـــل نحـــو  ٩٣١,٥ســـجلت نحـــو 

اللــــدائن ، تلتهــــا ٢٠٢٠دوالر خــــالل الفتــــرة نفســــها مــــن عــــام 
مليــون دوالر خــالل  ٦٥٤,٨حيــث ســجلت نحــو  ومصــنوعاتها،

مليون دوالر خـالل الفتـرة  ٤٧٦,٩مقابل نحو  ٢٠٢١الربع الثالث 
.٢٠٢٠نفسها من عام 

 ع ســلع غيــر بتروليــة تــم تصــديرها خــالل الربــ ١٠وفقـــًا ألعلــى
خــــالل الربــــع تحســــنًا ، شــــهدت جميــــع الســــلع ٢٠٢١الثالــــث 
، عـدا سـلعة ٢٠٢٠مقابل الفتـرة نفسـها مـن عـام  ٢٠٢١الثالث 

.اللؤلؤ الطبيعي أو المستنبت واألحجار الكريمة

تطوُّر حجم الصادرات السلعية غير البترولية وفقًا ألعلى السلع

.والواردات الصادرات على للرقابة العامة الهيئة بيانات من محسوب :المصدر

حديـد وال) الزهـر(الحديـد الصـب لسـلعة  النسبيالوزن  ارتفع
مـن إجمـالي الصـادرات السـلعية ٪ ٧,٣إلـى ) الفوالذ(الصلب 

٪ خــالل ٣,٢مقابــل نحــو  ٢٠٢١غيــر البتروليــة خــالل الربــع الثالــث 
الــــوزن النســــبي  ارتفــــع، كمــــا ٢٠٢٠الفتــــرة نفســــها مــــن عــــام 

ــــة ومنتجــــات لســــلعة  ــــوت المعدني الوقــــود المعــــدني والزي
، والملــــح، والكبريــــت، ٪٧٪ واألســــمدة إلــــى ١٢إلــــى  تقطيرهــــا

، واللـدائن ومصـنوعاتها ٪٣,٢واألحجار والمواد الجبسـية إلـى 
ــــى  ــــع األلبســــة٪٨,٥إل مــــن المصــــنرات أو ، ، واأللبســــة وتواب

 ، والخضر والنباتات والجذور والـدرنات إلـى٪٢,٧الكروشيه إلى 
٢,٦٪ .
  عــي أو اللؤلــؤ الطبيالــوزن النســبي لســلعة  انخفــضبينمــا

٪ من إجمالي الصـادرات ٢,٦إلى واألحجار الكريمة ، المستنبت
 ٪١٢,٤مقابــل  ٢٠٢١الســلعية غيــر البتروليــة خــالل الربــع الثالــث 

، كمـا انخفـض الــوزن النسـبي لســلعة ٢٠٢٠خـالل الربـع الثالــث 
ــــر المصــــنرات ــــع األلبســــة مــــن غي ــــى  األلبســــة وتواب  ٪٣,٩إل

. ٪٧,٥إلى  اآلالت واألجهزة والمعدات الكهربائيةو

٢٦ ٢٠٢١ديسمبر  –) ٣(العدد  -السنة األولى  -تقرير ربع سنوي 

)مليون دوالر(

قًا ألعلى تطوُّر قيمة الصادرات السلعية غير البترولية وف
٢٠٢٠مقارنة بالربع الثالث  ٢٠٢١سلع خالل الربع الثالث  ١٠

سلع غير بترولية تم  ١٠األهمية النسبية ألعلى 
 مقارنة بالربع الثالث ٢٠٢١تصديرها خالل الربع الثالث 
٢٠٢٠

٢,٦

٢,٦

٢,٧

٣,٢

٣,٩

٧,٠

٧,٣

٧,٥

٨,٥

١٢,٠

٢,٥

١٢,٤

٢,٢

٢,٢

٤,٥

٥,٠

٣,٢

٧,٦

٧,٨

٩,٤

الخضــــــــر والنباتــــــــات والجــــــــذور 

والدرنات 

، بتاللؤلـــؤ الطبيعـــى أو المســـتن

واألحجار الكريمة

ن مـــ، األلبســـة وتوابـــع األلبســـة

المصنرات أو الكروشيه

الملــــــــح، والكبريــــــــت، واألحجــــــــار 

والمواد الجبسية، واألسمنت

ن مـــ، األلبســـة وتوابـــع األلبســـة

غير المصنرات

األسمدة

والحديـــد ) الزهــر(الحديــد الصـــب 

)الفوالذ(الصلب 

اآلالت واألجهـــــــــزة والمعـــــــــدات 

الكهربائية 

اللدائن ومصنوعاتها

الوقـــــــــود المعـــــــــدني والزيـــــــــوت 

المعدنية ومنتجات تقطيرها

٢٠٢٠الربع الثالث  ٢٠٢١الربع الثالث 

(٪)

معدَّل التغير

٦١,٩ ٪

٣٧,٣٪

٢٥,٣٪

١٩٦,٠٪

٧٧,٧٪

١١,١٪

٩٠,١٪

٥٩,٢٪

-٧٣,٥٪

٣٠,٧٪
١٩٩,٩

٢٠٠,٦

٢١٠,٤

٢٥١,٨

٣٠٣,٣

٥٤٣,٣

٥٦٩,٠

٥٨١,٠

٦٥٤,٨

٩٣١,٥

١٥٢,٩

٧٥٧,١

١٣٢,٢

١٣٢,٤

٢٧٣,١

٣٠٥,٧

١٩٢,٢

٤٦٣,٥

٤٧٦,٩

٥٧٥,٢

الخضـــــــر والنباتـــــــات والجـــــــذور 

والدرنات

، بتاللؤلؤ الطبيعـى أو المسـتن

واألحجار الكريمة 

ن األلبســـة وتوابـــع األلبســـة مـــ

المصنرات أو الكروشيه

الملـــــــح والكبريـــــــت واألحجـــــــار 

والمواد الجبسية، واألسمنت

مــن ، األلبســة و توابــع األلبســة

غير المصنرات

األسمدة

 والحديـد) الزهـر(الحديد الصـب 

)الفوالذ(الصلب 

اآلالت واألجهـــــــزة والمعـــــــدات 

الكهربائية 

اللدائن ومصنوعاتها

ـــــــوت  الوقـــــــود المعـــــــدني والزي

االمعدنية ومنتجات تقطيره

٢٠٢٠الربع الثالث  ٢٠٢١الربع الثالث 
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)مليون دوالر(

٢٠٢٠مقارنة بالربع الثالث  ٢٠٢١أهم السلع التي ارتفعت صادراتها خالل الربع الثالث 

 ت علــى قائمــة الســلع المصــدرة التــي ارتفعــ) الفــوالذ(والحديــد الصــلب ) الزهــر(الحديــد الصــب  ســلعةجــاءت

خالل الربـع الثالـث مليون دوالر  ٥٦٩,٠، حيث سجلت نحو ٢٠٢٠الربع الثالث مقابل  ٢٠٢١خالل الربع الثالث صادراتها 

ســـلعة البقايـــا ٪، تلتهـــا ١٩٦,٠بنســـبة ارتفـــاع بلغـــت  ٢٠٢٠الربـــع الثالـــث مليـــون دوالر خـــالل  ١٩٢,٢مقابـــل نحـــو  ٢٠٢١

مقابـل  ٢٠٢١خالل الربع الثالث مليون دوالر  ٣٨,٦بقيمة ونفايات صناعات األغذية واألغذية المحضرة للحيوانات 

.٪١٧٧,٦بنسبة ارتفاع  ٢٠٢٠الربع الثالث مليون دوالر خالل  ١٣,٩نحو 

 بية كـأعلى السـلع مـن حيـث األهميـة النسـ) الفـوالذ(والحديـد الصـلب ) الزهر(الحديد الصب كما جاءت سلعة

.٪٧,٠بنسبة األسمدة سلعة ٪، تلتها ٧,٣بنسبة  ٢٠٢١من بين السلع التي ارتفعت صادرتها خالل الربع الثالث 

فعت تطوُّر حجم الصادرات السلعية غير البترولية وفقًا للسلع التي ارت
٢٠٢١صادراتها خالل الربع الثالث 

.والواردات الصادرات على للرقابة العامة الهيئة بيانات من محسوب :المصدر

ي األهمية النسبية ف
)٪( ٢٠٢١الربع الثالث 

معدَّالت التغير 
)٪(السنوية 

٧,٣

٧,٠

٣,٢

٢,٣

٢,٠

١,٣

٠,٩

٠,٥

٠,٢

٠,١

١٩٦,٠

٧٧,٧

٩٠,١

٨٤,٧

١٢٨,٢

١٠٨,٩

١٠٥,٨

١٧٧,٦

٧٨,١

٨٩,٤

٢٠٢١ديسمبر  –) ٣(العدد  -السنة األولى  -تقرير ربع سنوي ٢٧

٥,٥

٧,٩

١٣,٩

٣٥,٥

٤٩,١

٦٧,٦

٩٧,٣

١٣٢,٤

٣٠٥,٧

١٩٢,٢

١٠,٥

١٤,٠

٣٨,٦

٧٣,١

١٠٢,٥

١٥٤,٣

١٧٩,٨

٢٥١,٨

٥٤٣,٣

٥٦٩,٠

يـــــة الكتـــــان أو األليـــــاف النســـــجية النبات

األخرى 

خامات المعادن والخبث والرماد

ــــــة  ــــــات صــــــناعات األغذي ــــــا ونفاي البقاي

واألغذية المحضرة للحيوانات

المنتجات الكيماوية العضوية  

النحاس ومصنوعاته

المحضرات الغذائية المتنوعة

 المنتجـــــات الكيماويـــــة غيـــــر العضـــــوية

والمركبات العضوية

الملح والكبريت والمواد الجبسية

األسمدة

ب والحديـد الصـل) الزهـر(الحديد الصب 

)الفوالذ(

٢٠٢١الربع الثالث  ٢٠٢٠الربع الثالث 

ريمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المص



٧,٤

١٥,٧

١٠,٥

١٢,٧

٣٠,١

٥٧,٦

٦٤,٥

١٣٥,٢

١٠٣,٠

٧٥٧,١

٦,٦

٧,٥

٩,٣

١٠,٢

١٩,٠

٥٠,٦

٥٢,٩

٧٩,٦

٨٩,١

٢٠٠,٦

الخشب ومصنوعاته والفحم الخشبي

السيارات والجرارات والدراجات وأجزاؤها

األقمشة من المصنرات أو الكروشيه

العـــدد واألدوات القاطعـــة وأدوات المائـــدة مـــن 

المعادن العادية

األدوات واألجهـــــــزة للبصـــــــريات أو للجراحـــــــة أو 

قياسالتصوير الفوتوغرافي أو السينمائي أو لل

الخُالصات للدباغة والصباغة والدهانات

األثــاث للطــب والجراحــة وأجهــزة إنــارة اإلشــارات 

الضوئية

الزيوت العطرية ومحضرات العطور

القطن والخيوط أو األقمشة المنسوجة

كريمةاللؤلؤ الطبيعى أو المستنبت، واألحجار ال

٢٠٢١الربع الثالث  ٢٠٢٠الربع الثالث 

رة التـي على قائمـة السـلع المصـدواألحجار الكريمة ، اللؤلؤ الطبيعي أو المستنبت جاءت سلعة

٪، ٧٣,٥بنسبة انخفـاض بلغـت  ٢٠٢٠الربع الثالث مقابل  ٢٠٢١خالل الربع الثالث انخفضت صادراتها 

مليــون دوالر خــالل  ٧٥٧,١مقابــل نحــو  ٢٠٢١خــالل الربــع الثالــث مليــون دوالر  ٢٠٠,٦حيــث ســجلت نحــو 

 بنسـبة انخفـاض بلغـتالسـيارات والجـرارات والـدراجات وأجزائهـا ، تليهـا سـلعة ٢٠٢٠الربع الثالـث 

مليــون دوالر خــالل  ١٥,٧مقابــل نحــو  ٢٠٢١خــالل الربــع الثالــث ماليــين دوالر  ٧,٥٪، حيــث ســجلت ٥٢,١

. ٢٠٢٠الربع الثالث 

 كــأعلى الســلع مــن حيــثواألحجــار الكريمــة ، اللؤلــؤ الطبيعــي أو المســتنبتكمــا جــاءت ســلعة 

٪، ٢,٦بنســبة  ٢٠٢١األهميــة النســبية مــن بــين الســلع التــي انخفضــت صــادرتها خــالل الربــع الثالــث 

.٪١,١بنسبة  النسجيةالقطن والخيوط أو األقمشة تلتها سلعة 

)مليون  دوالر(

٢٠٢٠مقارنة بالربع الثالث  ٢٠٢١أهم السلع التي انخفضت صادراتها خالل الربع الثالث 

األهمية النسبية في 
)٪( ٢٠٢١الربع الثالث 

ر معدَّالت التغي
)٪(السنوية 

.والواردات الصادرات على للرقابة العامة الهيئة بيانات من محسوب :المصدر

٢,٦

١,١

١,٠

٠,٧

٠,٧

٠,٢

٠,١

٠,١

٠,١

٠,١

-٧٣,٥

-١٣,٥

-٤١,٢

-١٧,٩

-١٢,١

-٣٦,٧

-١٩,٧

-١١,١

-٥٢,١

-١٠,٦

فضت تطوُّر حجم الصادرات السلعية غير البترولية وفقًا للسلع التي انخ
  ٢٠٢١صادراتها خالل الربع الثالث 

٢٨ ٢٠٢١ديسمبر  –) ٣(العدد  -السنة األولى  -تقرير ربع سنوي 
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 ة مـن مصـر كأكبر مستورد للصادرات السلعية غيـر البتروليـالواليات المتحدة األمريكية جاءت

مليــون دوالر، وهــو مــا  ٦٦٥,١، حيــث بلغــت الصــادرات المصــرية لهــا نحــو ٢٠٢١الربــع الثالــث خــالل 

ــة ، تلتهــا ٢٠٢١الربــع الثالــث ٪ مــن إجمــالي الصــادرات المصــرية خــالل ٨,٦يمثــل  المملكــة العربي

مليـون دوالر، ثـم  ٤٥٤,٢فـي المرتبـة الثالثـة بقيمـة تركيـا ماليين دوالر، ثم  ٤٨٠,٤بقيمة السعودية 

.ماليين دوالر ٣١٧,٩في المرتبة الخامسة بقيمة  مالطاماليين دوالر، ثم  ٤٤٩,٧بقيمة  إيطاليا

الصادرات السلعية غير البترولية وفقًا لكبرى األسواق

٢٠٢١قيمة الصادرات السلعية غير البترولية لكبرى األسواق خالل الربع الثالث 

٢٠٢١ديسمبر  –) ٣(العدد  -السنة األولى  -تقرير ربع سنوي ٢٩

٦٦٥,١ 
مليون دوالر 

الواليات المتحدة 
األمريكية

٤٨٠,٤ 
مليون دوالر 

المملكة العربية 
السعودية

يمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصر

٣١٧,٩ 
مليون دوالر 

مالطا

٤٥٤,٢ 
مليون دوالر 

تركيا

٤٤٩,٧ 
مليون دوالر 

إيطاليا



 كــأكبر مســتورد للصــادرات اإلمــارات العربيــة المتحــدة ، فقــد جــاءت ٢٠٢٠أمــا خــالل الربــع الثالــث

٪ من إجمالي الصـادرات ١١,٨مليون دوالر بما يمثل  ٧١٨,٢السلعية غير البترولية من مصر بقيمة 

مليـون دوالر،  ٤٣٩,٨بقيمـة المملكـة العربيـة السـعودية ، تلتهـا ٢٠٢٠المصرية خـالل الربـع الثالـث 

مليـون دوالر ثـم  ٣٨٩,٨بقيمـة تركيـا مليون دوالر، ثـم  ٣٩٨,١بقيمة الواليات المتحدة األمريكية ثم 

.مليون دوالر ٢٦٧,٧بقيمة  إيطاليا

بعتا -الصادرات السلعية غير البترولية وفقًا لكبرى األسواق 

٣٠ ٢٠٢١ديسمبر  –) ٣(العدد  -السنة األولى  -تقرير ربع سنوي 

)مليون دوالر(

 ٢٠٢١ع الثالث قيمة الصادرات السلعية المصرية غير البترولية وفقًا لكبرى األسواق خالل الرب
٢٠٢٠مقارنة بالربع الثالث 

.والواردات الصادرات على للرقابة العامة الهيئة بيانات من محسوب :المصدر

.٢٠٢١الربع الثالث األهمية النسبية خالل 

٦٦٥,١

٤٨٠,٤
٤٥٤,٢ ٤٤٩,٧

٣١٧,٩ ٢٩٧,٧
٢٤٥,٩ ٢٣٧,٥ ٢٠٨,٥ ١٩٦,٧

٣٩٨,١
٤٣٩,٨

٣٨٩,٨

٢٦٧,٧

١٥١,٦ ١٣٤,٨ ١٣٤,٤ ١٥٩,٢ ١٣٩,١

٧١٨,٢

الواليات 
المتحدة 
األمريكية

المملكة 
العربية 
السعودية

تركيا إيطاليا مالطا إسبانيا كندا بريطانيا 
وشمال 
أيرلندا

ليبيا اإلمارات 
العربية 
المتحدة

٢٠٢١الربع الثالث  ٢٠٢٠الربع الثالث 

٢,٥٢,٧٣,١٣,٢٣,٨٤,١٥,٨٥,٩٦,٢٨,٦

ليةالصادرات السلعية غير البترو




