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مقـــدمة

ساسيــــة ـمالدعائ ٕاحدى العربيــة مصر بجمهوريـة الخــارجيـــة التجـــارة ٕاحصــاءات تعتبـر
ٔ
 اال

هم من تعد كما ، دالبــــال في االقتصـاديــــة للتنميـــــة السليــم التخطيط عليها يقوم التي
ٔ
 ا

قدم
ٔ
ن حيث الجهاز يصدرها التي إالحصـاءات وا

ٔ
 ) ارداتو  صادرات( التجـــاري  الميـــزان ا

حــد هو
ٔ
هم ا

ٔ
 . للدولـــة المدفوعات ميزان في المؤثرة العنــاصر ا
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التجارة الخارجية مدخالت

لتجـــارة تقوم الهيئـــة العامـــة للرقابـــة على الصادرات والواردات بتوفيـر بيانـات ا

ورة نهائيـة الخارجيــة للصادرات المصرية شهريا بعد اكـتمال المراجعة واعتمادها فى ص

 .ٕالضافتهــا لقواعد بيانات الجهاز

معلومـات  يتم الحصول على بيـانات التجـــارة الخارجيـــة للواردات المصريــة من مركز

 .ودعم اتخاذ القرار بمصلحة الجمارك



التجارة الخارجية مدخالتتابع  

ترد بيانات البترول من وزارة البترول. 

ترد بيانات الكهرباء من وزارة الكهرباء. 

سعار متوسط بيان الينــا يرد
ٔ
 وذلك رى المص المركزى  البنك من شهريـــا العمـالت ا

  جهاتال طلب حسب المطلوبة العملة الى الينا الواردة العمالت قيم لتحويـل

 .الخارجية



التجارة الخارجية مدخالتتابع  

دلة المستخدمة فى التجارة الخارجية
ٔ
 اال

 صنافدليل
ٔ
 : اال

علـــى )2007HS(لعـــام تـــم تطبيـــق الـــدليل االحصـــاىئ لبنـــود التعريفـــة الجمركيـــة المنســـقة 

الجمركيـــة وتـــم تطبيـــق التعريفـــة  2008قاعــدة بيانـــات التجـــارة الخارجيـــة اعتبـــارا مـــن  ينـــاير 

)HS2012 ( 97قسما تتفرع الـى  21وقد شملت التعريفة الجمركية  2015من يناير 

بنــد فرعــى  علــى  7456بنــد جمركــى تنقســم بــدورها الــى  1255فصــال تنقســم بــدورها الــى 

 .مستوى



التجارة الخارجية مدخالتتابع  

دلة المستخدمة فى التجارة الخارجية
ٔ
 تابع اال

 الموانىدليل :  

 .يستخدم لمعرفة الموانى المصدر منها والمستورد اليها السلع

 البالددليل : 

فى تـخدميس كمـــا السلع منهـــا والمستورد اليهـا المصدر البــــالد لمعرفــــة يستخدم 
  ،  عشر الخمس دول ، الكوميسا مثل واالقتصادية الجغرافية التكـتالت تكوين
سكوا

ٔ
 .والفاو االوروبى االتحاد ، اال

المنظمات ضلبع كطلب الرقمى الكود بجانب البالد دليل الى االيزو  كود  إضافة تم 
 اليها البيانات ارسال عند

 



دلة المستحدثة فى التجارة 
ٔ
 الخارجيةاال

 سيتم تطبيق تصنيف الفائت االقتصادية: 

CLASSIFICATION BY BOARD ECONOMIC CATEGORIES

نبــــذة  تــــاريخية عــــن التصنيف  :

وصت الدول، بين الخارجية التجارة إلحصاءات المتزايدة االحتياجات مع تمشيا        
ٔ
 عبةش ا

مم التابــــعة اإلحــــصاء
ٔ
ن الــــمتحدة لال

ٔ
 لكبيرةا االقتصاد قطـــاعات حول البيــــانات تكــــون با

غذيــــة للبضائع
ٔ
سمالية، والمعدات الصناعية، المميزة،والمواد واال

ٔ
 ستهالكيةاال والسلع الرا

وصت المعمرة، غير االستهالكية والسلع المعمرة
ٔ
ن الشعبة ا

ٔ
 لكل مجمعة اتالبيان هذه تكون با

. المعتمد الخارجية التجارة تصنيف تقسيمات بحسب بلد

 



دلة المستحدثة فى التجارة الخارجية
ٔ
 تابع اال

مزايــــــــــا التصنــــــــــيف  : 

 :لىمجموعات رئيسية كشجرة سلعية رئيسية وفرعية كما ي 7تم تقسيم السلع الى

كوالت والمشروبات 1
ٔ
 .  التجهيزات الصناعية 2               الما

 .السلع االستثمارية  4                             الوقود وشحوم 3

 .السلع االستهالكية  6                معدات النقل واجزائها  5

خرى 7
ٔ
 .ا

 



قـواعـد تنقيـة االخــطاء

على للرقابـــة العامــة الهيئـــة من الواردة البيانات على االخطاء تنقية برنامج ٕامرار يتم 
كد الجمــارك مصلحــة اومن والواردات الصادرات

ٔ
 اميسللقو االتـــى مطابقـــة من للتا

  :  الخارجية التجارة بيانات قاعدة فى الموجودة

  كواد االصناف حسب التصنيف المنسق
ٔ
 )HS2012(ا

 كواد الموانى
ٔ
 ا

 كواد البــــالد
ٔ
 ا

 كواد العمالت
ٔ
 ا



تابع قـواعـد تنقيـة االخــطاء

 نة ال توجد سجالت بدون قيمة او كمية
ٔ
كد من ا

ٔ
 .يتم التا

خذ وزن وعدد معا
ٔ
ن الصنف ال يا

ٔ
كد من ا

ٔ
 .التا

المراجعــــة  يقوم البرنامج بطباعة السجالت غير المتطابقة او غير الصحيحــة وتتم

 
ً
ليا

ٓ
خطاء وتصحيحها ا

ٔ
.الكـتشاف اال



 مخرجات التجارة الخارجية

 الشهرية النشرة: 

 : كالتالى هىو الشهرية النشرة ٕالعداد والواردات للصادرات الشهرية الجداول ٕاستخراج يتم

 .الجغرافية للتكـتالت طبقا والواردات الصادرات 1

 .الفصول /للموانى طبقا والواردات الصادرات 2

و )الصادرات حالة فى( التصنيع لدرجة طبقا 3
ٔ
 .)لوارداتا حالة فى( االستخدام درجة ا

 .والغذائية الزراعية السلع الهم طبقا والواردات الصادرات 4

 . دول خمس الكبر والواردات الصادرات 5

 .العالم ودول مصر بين التجارى  التبادل 6
 

 . بلد/ صنف الكهربائية للطاقة طبقا 7



 تابع مخرجات التجارة الخارجية

 السنوية النشرة: 

         تجميع بعد  يتم ٕاستخراج جداول النشرة السنوية للتجــــارة الخارجية حسب التصنيف المنسق

 :وهى كاالتى  عشر شهًرا إالثنا 

خيرة السنـــوات الخمسعن ) الواردات الصادرات (التجارى لجمهورية مصر العربية الميزان  1
ٔ
 اال

 .ع حسب الموانى .م. وواردات جصادرات  2

 ).البــــالد واالصناف (القطـن الخــــام حسب صـــــادرات  3

و االستخدام 4
ٔ
 .الصادرات والواردات حسب درجة التصنيع ا

 .ع مـع دول العـــالم. م. حركـــــة تجــــــارة ج 5

 ).صنف / بلد ( ع حسب . م. صادرات وواردات ج 6

 .الصـــادرات والواردات حسب بنود التعريفـــة الجمركية 7



 تابع مخرجات التجارة الخارجية

 قتصادية قطاع إالحصاءات االٕ (يتم ٕاستخراج البيانــات للجهـــات الداخلية بالجهاز

 ).رائسة الجهاز –والتعبوية

وزارة / ــة يتم ٕاستخراج البيانــات للجهــات الخارجيــة مثل وزارة التجـــارة والصنـاع

وربى والفاو/ منـظمـــة الكوميسا / وزارة التـخطيـــــط / الزراعــة 
ٔ
/ واالتحاد اال

.الخ......االسكوا




