
 

 

 

 

 

  2022/  2021النصف األول من عام  خاللارتفاعًا يف قيمة االستثمارات اإلماراتية مبصر  %169.1اإلحصاء : 

 

     2022 /  8  / املوافق    األحد  بيانات اجلهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء اليوم كشفت

النصف األول من دوالر خالل  مليار 1.9 لتصل إىل  قيمة االستثمارات اإلماراتية يف مصرارتفاع عن 

 ارتفاع بنسبة  2021/ 2020عام  نفس الفرتة من دوالر خالل مليون   712.6مقابل   2022 /2021العام املالي 

 .%169.1قدرها 

الربع مليار دوالر خالل  1.2قيمة التبادل التجاري بني مصر واإلمارات  ارتفاع وأشار اإلحصاء إىل 

فاااعبنسبة  2021عام نفس الفرتة من مليار دوالر خالل   1.1مقابل  2022عام األول من  ؛ %1.4قاادرها  ارت

سااجل قيمة الواردات املصرية من اإلمارات  اخنفضتحيث  يااون 642.9لت ماان خااالل دوالر  مل بااع األول  الر

فاارتةخالل دوالر  مليون 793.3مقابل   2022عام  ساابة  2021عااام  نفس ال فااا  بن مااا %19قاادرها اخن ، بين

ماان دوالر مليون  576.7قيمة الصادرات املصرية لإلمارات لتسجل  ارتفعت بااع األول   2022عااام خالل الر

 .%69.5قدرها   ارتفاعبنسبة  2021عام نفس الفرتة من خالل دوالر مليون  340.2مقابل 

  2022عام  الربع األول من  خالل اإلمارات هم جمموعات سلعية صدرتها مصر إىل أ

 .دوالر مليون 351.6بقيمة  لؤلؤ طبيعي وأحجار كرمية .1

 .مليون دوالر 64.1بقيمة  آالت وأجهزة كهربائية وأجزاؤها .2

 .مليون دوالر 29.4بقيمة فواكه  .3

 .مليون دوالر 24.9بقيمة  مالبس .4

 مليون دوالر. 19.7بقيمة خضر ونباتات  .5



 2022عام  الربع األول من  خالل اإلماراتأهم جمموعات سلعية استوردتها مصر من 

 .دوالرمليون  144.9بقيمة لدائن ومصنوعاتها   .1

 .مليون دوالر 77.5بقيمة لؤلؤ طبيعي وأحجار كرمية  .2

 .دوالرمليون  67.6الوقود والزيوت املعدنية ومنتجات تقطريها بقيمة  .3

 .مليون دوالر 53.4بقيمة   حديد وصلب .4

 .مليون دوالر 45.7بقيمة   أمساك .5

 2021/ 2020مليار دوالر خالل العام املالي  3.5 قيمة حتويالت املصريني العاملني باإلماراتبلغت و

%، بينما بلغت قيمة  1.4بنسبة ارتفاع  قدرها  2020/  2019مليار دوالر خالل العام املالي  3.4 مقابل 

مليون  41 مقابل 2021/ 2020مليون دوالر خالل العام املالي  39.1حتويالت اإلماراتيني العاملني يف مصر

  %4.6بنسبة اخنفا  قدرها  2020/  2019ملالي  دوالر خالل العام ا

اإلمارات  ، بينما سجل عدد سكان2022مليون نسمة عام  103.8وسجل عدد سكان مصر 

   .2022نسمة عام مليون  10.1

 

مااارات  وبلغ عـدد املصـريني املتواجديـن بدولة ـااـًااإل ثااة طبق يااـرات البع لااف 950  لتقـد صااري  أ م

  .  2020حتى نهاية 
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