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  صحفيبیان 

  اتـمیزان المدفوع بشأن أداء

  ٢٠١٩ /٢٠١٨خالل الربع االول من السنة المالیة 

  
  

على الرغم من الضغوط التي شھدتھا األسواق الناشئة والمتمثلة في خروج رؤوس األموال          

سواق العالمیة وانتھاج بعض الدول الكبرى لسیاسة األجنبیة منھا نتیجة لحالة عدم التیقن التي تسود األ

من استمر میزان المدفوعات المصري في تحقیق فائض كلي خالل الفترة یولیو/سبتمبر نقدیة تقییدیة، 

 حساب المعامالت الجاریةالعجز في  استقر فقد .ملیون دوالر ٢٨٤٫١بلغ  ٢٠١٨/٢٠١٩السنة المالیة 

تدفق للداخل بلغ نحو  صافيعن  المعامالت الرأسمالیة والمالیة سفرتاكما  ،ردوال ارملی ١٫٨عند نحو 

  .دوالر ارملی ١٫٦

   

  :العرض فترةعلى أداء میزان المدفوعات خالل أثرت  التيوفیما یلي عرضاً ألھم التطورات 
  

  أوال: حساب المعامالت الجاریة
 

 حساب المعامالت  في تقرارسیقودان اال المصریین العاملین بالخارج وتحویالت المیزان الخدمي

 .الجاریة
 

 ملیار دوالر (مقابل نحو  ٤٫٣لیسجل نحو  %٥٠٫٤بمعدل  الفائض في میزان الخدمات تصاعد

 :لتطورات التالیةلكنتیجة اساسیة ملیار دوالر)،  ٢٫٨
 

o دوالر) ملیار ٢٫٠ نحو ملیار دوالر (مقابل ٣٫٢و نح إلى السفر میزان ارتفاع الفائض في. 

o  ملیار  ١٫٤٤لتسجل نحو  %٤٫٣بمعدل رسوم المرور بقناة السویس  التمتحصزیادة

 .ملیار دوالر) ١٫٣٨دوالر (مقابل نحو 
 

 ملیار دوالر  ٥٫٩لیسجل نحو  %١٫٤بمعدل  التحویالت الجاریة بدون مقابل صافي عارتف

  .ارجتحویالت المصریین العاملین بالخ كنتیجة اساسیة الرتفاعملیار دوالر)،  ٥٫٨(مقابل نحو 

  

  

 



٢  
 

  التجاري میزانالالعجز في  ارتفاعمن  یحدالسلعیة  الصادرات حصیلةارتفاع. 
 

  ملیار دوالر كنتیجة  ٩٫٩لیسجل نحو  ملیار دوالر ١٫٠بنحو  ارتفع العجز في المیزان التجاري

ملیار دوالر، وقد حد من ھذا العجز  ١٫٩أساسیة الرتفاع المدفوعات عن الواردات السلعیة بنحو 

 ملیون دوالر، وذلك على النحو التالي: ٩٤٥٫٨فاع حصیلة الصادرات السلعیة بنحو ارت
 

o  ملیار دوالر (مقابل نحو  ٦٫٨لتسجل نحو  %١٦٫٢ارتفاع حصیلة الصادرات السلعیة بمعدل

 :محصلة لما یليوذلك  ملیار دوالر)، ٥٫٨
 

 دوالر  ملیار ٢٫٨لتسجل نحو  %٥٧٫٦حصیلة الصادرات البترولیة بمعدل  فاعارت

كل من البترول الخام بمعدل ل الصادرات الرتفاعملیار دوالر)،  ١٫٨(مقابل نحو 

 %٨٥٫٠بمعدل  والمنتجات البترولیة )،االسعار العالمیةالرتفاع انعكاسا ( %٣٤٫٧

 .الكمیات المصدرة) تصاعدل(
 

 ٤٫٠لتس��جل نح��و  %٢٫٠بمع��دل حص��یلة الص��ادرات الس��لعیة غی��ر البترولی��ة  اضانخف�� 

 النخف��اضویرج��ع ذل��ك بص��فة أساس��یة  .ملی��ار دوالر) ٤٫١دوالر (مقاب��ل نح��و ملی��ار 

 ملی��ون دوالر. ٢٣٢٫١بنح��و  نص��ف المص��نعةحص��یلة الص��ادرات م��ن مجموع��ة الس��لع 

  .ملیون دوالر ٢٩٠٫٦بنحو  صادراتھا انخفضتأھم السلع التي  یمثل الذھبو
 

o   ملی�ار دوالر  ١٦٫٧لتس�جل نح�و  %١٣٫١ارتفاع المدفوعات ع�ن ال�واردات الس�لعیة بمع�دل

 ملیار دوالر)، الرتفاع كل من: ١٤٫٧(مقابل نحو 
 

  ملی��ار دوالر ٣٫٥لتس��جل نح��و  %٢٧٫١الم��دفوعات ع��ن ال��واردات البترولی��ة بمع��دل 

والمنتج���ات م���ن البت���رول الخ���ام ال���واردات الرتف���اع ملی���ار دوالر)،  ٢٫٨(مقاب���ل نح���و 

، وق�د )وكان الرتفاع االسعار العالمیة للبترول تأثیره االكبر عل�ى تل�ك الزی�ادة(البترولیة 

 .   الطبیعيتراجع الكمیات المستوردة من الغاز  االرتفاعحد من ھذا 
 

  ملیار  ١٣٫٢لتسجل نحو  %٩٫٩المدفوعات عن الواردات السلعیة غیر البترولیة بمعدل

ملی��ار دوالر)، ویرج��ع ذل��ك أساس��اً الرتف��اع الم��دفوعات ع��ن  ١٢٫٠دوالر (مقاب��ل نح��و 

 ملی�ون ٧٧٦٫٠الواردات من مجموعة الس�لع الوس�یطة الالزم�ة للعملی�ة االنتاجی�ة (بنح�و 

قط��ع الغی��ار وأج��زاء للس��یارات وتمثل��ت أھ��م الس��لع الت��ي ارتفع��ت وارداتھ��ا ف��ي  .دوالر)

  وكابالت. وأسالك ،، والخشب الخام والمكثفوالجرارات
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 حساب المعامالت الرأسمالیة والمالیةثانیا: 

  

صافي  ٢٠١٨/٢٠١٩لسنة المالیة المعامالت الرأسمالیة والمالیة خالل الربع األول من ا حققت    

  وذلك من خالل التطورات التالیة: ،ملیار دوالر ١٫٦غ نحو لتدفق للداخل ب

 

 كما ملیار دوالر،  ٢٫٩اخل بلغ نحو إجمالي تدفق للد االستثمار األجنبي المباشر في مصر حقق

ملیار دوالر، وبذلك بلغ صافي االستثمار االجنبي  ١٫٨سجل إجمالي التدفق للخارج نحو 

في  راتمااالستث قیحقلتكنتیجة أساسیة  ،ملیار دوالر (تدفق للداخل) ١٫١المباشر في مصر نحو 

ق االستثمارات العقاریة ، وتحقیدوالر ونملی ٤٧٨٫٨صافي تدفق للداخل بلغ قطاع البترول 

 ملیون دوالر. ٢٣٧٫٤

 

 ملیار  ٣٫٢بلغ نحو  خارجتدفق لل صافي االستثمارات بمحفظة األوراق المالیة في مصر حققت

 انخفاضدوالر)، وھو ما یرجع اساسا الى  ملیار ٧٫٥ نحو صافي تدفق للداخل بلغ دوالر (مقابل

ملیار دوالر  ٣٫٢بلغ نحو  بیعاتم صافيق استثمارات األجانب في أذون الخزانة المصریة لتحق

 ).دوالرملیار  ٧٫٤ نحو صافي مشتریات بلغ (مقابل

 

 ملیون دوالر  ٤٨٢٫١لیسجل  جلروض والتسھیالت طویلة ومتوسطة األالق تراجع المستخدم من

ملیون دوالر  ٦٧٩٫٦نحو  ىلإلیصل  ملیار دوالر)، كما ارتفع اجمالي المسدد ١٫٨(مقابل نحو 

ملیون دوالر (مقابل  ١٩٧٫٥ملیون دوالر)، لتسفر الفترة عن صافي سداد بلغ  ٦٠٩٫٨ (مقابل

 .ملیار دوالر) ١٫٢صافي استخدام بلغ نحو 

 
  
 

 



(مليون دوالر)

سبتمبر / يوليو

2018/2017*

سبتمبر / يوليو

2019/2018*

9895.1-8908.2-الميزان التجارى

5839.46785.2حصيلة الصادرات

1782.52810.0البترولية

4056.93975.2غير البترولية                                                    

16680.3-14747.6-مدفوعات عن الواردات 

3498.1-2752.9-البترولية 

13182.2-11994.7-غير البترولية                                                    

2847.34283.1ميزان الخدمات

5678.26938.4المتحصالت

2267.92242.8النقل  

1382.21441.2رسوم المرور فى قناة السويس           :     منها

2696.73930.9 السفر

131.7166.0متحصالت حكومية

581.9598.7متحصالت اخرى

2830.92655.3المدفوعات

382.6448.5النقل

649.3717.0السفر

449.0183.1مصروفات حكومية

1350.01306.7مدفوعات اخرى

2048.0-1519.3-(صافى)ميزان دخل االستثمار 

229.0227.7متحصالت دخل االستثمار

1748.32275.7مدفوعات دخل االستثمار 

415.5508.3فوائد مدفوعة:      منها

5826.05908.9التحويالت

5782.95861.2(صافى)التحويالت الخاصة 

5824.35909.0تحويالت العاملين:      منها

43.147.7(صافى)التحويالت الرسمية 

1751.1-1754.2-حساب المعامالت الجارية

   ميزان المدفوعات 



(مليون دوالر)

سبتمبر / يوليو

2018/2017*

سبتمبر / يوليو

2019/2018*

6247.41558.0الحساب الرأسمالى والمالي

35.0-40.3-الحساب الرأسمالى

6287.71593.0الحساب المالي 

65.8-52.4-االستثمار المباشر في الخارج

1843.01099.9 (صافى )االستثمار المباشر في  مصر  

75.4-13.9(صافى )استثمارات محفظة االوراق المالية  فى الخارج

3240.3-7478.5(صافى )استثمارات محفظة االوراق المالية  فى  مصر

121.3-5.8سندات :  منها

2995.33874.6- (صافى)االستثمارات االخرى

657.31081.2 صافى االقتراض

488.8-993.6(صافى )قروض متوسطة وطويلة االجل 

1563.0153.3المستخدم

642.1-569.4-المسدد

صافى)تسهيالت موردين ومشترين متوسطة االجل  )  235.1291.3

275.5328.8المستخدم

37.5-40.4-المسدد

571.41278.7- (صافى)تسهيالت موردين ومشترين قصيرة االجل

3606.81905.7-اصول اخرى 

9.6-22.0-البنك المركزى                                         

2142.04638.9-االصول االجنبية للبنوك

2723.6-1442.8-اخرى                                                      

45.8887.7-خصوم اخرى

507.51006.1-البنك المركزى                                           

118.4-461.7البنوك                                                     

584.2477.2صافى السهو والخطأ

5077.4284.1الميزان الكلى

284.1-5077.4-(-)التغير فى االصول االحتياطية للبنك المركزى، الزيادة

  مبدئية ارقام * 

ميزان المدفوعات   (تابع)




