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 أداء ميزان المدفوعـات

 2019 /2018من السنة المالية  الفترة يوليو/مارسخالل 

 

 2018/2019خالل الفترة يوليو/مارس من السنة المالية اقتصر العجز الكلى في ميزان المدفوعات        

مليار  1.4فائض كلى بلغ نحو  2019نتيجة أساسية لتحقيق الفترة يناير/مارس  -مليون دوالر 351.2على 

 7.6عجزا بلغ نحو 2018/2019خالل الفترة يوليو/مارس حقق حساب المعامالت الجارية  حيث -ردوال

 .مليار دوالر 7.8مليار دوالر، بينما حققت المعامالت الرأسمالية والمالية صافي تدفق للداخل بلغ نحو 

 

 يما يلي عرضاً ألهم التطورات في أداء بنود ميزان المدفوعات خالل فترة العرض:وف

 

 أوال: حساب المعامالت الجارية

 

 

 ر )مقابل نحومليار دوال 9.8ليار دوالر ليسجل نحوم 1.9مقدار بتصاعد الفائض في ميزان الخدمات  .1

 كنتيجة أساسية للتطورات التالية: مليار دوالر(، 7.8

o  مليار دوالر(. 5.5مليار دوالر )مقابل نحو 7.3إلى نحو ميزان السفرارتفاع الفائض في 

o  مليار دوالر  4.3لتسجل نحو  %2.8بمعدل متحصالت رسوم المرور بقناة السويس زيادة

 مليار دوالر(. 4.2)مقابل نحو

 

 .الميزان التجاريالعجز في  ارتفاعمن  يحدالسلعية  الصادرات حصيلةارتفاع  .2

 

الحد من تحقيق مزيد من العجز في الميزان التجاري،  ىساهم ارتفاع حصيلة الصادرات السلعية ف 

 :التاليوذلك على النحو 

o  مليار دوالر )مقابل نحو  20.9لتسجل نحو  ٪11.2ارتفاع حصيلة الصادرات السلعية بمعدل

حصاااايلة الصااااادرات البترولية بمعدل ارتفاع ويرجع ذلك أساااااساااااً الى  مليار دوالر(، 18.8

وذلااك الرتفاااع ، (رمليااار دوال 6.0)مقاااباال نحو  مليااار دوالر 8.5٪ لتساااااااجاال نحو 41.6

(. )الرتفاع الكميات المصاااااادرة البترولية والمنتجات ،يالغاز الطبيعكل من  الصااااااادرات من

ً  حصااايلة الصاااادرات السااالعية وير البتروليةبينما ساااجلت  لتساااجل نحو  ٪3.1بمعدل  تراجعا
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 النخفاضويرجع ذلك بصااافة أسااااساااية  ،مليار دوالر( 12.8)مقابل نحو  مليار دوالر 12.4

 .الذهب الصادرات من
 

o  مليار دوالر )مقابل  50.7لتسجل نحو  ٪8.2ارتفاع المدفوعات عن الواردات السلعية بمعدل

المدفوعات عن الواردات الساالعية ارتفاع ويرجع ذلك اساااساااً الى  .مليار دوالر( 46.8نحو 

ية بمعدل  يار دوالر )مقابل نحو  41.9٪ لتساااااااجل نحو 11.8وير البترول يار  37.4مل مل

الساااااالع االساااااات مارية بمعدل الرتفاع المدفوعات عن الواردات من مجموعة وذلك  دوالر(،

 .٪9.4، ومجموعة السااااالع الوسااااايطة بمعدل ٪9.5، ومجموعة المواد الخام بمعدل 12.5٪

القمح، وقطع ويااار واجزاء للسااااااايااارات تم لاات أهم السااااااالع التي ارتفعاات واردات ااا في و

المدفوعات عن الواردات  . وقد حد من هذا االرتفاع انخفاضوالجرارات، وسيارات الركوب

وذلك مليار دوالر(،  9.4)مقابل نحو  مليار دوالر 8.8٪ لتسااجل نحو 6.3البترولية بمعدل 

لتحقق االكتفاء الذاتى اعتباراً من ش ر أكتوبر  الغاز الطبيعيمن  كل النخفاض الواردات من

  .لمنتجات البترولية، وكذا تراجع الكميات المستوردة من ا2018

 

 مليار دوالر. 18.2نحو بلغ تدفق للداخل صافي التحويالت الجارية بدون مقابل تسجل .3

 

فاع مليار دوالر(، الرت 4.7)مقابل نحو مليار دوالر 5.8 نحو ميزان دخل االستثمارسجل العجز في  .4

أرباح  لزيادة تحويالت، مليار دوالر 6.5لتسجل نحو دوالر ارملي 1.2بنحومدفوعات دخل االست مار 

مليون دوالر  720.1لتسجل ارتفعت متحصالت دخل االست مار  في المقابلو ،األجنبيةشركات البترول 

 واألرباحالفوائد على ودائع المصريين بالخارج، رتفاع كل من النتيجة  ،مليون دوالر( 624.7 )مقابل

  في الخارج.الشركات المصرية فروع المحولة من 

 

 ثانيا: حساب المعامالت الرأسمالية والمالية

 

صافي  2018/2019السنة المالية  الفترة يوليو/مارس منحققت المعامالت الرأسمالية والمالية خالل 

 مليار دوالر، وذلك من خالل التطورات التالية: 7.8تدفق للداخل بلغ نحو

 

 مليار  10.2 وحنعند  ستثمار األجنبي المباشر في مصراستقرار اجمالى التدفقات الداخلة لال

 األجنبيوبذلك بلغ صافي االست مار  دوالر،مليار  5.6كما سجل إجمالي التدفق للخارج نحو دوالر،

االست مارات في قطاع البترول  حيث حققتمليار دوالر )تدفق للداخل(.  4.6المباشر في مصر نحو

االست مارات الواردة لتأسيس شركات  كما حققتدوالر،  مليار 2.9صافي تدفق للداخل بلغ نحو

ارتفعت التحويالت كما  دوالر،مليون  903.1ل ا صافي تدفق للداخل بلغ اأو زيادة رؤوس أمو

 مليون دوالر. 725.7ن لتصل الى بمعرفة وير المقيمير الواردة لشراء عقارات في مص
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 مليار  1.1بلغ نحو داخلصافي تدفق لل سجلت االستثمارات بمحفظة األوراق المالية في مصر

المصدرة بالخارج صافي مشتريات  تعامالت االجانب في السندات المصرية حيث حققت ،دوالر

صافي الخزانة المصرية  استثمارات األجانب في أذون مليار دوالر، بينما حققت 3.0بلغ نحو 

الخزانة  استثمارات األجانب في أذونوجدير بالذكر ان  .مليار دوالر 1.8بلغ نحو مبيعات

 .2019خالل الفترة يناير/مارس  مليار دوالر 3.7مشتريات بلغ نحو  صافيحققت  المصرية

 

 مليار دوالر  5.1ليسجل نحوالقروض والتسهيالت طويلة ومتوسطة األجل  تراجع المستخدم من

مليار دوالر )مقابل  2.1المسدد ليصل إلى نحو إجماليمليار دوالر(، بينما ارتفع  6.7)مقابل نحو

دوالر )مقابل  ارملي 3.0 نحو مليار دوالر(، لتسفر الفترة عن صافي استخدام اقتصر على 1.9نحو

 مليار دوالر(. 4.8نحو

 

 

 

 

 

 



(مليون دوالر)

*2019/2018مارس  / يوليو*2018/2017مارس  / يوليو

29746.9-28003.4-الميزان التجارى

18810.920912.0حصيلة الصادرات

6014.18513.1البترولية

12796.812398.9غير البترولية                                                    

50658.9-46814.3-مدفوعات عن الواردات 

8807.4-9394.6-البترولية 

41851.5-37419.7-غير البترولية                                                    

7838.89761.4ميزان الخدمات

15784.518155.9المتحصالت

6384.56461.3النقل  

4158.24273.0رسوم المرور فى قناة السويس           :     منها

7250.69391.6 السفر

433.3420.0متحصالت حكومية

1716.11883.0متحصالت اخرى

7945.78394.5المدفوعات

1102.51276.4النقل

1703.42078.9السفر

1227.5566.2مصروفات حكومية

3912.34473.0مدفوعات اخرى

5808.1-4703.9-(صافى)ميزان دخل االستثمار 

624.7720.1متحصالت دخل االستثمار

5328.66528.2مدفوعات دخل االستثمار 

1216.91787.5فوائد مدفوعة:      منها

19399.018186.0التحويالت

19305.517885.7(صافى)التحويالت الخاصة 

19387.518211.4تحويالت العاملين:      منها

93.5300.3(صافى)التحويالت الرسمية 

7607.6-5469.5-حساب المعامالت الجارية

ميزان المدفوعات 



(مليون دوالر)

*2019/2018مارس  / يوليو*2018/2017مارس  / يوليو

19044.67758.9الحساب الرأسمالى والمالي

97.4-118.3-الحساب الرأسمالى

19162.97856.3الحساب المالي 

288.4-200.0-االستثمار المباشر في الخارج

6019.24646.4 (صافى )االستثمار المباشر في  مصر  

11.3-25.1-(صافى )استثمارات محفظة االوراق المالية  فى الخارج

14924.71051.8(صافى )استثمارات محفظة االوراق المالية  فى  مصر

3191.43043.9سندات :  منها

1555.92457.8- (صافى)االستثمارات االخرى

6949.44914.7 صافى االقتراض

4297.22563.1(صافى )قروض متوسطة وطويلة االجل 

6045.94412.9المستخدم

1849.8-1748.7-المسدد

صافى)تسهيالت موردين ومشترين متوسطة االجل  )  532.6481.4

683.8730.4المستخدم

249.0-151.2-المسدد

2119.61870.2 (صافى)تسهيالت موردين ومشترين قصيرة االجل

7246.9-5200.2-اصول اخرى 

24.4-59.8-البنك المركزى                                         

1717.0-857.3-االصول االجنبية للبنوك

5505.5-4283.1-اخرى                                                      

3305.14790.0-خصوم اخرى

3348.12018.8-البنك المركزى                                           

43.02771.2البنوك                                                     

502.5-2607.4-صافى السهو والخطأ

351.2-10967.7الميزان الكلى

10967.7351.2-(-)التغير فى االصول االحتياطية للبنك المركزى، الزيادة

  مبدئية ارقام * 

ميزان المدفوعات  (تابع)             




