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 أداء ميزان المدفوعـات

 2020 /2019 المالي العاممن  مارس/يوليو الفترةخالل 
 

 
النااجم عان انتشاار جا كار نوروناا  العالميالقتصاد امشهد  واضطرابأجواء عدم اليقين على الرغم من 

حساب استمر التحسن في عجز فقد ، مطلع العام في معظم اقتصادات العالم أداء وانعناساتها السلبير على

نكاو  ليقتصار علاى %39.2بمعاد  ، كيا  تراجاع العجا  التىواليللربع الثالث على  المعامالت الجارية 

مليار دوالر خال  نفاس الفتارة مان  4.5)مقاب  نكو  2020 مليار دوالر خال  الفترة يناير/ مارس 2.8

يوليو/ماااارس مااان العاااام الماااالي الترانميااار الفتااارة  رقااام العجااا  خاااال  ساااج يل ،العاااام الماااالي السااااب  

مليار  9.8مليار دوالر )مقاب  نكو  7.3 نكو ليص  الى %25.2تكسنا ملكوظا بمعد   2019/2020

 وهو ما يرجع بصفر ر يسير إلى التكسن الملكاوظ فاى ،دوالر خال  نفس الفترة من العام المالي الساب  

ننتيجر أساسير ذلك  ويأتي .التكويالت الجارير بدون مقاب وارتفاع  عج  المي ان التجاري غير البترولي

علااى انعنساات  والتااي تطبياا  إصااالكات اقتصااادير جذرياار وغياار مساابوقرل اإليجابياار واسااتنماالل للنتااا  

 .الكقيقيمؤشرات االقتصاد النلى 
 

سلوك وتكرنات رؤوس األموا  كو  العاالم، كيا  تاأثر  وبطبيعر الكا  ترن  تأثير األ مر الكالير على

انعناس خروج تدفقات مالير ضخمر منها، وهاو ماا وشهدت وخاصر الناش ر  االسواق المالير العالميرأداء 

 2020مااارس /ينايرخااال  الفتاارة  المصااري لمياا ان الماادفوعات الماااليو الرأساامالي الكساااب علااى أداء

يوليو/ماااارس ملياااار دوالر. غيااار أن الفتااارة الترانميااار  1.1تااادف  للخاااارج بلااا  نكاااو  صاااافيليساااج  

تكققات  التايمساتفيدة مان التادفقات مليار دوالر  4.1تدف  للداخ  بل  نكو  صافيسجلت  2019/2020

 . الكالي الماليخال  النصف األو  من العام 
 

تكقياا  تكساان ملكااوظ فااي أداء عجاا  الكساااب  ونجاكهااا فااي ،اإلصااالكات االقتصااادير وتنلاايالل لجهااود

يفاوق  تااريخيبمساتوك  المرنا يإعاادة بنااء اكتياطياات النقاد األجنباي لادك البناك  ، إضاافر إلاىالجاري

للجا كاار علااى مياا ان  غياار المواتياارالصاادمر الاابالد ماان امتصااا   تننااتم فقااد، لنفاياارل الدولياار معاااييرال

وذلك بعاد أن ناان قاد  ،العرضمليار دوالر خال  فترة  5.1نلى بل  نكو   عج فيوالمتمثلر المدفوعات 

 مليون دوالر. 410.9بل   الماليكق  فا ضا نليا خال  الفترة يوليو/ ديسمبر من نفس العام 
 

ل ألهم التطورات  2019/2020ماارس  /يولياوفتارة الخال   أداء مي ان المدفوعـاتفي  وفيما يلي عرضا

 .2020خال  الفترة يناير/ مارس ، مع تناو  أهم التطورات  من العام المالي الساب  ذات الفترة)مقاب  
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 أوال: حساب المعامالت الجارية

 

 2019/2020 مىىن السىىلة الماليىىة مىىارس/خىىالل الفتىىرة يوليوعجىىز حسىىاب المعىىامالت الجاريىىة  تحسىىن

غيار  عجا  الميا ان التجااريلتراجاع  أساسير ، ننتيجر من السنر المالير السابقر الفترة المناظرةارنر ب)مق

 التالي:وذلك على النكو  بدون مقاب  التكويالت الجاريروارتفاع  البترولي
 

مليااار  27.3نكااو  ليسااج  مليااار دوالر 2.2 نكااوب التجىىارغ ريىىر البترولىي الميىىزان عجىىز تراجىع ✓

 وذلك مكصلر لما يلي: ،دوالر  مليار 29.5 )مقاب  نكودوالر 

o مليار دوالر 13.6لتسج  نكو  دوالر ارملي 1.2نكو ب الصادرات السلعير غير البترولير ارتفاع 

وتمثلت أهم السلع التي ارتفعت صادراتها في الذهب، وأجها ة  . مليار دوالر 12.4)مقاب  نكو 

االرسااا  واالسااتقبا  لةذاعاار والتليف يااون، واألدوياار واألمصااا  واللقاكااات وأصااناف الصاايدلر، 

 .والمرنبات غير العضوير أو العضوير

الصاادرات السالعير غيار  ارتفااعقاد أسافرت عان  2020 الفترة يلاير/مىارس أن ،جدير بالذنرو

مليااار  4.1مليااار دوالر )مقاباا  نكااو  4.4 نكااومليااون دوالر لتسااج   286.9البترولياار بمقاادار 

  .المناظرةدوالر خال  الفترة 

o لتسج  نكو دوالر مليون 939.6بمقدار  السلعير غير البتروليرالمدفوعات عن الواردات  تراجع 

وارداتهاا  انخفضات وتمثلت أهم السلع التي . دوالرمليار  41.9مليار دوالر )مقاب  نكو  40.9

، وقطاع غياار وقطع غياار وأجا اء للسايارات والجارارات، هوالفكم بانواعكديد صب  هر، في 

 .المن لى، واألدويروأج اء أجه ة نهربا ير لالستعما  

فااى الااواردات الساالعير غياار  اانخفاضااشااهدت  2020الفتىىرة يلاير/مىىارس  وتجاادر االشااارة ان

خاال   ملياار دوالر 14.2ملياار دوالر )مقابا  نكاو  13.7لتسج  نكو  %3.2البترولير بمعد  

  .الفترة المناظرة

 ملياار دوالر 21.5 نكاو لتساج دوالر ملياار  3.3 بنكاوالتحويالت الجاريىة بىدون مبابىل  عاارتف ✓

 مليار دوالر ، ننتيجر اساسير الرتفااع تكاويالت المصاريين العااملين بالخاارج 18.2)مقاب  نكو 

 .%18.3بمعد  

باالرغم  تكاويالت المصاريين العااملين بالخاارج فاي اارتفاعا 2020 الفترة يلاير/مارس وقد شهدت

 ملياار 6.2 نكاو)مقاب   دوالر مليار 7.9 نكو لتسج مليار دوالر  1.7 بنكوالعالمير  الظروفمن 

 .خال  الفترة المناظرة  دوالر

 294.3بلا   عجا )مقابا   دوالر ملياون 773.3 بلا  ا  عجىز البترولىي التجىارغ الميىزانسجل  ✓

 :ن  منل نمكصلر صافير وذلك ، خال  الفترة المناظرة مليون دوالر
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o  مليااار دوالر  7.3 نكااو دوالر لتسااج  مليااار 1.2بنكااو  كصاايلر الصااادرات البترولياارانخفاااض

صااادرات البتاارو  الخااام والمنتجااات البترولياار، لتراجااع ننتيجاار  مليااار دوالر  8.5)مقاباا  نكااو 

 .الغا  الطبيعيو

o  8.1 نكااو مليااون دوالر لتسااج  707.2بمقاادار الااواردات البترولياار عاان ماادفوعات الانخفاااض 

لر لتراجاع الاواردات مان المنتجاات البتروليار صامك، مليار دوالر  8.8)مقاب  نكو  مليار دوالر

فاي   ،2018/2019وتوقف استيراد الغا  الطبيعى )اعتباارال مان الرباع الثااني مان العاام الماالى 

 .الواردات من البترو  الخام عتارتفكين 

الميىىزان التجىىارغ البترولىىي بمبىىدار  عجىىز ا فىىيتراجعىى 2020الفتىىرة يلاير/مىىارس وقااد كققاات 

من  امليون دوالر(، مستفيد 445.1مليون دوالر )مبابل  40.0 يسجللمليون دوالر  405.1

 :منالنخفاض ن   وذلك تراجع االسعار العالمية للبترول

ملياار دوالر )مقابا   2.3لتساج  نكاو  %8.9بمعاد   البتروليار الصادرات السالعيركصيلر  -

نتيجاار النخفاااض ناا  ماان االسااعار العالمياار خااال  الفتاارة المناااظرة ،  دوالرمليااار 2.5نكااو 

 ،دوالر للبرميااا   60.5دوالر للبرميااا  )مقابااا   49.1لتساااج   %18.8للبتااارو  بمعاااد  

 من  ياادةوذلك على الرغم ، الطبيعي البترو  الخام والغا  النميات المصدرة من ضاانخفو

 .البترولير النميات المصدرة من المنتجات

 2.9مليار دوالر )مقابا  نكاو  2.3لتسج  نكو  %21.3الواردات السلعير البترولير بمعد   -

ذلك بالرغم و نخفاض االسعار العالمير للبترو ،المليار دوالر خال  الفترة المناظرة ، نتيجر 

 .اع اجمالى النميات المستوردةفمن ارت

 9.8مليار دوالر )مقاب  نكو  8.4ليسج  نكو  %13.7بمعد  فائض الميزان الخدمي  تراجع ✓

 وذلك مكصلر لما يلي: ،ر مليار دوال

o مقاب  نكو  مليار دوالر 6.7 نكو ليسج  مليون دوالر 590.9بمقدار  مي ان السفر تراجع فا ض(

لتجاو  ال يادة فاي مادفوعات السافر نظيرتهاا فاي متكصاالته، كيا   مكصلرن،  مليار دوالر 7.3

ملياار  9.6دوالر لتسج  نكو  ونملي 162.8 مقدارالسفر )إيرادات السياكر  ب متكصالتعت ارتف

 .مليار دوالر 2.8دوالر لتسج  نكو  ونملي 753.7مقدار مدفوعات السفر ببينما ارتفعت ، دوالر

، كيا  ساج  2020مىارس  /الفتىرة يلىاير خاال  ميا ان السافر فاا ض فاى التراجاعوقد ترن  هذا 

مليااار  1.9مليااار دوالر )مقاباا  نكااو  1.5مليااون دوالر ليقتصاار علااى نكااو  435.5تراجعااا بلاا  

ملياار دوالر )مقابا   2.3لتسج  نكو  %11.4بمعد   السياكير االيراداتلتراجع دوالر ، ننتيجر 

 %19.7 بمعد  مدفوعات السفرمن ناكير، وارتفاع   مليار دوالر خال  الفترة المناظرة 2.6 نكو

 .خركمن ناكير أ  دوالرمليون  702.4)مقاب   مليون دوالر 841.0لتسج  نكو 
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o 4.5 دوالر لتسااج  نكااو ونملياا 188.2بمقاادار ت رسااوم الماارور بقناااة السااويس ارتفاااع متكصااال 

 .مليار دوالر  4.3مليار دوالر )مقاب  نكو 

متكصالت رسوم المرور بقنااة الساويس بمقادار  في اارتفاع 2020 الفترة يلاير/مارس كققتقد و

  .دوالر مليار 1.3 نكومليار دوالر )مقاب   1.4مليون دوالر لتسج  نكو  84.4

o  251.2دوالر ليسااج   ونملياا 660.7مقاادار النقاا  باسااتثناء قناااة السااويس ب مياا ان فااا ضتراجااع 

 دوالر . ونملي 911.9دوالر )مقاب   ونملي

o دوالر ليساج ملياون  275.6بمقادار ميا ان الخادمات الكنوميار والخادمات األخارك  عج  ارتفاع 

 دوالر . مليار 2.7نكو دوالر )مقاب   مليار 3.0نكو 

مقابا  ) ملياار دوالر 9.2 نكاو ليساج  دوالر ارمليا 1.2 بنكاور ميزان دخل االستثماعجز  عارتف ✓

 دوالر ارمليا 1.1نكو ب االستثمار دخ رتفاع مدفوعات ننتيجر أساسير ال ، مليار دوالر 8.0 نكو

 . مليار دوالر 8.7 الر )مقاب  نكودو مليار 9.9 لتسج  نكو
 

 ثاليا: حساب المعامالت الرأسمالية والمالية

 

خىىالل الفتىىرة  دوالر مليىىار 4.1 بلىىن لحىىو داخلللىىصىىافي تىىدف   المعىىامالت الرأسىىمالية والماليىىة حببىىت

 وقد(، الفترة الملاظرةخالل  مليار دوالر 9.6 لحو )مبابل 2019/2020المالي العام يوليو/مارس من 

على  االسىوا   كورولىاجائحة تداعيات عل  خلفية  2020خالل الفترة يلاير/ مارس  هذا التراجع تركز

صىافي تىدف  للخىارل بلىن  تلك الفتىرة خالل المعامالت الرأسمالية والماليةسجلت  ، حيثالمالية العالمية

 .(خىالل الفتىرة الملىاظرة دوالر مليىار 6.5مليار دوالر )مبابل صافي تىدف  للىداخل بلىن لحىو  1.1 لحو

ل ألهم التطورات  :التى أثرت على ذلك الكساب وفيما يلي عرضا

 7.9نكاو بلا   للخاارجصاافي تادف  لتساج   االستثمارات بمحفظة األورا  المالية فىي مصىر تحول ✓

 1.1نكاو بلا   للاداخ صاافي تادف  مقابا  ) 2020 /2019خال  الفترة يوليو/ ماارس  دوالر ارملي

 فاايغياار المقيمااين بخااروج اسااتثمارات  تااأثراجاااء ذلااك  وقااد . الفتاارة المناااظرةخااال   مليااار دوالر

االسااواق المالياار التااي تعرضاات لهااا جا كاار نورونااا  ضااوء صاادمر فااي االوراق المالياار المصاارير

 التاي اعقبات ظهاور انتشاار الفياروس الفتارة فايكيا  ترنا ت ، األساواق الناشا ر، وخاصر العالمير

ملياار دوالر )مقابا   8.2 نكاو بل  للخارج تدف  والتي اسفرت عن صافي (،2020 مارس /يلاير)

  . خال  الفترة المناظرة مليار دوالر 6.9للداخ  بل  نكو صافي تدف  
 

دوالر ملياون  277.6بمقادار  األجلبي المباشر في مصىر الستثمارل ةلداخلا اتتدفباجمالي الع ارتف ✓

إجماالي التاادف  فاي كاين ارتفاع  مليااار دوالر ، 12.5 ملياار دوالر )مقابا  نكاو 12.7نكاو  ليساج 

. مليار دوالر  5.9 مليار دوالر )مقاب  نكو 6.8 نكومليون دوالر ليسج   872.6بمقدار للخارج 

 ملياون 595.0 بمقادار االسىتثمار األجلبىي المباشىر فىي مصىر صىافي الخفىاضوقد أسفر ذلك عىن 
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 مليااار دوالر ، 6.5)مقاباا  نكااو  مليااار دوالر 5.9 نكااوبلاا   تاادف  للااداخ  دوالر ليسااج  صااافي

االساتثمار األجنباي المباشار فاي مصار خاال   صاافيبصافر أساساير لتراجاع هذا االنخفااض يرجع و

 2.3)مقابا  نكاو  دوالرون مليا 970.5 ىليقتصر عل %58.5بمعد   2020الفترة يلاير/ مارس 

نوروناا جا كار  تاداعياتجواء عدم التيقن الناجمار عان نظرا ال ، خال  الفترة المناظرة مليار دوالر

 .تدفقات االستثمار المباشرعلى مستوك العالمالمستثمرين الدوليين وخطط على 
 

 دوالر ملياار 1.0 بنكاو والتسهيالت طويلة ومتوسطة األجلالبروض  المستخدم منصافي  الخفض ✓

 دوالر . مليار 3.0 نكودوالر )مقاب   مليار 2.0 بل  نكوليسج  صافي استخدام 

 



(مليون دوالر)

*2020/2019مارس  / يوليو*2019/2018مارس  / يوليو

28058.5-29746.9-الميزان التجارى

20912.020953.6حصيلة الصادرات

8513.17326.9البترولية

12398.913626.7غير البترولية                                                    

49012.1-50658.9-مدفوعات عن الواردات 

8100.2-8807.4-البترولية 

40911.9-41851.5-غير البترولية                                                    

9761.48422.4ميزان الخدمات

18155.918550.0المتحصالت

6461.36296.1النقل  

4273.04461.2رسوم المرور فى قناة السويس           :     منها

9391.69554.4 السفر

420.0565.0متحصالت حكومية

1883.02134.5متحصالت اخرى

8394.510127.6المدفوعات

1276.41583.7النقل

2078.92832.6السفر

566.2618.8مصروفات حكومية

4473.05092.5مدفوعات اخرى

9178.7-8006.7-(صافى)ميزان دخل االستثمار 

720.1682.9متحصالت دخل االستثمار

8726.89861.6مدفوعات دخل االستثمار 

1787.52376.9فوائد مدفوعة:      منها

18186.021475.9التحويالت

17885.721306.8(صافى)التحويالت الخاصة 

18211.421545.5تحويالت العاملين:      منها

300.3169.1(صافى)التحويالت الرسمية 

7338.9-9806.2-حساب المعامالت الجارية

ميزان المدفوعات 



(مليون دوالر)

*2020/2019مارس  / يوليو*2019/2018مارس  / يوليو

9636.54090.6الحساب الرأسمالى والمالي

185.9-97.4-الحساب الرأسمالى

9733.94276.5الحساب المالي 

294.9-288.4-االستثمار المباشر في الخارج

6524.05929.0 (صافى )االستثمار المباشر في  مصر  

11.328.1-(صافى )استثمارات محفظة االوراق المالية  فى الخارج

7944.1-1051.8(صافى )استثمارات محفظة االوراق المالية  فى  مصر

3043.9852.4سندات :  منها

2457.86558.4 (صافى)االستثمارات االخرى

4914.71476.4 صافى االقتراض

2563.12529.2(صافى )قروض متوسطة وطويلة االجل 

4412.94206.4المستخدم

1677.2-1849.8-المسدد

صافى)تسهيالت موردين ومشترين متوسطة االجل  )  481.4-490.0

730.415.3المستخدم

505.3-249.0-المسدد

562.8-1870.2 (صافى)تسهيالت موردين ومشترين قصيرة االجل

7246.95737.1-اصول اخرى 

186.1-24.4-البنك المركزى                                         

1717.08312.2-االصول االجنبية للبنوك

2389.0-5505.5-اخرى                                                      

655.1-4790.0خصوم اخرى

219.1-2018.8البنك المركزى                                           

436.0-2771.2البنوك                                                     

1865.8-181.5-صافى السهو والخطأ

5114.1-351.2-الميزان الكلى

351.25114.1(-)التغير فى االصول االحتياطية للبنك المركزى، الزيادة

  مبدئية ارقام * 

ميزان المدفوعات  (تابع)             




