
                               

 

 

 
 

 أداء ميزان المدفوعـات

 2020 /2019 المالي العامخالل 
  

 

سات اإلصالح االقتصادي التي انتهجتها الدولة المصرية والخطوات االستباقية  سيا ستمرارا لنجاح  ا

عنى االقتصررررراد  التي اتخذها البنك المركزي المصرررررري لن د مك اناكاا االار السرررررنبية لجا  ة كورونا

الناشرر ة عك اازمة،  ي  الاالمية ، اسررتطاا االقتصرراد المصررري اسررتيااص ملر الصرردمة المالية يالمصررر

سي  اجزال اسررررتارارا  سي مسررررتو مع الاالم الخارجي  المصررررريقتصرررراد لال الجارية ماامالتالشررررهدت 

التداعيات السررررنبية النصررررث اللاني من  الذي شررررهد ) 2020 /2019خالل الاام المالي  الجاري سرررراص ال

بارتفاا طفيث عك مسرررتو  الاجز الم ا   منيار دوالر 11.2ليصرررل  لى ن و ( كورونا ةجا   النتشرررار

يار دوالر 10.9الذي سرررررررجل ن و  2019 /2018خالل الاام المالي   عنىتنك النتيجة  توقد جاء .من

سي مغنص دول الاالم الماامالت الجارية  صرررردمة قوية ل سرررراص  دو خالث التوقاات التي مجمات عنى 

الت ويالت وارتفاا الت سررررررك المن ول سي الميزاك التجاري غير البترولي  ال مك  ساط، سي مصررررررر لياو

 .عنى االقتصاد المصري قد ساهم سي تخفيث  دة هذه الصدمة الجارية بدوك ماابل
 

عنى سرررررررنوك وت ركات ر وا  مزمة كورونا باوة ملراناكا  ساد ،جانص الماامالت الماليةوعنى 

وعنى  .المالية الاالمية ااسواقخروج تدساات مالية ضخمة مك اامر الذي مدي  لى ااموال  ول الاالم، 

تدس   صرراسي  ي اعنى تالمصررري  لميزاك المدسوعاتال سرراص الرمسررمالي والمالي الرغم مك ذلك،  اسل 

نداخل بنغ ن و  يار دوالر 5.4ل تدس  عنى التخفيث مك  دة الاجز الكني ، من بميزاك وقد سرررررررراعد هذا ال

بما يفوق ات الناد ااجنبي يا تياط بناء ، وقد سررررررراهممنيار دوالر 8.6 لياتصرررررررر عنى ن والمدسوعات 

 .سي ا تواء هذا الاجز الماايير الدولية
 

)مقابل  2019/2020 الماليالعام خالل  أداء ميزان المدفوعـاااااتفي  وفيما يلي عرضاً ألهم التطورات

 والذي، (2020)يناير/يونيو  2019/2020من الساانا الماليا  الثاني، والنصاا  (العام المالي الساااب 

 شهد جائحا كورونا.
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  2019/2020التطورات في أداء ميزان المدفوعـات خالل العام المالي  -1

 

 أوال: حساب المعامالت الجاريا

 

خالل منيار دوالر  10.9منيار دوالر )ماابل ن و  11.2عجزا  بنغ ن و  حساااب المعامالت الجاريا حق 

 14.4ون و ، 2017/2018 ةالمالي ةخالل السرررن منيار دوالر 6.0 ون و ،2019 /2018السرررنة المالية 

، وارتفاا الخدميسا ض الميزاك  لتراجع مساسية، كنتيجة (2016/2017السنة المالية منيار دوالر خالل 

يملل الفرق بيك الاوا د الم صرررنة وتنك المدسوعة مك و لى الاالم الخارجي )االسرررتلمار عجز ميزاك دخل 

استلمارات م فلة ااوراق المالية، واالستلمارات المباشرة، والودا ع المصرسية، والمديونية عك كل مك 

 البتروليغير  التجاريالميزاك عجز  سي  ولالمنالت سررك وقد  د مك ارتفاا الاجز الجاري  .(الخارجية

 :وسيما يني ت نيل لهذه البنود ،الت ويالت الجارية بدوك ماابلوارتفاا 

 13.0منيار دوالر )ماابل ن و  9.0ليسجل ن و  %31.2بمادل تراجع فائض الميزان الخدمي  ✓

 ارمني 2.7 ة( بن ويالسيا يرادات اإل)السفر النخفاض مت صالت  كنتيجة مساسية ،منيار دوالر(

  .منيار دوالر 9.9دوالر لتسجل ن و 

منيوك  8.1)ماابل سا ض بنغ  دوالر منيوك 421.0 بنغعجزاً  البترولي التجاري سجل الميزان ✓

 كل مك:النخفاض دوالر(، وذلك م صنة 

o  منيار دوالر )ماابل ن و  8.5 ن و دوالر لتسرررجل منيار 3.1بن و  صرررينة الصرررادرات البترولية

الغرراز وصررررررررادرات البترول الخررام والمنتجررات البتروليررة، لتراجع منيررار دوالر( كنتيجررة  11.6

 .الطبياي

o ماابل  منيار دوالر 8.9 دوالر لتسرررجل ن و منيار 2.6بن و الواردات البترولية عك مدسوعات ال(

الكميات  تألرا  بتراجع كل مك لتراجع الواردات مك المنتجات البترولية، منيار دوالر( 11.5ن و 

 الطبيايوتوقث اسرررررررتيراد الغاز  مسررررررراار البترول الاالمية،وكذا ، %38.0بمادل  ةالمسرررررررتورد

الواردات مك  ارررتارتفسي  يك  .(2018/2019 المرررالي)اعتبرررارا  مك الربع اللررراني مك الارررام 

 .البترول الخام

 منيار دوالر 11.4 ن و ليسجل منيوك دوالر 344.4بمادار ر ميزان دخل االستثماعجز ارتفع   ✓

 الم صنة لتسجلالاوا د المدسوعة عك تنك رتفاا (، كنتيجة مساسية المنيار دوالر 11.0 ماابل ن و)

 كم صنة لآلتي: ،منيار دوالر( 12.0منيار دوالر )ماابل ن و  12.3ن و 

o 547.4 بمادار م فلة ااوراق الماليةاسرررررررتلمارات الموزعة عنى المدسوعة واارباح  ارتفاا 

 .منيار دوالر 1.8لتسجل ن و  دوالرمنيوك 

o منيار  2.9لتسررجل ن و  منيوك دوالر 373.6 الديك الخارجي بمادارالفوا د المدسوعة عك  ارتفاا

 .دوالر

o  ن و  لتصررررل  لى دوالر وكمني 648.6االسررررتلمار المباشررررر بمادار المدسوعة عك رباح ااتراجع

التي تألرت  ااجنبية الاامنة سي مصرررررررتراجع مرباح شررررررركات البترول نتيجة منيار دوالر  7.5

سي  اسررررتلمارها  عادةوالتي تم  المر نةرباح ااارتفات  ، بينمابتراجع ااسرررراار الاالمية لنبترول

  .ر وا مموال شركات قا مة
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منيوك  942.1لتسررجل  منيوك دوالر 72.0تراجات مت صررالت دخل االسررتلمار بمادار سي  يك 

سروا الشررركات  مرباحنخفاض الفوا د عنى ودا ع المصرررييك بالخارج، وت ويالت انتيجة  دوالر

 المصرية الواردة مك الخارج.
 

 

يار دوالر 2.0 ن وب التجاري غير البترولي الميزان عجز تراجع ✓ جل من يار  36.0ن و  ليسررررررر من

 وذلك م صنة لما يني: ،دوالر( منيار 38.0 )ماابل ن ودوالر 

o منيار دوالر 17.9لتسجل ن و  دوالر ارمني 1.0ن و ب الصادرات السناية غير البترولية ارتفاا 

 ، كنتيجة مساسية الرتفاا الصادرات مك الذهص.(منيار دوالر 16.9)ماابل ن و 

o  لتسرررررررجل ن و دوالر ارمني 1.0 بن و المدسوعات عك الواردات السرررررررناية غير البتروليةتراجع 

   .دوالر(منيار  55.0منيار دوالر )ماابل ن و  53.9

 منيار دوالر 27.7 ن و دوالر لتسرررررررجلمنيار  2.6 بن والتحويالت الجاريا بدون مقابل  عاارتف ✓

 منيار دوالر(، كنتيجة اسررراسرررية الرتفاا ت ويالت المصررررييك الاامنيك بالخارج 25.1)ماابل ن و 

 .%10.4بمادل 

 

 الرأسماليا والمالياثانيا: حساب المعامالت 

 

ليقتصر بمقدار النص  تقريباً  المعامالت الرأسماليا والماليا في حسابللداخل التدف   صافيانخفض 

يار 5.4 نحو على مالي ام عخالل ال دوالر مل بل 2019/2020ال يار دوالر 10.9 نحو )مقا خالل  مل

 نتيجة اهم التطورات التالية: (، العام المالي الساب 

ن و سجل يل %3.4بمادل  الستثمار األجنبي المباشر في مصرل الداخلا اتتدفقجمالي الإ انخفاض  ✓

بمادل  جمالي التدس  لنخارج  ارتفع  يك سي منيار دوالر(، 16.4 منيار دوالر )ماابل ن و 15.8

 تراجعوقد أسااااافر ذل  عن . منيار دوالر( 8.2 منيار دوالر )ماابل ن و 8.4 ن وليسرررررجل  2.8%

منيار  7.5 ن وليسررجل  %9.5بمادل  السااتثمار األجنبي المباشاار في مصاارللداخل لتدف  ال صااافي

 م صنة لآلتي: منيار دوالر( 8.2ماابل ن و ) دوالر

o   منيار  1.1لياتصررررر عنى ن و  %68.2تراجع صرررراسي االسررررتلمارات سي قطاا البترول بمادل

 .دوالر

o سرررررررتلمار سي الاطاعات غير البتروليةاالالت ويالت الواردة مك الخارج بغرض صررررررراسي  تراجع 

صرررررراسي مدسوعا بانخفاض كل مك منيار دوالر  1.1لتسررررررجل ن و منيوك دوالر  383.4بمادار 

منيوك  280.9بمادار  زيادة ر وا مموالهامو تأسرررريا شررررركات الواردة بغرض  االسررررتلمارات

مصر بمارسة غير واردة لشراء عاارات سي الت ويالت وال منيوك دوالر، 295.4لتسجل  دوالر

 صررينة بيع  ، سي  يك ارتفاتمنيوك دوالر 666.2لتسررجل  منيوك دوالر 159.4بمادار  مايميك

منيوك  143.7لتصرررررل  لى  منيوك دوالر 56.9بمادار  لغير مايميك  نتاجية ومصرررررولشرررررركات 

 .دوالر

o  ن و لتسررررجل، وسا ض اارصرررردة الدا نة منيار دوالر 4.0لتسررررجل ن و المر نة ارتفاا اارباح 

 .منيار دوالر 1.2
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 7.3ن و بنغ  لنخارجصررراسي تدس  لتسرررجل  االساااتثمارات بمحفاا األورال الماليا في مصااار تحول ✓

وقد  . (السرراب  الماليالاام خالل  منيار دوالر 4.2ن و بنغ  لنداخلصرراسي تدس  ماابل ) دوالر ارمني

جاء ذلك تألرا بخروج اسررررتلمارات غير المايميك سي االوراق المالية المصرررررية سي ضرررروء صرررردمة 

  .الناش ةجا  ة كورونا التي تارضت لها االسواق المالية الاالمية، وخاصة ااسواق 

 دوالر منيار 2.4 بن و القروض والتساااهيالت طويلا ومتوساااطا األجل المساااتخدم منصاااافي  ارتفع ✓

 دوالر(. منيار 4.2 ن ودوالر )ماابل  منيار 6.6 ن و ليسجل

 

يا خالل التطورات في أداء ميزان المدفوعـااااااااااااااات  -2 مال نا ال ثاني من السااااااا النصااااااا  ال

 شهد تداعيات فيروس كورونا والذي 2019/2020
 

مليار دوالر  9.0 نحو عجزا كليا بلغعن  تل  الفترة ميزان المدفوعات المصري خالل أسفرت معامالت

بل فائض كلي بلغ يار دوالر خالل الفترة المناارة 1.7 نحو )مقا انعكاسااااااااا وقد جاء هذا العجز  .(مل

 :للتطورات التاليا

 5.8منيار دوالر )ماابل ن و  2.7بمادار النصث تاريبا ليسجل ن و  الميزان الخدمي تراجع سا ض ✓

 2.6لتاتصر عنى ن و  %54.9 لالسفر بمادمت صالت منيار دوالر(، نتيجة الهبوط ال اد سي 

 .منيار دوالر( 5.8ماابل ن و ) منيار دوالر

منيار  2.5 ن ولياتصررر عنى  %38.4بمادل  االسااتثمار األجنبي المباشاار في مصاارصااافي  تراجع ✓

 منيار دوالر(. 4.1)ماابل ن و  دوالر

 7.6لتسرررجل صررراسي تدس  لنخارج بنغ ن و  االساااتثمارات بمحفاا األورال الماليا في مصااار تحول ✓

سي  االنخفاض وقد تركز . منيار دوالر( 10.1ماابل صررررررراسي تدس  لنداخل بنغ ن و )منيار دوالر 

عك صرراسي تدس   مسررفرت، والتي (2020)يناير/ مارس لهور انتشررار الفيروا  معابتالفترة التي 

منيار دوالر خالل الفترة  6.9ل بنغ ن و منيار دوالر )ماابل صاسي تدس  لنداخ 8.2لنخارج بنغ ن و 

منيوك دوالر  636.8صاسي تدس  لنداخل بنغ  2020يونيو/ الفترة أبريل سي  يك سجنتالمنالرة(. 

 تزامنا مع عودة المستلمريك ااجانص لالستلمار سي م فلة ااوراق المالية سي مصر. 

 

العجز الكلي في ميزان المدفوعات خالل تل  ومن العوامل اإليجابيا التي ساهمت في الحد من تفاقم 

 الفترة:
 

)ماابل  دوالر منيار 14.1 ن و لتسجل %7.5بمادل  تحويالت المصريين العاملين بالخارج ارتفاا ✓

 .خالل الفترة المنالرة( دوالر منيار 13.1و ن 

 منيار 18.1ن و  ليسجلمنيوك دوالر  566.8بن و  التجاري غير البترولي الميزان عجز تراجع  ✓

منيار  26.8لتسجل ن و  %2.0 سنوينخفاض الواردات السناية غير البترولية بمادل ال دوالر،

 8.7ساط لتسجل ن و %0.2 سنويالبترولية بمادل  دوالر، بينما ارتفات الصادرات السناية غير

  منيار دوالر.

 142.7عجز بنغ ل منيوك دوالر )مااب 312.3  لى سا ض بنغالبترولي  الميزان التجاري ت ول ✓

انخفضت   ي  ،الاالمية لنبترول ااساارمك تراجع  ا(، مستفيدخالل الفترة المنالرة منيوك دوالر



5 

 

منيار دوالر،  3.4لتسجل ن و  %38.1الصادرات السناية البترولية بمادل  صينة كل مك 

  منيار دوالر. 3.1لتسجل ن و  %45.1والواردات السناية البترولية بمادل 

لصالح شركات البترول  الت ويالت  ال مكالميزاك التجاري البترولي، ب المن ول ت سكالوبالرغم مك 

 لنخارج بنغ ن و تدس  سرررررررجنتالغاز و المترتبة عنى اتفاقيات البترول مربا هاااجنبية وتوزياات 

لموزعة )تملل التكاليث المسرررتردة لنب   واالسرررتكشررراث، ونصررريبهم مك اارباح ا منيار دوالر 4.3

 .عنى اإلنتاج(

منيار  5.6منيوك دوالر ليسجل ن و  226.7بمادار ميزان دخل االستثمار ت سك طفيث سي عجز  ✓

  منيار دوالر(. 5.8دوالر )ماابل ن و 

 



(ملیون دوالر)

*٢٠٢٠/٢٠١٩*  ٢٠١٩/٢٠١٨  

-٣٦٤٦٥٫١-٣٨٠٣٤٫٤المیزان التجارى

٢٨٤٩٥٫٠٢٦٣٧٦٫٠حصیلة الصادرات

١١٥٥٧٫٠٨٤٧٩٫٩البترولیة

١٦٩٣٨٫٠١٧٨٩٦٫١غیر البترولیة                                                    

-٦٢٨٤١٫١-٦٦٥٢٩٫٤مدفوعات عن الواردات 

-٨٩٠٠٫٩-١١٥٤٨٫٩البترولیة 

-٥٣٩٤٠٫٢-٥٤٩٨٠٫٥غیر البترولیة                                                    

١٣٠٣٦٫٥٨٩٧٢٫٥میزان الخدمات

٢٤٤٢٣٫٦٢١٢٨٨٫٩المتحصالت

٨٦٠٠٫٣٧٨٨١٫١النقل  

٥٧٣٠٫٧٥٨٠٥٫٧    منھا: رسوم المرور فى قناة السویس           

١٢٥٧٠٫٦٩٨٥٩٫٤ السفر

٧١٨٫٨٧٥٨٫٥متحصالت حكومیة

٢٥٣٣٫٩٢٧٨٩٫٩متحصالت اخرى

١١٣٨٧٫١١٢٣١٦٫٤المدفوعات

١٧٩٢٫٤٢٠٥٠٫١النقل

٢٩٠٢٫٩٣٢١٣٫٠السفر

٦٩٢٫٤٩٧٥٫٨مصروفات حكومیة

٥٩٩٩٫٤٦٠٧٧٫٥مدفوعات اخرى

-١١٣٥٤٫٠-١١٠٠٩٫٦میزان دخل االستثمار (صافى)

١٠١٤٫١٩٤٢٫١متحصالت دخل االستثمار

١٢٠٢٣٫٧١٢٢٩٦٫١مدفوعات دخل االستثمار 

٢٥٧٤٫١٢٩٤٧٫٧     منھا: فوائد مدفوعة

٢٥١١٣٫٦٢٧٦٧٩٫٩التحویالت

٢٤٧٦٣٫١٢٧٤٦١٫٨التحویالت الخاصة ( صافى) 

٢٥١٥٠٫٨٢٧٧٥٨٫٠     منھا: تحویالت العاملین

٣٥٠٫٥٢١٨٫١التحویالت الرسمیة ( صافى) 

-١١١٦٦٫٧-١٠٨٩٣٫٩حساب المعامالت الجاریة

میزان المدفوعات 



(ملیون دوالر)

*٢٠٢٠/٢٠١٩*  ٢٠١٩/٢٠١٨  

١٠٨٥٦٫٩٥٣٧٤٫٦الحساب الرأسمالى والمالي

-٢٤٨٫٥-١٢٩٫٢الحساب الرأسمالى

١٠٩٨٦٫١٥٦٢٣٫١الحساب المالي 

-٣٥١٫٢-٣٧٤٫٠االستثمار المباشر في الخارج

٨٢٣٦٫٣٧٤٥٣٫٠االستثمار المباشر في  مصر  (صافى ) 

-٨١٨٫١-٩٦٫٤استثمارات محفظة االوراق المالیة  فى الخارج(صافى )

-٤٢٣٠٫١٧٣٠٧٫٣استثمارات محفظة االوراق المالیة  فى  مصر(صافى )

٥٠٩٤٫٢٤٥٩٤٫٩ منھا: سندات 

٦٦٤٦٫٧-١٠٠٩٫٩االستثمارات االخرى(صافى) 

٦٢٥٣٫٤٤١٣٧٫٨ صافى االقتراض

٣٣٣٣٫٧٧٢١٦٫٨قروض متوسطة وطویلة االجل (صافى )

٥٥٢٥٫٢٩٢٥٣٫١المستخدم

-٢٠٣٦٫٣-٢١٩١٫٥المسدد

-٨٢٨٫٨٦٤٤٫٩ تسھیالت موردین ومشترین متوسطة االجل (صافى )

١١٦٠٫٨٣٤٫٣المستخدم

-٦٧٩٫٢-٣٣٢٫٠المسدد

-٢٠٩٠٫٩٢٤٣٤٫١تسھیالت موردین ومشترین قصیرة االجل(صافى) 

٣٠٣٫٤-٨٨٨١٫٦اصول اخرى 

-٢٣١٫٧-٢٣٫٤البنك المركزى                                         

٤٣٠٦٫٤-١٧٦٤٫٧االصول االجنبیة للبنوك

-٣٧٧١٫٣-٧٠٩٣٫٥اخرى                                                      

١٦١٨٫٣٢٢٠٥٫٥خصوم اخرى

-١٥٣٧٫٨١٤١٫٠البنك المركزى                                           

٨٠٫٥٢٣٤٦٫٥البنوك                                                     

-٢٧٩٥٫١-٦٥٫٥صافى السھو والخطأ

-٨٥٨٧٫٢-١٠٢٫٥المیزان الكلى

١٠٢٫٥٨٥٨٧٫٢التغیر فى االصول االحتیاطیة للبنك المركزى، الزیادة(-)

 * ارقام مبدئیة  

             (تابع)  میزان المدفوعات




