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 ميزان المدفوعـات تطورات

 2019 /2018 العام الماليخالل 

 

 

 المالي العامخالل مليار دوالر  0.1اقتصر العجز الكلى لميزان المدفوعات على نحو  
 من مما حد، مليار دوالر 1.7بلغ  كلي ، حيث حقق النصف الثاني من العام المالي فائض2018/2019

 .من ذات العام العجز الكلي المحقق خالل النصف األول
 

العام  )مقابل 2018/2019خالل العام المالي  وفيما يلي عرضاً ألهم التطورات في أداء ميزان المدفوعات
 (:السابقالمالي 

 

 أوال: حساب المعامالت الجارية

 

 .(مليار دوالر 6.0مقابل نحو ) مليار دوالر 8.2 عجزاً بلغ نحوحساب المعامالت الجارية سجل 
 

 فائض البترولي التجاري الميزان قحق ً مليون  8.1 بلغ 2013 /2012العام المالي ألول مرة منذ  ا
وذلك نتيجة أساسية للقفزة التي شهدتها (، مليار دوالر 3.7 بلغ نحو اً مقابل عجز) دوالر

  :يليمحصلة لما و ،االستثمارات في قطاع البترول والغاز
 

 مقابل نحو ) مليار دوالر 11.6٪ لتسجل نحو 31.7حصيلة الصادرات البترولية بمعدل  رتفاعا
والمنتجات البترولية  يالغاز الطبيعكل من لصادرات نتيجة الرتفاع الوذلك  .(رمليار دوال 8.8

 األسعار العالمية للبترول.والكميات المصدرة  بسبب ارتفاع كل من
 

  مليار دوالر 11.5٪ لتسجل نحو 7.5المدفوعات عن الواردات البترولية بمعدل انخفاض 
الربع  الغاز الطبيعي اعتباراً من استيراد لتوقفنتيجة وذلك  .(مليار دوالر 12.5مقابل نحو )

تراجع الكميات المستوردة من كل من المنتجات ، و2018/2019 العام الماليمن  الثاني
 والبترول الخام. البترولية

 

 مقابل )مليار دوالر  38.0ليسجل نحو  ٪13.4بمعدل  التجاري غير البترولي الميزان عجز عارتف
ً باألساس ب، (دوالر مليار 33.6 نحو المدفوعات عن الواردات السلعية غير ارتفاع مدفوعا

وقد  .(مليار دوالر 50.6مقابل نحو )مليار دوالر  55.0٪ لتسجل نحو 8.6البترولية بمعدل 
 نمو الناتج المحلي االجمالي. في ارتفاع معدلالنشاط االقتصادي، مما انعكس  تعافيساهم في ذلك 

 

 11.1 مقابل نحو) دوالر مليار 13.0ليسجل نحو %17.2بمعدل  الميزان الخدمي فائض عارتف 
 .مدفوعاتهاالرتفاع المتحصالت من الخدمات بما يفوق االرتفاع في نتيجة وذلك  .(مليار دوالر

 

 25.1نحو صافي تدفق للداخل بلغ لتسجل %5.1بمعدل  التحويالت الجارية بدون مقابل تضانخف 
 .(مليار دوالر 26.5دفق للداخل بلغ مقابل صافي ت) مليار دوالر
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 6.3 مقابل نحو) مليار دوالر 8.3 نحو ليسجل %32.3بمعدل  ميزان دخل االستثمارعجز  عارتف 
 مليار دوالر 9.3 نحو لتسجلارتفاع مدفوعات دخل االستثمار مدفوعاً باألساس ب ،(مليار دوالر

  .(مليار دوالر 7.1مقابل نحو )
 

 ثانيا: حساب المعامالت الرأسمالية والمالية

 

مقابل نحو ) دوالرمليار  8.5صافي تدفق للداخل بلغ نحو  المعامالت الرأسمالية والماليةحساب  سجل
  .(مليار دوالر 22.0

 

 مليار  4.2و نحليسجل  مصراالستثمارات بمحفظة األوراق المالية في تدفق  صافي انخفض
بمحفظة  االستثمارات صافيان  وتجدر االشارة الي. (مليار دوالر 12.1مقابل نحو ) دوالر

النصف الثاني مليار دوالر خالل  10.1األوراق المالية في مصر حققت صافي مشتريات بلغ نحو 
من ذات  مليار دوالر خالل النصف األول 5.9من العام المالي، مقابل صافي مبيعات بلغ نحو 

 .وخاصة األسواق الناشئة تقلبات األسواق المالية العالمية والذي تزامن مع العام،
 

  مليار دوالر  5.9 نحوليسجل  المباشر في مصر األجنبيستثمار لالتدفق للداخل الصافي تراجع
الرتفاع التدفقات للخارج بما يفوق ارتفاع التدفقات  نتيجةوذلك ، (مليار دوالر 7.7مقابل نحو )

 .للداخل

 

 4.2 نحو تصر علىليقالقروض والتسهيالت طويلة ومتوسطة األجل  تراجع صافي المستخدم من 
  .مليار دوالر( 7.9 دوالر )مقابل نحو ارملي

 



(مليون دوالر)

  2018/2017*  2019/2018*

38034.4-37276.0-الميزان التجارى

25827.028495.0حصيلة الصادرات

8773.011557.0البترولية

17054.016938.0غير البترولية                                                    

66529.4-63103.0-مدفوعات عن الواردات 

11548.9-12489.8-البترولية 

54980.5-50613.2-غير البترولية                                                    

11122.413036.5ميزان الخدمات

21486.924423.6المتحصالت

8707.98600.3النقل  

5706.75730.7رسوم المرور فى قناة السويس           :     منها

9804.312570.6 السفر

636.7718.8متحصالت حكومية

2338.02533.9متحصالت اخرى

10364.511387.1المدفوعات

1480.21792.4النقل

2451.52902.9السفر

1493.5692.4مصروفات حكومية

4939.35999.4مدفوعات اخرى

8309.8-6279.6-(صافى)ميزان دخل االستثمار 

835.41014.1متحصالت دخل االستثمار

7115.09323.9مدفوعات دخل االستثمار 

1616.12574.1فوائد مدفوعة:      منها

26470.925113.6التحويالت

26264.724763.1(صافى)التحويالت الخاصة 

26392.925150.8تحويالت العاملين:      منها

206.2350.5(صافى)التحويالت الرسمية 

8194.1-5962.3-حساب المعامالت الجارية

ميزان المدفوعات 



(مليون دوالر)

  2018/2017*  2019/2018*

21996.58523.5الحساب الرأسمالى والمالي

129.2-150.7-الحساب الرأسمالى

22147.28652.7الحساب المالي 

374.0-271.2-االستثمار المباشر في الخارج

7719.55902.9 (صافى )االستثمار المباشر في  مصر  

96.4-20.8-(صافى )استثمارات محفظة االوراق المالية  فى الخارج

12094.84230.1(صافى )استثمارات محفظة االوراق المالية  فى  مصر

5293.25094.2سندات :  منها

1009.9-2624.9 (صافى)االستثمارات االخرى

10278.86253.4 صافى االقتراض

6738.53333.7(صافى )قروض متوسطة وطويلة االجل 

8846.45525.2المستخدم

2191.5-2107.9-المسدد

صافى)تسهيالت موردين ومشترين متوسطة االجل  )  1118.5828.8

1313.61160.8المستخدم

332.0-195.1-المسدد

2421.82090.9 (صافى)تسهيالت موردين ومشترين قصيرة االجل

8881.6-4511.9-اصول اخرى 

23.4-116.4-البنك المركزى                                         

1764.7-2161.7االصول االجنبية للبنوك

7093.5-6557.2-اخرى                                                      

3142.01618.3-خصوم اخرى

3879.21537.8-البنك المركزى                                           

737.280.5البنوك                                                     

431.9-3246.5-صافى السهو والخطأ

102.5-12787.7الميزان الكلى

12787.7102.5-(-)التغير فى االصول االحتياطية للبنك المركزى، الزيادة

  مبدئية ارقام * 

ميزان المدفوعات  (تابع)             




