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مركأأأملهةوم تمأأأ  ه   أأأ هه»يصأأأا   هة أأأ هتأأأ تذه أأألسهة    أأأ  هه

مأأمهملق أألههة أأا  هة أألبهياأأق  ه أألهةوركأأمله ه أأ  هه«هةختأأ اهة اأأرة 

نشأأأأره ةت ملأأأأ هةوم تمأأأأ  ه   أص   أأأأ هملاقأأأأ ه  أأأأ   همأأأأمهة اأأأأت هة أأأأ هه

ه.كف أه هة اتةننيه ةوتةث له ةأل رةفهة ا    ه  متةطم

 أأأألسهة    أأأأ  هف طصأأأأ هك اأأأأ ها أأأأ  هه  أأأأرة  ههههه ت أأأأأهافه

  أمأأ هة صأأ ملننيهمأأمه,ه ة صأأف ا ,هةإل أأ  ,همأأتةطمه أأ  ب:هةجملأمأأ 

خأأأ  هتلأأأ   هة ااأأأ ي هةواأصأأأ  ي ه ةورأم   أأأ هةونأأأ   ه  أأأذهم  أأأا هههه

 تص أأأأ فهةوفأأأأ    ه,همأخأأأألهة اأأأأرة ه  أأأأ ه ا رأأأأ هكأأأأص  هةوأأأأتةطمهه

ةألمرهة ألبهيممأعه  أذهههه,هةورتصق ه هلسهة اا ي ه قريا ه  م  هس  م 

ه.ةزة  هة  ص ه ة  غفهةون  هملت ه مضه لسهة اا ي 

يأأأ تلهة مأأأا هة نأأأ نلهمأأأمه أأألسهة    أأأ ه  ألأأأ   همفهأأأت هم أأأملة ههه

,ه ة ايثهة أاة ره لأله سأصصلههه,هةواات   ه أمريف تله مكتن تلهةوخأ ف 

هاأذه    هةإلررةءة هة  هةختلته هة كتم ه  أم معهم هظ  ر هة مجمله

 . نأ ج ه لسهةإلررةءة ,هم ملة هةواات   
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 ميزان املدفوعات

األساسج  انجم و ملانجو      السجل   عبارة عن هو 

فيججمج عيججع انتججاقتص اية  ججا       ن ُتججو ملَّالجج   

ملقجوانمح ملقسسسجاص   اليت تج و نيجح وموقجاص    

حمليجج  لبلججو قججا قججع قبيتتأججا لبلججو   ججم   ججت  

 .فرتة قتيم  عا ة سم  ملاووة

 :قي ان انوفوعاص لمج  انبان  ساسيان

تسل  فيمج ك  عمليج   رتتجب عليأجا    : الوائناجلانب 

  ججو  للتملجج  األ مبيجج ن     ن ال ججا راص ملكجج  قججا   

قججن نججخنمج  لجج  ودججو  للومللجج  قججن ةبجج  انسجج ور  ن      

األ انجججب  مل   جججو  لجججي ي انجججا   ديجججو   اجلانجججب      

 .الوائن

عليأجا  تسل  فيمج كج  عمليج   رتتجب    : اجلانب انو ن

ملهج ا  تمجأ  ن   ,  فع  مل ال  ام نيالوفع للومل  األ جي  

الوار اص ملك  قجا قجن نجخنمج  جيملع للتملج  األ مبيج        

  اجلانججججب ُ ديَّججججو قججججن الومللجججج   ا الججججومل  األ ججججي  

 .انو ن
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 املدفوعاتمكونات ميزان 

انتججججاقتص  شججججم  : وسججججاع انتججججاقتص اجلار جججج 

انتججاقتص ملكجج ل  ( ال لججار انيجج ان )انم ججورة 

ملكجج ا وسججاع ( قيجج ان امججوقاص)غججا انم ججورة 

 .ال حو تص قن  انب ملاوو

ال تاقجججج  صججججا   تجججج  عججججن : انيجججج ان ال لججججار 

ملالجججوار اص امجججار      ال جججي  نيجججح ال جججا راص  

 .السلتي 

 تججج  عججن صججا  امجججوقاص   : قيجج ان امججوقاص  

, ال ججخقح, السججياو , المدجج )ان با لجج  نيججح الججومل  

   ال ي  نيح ال ا راص ملالجوار اص  (   و  التم 

 .اموقي 

ملهجججأ  :ال حجججو تص قجججن  انجججب ملاوجججو  وسجججاع 

ي  رتتججججب عليأججججا   ججججن  مل وجججج   ال ججججأال حججججو تص 

حتجججو تص  , للمطالبججج  نيديم أجججا قسججج دبت  ملقمأجججا   

كمججججا  شججججم  ال حججججو تص   , التججججاقلح نيامججججارع 

اليمسيججج  ملالجججيت ت نجججمن انجججمو ملا بجججاص قجججن مل ا  

 .امارع

 ؛مل  مون قن: الي مسال  ملانال احلساع 

ُتسججلَّ  فيججمج ال حججو تص   : احلسججاع الي مسججال  

 ا تغججيا   قلميجج   صججو  أاني جج   مل   تججس   الججيت 

ةيججام الججوائن نيطسججدان الججو ن امججار   انسجج ح     

كمجا  شجم    ,    قدانيج  لجمج  تلدِّ  علأ انو ن  ملن 

ويجاةة األصججو  غجا اناليجج   مل ال  جيم فيأججا قبجج     

 .ال لار  ملالتتق  ودو  انلمي  ال مي   

ُتسل  فيمج قتاقتص اية  جا   : احلساع انال 

  األصجو  ملايل  اقججاص اناليجج  امار يجج  ملتشججم   

ملاسجججج بماراص , ايسجججج بماراص األ مبيجججج  انبانججججية 

ملكجججج ا ايسجججج بماراص  , حم  جججج  األملرا  اناليجججج  

ال سجأيتص ايئ مانيج    صجا   األ ي  الجيت تشجم    

ملالدجججيملت ق وسجججط  ملنو لججج   , انخ ل ججج نيآ ا جججا 

مل  واعاص ملاس بماراص البمجو  التاقلج      , األ  

ملكج ا األصججو  غجا ايو يانيجج    , ق جي نيامججارع 

 .ملام وم األ مبي  للبم  انيك  

عججن ال ججي  نيججح   عبججارة : السججأو  مل امطججخ صججا  

( الملجججج التلجججج   مل ال ججججائ  )الملجججج  انيجججج ان 

انيججج ان اجلجججار  ملالي مسجججال    رصجججيو ملجممجججو  

 .ملانال 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قيجج ان انججوفوعاص قججن جمموعجج  قججن   مججون 

احلسججانياص ال يعيجج  ملالججيت تنججو كججت  قمأججا   

جمموع  قن انتجاقتص اية  جا    الجيت تج و     

ملةججو  مججون كجج  وسججاع قججن    , نيججح الججومل  

, علججج هججج حل احلسجججانياص   والججج  فجججائ   مل 

نيغجججج  الم ججججي عججججن الواججججع التججججام نيجججج ان       

 -:ملت مب  تل  انموناص  , انوفوعاص
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 :إىلترجع أهمية  ميزان املدفوعات 

قيجججج ان انججججوفوعاص ةججججوة اية  ججججا    تمجججج  

ملةانيلي ججمج مل ر جج  تمي ججمج قججع   , الججونل للومللجج  

 .ان غااص انسأية   اية  ا  الوملل 

فتالج  تسجاعو علجأ ططجيو ملتو يجمج        اة  ت   

 .التتةاص اية  ا    امار ي  للوملل 

تديججججيو ال ججججخأااص اية  ججججا    التانيجججج  علججججأ    

فان ججانيع للججوملراص اية  ججا    , اة  ججا  الججومل 

التاني   توظ  مل جو  تدلبجاص كجباة ةجو  جي      

نيأجججا الجججومل  ان دوقججج   مل الماقيججج , فتلجججأ سجججبي   

قجججن انممجججن  ن ت تجججيت  مللججج  كجججباة  انبجججا  

ينأيار قال  قا في نير علجأ  أجي كلج  التو جو     

قن الومل  اليت تينيطأا نيأا عتةاص اة  ا   , 

ملنيججج ل  تشجججا نييانجججاص قيججج ان انجججوفوعاص  ا     

 .قدوار النير ال   تتيات لمج ك   ملل 
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تتعامل احلكومة مع اختالالت ميزان كيف 

 املدفوعات؟

اس أوفت احلموق  التم  علجأ حتديج  ال جواةن      

انتجججاقتص امار يججج  قجججن  جججت  تجججوعيو صجججا راص    

قجججن  جججت  ملكججج ا , ملامجججوقاصق جججي قجججن السجججلع  

تطجججو ي قم وقججج  تمميججج  ال جججا راص ني ت  ججج  الدجججورة    

ملاسججج تا ة تججججوامل   , ان جججي  ال مافسجججي  لتة  جججا    

السو  الشيعي  مل نأاء الدمواص  ا    األ مبأالمدو 

قجججن  جججت  حتي جججي سجججتي      األ مبجججأ انواة ججج  للمدجججو   

مل لجج   سججوا  ت ججو ي    و ججوة ملتتميجج      , ال ججيم

نياإلاجججاف   ا تطجججو ي  , األسجججوا  انو جججو ة نيال تججج   

ملتججججوعيو ملحتججججو   انمافجججج    , اللو سجججج ي انمججججان  

اجلميكيججج  ملاأل أججج ة الدائمججج  علجججأ اليةانيججج  علجججأ   

 .ال ا راص ملالوار اص

نياإلاججاف  , ال مافسججي تت  جج  ال ججماع  ملتمميجج  انيجج ة 

 ا محا ججج  ال جججماع  الونميججج  قجججن  طجججي اإلغجججيا      

 .التا ل انمارساص ال لار   غا ملقوا أ  

ةاقججت احلموقجج  ني تججو   عججو  كججبا قججن الدججوانح  

كاص ال ل  قن   ج  تأيةج  قمجاف  فنج  للمسج بمي ن      

التججيع ملاأل انججب نيأججوم  جج ع ملتشججليع ايسجج بمار   

إلعجا ة   ملكلج  ,ان ي األ م  انباني   اية  ا  

ملسجو التلج    قيج ان    , الوملير ج  نيماء ايو يانياص 

 . انوفوعاص
 

 وفقًا ألحدث بيانات
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ملاناليج   كما وددت انتاقتص الي مساليج   

قليار  ملير  22.0صا  توف  للوا   نيمحو 

قليججار  31.0قدانيجج  2018/2017ملكلجج  عججام 

 .2017/2016 ملير  ت  عام 

ن يل  نجا سجب  حت حتديج  فجائ  كلج         

قليار  ملير  12.8قي ان انوفوعاص نيلغ حنو 

 .2018/ 2017 ت  التام انال  

 البنك املركزي املصري: املصدر

نيتججج  ارأجججار  حتدججج   2018/2017نييانجججاص عجججام  ُت ِأجججي 

انجوفوعاص  اإلجيانيي  ل حي ي ستي ال جيم علجأ قيج ان    

 :وي 

 تيا جججججججع التلججججججج    وسجججججججاع انتجججججججاقتص اجلار ججججججج   

 2018/2017قليججار  ملير  ججت  السججم  اناليجج      8.4نيمحججو 

 قليججار 14.4قليججاراص  ملير قدانيجج   6.0ليد  ججي علججأ حنججو 

ملكلج  كم يلج   ساسجي     , 2017/2016 ملير  ت  عجام  

, %98.1يرت ججججا  ال ججججائ    انيجججج ان امججججوق   تججججو   

قججع  , %21.2ملارت ججا  صججا  ال حججو تص اجلار جج   تججو      

قليجار   37.3اس ديار التل    انيج ان ال لجار  عمجو حنجو     

 . ملير


