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(مليون دوالر)

  2015/2014*  2016/2015*

37606.2-39060.4-الميزان التجارى

22245.118704.6حصيلة الصادرات

8891.95674.3البترول

13353.213030.3   اخرى                                                      

56310.8-61305.5-مدفوعات عن الواردات 

9293.6-12366.1-البترول 

47017.2-48939.4-   اخرى                                                        

5042.02061.7ميزان الخدمات

22024.616476.2المتحصالت

9850.39534.6النقل  

5361.75121.6رسوم المرور فى قناة السويس           :     منها

7370.43767.5 السفر

212.8396.9دخل االستثمار

1381.5378.0متحصالت حكومية

3209.62399.2متحصالت اخرى

16982.614414.5المدفوعات

1535.01339.1النقل

3338.24091.0السفر

5913.74868.2دخل االستثمار

643.6751.6فوائد مدفوعة:      منها

854.1777.1مصروفات حكومية

5341.63339.1مدفوعات اخرى

35544.5-34018.4-(بدون التحويالت)حساب المعامالت الجارية 

21875.816885.1التحويالت

19205.416783.6(صافى)التحويالت الخاصة 

2670.4101.5(صافى)التحويالت الرسمية 

18659.4-12142.6-حساب المعامالت الجارية

   ميزان المدفوعات 



(مليون دوالر)

  2015/2014*  2016/2015*

17928.919851.5الحساب الرأسمالى والمالي

141.4-122.9-الحساب الرأسمالى

18051.819992.9الحساب المالي 

164.2-223.3-االستثمار المباشر في الخارج

6379.86838.2 (صافى )االستثمار المباشر في  مصر  

47.2192.1(صافى )استثمارات محفظة االوراق المالية  فى الخارج

1286.8-638.6-(صافى )استثمارات محفظة االوراق المالية  فى  مصر

1444.8-1147.5-سندات :  منها

12486.714413.6 (صافى)االستثمارات االخرى

5036.26134.9 صافى االقتراض

506.6-482.5-(صافى )قروض متوسطة وطويلة االجل 

1753.52080.8المستخدم

2587.4-2236.0-المسدد

صافى)تسهيالت موردين ومشترين متوسطة االجل  )  257.9857.8

313.0935.6المستخدم

77.8-55.1-المسدد

5260.85783.7 (صافى)تسهيالت موردين ومشترين قصيرة االجل

3739.9-1220.6-اصول اخرى 

104.4-28.0-البنك المركزى                                         

4774.32163.2االصول االجنبية للبنوك

5798.7-5966.9-اخرى                                                      

8671.112018.6خصوم اخرى

5474.15857.7البنك المركزى                                           

3197.06160.9البنوك                                                     

4005.1-2061.4-صافى السهو والخطأ

2813.0-3724.9الميزان الكلى

3724.92813.0-(-)التغير فى االصول االحتياطية للبنك المركزى، الزيادة

  مبدئية ارقام * 

ميزان المدفوعات   (تابع)




