البنــك املركزي املصري
بيان صحفي
بشأن أداء ميزان املدفوعـات
خالل الربع االول من السنة املالية 2018 /2017
أسفرت معامالت االقتصاد املصري مع العامل اخلارجي خالل الربع االول من السنة املالية
 2018/2017عن ارتفاع الفائض الكلي يف ميزان املدفوعات املصري ليبلغ حنو  5.1مليار دوالر
(مقابل حنو  1.9مليار دوالر خالل الفرتة املقابلة من السنة املالية السابقة) .وجاء ذلك مدفوعا
برتاجع العجز يف حساب املعامالت اجلارية مبعدل  ،%65.7وحتقيق حساب املعامالت الرأمسالية
واملالية صافى تدفق للداخل بلغ حنو  6.2مليار دوالر .وفيما يلى عرضا ألهم التطورات اليت أثرت
على أداء ميزان املدفوعات خالل الفرتة يوليو/سبتمرب من السنة املالية :2018/2017
أوالً :حساب املعامالت اجلارية
حقق حساب املعامالت اجلارية حتسناً كبرياً خالل الفرتة يوليو/سبتمرب من السنة املالية
 ،2018/2017حيث تراجع العجز مبعدل  %65.7ليقتصر على حنو  1.6مليار دوالر (مقابل حنو
 4.8مليار دوالر خالل الفرتة املقابلة من السنة املالية السابقة وهي فرتة ما قبل حترير سعر
الصرف) ،كنتيجة للتطورات اآلتية:
 -1امليزان التجاري
تراجع العجز يف امليزان التجاري مبعدل  %5.0ليسجل حنو  8.9مليـار دوالر (مقابـل حنـو
 9.4مليار دوالر) ،كمحصلة الرتفاع حصيلة الصادرات السلعية بنحو  578.0مليـون دوالر ،وارتفـاع
املدفوعات عن الواردات السلعية مبقدار  103.7مليون دوالر.
فقد ارتفعت حصيلة الصادرات السلعية مبعدل  %11.0لتصل إىل حنو  5.8مليار دوالر (مقابل
حنو  5.3مليار دوالر)،لزيادة كال من حصيلة الصادرات السـلعية البرتوليـة مبعـدل  %16.8لتسـجل
حنو  1.8مليار دوالر (مقابل حنـو  1.5مليـار دوالر) ،وحصـيلة الصـادرات السـلعية غـري البرتوليـة
مبعدل  %8.6لتسجل حنو  4.1مليار دوالر (مقابل حنو  3.7مليار دوالر) ،انعكاسـا لتحسـن درجـة
التنافسية للصادرات املصرية يف االسواق العاملية عقب قرار حترير سعر الصرف.
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وارتفعت املدفوعات عن الواردات السلعية مبعدل طفيف بلغ  %0.7لتسجل حنـو  14.8مليـار
دوالر (مقابل حنو  14.7مليار دوالر) ،الرتفاع كل من املـدفوعات عـن الـواردات السـلعية البرتوليـة
مبقدار  40.4مليون دوالر لتسجل حنو  2.8مليـار دوالر ،واملـدفوعات عـن الـواردات السـلعية غـري
البرتولية مبقدار  63.3مليون دوالر لتسجل حنو  12.0مليار دوالر.
 -2ميزان اخلدمات
تضاعف الفائض يف ميزان اخلدمات ليسجل حنـو  2.8مليـار دوالر (مقابـل حنـو  1.4مليـار
دوالر) ،انعكاساً للتطورات اآلتية:
 ارتفاع رسوم املـرور بقنـاة السـويت لتسـجل حنـو  1.4مليـار دوالر (مقابـل حنـو  1.3مليـار
دوالر) ،نتيجة ارتفاع احلمولة الصافية للسفن العابرة مبعدل  ،%5.2وارتفـاع متوسـ قيمـة
وحدة حقوق السحب اخلاصة أمام الدوالر األمريكي مبعدل .%0.9
 اخنفاض مدفوعات السفر مبعدل  %41.3لتقتصر على  649.3مليون دوالر (مقابـل حنـو 1.1
مليار دوالر) ،انعكاساً لرتاجع املدفوعات باستخدام بطاقات الـدفع االلكرتونيـة يف اخلـار
لتقتصر على  289.4مليون دوالر (مقابل  767.7مليون دوالر) .وقد تزامن ذلك مـع حتقيـق
متحصالت السفر  2.7مليار دوالر.
 -3ميزان دخل االستثمار
بلغ العجز يف ميزان دخل االستثمار حنو  1.5مليار دوالر ،كنتيجة أساسـية لتسـجيل
مدفوعات دخل االستثمار حنو  1.7مليار دوالر ،حيث مثلت حتويالت اربـا الرـركات األجنبيـة
العاملة يف مصر (برتولية وغـري برتوليـة) مـا نسـبت  %51.6مـن إمجـالي تلـك املـدفوعات .يف حـ
اقتصرت متحصالت دخل االستثمار على  229.0مليون دوالر.
 -4التحويالت اجلارية بدون مقابل
ارتفع صافى التحويالت اجلارية بدون مقابل مبعدل  %37.3ليسـجل حنـو  6.0مليـار دوالر
(مقابل حنو  4.4مليار دوالر) ،كنتيجة اساسية الرتفاع حتويالت املصري العامل باخلـار بنحـو
 1.6مليار دوالر انعكاسا لقرار حترير سعر الصرف.
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ثانياً :حساب املعامالت الرأمسالية واملالية
حقق حساب املعامالت الرأمسالية واملالية صافى تدفق للداخل بلغ حنو  6.2مليار دوالر
خالل الفرتة يوليو/سبتمرب من السنة املالية ( 2018/2017مقابل حنو  7.2مليار دوالر) ،انعكاسا
ألهم التطورات التالية:
 حقق االستثمار األجنيب املباشر يف مصر إمجالي تدفق للداخل بلغ حنو  3.0مليار دوالر ،يف
ح سجل إمجـالي التـدفق للخـار حنـو  1.4مليـار دوالر ،وبـللك بلـغ صـايف االسـتثمار
االجنيب املباشر يف مصر حنو  1.6مليار دوالر (تدفق للداخل) ،كنتيجة اساسية لزيادة صايف
االستثمار يف قطاع البرتول مبعدل .%84.2
 تصاعدت االستثمارات مبحفظة األوراق املالية يف مصر لتسجل صافى تدفق للداخل بلغ حنو
 7.5مليار دوالر (مقابل صافى تدفق للخار بلغ  840.9مليون دوالر) ،وهو ما يرجع اساسـا
اىل زيادة استثمارات األجانب يف أذون اخلزانة املصرية لتحقق صافى مررتيات بلغ حنو 7.4
مليار دوالر (مقابل  55.0مليون دوالر).
 حتقيق األصول واخلصوم األخرى صـافى تـدفق للخـار بلـغ حنـو  3.6مليـار دوالر (مقابـل
صافى تدفق للداخل بلغ حنو  4.8مليار دوالر) ،وجاء ذلك يف ظـل زيـادة األصـول األجنبيـة
للبنوك مع توافر املوارد بالنقد األجنيب يف اعقاب قـرار حتريـر سـعر الصـرف ،حيـث بل ـت
الزيادة يف أصول البنوك حنو  2.1مليار دوالر ،يف ح اقتصـرت الزيـادة يف التزاماتهـا علـى
حنو  0.5مليار دوالر.
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ميزان المدفوعات
)مليون دوالر(

يوليو /سبتمبر
*2017/2016

يوليو /سبتمبر
*2018/2017

9416.75261.4

8942.45839.4

1525.9
3735.5

1782.5
4056.9

14678.1-

14781.8-

2746.711931.4-

2787.111994.7-

1410.7

2847.3

3764.3
2340.6

5678.2
2267.9

1300.4

1382.2

758.2
62.5

2696.7
131.7

متحصالت اخرى

603.0
2353.6

581.9
2830.9

النقل
السفر
مصروفات حكومية
مدفوعات اخرى

306.2
1105.2
157.0
785.2
1129.5-

382.6
649.3
449.0
1350.0
1519.3-

81.6

229.0

1211.1

1748.3

258.9

415.5

4352.8

5975.3

4319.0

5932.2

منها :تحويالت العاملين

4354.9

5973.6

التحويالت الرسمية (صافى)

33.8

43.1

4782.7-

1639.1-

الميزان التجارى
حصيلة الصادرات
البترولية
غير البترولية
مدفوعات عن الواردات
البترولية
غير البترولية
ميزان الخدمات
المتحصالت
النقل

منها :رسوم المرور فى قناة السويس
السفر
متحصالت حكومية

المدفوعات

ميزان دخل االستثمار (صافى)
متحصالت دخل االستثمار

مدفوعات دخل االستثمار
منها :فوائد مدفوعة

التحويالت
التحويالت الخاصة (صافى)

حساب المعامالت الجارية

(تابع) ميزان المدفوعات
)مليون دوالر(

يوليو /سبتمبر
*2017/2016

يوليو /سبتمبر
*2018/2017

7239.6

6228.6

9.4-

40.3-

7249.0
62.01872.2

6268.9
52.41578.3

استثمارات محفظة االوراق المالية فى الخارج(صافى )

27.7

13.9

استثمارات محفظة االوراق المالية فى مصر(صافى )

840.9832.56252.0
1459.1
315.4

7478.5
2749.4887.4
965.1

1241.4
926.0572.9

1563.0
597.9234.3

590.3
17.4570.8

275.5
41.2312.0-

245.3-

3608.6-

12.3216.6-

22.02142.0-

16.45038.2

1444.628.2-

3449.7
1588.5
565.71891.2
1891.2-

489.9461.7
487.9
5077.4
5077.4-

الحساب الرأسمالى والمالي
الحساب الرأسمالى
الحساب المالي
االستثمار المباشر في الخارج
االستثمار المباشر في مصر (صافى )

منها :سندات
االستثمارات االخرى(صافى)
صافى االقتراض
قروض متوسطة وطويلة االجل (صافى )
المستخدم
المسدد
تسهيالت موردين ومشترين متوسطة االجل (صافى (
المستخدم
المسدد
تسهيالت موردين ومشترين قصيرة االجل(صافى)
اصول اخرى
البنك المركزى
االصول االجنبية للبنوك
اخرى
خصوم اخرى
البنك المركزى
البنوك

صافى السهو والخطأ
الميزان الكلى
التغير فى االصول االحتياطية للبنك المركزى ،الزيادة()-
* ارقام مبدئية
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