بيان صحفي
بشأن أداء ميزان املدفوعـات
خالل الفرتة يوليو/مارس من السنة املالية 2018 /2017
استمر حتسن العجز يف حساب املعامالت اجلارية خالل الفــرتة يوليو/مارس من السنة
املالية ،2018/2017حيث تراجع مبعدل  %57.5بنحو  7.2مليار دوالر ليقتصر على حنو  5.3مليار
دوالر (مقابل حنو  12.5مليار دوالر خالل الفرتة املقابلة من السنة املالية السابقة) ،كمحصلة الرتفا
الفائض يف امليزان اخلدمي مبعدل  ،%138.2وارتفا صايف التحويالت اجلارية مبعدل ،%23.2
وتراجع العجز يف امليزان التجاري مبعدل .%1.3
ويعكس ذلك استمرار االثر االجيابي لقرار حترير سعر الصرف على معامالت االقتصاد املصري مع
العامل اخلارجي.
كما اسفرت املعامالت الرأمسالية واملالية عن حتقيق صافى تدفق للداخل بلغ حنو 19.0
مليار دوالر (مقابل حنو  27.1مليار دوالر).
وقد اسهمت التطورات السابقة يف حتقيق فائض كلي مبيزان املدفوعات بلـ وـو  11.0مليـار
دوالر خالل فرتة العرض .

وفيما يلي عرضاً ألهم التطورات اليت أثرت على أداء ميزان املدفوعات خالل فرتة العرض:
أوال :حساب املعامالت اجلارية
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امليزان اخلدمي وصافى التحويالت اجلارية يقودان التحسن يف حساب املعامالت اجلارية
 تصاعد الفائض يف ميزان اخلدمات ليسجل حنو  7.8مليار دوالر (مقابل حنو  3.3مليار
دوالر) ،كنتيجة اساسية للتطورات التالية:
 oحتقيق ميزان السفر فائض بلغ حنو  5.5مليار دوالر (مقابل  651.0مليون دوالر).
 oزيادة متحصالت رسوم املرور بقنـاة السـوي مبعـدل  %11.9لتسـجل حنـو  4.2مليـار
دوالر (مقابل حنو  3.7مليار دوالر).
 ارتفاع صافى التحويالت اجلارية بـدون مقابـ مبعـدل  %23.2ليسـجل حنـو  19.5مليـار
دوالر (مقابل حنو  15.9مليار دوالر) ،الرتفا حتويالت املصريني العـاملني باخلـار بنحـو
 3.6مليار دوالر.
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زيادة الصادرات السلعية تدعم الرتاجع يف عجز امليزان التجاري
 تراجع العجز يف امليزان التجاري مبعدل  %1.3ليسجل حنو  28.0مليار دوالر (مقابل حنو
 28.4مليار دوالر) ،نتيجة الرتفا حصيلة الصادرات السلعية مبقدار يفوق ارتفا املدفوعات
عن الواردات السلعية ،وذلك على النحو التالي:
 oارتفـاع حصـيلة الصـادرات الســلعية مبعـدل  %17.6لتصـل إىل حنـو  18.8مليــار دوالر
(مقابل حنو  16.0مليار دوالر)،لزيادة كل من:




حصيلة الصادرات السلعية البرتولية مبعـدل  %29.2لتسـجل حنـو  6.0مليـار دوالر
(مقابــل حنــو  4.7مليــار دوالر) ،انعكاسـاً لزيــادة الكميــات املصــدرة مــن املنتجــات
البرتولية ،فضالً عن ارتفا االسعار العاملية للبرتول اخلام.
حصيلة الصادرات السلعية غري البرتولية مبعـدل  %12.9لتسـجل حنـو  12.8مليـار
دوالر (مقابل حنو  11.3مليار دوالر) ،ويرجع ذلك بصفة أساسـية الرتفـا حصـيلة
الصادرات من جمموعة السلع تامة الصنع بنحو  1.1مليار دوالر .ومتثلت أهم السلع
اليت ارتفعت صادراتها يف األجهزة الكهربائية ،واألمسدة الفوسفاتية ،واألدوية.

 oارتفاع املدفوعات عن الواردات السلعية مبعـدل  %5.5لتسـجل حنـو  46.8مليـار دوالر
(مقابل حنو  44.4مليار دوالر) ،الرتفا كل من:




املدفوعات عن الواردات السلعية البرتوليـة مبعـدل  %10.2لتسـجل حنـو  9.4مليـار
دوالر (مقابــل حنــو  8.5مليــار دوالر) ،تــرثراً بارتفــا االســعار العامليــة للمنتجــات
البرتولية على الرغم من اخنفاض الكميات املستوردة منها.
املدفوعات عن الواردات السلعية غري البرتولية مبعدل  %4.4لتسجل حنو  37.4مليار
دوالر (مقابل حنو  35.8مليار دوالر) ،ويرجع ذلـك أساسـاً الرتفـا املـدفوعات عـن
الواردات من جمموعة السلع الوسيطة الالزمة للعملية االنتاجية .ومتثلت أهـم السـلع
اليت ارتفعت وارداتها يف احلديد الصب زهر ،وآالت وأجهـزة تسـتعمل يف الزراعـة،
والفول الصويا ،واخلشب اخلام واملكثف.

2

ثانيا :حساب املعامالت الرأمسالية واملالية
 حتقيق االستثمار األجنيب املباشـر يف مصـر إمجـالي تـدفق للـداخل بلـغ حنـو  10.2مليـار
دوالر ،يف حني سجل إمجـالي التـدفق للرـار حنـو  4.2مليـار دوالر ،وبـللك بلـغ صـايف
االستثمار االجنيب املباشر يف مصر حنو  6.0مليار دوالر (تدفق للداخل) ،كنتيجة اساسـية
لتحقيق صايف االستثمار يف قطا البرتول حنو  3.4مليار دوالر.
 تصاعد االستثمارات مبحفظة األوراق املالية يف مصر لتسجل صافى تدفق للـداخل بلـغ حنـو
 14.9مليار دوالر (مقابل حنو  7.8مليار دوالر) ،وهو ما يرجع اساسا اىل زيـادة اسـتثمارات
األجانب يف أذون اخلزانة املصرية لتحقق صافى مشرتيات بلغ حنو  11.5مليار دوالر (مقابل
حنو  4.3مليار دوالر) ،واصدار احلكومة املصرية سندات يف اخلـار بقيمـة حنـو  3.3مليـار
دوالر خالل الفرتة يناير  /مارس .2018
 تراجع االقرتاض اخلارجي من القروض والتسهيالت طويلـة ومتوسـطة األجـل ليقتصـر علـى
صافى استردام بلغ حنو  4.8مليار دوالر (مقابل حنو  7.3مليار دوالر).
 حتول صايف التغري يف التزامات البنك املركزي مع العامل اخلـارجي إىل صـايف سـداد للرـار
بلغ حنو  3.3مليار دوالر خالل فرتة العرض (مقابـل صـايف اسـتردام بلـغ حنـو  7.7مليـار
دوالر).

3

ميزان المدفوعات
)مليون دوالر(

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
متحصالت اخرى

المدفوعات
النقل
السفر
مصروفات حكومية
مدفوعات اخرى

ميزان دخل االستثمار (صافى)
متحصالت دخل االستثمار

مدفوعات دخل االستثمار
منها :فوائد مدفوعة

التحويالت
التحويالت الخاصة (صافى)
منها :تحويالت العاملين

التحويالت الرسمية (صافى)

حساب المعامالت الجارية

يوليو /مارس
*2017/2016

يوليو /مارس
*2018/2017

28363.315994.0

28003.418810.9

4656.6
11337.4

6014.1
12796.8

44357.3-

46814.3-

8528.835828.5-

9394.637419.7-

3291.1
10319.3
5481.5

7838.8
15784.5
6384.5

3716.6

4158.2

2840.7
191.3
1805.8
7028.2

7250.6
433.3
1716.1
7945.7

931.5
2189.7
700.1
3206.9
3318.7305.3

1102.5
1703.4
1227.5
3912.3
4703.9624.7

3624.0

5328.6

888.6

1216.9

15872.1

19548.4

15789.6

19454.9

15891.3

19536.9

82.5

93.5

12518.8-

5320.1-

(تابع) ميزان المدفوعات
)مليون دوالر(

الحساب الرأسمالى والمالي
الحساب الرأسمالى
الحساب المالي
االستثمار المباشر في الخارج
االستثمار المباشر في مصر (صافى )
استثمارات محفظة االوراق المالية فى الخارج(صافى )
استثمارات محفظة االوراق المالية فى 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

يوليو /مارس
*2017/2016

يوليو /مارس
*2018/2017

27076.4
98.627175.0
147.76565.0
178.7
7801.2

19044.6
118.319162.9
200.06019.2
25.114924.7

3190.2

3191.4

12777.8
9669.9
5166.5

1555.96949.4
4297.2

7137.8
1971.3-

6045.9
1748.7-

2167.2

532.6

2247.5
80.3-

683.8
151.2-

2336.2
5635.4-

2119.6
5200.2-

1997.83091.9545.7-

59.8857.34283.1-

8743.3

3305.1-

7737.4
1005.9

3348.143.0

3572.910984.7
10984.7-

2756.810967.7
10967.7-

