البنــك املركزي املصري
بيان صحفى بشأن أداء ميزان املدفوعـات
خالل الفرتة يوليو/سبتمرب من السنة املالية 2017 /2016
حققت املعامالت االقتصادية مع العامل اخلارجى خالل الربع االول من السنة املالةة
 2017/2016فائضاً كلياً مبيزان املدفوعات بلغ حنو  1.9ملةار دوالر (مقابل عجزاً كلةاً بلغ حنو
 3.7ملةار دوالر خالل الفرتة املقابلة من السنة املالةة السابقة) .وجاء ذلك مدفوعاً بتحقةق حساب
املعامالت الرأمسالية واملالية صافى تدفق للداخل بلغ حنو  7.1ملةار دوالر (مقابل حنو  1.6ملةار
دوالر) ،وذلك وفقاً للتطورات اآلتةة:
أوالً :حساب املعامالت اجلارية
 تراجع العجز فى امليزان التجار مببلغ  1.3ملةـار دوالر مبعـدل  %13.4لةبلـغ حنـو 8.7
ملةار دوالر (مقابل حنو  10.0ملةار دوالر) ،وذلك الرتفاع حصةلة الصادرات السلعةة مببلـغ
 530.3ملةون دوالر  ،وتراجع املدفوعات عن الواردات السلعةة مببلغ  810.5ملةون دوالر.
فقد ارتفعت حصةلة الصادرات السلعةة مبعدل  %11.2لتصل اىل حنو  5.3ملةـار دوالر
(مقابل حنو  4.7ملةار دوالر) .وجاء هذا االرتفاع حمصلة لزيادة حصةلة الصادرات السـلعةة
غري البرتولةـة مبقـدار  666.7ملةـون دوالر ،وتراجـع حصـةلة الصـادرات البرتولةـة مبقـدار
 136.4ملةون دوالر ،تأثراً باخنفاض األسعار العاملةة للبرتول اخلام مبعدل  ،%8.4والكمةات
املصدرة مبعدل  %10.5خالل فرتة العرض مقارنة بالفرتة املناظرة من السنة املالةة السابقة.
كما تراجعت املدفوعات عن الواردات السلعةة مبعدل  %5.5لتسجل حنو  13.9ملةار
دوالر (مقابل حنو  14.7ملةار دوالر) ،نتةجة لرتاجع املدفوعات عن الواردات السلعةة غري
البرتولةة مبقدار  583.3ملةون دوالر ،واملدفوعات عن الواردات السـلعةة البرتولةـة مبقـدار
 227.2ملةون دوالر.
 تراجع فائض ميزان اخلدمات مبعدل  %50.2مدفوعاً برتاجـع اإليـرادات السـياحية مبعـدل
 %56.1لتقتصر على  758.2ملةون دوالر (مقابل حنو  1.7ملةار دوالر) ،وذلك لرتاجـع عدد
اللةاىل السةاحةـة مبعـدل  %61.3لتسـجل  9.2ملةـون لةلــة ( مقابــل  23.7ملةـون لةلـة)،
وذلك على الرغم من ارتفاع متوسط انفاق السائح يف اللةلة من  72.7دوالر الي  82.5دوالر.

ومن ناحةة اخري ارتفعت مدفوعات السفر إىل اخلارج لتسجل حنو  1.1ملةار دوالر (مقابـل
حنو  791.5ملةون دوالر) ،كنتةجة اساسةة لزيادة مـدفوعات الفةـزا كـارد لـوالي 371.2
ملةون دوالر ،وقد ترتب على ذلك حتقةق مةزان السفر صافى تدفق للخارج.
كما تراجعت متحصالت رسوم املرور بقناة السـوي مبعـدل  %4.8لتسـجل حنـو  1.3ملةـار
دوالر (مقابل حنو  1.4ملةار دوالر) ،الخنفاض احلمولة الصافةة للسفن العـابرة مبعـدل %2.7
واخنفاض قةمة وحدة حقوق السحب اخلاصة أمام الدوالر األمريكي مبعدل .%0.4
 حتقةق ميزان الدخل صـافى تـدفق للخـارج بلـغ حنـو  1.1ملةـار دوالر  ،كنتةجـة أساسـةة
لتسجةل مدفوعات دخل االستثمار حنو  1.2ملةار دوالر خالل فرتة العرض ،حةـ مثلـت
حتويالت ارباح الشركات األجنبةـة العاملـة فـى مصـر (برتولةـة وغـري برتولةـة) مـا نسـبت
 %64.1من إمجاىل تلك املدفوعات .فى حني اقتصرت متحصالت دخل االستثمار على 81.6
ملةون دوالر.
 تراجع صافى التحويالت الواردة مبعدل  %21.3لتسجل حنو  3.39ملةار دوالر (مقابل حنـو
 4.32ملةار دوالر) ،وذلك الخنفاض صـافى التحـويالت اخلاصـة لتقتصـر علـى حنـو 3.36
ملةار دوالر (مقابل حنو  4.29ملةـار دوالر) كنتةجـة اساسـةة لرتاجـع حتـويالت املصـريني
العاملني باخلارج مبعدل  .%22.3بةنما ارتفـع صـافى التحـويالت الريةـة لتصـل اىل 33.8
ملةون دوالر (مقابل  21.9ملةون دوالر).
ثانياً :حساب املعامالت الرأمسالية واملالية
 ارتفاع صافى التدفق الداخل لالستثمار األجنبى املباشر فـى مصـر لةسـجل حنـو  1.9ملةـار
دوالر (مقابل حنو  1.4ملةار دوالر) ،نتةجة الرتفاع صافى التدفق للـداخل لالسـتثمارات فـى
قطاع البرتول مبعدل  %221.5لةسجل  495.5ملةون دوالر (مقابل  154.1ملةون دوالر) .كمـا
حقق امجاىل تدفق االستثمارات الواردة لتأسة شركات (أو زيـادة روو أموااـا) مبلـغ 1.6
ملةار دوالر (مقابل حنو  1.2ملةار دوالر).


حققت االستثمارات مبحفظة األوراق املالية فى مصر صافى تدفق للخارج بلغ  840.9ملةون
دوالر (مقابل حنو  1.4ملةار دوالر) ،كنتةجة أساسةة لقةام السلطات املصرية بسداد سندات
استحقت خالل فرتة العرض بلغت  1.0ملةار دوالر (تدفق للخارج) ،مما يؤكد التزام وقدرة
االقتصاد املصري على سداد التزامات اخلارجةة حال استحقاقها.



حتقيق القروض والتسهيالت طويلة ومتوسطة األجل صافى استخدام بلغ  855.5ملةون
دوالر (مقابل صافى سداد بلغ  573.0ملةون دوالر).



ارتفاع صافى التغري على التزامات البنك املركزى املصرى جتاه العامل اخلارجي لةحقق
صافى تدفق للداخل بلغ حنو  3.4ملةار دوالر خالل فرتة العرض (مقابل  1.2ملةون دوالر)،
كنتةجة أساسةة لزيادة ودائع بعض الدول العربةة لدي .



ارتفاع صافى التغري على التزامات البنوك لةسجل صافى تدفق للداخل بلغ حنو  1.6ملةار
دوالر (مقابل  668.9ملةون دوالر).
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