بيان صحفي
بشأن أداء ميزان املدفوعـات
خالل السنة املالية 2018 /2017
ميزان املدفوعـات حيقق فائضاً كلياً بلغ حنو  12.8مليار دوالر ،و العجز يف حساب املعامالت
اجلارية يرتاجع مبعدل  %58.6خالل السنة املالية 2018/2017
انعكاسا الستمرار اآلثار االجيابية لقرار حترير سعر الصرف ،تراجع العجز يف حساب املعامالت
اجلارية بنحو  8.4مليار دوالر خالل السنة املالية  2018/2017ليقتصر على حنو  6.0مليار دوالر
(مقابل حنو  14.4مليار دوالر خالل السنة املالية السابقة) ،كنتيجة أساسية الرتفاع الفائض يف
امليزان اخلدمي مبعدل  ،%98.1وارتفاع صايف التحويالت اجلارية مبعدل  ،%21.2واستقرار العجز
يف امليزان التجاري عند حنو  37.3مليار دوالر  .كما حققت املعامالت الرأمسالية واملالية صافى
تدفق للداخل بلغ حنو  22.0مليار دوالر (مقابل حنو  31.0مليار دوالر).
وقد اسهمت التطورات السابقة يف حتقيق فائض كلي مبيزان املدفوعات بلـغ حنـو  12.8مليـار
دوالر خالل السنة املالية . 2018/2017

وفيما يلي عرضاً ألهم التطورات اليت أثرت على أداء ميزان املدفوعات خالل سنة العرض:
أوال :حساب املعامالت اجلارية
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امليزان اخلدمي وصافى التحويالت اجلارية بدون مقابل يقودان التحسن يف حساب
املعامالت اجلارية

 تضاعف الفائض يف ميزان اخلدمات ليسجل حنو  11.1مليار دوالر (مقابل حنو  5.6مليار
دوالر) ،كنتيجة اساسية للتطورات التالية:
 oارتفاع الفائض يف ميزان السفر إىل حنو  7.4مليار دوالر (مقابل حنو  1.6مليار دوالر).
 oزيادة متحصالت رسوم املرور بقنـا السـوي مبعددل  %15.4لتسدجل حندو  5.7مليدار
دوالر (مقابل حنو  4.9مليار دوالر).
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 ارتفاع صافى التحويالت اجلارية بدون مقابل مبعدل  %21.2ليسجل حندو  26.5مليدار دوالر
(مقابل حنو  21.8مليار دوالر) ،لتصاعد حتويالت املصريني العاملني باخلارج بنحو  4.6مليدار
دوالر.
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استقرار العجز فى امليزان التجاري

 استقر العجز يف امليزان التجاري عند حنو  37.3مليار دوالر يف ظل ارتفاع حصيلة الصدادرات
السلعية ،واملدفوعات عن الواردات السلعية بنحو  4.1مليار دوالر لكل منهما ،وذلك على النحو
التالي:
 oارتفـاع حصـيلة الصـادرات الســلعية مبعددل  %18.9لتصدل إىل حندو  25.8مليددار دوالر
(مقابل حنو  21.7مليار دوالر)،لزيادة كل من:


حصيلة الصادرات السلعية البرتولية مبعددل  %33.1لتسدجل حندو  8.8مليدار دوالر
(مقابل حنو  6.6مليار دوالر) ،تأثرا بارتفاع االسعار العاملية للبرتول اخلا واملنتجات
البرتولية (فضالً عن زيادة الكميات املصدرة من املنتجات البرتولية).



حصيلة الصادرات السلعية غري البرتولية مبعددل  %12.7لتسدجل حندو  17.1مليدار
دوالر (مقابل حنو  15.1مليار دوالر) ،ويرجع ذلك بصفة أساسدية الرتفداع حصديلة
الصادرات من جمموعة السلع تامة الصنع بنحو  1.3مليار دوالر .ومتثلت أهم السلع
اليت ارتفعت صادراتها يف األجهزة الكهربائيدة ،واألدددة الفوسدفاتية ،وبدوليمريات
ايثيلني وبروبيلني.

 oارتفاع املدفوعات عن الواردات السلعية مبعددل  %6.9لتسدجل حندو  63.1مليدار دوالر
(مقابل حنو  59.0مليار دوالر) ،الرتفاع كل من:


املدفوعات عن الواردات السلعية البرتوليدة مبعددل  %3.9لتسدجل حندو  12.5مليدار
دوالر (مقابل حنو  12.0مليار دوالر) ،تأثراً بارتفاع االسعار العاملية للبرتول اخلا ،
وقد حد من هذا االرتفاع تراجع الكميات املستوردة من الغاز الطبيعي.



املدفوعات عن الواردات السلعية غري البرتولية مبعدل  %7.7لتسجل حنو  50.6مليار
دوالر (مقابل حنو  47.0مليار دوالر) ،ويرجع ذلدك أساسداً الرتفداع املددفوعات عدن
الواردات من جمموعة السلع الوسيطة الالزمدة للعمليدة االنتاجيدة (بنحدو  4.0مليدار
دوالر) .ومتثلت أهم السلع اليت ارتفعت وارداتها يف احلديد الصب زهدر ،واخلبدب
اخلا واملكث  ،ومنتجات مسطحة (مدرفلة) باحلرارة او على البارد.
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ثانيا :حساب املعامالت الرأمسالية واملالية
ان مثل هذه املؤشرات واحلقدائق الثابتدة انعكسدت اجيابيداً فدى حسـابات املعـامالت الرأمساليـة
واملالية على الرغم مما شهدته االسواق الناشئة من تزايد ختارج املستثمرين االجانب ،حيث حقدق
صافى تدفق للداخل بلغ حنو  22.0مليار دوالر وذلك على النحو التالي:
 حقق االستثمار األجنيب املباشر يف مصر إمجالي تدفق للداخل بلغ حنو  13.2مليدار دوالر،
يف حني سجل إمجالي التدفق للخارج حنو  5.4مليار دوالر ،وبدذلك بلدغ صـايف االسـتثمار
االجنيب املباشر يف مصر حنو  7.7مليار دوالر (تدفق للدداخل) ،كنتيجدة اساسدية لتحقيدق
صايف االستثمار يف قطاع البرتول حنو  4.5مليار دوالر.
 تراجع االستثمارات مبحفظة األوراق املالية يف مصر لتسجل صافى تدفق للدداخل بلدغ حندو
 12.1مليددار دوالر (مقابددل حنددو  16.0مليددار دوالر) ،وهددو مددا يرجددع اساسددا اىل اخنفدداض
استثمارات األجانب يف أذون اخلزانة املصرية لتحقق صافى مبدرتيات بلدغ حندو  6.5مليدار
دوالر (مقابل حنو  10.0مليار دوالر).
 حققت القروض والتسهيالت طويلة ومتوسطة األجل صافى اسدتخدا بلدغ حندو  7.9مليدار
دوالر (مقابل حنو  8.0مليار دوالر).
 حتول صايف التغري يف التزامات البنك املركزي مع العامل اخلـارجي إىل صدايف سدداد للخدارج
بلغ حنو  3.9مليار دوالر خالل سنة العرض (مقابدل صدايف اسدتخدا بلدغ حندو  8.1مليدار
دوالر) ،االمر الذى نتج عنه اخنفاض التزامات البنك املركزي جتاه العامل اخلارجي.
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ﻣﯾزان اﻟﻣدﻓوﻋﺎت
)ﻣﻠﯾون دوﻻر(

*٢٠١٧/٢٠١٦

*٢٠١٨/٢٠١٧
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١٥١٣٨٫٧

٨٧٧٣٫٠
١٧٠٥٤٫٠
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٢٦٤٧٠٫٩

٢١٦٨٦٫١

٢٦٢٦٤٫٧

ﻣﻧﮭﺎ :ﺗﺣوﯾﻼت اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن

٢١٨١٦٫٣

٢٦٣٩٢٫٩

اﻟﺗﺣوﯾﻼت اﻟرﺳﻣﯾﺔ )ﺻﺎﻓﻰ(

١٤٩٫٠

٢٠٦٫٢

١٤٣٩٤٫٠-

٥٩٦٢٫٣-

اﻟﻤﯿﺰان اﻟﺘﺠﺎرى
ﺣﺼﯿﻠﺔ اﻟﺼﺎدرات
اﻟﺒﺘﺮوﻟﯿﺔ
ﻏﯿﺮ اﻟﺒﺘﺮوﻟﯿﺔ
ﻣﺪﻓﻮﻋﺎت ﻋﻦ اﻟﻮاردات
اﻟﺑﺗروﻟﯾﺔ
ﻏﯿﺮ اﻟﺒﺘﺮوﻟﯿﺔ
ﻣﯿﺰان اﻟﺨﺪﻣﺎت
اﻟﻤﺘﺤﺼﻼت
اﻟﻨﻘﻞ

ﻣﻧﮭﺎ :رﺳوم اﻟﻣرور ﻓﻰ ﻗﻧﺎة اﻟﺳوﯾس
اﻟﺴﻔﺮ
ﻣﺘﺤﺼﻼت ﺣﻜﻮﻣﯿﺔ
ﻣﺘﺤﺼﻼت اﺧﺮى

اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت
اﻟﻨﻘﻞ
اﻟﺴﻔﺮ
ﻣﺼﺮوﻓﺎت ﺣﻜﻮﻣﯿﺔ
ﻣﺪﻓﻮﻋﺎت اﺧﺮى

ﻣﯿﺰان دﺧﻞ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر )ﺻﺎﻓﻰ(
ﻣﺘﺤﺼﻼت دﺧﻞ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر

ﻣﺪﻓﻮﻋﺎت دﺧﻞ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر
ﻣﻧﮭﺎ :ﻓواﺋد ﻣدﻓوﻋﺔ

اﻟﺘﺤﻮﯾﻼت
اﻟﺗﺣوﯾﻼت اﻟﺧﺎﺻﺔ )ﺻﺎﻓﻰ(

ﺣﺴﺎب اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﺠﺎرﯾﺔ

)ﺗﺎﺑﻊ( ﻣﯾزان اﻟﻣدﻓوﻋﺎت
)ﻣﻠﯾون دوﻻر(

اﻟﺤﺴﺎب اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻰ واﻟﻤﺎﻟﻲ
اﻟﺤﺴﺎب اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻰ
اﻟﺤﺴﺎب اﻟﻤﺎﻟﻲ
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ )ﺻﺎﻓﻰ (
اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻣﺤﻔﻈﺔ اﻻوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻓﻰ اﻟﺨﺎرج)ﺻﺎﻓﻰ (
اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻣﺤﻔﻈﺔ اﻻوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻓﻰ ﻣﺼﺮ)ﺻﺎﻓﻰ (

ﻣﻧﮭﺎ :ﺳﻧدات
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻻﺧﺮى)ﺻﺎﻓﻰ(
ﺻﺎﻓﻰ اﻻﻗﺘﺮاض
ﻗﺮوض ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ وطﻮﯾﻠﺔ اﻻﺟﻞ )ﺻﺎﻓﻰ (

اﻟﻣﺳﺗﺧدم
اﻟﻣﺳدد
ﺗﺴﮭﯿﻼت ﻣﻮردﯾﻦ وﻣﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ اﻻﺟﻞ )ﺻﺎﻓﻰ (

اﻟﻣﺳﺗﺧدم
اﻟﻣﺳدد
ﺗﺴﮭﯿﻼت ﻣﻮردﯾﻦ وﻣﺸﺘﺮﯾﻦ ﻗﺼﯿﺮة اﻻﺟﻞ)ﺻﺎﻓﻰ(
اﺻﻮل اﺧﺮى

اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزى
اﻻﺻول اﻻﺟﻧﺑﯾﺔ ﻟﻠﺑﻧوك
اﺧرى
ﺧﺼﻮم اﺧﺮى

اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزى
اﻟﺑﻧوك

ﺻﺎﻓﻰ اﻟﺴﮭﻮ واﻟﺨﻄﺄ
اﻟﻤﯿﺰان اﻟﻜﻠﻰ
اﻟﺘﻐﯿﺮ ﻓﻰ اﻻﺻﻮل اﻻﺣﺘﯿﺎطﯿﺔ ﻟﻠﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰى ،اﻟﺰﯾﺎدة)(-
* ارﻗﺎم ﻣﺒﺪﺋﯿﺔ
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٧١٧٧٫٠
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١٠٢٧٨٫٨
٦٧٣٨٫٥
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٢٤٢١٫٨
٤٥١١٫٩-
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١١٦٫٤٢١٦١٫٧
٦٥٥٧٫٢-

٩٥٧٣٫٥

٣١٤٢٫٠-

٨١٢٨٫٦
١٤٤٤٫٩
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١٢٧٨٧٫٧-

