البنــك املركزي املصري
بيان صحفي
بشأن أداء ميزان املدفوعـات
خالل الفرتة يوليو/مارس من السنة املالية 1026 /1025
أسفرت معامالت االتقصصا املصري مع العامل اخلارجي خالل الفرتة يوليو/مارس من السنة
املالية  1026/1025عن ارتفاع العجز الكلى مبيزان املدفوعات ليبلغ حنو  3.6مليار والر (مقابل
حنو  2.0مليار والر خالل نفس الفرتة من السنة املالية السابقة) .وجاء ذلك مع تصاعد العجز فى
حساب املعامالت اجلارية ليصل إىل حنو  2..5مليار والر (مقابل حنو  8.3مليار والر) .بيناا
حقق حساب املعامالت الرأمسالية واملالية صافى تدفق للداخل بلغ حنو  23.1مليار والر (مقابل
حنو  6.6مليار والر).
وجاء العجز فى حساب املعامالت اجلارية حمصلة للصطورات اآلتية:
 حتقيق امليزان التجـارى عجـزا بلـغ حنـو  11.3مليـار والر (مقابـل حنـو  11.5مليـار
والر) ،وهو ما يرجع فـى جانـم منـت لصـالر الصـا رات والـوار ات املصـرية با فـا
األسعار العاملية للبرتول.
فقد تراجعت حصيلة الصا رات السلعية بنحـو  3.3مليـار والر لصقصصـر علـى حنـو
 23..مليار والر (مقابـل حنـو  23.2مليـار والر) .ويعـزه هـاا اال فـا إىل تراجـع
حصيلة الصـا رات البرتوليـة (خـا ومنصجـات) بنحـو  1.3مليـار والر تـالرا با فـا
األسعار العاملية للبرتول اخلا مبعدل  %52..و %.3..و %36.3خالل الربع األول والثانى
والثالث من السنة املالية حمل العر على الصواىل مقارنة باات الفرتات من السنة املاليـة
السابقة ،وذلك على ال رغم من زيـا ة المايـات املصـدرة مـن الـبرتول اخلـا خـالل فـرتة
العــر (علاــا بـان الصــا رات مــن الــبرتول اخلــا ثــل  %61..مــن إلــالي حصــيلة
الصا رات البرتولية و %21.6من إلاىل حصيلة الصا رات السلعية خالل فرتة العـر ).
كاا تراجعت حصيلة الصا رات السلعية غري البرتولية بنحو  2.0مليار والر لصبلـغ حنـو
 1.1مليار والر.
وتقد حد من تفاتقم العجز الصجاره ،تراجع املدفوعات عـن الـوار ات السـلعية بنحـو
 3.1مليار والر لصسجل حنو  .1.3مليار والر (مقابل حنـو  .6.6مليـار والر) ،وذلـك

نصيجة لرتاجع املدفوعات عن الوار ات البرتولية بنحـو  1.1مليـار والر ،كاـا تراجعـت
املدفوعات عن الوار ات السلعية غري البرتولية بنحو  2.3مليار والر.
ومبقارنة الفرتة يناير/مارس  1026بالفرتة اكصوبر /يسارب  ،1025جند أن حصيلة
الصا رات السلعية تقد تراجعت مبعدل  %1.8لصقصصر على حنو  ..3مليار والر ،وذلك
نصيجة لرتاجع حصيلة الصا رات البرتولية (خا ومنصجات) مبعدل  ،%16فى حني
ارتفعت حصيلة الصا رات السلعية غري البرتولية مبعدل  .%8.8وعلى اجلانم اآلخر،
ارتفعت املدفوعات عن الوار ات السلعية مبعدل  %2.1لصبلغ حنو  2..2مليار والر،
تالرا بارتفاع املدفوعات عن الوار ات السلعية غري البرتولية مبعدل  ،%20.1فى حني
تراجعت املدفوعات عن الوار ات البرتولية (خا ومنصجات) مبعدل .%33..
وتشري بيانات الفرتة يناير/مارس  1026مقارنة بالفرتة املناظرة من العا السابق اىل
ا فا الصا رات البرتولية بنسبة  %30.1لصسجل حنو 2.2مليار والر (مقابل حنو
 2.6مليار والر) .واسصقرار الصا رات السلعية غري البرتولية عند مسصوه  3.1مليار والر
خالل الفرتة يناير/مارس  1026مقارنة بالفرتة املناظرة من العا السابق .أما بالنسبة
للوار ات السلعية  ،فقد ا فضت الوار ات البرتولية من  1.1مليار والر خالل
يناير/مارس  1025إىل  2.6مليار والر خالل الفرتة يناير/مارس  .1026بيناا ارتفعت
الوار ات السلعية غري البرتولية من  22.3مليار والر إىل  21.5مليار والر .
 تراجع صافى التحويالت اجلارية بدون مقابـ ليقصصـر علـى حنـو  21..مليـار والر
(مقابل حنو 26.1مليـار والر) ،وذلـك نصيجـة ال فـا صـافى الصحـويالت الر يـة
(السلعية والنقدية) لصقصصر على  60.3مليون والر (مقابل حنو  1.6مليار والر) ،وكاا
صافى الصحويالت اخلاصة لصسـجل حنـو  21..مليـار والر (مقابـل حنـو  2..3مليـار
والر) ،لرتاجع حتويالت املصريني العاملني باخلارج مبعدل .%22.1
وشهدت الفرتة يناير/مارس  1026مقارنة بالفرتة اكصوبر /يسارب  1025ارتفاع حتويالت
املصريني العاملني باخلارج مبعدل  %2.3لصصل اىل حنـو  ..1مليـار والر (مقابـل حنـو
 ..2مليار والر) .بيناا تراجعت مبعدل  %2..5لصسجل  ..1مليار والر خـالل الفـرتة
يناير/مارس ( 1026مقارنة بنحو  ..1مليار والر خالل نفس الفرتة من العا السابق) .
 تراجع فائض امليزان اخلدمى مبعدل  %.3..ليقصصر على حنو  1..مليار والر (مقابـل
حنو  ..3مليار والر) ،نصيجة ال فا املصحصـالت مـن اخلـدمات والـدخ لصسـجل
حنو  21.8مليار والر (مقابل حنو 26.8مليار والر) ،انعماسـا لرتاجـع معمـم بنو هـا
واهاها اإليرادات السياحية اليت تراجعت مبعدل  %.0.5لصسجل حنو  3.3مليار والر
(مقابل حنو  5.5مليار والر) ،لرتاجع عد الليالي السياحية من  33..مليون ليلة إىل
 .5.2مليون ليلة.

وجتدر االشارة اىل ان الفرتة يناير/مارس  1026شهدت تراجع االيرادات السياحية مبعدل
 %.3.1مقارنة بالفرتة السابقة هلا مباشرة (اكصوبر /يسارب  )1025لصصل اىل  550.5مليون
والر (مقابل  182.2مليون والر) ،لرتاجع عد الليالي السياحية مبعدل .%51.8
ومبقارنة االيرا ات السياحية خالل الفرتة يناير/مارس  1026بالفرتة املناظرة من العا
السابق ،يصضح ا فا اإليرا ات السياحية مبعدل  .%61.1وتقد ارتفعت مدفوعات السفر
إىل اخلارج لصسجل حنو  2.1مليار والر خالل يناير/مارس ( 1026مقابل  85..2مليون
والر خالل الفرتة املناظرة) ،وتقد ترتم على ذلك حتقيق ميزان السفر صافى تدفق للخارج ،
وذلك للارة األوىل.
وتقد حققت املعامالت الرأمسالية واملالية خالل الفرتة يوليو/مارس من السنة املالية
 1026/1025صافى تدفق للداخل بلغ حنو  23.1مليار والر (مقابل حنو  6.6مليار والر) ،وجاء
ذلك حمصلة ملا يلى:
 ارتفاع صافى الصدفق الداخل لالستثمار األجنيب املباشر فى مصر ليسجل حنو  5.8مليار
والر (مقابل حنو  5.2مليار والر) ،كنصيجة أساسية الرتفاع صافى االسصثاارات الوار ة
لصاسيس شركات (أو زيا ة رؤوس أمواهلا) ليصل إىل حنو  3.3مليار والر ( مقابل حنو
 1.8مليار والر) ،وحتقيق االسصثاارات فى تقطاع البرتول صافى تدفق للداخل بلغ حنو
 2.5مليار والر .
كاا حقق صافى االستثمار األجنيب املباشر فى مصر تدفق للداخل ليسجل حنو  1.8مليار
والر خالل الفرتة يناير/مارس  ( 1026مقابل  2.3مليار والر و 1.5مليار والر خالل
الفرتة السابقة مباشرة والفرتة املناظرة على الصواىل )
 حتقيق االستثمارات مبحفظة األوراق املالية فى مصر صافى تدفق للخارج بلغ حنو 2.5
مليار والر (مقابل حنو  1.2مليار والر) كنصيجة أساسية لقيا السلطات املصرية بسدا
سندات اسصحقت خالل فرتة العر بقياة بلغت  2150.0مليون والر (تدفق للخارج)
والصى سبق اصدارها فى األسواق العاملية عا .1005
 حتقيق االستثمارات األخرى صافى تدفق للداخل بلغ حنو  1.6مليار والر ،وذلك
لصحقيق األصول واخلصوم األخرى صافى تدفق للداخل بلغ حنو  ..8مليار والر (مقابل
حنو  2.3مليار والر) ،وحتقيق تسهيالت املوردين قصرية األج صافى تدفق للداخل
بلغ حنو  ..8مليار والر (مقابل حنو  3.0مليار والر) ،مما يعمس الثقة فى االتقصصا
املصري فى ظل تقدرتت على سدا الصزاماتت اخلارجية.

ميزان المدفوعات
)مليون دوالر(

يوليو /مارس
*2015/2014

يوليو /مارس
*2016/2015
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4252.1
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7253.0

4081.4

3877.7

السفر

5470.0

3257.1

دخل االستثمار

149.5

273.2

متحصالت حكومية

1242.0

278.7

متحصالت اخرى

2602.3

1726.4

12590.0

10380.0

النقل

1160.5

1016.3

السفر

2472.6

2913.7

دخل االستثمار:منها

4740.3

3385.1

فوائد مدفوعة

528.4

521.6

536.5

449.9

3680.1
25294.2-

2615.0
26912.6-

16948.9

12442.9

14336.6
2612.3

12382.2
60.7

8345.3-

14469.7-

الميزان التجارى
حصيلة الصادرات
البترول
اخرى
مدفوعات عن الواردات
البترول
اخرى
ميزان الخدمات
المتحصالت
النقل  :منها

رسوم المرور فى قناة السويس

المدفوعات

مصروفات حكومية
مدفوعات اخرى

حساب المعامالت الجارية (بدون التحويالت)
التحويالت
التحويالت الخاصة (صافى)
التحويالت الرسمية (صافى)
حساب المعامالت الجارية

(تابع) ميزان المدفوعات
)مليون دوالر(

يوليو /مارس
*2015/2014

يوليو /مارس
*2016/2015

الحساب الرأسمالى والمالي
الحساب الرأسمالى
الحساب المالي

6649.1

13906.7

76.1-

130.8-

6725.2

14037.5

االستثمار المباشر في الخارج

154.9-

113.5-

االستثمار المباشر في مصر (صافى )

5114.8

5845.3

49.8-

148.6

2065.8-

1501.4-

2509.7-

1423.7-

3880.9

9658.5

2614.7

4853.2

قروض متوسطة وطويلة االجل (صافى )

567.3-

396.9-

المستخدم

1429.3

1749.4

المسدد

1996.6165.4

2146.3481.8

المستخدم

202.4

511.9

المسدد

37.03016.6

30.14768.3

865.3-

4459.3-

26.3

14.6-

االصول االجنبية للبنوك

4631.8

1295.9

اخرى

5523.42131.5

5740.69264.6

البنك المركزى

525.5-

4444.2

البنوك

2657.0
650.1

4820.4
3077.5-

1046.1-

3640.5-

1046.1

3640.5

استثمارات محفظة االوراق المالية فى الخارج(صافى )
استثمارات محفظة االوراق المالية فى مصر(صافى )منها:
سندات
االستثمارات االخرى(صافى)
صافى االقتراض

تسهيالت موردين ومشترين متوسطة االجل (صافى (

تسهيالت موردين ومشترين قصيرة االجل(صافى)
اصول اخرى
البنك المركزى

خصوم اخرى

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

