ﺑﯾﺎن ﺻﺣﻔﻲ
ﺑﺷﺄن أداء ﻣﯾزان اﻟﻣدﻓوﻋـﺎت
ﺧﻼل اﻟرﺑﻊ اﻻول ﻣن اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ٢٠١٩ /٢٠١٨

ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن اﻟﺿﻐوط اﻟﺗﻲ ﺷﮭدﺗﮭﺎ اﻷﺳواق اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ واﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﺧروج رؤوس اﻷﻣوال
اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻣﻧﮭﺎ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﺣﺎﻟﺔ ﻋدم اﻟﺗﯾﻘن اﻟﺗﻲ ﺗﺳود اﻷﺳواق اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ واﻧﺗﮭﺎج ﺑﻌض اﻟدول اﻟﻛﺑرى ﻟﺳﯾﺎﺳﺔ
ﻧﻘدﯾﺔ ﺗﻘﯾﯾدﯾﺔ ،اﺳﺗﻣر ﻣﯾزان اﻟﻣدﻓوﻋﺎت اﻟﻣﺻري ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾﻖ ﻓﺎﺋض ﻛﻠﻲ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة ﯾوﻟﯾو/ﺳﺑﺗﻣﺑر ﻣن
اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ  ٢٠١٩/٢٠١٨ﺑﻠﻎ  ٢٨٤٫١ﻣﻠﯾون دوﻻر .ﻓﻘد اﺳﺗﻘر اﻟﻌﺟز ﻓﻲ ﺣﺳﺎب اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺟﺎرﯾﺔ
ﻋﻧد ﻧﺣو  ١٫٨ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر ،ﻛﻣﺎ اﺳﻔرت اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟرأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋن ﺻﺎﻓﻲ ﺗدﻓﻖ ﻟﻠداﺧل ﺑﻠﻎ ﻧﺣو
 ١٫٦ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر.
وﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﻋرﺿﺎ ً ﻷھم اﻟﺗطورات اﻟﺗﻲ أﺛرت ﻋﻠﻰ أداء ﻣﯾزان اﻟﻣدﻓوﻋﺎت ﺧﻼل ﻓﺗرة اﻟﻌرض:
أوﻻ :ﺣﺳﺎب اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺟﺎرﯾﺔ
 اﻟﻣﯾزان اﻟﺧدﻣﻲ وﺗﺣوﯾﻼت اﻟﻣﺻرﯾﯾن اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﺑﺎﻟﺧﺎرج ﯾﻘودان اﻻﺳﺗﻘرار ﻓﻲ ﺣﺳﺎب اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت
اﻟﺟﺎرﯾﺔ.
 ﺗﺻﺎﻋد اﻟﻔﺎﺋض ﻓﻲ ﻣﯾزان اﻟﺧدﻣﺎت ﺑﻣﻌدل  %٥٠٫٤ﻟﯾﺳﺟل ﻧﺣو  ٤٫٣ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر )ﻣﻘﺎﺑل ﻧﺣو
 ٢٫٨ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر( ،ﻛﻧﺗﯾﺟﺔ اﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﺗطورات اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:
 oارﺗﻔﺎع اﻟﻔﺎﺋض ﻓﻲ ﻣﯾزان اﻟﺳﻔر إﻟﻰ ﻧﺣو  ٣٫٢ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر )ﻣﻘﺎﺑل ﻧﺣو  ٢٫٠ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر(.
 oزﯾﺎدة ﻣﺗﺣﺻﻼت رﺳوم اﻟﻣرور ﺑﻘﻧﺎة اﻟﺳوﯾس ﺑﻣﻌدل  %٤٫٣ﻟﺗﺳﺟل ﻧﺣو  ١٫٤٤ﻣﻠﯾﺎر
دوﻻر )ﻣﻘﺎﺑل ﻧﺣو  ١٫٣٨ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر(.
 ارﺗﻔﻊ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺗﺣوﯾﻼت اﻟﺟﺎرﯾﺔ ﺑدون ﻣﻘﺎﺑل ﺑﻣﻌدل  %١٫٤ﻟﯾﺳﺟل ﻧﺣو  ٥٫٩ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر
)ﻣﻘﺎﺑل ﻧﺣو  ٥٫٨ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر( ،ﻛﻧﺗﯾﺟﺔ اﺳﺎﺳﯾﺔ ﻻرﺗﻔﺎع ﺗﺣوﯾﻼت اﻟﻣﺻرﯾﯾن اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﺑﺎﻟﺧﺎرج.

١

 ارﺗﻔﺎع ﺣﺻﯾﻠﺔ اﻟﺻﺎدرات اﻟﺳﻠﻌﯾﺔ ﯾﺣد ﻣن ارﺗﻔﺎع اﻟﻌﺟز ﻓﻲ اﻟﻣﯾزان اﻟﺗﺟﺎري.
 ارﺗﻔﻊ اﻟﻌﺟز ﻓﻲ اﻟﻣﯾزان اﻟﺗﺟﺎري ﺑﻧﺣو  ١٫٠ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر ﻟﯾﺳﺟل ﻧﺣو  ٩٫٩ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر ﻛﻧﺗﯾﺟﺔ
أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻻرﺗﻔﺎع اﻟﻣدﻓوﻋﺎت ﻋن اﻟواردات اﻟﺳﻠﻌﯾﺔ ﺑﻧﺣو  ١٫٩ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر ،وﻗد ﺣد ﻣن ھذا اﻟﻌﺟز
ارﺗﻔﺎع ﺣﺻﯾﻠﺔ اﻟﺻﺎدرات اﻟﺳﻠﻌﯾﺔ ﺑﻧﺣو  ٩٤٥٫٨ﻣﻠﯾون دوﻻر ،وذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ:
 oارﺗﻔﺎع ﺣﺻﯾﻠﺔ اﻟﺻﺎدرات اﻟﺳﻠﻌﯾﺔ ﺑﻣﻌدل  %١٦٫٢ﻟﺗﺳﺟل ﻧﺣو  ٦٫٨ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر )ﻣﻘﺎﺑل ﻧﺣو
 ٥٫٨ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر( ،وذﻟك ﻣﺣﺻﻠﺔ ﻟﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
 ارﺗﻔﺎع ﺣﺻﯾﻠﺔ اﻟﺻﺎدرات اﻟﺑﺗروﻟﯾﺔ ﺑﻣﻌدل  %٥٧٫٦ﻟﺗﺳﺟل ﻧﺣو  ٢٫٨ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر
)ﻣﻘﺎﺑل ﻧﺣو  ١٫٨ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر( ،ﻻرﺗﻔﺎع اﻟﺻﺎدرات ﻟﻛل ﻣن اﻟﺑﺗرول اﻟﺧﺎم ﺑﻣﻌدل
) %٣٤٫٧اﻧﻌﻛﺎﺳﺎ ﻻرﺗﻔﺎع اﻻﺳﻌﺎر اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ( ،واﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺑﺗروﻟﯾﺔ ﺑﻣﻌدل %٨٥٫٠
)ﻟﺗﺻﺎﻋد اﻟﻛﻣﯾﺎت اﻟﻣﺻدرة(.
 اﻧﺧﻔ ﺎض ﺣﺻ ﯾﻠﺔ اﻟﺻ ﺎدرات اﻟﺳ ﻠﻌﯾﺔ ﻏﯾ ر اﻟﺑﺗروﻟﯾ ﺔ ﺑﻣﻌ دل  %٢٫٠ﻟﺗﺳ ﺟل ﻧﺣ و ٤٫٠
ﻣﻠﯾ ﺎر دوﻻر )ﻣﻘﺎﺑ ل ﻧﺣ و  ٤٫١ﻣﻠﯾ ﺎر دوﻻر( .وﯾرﺟ ﻊ ذﻟ ك ﺑﺻ ﻔﺔ أﺳﺎﺳ ﯾﺔ ﻻﻧﺧﻔ ﺎض
ﺣﺻ ﯾﻠﺔ اﻟﺻ ﺎدرات ﻣ ن ﻣﺟﻣوﻋ ﺔ اﻟﺳ ﻠﻊ ﻧﺻ ف اﻟﻣﺻ ﻧﻌﺔ ﺑﻧﺣ و  ٢٣٢٫١ﻣﻠﯾ ون دوﻻر.
وﯾﻣﺛل اﻟذھب أھم اﻟﺳﻠﻊ اﻟﺗﻲ اﻧﺧﻔﺿت ﺻﺎدراﺗﮭﺎ ﺑﻧﺣو  ٢٩٠٫٦ﻣﻠﯾون دوﻻر.

o

ارﺗﻔﺎع اﻟﻣدﻓوﻋﺎت ﻋ ن اﻟ واردات اﻟﺳ ﻠﻌﯾﺔ ﺑﻣﻌ دل  %١٣٫١ﻟﺗﺳ ﺟل ﻧﺣ و  ١٦٫٧ﻣﻠﯾ ﺎر دوﻻر
)ﻣﻘﺎﺑل ﻧﺣو  ١٤٫٧ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر( ،ﻻرﺗﻔﺎع ﻛل ﻣن:
 اﻟﻣ دﻓوﻋﺎت ﻋ ن اﻟ واردات اﻟﺑﺗروﻟﯾ ﺔ ﺑﻣﻌ دل  %٢٧٫١ﻟﺗﺳ ﺟل ﻧﺣ و  ٣٫٥ﻣﻠﯾ ﺎر دوﻻر
)ﻣﻘﺎﺑ ل ﻧﺣ و  ٢٫٨ﻣﻠﯾ ﺎر دوﻻر( ،ﻻرﺗﻔ ﺎع اﻟ واردات ﻣ ن اﻟﺑﺗ رول اﻟﺧ ﺎم واﻟﻣﻧﺗﺟ ﺎت
اﻟﺑﺗروﻟﯾﺔ )وﻛﺎن ﻻرﺗﻔﺎع اﻻﺳﻌﺎر اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻟﻠﺑﺗرول ﺗﺄﺛﯾره اﻻﻛﺑر ﻋﻠ ﻰ ﺗﻠ ك اﻟزﯾ ﺎدة( ،وﻗ د
ﺣد ﻣن ھذا اﻻرﺗﻔﺎع ﺗراﺟﻊ اﻟﻛﻣﯾﺎت اﻟﻣﺳﺗوردة ﻣن اﻟﻐﺎز اﻟطﺑﯾﻌﻲ.
 اﻟﻣدﻓوﻋﺎت ﻋن اﻟواردات اﻟﺳﻠﻌﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﺑﺗروﻟﯾﺔ ﺑﻣﻌدل  %٩٫٩ﻟﺗﺳﺟل ﻧﺣو  ١٣٫٢ﻣﻠﯾﺎر
دوﻻر )ﻣﻘﺎﺑ ل ﻧﺣ و  ١٢٫٠ﻣﻠﯾ ﺎر دوﻻر( ،وﯾرﺟ ﻊ ذﻟ ك أﺳﺎﺳ ﺎ ً ﻻرﺗﻔ ﺎع اﻟﻣ دﻓوﻋﺎت ﻋ ن
اﻟواردات ﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺳ ﻠﻊ اﻟوﺳ ﯾطﺔ اﻟﻼزﻣ ﺔ ﻟﻠﻌﻣﻠﯾ ﺔ اﻻﻧﺗﺎﺟﯾ ﺔ )ﺑﻧﺣ و  ٧٧٦٫٠ﻣﻠﯾ ون
دوﻻر( .وﺗﻣﺛﻠ ت أھ م اﻟﺳ ﻠﻊ اﻟﺗ ﻲ ارﺗﻔﻌ ت وارداﺗﮭ ﺎ ﻓ ﻲ ﻗط ﻊ اﻟﻐﯾ ﺎر وأﺟ زاء ﻟﻠﺳ ﯾﺎرات
واﻟﺟرارات ،واﻟﺧﺷب اﻟﺧﺎم واﻟﻣﻛﺛف ،وأﺳﻼك وﻛﺎﺑﻼت.

٢

ﺛﺎﻧﯾﺎ :ﺣﺳﺎب اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟرأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﺣﻘﻘت اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟرأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺧﻼل اﻟرﺑﻊ اﻷول ﻣن اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ  ٢٠١٩/٢٠١٨ﺻﺎﻓﻲ
ﺗدﻓﻖ ﻟﻠداﺧل ﺑﻠﻎ ﻧﺣو  ١٫٦ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر ،وذﻟك ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗطورات اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:



ﺣﻘﻖ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻷﺟﻧﺑﻲ اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻓﻲ ﻣﺻر إﺟﻣﺎﻟﻲ ﺗدﻓﻖ ﻟﻠداﺧل ﺑﻠﻎ ﻧﺣو  ٢٫٩ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر ،ﻛﻣﺎ
ﺳﺟل إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺗدﻓﻖ ﻟﻠﺧﺎرج ﻧﺣو  ١٫٨ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر ،وﺑذﻟك ﺑﻠﻎ ﺻﺎﻓﻲ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻻﺟﻧﺑﻲ
اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻓﻲ ﻣﺻر ﻧﺣو  ١٫١ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر )ﺗدﻓﻖ ﻟﻠداﺧل( ،ﻛﻧﺗﯾﺟﺔ أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾﻖ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻲ
ﻗطﺎع اﻟﺑﺗرول ﺻﺎﻓﻲ ﺗدﻓﻖ ﻟﻠداﺧل ﺑﻠﻎ  ٤٧٨٫٨ﻣﻠﯾون دوﻻر ،وﺗﺣﻘﯾﻖ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ
 ٢٣٧٫٤ﻣﻠﯾون دوﻻر.



ﺣﻘﻘت اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﺑﻣﺣﻔظﺔ اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺻر ﺻﺎﻓﻲ ﺗدﻓﻖ ﻟﻠﺧﺎرج ﺑﻠﻎ ﻧﺣو  ٣٫٢ﻣﻠﯾﺎر
دوﻻر )ﻣﻘﺎﺑل ﺻﺎﻓﻲ ﺗدﻓﻖ ﻟﻠداﺧل ﺑﻠﻎ ﻧﺣو  ٧٫٥ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر( ،وھو ﻣﺎ ﯾرﺟﻊ اﺳﺎﺳﺎ اﻟﻰ اﻧﺧﻔﺎض
اﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻷﺟﺎﻧب ﻓﻲ أذون اﻟﺧزاﻧﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ ﻟﺗﺣﻘﻖ ﺻﺎﻓﻲ ﻣﺑﯾﻌﺎت ﺑﻠﻎ ﻧﺣو  ٣٫٢ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر
)ﻣﻘﺎﺑل ﺻﺎﻓﻲ ﻣﺷﺗرﯾﺎت ﺑﻠﻎ ﻧﺣو  ٧٫٤ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر(.



ﺗراﺟﻊ اﻟﻣﺳﺗﺧدم ﻣن اﻟﻘروض واﻟﺗﺳﮭﯾﻼت طوﯾﻠﺔ وﻣﺗوﺳطﺔ اﻷﺟل ﻟﯾﺳﺟل  ٤٨٢٫١ﻣﻠﯾون دوﻻر
)ﻣﻘﺎﺑل ﻧﺣو  ١٫٨ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر( ،ﻛﻣﺎ ارﺗﻔﻊ اﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﺳدد ﻟﯾﺻل إﻟﻰ ﻧﺣو  ٦٧٩٫٦ﻣﻠﯾون دوﻻر
)ﻣﻘﺎﺑل  ٦٠٩٫٨ﻣﻠﯾون دوﻻر( ،ﻟﺗﺳﻔر اﻟﻔﺗرة ﻋن ﺻﺎﻓﻲ ﺳداد ﺑﻠﻎ  ١٩٧٫٥ﻣﻠﯾون دوﻻر )ﻣﻘﺎﺑل
ﺻﺎﻓﻲ اﺳﺗﺧدام ﺑﻠﻎ ﻧﺣو  ١٫٢ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر(.

٣

ميزان المدفوعات
)مليون دوالر(

يوليو /سبتمبر
*2018/2017

يوليو /سبتمبر
*2019/2018

8908.25839.4

9895.16785.2

1782.5
4056.9

2810.0
3975.2

14747.6-

16680.3-

2752.911994.7-

3498.113182.2-

2847.3
5678.2
2267.9

4283.1
6938.4
2242.8

1382.2

1441.2

2696.7
131.7
581.9
2830.9

3930.9
166.0
598.7
2655.3

382.6
649.3
449.0
1350.0
1519.3229.0

448.5
717.0
183.1
1306.7
2048.0227.7

1748.3

2275.7

415.5

508.3

التحويالت
التحويالت الخاصة (صافى)

5826.0

5908.9

5782.9

5861.2

منها :تحويالت العاملين

5824.3

5909.0

التحويالت الرسمية (صافى)

43.1

47.7

1754.2-

1751.1-

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
متحصالت اخرى

المدفوعات
النقل
السفر
مصروفات حكومية
مدفوعات اخرى

ميزان دخل االستثمار (صافى)
متحصالت دخل االستثمار

مدفوعات دخل االستثمار
منها :فوائد مدفوعة

حساب المعامالت الجارية

(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 /سبتمبر
*2018/2017

يوليو /سبتمبر
*2019/2018

6247.4
40.36287.7
52.41843.0
13.9
7478.5
2995.3657.3
993.6

1558.0
35.01593.0
65.81099.9
75.43240.3121.33874.6
1081.2
488.8-

1563.0
569.4-

153.3
642.1-

235.1

291.3

275.5
40.4-

328.8
37.5-

571.43606.8-

1278.7
1905.7

22.02142.01442.8-

9.64638.9
2723.6-

45.8-

887.7

507.5461.7

1006.1
118.4-

584.2
5077.4
5077.4-

477.2
284.1
284.1-

5.8

