أداء ميزان المدفوعـات
خالل الربع األول من العام المالي 2020 /2019
الق

شههههههه مالت ا القاصت المصههههههههقال اصهههههههالل ا

ص

قال

اق

الب ألو ان الق

 2020/2019فقئضق كليق ف ايز ن االفوعقت بلغ نحو  227.3اليون الواال.
وفياق يل عالضق أله

اق

مطوال ت ص فمالة الالض (اققب ذ ت فمالة ان الق

سقبق):

أوال :حساب المعامالت الجارية
تراجع عجز حسااااااااب المعامالت الجارية بمقدار  629.8مليون دوالر ليقتصااااااار عل نحو  1.4مليار
دوالر (مقابل نحو  2.0مليار دوالر) ،كنتيجة اساااااااسااااااية لتراجع عجز الميزان التجاري غير البترولي
وارتفاع التحويالت الجارية.
 تراجع عجز الميزان التجاري غير البترولي بنحو  1.0اليقال الواال يسههههههه

نحو  8.2اليقال الواال

(اققب نحو  9.2اليقال الواال) ،وذ ك احصلة اق يل :
المفقع صهههقالال ت سهههلالية بيال بمالو ية باقال ال  707.3اليون الواال مسههه



الواال (اققب نحو  4.0اليقال الواال) .وماثلت أه

سههههههل

م

نحو  4.7اليقال

المفالت صههههههقالال ممق ف

ذه ،

وأ مزة االسههههق و اسههههمقبق لذ عة و مليفزيون ،و ألالوية و ألاصههههق و لققحقت وأصههههنق
صيال ة ،و االكبقت بيال الضوية أو الضوية.
 مال

االفوعقت عن و الال ت سلالية بيال بمالو ية باقال ال  322.7اليون الواال مس

 12.9اليقال الواال (اققب نحو  13.2اليقال الواال) .وماثلت أه
ف

حاليال صهههههههه

زهال ،و قاب ،و شهههههههه

سههل

م

نحو

ن فضههت و الال ممق

ق و اكث  ،ولط بيقال وأ ز ء لسهههههههيقال ت

و ال ال ت.
 ارتفعت التحويالت الجارية بدون مقابل باقال ال  785.1اليون الواال مسههههه

نحو  6.7اليقال الواال

(اققب نحو  5.9اليقال الواال) ،كنمي ة سقسية االمفقع محويصت اصاليين القالين بق قالج.
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 استقر عجز الميزان التجاري البترولي يس


 606.2اليون الواال ،وذ ك احصلة اق يل :

ن فقض حصيلة صقالال ت بمالو ية باقال ال  371.7اليون الواال مس

نحو  2.4اليقال الواال
ق و انم قت

(اققب نحو  2.8اليقال الواال) كنمي ة ان فقض صقالال ت ان ك ان بمالو
بمالو ية ،على الب ان المفقع صقالال ت ان غقز طبيال .
 مال

االفوعقت و الال ت بمالو ية باقال ال  371.1اليون الواال مسههه

(ا ققب نحو  3.4ال يقال الواال) ،كنمي ة مال
بسب ول

اسميال ال ان غقز طبيال

كا يقت اسهههههههموالالة ان انم قت بمالو ية،

عمبقال ان الب

على الب ان المفقع و الال ت ان بمالو

نحو  3.0اليقال الواال

ثقن ان الق

اق

،2019/2018

ق.

 تراجع فائض الميزان الخدمي باقال ال  248.1اليون الواال يسههههههه

نحو  4.0اليقال الواال (اققب

نحو  4.3اليقال الواال) ،وذ ك احصلة اق يل :


سههمقال ال صههقف ايز ن سههفال يسه

نحو  3.2اليقال الواال ،كنمي ة االمفقع امحصههصت سههفال

(إيال ال ت سههيقحة) باقال ال  262.7اليون الواال مس ه

نحو  4.2اليقال الواال (اققب نحو 3.9

اليقال الواال) ،و المفقع االفوعقت سههههههفال باقال ال  238.2اليون الواال مسهههههه

نحو  1.0اليقال

الواال (اققب  717.0اليون الواال).


المفقع امحصهههصت السهههو

االوال بقنقة سهههوي

باقال ال  66.1اليون الواال مسههه

نحو 1.5

اليقال الواال (اققب نحو  1.4اليقال الواال).
 مال

فهقئض ايز ن نقه بهقسهههههههمثنهقء لنهقة سهههههههوي

باقهال ال  120.4اليون الواال يسههههههه ه

232.7اليون الواال (اققب  353.1اليون الواال).


المفقع ع ز ايز ن

الاقت حكواية و الاقت أل الى باقال ال  218.3اليون الواال يسههههه

 943.4اليون الواال (اققب  725.1اليون الواال).
 ارتفع عجز ميزان دخل االستثمار باقال ال  936.6اليون الواال يس
نحو  2.4اليقال الواال) ،كنمي ة أسهههقسهههية االمفقع االفوعقت ال
مس

نحو  3.6اليقال الواال (اققب نحو  2.6اليقال الواال).
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نحو  3.3اليقال الواال (اققب

اسهههمثاقال بنحو  1.0اليقال الواال

ثانيا :حساب المعامالت الرأسمالية والمالية
حققت المعامالت الرأساااامالية والمالية صااااافي تدف للداخل بلغ  657.9مليون دوالر (مقابل نحو 1.8
مليار دوالر).



سجلت االستثمارات بمحفظة األوراق المالية في مصر صقف مالفق ل قالج بلغ نحو  2.0اليقال
الواال (اققب نحو  3.2اليقال الواال) ،و ذل مز ان ا مقلبقت ألسههو ا اق ية الق اية و قصههة
ألسو ا نقشئة.



ارتفع صافي االستثمار األجنبي المباشر في مصر باقال ال  937.2اليون الواال يس

صقف

بلغ نحو  2.4اليقال الواال (اققب نحو  1.4اليقال الواال) ،حيث المف

اق

مالفق لال
مالفق لال

بنحو  1.1اليقال الواال يسههههههه

الواال) ،ف حين المف إ اق

نحو  4.3اليقال الواال (اققب نحو 3.2اليقال

مالفق ل قالج باقال ال  107.3اليون الواال يسههههههه

اليقال الواال (اققب نحو1.8اليقال الواال) .ولال المف صهههههقف
االمفقع صههقف

اسههمثاقال ت و الالة ميسههي

اليون الواال يسهههه

شههالكقت أو زيقالة الوو

كنمي ة أسهههههقسهههههية
أاو مق باقال ال837.9

نحو  1.5اليقال الواال ،بقإلضههههقفة ى المفقع صههههقفى اسههههمثاقال ت ف

لطقع بمالو باقال ال  256.4اليون الواال يس



مالفق لال

نحو1.9

 744.2اليون الواال.

ارتفع صافي المستخدم من القروض والتسهيالت طويلة ومتوسطة األجل بنحو  2.3اليقال الواال
يس

صقف

سم ال بلغ نحو  2.1اليقال الواال (اققب صقف سال ال بلغ  197.5اليون الواال).
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ميزان المدفوعات
)مليون دوالر(

يوليو /سبتمبر *2018

يوليو /سبتمبر *2019

9812.6-

8783.2-

6785.2

7120.8

2810.0
3975.2

2438.3
4682.5

16597.8-

15904.0-

3415.613182.2-

3044.512859.5-

4283.1

4035.0

6938.4
2242.8

7436.6
2262.8

1441.2

1507.3

3930.9
166.0

4193.6
219.9

متحصالت اخرى

598.7
2655.3

760.3
3401.6

النقل
السفر
مصروفات حكومية
مدفوعات اخرى

448.5
717.0
183.1
1306.7
2391.4227.7

522.8
955.2
227.3
1696.3
3328.0300.8

2619.1

3628.8

508.3

828.4

5908.9

6694.0

5861.2

6630.5

منها :تحويالت العاملين

5909.0

6712.6

التحويالت الرسمية (صافى)

47.7

63.5

2012.0-

1382.2-

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

المدفوعات

ميزان دخل االستثمار (صافى)
متحصالت دخل االستثمار

مدفوعات دخل االستثمار
منها :فوائد مدفوعة

التحويالت
التحويالت الخاصة (صافى)

حساب المعامالت الجارية

(تابع) ميزان المدفوعات
)مليون دوالر(

يوليو /سبتمبر *2018

يوليو /سبتمبر *2019

الحساب الرأسمالى والمالي
الحساب الرأسمالى
الحساب المالي

1791.1
35.01826.1

657.9
37.2695.1

االستثمار المباشر في الخارج

65.81415.4

70.62352.6

75.43240.3-

123.2
1981.5-

121.3-

300.2-

3792.2
998.8

271.4
2961.8

488.8-

2290.8

153.3
642.1-

2964.8
674.0-

291.3

170.3-

328.8
37.5-

2.9
173.2-

تسهيالت موردين ومشترين قصيرة االجل(صافى)

1196.3
1905.7

841.3
1972.8-

البنك المركزى

9.64638.9
2723.6-

168.4564.51239.9-

887.7

717.6-

1006.1
118.4-

120.1597.5-

505.0
284.1
284.1-

951.6
227.3
227.3-

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
اصول اخرى

االصول االجنبية للبنوك
اخرى
خصوم اخرى

البنك المركزى
البنوك

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

