أداء ميزان المدفوعـات
خالل النصف األول من العام المالي 2020 /2019
حققت معامالت االقتصااااااااا ا مصاااااااخا مي ا عا ا اخ

ال ا نصااااااا

األو من ا عا ا ما

 2020/2019فائضاااااااا كليا ف ميزان ا م فوعات بلغ  410.9مليون والخ (مقاب ع زا كليا بلغ نحو
 1.8ملياخ والخ ال ذات ا فتخة من ا عا ا ما

ا سابق).

وفيما يل عخضا أله ا تطوخات ال فتخة ا عخض (مقاب ذات ا فتخة من ا عا ا ما

ا سابق):

أوال :حساب المعامالت الجارية
تراجع عجز حسااب المعامالت الجارية بمقدار  684.4مليون دوالر بمعدل  %13.0ليساجل نحو 4.6
مليار دوالر (مقابل نحو  5.3مليار دوالر) ،كنتيجة أساااااااااساااااااية لتراجع عجز الميزان التجاري غير
البترولي وارتفاع التحويالت الجارية بدون مقابل .وقد حد من هذا التحسااااااان تحول الميزان التجاري
البترولي من فائض الى عجز ،وتراجع فائض الميزان الخدمي ،وارتفاع عجز ميزان دخل االسااااااات مار،
وذلك على النحو التالي:
• تراجع عجز الميزان التجاري غير البترولي بنحو  1.4ملياخ والخ يسااا

نحو  18.0ملياخ والخ

(مقاب نحو  19.4ملياخ والخ) ،وذ ك محصلة ما يل :
▪

اختفاع ا صاااا خات ا سااالعية بيخ ا بتخو ية بمق اخ  940.9مليون والخ تسااا

نحو  9.2ملياخ

والخ (مقاب نحو  8.3ملياخ والخ) .وتمثلت أه ا ساااااالي ا ت اختفعت صااااااا خات ا ف ا ذه ،
وأ زة االخسااااا واالسااااتقبا لذاعة وا تليفزيون ،واأل وية واألمصااااا وا لقاحات وأصاااانا
ا صي ة ،وا مخكبات بيخ ا عضوية أو ا عضوية.
▪ تخا ي ا م فوعات عن ا واخ ات ا سلعية بيخ ا بتخو ية بمق اخ  490.7مليون والخ تس

نحو

 27.2ملياخ والخ (مقاب نحو  27.7ملياخ والخ) .وتمثلت أه ا ساالي ا ت ان فضاات واخ ات ا
ف ح ي ص زهخ ،وا قمح ،وقطي بياخ وأ زاء لسياخات وا خاخات ،واأل وية.
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• ارتفاع التحويالت الجارية بدون مقابل بمق اخ  1.7ملياخ والخ تسااااااا

نحو  13.6ملياخ والخ

(مقاب نحو  12.0ملياخ والخ) ،كنتي ة اسااااااساااااية الختفاع تحويالت ا مصاااااخيين ا عاملين با اخ
بمع

.%13.5

• تسااجيل الميزان التجاري البترولي عجزا بلغ  733.3مليون والخ (مقاب فائض بلغ  150.8مليون
والخ) ،وذ ك محصلة ما يل :
نحو  5.0ملياخ والخ (مقاب

▪ ان فاض حصااايلة ا صاااا خات ا بتخو ية بنحو ملياخ والخ تسااا

نحو  6.0مليااخ والخ) كنتي اة الن فااض ا صااااااااا خات من كا من ا بتخو ا اا وا منت اات
ا بتخو ية ،على ا خب من اختفاع ا صا خات من ا غاز ا طبيع .
ف م فوعات ا واخ ات ا بتخو ية بمق اخ  79.7مليون والخ تسااااااا

▪ تخا ي طفي

نحو 5.78

ملياخ والخ (مقاب نحو  5.86ملياخ والخ) ،محصاااالة تخا ي ا واخ ات من ا منت ات ا بتخو ية
(بسااااااابااا

وق

االساااااااتيخا من ا غااااز ا طبيع اعتبااااخا من ا خبي ا ثاااان من ا عاااا ا ماااا

 ،)2019/2018واختفاع ا واخ ات من ا بتخو ا ا .
• تراجع فائض الميزان الخدمي بنحو ملياخ والخ يسااااااا

نحو  6.3ملياخ والخ (مقاب نحو 7.3

ملياخ والخ) ،وذ ك محصلة ما يل :
نحو  5.3ملياخ والخ (مقاب

▪ تخا ي فائض ميزان ا ساااافخ بمق اخ  155.4مليون والخ يساااا

نحو  5.4ملياخ والخ) ،محصاالة الختفاع متحصااالت ا ساافخ (ديخا ات ا سااياحة) بمق اخ 459.7
مليون والخ تسااااا
والخ تس

نحو  7.2ملياخ والخ  ،واختفاع م فوعات ا سااااافخ بمق اخ  615.1مليون

نحو  2.0ملياخ والخ.

▪ اختفاع متحصاااالت خساااو ا مخوخ بقناة ا ساااوي

بمق اخ  103.8مليون والخ تسااا

نحو3.0

ملياخ والخ (مقاب نحو  2.9ملياخ والخ).
▪ تخا ي فائض ميزان ا نق باسااااتثناء قناة ا سااااوي

بمق اخ  399.0مليون والخ يساااا

298.6

مليون والخ (مقاب  697.6مليون والخ).
▪ اختفاع ع ز ميزان ا

مات األ خى بمق اخ  527.2مليون والخ يسااااا

مات ا حكومية وا

نحو  2.3ملياخ والخ (مقاب نحو  1.8ملياخ والخ).
• ارتفع عجز ميزان دخل االست مار بمق اخ  571.1مليون والخ يس
نحو  5.2ملياخ والخ) ،كنتي ة أساااااسااااية الختفاع م فوعات
والخ تس

االسااااتثماخ بمق اخ  604.8مليون

نحو  6.3ملياخ والخ (مقاب نحو  5.7ملياخ والخ).
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نحو  5.8ملياخ والخ (مقاب

انيا :حساب المعامالت الرأسمالية والمالية
حققت المعامالت الرأسااامالية والمالية صاااافي تدف للداخل بلغ نحو  5.2مليار دوالر (مقابل نحو 3.1
مليار دوالر) ،انعكاسا ألهم التطورات التالية:

•

تحول االساات مارات بمحف ة األوراا المالية في مصاار لتسااجل صاااف ت فق ل ا

بلغ 273.6

مليون والخ (مقاب صاااااااااف ت فق ل اخ بلغ نحو  5.9ملياخ والخ) ،وذ ك على ا خب من
تقلبات األسواق ا ما ية ا عا مية و اصة األسواق ا ناشئة.

•

ارتفع اجمالي التدفقات الداخلة لالسااات مار األجنبي المبافااار في مصااار بنحو  1.2ملياخ والخ
يسااااااا

نحو  9.2ملياخ والخ (مقاب نحو 8.0ملياخ والخ) ،ف حين اختفي د ما

ل اخ بم ق اخ  378.9مليون والخ يسااااااا

ا ت فق

نحو 4.2مل ياخ والخ (م قا ب نحو 3.8مل ياخ

والخ) .وقد أسفر ذلك عن ارتفاع صافي االست مار األجنبي المبافر في مصر بمق اخ 773.8
مليون والخ يساااااا

بلغ نحو  5.0ملياخ والخ (مقاب نحو  4.2ملياخ

صاااااااف ت فق ل ا

والخ) ،كنتي ة أساسية الختفاع صاف االستثماخات ا واخ ة تأسي
أموا ا بنحو  1.2ملياخ والخ يس

•

شخكات أو زيا ة خؤو

نحو  3.2ملياخ والخ.

ارتفع صافي المستخدم من القروض والتسهيالت طويلة ومتوسطة األجل بنحو  1.2ملياخ والخ
يس

صاف است ا بلغ نحو  2.1ملياخ والخ (مقاب  872.3مليون والخ).
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ميزان المدفوعات
)مليون دوالر(

يوليو /ديسمبر*2018

يوليو /ديسمبر*2019

19251.5-

18704.0-
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14251.0
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8265.2
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32955.0-
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7258.7
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12833.2
4490.5

13460.1
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السفر

6790.0

7249.7

متحصالت حكومية

293.7
1259.0
5574.5

372.2
1444.3
7179.2

864.6

1063.2

1376.5
358.4
2975.0
5222.5486.9

1991.6
444.6
3679.8
5793.6520.6

5709.4

6314.2

1074.2

1615.9

11956.7

13642.5

11793.2

13507.3

منها :تحويالت العاملين

12045.9

13676.5

التحويالت الرسمية (صافى)

163.5

135.2

5258.6-

4574.2-

الميزان التجارى
حصيلة الصادرات
البترولية
غير البترولية
مدفوعات عن الواردات
البترولية
غير البترولية
ميزان الخدمات
المتحصالت
النقل

منها :رسوم المرور فى قناة السويس

متحصالت اخرى

المدفوعات
النقل
السفر
مصروفات حكومية
مدفوعات اخرى

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(

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 /ديسمبر*2018

يوليو /ديسمبر*2019

3129.8

5234.1

63.73193.5

104.05338.1

184.24184.7
50.75890.1-

215.34958.5
106.4
273.6

303.6-

1545.1

5133.8
1071.3

214.9
2542.3

314.9

2431.4

1532.7
1217.8-

3493.8
1062.4-

557.4

320.1-

634.4
77.0-

13.7
333.8-

199.0
741.9

431.0
953.3-

1.55232.1
4488.7-

184.1546.3
1315.5-

3320.6

1374.1-

1827.8
1492.8

218.41155.7-

354.8
1774.01774.0

249.0410.9
410.9-

