بيان صحف
عن أداء ميان المدفوعـات
خالل النصف األول من العام المال 2021 /2020
ً
ميان المدفوعات يحقق فائضا بلغ نحو  1.5مليار دوالر

الميان الكل أظهرت معامالت االقتصاد المرصي مع العالم الخارج خالل ر
الفتة يوليو/
ي
ر
ديسمت  2020قدرته عىل تجاوز الصدمة ر
والت
الت تسببت فيها جائحة
كورونا ً ،ي
ي
ً
اجتاحت العالم منذ يناير  ،2020حيث حقق ز
متان المدفوعات فائضا كليا بلغ
نحو  1.5مليار دوالر مقارنة بعجز بلغ نحو  9.0مليار دوالر خالل ر
فتة النصف
ر
مباشة (يناير/يونيو  - 2020ذروة انتشار الموجة األوىل للجائحة)،
السابق
وفائض بلغ  410.9مليون دوالر خالل ال ر
فتة المناظرة ،يوليو /ديسمت من العام
الماىل السابق .2020/2019
ي
ً ز
ز
شهدت المعامالت الجارية بمتان المدفوعات ارتفاعا يف مستوى العجز بمعدل
 %66.9ليصل إىل نحو  7.6مليار دوالر (مقابل نحو  4.6مليار دوالر خالل ال ر
فتة
ر
الت تعرض لها قطاع السياحة حيث اقترصت
المعامالت المناظرة) ،عىل خلفية الصدمة ي
ر
ر
والت اتسمت بأعىل إيرادات
الجارية
إيراداته عىل رب ع ما تم تحقيقه خالل الفتة المناظرة ي
سياحية قبل جائحة كورونا (نحو  1.8مليار دوالر مقابل نحو  7.2مليار دوالر).

الحساب
الرأسمال
والمال

الحساب الرأسمال والمال يحقق صاف تدفق للداخل بلغ نحو 9.2
مليار دوالر

ز
ز
والماىل بمعدل  %75.2ليحقق
أسماىل
صاف التدفق للداخل يف الحساب الر
ي
ي
ارتفع ي
نحو  9.2مليار دوالر (مقابل نحو  5.2مليار دوالر خالل ر
الفتة المناظرة) .ويرجع
ز
ز
هذا إىل التحسن الملحوظ يف االستثمارات األجنبية يف محفظة األوراق المالية
ً
ز
اليقي المستمرة
نظرا لتيست األوضاع المالية العالمية بالرغم من حالة عدم
ز
نتيجة جائحة كورونا مما يعكس ثقة المستثمرين األجانب يف قوة االقتصاد
المرصي.

ً
وفيما يل عرضا ألهم التطورات ف أداء ميان المدفوع ــات خالل النصف األول من العام
المال ( 2021 /2020مقابل ذات ر
الفية من العام المال السابق )2020/2019
أوال :حساب المعامالت الجارية
✓ العوامل ر
الت أدت إل الزيادة ف عجز حساب المعامالت الجارية
• تراجع فائض الميان الخدم بمعدل  %69.9ليقترص عىل نحو  1.9مليار دوالر
(مقابل نحو  6.3مليار دوالر) ،كنتيجة أساسية للعوامل التية:
 oتراجع اليرادات السياحية بمعدل  %75.3لتقترص عىل نحو  1.8مليار دوالر
(مقابل نحو  7.2مليار دوالر).
 oتراجع متحصالت النقل بمعدل  %17.1لتسجل نحو 3.6مليار دوالر (مقابل نحو
 4.4مليار دوالر) كنتيجة أساسية النخفاض متحصالت رشكات الطتان تأثرا
بجائحة كورونا.
• ارتفاع عجز الميان التجاري غي ر
البيول بمعدل  %6.6وبنحو  1.2مليار دوالر
ليسجل نحو  19.1مليار دوالر ،نتيجة الرتفاع المدفوعات عن الواردات السلعية غت
ز
ر
البتولية بنحو  1.3مليار دوالر لتسجل نحو  28.5مليار دوالر ،وقد تركزت الزيادة يف
ز
ز
ز
حي اقترصت الزيادة يف
الواردات من األدوية ،وقطع غيار وأجزاء السيارات .يف
الصادرات السلعية غت ر
البتولية عىل ما قيمته  131.5مليون دوالر لتسجل نحو 9.3
مليار دوالر ،جاءت معظمها ز يف الصادرات من الذهب.
✓ العوامل اليجابية ر
الت حدت من تفاقم عجز الحساب الجاري
• ارتفاع تحويالت المص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـريي العاملي بالخارج بمع دل  %13.5لتس ج ل نحو
15.5مليار دوالر (مقابل نحو  13.7مليار دوالر).
• تحسن مستوى العجز ف الميان التجاري ر
البيول ليقتص ر عىل  54.2مليون دوالر
ر
لآلت:
فقط (مقابل  733.3مليون دوالر) نتيجة ي
 تراجع المدفوعات عن الواردات رالبتولية بنحو  2.1مليار دوالر لتسجل نحو 3.64
ً
مليار دوالر انعكاس ا رلتاجع األس عار العالمية تأثرا بجائحة كورونا ،وتراجع الكميات
البتولية ر
المستوردة من المنتجات ر
والبتول الخام.
 تراجع حص يلة الص ادرات رالبتولية بنحو  1.5مليار دوالر لتس جل نحو  3.59مليار
دوالر ،النخفاض قيمة ص ادرات كل من ر
الطبيع ،والمنتجات
البتول الخام ،والغاز
ي
ر
البتولية كمحص لة رلتاجع األس عار العالمية من جهة .ومن جهة أخرى ،اختلف تأثت
الكميات المصدرة حيث:
 oانخفضت من ر
الطبيع.
البتول الخام والغاز
ي
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 oارتفع ت من المنتج ات ر
البتولي ة ،وهو م ا يعزى إىل التط ير ال ذي ش ه دت ه
ز
مصاف التكرير وبما يمثل قيمة مضافة لالقتصاد المرصي.
ي
• تراجع عجز ميان دخــل االس ـ ـ ـ ـ ـ ـ مــار 1بمع دل  %6.0وبمق دار  347.8مليون دوالر
ليس جل نحو  5.4مليار دوالر (مقابل نحو  5.8مليار دوالر) ،كنتيجة أس اس ية ل رتاجع
مدفوعات دخل االس تثمار بما يفوق ر
التاجع ز يف المتحص الت من دخل االس تثمار.
حيث تراجعت المدفوعات بنحو  745.3مليون دوالر لتس جل نحو  5.6مليار دوالر
ً
انعكاسا رلتاجع كل من؛
▪ أرباح رشكات ر
البتول األجنبية العاملة زف مص ر ر
الت تأثرت ربتاجع األس عار
ي
ي
العالمية ر
للبتول،
ر
والت تم إعادة استثمارها ز يف رؤوس أموال رشكات قائمة.
▪ األرباح المرحلة ي
ز
وف المقابل ،تراجعت متحصالت دخل االستثمار بمقدار  397.5مليون دوالر لتقترص
ي
عىل  123.1مليون دوالر نتيجة انخفاض كل من الفوائد عىل الودائع ،وتح يالت أرباح
فروع ر
الشكات المرصية الواردة من الخارج.
ثانيا :حساب المعامالت الرأسمالية والمالية
ارتفع صاف التدفق للداخل ف حساب المعامالت الرأسمالية والمالية بنحو 3.9مليار
دوالر ليصل إل نحو  9.2مليار دوالر خالل النصف األول من العام المال 2021/2020
(مقابل نحو  5.2مليار دوالر خالل ر
الفية المناظرة من العام المال السابق) ،كمحصلة
ألهم التطورات التالية:
• ارتفاع صاف التدفق للداخل لالس مارات بمحفظة األوراق المالية ف مصـر لتسجل
ز
صاف تدفق للداخل بلغ  273.6مليون دوالر خالل
نحو  10.2مليار دوالر (مقابل
ي
ر
الفتة المناظرة).
ر
المباش ف مصـر بمعدل %32.3
• انخفاض صاف التدفق للداخل لالس مار األجنت
ر
لآلت:
ليسجل نحو  3.4مليار دوالر (مقابل نحو  5.0مليار دوالر) نتيجة ي
ز
صاف التدفق للداخل لالس مارات ف قطاع ر
البيول ليسجل  158.8مليون
 .1انخفاض ي
دوالر (مقابل نحو  1.4مليار دوالر).
ز
ز
صاف التدفقات الواردة من الخارج بغرض االستثمار يف القطاعات غي
 .2تراجع
ي
ر
ر
البيولية بمقدار  144.7مليون دوالر ليسجل  710.9مليون دوالر نتيجة لتاجع:

 1يمثل الفرق ز
الخارج عن كل من استثمارات محفظة األوراق المالية ،واالستثمارات
بي العوائد المحصلة وتلك المدفوعة من وإىل العالم
ي
ر
المباشة ،والودائع المص رفية ،والمديونية الخارجية
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ز
مقيمي بمقدار  60.1مليون دوالر
 حصيلة بيع رشكات وأصول إنتاجية لغتلتسجل  32.7مليون دوالر.
ز
صاف التدفقات الواردة بغرض زيادة رؤوس األموال بمقدار  46.1مليون دوالر
ي
ليسجل  396.1مليون دوالر.
 االستثمارات الواردة بغرض تأسيس رشكات جديدة بمقدار  23.5مليون دوالرلتقترص عىل  18.4مليون دوالر فقط.
ز
ز
مقيمي بمقدار 15.0
 التح يالت الواردة لش راء عقارات يف مص ر بمعرفة غتمليون دوالر لتسجل  263.7مليون دوالر.
 .3انخفاض األرباح المرحلة وفائض األرصدة الدائنة بمقدار  228.4مليون دوالر
لتسجل نحو  2.5مليار دوالر.
• سجل صاف المستخدم من القروض وال سهي ـ ـ ـ ـ ـالت طويلة ومتوسطة األجـ ـ ـل نح و
 4.5مليار دوالر (مقابل نحو  2.1مليار دوالر).
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ﻣﯾزان اﻟﻣدﻓوﻋﺎت
)ﻣﻠﯾون دوﻻر(

ﯾﻮﻟﯿﻮ /دﯾﺴﻤﺒﺮ*٢٠١٩

ﯾﻮﻟﯿﻮ /دﯾﺴﻤﺒﺮ*٢٠٢٠

١٨٧٠٤٫٠-

١٩٢٠٣٫٢-

١٤٢٥١٫٠

١٢٩٢٤٫٠

٥٠٤٤٫٩
٩٢٠٦٫١

٣٥٨٦٫٤

٩٣٣٧٫٦

٣٢٩٥٥٫٠-

٣٢١٢٧٫٢-

٥٧٧٨٫٢٢٧١٧٦٫٨-

٣٦٤٠٫٦٢٨٤٨٦٫٦١٨٩٢٫٠
٧٢٢٣٫٩
٣٦٤٤٫٤

٣٠٣٢٫١

٢٨٩٧٫٣

٧٢٤٩٫٧
٣٧٢٫٢
١٤٤٤٫٣
٧١٧٩٫٢

١٧٨٧٫٩
٢٩٠٫١
١٥٠١٫٥
٥٣٣١٫٩

١٠٦٣٫٢
١٩٩١٫٦
٤٤٤٫٦
٣٦٧٩٫٨
٥٧٩٣٫٦٥٢٠٫٦

٨٦١٫٥
١٢٨٧٫٧
٥٤١٫٣
٢٦٤١٫٤
٥٤٤٥٫٨١٢٣٫١

٦٣١٤٫٢

٥٥٦٨٫٩

١٦١٥٫٩

١٣٣٠٫٣

١٣٦٤٢٫٥

١٥١٢٢٫٨

١٣٥٠٧٫٣

١٥٣٨٩٫٢

ﻣﻧﮭﺎ :ﺗﺣوﯾﻼت اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن

١٣٦٧٦٫٥

١٥٥٢١٫٤

اﻟﺗﺣوﯾﻼت اﻟرﺳﻣﯾﺔ )ﺻﺎﻓﻰ(

١٣٥٫٢

٢٦٦٫٤-

٤٥٧٤٫٢-

٧٦٣٤٫٢-

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

٦٢٨٠٫٩
١٣٤٦٠٫١
٤٣٩٣٫٩

)ﺗﺎﺑﻊ( ﻣﯾزان اﻟﻣدﻓوﻋﺎت
)ﻣﻠﯾون دوﻻر(

ﯾﻮﻟﯿﻮ /دﯾﺴﻤﺒﺮ*٢٠١٩

ﯾﻮﻟﯿﻮ /دﯾﺴﻤﺒﺮ*٢٠٢٠

٥٢٣٤٫١
١٠٤٫٠-

٩١٧٢٫٤
٨٨٫١-

٥٣٣٨٫١
٢١٥٫٣-

٩٢٦٠٫٥
١٩٠٫٦-

اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻣﺤﻔﻈﺔ اﻻوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻓﻰ اﻟﺨﺎرج)ﺻﺎﻓﻰ (

٤٩٥٨٫٥
١٠٦٫٤

٣٣٥٧٫٣
٦٤٨٫٠-

اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻣﺤﻔﻈﺔ اﻻوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻓﻰ ﻣﺼﺮ)ﺻﺎﻓﻰ (

٢٧٣٫٦

١٠١٦٨٫٦

١٥٤٥٫١

٧٤٠٫٠

٢١٤٫٩
٤٥٦٠٫٧
٢٤٣١٫٤

٣٤٢٦٫٨٤٩٦٣٫١
٢٥١٦٫٦

٣٤٩٣٫٨
١٠٦٢٫٤-

٣٤٧٣٫١
٩٥٦٫٥-

٣٢٠٫١-

٢٠١٤٫٤

١٣٫٧
٣٣٣٫٨-

٢٥٦١٫٣
٥٤٦٫٩-

ﺗﺴﮭﯿﻼت ﻣﻮردﯾﻦ وﻣﺸﺘﺮﯾﻦ ﻗﺼﯿﺮة اﻻﺟﻞ)ﺻﺎﻓﻰ(

٢٤٤٩٫٤
٢٩٧١٫٧-

٤٣٢٫١
٥٤١٠٫٦-

اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزى

١٨٤٫١٥٤٦٫٣
٣٣٣٣٫٩-

٩٧٫٣٥١٦٩٫١١٤٤٫٢-

١٣٧٤٫١-

٢٩٧٩٫٣-

٢١٨٫٤١١٥٥٫٧-

٢٢٧٨٫١٧٠١٫٢-

٢٤٩٫٠٤١٠٫٩
٤١٠٫٩-

٧٢٫٢١٤٦٦٫٠
١٤٦٦٫٠-

اﻟﺤﺴﺎب اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻰ واﻟﻤﺎﻟﻲ
اﻟﺤﺴﺎب اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻰ
اﻟﺤﺴﺎب اﻟﻤﺎﻟﻲ
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ )ﺻﺎﻓﻰ (

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

اﻟﻣﺳﺗﺧدم
اﻟﻣﺳدد
ﺗﺴﮭﯿﻼت ﻣﻮردﯾﻦ وﻣﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ اﻻﺟﻞ )ﺻﺎﻓﻰ (

اﻟﻣﺳﺗﺧدم
اﻟﻣﺳدد
اﺻﻮل اﺧﺮى

اﻻﺻول اﻻﺟﻧﺑﯾﺔ ﻟﻠﺑﻧوك
اﺧرى
ﺧﺼﻮم اﺧﺮى

اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزى
اﻟﺑﻧوك

ﺻﺎﻓﻰ اﻟﺴﮭﻮ واﻟﺨﻄﺄ
اﻟﻤﯿﺰان اﻟﻜﻠﻰ
اﻟﺘﻐﯿﺮ ﻓﻰ اﻻﺻﻮل اﻻﺣﺘﯿﺎطﯿﺔ ﻟﻠﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰى ،اﻟﺰﯾﺎدة)(-
* ارﻗﺎم ﻣﺑدﺋﯾﺔ

