
                               
 

  بيان           
 صحف 

ان المدفوعـاتعن                             أداء مي  

 2021 / 2020الربــع األول من العام المال  خالل 
 

 

ان الكل    المي  

ة  المرصيظهرت معامالت االقتصاد أ ي خالل الفتر مع العالم الخارج 

ي تسببت فيها  2020يوليو/ سبتمت  
ة حائجقدرته عىل تجاوز الصدمة التر

ان الكىلي  كورونا  ز  طفيفا حيث شهد المت 
ً
مليون دوالر  69.2 نحو بلغ عجزا

ي مليار دوالر  3.5نحو بعجز بلغ مقارنة 
ز
ة )ابريل/  ف الرب  ع السابق مباشر

الرب  ع المناظر عن  مليون دوالر  227ومقارنة بفائض ( 2020يونية 

    . (2019)يوليو/ سبتمت  

 

 

المعامالت 

 الجارية

ي مستوى العجز 
ز
ان المدفوعات تحسنا ف ز شهدت المعامالت الجارية بمت 

ة )ابريل/ يوني %27.2بمعدل  ( 2020 همقارنة بالرب  ع السابق مباشر

إال أنه  ،مليار دوالر( 3.8مليار دوالر )مقابل نحو  2.8ليصل إىل نحو 

والذي سجل عجزا  2019ب  ع المناظر )يوليو/ سبتمت  تضاعف مقارنة بالر 

ي تعرض لها ( مليار دوالر 1.4اقترص عىل نحو 
عىل خلفية الصدمة التر

)مقابل  مليار دوالر  0.8اقترصت ايراداته عىل نحو  والذيقطاع السياحة 

 مليار دوالر(.  4.2نحو 

 

 

الحساب 

الرأسمال  

 والمال  

ي ارتفع 
ز
 الحساب الرأسماىلي  صاف

ز
ليحقق نحو  والماىلي التدفق للداخل ف

ي  1.3 بل نحو مقامليار دوالر  3.9
ز
( 2020 هيوني / أبريل) مليار دوالر ف

ي مليون دوالر  657.9و
ز
ويرجع هذا اىل التحسن . 2019يوليو/ سبتمت  ف

ي الملحوظ 
ز
ي محفظة األوراق المالية  ف

ز
 لتيست  االستثمارات األجنبية ف

ً
نظرا

ز المستمرة نتيجة  األوضاع المالية العالمية بالرغم من حالة عدم اليقي 

ي ثقة المستثمرين االجانب جائحة كورونا مما يعكس 
ز
قوة االقتصاد  ف

 . المرصي

 

 أل   
أل
ـــــــــــــــات التطوراتوفيما يل  عرضــا ان المدفوعـ   أداء مي  

 
الربــع األول من العام خالل  ف

ة من )مقابل  2021 / 2020المال    (2019/2020العام المال  ذات الفير
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 أوال: حساب المعامالت الجارية

 

  أدت العوامل  ✓
  عجز حساب المعامالت الجاريةا إلالتر

 
 لزيادة ف

ان الخدم   • دوالر  مليون 876.3ليسجل نحو  %78.3بمعدل تراجع فائض المي  

 تية: للعوامل ال كنتيجة أساسية   ،مليار دوالر( 4.0)مقابل نحو 

o  ر مليون دوال 801.0 لتقترص عىلمليار دوالر  3.4بنحو  السياحية يراداتال تراجع

 . مليار دوالر( 4.2)مقابل نحو 

o  دوالر  مليار 1.7مليون دوالر لتسجل نحو  524.5بمقدار  متحصالت النقلتراجع 

ان   (الرمليار دو  2.3)مقابل نحو  كات الطت  كنتيجة أساسية النخفاض متحصالت شر

 . رونا و بجائحة ك ا تأثر  دوالر مليون  328.1بمقدار 

ول   ارتفاع •
ان التجاري غي  البير  8.7ليسجل نحو مليون دوالر  526.0بنحو  عجز المي  

الواردات  كافة  المدفوعات عن ارتفاعنتيجة  دوالر( مليار 8.2 الر )مقابل نحو مليار دو 

ولية السلعية غت    13.4لتسجل نحو  %4.1معدل ب ()ماعدا مجموعة المواد الخامالبتر

 (. مليار دوالر 12.9مليار دوالر )مقابل نحو 
 

  حدت من العوامل اليجابية  ✓
 تفاق  عجز الحساب الجاري التر

ـــــــــــــــــــتحويالت المصــــــارتفاع  •  8.0نحو  لتس       جل %19.6بمعدل  العاملي   بالخارج ريي   ـ

 مليار دوالر(  6.7مليار دوالر )مقابل نحو 

ول  إل فائض  •
ان التجاري البير مليون دوالر )مقابل عجز بلغ  143.7 بلغتحول المي  

ولي     ة بمق     دار بس                     ب  مليون دوالر( 606.2 تراجع الم     دفوع     ات عن الواردات البتر

اجع الواردات من كل نتيجة  وذلكمليار دوالر،  1.5النص            ف تقريًبا لتس            جل نحو  لتر

ولي  ة بمع  دل  ول  %52.8من المنتج  ات البتر اجع الكمي  ات المس               توردة، والبتر  بتر
ً
ت  أثرا

ول الع   المي   ة ب   الرغم من ارتف   اع  %28.7الخ   ام بمع   دل   ب   انخف   اض أس               ع   ار البتر
ً
ت   أثرا

 الكميات المستوردة منه. 

ان دخل االســـــ  مار •  3.1مليون دوالر ليس      جل نحو  261.2بمقدار   1تراجع عجز مي  

اجع األرب    ام الم    دفوع    ة عن ل ملي    ار دوالر(، كنتيج    ة 3.3ملي    ار دوالر )مق    اب    ل نحو  تر

ي مليار دوالر  1.9لتص          ل إىل نحو  مليون دوالر  362.3االس          تثمار المباشر بمقدار
. يأتر

ي مصل أساسية نتيجةذلك 
ز
ول األجنبية العاملة ف كات البتر اجع أربام شر ي تأثرت          تر

ر التر

                                                           
ي عن كل من استثمارات محفظة األوراق المالية، واالستثمارات  1 ز العوائد المحصلة وتلك المدفوعة من وإىل العالم الخارج  يمثل الفرق بي 

ة،   والودائع المص رفية، والمديونية الخارجيةالمباشر
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ول اجع األس               ع    ار الع    المي    ة للبتر ي تم إع    ادة بتر
، بينم    ا ارتفع    ت األرب    ام المرحل    ة والتر

كات قائمة.  ي رؤوس أموال شر
ز
 استثمارها ف

ز  ي حي 
ز
 لتقترص عىلمليون دوالر  243.3تراجعت متحصالت دخل االستثمار بمقدار ف

ز بالخارج،  الفوائد عىل ودائع المص كل من  مليون دوالر نتيجة انخفاض 57.5 ريي 

كات المرصية الواردة من الخارج.   وتحويالت أربام فروع الشر
 

 ثانيا: حساب المعامالت الرأسمالية والمالية
 

   ارتفع
 
  حساب صاف

 
مليار  3.3بمقدار  المعامالت الرأسمالية والمالية التدفق للداخل ف

 )مقابل 2020/2021المال  ام عالالربــع األول من خالل  دوالر  مليار  3.9دوالر ليصل إل 

ة المناظرة من العام المال  السابق دوالر  مليون 657.9 نحو 
 كمحصلة(، فقط خالل الفير

 ألهم التطورات التالية: 

  مص تحول •
 
ي تدفق لتسجل ر ـاالس  مارات بمحفظة األوراق المالية ف

ز
 للداخلصاف

ي تدفق مقابل ) دوالر  ار ملي 6.7نحو بلغ 
ز
خالل  مليار دوالر  2.0نحو بلغ  للخارجصاف

ة المناظرة   . (الفتر

  مص •
 
  التدفق للداخل لالس  مار األجنت   المباشر ف

 
 %31.8بمعدل ر ـانخفاض صاف

:  نتيجةمليار دوالر(  2.4مليار دوالر )مقابل نحو  1.6ليسجل نحو  ي
 لآلتر

ي  تحول .1
ز
ولصاف   قطاع البير

 
ي تدفق  االس  مارات ف

ز
مليون  75.3 للخارج بلغلصاف

ي تدفق للداخل بلغ 
ز
 . مليون دوالر( 744.2دوالر )مقابل صاف

ي الت .2
ز
ي  دفقاتتراجع صاف

ز
القطاعات غي  الواردة من الخارج بغرض االستثمار ف

ولية دوالر مدفوعا  مليون 395.5مليون دوالر لتسجل نحو  55.6بمقدار  البير

ي الت بانخفاض
ز
مليون  49.2موال بمقدار األ الواردة بغرض زيادة رؤوس  دفقاتصاف

االس  مارات الواردة بغرض كما تراجعت  . مليون دوالر 235.1دوالر لتسجل 

كات  ،مليون دوالر فقط 8.0ل سجل مليون دوالر  27.7بمقدار  تأسيس شر

ي مص والتحويالت الواردة لش
ز
ز بمقدار  راء عقارات ف مليون  3.2ر بمعرفة غت  مقيمي 

ز ارتفعت . مليون دوالر  127.9دوالر لتسجل  ي حي 
ز
كات وأصول  ف حصيلة بيع شر

ز لتصل إىل  مليون دوالر.  24.5 إنتاجية لغت  مقيمي 

لتسجل مليون دوالر  127.6بمقدار  وفائض األرصدة الدائنة ارتفاع األرباح المرحلة .3

  مليار دوالر.  1.3نحو 

  المستخدم من القروض وال سهيسجل  •
 
و            نح لـــــالت طويلة ومتوسطة األجــــــــــصاف

 مليار دوالر(.  2.1مليار دوالر )مقابل نحو  2.2



(مليون دوالر)

*2020سبتمبر / يوليو*2019سبتمبر / يوليو

8559.3-8783.2-الميزان التجارى

7120.86280.6حصيلة الصادرات

2438.31600.1البترولية

4682.54680.5غير البترولية                                                    

14839.9-15904.0-مدفوعات عن الواردات 

1456.4-3044.5-البترولية 

13383.5-12859.5-غير البترولية                                                    

4035.0876.3ميزان الخدمات

7436.63397.2المتحصالت

2262.81738.3النقل  

1507.31380.7رسوم المرور فى قناة السويس           :     منها

4193.6801.0 السفر

219.9137.7متحصالت حكومية

760.3720.2متحصالت اخرى

3401.62520.9المدفوعات

522.8437.5النقل

955.2575.8السفر

227.3230.7مصروفات حكومية

1696.31276.9مدفوعات اخرى

3066.8-3328.0-(صافى)ميزان دخل االستثمار 

300.857.5متحصالت دخل االستثمار

3628.83124.3مدفوعات دخل االستثمار 

828.4706.1فوائد مدفوعة:      منها

6694.07964.9التحويالت

6630.57947.9(صافى)التحويالت الخاصة 

6712.68028.1تحويالت العاملين:      منها

63.517.0(صافى)التحويالت الرسمية 

2784.9-1382.2-حساب المعامالت الجارية

ميزان المدفوعات 



(مليون دوالر)

*2020سبتمبر / يوليو*2019سبتمبر / يوليو

657.93917.6الحساب الرأسمالى والمالي

44.3-37.2-الحساب الرأسمالى

695.13961.9الحساب المالي 

78.5-70.6-االستثمار المباشر في الخارج

2352.61605.1 (صافى )االستثمار المباشر في  مصر  

85.9-123.2(صافى )استثمارات محفظة االوراق المالية  فى الخارج

1981.56686.4-(صافى )استثمارات محفظة االوراق المالية  فى  مصر

300.229.8-سندات :  منها

4165.2-271.4 (صافى)االستثمارات االخرى

3954.92189.2 صافى االقتراض

2290.8331.8(صافى )قروض متوسطة وطويلة االجل 

2964.8956.1المستخدم

624.3-674.0-المسدد

صافى)تسهيالت موردين ومشترين متوسطة االجل  )  -170.31884.9

2.92053.0المستخدم

168.1-173.2-المسدد

27.5-1834.4 (صافى)تسهيالت موردين ومشترين قصيرة االجل

4381.4-2965.9-اصول اخرى 

168.439.0-البنك المركزى                                         

4417.2-564.5-االصول االجنبية للبنوك

3.2-2233.0-اخرى                                                      

1973.0-717.6-خصوم اخرى

2151.7-120.1-البنك المركزى                                           

597.5178.7-البنوك                                                     

1201.9-951.6صافى السهو والخطأ

69.2-227.3الميزان الكلى

227.369.2-(-)التغير فى االصول االحتياطية للبنك المركزى، الزيادة

  مبدئية ارقام * 

ميزان المدفوعات  (تابع)             
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