
                               
 

  بيان           
 صحف 

ان المدفوعـاتعن                             أداء مي  

 2021 / 2020األول من العام المال   النصفخالل 
  

 

ان الكل    المي  

ان المدفوعات يحقق  بلغ نحو  مي  
ً
 مليار دوالر .51فائضا

ي خالل  المرصيظهرت معامالت االقتصاد أ ة يوليو/ مع العالم الخارج  الفتر

ي تسببت فيها  2020 ديسمت  
ي ، ة كورونا حائجقدرته عىل تجاوز الصدمة التر

 والتر

ان المدفوعات حققحيث ، 2020اجتاحت العالم منذ يناير  ز   مت 
ً
 كليا

ً
بلغ فائضا

ة النصف  دوالر خاللمليار  9.0بعجز بلغ نحو  مقارنةدوالر  مليار  1.5 نحو  فتر

ة )  لجائحة(،الموجة األوىل لذروة انتشار  - 2020 يناير/يونيو السابق مباشر

ةلاخالل دوالر  مليون 410.9بلغ  فائضو  من العام  يوليو/ ديسمت  ، ةالمناظر  فتر

    . 2019/2020 السابق الماىلي 

 

 

المعامالت 

 الجارية

ان المدفوعات  ز  شهدت المعامالت الجارية بمت 
ً
ي مستوى العجز بمعدل  ارتفاعا
ز
ف

ة لخالل ا دوالر مليار  4.6مليار دوالر )مقابل نحو  7.6ليصل إىل نحو  66.9% فتر

ي تعرض لها قطاع السياحة ،(المناظرة
اقترصت  حيث عىل خلفية الصدمة التر

ة المناظرة عىل  إيراداته ي اتسمت بأعىل إيرادارب  ع ما تم تحقيقه خالل الفتر
 توالتر

 مليار دوالر(.  7.2نحو  مقابلدوالر مليار  1.8نحو ) سياحية قبل جائحة كورونا 

 

 

الحساب 

الرأسمال  

 والمال  

  تدفق للداخل بلغ نحو 
 
 9.2الحساب الرأسمال  والمال  يحقق صاف

 مليار دوالر

ي ارتفع 
ز
ي التدفق للداخل  صاف

ز
ليحقق  %75.2بمعدل  والماىلي الحساب الرأسماىلي  ف

ة المناظرة مليار دوالر  5.2 بل نحو مقا)مليار دوالر  9.2نحو  ويرجع . (خالل الفتر

ي ىل التحسن الملحوظ إهذا 
ز
ي محفظة األوراق المالية  ف

ز
االستثمارات األجنبية ف

ز المستمرة   لتيست  األوضاع المالية العالمية بالرغم من حالة عدم اليقي 
ً
نظرا

ي  األجانبثقة المستثمرين نتيجة جائحة كورونا مما يعكس 
ز
قوة االقتصاد  ف

 . المرصي
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 ألهم التطورات
ً
ان المدفوعـــات وفيما يل  عرضا   أداء مي  

 
األول من العام  النصفخالل  ف

ة من )مقابل  2021 / 2020المال    (2019/2020 السابق العام المال  ذات الفير
 

 أوال: حساب المعامالت الجارية
 

  أدت العوامل  ✓
  عجز حساب المعامالت الجاريةا إلالتر

 
 لزيادة ف

ان الخدم   • دوالر  مليار  1.9نحو  ليقترص عىل %69.9بمعدل تراجع فائض المي  
 تية: ال للعوامل كنتيجة أساسية   ،مليار دوالر( 6.3)مقابل نحو 

o  ر دوال مليار  1.8 نحو  لتقترص عىل %75.3بمعدل  السياحية يراداتال تراجع
 . مليار دوالر( 7.2)مقابل نحو 

o  مقابل نحو  دوالر  مليار 3.6لتسجل نحو  %17.1بمعدل  متحصالت النقلتراجع(
ان كنتيجة أساسية النخفاض متحصالت  (الرمليار دو  4.4 كات الطت   ا تأثر  شر

 . رونا و بجائحة ك

ول   ارتفاع •
ان التجاري غي  البير دوالر  مليار  1.2بنحو و  %6.6بمعدل  عجز المي  

الواردات السلعية غت   المدفوعات عن رتفاعنتيجة ال، مليار دوالر  19.1ليسجل نحو 
ولية بنحو  ي مليار دوالر  28.5لتسجل نحو  مليار دوالر  1.3البتر

ز
، وقد تركزت الزيادة ف

ي األدويةالواردات من 
ز
ز اقترصت الزيادة ف ي حي 

ز
، وقطع غيار وأجزاء السيارات. ف

ولية   9.3مليون دوالر لتسجل نحو  131.5 عىل ما قيمتهالصادرات السلعية غت  البتر
ي الصادرات من الذهب.  معظمها جاءت مليار دوالر، 

ز
 ف

 

  حدت من العوامل اليجابية  ✓
 تفاقم عجز الحساب الجاري التر

 

نحو  لتس               ج ل %13.5بمع دل  العاملي   بالخارج ريي   ـــــــــــــــــــــــــــتحويالت المصـــــــــــــارتفاع  •

  . مليار دوالر( 13.7مليار دوالر )مقابل نحو 15.5

•   
 
ول  تحسن مستوى العجز ف

ان التجاري البير  مليون دوالر  54.2 ليقتص        ر عىلالمي  

ي  نتيجة مليون دوالر( 733.3)مقابل  فقط
 : لآلتر

ولية   -  3.64 نحو  لتسجل مليار دوالر  2.1بنحو تراجع المدفوعات عن الواردات البتر

اجع األس              عار العالمية  لتر
ً
تراجع الكميات و  تأثرا بجائحة كورونا، مليار دوالر انعكاس              ا

وليةالمستوردة من  ول الخام.  المنتجات البتر  والبتر

ولية  - مليار  3.59 نحو  لتس   جل مليار دوالر  1.5بنحو  تراجع حص   يلة الص   ادرات البتر

ول الخام، والغاز كل من ص                ادرات  قيمة النخفاض  ،دوالر  ،البتر والمنتجات  الطبيعي

ولية   اجع األس         عار العالمية البتر من جهة أخرى، اختلف تأثت  و  . من جهةكمحص         لة لتر

 الكميات المصدرة حيث: 

o ول الخام تانخفض . و  من البتر  الغاز الطبيعي
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o  ولي   ة المنتج   اتمن ارتفع   ت ي ش               ه   دت   ه ل   ذوهو م   ا يعزى إىل التط ير ا ،البتر
ي 
ز
 . المرصيالتكرير وبما يمثل قيمة مضافة لالقتصاد  مصاف

ان دخــل االســـــــــــــ  مــار • مليون دوالر  347.8بمق  دار و  %6.0بمع  دل   1تراجع عجز مي  

اجعل أس   اس   ية مليار دوالر(، كنتيجة 5.8مليار دوالر )مقابل نحو  5.4ليس   جل نحو   تر

ي  مدفوعات دخل االس           تثمار بما يفوق
ز
اجع ف المتحص           الت من دخل االس           تثمار. التر

مليار دوالر  5.6مليون دوالر لتس         جل نحو  745.3حيث تراجعت المدفوعات بنحو 

 
ً
اجع  انعكاسا  كل من؛ لتر

ي تأثرت ▪
ي مص                      ر التر

ز
ول األجنبية العاملة ف كات البتر اجع أرباح شر األس   عار  بتر

ول  ، العالمية للبتر

كات قائمة.  ▪ ي رؤوس أموال شر
ز
ي تم إعادة استثمارها ف

 األرباح المرحلة والتر

ي المقابل، 
ز
لتقترص مليون دوالر  397.5تراجعت متحصالت دخل االستثمار بمقدار وف

 أرباحوتح يالت  الفوائد عىل الودائع، كل من  مليون دوالر نتيجة انخفاض 123.1 عىل

كات المرصية الواردة من الخارج.   فروع الشر
 

 ثانيا: حساب المعامالت الرأسمالية والمالية
 

   ارتفع
 
  حساب صاف

 
مليار  3.9بنحو المعامالت الرأسمالية والمالية التدفق للداخل ف

 2020/2021المال  ام عالاألول من  النصفخالل  دوالر  مليار  9.2 نحو  دوالر ليصل إل

ة المناظرة من العام المال  السابق دوالر  مليار  5.2 نحو  )مقابل
 كمحصلة(، خالل الفير

 ألهم التطورات التالية: 

   ارتفاع •
 
  مصل تدفق للداخلالصاف

 
لتسجل ر ـالس  مارات بمحفظة األوراق المالية ف

ي تدفق مقابل ) دوالر  ار ملي 10.2نحو 
ز
خالل  دوالر  مليون 273.6 بلغللداخل صاف

ة المناظرة   . (الفتر

  مص •
 
  التدفق للداخل لالس  مار األجنت   المباشر ف

 
% 32.3بمعدل ر ـانخفاض صاف

:  نتيجةمليار دوالر(  5.0مليار دوالر )مقابل نحو  3.4ليسجل نحو  ي
 لآلتر

ي  انخفاض .1
ز
ولل التدفق للداخل صاف   قطاع البير

 
مليون  158.8 ليسجل الس  مارات ف

 . دوالر( مليار  1.4 نحو  دوالر )مقابل

ي  .2
ز
ي  دفقاتالت تراجع صاف

ز
القطاعات غي  الواردة من الخارج بغرض االستثمار ف

ولية اجع: دوالر  مليون 710.9سجل يمليون دوالر ل 144.7بمقدار  البير  نتيجة لتر

                                                           
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 الخارجية  المباشر
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ز  - كات وأصول إنتاجية لغت  مقيمي   مليون دوالر  60.1بمقدار  حصيلة بيع شر

  . مليون دوالر 32.7 لتسجل

ي الت -
ز
مليون دوالر  46.1الواردة بغرض زيادة رؤوس األموال بمقدار  دفقاتصاف

 . دوالر مليون  396.1سجل يل

كات - مليون دوالر  23.5بمقدار  جديدة االستثمارات الواردة بغرض تأسيس شر

 . مليون دوالر فقط 18.4 لتقترص عىل

ي مص التح يالت الواردة لش -
ز
ز بمقدار  راء عقارات ف  15.0ر بمعرفة غت  مقيمي 

  . مليون دوالر  263.7مليون دوالر لتسجل 

مليون دوالر  228.4بمقدار  وفائض األرصدة الدائنة األرباح المرحلة انخفاض .3

  مليار دوالر.  2.5لتسجل نحو 

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

 مليار دوالر(.  2.1مليار دوالر )مقابل نحو  4.5



(ملیون دوالر)

یولیو/ دیسمبر٢٠٢٠*یولیو/ دیسمبر٢٠١٩*

-١٩٢٠٣٫٢-١٨٧٠٤٫٠المیزان التجارى

١٤٢٥١٫٠١٢٩٢٤٫٠حصیلة الصادرات

٥٠٤٤٫٩٣٥٨٦٫٤البترولیة

٩٢٠٦٫١٩٣٣٧٫٦غیر البترولیة                                                    

-٣٢١٢٧٫٢-٣٢٩٥٥٫٠مدفوعات عن الواردات 

-٣٦٤٠٫٦-٥٧٧٨٫٢البترولیة 

-٢٨٤٨٦٫٦-٢٧١٧٦٫٨غیر البترولیة                                                    

٦٢٨٠٫٩١٨٩٢٫٠میزان الخدمات

١٣٤٦٠٫١٧٢٢٣٫٩المتحصالت

٤٣٩٣٫٩٣٦٤٤٫٤النقل  

٣٠٣٢٫١٢٨٩٧٫٣    منھا: رسوم المرور فى قناة السویس           

٧٢٤٩٫٧١٧٨٧٫٩ السفر

٣٧٢٫٢٢٩٠٫١متحصالت حكومیة

١٤٤٤٫٣١٥٠١٫٥متحصالت اخرى

٧١٧٩٫٢٥٣٣١٫٩المدفوعات

١٠٦٣٫٢٨٦١٫٥النقل

١٩٩١٫٦١٢٨٧٫٧السفر

٤٤٤٫٦٥٤١٫٣مصروفات حكومیة

٣٦٧٩٫٨٢٦٤١٫٤مدفوعات اخرى

-٥٤٤٥٫٨-٥٧٩٣٫٦میزان دخل االستثمار (صافى)

٥٢٠٫٦١٢٣٫١متحصالت دخل االستثمار

٦٣١٤٫٢٥٥٦٨٫٩مدفوعات دخل االستثمار 

١٦١٥٫٩١٣٣٠٫٣     منھا: فوائد مدفوعة

١٣٦٤٢٫٥١٥١٢٢٫٨التحویالت

١٣٥٠٧٫٣١٥٣٨٩٫٢التحویالت الخاصة (صافى)

١٣٦٧٦٫٥١٥٥٢١٫٤     منھا: تحویالت العاملین

-١٣٥٫٢٢٦٦٫٤التحویالت الرسمیة (صافى)

-٧٦٣٤٫٢-٤٥٧٤٫٢حساب المعامالت الجاریة

میزان المدفوعات 



(ملیون دوالر)

یولیو/ دیسمبر٢٠٢٠*یولیو/ دیسمبر٢٠١٩*

٥٢٣٤٫١٩١٧٢٫٤الحساب الرأسمالى والمالي

-٨٨٫١-١٠٤٫٠الحساب الرأسمالى

٥٣٣٨٫١٩٢٦٠٫٥الحساب المالي 

-١٩٠٫٦-٢١٥٫٣االستثمار المباشر في الخارج

٤٩٥٨٫٥٣٣٥٧٫٣االستثمار المباشر في  مصر  (صافى ) 

-١٠٦٫٤٦٤٨٫٠استثمارات محفظة االوراق المالیة  فى الخارج(صافى )

٢٧٣٫٦١٠١٦٨٫٦استثمارات محفظة االوراق المالیة  فى  مصر(صافى )

١٥٤٥٫١٧٤٠٫٠ منھا: سندات 

-٢١٤٫٩٣٤٢٦٫٨االستثمارات االخرى(صافى) 

٤٥٦٠٫٧٤٩٦٣٫١ صافى االقتراض

٢٤٣١٫٤٢٥١٦٫٦قروض متوسطة وطویلة االجل (صافى )

٣٤٩٣٫٨٣٤٧٣٫١المستخدم

-٩٥٦٫٥-١٠٦٢٫٤المسدد

٢٠١٤٫٤-٣٢٠٫١ تسھیالت موردین ومشترین متوسطة االجل (صافى )

١٣٫٧٢٥٦١٫٣المستخدم

-٥٤٦٫٩-٣٣٣٫٨المسدد

٢٤٤٩٫٤٤٣٢٫١تسھیالت موردین ومشترین قصیرة االجل(صافى) 

-٥٤١٠٫٦-٢٩٧١٫٧اصول اخرى 

-٩٧٫٣-١٨٤٫١البنك المركزى                                         

-٥٤٦٫٣٥١٦٩٫١االصول االجنبیة للبنوك

-١٤٤٫٢-٣٣٣٣٫٩اخرى                                                      

-٢٩٧٩٫٣-١٣٧٤٫١خصوم اخرى

-٢٢٧٨٫١-٢١٨٫٤البنك المركزى                                           

-٧٠١٫٢-١١٥٥٫٧البنوك                                                     

-٧٢٫٢-٢٤٩٫٠صافى السھو والخطأ

٤١٠٫٩١٤٦٦٫٠المیزان الكلى

-١٤٦٦٫٠-٤١٠٫٩التغیر فى االصول االحتیاطیة للبنك المركزى، الزیادة(-)

 * ارقام مبدئیة  

 (تابع)  میزان المدفوعات




