
                               
 

  بيان           
 صحف 

ان المدفوعـاتعن                             أداء مي  

ة يوليو/مارساخالل   2021 / 2020 ةالمالي السنةمن  لفير
  

 

ان الكل    المي  

 بلغ نحو 
ً
ان المدفوعات يحقق فائضا  مليار دوالر 1.8مي  

ة يوليو/مارس من السنة المالية  شهدت معامالت  داءأتحسن  2021 / 2020الفتر

  ،مع العالم الخارج    المرصياالقتصاد 
ً
 كليا

ً
ان المدفوعات فائضا ز حيث حقق مت 

ة مليار دوالر  5.1بعجز بلغ نحو  مقارنةدوالر  مليار  1.8 بلغ نحو  خالل الفتر

والذي تحقق أثر ، 2019/2020المناظرة يوليو/ مارس من العام المال  السابق 

  قدر  أزمة كورونا. وجاء هذا التحسن ليثبت
ز
ة االقتصاد المرصي عىل التعاف

 .   قد تواجه االقتصاد العالم 
 الرسي    ع من األزمات التر

 

المعامالت 

 الجارية

ان المدفوعات  وأسفرت ز مليار  13.3نحو بلغ عجز عن المعامالت الجارية بمت 

ة المناظرة مليار دوالر  7.3دوالر )مقابل نحو  كنتيجة أساسية   ،(خالل الفتر

ة  أقل من عىل ةيالسياح اإليرادات القتصار  ثلث ما تم تحقيقه خالل الفتر

  تعرضت لها المناظرة 
أثر أزمة  السياحة الدولية متأثرة بالصدمة القوية التر

  كورونا 
  ، والتر

.  ال يزال يعانز  منها االقتصاد العالم 

 

الحساب 

الرأسمال  

 والمال  

  تدفق للداخل بلغ نحو حقق 
 
الحساب الرأسمال  والمال  صاف

ة المناظرة مليار دوالر  4.1 بل نحو مقا) مليار دوالر.117 ويرجع . (خالل الفتر

  ل التحسن الملحوظ إهذا 
ز
  محفظة األوراق المالية  ف

ز
االستثمارات األجنبية ف

 
ً
األوضاع المالية العالمية بالرغم من حالة عدم تيست   ياساتسستمرار ال نظرا

ز المستمرة نتيجة جائحة كورونا مما يعكس     األجانبثقة المستثمرين اليقي 
ز
 ف

 . المرصيقوة االقتصاد 
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 ألهم التطورات
ً
ـــــات وفيما يل  عرضا ان المدفوعـ   أداء مي  

 
ة يوليو/مارسخالل  ف من  الفير

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

 أوال: حساب المعامالت الجارية
 

  أدت العوامل  ✓
  عجز حساب المعامالت الجاريةا إلالتر

 
 لزيادة ف

ان الخدم   • دوالر  مليار  3.2نحو  ليقترص عىل %62.2بمعدل تراجع فائض المي  
 تية: للعوامل ال كنتيجة أساسية   ،مليار دوالر( 8.4)مقابل نحو 

o  ر دوال مليار  3.1 نحو  لتقترص عىل %67.4بمعدل  السياحية يراداتال تراجع
 . مليار دوالر( 9.6)مقابل نحو 

o  مقابل نحو  دوالر  مليار  5.5لتسجل نحو  %12.9بمعدل  متحصالت النقلتراجع(
ان النخفاض متحصالتكنتيجة أساسية   (الرمليار دو  6.3 كات الطت   ا تأثر  شر

  قناة  وكذا تراجع ،رونا و بجائحة ك
ز
 . السويسالمتحصالت من إيرادات رسوم المرور ف

ول   ارتفـــا  •
ان التجـــاري  ي  الوير دوالر  ملي   ار  3.5بنحو و  %12.7بمع   دل  عجز المي  

 رتف    اعنتيج    ة الملي    ار دوالر(،  27.3)مق    اب    ل نحو  ملي    ار دوالر  30.7ليس               ج    ل نحو 
ولية الواردات الس   لعية غت   المدفوعات عن   المتحص   الت عن  بما يفوقالبتر

ز
الزيادة ف

ولية حيث ارتفعت المدفوعات عن الواردات الس         لعية  الص         ادرات الس         لعية غت  البتر
ولي   ة بنحو  وق   د تركزت  ،ملي   ار دوالر  45.4لتس               ج   ل نحو  ملي   ار دوالر  4.5غت  البتر

  الواردات من األدوي   ة
ز
، ، وال   ذرةلمواجه   ة أزم   ة كورون   ا طبي   ة  ، وأجهزة تعقيمالزي   ادة ف

 . وقطع غيار سيارات وجرارات، وقاطرات السكك الحديدية
ولية عىل    الص      ادرات الس      لعية غت  البتر

ز
ز اقتص                             رت الزيادة ف   حي 

ز
 مليار  1.0 نحو ف

  الص                 ادرات من  14.6دوالر لتس               ج  ل نحو 
ز
 األجهزةملي  ار دوالر، ج  اءت معظمه  ا ف

ل  الكهربائية لالستعمال 
ز  . توكابال  وأسالك، المتز

•  

  حدت من العوامل اليجابية  ✓
 تفاقم عجز الحساب الجاري التر

 

ـــــــــــــــــــتحويالت المصــــــارتفا   •  23.4نحو  لتس       جل %8.5بمعدل  العاملي   بالخارج ريي   ـ
  . مليار دوالر( 21.5دوالر )مقابل نحو  مليار 

وليـــة انخفـــا من ب   الرغم  • الواردات إال أن  ،ملي   ار دوالر  1.4 بنحو  الصـــــــــــــــادرات الوير
وليــة انخفضــــــــــــــ  بمقــدار أ ي   ملي  ار دوالر، مم  ا أدي ال تحس               ن  2.3بلغ نحو  الوير

ول  ليس               ج  ل ف  ائ  بلغ 
ان التج  اري البتر ز مليون دوالر )مق  اب  ل عجز بلغ  174.9المت 

 مليون دوالر(.  773.3

ان دخــل االســـــــــــــ  مــار • مليون دوالر  326.4بمق  دار و  %3.6بمع  دل   1تراجع عجز مي  
اجعل أس   اس   ية مليار دوالر(، كنتيجة 9.2مليار دوالر )مقابل نحو  8.9ليس   جل نحو   تر

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

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

ة، والودائع المص رفية، والمديونية الخارجية  .المباشر
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مليار دوالر  9.2مليون دوالر لتس  جل نحو 689.2 مقدار حيث تراجعت المدفوعات ب
 
ً
اجع  انعكاسا  كل من؛ لتر
  تأثرت ▪

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

ول  ، العالمية للبتر
 . الفوائد المدفوعة عىل الدين الخارج    ▪

  المقابل، 
ز
لتقترص مليون دوالر  362.8تراجعت متحصالت دخل االستثمار بمقدار وف
 بالخارج.  الفوائد عىل الودائع نخفاضال نتيجة مليون دوالر  320.1 عىل

 

 ثانيا: حساب المعامالت الرأسمالية والمالية
 

   ارتفع
 
  حساب صاف

 
مليار  13.0 بنحو  المعامالت الرأسمالية والمالية التدفق للداخل ف

ة يوليو/مارسخالل  دوالر  مليار  17.1 نحو  دوالر ليصل إل المال  ام عالمن  الفير
ة المناظرة من العام المال   دوالر  مليار  4.1 نحو  )مقابل 2020/2021

خالل الفير
 ألهم التطورات التالية:  كمحصلة(، السابق

  مصتحقيق ا •
 
  تدفق للداخلر ـالس  مارات بمحفظة األوراق المالية ف

 
نحو  بلغ صاف

  تدفق مقابل ) دوالر  ار ملي 16.0
ز
ة خالل  دوالر  ار ملي 7.9نحو  بلغ للخارجصاف الفتر

  . (المناظرة

  مصـرتحقيق ص •
 
  التدفق للداخل لالس  مار األجنت   المباشر ف

 
 مليار دوالر  4,8نحو  اف
:  %19,3بنسبة انخفاض تبلغ  مليار دوالر( 5.9)مقابل نحو   

 نتيجة لآلنر
 

ولا تحقيق    . 1   قطا  الوير
 
  تدفق للخارج بلغ  الس  مارات ف

ز
مليون دوالر  322.5صاف

  تدفق للداخل بلغ 
ز
 مليون دوالر(.  787.6)مقابل صاف

 

  التدفقات الواردة بغرض  استقرار    . 2
ز
  صاف

ز
ولية القطاعات االستثمار ف عند   ي  الوير

: مليار دوالر محصلة لآل 5,1نحو   
 نر

 

كات جديدة ✓   التدفقات الواردة بغرض تأسيس شر
ز
زيادة رؤوس األموال أو  زيادة صاف

 . %41,4بمعدل زيادة بلغ  مليون دوالر  528.3مليون دوالر ليسجل  154.8بمقدار 

كات وأصول إنتاجية  ✓ ز تراجع حصيلة بيع شر مليون دوالر  38.3بمقدار  لغت  مقيمي 
 . مليون دوالر 54.5لتسجل 

ز بمقدار  ✓   مص ر بمعرفة غت  مقيمي 
ز
 114.6تراجع التحويالت الواردة لش راء عقارات ف

 مليون دوالر.  453.7مليون دوالر لتسجل 

 عند نحو  وفائ  األرصدة الدائنة استقرار األرباح المرحلة ✓
ً
 مليار دوالر.  4.1تقريبا

 

  استخدام  لـــــالت طويلة ومتوسطة األجــــــــــالقرو  وال سهي تسجل •
ز
و            نحبلغ صاف

 مليار دوالر(.  2.0مليار دوالر )مقابل نحو  5.0



(مليون دوالر)

مارس  / يوليو

2020/2019*

مارس  / يوليو

2021/2020*

30574.5-28058.5-الميزان التجارى

20953.620573.5حصيلة الصادرات

7326.95931.1البترولية

13626.714642.4غير البترولية                                                    

51148.0-49012.1-مدفوعات عن الواردات 

5756.2-8100.2-البترولية 

45391.8-40911.9-غير البترولية                                                    

8422.43185.1ميزان الخدمات

18550.011311.4المتحصالت

6296.15484.0النقل  

4461.24349.7رسوم المرور فى قناة السويس           :     منها

9554.43112.6 السفر

565.0406.9متحصالت حكومية

2134.52307.9متحصالت اخرى

10127.68126.3المدفوعات

1583.71265.3النقل

2832.61968.8السفر

618.8898.6مصروفات حكومية

5092.53993.6مدفوعات اخرى

8852.3-9178.7-(صافى)ميزان دخل االستثمار 

682.9320.1متحصالت دخل االستثمار

9861.69172.4مدفوعات دخل االستثمار 

2376.91904.6فوائد مدفوعة:      منها

21475.922940.1التحويالت

21306.823188.6(صافى)التحويالت الخاصة 

21545.523371.0تحويالت العاملين:      منها

248.5-169.1(صافى)التحويالت الرسمية 

13301.6-7338.9-حساب المعامالت الجارية

ميزان المدفوعات 



(مليون دوالر)

مارس  / يوليو

2020/2019*

مارس  / يوليو

2021/2020*

4090.617062.2الحساب الرأسمالى والمالي

118.0-185.9-الحساب الرأسمالى

4276.517180.2الحساب المالي 

302.4-294.9-االستثمار المباشر في الخارج

5929.04787.0 (صافى )االستثمار المباشر في  مصر  

727.1-28.1(صافى )استثمارات محفظة االوراق المالية  فى الخارج

7944.115986.9-(صافى )استثمارات محفظة االوراق المالية  فى  مصر

852.44581.0سندات :  منها

2564.2-6558.4 (صافى)االستثمارات االخرى

3255.66217.5 صافى االقتراض

2529.22755.5(صافى )قروض متوسطة وطويلة االجل 

4206.44372.6المستخدم

1617.1-1677.2-المسدد

صافى)تسهيالت موردين ومشترين متوسطة االجل  )  -490.02210.8

15.32980.6المستخدم

769.8-505.3-المسدد

1216.41251.2 (صافى)تسهيالت موردين ومشترين قصيرة االجل

7449.2-3957.9اصول اخرى 

115.3-186.1-البنك المركزى                                         

6925.0-8312.2االصول االجنبية للبنوك

408.9-4168.2-اخرى                                                      

1332.5-655.1-خصوم اخرى

2479.3-219.1-البنك المركزى                                           

436.01146.8-البنوك                                                     

1964.4-1865.8-صافى السهو والخطأ

5114.11796.2-الميزان الكلى

1796.2-5114.1(-)التغير فى االصول االحتياطية للبنك المركزى، الزيادة

  مبدئية ارقام * 

ميزان المدفوعات  (تابع) 




