
                               
 

  بيان               
 صحف 

ان المدفوعـاتعن                                  أداء مي  

 2021 / 2020 ةالمالي السنةخالل 
  

 

ان الكل    المي  

 بلغ نحو 
ً
ان المدفوعات يحقق فائضا  مليار دوالر 1.9مي  

السنة المالية  خالل مع العالم الخارج    المرصيمعامالت االقتصاد  تحقق

 بلغ 2021 / 2020
ً
 كليا

ً
 8.6بعجز بلغ نحو  مقارنة)دوالر  مليار  1.9 نحو  فائضا

 أثر ت 2019/2020 السنة المالية السابقةمليار دوالر خالل 
 
   كورونا   بجائحة ا

الت 

  الرسي    ع من قدر ل وهو مؤش   ،اجتاحت العالم(
 
ة االقتصاد المرصي عىل التعاف

 .   قد تواجه االقتصاد العالم 
 األزمات الت 

 

المعامالت 

 الجارية

المعامالت  حساب عجز اع رتفاوقد تحقق هذا الفائض الكىل  عىل الرغم من 

السنة خالل  مليار دوالر  11.2مليار دوالر )مقابل نحو  18.4نحو  اىلالجارية 

نتيجة اساسية للهبوط ويعتب  هذا االرتفاع مؤقت وجاء ك ،(المالية السابقة

  االيرادات السياحية إىل أقل من نصف ما تم تحقيقه خالل العام 
 
الملحوظ ف

  تعرضت لها السياحة الدولية 
 إثر الماىل  السابق متأثرة بالصدمة القوية الت 

  منها  ،جائحةلا
  ال يزال يعان 

 . العالموالت 
 

 

الحساب 

الرأسمال  

 والمال  

   الحساب الرأسمال  والمال  ويرجع هذا الفائض الكىل  إىل تحقيق 
 
تدفق  صاف

السنة خالل  مليار دوالر  5.4 بل نحو مقا) مليار دوالر  23.4نحو  بلغ للداخل

  (المالية السابقة
 
  لتحسن الملحوظ ل انعكاسا

 
  محفظة  ف

 
االستثمارات األجنبية ف

 األوراق المالية 
 
األوضاع المالية العالمية بالرغم تيسبر  الستمرار سياساتنظرا

ثقة من حالة عدم اليقير  المستمرة نتيجة جائحة كورونا مما يعكس 

   األجانبالمستثمرين 
 
 . المرصيقوة االقتصاد  ف

 
 

     ال  ورات
ً
ــــــــــــــــــــــــــــــات وفيمــــا يل  عرألـــــــــــــــــا ان المــــدفوعـ   أداء مي  

 
العــــام المــــال  خالل  ف

 . (2019/2020 السابق العام المال  مقارنة ب) 2020/2021
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  أدت العوامل  ✓
  عجز حساب المعامالت الجاريةا إلالت 

 
 لزيادة ف

ان الخدم   • دوالر )مقابل  مليار  5.1نحو  ليقترص عىل %42.9بمعدل تراجع فائض المي  
 تية: للعوامل ال كنتيجة أساسية   ،مليار دوالر( 9.0نحو 

o  ر دوال مليار  4.9 نحو  لتقترص عىل %50.7بمعدل  السياحية يراداتال تراجع
 . مليار دوالر( 9.9)مقابل نحو 

o  مقابل نحو  دوالر  مليار  7.5لتسجل نحو  %4.5بمعدل  م حصالت النقلتراجع(
ان النخفاض متحصالتكنتيجة أساسية   (الرمليار دو  7.9 كات الطبر  ا تأثر  ش 

 . متحصالت عن خدمات موان   وكذا  ،رونا و بجائحة ك

ول   ارتفاع •
ان ال جاري غي  البي  مليار  42.1ليس           جل نحو  %16.7بمعدل  عجز المي  

الواردات  الم     د وع     ات عن رتف     اعنتيج     ة الملي     ار دوالر(،  36.0)مق     اب     ل نحو  دوالر 
  المتحص      الت الس      لعية غبر 

 
ولية بما يفوق الزيادة ف ن الص      ادرات الس      لعية غبر مالبب 

ولية، حيث ارتفع كل من:   البب 
o  ولية  مليار دوالر  62.1لتس          جل نحو المد وعات عن الواردات الس          لعية غبر البب 

  )تتض       من مليار دوالر  8.2نحو  بزيادة قدرها 
 
 من  ارتفاع ف

ً
الس       لع الواردات من  كال

 مليون دوالر  736.3 بمق    دار  المواد الخ    امو ملي    ار دوالر،  3.3 بنحو  الوس               يط    ة
  ي كالهم   ا و 

 
الس               لع الواردات من ارتفع   ت  كم   ا االنت   ا ،   عملي   اتمث   ل م   دخالت ف

  تحس               ن معدل ايس                ا دوالر، بممليون  529.3االس               تثمارية بمقدار 
 
النمو هم ف

  . الذي يشهده االقتصاد المص ري( االقتصادي
o  ولية مليار  20.1مليار دوالر لتس     جل نحو  2.2نحو بالص     ادرات الس     لعية غبر البب 

 ، ىل 
  الص           ادرات من األجهزة السهرمائية لالس           تعمال المب  

 
دوالر، جاءت معظمها ف

 والمركبات غبر العضوية أو العضوية، واألسالك والكابالت. 

ان دخل االســـــــ  مار ارتفاع • مليار دوالر  12.4ليس        جل نحو  %9.2بمعدل   1عجز مي  
 676.0 مقدار مد وعات دخل االس               تثمار ب الرتفاعمليار دوالر(،  11.4)مقابل نحو 

  13.0مليون دوالر لتسجل نحو 
 
 كل من؛   الرتفاعمليار دوالر انعكاسا

  مرص  األجنت   االستثمار  عىلالمحققة األرماح  ▪
 
 . المباش  ف

  استثمارات األجانب  الفوائد والتوزيعات عىل ▪
 
 . المرصية المالية واألوراقالسندات  ف

 لتقترص عىلمليون دوالر  369.2تراجعت متحصالت دخل االستثمار بمقدار  كما 
 بالخار .  الفوائد عىل الودائعنخفاض ال مليون دوالر  572.9

•  

  حدت من العوامل اليجابية  ✓
 تفاق  عجز الحساب الجاري الت 

 

ــــــــــــــــتحويالت المصـــارتفاع  •  31.4نحو  لتس   جل %13.2بمعدل  العاملي   بالخارج ريي   ـ
  . مليار دوالر( 27.8دوالر )مقابل نحو  مليار 

ول   تحس ن •
ان ال جاري البي  )مقابل   قط مليون دوالر  6.7 عىل ر                  ليقتص  عجز المي  

ولي       ة  الرتف       اعكنتيج       ة مليون دوالر(.   421.0عجز بلغ  مق       دار بالص                      ادرات البب 
                                                           

المالية، واالستثمارات يمثل الفرق بير  العوائد المحصلة وتلك المد وعة من وإىل العالم الخارج   عن كل من استثمارات محفظة األوراق  1
ة، والودائع المص ر ية، والمديونية الخارجية  .المباش 

 أوال: حساب المعامالت الجارية
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ولية انخفض  ت  مليار دوالر، بينما  8.6لتس  جل نحو مليون دوالر 117.3 الواردات البب 
  . مليار دوالر  8.6نحو  لتسجل دوالر  مليون 297.0بمقدار 

 

 ثانيا: حساب المعامالت الرأسمالية والمالية

   ارتفع
 
  حساب صاف

 
 نحو  ليصل إل المعامالت الرأسمالية والمالية ال دفق للداخل ف

خالل  دوالر  مليار  5.4 نحو  )مقابل 2020/2021المال  ام عخالل ال دوالر  مليار  23.4
 ألهم التطورات التالية:  كمحصلة(، العام المال  السابق

  مصا تحول •
 
  تدفق للداخل ال ر ـالس  مارات بمحفظة ا وراق المالية ف

 
 بلغ صاف

  تد ق مقابل ) دوالر  ار ملي 18.7نحو 
 
  (. دوالر ار ملي 7.3نحو  بلغ للخار صاف

  تدفق للداخل تراجع •
 
  مصـر ليحقق صاف

 
اقترص عىل  االس  مار ا جنت   المباشر ف

  . مليار دوالر( 7.5مليار دوالر )مقابل نحو  5.2نحو 
 
وقد جاء هذا االنخفاض متسقا

نتيجة طبيعية لمخاوف ك  مع تراجع االستثمار األجنت   المباش  عىل الصعيد العالم  
  : عىل النحو التاىل  وذلك  المستثمرين الناجمة عن استمرار أزمة كورونا عالميا،

 :
ً
ة بقطاع  أوال ول: االستثمارات األجنبية المباش   البب 

ول  تحول   قطاع البب 
 
  تد ق للخار  بلغ نحو  ىلإاالستثمارات ف

 
مليار  1.2صاف

  تد ق للداخل بلغ 
 
خالل العام الماىل   مليار دوالر  1.1نحو دوالر وذلك مقابل صاف

  ذلك كمحصلة لتد قات للداخل بمبلغ 
نتيجة مليار دوالر  5.1السابق )ويأن 

ول اجنبية مطروحا منها تحويالت إىل الخار  بمبلغ  كات بب  مليار  6.3تغذية ش 
  أعمال البحث دوالر 

 
كاء االجانب ف   تحملها الرس 

داد التكاليف الت  مقابل اسب 
 ية والتشغيل(. والتنم

 :
 
ة بالقطاعات غبر  ثانيا ولية: االستثمارات األجنبية المباش   البب 

 
 
 طفيفا

 
ولية ارتفاعا   القطاعات غبر البب 

 
ة ف شهدت االستثمارات األجنبية المباش 

  تد ق للداخل بلغ نحو  مليون دوالر لتصل اىل 70.2بمقدار 
 
مليار دوالر  6.4صاف

:  ،%1.1بمعدل نمو   
  كمحصلة لآلن 

 ويأن 
 من: 

ً
 -ارتفاع كال

كات جديدة بمعدل نمو بلغ  (1  %24.7االستثمارات الواردة بغرض تأسيس ش 

 . مليون دوالر  77.8اىل لتصل 

  األرما   (2
 
نحو  لتصل اىل %11.5بمعدل  األرصدة الدائنة و ائض ح المرحلةصاف

  . مليار دوالر  4.4

  حير  
 
 من:   تراجعف

ً
 -كال

1)   
 
كات القائمة بمقدار ال رؤوس أموال الواردة لزيادةالتد قات صاف  259.6رس 

 مليار دوالر.  1.2 لتقترص عىل نحومليون دوالر 

كات وأصول إنتاجية لغبر مقيمير   (2 مليون دوالر  89.2بمقدار  حصيلة بيع ش 

 مليون دوالر.  54.5لتسجل 
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  مص ر بمعر ة غبر مقيمير  بمقدار  (3
 
 49.8التحويالت الواردة لش راء عقارات ف

 دوالر. مليون  616.4مليون دوالر لتسجل 
 

  استخدام  لـــــالت طويلة وم وس ة ا جــــــــــالقروض وال سهي تسجل •
 
و            نحبلغ صاف

 مليار دوالر(.  6.6مليار دوالر )مقابل نحو  6.4

ة االجلكما سجلت  • ين قصي    استخدام بلغ  تسهيالت الموردين والمشي 
 
و            نحصاف

  سداد )مقابل  مليار دوالر  1.5
 
 . ) دوالرمليار  2.0 بلغ نحو صاف



(مليون دوالر)

  2020/2019*  2021/2020*

42059.6-36465.1-الميزان التجارى

26376.028676.5حصيلة الصادرات

8479.98597.2البترولية

17896.120079.3غير البترولية                                                    

70736.1-62841.1-مدفوعات عن الواردات 

8603.9-8900.9-البترولية 

62132.2-53940.2-غير البترولية                                                    

8972.55119.0ميزان الخدمات

21288.915995.1المتحصالت

7881.17527.7النقل  

5805.75911.2رسوم المرور فى قناة السويس           :     منها

9859.44861.5 السفر

758.5513.1متحصالت حكومية

2789.93092.8متحصالت اخرى

12316.410876.1المدفوعات

2050.11812.2النقل

3213.02708.2السفر

975.81246.6مصروفات حكومية

6077.55109.1مدفوعات اخرى

12399.2-11354.0-(صافى)ميزان دخل االستثمار 

942.1572.9متحصالت دخل االستثمار

12296.112972.1مدفوعات دخل االستثمار 

2947.72518.7فوائد مدفوعة:      منها

27679.930903.4التحويالت

27461.831180.3(صافى)التحويالت الخاصة 

27758.031425.3تحويالت العاملين:      منها

276.9-218.1(صافى)التحويالت الرسمية 

18436.4-11166.7-حساب المعامالت الجارية

ميزان المدفوعات 



(مليون دوالر)

  2020/2019*  2021/2020*

5374.623374.0الحساب الرأسمالى والمالي

153.0-248.5-الحساب الرأسمالى

5623.123527.0الحساب المالي 

379.1-351.2-االستثمار المباشر في الخارج

7453.05214.2 (صافى )االستثمار المباشر في  مصر  

750.7-818.1-(صافى )استثمارات محفظة االوراق المالية  فى الخارج

7307.318742.4-(صافى )استثمارات محفظة االوراق المالية  فى  مصر

4594.94548.9سندات :  منها

6646.7700.2 (صافى)االستثمارات االخرى

4541.67964.7 صافى االقتراض

7216.84263.7(صافى )قروض متوسطة وطويلة االجل 

9253.16502.4المستخدم

2238.7-2036.3-المسدد

صافى)تسهيالت موردين ومشترين متوسطة االجل  )  -644.92173.6

34.33304.1المستخدم

1130.5-679.2-المسدد

2030.31527.4- (صافى)تسهيالت موردين ومشترين قصيرة االجل

6039.4-100.4-اصول اخرى 

115.4-231.7-البنك المركزى                                         

5014.6-4306.4االصول االجنبية للبنوك

909.4-4175.1-اخرى                                                      

1225.1-2205.5خصوم اخرى

2734.9-141.0-البنك المركزى                                           

2346.51509.8البنوك                                                     

3075.9-2795.1-صافى السهو والخطأ

8587.21861.7-الميزان الكلى

1861.7-8587.2(-)التغير فى االصول االحتياطية للبنك المركزى، الزيادة

  مبدئية ارقام * 

ميزان المدفوعات  (تابع) 




