
                               
 

  بيان               
 صحف 

ان المدفوعـاتعن                                  أداء مي  

 2022 / 2021 ةالمالي السنة األول منالربــع  خالل
  

 

ان الكل    المي  

 بلغ 
ً
ان المدفوعات يحقق فائضا  دوالر مليون 311.4مي  

ة  خالل مع العالم الخارج    المرصيمعامالت االقتصاد  تحقق الفتر

 بلغ 2021 يوليو/سبتمت  
ً
 كليا

ً
بعجز بلغ  مقارنة)دوالر  مليون 311.4 فائضا

ة من العام السابقدوالر خالل  مليون 69.2 ة قدر  ما يشتر إىلوهو  ،(نفس الفتر

  تواجه  لجائحة كورونا تحمل التداعيات السلبية االقتصاد المرصي عىل 
التر

 .  االقتصاد العالم 

 

المعامالت 

 الجارية

المعامالت  حساب عجز اع رتفوقد تحقق هذا الفائض الكىل  عىل الرغم من ا

ة خالل  مليار دوالر  2.8مليار دوالر )مقابل نحو  4.0نحو  ىلإالجارية  الفتر

وىل   بسبب زيادةوجاء هذا االرتفاع  ،(المناظرة
ان التجاري غتر البتر ز عجز المتر

  الواردات من   مليار دوالر  11.0ليصل إىل نحو  %26.1بمعدل 
ز
كنتيجة للزيادة ف

  ظل جهود الدولة لمكافحة كورونا 
ز
  وكذلك الزيادة  ،المستلزمات الطبية ف

ز
 ف

   . اإلنتاجمستلزمات لواردات من ا
ز
وقد حد من عجز الحساب الجاري التحسن ف

ان الخدم  حيث شهدت اإليرادات السياحية ارتفاعا ب ز مليار دوالر  2.0 نحو المتر

  مليار دوالر.  2.8مسجلة نحو 

 

الحساب 

الرأسمال  

 والمال  

   الحساب الرأسمال  والمال   حقق
 
 مليار دوالر  6.0نحو  بلغ تدفق للداخل صاف

ة المناظرةاخالل  مليار دوالر  3.9 بل نحو مقا)   تدفق (لفتر
ز
، مدعوما بصاف

  االستثمار األجنت   
ز
مليار  1.66 نحو بمحفظة األوراق المالية و  ،مباش  الللداخل ف

،  3.6دوالر، و  عنمليار دوالر عىل التواىل 
ً
لقروض والتسهيالت ا قيتحق رغما

  سداد بلغ نحو 
ز
 مليار دوالر خالل هذا الرب  ع.  2.1 صاف

 
 

 ألهم التطورات
ً
ــــــــــات وفيما يل  عرضا ان المدفوعـ   أداء مي  

 
 الربــع األول من السنة خالل ف

ة من السنة  مقارنة) 2021/2022 ةالمالي  . (2020/2021 ةالسابق ةالماليبذات الفير
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  أدت العوامل  ✓
  عجز حساب المعامالت الجاريةا إلالتر

 
 لزيادة ف

 

ول   ارتفاع •
ان التجاري غي  البير مليار  11.0ليصل إىل نحو  %26.1بمعدل  عجز المي  

ة المناظرة(،  8.7دوالر )مقابل نحو  المدفوعات  رتفاعنتيجة المليار دوالر خالل الفتر

  المتحص       الت الواردات الس       لعية غتر  عن
ز
ولية بما يفوق الزيادة ف ن الص       ادرات مالبتر

ولية، حيث ارت  فع كل من: السلعية غتر البتر

o  ولية مليار دوالر لتس               جل  3.5 بنحو المدفوعات عن الواردات الس               لعية غتر البتر

  الواردات من محض    16.9نحو 
ز
رات الص   يدلية                    مليار دوالر، وقد تركزت الزيادة ف

وس كورونا)والش  او واالمص  ال    ظل جهود الدولة لمكافحة فتر
ز
 الص  ايا،، وفول (ف

، والح   دي   د  ز ات بروبيلير الرتف   اع اس               ع   اره   ا  ، وذل   كحص                  ب زهر، والقموالبوليمتر

 .العالمية

o  ولية  6.0مليار دوالر لتس   جل نحو  1.3 بنحو حص   يلة الص   ادرات الس   لعية غتر البتر

  الص                  ادرات من المركب   ات غتر العض               اي   ة او 
ز
ملي   ار دوالر، وق   د تركزت الزي   ادة ف

ات العض    اية، واألس    مدة الفوس    فاتية او المعدنية، واألس    الو والكابالت، والبو  ليمتر

ز  ز وبروبيلير  .ايثيلير

ان دخل االســـــــ  مار ارتفاع • مليار دوالر  3.9ليس        جل نحو  %26.6بمعدل   1عجز مي  

 871.4 مق  دار م  دفوع  ات دخ  ل االس               تثم  ار ب الرتف  اعملي  ار دوالر(،  3.1)مق  اب  ل نحو 

  4.0مليون دوالر لتسجل نحو 
ً
 كل من؛   الرتفاعمليار دوالر انعكاسا

o  مرص. المحققة عىل األرباح  
ز
 االستثمار األجنت   المباش  ف

o الفوائد والتوزيعات عىل   
ز
 . المرصية المالية واألوراقالسندات  استثمارات األجانب ف

ز ارتفعت    حير
ز
 لتسجلمليون دوالر  54.5متحصالت دخل االستثمار بمقدار ف

 السندات واألوراق الماليةعىل  والتوزيعات الفوائد  الرتفاعمليون دوالر 112.0

 . جنبيةاأل 

ول   تحول •
ان التجـــــاري البير  بلغإىل  مليون دوالر  143.7بلغ  ف      ائض من المي  

ً
 عجزا

   فاعالرتل اس    اس    يةكنتيجة   مليون دوالر  101.1
ز
ول العالمية األس    عار الملحوظ ف  للبتر

   المس               توردة بما ميات الك زيادةو  ،من ناحية
ز
من  المص                درة الكمياتيفوق الزيادة ف

 . ناحية اخرى

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

ة، والودائع المص رفية،   .والدين الخارج   المباش 

 أوال: حساب المعامالت الجارية
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  حدت من تفاقم عجز الحساب الجاري  ✓
 العوامل اإليجابية التر

 

ان الخدم   ارتفع  • دوالر  مليار  2.9 نحو  ليسجلمليار دوالر  2.1بنحو فائض المي  

 تية: للعوامل ال كنتيجة اساسية   ،دوالر( مليون 876.3)مقابل 

o مليون  801.0مليار دوالر )مقابل  2.8لتسجل نحو  السياحية يراداتاإل  ارتفاع

ة المناظرة(.   دوالر خالل الفتر

o مقابل نحو  دوالر  مليار  2.3لتسجل نحو  %31.0بمعدل  متحصالت النقل ارتفاع(

 %22.3بمعدل  إيرادات قناة السايس الرتفاعكنتيجة اساسية   ،(الرمليار دو  1.7

 . مليار دوالر 1.7لتسجل نحو 

ـــــــتحويالت المصارتفاع  •  مليار  8.1نحو  لتسجل %1.5بمعدل  العاملي   بالخارج ريي   ـ

  . دوالر 
 

 ثانيا: حساب المعامالت الرأسمالية والمالية

 

   ارتفع
 
  حساب صاف

 
 نحو  ليصل إل المعامالت الرأسمالية والمالية التدفق للداخل ف

ة يوليو/سبتمير خالل  دوالر  مليار  6.0
 ،(دوالر مليار  3.9 نحو  )مقابل 2021الفير

 ألهم التطورات التالية:  كمحصلة

  مصـر ا تسجيل •
 
  تدفق للداخل الس  مارات بمحفظة األوراق المالية ف

 
نحو  بلغ صاف

  (. دوالر ار ملي 6.7نحو مقابل ) دوالر  ار ملي 3.6

   ارتفاع •
 
  مصـر صاف

 
 1.66نحو  ليسجل %3.7بمعدل االس  مار األجنتر  المباشر ف

  : عىل النحو التاىل  وذلك  ،مليار دوالر 

 
ا
ة بالقطاعات غتر  : اول ولية: االستثمارات األجنبية المباش   البتر

 بمقدار 
ً
ولية ارتفاعا   القطاعات غتر البتر

ز
ة ف شهدت االستثمارات األجنبية المباش 

  تدفق للداخل بلغ نحو  لتسجلمليون دوالر  473.7
ز
 ،مليار دوالر  2.2صاف

 :  
 كمحصلة لآلتر

 -من:  كلارتفاع  

  األربا  (1
ز
لتصل  %24.7بمعدل  األرصدة الدائنة وفائض ح المرحلةصاف

 . مليار دوالر  1.5نحو  ىلإ
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2)   
ز
ز صاف   مص ر بمعرفة غتر مقيمير

ز
التحايالت الواردة لش راء عقارات ف

 دوالر. مليون  231.1مليون دوالر لتسجل  103.2بمقدار 

ز  (3 كات واصول إنتاجية لغتر مقيمير مليون دوالر  32.2بمقدار  حصيلة بيع ش 

 مليون دوالر.  56.7لتسجل 

  التدفقات الواردة  (4
ز
كات جديدة او زيادة رؤوس صاف بغرض تأسيس ش 

)منها  دوالر  مليون 351.6 لتسجلمليون دوالر  38.3بمقدار األموال 

كات جديدة(مليون دوالر  87.1  . مبالغ واردة لتأسيس ش 

 
ً
ة بقطاع  : ثانيا ول: االستثمارات األجنبية المباش   البتر

   ارتفع
ز
ول للخارج لتدفق الصاف   قطاع البتر

ز
 ونملي 489.2 ليصل إىلالستثمارات ف

ة المناظرة(خالل  دوالر  ونملي 75.3مقابل )دوالر    ذلك كمحصلة  . الفتر
ويأتر

 :  
 لآلتر

o مقابل  مليار دوالر  1.2 ليقترص عىل نحو للداخل  إجماىل  التدفق انخفاض(

ول ل استثمارات جديدة يمثلوالذي  مليار دوالر( 1.56نحو  كات بتر ش 

 . اجنبية

o  مقابل نحو  مليار دوالر  1.7 نحو  إىللتصل إىل الخارج التحايالت  ارتفاع(

   دوالر(مليار  1.63
كاء  تمثل والتر   تحملها الش 

داد التكاليف التر استر

ات سابقة   اعمال البحث والتنمية والتشغيل.  األجانب خالل فتر
ز
 ف

 

   لـــــالت طويلة ومتوسطة األجــــــــــالقروض وال سهي تسجل •
ز
 2.1و            نحبلغ  سداد صاف

  مليار دوالر )مقابل 
ز
 مليار دوالر(.  2.2نحو بلغ  استخدامصاف



(مليون دوالر)

*2021سبتمبر / يوليو*2020سبتمبر / يوليو

11074.5-8559.3-الميزان التجارى

6280.68852.3حصيلة الصادرات

1600.12901.0البترولية

4680.55951.3غير البترولية                                                    

19926.8-14839.9-مدفوعات عن الواردات 

3002.1-1456.4-البترولية 

16924.7-13383.5-غير البترولية                                                    

876.32937.2ميزان الخدمات

3397.26204.2المتحصالت

1738.32276.7النقل  

1380.71688.2رسوم المرور فى قناة السويس           :     منها

801.02836.8 السفر

137.7160.7متحصالت حكومية

720.2930.0متحصالت اخرى

2520.93267.0المدفوعات

437.5653.4النقل

575.8823.7السفر

230.7291.6مصروفات حكومية

1276.91498.3مدفوعات اخرى

3883.7-3066.8-(صافى)ميزان دخل االستثمار 

57.5112.0متحصالت دخل االستثمار

3124.33995.7مدفوعات دخل االستثمار 

706.1704.4فوائد مدفوعة:      منها

7964.98020.3التحويالت

7947.98080.3(صافى)التحويالت الخاصة 

8028.18145.9تحويالت العاملين:      منها

60.0-17.0(صافى)التحويالت الرسمية 

4000.7-2784.9-حساب المعامالت الجارية

ميزان المدفوعات 



(مليون دوالر)

*2021سبتمبر / يوليو*2020سبتمبر / يوليو

3917.66049.5الحساب الرأسمالى والمالي

36.3-44.3-الحساب الرأسمالى

3961.96085.8الحساب المالي 

84.2-78.5-االستثمار المباشر في الخارج

1605.11664.9 (صافى )االستثمار المباشر في  مصر  

0.9-85.9-(صافى )استثمارات محفظة االوراق المالية  فى الخارج

6686.43560.8(صافى )استثمارات محفظة االوراق المالية  فى  مصر

29.83092.2سندات :  منها

4165.2945.2- (صافى)االستثمارات االخرى

2426.0-2189.2 صافى االقتراض

96.7-331.8(صافى )قروض متوسطة وطويلة االجل 

956.1563.2المستخدم

659.9-624.3-المسدد

صافى)تسهيالت موردين ومشترين متوسطة االجل  )  1884.9-1976.1

2053.0272.8المستخدم

2248.9-168.1-المسدد

353.2-27.5- (صافى)تسهيالت موردين ومشترين قصيرة االجل

4381.43730.6-اصول اخرى 

39.01.3البنك المركزى                                         

4417.24828.3-االصول االجنبية للبنوك

1099.0-3.2-اخرى                                                      

359.4-1973.0-خصوم اخرى

600.4-2151.7-البنك المركزى                                           

178.7241.0البنوك                                                     

1737.4-1201.9-صافى السهو والخطأ

69.2311.4-الميزان الكلى

311.4-69.2(-)التغير فى االصول االحتياطية للبنك المركزى، الزيادة

  مبدئية ارقام * 

ميزان المدفوعات  (تابع) 




