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تعريف بهيكل ميزان الدفوعات ومكوناته

رصيد حساب رأس المال +  رصيد الحساب الجاري =ميزان المدفوعات
رصيد الحساب المالي + 



تعريف بهيكل ميزان الدفوعات ومكوناته

تضمقائمةهوالمدفوعاتميزانيعتبر
والتجاريةالماليةالمعامالتإجمالي
معبلدبهايقومالتيالدولية
محددةزمنيةفترةخاللاألخرىالبلدان

.واحدةسنةتكونماعادة

الدولةأنالمدفوعاتميزانعجزيعني
والخدماتالسلعمنالمزيدتستورد
أنيجب.تصدرمماأكثرالمالورأس

ثمنلدفعأخرىدولمنتقترض
يغذي،القصيرالمدىعلى.وارداتها

والعكس.للبالداالقتصاديالنموذلك
.فائضوجودحالةفيصحيح

مفاهيم 
ميزان 

المدفوعات 



تعريف بهيكل ميزان الدفوعات ومكوناته

اآلتيعليالمدفوعاتميزانيحتوي:المدفوعاتميزانمكونات:

 يتضمنوالذيالجاريالحساب:أوالا:
oالسلعمنوالوارداتالصادرات)للبلدالتجاريالميزان

(والخدمات
oاإلنتاجعواملدخولعلييحتويالذيهو:الخدماتميزان

(الخارجمناإلنتاجعواملمدفوعاتصافي)
o(صافي)االستثماردخلميزان
oالمباشرةالتحويالتصافي

 يتضمنالماليالحساب:ثانياا:
oوالملكيةاألجنبيةلألصولالمحليةالملكيةفيالتغييرات

.المحليةلألصولاألجنبية
oالحافظةاستثمارات،المباشرةاألجنبيةاالستثمارات

.األخرىواالستثمارات
oالمحليةالملكيةمنأكثراألجنبيةالملكيةزادتإذا،

اتخلقفإنها الدولةأنيعنيهذا.الماليالحسابفيعجزا



تعريف بهيكل ميزان الدفوعات ومكوناته

اآلتيعليالمدفوعاتميزانيحتوي:المدفوعاتميزانمكونات:

 يتضمنوالذيالرأسماليالحساب:ثالثاا:

عليالرأسماليالحسابيحتويفهوالرأسماليالحسابأما
أوإنتاجهأوالبلددخلعلىتؤثرالالتيالماليةالمعامالت
.الحدودعبرالتأمينمدفوعاتمثلمدخراته



أحدث التطورات ألداء 
ميزان المدفوعات خالل 

العام المالي 
2020/21



أحدث التطورات ألداء ميزان المدفوعات خالل 
2020/21العام المالي 

البنك المركزي المصري: المصدر

خاللالمدفوعاتميزانحقق
فائضاا 2020/21الماليالعام
دوالرمليار1.9بلغكلياا 

8.6-بلغكليبعجزمقارنةا 
الماليالعامفيدوالرمليار
بسبب2019/20السابق

لألزمةالسلبيةالتداعيات
:19-كوفيدالعالمية

23.4نحوبلغللداخلتدخلواملاليالرأسماليالحسابحققحيث
فينبيةاألجاستثماراتفيامللحوظالتحسنيعكسممادوالرمليار

مرةاملستاليقينعدمحالةمنالرغمعلياملاليةاألوراقمحفظة
فياألجانباملستثمرينثقةإلييشيرالذياألمركوروناجائحةنتيجة

.املصري االقتصادقوة
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19-أثناء أزمة كوفيد



أحدث التطورات ألداء ميزان المدفوعات خالل 
2020/21العام المالي 

البنك المركزي المصري: المصدر

الماليللعامالنتائجأظهرت
:اآلتي2020/21

دوالرمليار18.4نحوإليالجاريةاملعامالتالحسابعجزاتساع

جاءوقد.السابقالعامخاللدوالرمليار11.2حواليعجزمقابل
منلأقإليالسياحيةاإليراداتفيامللحوظللهبوطنتيجةذلك

 السابقاملاليالعامخاللتحقيقهتممانصف
 
القويةدمةبالصتأثرا

يعانياليز الوالتيالجائحة،إثرالدوليةالسياحةلهاتعرضتالتي
.منها

صيدر تحسنهوالكلي،الفائضوراءاألساس يالسببكانبينما
ابقالسبالعاممقارنةملحوظبشكلواملاليالرأسماليالحساب

2019/2020.
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أحدث التطورات ألداء ميزان المدفوعات خالل 
2020/21العام المالي 

البنك المركزي المصري: المصدر

عجزاتساعأسبابالرسميوضح
خاللالجاريالحسابميزان

2019/20بعاممقارنة2020/21
:حيث

فيدوالرمليار42.1نحوإلي%15بمعدلالتجاري امليزانعجزارتفع
.دوالرمليار36.5بلغعجزمقابل2020/21

ازدادكما 
 
 ،%9.2بنحواالستثماردخول صافيميزانعجزأيضا

 
عجزمسجال

.السابقالعامفي11.4مقابلدوالرمليار12.4بنحو

42.9بنسبةالخدميامليزانفائضتراجع% 
 
دوالرمليار5.1عليمقتصرا

.2019/20خاللدوالرمليار9بنحوفائضمقابل
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ميزان المعامالت 
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(بالمليار دوالر)مكونات ميزان المعامالت الجارية 
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أحدث التطورات ألداء ميزان المدفوعات خالل 
2020/21العام المالي 

البنك المركزي المصري: المصدر

غيرالصادراتعائداتارتفاعيتضحالتجاري،امليزانأرصدةإليبالنظر
املاليةالسنةخاللأمريكيدوالرمليار20.1مسجلة%12.2بنحوالبترولية

بنحوالبتروليةالغيرالوارداتفياالرتفاعمعدلبلغبينما،2020/2021
15.2% 

 
53.9بمقدارمقارنة،2020/21فيدوالرمليار62.13لنحووصوال

السلعيةالوارداتفيالزيادةهذهترجع.2019/20بعامأمريكيدوالرمليار
دوالر،مليار3.3بنحوالوسيطةالسلعوارداتفيالزيادةإليالبتروليةغير

اكماإلنتاج،مدخالتيمثلوكالهمادوالرمليون 736.3بمقدارالخامواملواد

.دوالرمليون 529.3بنحواالستثماريةالسلعوارداتزادت

دوالرمليار2.2بنحو2020/21عامخاللالسلعيةالصادراتارتفعتكما،
يرغواملركباتالكهربائيةاملنزليةاألجهزةمنالصادراتمعظمهاشمل

.والكابالتاألسالكإليباإلضافةالعضوية،أوالعضوية
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(والربالمليار د)أرصدة الميزان التجاري النفطي والغير النفطي 

2019/20 2020/21



أحدث التطورات ألداء ميزان المدفوعات خالل 
2020/21العام المالي 

البنك المركزي المصري: المصدر

بالعاممقارنةا ٪42.9بنسبةالخدماتميزانرصيدفائضتراجع
اإليراداتلتراجعأساسيةكنتيجة2019/20السابقالمالي

مقابل)دوالرمليار4.9عليلتقتصر%50.7بمعدلالسياحية
متحصالتانخفاضإليباإلضافة.(2019/20خاللدوالرمليار9.9

7.9مقابل)دوالرمليار7.5نحولتسجل%4.5بمعدلالنقل
شركاتمتحصالتتأثربسبب(السابقالعامفيدوالرمليار

خدماتعنمتحصالتوكذلككوروناجائحةبتداعياتالطيران

7.53

4.9

0.51

3.09

بالمليار )2020/21متحصالت ميزان الخدمات خالل العام المالي 
(دوالر أمريكي

النقل السفر متحصالت حكومية متحصالت أخري

1.81

2.71

1.25

5.11

بالمليار دوالر )2020/21مدفوعات ميزان الخدمات خالل العام المالي 
(أمريكي

النقل السفر مصروفات حكومية مدفوعات أخري



أحدث التطورات ألداء ميزان المدفوعات خالل 
2020/21العام المالي 

االستثماردخلميزانعجزارتفع
مليار12.4ليسجل%9.2بمعدل
دوالرمليار11.4مقابلدوالر،
الرتفاعيرجعوذلك.2019/20خالل

بمقداراالستثماردخلمدفوعات
13لنحولتصلدوالرمليون676

كالا الرتفاعانعكاساا دوالرمليار
:من

مصرفياملباشراألجنبياالستثمارعلياملحققةاألرباح.

اليةاملواألوراقالسنداتفياألجانباستثماراتعليوالتوزيعاتالفوائد
.املصرية

لتقتصردوالرمليون 369.2بمقداراالستثماردخلمتحصالتتراجعتكما

.بالخارجالودائععليالفوائدالنخفاضدوالرمليون 572.9علي
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مقارنة بالعام 2020/21مكونات ميزان دخل االستثمار خالل 
(بالمليار دوالر)السابق 
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البنك المركزي المصري: المصدر



أحدث التطورات ألداء ميزان المدفوعات خالل 
2020/21العام المالي 

البنك المركزي المصري: المصدر

لآلتيلةكمحصواملاليالرأسماليالحساببميزانللداخلالتدخلصافيقفز:

 18.7نحوبلغللداخلالتدفقصافيإليمصرفيالحافظةاستثماراتتحول
.دوالرمليار7.3نحوبلغللخارجتدفقصافيمقابل2020/21فيدوالرمليار

للداخلدفقتصافيليحققمصرفياملباشراألجنبياالستثمارصافيتراجع
وقد.2019/20فيدوالرمليار7.5مقابلدوالرمليار5.2نحوعلياقتصر

 االنخفاضذلكجاء
 
الصعيدليعاملباشراألجنبياالستثمارتراجعمعمتسقا

أزمةاراستمر عنالناجمةاملستثمرينملخاوفطبيعيةكنتيجةالعالمي
،كورونا

 
:التاليالنحوعليعامليا
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صافي االستثمار 
األجنبي المباشر

صافي استثمار 
الحافظة في مصر

االستثمارات األخرى
(صافي)

الميزان الكلي

(بالمليار دوالر)الحساب الرأسمالي والمالي 

2019/20 2020/21



أحدث التطورات ألداء ميزان المدفوعات خالل 
2020/21العام المالي 

 
 
:البترولبقطاعاملباشرةاألجنبيةاالستثمارات:أوال

السابقاملاليالعامخاللدوالرمليار1.1نحوبلغللداخلتدفقصافيمقابلوذلكدوالرمليار1.2نحوبلغللخارجتدفقصافيإليالبترولقطاعفياالستثماراتتحول 
 أجنبيةبترولشركاتتغذيةنتيجةدوالرمليار5.1بمبلغللداخللتدفقاتكمحصلةذلكويأتي)

 
مقابلدوالرمليار6.3بمبلغالخارجإليتحويالتمنهامطروحا

.(والتشغيلوالتنميةالبحثأعمالفياألجانبالشركاءتحملهاالتيالتكاليفاسترداد

 
 
:البتروليةغيربالقطاعاتاملباشرةاألجنبيةاالستثمارات:ثانيا

 البتروليةغيرالقطاعاتفياملباشرةاألجنبيةاالستثماراتشهدت
 
 ارتفاعا

 
دوالرمليار6.4نحوبلغللداخلتدفقصافيإليلتصلدوالرمليون 70.2بمقدارطفيفا

:لآلتيكمحصلةويأتي،%1.1نموبمعدل

 ارتفاع
 
:منكال

االستثمارات. .دوالرمليون 77.8إليلتصل%24.7بلغنموبمعدلجديدةشركاتتأسيسبغرضالواردة1

صافي. .دوالرمليار4.4نحوإليلتصل%11.5بمعدلالدائنةاألرصدةوفائضاملرحلةاألرباح2



أحدث التطورات ألداء ميزان المدفوعات خالل 
2020/21العام المالي 

 تراجعحينفي
 
:منكال

صافي. .دوالرمليار1.2نحوعليلتقتصردوالرمليون 259.6بمقدارالقائمةالشركاتأموالرؤوسلزيادةالواردةالتدفقات1

حصيلة. .دوالرمليون 54.5لتسجلدوالرمليون 89.2بمقداراملقيمينلغيرإنتاجيةوأصول شركاتبيع1

التحويالت. .دوالرمليون 616.4لتسجلدوالرمليون 49.8بمقداراملقيمينغيربمعرفةمصرفيعقاراتلشراءالواردة3

.2019/20عامفيدوالرمليار6.6نحومقابل)دوالرمليار6.4نحوبلغاستخدامصافياألجلومتوسطةطويلةوالتسهيالتالقروضسجلت•

دوالرمليار2.0نحوبلغسدادصافيمقابل2020/21عامخاللدوالرمليار1.5نحوبلغاستخدامصافياألجلقصيرةواملشتريناملوردينتسهيالتسجلتكما•
.املاض يالعام



مالحظات بشأن النتائج 
األخيرة لميزان 

المدفوعات



مالحظات بشأن النتائج األخيرة لميزان 
المدفوعات :رسائلعدة2020/21املاليللعاماألخيرةالنتائجتظهر

ضرورة. ستهدفالحجمإليلتصلالبتروليةغيراملصريةبالصادراتالنهوضعليتركيزمنالدولةتقومما1
ُ
.دوالرمليار100امل

استهداف. ونمواملصرية،ناعةالصوتعميقتوطينيستهدفالذيالهيكليةلإلصالحاتالوطنيالبرنامجخاللمنوهادفةجادةهيكليةبإصالحاتالصناعةقطاع1
.التشابكاتوتعميقاملحليةالتوريدسالسل

التركيز. الوطنيالبرنامجاور محمنمحور وهوالخاصالقطاعدور تعزيزخاللمنواملحلياألجنبياالستثمارلتشجيعاالستثمارومناخاألعمالبيئةتحسينعلي2
.املاض ي2021ابريلشهرأواخرفياملصريةالدولةأطلقهالذيالهيكليةلإلصالحات

علي. ،العالميشهدهالذيوالتضخمالطاقةوأزمةالعامليةكوروناجائحةتداعياتاستمرارمنالرغم3
 
الحافظةفيبيةاألجناستثماراتفياالرتفاعأنإالحاليا

.الخارجيةالصدماتمواجهةعليوقدرتهاملصري االقتصادفياألجانباملستثمرينثقةيعكس

استمرار. بنسبةالنقلومتحصالت%50.7بمعدلالسياحيةاإليراداتانخفاضإليتشيراألخيرةالنتائجألنوذلكوالنقلالسياحةقطاعيلدعمالدولةجهود4
.السابقبالعاممقارنة2020/21املاليالعامخالل4.5%



البنك المركزي المصري: المصدر

التياألخرىاألصولفيالتدهورانعكس

اسجلت خاللدوالرميار6.0قدرهعجزا

بنحومقارنة،2020/21الماليةالسنة

السابق،العامخاللفقطدوالرمليون100

...ء ميزان المدفوعات علي معدالت السيولة لدي البنوكأداتبعات 

االنعكاسات االقتصاديةأهم النتائج 
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(نيهبالمليون ج)صافي األصول األجنبية لدي البنوك 

انعكسوقد.الفترةنفسخاللالبنوكفياألجنبيةاألصولصافيانخفاضعلى

واضحهوكماالبنوكفياألجنبيةاألصولصافينمووتيرةتباطؤفيهذا

البيانيالرسمفي



شكراا 


