
ي رصد أداء ميزان املدفوعات املصر
19-خالل أزمة كوفيد

2020/21تطورات الربع األول من العام املايل 
أحدث التطورات وأهم النتائج



حمتويات العرض
تعريف بهيكل ميزان املدفوعات ومكوناته▪

أحدث التطورات ألداء ميزان املدفوعات خالل ▪
2020/21فرتة الربع األول من العام املايل 

أهم النتائج▪



ات تعريف بهيكل ميزان املدفوع
ومكوناته



تعريف بهيكل ميزان الدفوعات ومكوناته

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



تعريف بهيكل ميزان الدفوعات ومكوناته

تاملعامالإمجايلتضمقائمةهواملدفوعاتميزانيعترب▪
لدانالبمعبلدبهايقومالتيالدوليةوالتجاريةاملالية

.واحدةسنةتكونماعادةحمددةزمنيةفرتةخاللاألخرى

مناملزيدتستوردالدولةأناملدفوعاتميزانعجزيعني▪
أنجيب.تصدرمماأكثراملالورأسواخلدماتالسلع

املدىعلى.وارداتهامثنلدفعأخرىدولمنتقرتض
والعكس.للبالداالقتصاديالنموذلكيغذي،القصري
.فائضوجودحالةيفصحيح

مفاهيم ميزان
املدفوعات 



تعريف بهيكل ميزان الدفوعات ومكوناته

:اآلتيعلياملدفوعاتميزانحيتوي:املدفوعاتميزانمكونات▪

:يتضمنوالذياجلارياحلساب:أوالا ❖
o(واخلدماتالسلعمنوالوارداتالصادرات)للبلدالتجاريامليزان
oعواملمدفوعاتصايف)اإلنتاجعواملدخولعليحيتويالذيهو:اخلدماتميزان

(اخلارجمناإلنتاج
o(صايف)االستثماردخلميزان
oاملباشرةالتحويالتصايف

:يتضمناملايلاحلساب:ثانياا ❖
oاحملليةلألصولاألجنبيةوامللكيةاألجنبيةلألصولاحملليةامللكيةيفالتغيريات.
oاألخرىواالستثماراتاحلافظةاستثمارات،املباشرةاألجنبيةاالستثمارات.
oاختلقفإنها،احملليةامللكيةمنأكثراألجنبيةامللكيةزادتإذا

ا
هذا.املايلاباحلسيفعجز

نمأسرعبشكل،الشركاتوأسهموالسلعالذهبمثل،أصوهلاتبيعالدولةأنيعني
.األجنبيةاألصولعلىاحلصول



تعريف بهيكل ميزان الدفوعات ومكوناته

:اآلتيعلياملدفوعاتميزانحيتوي:املدفوعاتميزانمكونات▪

:يتضمنوالذيالرأمسايلاحلساب:ثالثاا ❖

دخلعلىتؤثرالالتياملاليةاملعامالتعليالرأمسايلاحلسابحيتويفهوالرأمسايلاحلسابأما
.احلدودعربالتأمنيمدفوعاتمثلمدخراتهأوإنتاجهأوالبلد



أحدث التطورات ألداء ميزان 
ول املدفوعات خالل فرتة الربع األ

2020/21من العام املايل 



ول أحدث التطورات ألداء ميزان املدفوعات خالل فرتة الربع األ
2020/21من العام املايل 

5.08

0.28

0.23

-3.50

-0.07

-4.00 -2.00 0.00 2.00 4.00 6.00

Q1 2017/18

Q1 2018/19

Q1 2019/20

Q4 2019/20

Q1 2020/21

2020/21الرصيد الكلي خالل الربع األول –ميزان المدفوعات 

(بالمليار دوالر)

البنك المركزي المصري: المصدر

بوادراملدفوعاتمليزاناحلديثةالنتائجتعكس▪
19-كوفيدالعامليةاألزمةمننسبيتعايف

 
ا
:2019/20املايلالعاممنالرابعبالربعمقارنة

ااملدفوعاتميزانسجلحيث➢
ا
 عجز

ا
اطفيف

مقارنة،أمريكيدوالرمليون69.2قدره
يفأمريكيدوالرمليار3.5قدرهبعجز
.(2020يونيو/أبريل)السابقالربع

اذالتعايفهذاالبيانيالرسمويوضح➢
للميزانالكليالرصيديفالفرقيربز

والربع2019/20منالرابعالربعخالل
.لهالتايل



ول أحدث التطورات ألداء ميزان املدفوعات خالل فرتة الربع األ
2020/21من العام املايل 

البنك المركزي المصري: المصدر

:إيلأساسيبشكلالتحسنمصادرترجع▪

قدوالذياجلارياحلسابعجزانكماش➢
سجلليالسابقبالربعمقارنةحتسناا شهد

مليار3.8مقابل،أمريكيدوالرمليار2.8
.أمريكيدوالر

ايلواملالرأمسايلاحلسابرصيدحتسنكما➢
،السابقبالربعمقارنةملحوظبشكل

مليار3.9بنحوداخليتدفقصايفمسجل
دوالرمليار1.3مقابلأمريكيدوالر

2019/2020الرابعالربعخاللأمريكي
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ول أحدث التطورات ألداء ميزان املدفوعات خالل فرتة الربع األ
2020/21من العام املايل 

البنك المركزي المصري: المصدر

احلسابميزانعجزتراجعأسبابالرسميوضح▪
2020/21عاممناألولالربعخاللاجلاري
:حيثالسابقبالربعمقارنة

يفلنيالعاماملصرينيحتويالتيفالزيادةنالحظ➢
أمريكيدوالرمليار8إىلارتفعتالتياخلارج
6.2بـنحومقارنة2020/21األولالربعخالل
.السابقالربعيفأمريكيدوالرمليار

طفيفاا حتسناا اخلدماتميزانشهدكما➢
دوالرمليون876.3امليزانفائضبلغحيث

مقابل2020/21األولالربعخاللأمريكي
الربعخاللدوالرمليون550.1يبلغفائض
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(بالمليار دوالر)مكونات ميزان المعامالت الجارية 

2020يونيو/أبريل 2020سبتمبر /يوليو



ول أحدث التطورات ألداء ميزان املدفوعات خالل فرتة الربع األ
2020/21من العام املايل 

البنك المركزي المصري: المصدر

تفاعاريتضحالتجاري،امليزانأرصدةإيلبالنظر▪
4.7مسجلةالبرتوليةغريالصادراتعائدات

ةالسنمناألولالربعخاللأمريكيدوالرمليار
مليار4.3بنحوـمقارنة،2020/2021املالية
.السابقالربعخاللأمريكيدوالر

ةالبرتوليالصادراتعائداتارتفعتوباملثل،▪
دوالرمليار1.6بلغتوالتيطفيفةزيادةولكن

(2020سبتمرب/يوليو)الفرتةخاللأمريكي
.دوالرمليار1.2حوايلمقابل

غريالتجاريامليزانعجزتراجعأيضاا نالحظ▪
زانامليفائضيفأيضاا طفيفوتراجعالنفطي
.النفطيالتجاري

1.2

4.3

-0.8

-13.0

-8.8

0.35
1.6

4.7

-1.5

-13.4

-8.7

0.1

-16.0

-14.0

-12.0

-10.0

-8.0

-6.0

-4.0

-2.0

0.0

2.0

4.0

6.0

الصادرات 

البترولية

الصادرات 

األخرى

الواردات 

البترولية

الواردات 

األخرى

الميزان 

التجاري غير 

النفطي

الميزان 

التجاري 

النفطي

أرصدة الميزان التجاري النفطي والغير النفطي

(بالمليار دوالر)
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ول أحدث التطورات ألداء ميزان املدفوعات خالل فرتة الربع األ
2020/21من العام املايل 

البنك المركزي المصري: المصدر

دوالرمليون326بنحوزيادةحمققاا ٪59.3بنسبةاخلدماتميزانرصيدصايفارتفع▪
اذلكويرجع،2019/2020الرابعبالربعمقارنة2020/21األولالربعيفأمريكي

ا
أساس

دوالرمليار2.7بـنحومقارنةأمريكيدوالرمليار3.4إىلاخلدماتمتحصالتزيادةإىل
.السابقالربعخاللأمريكي
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باملليار دوالر( 2020سبتمبر /يوليو)متحصالت ميزان الخدمات خالل الفترة 

النقل السفر متحصالت حكومية متحصالت أخري 
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باملليار دوالر( 2020سبتمبر /يوليو)مدفوعات ميزان الخدمات خالل الفترة 

النقل السفر مصروفات حكومية مدفوعات أخري 



ول أحدث التطورات ألداء ميزان املدفوعات خالل فرتة الربع األ
2020/21من العام املايل 

أمريكيدوالرمليار3.1إىلأمريكيدوالرمليون891.5مبقداراالستثماردخلميزانعجزاتسع▪
االستثماردخلمتحصالتسجلتحيث؛(2019/2020الرابعالربعيفأمريكيدوالرمليار2.2من)

دوالرمليون259.2مقابل)2020/21املاليةالسنةمناألولالربعيفأمريكيدوالرمليون57.5
الشركاتعفروأرباحوحتويالتباخلارج،املصرينيودائععليالفوائدمنكلاخنفاضنتيجة.(أمريكي
.اخلارجمنالواردةاملصرية

 دوالرمليون261.2مبقداراخنفضقداالستثماردخلميزانعجزأنبالذكر،واجلدير▪
ا
بالربعمقارنة

362.3مبقداراملباشراالستثمارعناملدفوعةاألرباحلرتاجعنتيجةوذلك2019/20عاممناألول
ولالبرتشركاتأرباحلرتاجعأساسيةنتيجةذلكيأتي.دوالرمليار1.9حنوإيللتصلدوالرمليون

املرحلةألرباحاارتفعتبينماللبرتول،العامليةاألسعاربرتاجعتأثرتالتيمصريفالعاملةاألجنبية
.قائمةشركاتأموالرؤوسيفاستثمارهاإعادةمتوالتي



ول أحدث التطورات ألداء ميزان املدفوعات خالل فرتة الربع األ
2020/21من العام املايل 

البنك المركزي المصري: المصدر

كلبشواملاليةالرأمساليةاحلساباتحتسنت▪
ارتفعتحيث،السابقالربععنملحوظ

بشكل((FDIاملباشرةاألجنبيةاالستثمارات
مليار1.5منأمريكيدوالرمليار1.6إىلطفيف

املايلالعاممنالرابعالربعخاللأمريكيدوالر
2019/2020.

▪ 
ا
املالرأستدفقصايفهناككان،ذلكإىلإضافة

مليار6.7بلغتالتياحملفظةاستثماراتيف
دوالرمليون637مبقدارمقارنةأمريكيدوالر

.فقطأمريكي
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واملالي

صافي االستثمار 

األجنبي املباشر

صافي استثمار 

الحافظة في مصر

ى االستثمارات األخر 

(صافي)

امليزان الكلي

(باملليار دوالر)الحساب الرأسمالي واملالي 

2020يونيو/أبريل 2020سبتمبر /يوليو



أهم النتائج



أهم النتائج

البنك المركزي المصري: المصدر

بشكلالبنوكلدياألخرىاألصولتراجعت▪
منبعالراالربع)املتتالينيالربعنيخاللكبري

السنةمناألولالربع-2019/20املاليةالسنة
وقد.دوالرمليار8.4بقيمة(2020/21املالية

يةاألجنباألصولصايفتدهورعلىذلكانعكس
(NFA)سانعكوقد.الفرتةنفسخاللالبنوكيف

هوكماالبنوكيفNFAمنووتريةتباطؤيفهذا
.املوضحالبيانيالرسميفواضح
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(باملليون دوالر)صافي األصول األجنبية لدي البنوك 

...ء ميزان املدفوعات علي معدالت السيولة لدي البنوكتبعيات أدا



أهم النتائج

املاضينيرينالشهخاللتزايدتقداحملليةالسيولةيفبالتغرياخلاصةالبياناتأحدثأنمالحظةميكن
أناصةخ،النقدياملعروضمنمستقبليةتضخميةضغوطتتحققأناملتوقعمنأنهإىليشريمما

.2020عامخاللاألساسيةالنقاط400بنسبةالفائدةأسعارخلفضميللديهاملركزيالبنك

باملليون ( M2)تدفق السيولة احمللية 
جنية مصري

البنك المركزي المصري: المصدر



شكراا 


