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 يلوح فى األفق الكساد -  2019 لعام مصر في الكلي االقتصاد توقعات  
 2019توقعات بحوث عربية أون الين للمؤشرات األساسية لإلقتصاد الكلى فى  موجز 
 2018% فى العام المالى 5.2مقابل  ٪4.8 عند 2019 المالية للسنة اإلجمالي المحلي الناتج نمو معدل. 
 13 مستوى إلى التضخم معدالت انخفاض٪. 
 للودائع.٪ 14.75 و لإلقراض٪ 15.75 إلى أساس نقطة 200 بواقع المركزي للبنك الرئيسية الفائدة أسعار خفض 
 بشكل تدريجى جنيه 19.1 إلى٪ 6.4 بنسبة الدوالر مقابل الجنيه قيمة ضعف . 
 للتصدير الموجهة والقطاعات معقولة بأسعار األساسية السلع على يقتصر ولكن ، الصناعي النشاط في معتدل تحسن. 
 والسياحة. والكهرباء والتكرير والغاز النفط أداء إيجابى لقطاعات استخراج 
  متتناقص و إن  نموبمعدل  ولكن اإلجمالي، المحلي الناتج في المساهمين أعلى من ضمن والبناء العقارات قطاعسيكون

 .كان أفضل من أداء األقتصاد الكلى
 البورصة الرئيسى الثالثينى مؤشر يرتفع أن نتوقع (EGX 30) 2019 في٪ 30 قدرها نقطة بزيادة 16.900 إلى. 
  فى العام 9.8مقابل  % من الناتج المحلى األجمالى كما هو مخطط من قبل الحكومة8.4تحسن عجز الموازنة الكلى الى %

 .2018المالى 
 مليار  93مقارنة ب 2019 المالية السنة على األقل في دوالر مليار 120 إلى يرتفع حجم الدين الخارجى أن المتوقع ومن

 .2018دوالر أمريكى فى العام المالى 
 مليار جنيه فى  7.7مقارنة ب  2019 المالية السنة في دوالر مليار 7 عند المباشر األجنبي االستثمار يستقر أن ونتوقع

 .2018العام المالى 
 وسط العالمي الضبابية على المستوى االقتصادية والبيئة الناشئة األسواق أزمة حدة تزايد مع نتوقع تراجع فى الميزان المالى 

 .إستثمارات المحافظ الماليةالمالية مما يؤدى الى ضعف  األسواق في الشكوك وتزايد العالمي االقتصاد نمو تباطؤ بوادر
 البترولية من حيث الحجم نتيجة تضاءل أحجام اإلستهالك  الواردات بسبب تضاءل التجاري الميزان عجز في نتوقع التحسن

والمستويات المنخفضة لسعر البترول الخام العالمى المواكب مع إطالق آلية تحرير تسعير المحروقات فى الداخل و ربطه 
 .2019العالمية فى عام الخام  بأسعار

 التجارة حركة لتباطؤ نتيجة السويس قناة عائدات انخفاض نتوقع ، 2019 عام بالنسبة الى ميزان المدفوعات الكلى في 
 وكذلك بالخارج، المصرية العمالة من التحويالت والحفاظ على مستويات مرتفعة من السياحة، عائدات وارتفاع العالمية،
 .أحجام اإلستهالك جم نتيجة تقلصالبترولية من حيث الح الواردات لؤبسبب تضا التجاري الميزان عجز في التحسن
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 2019 عام  طبقًا لمنظور المتوقع النموذج 
  معدالت الفقر تزايد 

o الفقر معدالت ارتفاع إلى 2017 عام منذ الدخل وبيانات واإلحصاء العامة للتعبئة المركزي الجهاز تقديرات تشير 
 من تحديثه تم قد الوطني الفقر خط أن االعتبار في األخذ مع. 2015 عام في٪ 27.8 مع مقارنة٪ 30.2 إلى

 عام بعد تحديده تم والذي ، شهرياً  جنيهاً  482 البالغ الحالي الخط من بدالً  ، شهرًيا جنيه 800 إلى جنيه 700
 في المدقع كمستوى الفقر( شهر/مصرياً  جنيهاً  1016) اليوم في أمريكي دوالر 1.9 الدولي البنك يحدد. 2015
 .العالم

o في فرد 100 لكل بطاقة 3.5 بـ مقارنة ، فرد 100 لكل بطاقة 22.6 مصر في الدفع بطاقات انتشار معدل وبلغ 
 الشرائية وضعف القوة الشديدة النقدية نقص السيولة ليعكس االئتمان بطاقات تغلغل مستوى يرتفع. 2016 عام

 .2016الجنيه فى  قيمة تخفيض منذ االستهالكية،
o المالي العام في جنيه مليار 265 إلى لتصل٪ 16 بنسبة األفراد واألسر لقطاع المصرفية القروض تسارعت 

 حين في ، 2017 المالي العام في٪ 12 قدره نمو معدل مقابل ،( الطبيعيين األفراد من منها٪ 97) 2018
 نمو معدل٪. 39 بـ مقارنة 2012 المالي العام في٪ 10 الشركات و المؤسسات عند قروض نمو معدل انخفض

  .السابق العام في
o  العام في٪ 75 مقابل 2018 المالي العام في٪ 72 إلى البنوك محفظة في الشركات قروض وزن نحسراو 

 .ثابًتا األسرية القروض وزن بقي حين في ، االسبق العام في٪ 81 و ، 2017 المالي
 

 و زهيد الثمن صغير الحجم توجه لكل ما هو 
o مصر للتنمية أوراسكوم مثل؛ السياحة،قطاع  إلى اإلضافة (ORHD.CA )، للمنتجعات المصرية (ERC) 

(EGTS.CA) ، السياحية القرى إلنشاء مكوير  شركة (RTVC.CA )مدرجة غير شركات) الغاز ستخراجإ وقطاع 
ن - باألساس بالبورصة و شركة غاز مصر  قوية للطرح األولى لشركة إنبى فرصة يعطي ذلك كان وا 

(EGAS.CA) )تكون أن أيًضا نتوقع ،2018 عام في الكلي االقتصاد مستوى على األداء أمتازا بقوة اللذان 
 .2019 ذات أداء مناسب في المالية والخدمات والمشروبات واألغذية العقارات

o 2019 ستكون ذات أداء جيد في ، األساسية والضروريات االحتياجات التى تدعم القطاعات أن نعتقد نحن ، 
 االئتمان مجال في العاملة الشركات إلى خاص بشكل نميل نحن. االستهالكي اإلنفاق في الشديد االنكماش بسبب

. 2019 في أكثر يتسع أن المتوقع ومن 2018 عام في اتسع قد االئتمان على االعتماد أن حيث ، االستهالكي
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 لألعمال إيجابية آفاق ندعم لكننا ، نمواً  بالضرورة يظهر لن بأكمله القطاع أن من الرغم على  

 .استهالكية وقروض معقولة بأسعار صغيرة وحدات تقدم التي التجارية
 

o نحن. 2019 في النتائج أفضل ستحقق الحجم الصغيرة األساسية الوحدات في العاملة الشركات فإن ، وهكذا 
مدينة نصر لألسكان  ،(HELI.CA) أي مصر الجديدة لألسكان والتعمير المتوسطة، اإلسكان شركات نفضل

 ، الكبرى العقاري التطوير شركات على ، (ELSH.CA) الشمس لألسكان و التعمير ، (MNHD.CA) والتعمير
 ، المختلفة الدخل تبعًا لمستويات المنتجات تنوع بسبب ، (TMGH.CA) مجموعة طلعت مصطفى باستثناء
  .المنظور األيجابى للقطاع السياحى جيد و هو ما يتواكب بشكل  المحفظة في الفنادق إدراج إلى باإلضافة

o أي شركة دومتى مكلفة، غير الحجم متوسطة منتجات التى توفر األغذية تصنيع شركات إلى نميل نحن 
.(DOMT.CA) للصناعات الغذائية وعبور الند (OLFI.CA)  يديتا للصناعات  على ، (EFID.CA) الغذائيةوا 

و كذلك نفضل السلع غير مرنة الطلب مثل منتجات الشركة الشرقية للدخان . الكبيرة األغذية تصنيع شركات
(EAST.CA). 

o والخدمات االستهالكي، واالئتمان ،تأجير التمويلىال ندعم التصور األيجابى لشركات نحن ، ذلك إلى باإلضافة 
 ضمن مختاراتنا ليست البنوك أن حين في التقليدية، المالية الخدمات أعمال على الصغرالمتناهى  للتمويل المالية

 .2019 في
o  مثل شركة التوفيق للتمويل التأجيرى،  2019و بناء عليه نرى األسهم التالية واعدة فى عام (ATLC.CA)  ،

 االستهالكية السلع تقسيط على أعمالها و التى تركز  (SRWA.CA) ثروة كابيتال القابضة لألستثمارات المالية
مع شركتها التابعة "أمان" لخدمات التقسيط  (RAYA.CA) ، راية القابضة لألستثمارات الماليةالسيارات وخاصة

 ،لخدمات البيع بالتقسيط ”valU“مع شركتها التابعة  (HRHO.CA) هيرمس القابضة –والمجموعة المالية 
 . كوربليسمع شركتها التابعة  (CICH.CA)باإلضافة إلى ذلك إلى سى آى كابيتال 

o  ومع ذلك، نتوقع منافسة ساخنة بين البنوك و شركات الخدمات المالية في أعمال االئتمان االستهالكي وبين
 شركات الخدمات المالية نفسها.

 االقتصادية ضعف األنشطة 
 اإلجمالي المحلي الناتج نمو معدل سجل (GDP )من ارتفاًعا ، 2018 المالي العام في٪ 5.2( ثابتة أسعار) عوامل بعدة 

 للسنة اإلجمالي المحلي الناتج نمو معدل حيث تتوقع بحوث عربية أون الين ان يكون ، 2017 المالي العام في٪ 3.6
 .والخاص سواء العام االستهالك، مستويات انخفاض بسبب ومسجاًل  تقلص ،٪ 4.8 عند 2019 المالية
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   والتكرير والغاز النفط استخراج باستثناء االقتصادية األنشطة تتضاءل أن نتوقع ، 2019 عام في 

 المحلي الناتج في المساهمين أعلى من ضمن سيكون والبناء العقارات قطاع أن نرى فإننا ، ذلك ومع. والسياحة والكهرباء
 .متناقص بمعدل نمو ولكن اإلجمالي،

 
 

 الدولي التمويل معهد خفض (IIF )في٪  5.6 من بانخفاض ،٪  5 إلى مصر في اإلجمالي المحلي الناتج لنمو توقعاته 
 .والغاز السياحة قطاعي ستكون للنمو الرئيسية العوامل أن يرى حين في ،2019العام المالى 

 للبنك الرئيسية الفائدة أسعار يدعم خفض مما ،٪ 13 مستوى إلى التضخم معدالت انحسار ترى بحوث عربية أون الين 
 الجنيه قيمة هو من شأنه ان يضعف ، للودائع٪ 14.75 و لإلقراض٪ 15.75 إلى أساس نقطة 200 بواقع المركزي
 و ان كان معتدل، تحسن الصناعي و ان كان من المتوقع ان يشهد النشاط .جنيه 19.1 إلى٪ 6.4 بنسبة الدوالر مقابل
 .للتصدير الموجهة والقطاعات دةزهي المعروضة بأسعار األساسية القطاعات التى توفر السلع على يقتصر

  مستقبالً  ضعف األنشطة اإلقتصاديةتوقعات إشارات 
 معدالت تكون حيث مستقباًل، تنذر بكساد إقتصادي مصر على السندات في العائد منحنى في الهيكلية التغيرات إن 

 ويشير. حالياً  معكوس سندات منحنى عائد إلى يؤدي مما ، األجل طويلة الفائدة أسعار من أعلى األجل قصيرة الفائدة
 إلى ،(االقتصادي اإلصالح قبل) العملة قيمة تخفيض قبل كان كما األعلى، إلى العادي الشكل ذي السندات عائد منحنى
( IIF) الدولي التمويل معهد يرى. القصير األجل معدالت األجل طويلة العائدات تفوق ما وعادة - مستقبالً  إيجابي اتجاه
 .مواتاة األقل العالمية والبيئة الهيكلية االختناقات بسبب ، 2022 المالي العام في٪ 4 إلى سينخفضمصر  نمو أن

 الطاقة أسعار تحرير خلفية على 2018 عام من الثانى النصف فى النفطية غير الصناعية القطاعات فى النمو تراجع 
 .2016 فى اإلقتصادى اإلصالح برنامج منذ المتوالية

 في لإلسراع ضغط عامل يعد مراجعة أداء األقتصاد مصر على التصويت الدولي النقد لصندوق التنفيذي تأجيل المجلس 
لغاء والطاقة الوقود ألسعار الكامل التحرير تنفيذ  على الموافقة قبل ، أخرى أمور بين من والطاقة، الوقود دعم وا 

 لقرض ملياردوالر أمريكى 12أمريكى من إجمالى مليار دوالر  2بخيرة و التى تقدر األ الشريحة الخامسة و قبل
 كاملةً  الطاقة أسعار لتحرير يضغط الدولي النقد صندوق بأن نظرنا وجهة يؤكد هذا ، وبالتالي. الدولي النقد صندوق

 . 2019 عام أوائل في
 الشركات العاملة،  المتالحقة من شأنه تقويض األنشطة اإلقتصادية و تقليص ربحية والرسوم العبء المتزايد للضرائب

 فرضت ، الدولي النقد صندوق متطلبات لتلبية 2019 المالية السنة في٪ 8.4 إلى الموازنة عجز لخفض محاولة في
صدار ، الجديدة المحمولة الهواتف خطوط على رسوًما الحكومة فرضت .2018 عام في الضرائب من العديد الحكومة  وا 
صدار ، القيادة تراخيص  ورسوم ، الرسوم ومحطات ، األجانب والمقيمين ، والسجائر التبغ ومبيعات ، السفر جوازات وا 
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يرادات ، والكيماويات ، والتشييد والبناء ، والمشروبات واألغذية ، األدوية   . البتروكيماويات قطاع وا 

 الدخل ضريبة عن قانون الحكومة أعلنت ، 2018 ديسمبر و في .الطبية والرخص ، الجديد الصحي التأمين قانون
 .2019 في الجديد

 
 

 

 أداء جيد لقطاعات محدودة 
 المالي العام في٪ 3.6 من ارتفاًعا) 2018 المالي العام في٪ 5.2 إلى المحلي الناتج إجمالي نمو معدل أرتفع 

 أربعة أن ونالحظ الربع المقارن من العام السابق في٪  4.8 مقابل٪  5.3 فى الربع األخير نسبة بلغ(. 2017
 من أقل نمواً  المتبقية االقتصادية القطاعات أظهرت اإلجمالي، بينما المحلي الناتج نمو معدل على تفوقت فقط قطاعات

 . متناقص أو ثابت بمعدل اإلجمالي المحلي الناتج نمو
  بنسبة السياحة ارتفعت حيث. النفط وتكرير الغاز واستخراج السياحة قطاعات ، 2018من القطاعات األفضل أداء فى 

٪ 2.1 من ارتفاع٪ )17.9 إلى الغاز استخراج نسبة وارتفعت ،( 2017 المالي العام في٪ 3.9 من ارتفاًعا٪ )37.7
 2007 المالي العام في٪ 3.1 انكماش من٪ 4.1 بنسبة نمو إلى البترول تكرير وتحولت ،( 2017 المالي العام في
 الناتج نمو معدل دون يزال ال لكنه ،٪ 3.7 من مرتفًعا ،٪ 5.0 عند معتداًل  نمًوا 2018 عامالنشاط الصناعي  شهد. 

 .اإلجمالي المحلي
 عبر االنتشار نمو واسع من بدالً  ، االستثنائية القطاعات من قليل عدد خالل من المستدام النمو يتحقق أن يمكن ال 

 السنة في٪  4.8 إلى اإلجمالي المحلي الناتج نمو معدل انخفاض تتوقع بحوث عربية أون الين ، وهكذا .القطاعات
 .القطاعات معظم عبر األنشطة تباطؤ المحدودة، مع االنتقائية القطاعات في االستثنائي النمو بسبب ، 2019 المالية

 2019إلقتصاد الكلى فى العامة لمؤشرات ال 
  ازنة العامةإنحسار عجز المو 

o 2019/2020 خالل٪  7 و 2018/2019 خالل عام٪  8.4 إلى الموازنة عجز خفض الحكومة تعتزم 
 أن ترى بحوث عربية أون الين .2017/2018 في اإلجمالي المحلي الناتج من٪  9.8 عجز مع مقارنة
 باإلضافة ،2016 معا ذمن معدالمتواصل لل الخفض ببسب ، ذلتنفيوا قللتحقي لقاب نةوازلما زعج ضتخفي

 .طلنفا رسعاأ ضنخفاا لیإ
 

  التضخمتراجع معدالت  
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  o في سنوي أساس على٪ 15.7 إلى إنحسارًا الى السنوي التضخم العام سجل معدل 

 بنسبة سنوًيا متوسًطا مسجالً  ، 2018 أكتوبر في سنوي أساس على٪ 17.5 مقابل 2018 نوفمبر
14.6.٪ 

o المستحقة ، منهما لكل دوالر مليار 2 بقيمة األخيرتين الشريحتين الدولي النقد صندوق قرض يدفع أن يجب 
 .للقرض كمتطلب والطاقة الوقود أسعار تحرير مع التضخم معدالت رفع إلى ، 2019 عام ويونيو يناير في
 
 
 

o  ن  األسعار سيؤدى الى في إضافي ارتفاع أي ًا حيث اندسعار مجدرفع األ لتقبل السوق تشبع نتوقع كنا وا 
 .االقتصادية بشكل مباشر األنشطة وتقليص اإلنفاق من للحد

o 2019 في االستهالكي اإلنفاق تقلص إلى التضخم معدل في االنخفاض المتوقع نرجع ، نظرنا وجهة من، 
 ٪. 13 إلى التضخمية نتوقع خفض الضغوط

 
  معدالت الفائدة الرئيسية:تخفيض 

o األثر لتقييم 2019 عام من األول الربع في تغيير دون الفائدة أسعار على المركزي البنك يحافظ أن نتوقع 
 ، الدولي النقد صندوق قرض من مطلوب هو كما التضخم معدالت على والطاقة الوقود أسعار لتحرير المتغير

 .مليار دوالر امريكى 2الخامسة المقدرة ب  الشريحة تسليم مع 2019 يناير في تنفيذه تم إذا
o نقطة 100 بمقدار الفائدة أسعار خفض في المركزي البنك يفكر فقد ، األسعار تحرير تأخر إذا ، ذلك بخالف 

 داخل ،٪ 13 مستوى إلى التضخم معدالت في متوقع انخفاض مع ، 2019 عام من األول الربع في أساسية
 .المتوقع التضخم وارتفاع الطاقة أسعار تحرير قبل ، المركزي المحددة من قبل البنك منطقةال

o نقطة 200 بمقدار متوقع تخفيض مع توسعية نقدية سياسة المركزي البنك يتبنى أن نتوقع ، 2019 في 
 . لإلقراض٪ 15.75 و للودائع٪ 14.75 إلى الرئيسية الفائدة أسعار لتخفيض أساسية

 
 سعر الصرف للجنيه المصرى مقابل الدوالر األمريكى:ضعف طفيف ل 

o الصرافة شركات تقوم حيث ، شقين ذو أصبح ، حيث ان التسعير الصرف الموازي سوق إستئناف نالحظ 
، (تماماً  2018متوافق مع توقعات بحوث عربية أون الين فى . )جنيه 18.4 : جنيه 18.2 بسعر بالبيع

 بينما  تثبت البنوك سعر الصرف نتيجة لعدم توافر النقد األجنبى للتناقص فى أصولها األجنبية. 
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 2019 لعام مصر في الكلي القتصادل الرؤية المستقبلية
 األفق فى يلوح الكساد

 2019يناير  3
  o يرجنيه مص 19.1لى إ تدريجى شكلفيفة بطرة و بصف ر لصار سع ضينخفأن قع ونت 

 تحرير لىإساسًا أذلك  جعريم ، و 2020م في عا٪( 5.8) تقريباً جنيه  20.2 و 2019في ٪( 6.4)
 . نشطة األقتصاديةالتى سوف تحد من الطلب على العملة األجنبية نتيجة بطء األ اقة طلر اسعاأ
 

 باهظة التكلفة القروض: 
o جنيه ترليون 5.4) دوالر مليار 298.5 إلى سنوي أساس على٪ 17 بنسبة مصر في الديون إجمالي ارتفع 

 المالية السنة نهاية بحلول اإلجمالي المحلي الناتج من٪  149 إلى ليصل الدين إجمالي ارتفع(. مصري
 .2017العام المالى  نهاية في اإلجمالي المحلي الناتج من٪  124 مقابل 2018

 
o أساس على٪  17.7)+  2018 المالي العام نهاية في أمريكي دوالر مليار 93 إلى الخارجي الدين تضخم 

 في المحلي الناتج إجمالي من٪  33.6 مقابل اإلجمالي المحلي الناتج من٪  37 يعادل ما وهو ،( سنوي
 .2019 المالية السنة في دوالر مليار 120 إلى يرتفع أن المتوقع ومن ، 2017 المالي العام

o التمويل مؤسسة من دوالر مليار 11.3 على مصر حصلت ،2019النصف الثانى من العام المالى  في 
 والصرف المياه لمشروعات الكويتي والصندوق ، اآلسيوي التنمية بنك األوروبي، االستثمار بنك الدولية،
 .أمريكي دوالر مليار 104.3 إلى الخارجية الديون زيادة إلى أدى مما والمترو، الصحي

o ديسمبر في أساس نقطة 391 إلى سنوات 5 لمدة المصرية السيادية الديون على التأمين تكلفة ارتفعت 
 ارتفع ، أيضا. العام بداية عن أساس نقطة 75 بزيادة ، 2017 يوليو منذ مستوى أعلى وهو ، 2018
 القدرة مخاطر زيادة يعكس مما ، أساس نقطة 32 بمقدار سنوات 5 لمدة مصر في الخاص المخاطر مؤشر
 .الديون سداد على

o خدمات عبء من وتزيد ،٪ 2.5 إلى لتصل ، التوالي على األمريكية الفائدة أسعار ترتفع ، ذلك على عالوة 
 في٪  29 إلى والخدمات السلع للصادرات /الخارجية الديون خدمة ارتفعت نسبة. مصر في الخارجي الدين
 .2017في العام المالى ٪  19.7 مع مقارنة ، 2018 المالي العام

o حيث  الديون نسبة حيث من العالم مستوى على حكومية عائدات ثالث أعلى بين الثالثة المرتبة مصر تحتل
 من تعاني التي٪( 16) تركيا تتقدم حيث ،٪( 20 إلى الخزينة سندات عائدات تصل)% 18تبلغ حوالى 

 ألزمة %( المسسببان األساسيان53%، 20وفنزويال ) األرجنتين وتشارف الحالية االقتصادية التهديدات
 .الناشئة االسواق

 
  صافى اإلستثمار األجنبى المباشر:إستقرار 
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 األفق فى يلوح الكساد

 2019يناير  3
  o على٪ 2.5-) أمريكي دوالر مليار 7.7 عند المباشر األجنبي االستثمار صافي استقر 

،  2017 المالية السنة في دوالر مليار 7.9 عن طفيف بانخفاض ، 2018 المالي العام في( سنوي أساس
 التدفقات معظم تأتي. 2017 المالي العام في٪ 3.4 مقابل اإلجمالي المحلي الناتج من٪ 3.1 و يمثل
 والمملكة المتحدة الواليات تعتبر حيث ، والكهرباء النفط وتكرير الغاز استخراج من الطاقة قطاع من الداخلة
 .الرئيسيون المستثمرون هم وهولندا واإلمارات وبلجيكا المتحدة

o و لكن تظل رؤيتنا  2019 المالية السنة في دوالر مليار 7 عند المباشر األجنبي االستثمار يستقر أن ونتوقع
 المستثمرون يتطلع حيث ، عام بشكل العامة واالكتتابات الحكومية الثانوية للطروحات العروض لنجاح إيجابية
 .بشكل خاص والكيماويات والغاز النفط قطاعي إلى األجانب

 
 
 

 :الميزان التجارى 
o من٪ 14.9 إلى ليصل طفيف بشكل تحسن حيث دوالر، مليار 37.2 عند ثابًتا التجاري الميزان عجز ظل 

 صادرات إلى التجاري الميزان استقرار ويعزى .2017 المالي العام في٪ 15.9 مقابل اإلجمالي المحلي الناتج
 .سنوي أساس نمو على٪ 33 من أكثر أي ، دوالر مليار 8.8 إلى تصل التي النفط

o مليار 12.5 إلى لتصل سنوي أساس على٪  4.2 بنسبة متواضع بشكل البترولية الواردات نمت حين في 
 المحلي. االستهالك انخفاض بسبب وذلك ، 2018 المالي العام في دوالر

o البترولية من حيث الحجم نتيجة تضاءل  الواردات لتضاؤ بسبب التجاري الميزان عجز في نتوقع التحسن
المنخفضة لسعر البترول الخام العالمى المواكب مع إطالق آلية تحرير تسعير أحجام اإلستهالك والمستويات 

 .2019الخام العالمية فى عام  المحروقات فى الداخل و ربطه بأسعار
 

 :ميزان الخدمات 
o رالدو ونبلي 11.1 الفائضصافي  يصلل ويسن سساأ علی٪ 98 بنسبة اعاً تفار تمادلخسجل ميزان ا 

  ، و هو مما أسهم بشكل مباشر و رئيسى فى فائض ميزان المدفوعات الكلى.  2018 لماليا ملعاا في يکيرمأ
o  مرة 1.3 بمعدل الضعف من بأكثر السياحة، عائدات في بارز بنمو مدفوع الخدمات فى فائض ميزانالنمو 

 .الخصوص وجه على واأللمان الخليجيين السياح من مدعوًما ، دوالر مليار 9.8 إلى ليصل
o 2018 في دوالر مليار 5.7 بقيمة إيرادات لتسجل٪ 16.3 بنسبة مفاجًئا ارتفاًعا السويس قناة حققت ، 

 حجم يتباطأ أن الدولي النقد صندوق ويتوقع. دوالر مليار 5.0 البالغة القياسية التاريخية اإليرادات من أعلى
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 2019يناير  3
و  الحواجز تزايد مع ، 2018فى عام  ٪4.2 مقابل 2019 عام في٪ 4 إلى التجارة  

 .2019 في السويس قناة إيرادات في انخفاض حدوث نتوقع وبالتالي،. الحروب التجارية
 

 :ميزان التحويالت الجارية 
o مليار دوالر فى العام المالى  26.6 إلى سنوي أساس على٪  21.1 بنسبة الجارية التحويالت ارتفعت

 العام في أمريكي دوالر مليار 26.3 بمبلغ بالخارج العاملين المصريين تحويالت ، تاثرًا بتدفقات و2018
 .سنوي أساس على٪ 20.6 بزيادة أي ، 2018 المالي

o مع الصعبة االقتصادية والبيئة الخليجي التعاون مجلس دول في اإلعتماد على العمالة المحلية من الرغم على 
القدرة  قيود مع سيما ال ، باسرهم مرتبطين يزالون ال المغتربين المصريين فإن المستقرة، غير النفط أسعار

 .مصر في عائالتهم تواجه التي التضخمية الشرائية والضغوط
 

o صافي القدرة الشرائية  ارتفاع مع خاصة ، العقارية االستثمارات في جذابة مصر تزال ال ذلك، إلى باإلضافة
  للمغتربين حيث يعتمد دخلهم على العملة األجنبية. 

 
 :الميزان المالى 

o ونبلي 22.1 لیإ 2017 سنة في يکيرمأ رالدو ونبلي 31.1من ٪  9 ضبانخفا لماليا ميزانلا دهورت 
 حيث ، دوالر مليار 7. 7 عند ثابًتا المباشر األجنبي االستثمار وظل . 2018 لماليا ملعاا في يکيرمأ رالدو

 .2018 المالي العام في فقط سنوي أساس فقط على٪ 2.5 بنسبة انخفض
o 15.9 من بانخفاض ، أمريكي دوالر مليار 12 إلى المحافظ المالية استثمارات ضعفت ، أخرى ناحية من 

 .سنوي أساس على٪  24.5 بنسبة كبير انخفاض وهو ، 2017 المالي العام في دوالر مليار
o تزايد مع ، المالية األوراق وبورصة الحكومي الدين أدوات الى خروج األستثمارات األجنبية من يرجع الهبوط 

 نمو تباطؤ بوادر وسط العالمي الضبابية على المستوى االقتصادية والبيئة الناشئة األسواق أزمة حدة
 .والصين أمريكا بين التجارية الحرب استمرار حول المالية األسواق في الشكوك وتزايد العالمي االقتصاد

o الماضي نوفمبر في جنيه مليار 43.6 بنحو انخفاضه المصرفي القطاع في األجنبية األصول صافي واصل 
 األجنبية األصول صافي وانخفض. أكتوبر في جنيه مليار 187.9 بـ مقارنة جنيه مليار 144.3 إلى ليصل
 .أكتوبر نهاية في جنيه مليار 287.1بـ مقارنة نوفمبر بنهاية جنيه مليار 275.8 إلى المركزي للبنك

 
 :ميزان المدفوعات الكلى 
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  o اإلجمالي المدفوعات ميزان حقق (BOP ) ًفي أمريكي دوالر مليار 12.8 بقيمة فائضا 

 سجل. 2017 المالي العام مستوى من٪ 6.8 بنسبة انخفاض تسجيل من الرغم على ،2018 المالي العام
 في٪ 5.8 مقابل 2018 المالي العام في اإلجمالي المحلي الناتج من٪ 5.1 نسبة المدفوعات ميزان فائض
 . 2017 المالي العام

o في ، دوالر مليار 11.1 عند الخدمات ميزان تحويالت قبل من باألساس مدعوم المدفوعات ميزان فائض إن 
 .تسجيل عجز مزمن على والميزان المالى ، والميزان الجارى ، التجاري الميزان أستمر حين

o وارتفاع ، العالمية التجارة حركة لتباطؤ نتيجة السويس قناة عائدات انخفاض نتوقع ، 2019 عام في 
 وكذلك ، بالخارج المصرية العمالة من التحويالت والحفاظ على مستويات مرتفعة من السياحة، عائدات
أحجام  من حيث الحجم نتيجة تقلص البترولية الواردات لتضاؤ بسبب التجاري الميزان عجز في التحسن

 .اإلستهالك
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مصادر متوفرة و متاحة للجميع علما بأن هذا التقرير ال يجب أن يعتد به كحافز تم إعداد هذا التقرير بواسطة إدارة البحوث بالشركة من 
رة للشراء أو البيع أو إتخاذ أية قرارات إستثمارية و أن ما به من آراء و معلومات في إعتقادنا إنها عادلة و دقيقة وقت نشرها. و إن إدا

تخدام المعلومات الواردة في هذا التقرير في إتخاذ أية قرارات إستثمارية. البحوث ال تتحمل أي مسئولية نتيجة ألية خسائر ناتجة عن إس
برجاء العلم بأن تلك التوصية هي طبقا للتحليل المالي والذي يدرس القيمة العادلة للسهم، آخذا في اإلعتبار أرباح الشركة على المدى 

 ي ال تأخذ في اإلعتبار إال الطلب والعرض اللحظي في البورصة.الطويل ويمكن أن تتعارض هذه التوصية مع توصية التحليل الفني والت
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 قســــــم البــــــحوث

 ميخائيل فوزى سالي /ة األستاذ

 مدير إدارة البحوث

SMikhail@arabeyaonline.com 

 

 عالء أحمد األستاذ /                         ندا أمل األستاذة /                   مصطفى شفيع األستاذ /           

 محلل مالي                                       محلل مالي                                        محلل مالي                      

       AAhmed@arabeyaonline.com                 ANada@arabeyaonline.com              MShafie@arabeyaonline.com 

 

مايكل أرميااألستاذ/   

  رئيس قسم التحليل الفنى

MArmia@arabeyaonline.com 

 

األستاذة / ريهام ياسر                     األستاذ/عمر حسين                   

المــــؤسسات  إدارة مبيعاترئيس                           رئيس إدارة مبيعات األفراد             

       OHussein@arabeyaonline.com                     RYasser@arabeyaonline.com 

 

ليلي طارق      األستاذة /               األستاذ / معتز عشماوي                

الفروع             –العضو المنتدب            العضو المنتدب                    

        MHassan@arabeyaonline.com              LTarek@arabeyaonline.com 

 

 

الموقع اإللكتروني الجديد للشركة  : www.arabeyaonline.com 

الموقع اإللكتروني الخاص بالتداول  www.aolbeg.com    
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