
 

1 
 

 حذر توقع مع ،2019 خالل والمحلي العالمي اإلقتصادي المشهد علي قرب عن نظره
  الجديد. للعام

 ورقه بحثيه.
  2019يناير  6

 
 

مؤشرات ما هو قادم محفزه عام مالي مشهود بزخم عالمي ومحلي سلبي ولكن 
 للتفاؤل "الحذر"

، مع توقع 2019نظره عن قرب علي المشهد اإلقتصادي العالمي والمحلي خالل 
 حذر للعام الجديد

 السلبيه اإلقتصادية الكثير من التطورات 2019/2018المالي  العام شهد
 علياألحداث العديدة والتي جاء علي رأسها  من حزمه في والمتمثله والمحبطه
 المتحده الواليات قيام بسبب الصينية األمريكية التجارية الحرب العالمي الصعيد
 مختلفة نوعيات علي وذلك %25 إلي وصلت والتي الضرائب من العديد بفرض
 األمر الجانب الصيني، من فعل كرد العكس وكذلك الصينية المنتجات من وعديده
 إجمالي في النمو وتيرة ضعف في وتسبب العالمية التجارة علي الخناق ضيق الذي
الدولي  النقد صندوق لتقرير طبقا العام هذا خالل %3 بلغ والذي العالمي الناتج

 واإلتحاد اليابان إلي باإلضافة الدولتين هاتين أن التقرير بين وقد الصادر مؤخرا،
 وتجدر. العالمي الناتج إجمالي من %50 من أكثر علي يستحوذون األوروبي
 البنوك قامت العالمي اإلقتصادي الركود هذا علي فعل كرد أنه أن إلي اإلشارة
 معدالت بتخفيض األوروبي واإلتحاد والصين األمريكية المتحدة بالواليات المركزية
 تلك خالل بثمارها تؤتي لم أنها إال التجاره إلنعاش نقديه تيسيرية كسياسة الفائدة
 المتحده المملكة جراء تطبيق األوروبي اإلهتزاز الثانيهويأتي في المرتبه . الفترة

  التوترات بعض إلي باإلضافة هذا األوروبي، اإلتحاد من الخروج خطوات
 بظاللها ألقت "والممتده إلي اآلن" والتي األوسط الشرق منطقة في الجيوسياسية

 .الخدميه أو الصناعية سواء القطاعات شتي علي
 هو العمالقه السعودية أرامكو شركة إدراج فقد كان ،اإلقليمي الصعيد أما علي

 العام هذا الذي جدد اآلمال مرة أخري خالل تقريبا الوحيد اإلقتصادي الخبر

 أرامكو السعودية النفط شركة أسهم إدراج السعودية الحكومة قررت حيث المضطرب
 آرامكو قيمة قدرت وقد العالم في أسهم طرح عملية أكبر في الرياض، بورصةب

ومن المعلوم أن شركة أرامكو تساهم تقريبا في  .دوالر تريليون 1.2 بحوالي المالية
 من إنتاج البترول العالمي. %10 إنتاجية ما يقرب من

، حققت مصر مؤشرات إقتصاديه جيده إال أن التطور يدوهو بيت القص ومحليا
مما يجعل نظرتنا للعام  لم ينعكس بعد علي المواطن اإليجابي لهذه المؤشرات

ليكم عرض لبعض المؤشرات "إيجابية ولكن حذرة 2020/2019الجديد  ". وا 
 .2019/2018اإلقتصادية لعام 

 خالل السنة %5.6 الحقيقي اإلجمالي المحلي الناتج معدل نمو بلغ 
. 2018/2017 المالية السنة خالل %5.3 من إرتفاًعا ،محل الدراسه

 الصادرات، صافي مدعوما بإرتفاع كام النمو هذا أن البيانات، وأظهرت
 الواردات إنخفاض مع بالتزامن% 1.2بمعدل  الصادرات إرتفعت حيث

وعلى . النفطيه كما شهدت إستثمارات القطاع الخاص تعافيا هي األخري
 الطبيعي، الغاز وتحديدا اإلستخراجات قطاع كان فقد القطاعي، الجانب
 هم المحركات والبناء والعقارات والتجزئة الجملة وتجارة السياحة، وقطاع
 .للنمو الرئيسيه

  8.3 بلغا حيث العامة للموازنه األولي الفائضو الكلي العجز تحسن% 
 على ،2019/2018 عام خالل اإلجمالي المحلي الناتج من %1.9 و

 بالعام اإلجمالي المحلي الناتج من %0.1 و %9.7 ب مقارنة التوالي،
 باإلضافة الطاقة، دعمتخفيض  من مدفوعا جاء التحسن وهذا. السابق

 المضافة القيمة ضريبة من خاصة) اإليرادات جانب في الزيادة إلى
 .(الدخل وضريبة
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 المحلي الناتج من %90.5نحو  لتمثل العام الدين نسبة إنخفضت 
 الناتج من %97.3 ب مقارنة ،2019/2018خالل عام  اإلجمالي
 من الرغم علي وذلك ،2018/2017خالل عام  اإلجمالي المحلي
 يمثل والذي دوالر مليار 114 من يقرب ما إلي الخارجي الدين إرتفاع
 .المحلي الناتج إجمالي من %35 حوالي تقريبا

 45.1حيث بلغ لدي البنك االمركزي  األجنبي اإلحتياطي موقف إستقر 
 ثمانية حوالي وهي كافيه لتغطية 2019نهاية سبتمبر  في دوالر مليار
 بطرح وكان ذلك بدعم من قيام الحكومة .البضائع واردات من أشهر
 إصدارين؛ عبر العام هذا خالل رالدو مليارات 6 بقيمة دوالرية سندات

 شهر فى رالدو مليار 2 ثم الماضى، فبراير شهر فى رالدو مليارات 4
 المباشرةغير  األجانب إستثمارات إرتفاعباإلضافه إلي  الماضى، نوفمبر

 وكون عليها الفائدة معدالت إلرتفاع نظرا المصرية الدين أدوات في
 األثر له كان مما. وأمنيا سياسيا المستقرة الناشئة األسواق من مصر

 16.09حيث بلغ سعر الصرف  الدوالر مقابل الجنيه علي اإليجابي
 .جنيه في أول العام 17.95مقارنة ب 2019جنيه بنهاية عام 

  عام من األخير الربع في %7.5 إلى البطالة معدلإنخفض 
 ،2018/2017 عام خالل %9.9ب مقارنة وذلك 2019/2018

 العاملين نسبة بلغت حيث العاملة القوى مشاركة تدني من الرغم على
 متواضعه، نسبة بالطبع وهي %39 للعمل المؤهلين األفراد مجتمع من
 وقد. العمل فرص خلق في نسبيا الخاص  القطاع ضعف على يدل مما
  إجمالي من %22 المتوسط في الخاصة للشركات معدل االئتمان بلغ

 
 
 

 أقل نسبة وهي 2019/2018 المالية السنة خالل المحلي االئتمان
 ،(PMI)المشتريات  مديري مؤشر فإن وبالمثل،. السابق بالعام مقارنة
 نسبيا كان النفطي، غير الخاص القطاع نشاط لقياس مؤشر وهو

 .2019 المالية السنة  طوال نقطة 49.3 متوسطه بلغ حيث ضعيف،
 المصري المركزي إنتهج فقد المتبعة النقدية السياسات صعيد علي أما 

 اإلستثمار حركة إلنعاش منه محاولة في وذلك تيسيرية نقدية سياسة
 خالل وذلك %4.5 بمقدار الفائدة أسعار بتخفيض قام حيث مصر في

 و  اإليداع عليمعدالت الفائدة  لتصل الحالي العام في إجتماعات سبعة
 مدعوما هذا وكان. علي التوالي %13.25و  %12.25 اإلقراض
 العام من األخيرة األشهر خالل التضخم وتيرة إنخفاض من بالطبع
 في %3.6 الحضر في للتصخم السنوي المعدل سجل حيث الحالي
رتفع ،2019 أكتوبر في %3.1 مقابل 2019 نوفمبر  المعدل وا 
 نوفمبر في %2.7 الجمهورية مستوى على العام للتضخم السنوي
 .2019 أكتوبر في %2.4 مقابل 2019

 ارتفاعإ إلى واإلحصاء العامة للتعبئة المركزي الجهاز تقديرات تشير 
 الدخل لبحث وفقا %30.2 مع مقارنة ٪32.5إلى  الفقر معدالت
 الذين المصريين نسبة وكانت ،2018/2017 لعام واالستهالك واإلنفاق
 واإلنفاق الدخل لبحث وفقا ،%27.8 بلغت الفقر خط تحت يعيشون

 .2015 لعام
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 ابناء 2020/2019من عام  األول الربع اإلقتصادية خالل المؤشرات تحسن
 اآلتي. المركزي، والتي أظهرت البنك علي بيانات

 سنوي أساس على %31 بنسبة الجارية المعامالت ميزان عجز تراجع 
 1.4 ليسجل 2020/2019 الحالي المالي العام من األول الربع في

 المالي العام من ذاتها الفترة في دوالر بملياري مقارنة دوالر، مليار
 8.2 إلى أيضا البترولي غير التجاري الميزان عجز وانخفض الماضي،

 الصادرات إرتفاع مع عام، قبل دوالر مليار 9.2 من دوالر مليار
  ميزان وحقق. سنوي أساس على %17 بنسبة ةالبترولي غير السلعية

 مقابل دوالر، مليون 227.3 بلغ فائضا الفترة خالل المدفوعات
 المالي العام من المماثلة الفترة في دوالر مليون 284.1
2019/2018. 

 أساس على %67 بنسبة المباشر األجنبي اإلستثمار صافي إرتفاع 
 مليار 1.41 مقابل دوالر، مليار 2.35 ليبلغ األول الربع خالل سنوي
 .عام قبل المناظرة الفترة في دوالر

 إلى 2020/2019 من الربع األول خالل السياحة إيرادات إرتفاع 
 العام من الفترة بنفس دوالر مليار 3.9 بـ مقارنة دوالر، مليار 4.2
 .الماضي المالي

 دوالر، مليار 6.7 إلى بالخارج العاملين المصريين تحويالت إرتفاع  
 قناة إيرادات وارتفعت ايضا .عام قبل دوالر مليار 5.9 بـ مقارنة

 الفترة في دوالر مليار 1.44 مقارنة ب دوالر، مليار 1.5 إلى السويس
 .عام قبل ذاتها

 
 
 

 وتتوقع بحوث عربية أون الين
  تطورات إيجابيه علي  2020/2019أن يشهد العام المالي الجديد

الصعيد العالمي مع حدوث حاله من النمو في إجمالي الناتج العالمي 
وذلك بدعم من إستقرار العالقات التجارية األمريكية  %3.4 ليصل إلي

بين البلدين إلحتواء األزمه والتي من  التفاهم الصينية وبداية مفاوضات
بيت األبيض. أيضا إرجاء كما نوه ال أيام من اآلنالمتوقع أن تبدأ خالل 

المملكه المتحده القرار بخصوص الخروج من اإلتحاد األوروبي أدي 
 أيضا إلي تولد حاله من التفاؤل لدي المستثمرين في أرجاء العالم.

  نري أن األسواق الناشئة واإلقتصاديات النامية لديها الفرصة علي النمو
من أنسب الوجهات  خالل هذه الفتره، ونري أيضا أن مصر تعتبر اآلن

التي يقبل عليها أصحاب رؤوس األموال لإلستثمار في أدوات الدين 
نظرا لجاذبيتها العاليه من معدالت فائدة مرتفعة مع وجود إنتعاشه للجنيه 
المصري أمام الدوالر، هذا باإلضافة إلي وجود حاله من اإلستقرار 

 بضرورة  العمل  هالحكوم نوصي السياسي واألمني داخل البالد. إال أننا
اإلستثمار األجنبي المباشر من خالل اإلسراع في توفير  علي جذب

 .وقانون إستثمار موحد ومناسبهبيئة وخريطة إستثمارية جيدة 
  إلي جمالي الناتج المحلي في مصر إلنتوقع أن يرتفع معدل النمو

علي  2021/2020و  2020/2019خالل عام % 6و  5.8%
 .التوالي

  نتوقع أن يبقي المركزي المصري خالل إجتماعه القادم علي معدالت
 و اإليداععلي  %13.25 و %12.25الفائدة الحاليه والبالغة 

 التوالي مع توقع قيامه بخفض معدالت الفائدة خالل عام  علي اإلقراض
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و  %9.25نقطة أساس لتصل إلي  300بمعدل قد يصل إلي  2020
 التوالي بنهاية العام. علي اإلقراض و  علي اإليداع 10.25%

 ذات ستكون ،األساسية اإلحتياجات تدعم التى القطاعات أن نعتقد نحن 
. االستهالكي اإلنفاق في الشديد بسبب االنكماش ،2020 في جيد أداء
االئتمان  مجال في العاملة الشركات إلى خاص بشكل نميل نحن

 عام في اتسع قد االئتمان على اإلعتماد أن حيث اإلستهالكي،
 2020/2019 في أكثر يتسع أن المتوقع ومن 2019/2018

 لنسبة األقصى الحد رفعب ،األخير المركزي البنك راقر وخصوصا بعد 
 من% 50 إلى اإلستهالكية غراضلأل لألفراد الممنوحة القروض أقساط
 نحن ذلك، إلى باإلضافة %.35 من بدال الشهرية، دخولهم إجمالي
 المالية والخدمات التمويلى، التأجير لشركات يجابىاإل التصور ندعم

 في التقليدية، المالية الخدمات أعمال على الصغر المتناهى للتمويل
 نرى عليه بناء و 2020 في امختارتن ضمن ليست البنوك أن حين

 للتأجير التوفيق شركة مثل ،2020 عام فى واعدة التالية األسهم
 المالية لألستثمارات القابضة كابيتال ثروة ،(ATLC.CA)  التمويلي

(SRWA.CA)  اإلستهالكية السلع تقسيط على أعمالها تركز التى و 
  (RAYA.CA) المالية لإلستثمارات القابضة راية السيارات، وخاصة

 هيرمس المالية المجموعة التقسيط، لخدمات "أمان" التابعة شركتها مع
 البيع لخدمات  ”valU“ التابعة شركتها مع (HRHO.CA) القابضة
 شركتها مع  (CICH.CA) كابيتال آى سى إلى باإلضافة بالتقسيط،

 .كوربليس التابعة

 
 
 

 له سيكون المقبله الفتره خالل مصر في السياحي القطاع أن نري 
السالفة   المؤشرات نتائج أظهرته لما نظرا المرتقب اإلنتعاش من نصيب
 جنيه مليار 50 ال مبادرة بتقديم المركزي قيام إلي باإلضافة الذكر،
  2011 عام قبل السياحة قطاع في المتعثرين إعفاء علي تشمل والتي
 السياحية الشركات مبادرة عمالء جميع وا عفاء المهمشة الفوائد من

نصف الدين  من كاترين وسانت وطابا نوبيع فيها بما المتعثرة
 .المهمشة الفوائدباإلضافة إلي 

 الفترة خالل الواعدة القطاعات من المالية التكنولوجيا قطاع نري أن 
 الحكومية المعامالت جميع لرقمنة الدوله لتوجهات نظرا ذلك و القادمة
 إدراج إلي اإلتجاه وأيضا  (FWRY.CA)فوري شركة رأسها وعلي
 .2020 عام خالل المصريه البورصة في  e-finance شركة

 ،أصبح قطاع  نظرا ألنه قطاع التعليم ومن القطاعات الواعده أيضا
القاهرة لإلستثمار شركة  والمتمثله في لإلستثمارات المباشرهجاذب 

حيث أنها تتوسع في خدماتها من  (CIRA.CA)والتنميه العقاريه 
ستحواذ علي مدارس وجامعات في القاهره و  خالل إنشاء وتطوير وا 

 آي كابيتالسي مثل إستحواذ  إستثمارات غير مباشرهالصعيد، و
(CICH.CA)  وهي مشغل ومسيطر  تعليممن شركة  %60علي نسبة

علي جامعة النهضه ببني سويف والتي تعتبر أكبر جامعه خاصه 
تتجه  (HRHO.CA) المجموعه الماليه هيرمسبالصعيد، وأيضا 

لزيادة حجم صندوقها لإلستثمار المباشر في مجال التعليم حيث نما من 
 مليون دوالر في  133 اإلغالق األول إليفي مليون دوالر  109
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  مليون دوالر تم تمويلها عبر مؤسسات  24اإلغالق الثاني بزياده
 خليجيه مهتمه بالقطاع.

 مشكله من يعاني الزال فهو مصر في الصناعي القطاع يخص فيما 
 و الطاقة تكاليف خصوصا و اإلنتاج تكاليف إرتفاع هي و أساسية

 مبادرات بتقديم المصري المركزي قيام من الرغم علي وذلك الكهرباء،
 الخاصة التمويالت سداد في المتعثرة المصانع مبادرة رأسها وعلي عديدة
 ال المثال سبيل عليبعد و  تعالج لم األساسية المشكله أن إال بها

  :الحصر
 من الدهان و السيراميك و الصلب و الحديد قطاع يعاني 

 اآلن تسعيرة يبلغ الذي و الطبيعي الغاز تكاليف في إرتفاع
  تخفيض من البد أنه نرى و حرارية وحدة للمليون دوالر 5.5
تماشيا مع األسعار العالميه والتي  دوالر 3.5 الي التسعيرة هذه
دوالر وخصوصا أن مصر أصبحت تمتلك فائضا في  2.5تبلغ 

  أعمال نتائج الكهرباء والغاز الطبيعي مما سينعكس إيجابيا علي
 .القطاع بهذا العاملة الشركات

 تكاد بنسبة المعروض زيادة من األسمنت قطاع يعاني أيضا 
 و اإلنتاج تكاليف زيادة جانب الي المطلوب ضعف إلي تصل
من إجمالي  %60والتي تصل إلي  الطاقة تكاليف تحديدا

 تكاليف اإلنتاج.
 الكهرباء تكاليف إرتفاع من اآلخر هو يعاني االلومنيوم قطاع 

 تكاليف إجمالي من %50 يفوق ما تقريبا تمثل أنها حيث
 .اإلنتاج

 
 
 

 خالل شديدة معاناة عاني فقد العقاري القطاع بخصوص أما 
 المعروض كثرة مع الطلب في إنخفاض من السابقين العامين
 و سابقة مبادرة تقديم من المركزي قيام من الرغم علي وذلك
 فائدة بمعدل العقاري للتمويل اخرى مبادرة بتقديم قام مؤخرا
 علي طفيف تأثير لها سيكون انها نرى و متناقصة 10%

.المواطنين من المتوسطة الفئة تخدم التي الشركات
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التقرير ال يجب أن يعتد به كحافز للشراء أو البيع أو إتخاذ أية تم إعداد هذا التقرير بواسطة إدارة البحوث بالشركة من مصادر متوفرة و متاحة للجميع علما بأن هذا 
نتيجة ألية خسائر ناتجة  قرارات إستثمارية و أن ما به من آراء و معلومات في إعتقادنا إنها عادلة و دقيقة وقت نشرها. و إن إدارة البحوث ال تتحمل أي مسئولية

إتخاذ أية قرارات إستثمارية. برجاء العلم بأن تلك التوصية هي طبقا للتحليل المالي والذي يدرس القيمة العادلة  عن إستخدام المعلومات الواردة في هذا التقرير في
عتبار إال الطلب والعرض للسهم، آخذا في اإلعتبار أرباح الشركة على المدى الطويل ويمكن أن تتعارض هذه التوصية مع توصية التحليل الفني والتي ال تأخذ في اإل

 لحظي في البورصة.ال
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 قســــــم البــــــحوث

 

 عالء محمد أحمد األستاذ /                                                           مصطفى شفيع األستاذ /           

 محلل مالي                                                                               محلل مالي  أول                  

       AAhmed@arabeyaonline.com                                                                        MShafie@arabeyaonline.com 

 

 األستاذ/ مايكل أرميا

  رئيس قسم التحليل الفنى

MArmia@arabeyaonline.com 

 

األستاذة / ريهام ياسر                     األستاذ/عمر حسين                   

األفرادرئيس إدارة مبيعات             المــــؤسسات  رئيس إدارة مبيعات                            

       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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