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  2020/2021 لعام مصر في المتوقع والقطاعي اإلقتصادي المشهد

 نظره عن قرب لمستجدات اإلقتصاد المصري

 

 أوال: مقدمه
تجاه أغلب دول العالم إلي  2019منذ ظهور جائحة كورونا بنهاية العام السابق  نتشاره علي مستوي العالم وا  في دولة الصين الشعبية وا 

 إتخاذ تدابير إحترازيه شديدة والتي منها إغالق المصانع وتوقف حركة الطيران والنقل البحري ومن ثم توقف حركة التجارة العالمية والتي
الناشئة كل علي حد سواء سلبا جراء هذه التدابير. وبإعتبار  الدولالمتقدمه و  الدولنمو إجمالي الناتج العالمي وتأثر إقتصاديات  حالت دون

مصر جزء من العالم وتحديدا سوق واعد من األسواق الناشئة فقد تأثرت علي الصعيد اإلقتصادي سلبا بسبب الجائحة والتي بدأت تظهر 
حيث بدأت الحكومه في فرض خطوات اإلغالق الجزئي والتي أثرت سلبا علي نشاط  2020هر مارس من العام المالي فعليا في بداية ش

 الشركات مع إستثناء بعض القطاعات التي تأثرت إيجابيا من الجائحه.
 

 العالمية  قبل الجائحه ثانيا: حقائق إقتصادية
خصوصا بعد التطور اإليجابي الذي طرأ علي المؤشرات اإلقتصادية كانت المؤشرات اإلقتصادية لمصر مبشره جدا قبل ظهور الجائحه 

والتي ظهرت نتائجها بقوة علي معدل إجمالي  2016والمالية بعد شروع الحكومه المصريه في تنفيذ خطة اإلصالح اإلقتصادي منذ عام 
ليكم بعض الناتج المحلي و العجز  الكلي والفائض األولي ومن ثم حجم الدين العام نسبة إلي الناتج المحلي وبعض المؤشرات األخري، وا 

 : 2018/2019النتائج الفعلية للعام المالي 
 بنهاية العام المالي % 5.3، مقارنة بـ 2018/2019 بنهاية العام المالي% 5.6إلى  إجمالي الناتج المحلي رتفع معدل نموإ 

%، وقطاع 16.7، وذلك بفضل نمو عدد من القطاعات الرئيسية أبرزها قطاع االتصاالت الذي شهد نموًا بنسبة 2017/2018
%، وقطاع الزراعة بنسبة 3.8%، وقطاع خدمات التعليم والصحة بنسبة 8.8%، وقطاع التشييد والبناء بنسبة 9.8االستخراجات بنسبة 

%، 27.9ساهم في هذا النمو أيضًا زيادة نسبة االستثمارات العامة والخاصة بنسبة  %. كما 2.8%، وقطاع الصناعة بنسبة 3.3
 .2017/2018مليار جنيه عام  721.1، مقارنة بـ 2018/2019مليار جنيه عام  922.5لتصل إلى 

 2018 لعام نفسها الفترة خالل% 10 بـ مقارنة ،2019 لعام الثالث الربع خالل% 7.8 إلى ليصل البطالة معدل إنخفض. 
 2018 عام خالل% 14.4 بـ مقارنة ،2019 عام% 9.2 إلى السنوي للحضر التضخم معدل إنخفض. 
 6.7 بنسبة االحتياطيات صافي زاد حيث اإلطالق، على قيمة أعلى ليسجل قياسية مستويات الدولية االحتياطيات صافي حققت%، 

 .2018 عام ديسمبر بنهاية دوالر مليار 42.55 بـ مقارنة ،2019 ديسمبر نهاية في دوالر مليار 45.42 إلى لتصل
 2017/2018 عام% 0.1 بـ مقارنة ،2018/2019 عام اإلجمالي المحلي الناتج من% 2 بنسبة أولي فائضمصر  حققت. 
 خالل% 9.7 بـ مقارنة ،2018/2019 خالل% 8.4 إلى انخفض اإلجمالي فقد المحلي الناتج من كنسبة الكلي العجز مستوى على 

2017/2018.  
 عام% 97.3 بـ مقارنة ،2018/2019 عام% 90.5 إلى اإلجمالي المحلي الناتج من كنسبة الدين العام إجمالي انخفض 

2017/2018. 
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  2020/2021 لعام مصر في المتوقع والقطاعي اإلقتصادي المشهد

 نظره عن قرب لمستجدات اإلقتصاد المصري

 
 من لمصر االئتماني التصنيف ارتفع حيث العالمية، التصنيف وكاالت أبرز في لمصر االئتماني التصنيف تحسن B إلى B +نظرة مع 

 في ،"موديز" لوكالة وفقاً  وذلك ، B2 إلى B3 من لمصر االئتماني التصنيف ارتفع وكذلك ،"فيتش" لوكالة وفقاً  وذلك مستقرة، مستقبلية
 مستقرة. مستقبلية نظرة مع B عند لمصر االئتماني التصنيف على" بورز آند ستاندرد" وكالة أبقت حين
 

 وتغيرها بفعل الجائحة 2019/2020العالمية للعام المالي ثالثا: التوقعات اإلقتصادية لما قبل الجائحه 
إيجابيه أيضا وذلك إمتدادا لسلسلة التطورات اإليجابيه التي تحققت سابقا سواء فيما  2019/2020للعام المالي  التوقعات المستقبلية كانت

لك معدالت التضخم والتي كانت تدور حول % وكذ6-5.7يتعلق بمعدل نمو إجمالي الناتج المحلي والتي كانت التوقعات حوله بين 
نخفاض نسبة إجمالي الدين العام إلي إجمالي الناتج المحلي لتبلغ 5.8 % مع إنتعاش اإليرادات بدعم أساسي من الضرائب 83% وا 

نخفاض المصروفات ومن ثم إرتفاع الفائض األولي ليبلغ  %  لعام 8.4 % مقابل7.2% وأيضا إنخفاض العجز الكلي للموازنة ليبلغ 2وا 
 ، إال أن الجائحة غيرت هذه التوقعات بصورة جذريه وكليه فعلي سبيل المثال:2018/2019

  3.5بلغ معدل النمو إلجمالي الناتج المحلي .% 
  7.5% وارتفع العجز الكلي ليصل إلي ما يزيد عن 1.4إنخفض الفائض األولي ليصل إلي .% 
 10.8 مقابل دوالر مليار 5.4 نحو % ليسجل50بنسبة  2019/2020 المالى العام خالل مصر فى المباشر األجنبى االستثمار تراجع 

 .له السابق المالى العام دوالر مليار
 الثانى النصف فى بالكامل العجز وجاء دوالر، مليار 8.6 بقيمة  عجزا 2020-2019 الماضى المالى العام عن المدفوعات ميزان سجل 

 تأثرا بالجائحة العالمية.المالى وكان ذلك  العام من
  بارتفاع الجاري العام من األول الربع فى% 7.7 مقابل العمل قوة إجمالي % من10إرتفعت معدالت البطاله لتصل إلي ما يقرب من 

 .الماضي العام من المماثل الربع عن% 2.1 قدره وبإرتفاع ،1.9%
  مليار دوالر وكان ذلك تأثرا باألساس بنزوح  45.4ر دوالر من أصل مليا 36% ليصل إلي 21إنخفض اإلحتياطي النقدي تقريبا بمعدل

تعافي اإلستثمارات األجنبية الغير مباشرة والتي تتمثل في أدوات الدين المحلية )أذون وسندات الخزانه(، إال أن اإلحتياطي النقدي بدء في ال
 مليار دوالر.  39.5نسبيا حيث بلغ خالل شهر نوفمبر ما يقرب من 

مما سبق يتضح مدي تأثر اإلقتصاد المصري بصورة سلبيه بتداعيات فيروس كورونا والتي أثرت علي اقتصاديات دول العالم بأكمله، وتري 
أن هذه التداعيات سوف تظل ملقية بظاللها السلبية علي اإلقتصاد المصري أيضا خالل العام المالي  بحوث عربيه أون الين

وخصوصا بعد إكتشاف المصل الجديد المعالج لهذا  2021/2022الصدمه تدريجيا خالل العام المالي علي أن تقل هذه  2020/2021
 .الوباء
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  2020/2021 لعام مصر في المتوقع والقطاعي اإلقتصادي المشهد

 نظره عن قرب لمستجدات اإلقتصاد المصري

 

 وما بعده؟ 2020/2021رابعا: ما المتوقع خالل العام المالي 
مدي نجاحها خالل  2016أثبتت خطة اإلصالح اإلقتصادي التي بدأتها وانتهجتها مصر جنبا إلي جنب مع صندوق النقد الدولي منذ عام 

 هذه الفتره العصيبه والتي أثرت سلبا بقوه علي إقتصاديات دول العالم بأجمعه إال أنه بالنظر لمؤشرات اإلقتصاد في مصر نري أنه األفضل
وليس هذا  2020قل مقارنة بدول األسواق الناشئة حيث أنها حققت واحدا من أعلي معدالت النمو اإلقتصادي خالل عام حاال علي األ

نما رأي المؤسسات المالية العالمية العريقة كصندوق النقد الدولي ومؤسسة فيتش والبنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية  .  رأينا فقط وا 
 وما هي توقعات بحوث عربيه أون الين؟ 

  سوف يظل عام محاط بحاله من الركود اإلقتصادي عالميا وذلك علي الرغم  2020/2021تري بحوث عربية أون الين أن العام المالي
لي الناتج العالمي من رجوع معدالت التشغيل إلي طبيعتها في معظم بلدان العالم إال أنه مع وجود توقعات قوية بإنخفاض معدل نمو إجما

% ونضيف إلي ذلك تأثر بعض القطاعات 3.5% مقارنة بالعام السابق والتي بلغت 3.2ومعدل نمو التجارة العالمية إلي ما يقرب من 
الحيوية سلبا مثل قطاع السياحة والذي يساهم بدرجة كبيره في إجمالي الناتج المحلي وقطاع اإلستخراجات ) البترول والغاز الطبيعي( 
والقطاع العقاري والقطاع السلعي والذي من شأنه تحقيق حالة من التباطؤ في معدل نمو إجمالي الناتج المحلي والذي من المتوقع أن يحقق 

علي أن تبدأ معدالت النمو في إتخاذ منحني تصاعدي مرة أخري خالل العام المالي  2020/2021% بنهاية العام المالي3-2ما بين 
 .24/25% بحلول العام المالي 5.8ليصل إلي  21/22

  علي أن يعود ويستمر خالل األعوام القادمة بمعدله السابق 0.5ليبلغ  20/21أيضا نتوقع إنخفاض الفائض األولي بنهاية العام المالي %
الي اإليرادات % من إجم75% وسوف يكون مدعوما ومدفوعا باألساس بنمو اإليرادات الضريبية  والتي تمثل أكثر من 2والذي يقدر ب 

 أساس على% 18.4 بنسبة نمو اإليرادات 20/21باإلضافه إلي تقلص النفقات والمصروفات وتشير بيانات الربع األول من العام المالي 
 ارتفعت المقابل، وفي. جنيه مليار 150 إلى% 14.1 بنسبة الضريبية الحصيلة بزيادة مدعومة جنيه، مليار 204.7 إلى لتصل سنوي

 خالل جنيه مليار 303.3 مقابل الجاري، المالي العام من األول الربع خالل جنيه مليار 336.8 إلى لتصل% 11 بنسبة المصروفات
 .عام قبل الفترة نفس

  وذلك علي أن يأخذ مسار تنازلي تدريجيا 8.5ليكسر حاجز ال 20/21نتوقع أيضا إرتفاع معدل العجز الكلي بنهاية العام المالي %
 .24/25% بحلول العام المالي 4% ثم يصل إلي ما دون 7.2جع إلي معدله السابق وهو وليترا

  وذلك 90أيضا تري بحوث عربيه أون الين أنه من المتوقع أن يبلغ معدل الدين العام كنسبة مئويه من إجمالي الناتج المحلي ما يفوق %
صدرا سندات دوالريه وسندات مدفوعا باألساس من الحزم التمويلية األجنبية التي حصلت عليه ا مصر والتي تنوعت ما بين قروض وا 

مليار دوالر ونري أن هذا  112مليار دوالر ليرتفع بذلك حجم الدين األجنبي إلي ما يقرب من  10خضراء والتي بلغت ما يقرب من 
ثم الوصول إلي  21/22ام المالي % خالل الع87المعدل السابق ذكره سوف يأخذ مسار تنازلي ليتراجع إلي المعدل السابق وهو 

 .24/25% ولكن بحلول العام المالي 83مستهدفات وزارة المالية وهي 
 
 
 



 2021lhاإلقتصادي والقطاعي المتوقع في مصر لعام المشهد 

4 
 

  2020/2021 لعام مصر في المتوقع والقطاعي اإلقتصادي المشهد
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  2020/2021مليار دوالر خالل العام المالي  47% ليصل إلي ما يقرب من 20نتوقع أيضا إرتفاع اإلحتياطي النقدي الدوالري بمعدل 

 وسوف يكون ذلك من خالل: 2020مليار دوالر بنهاية عام  39.5بالمقارنة ب 
  تغير إستراتيجية وزارة المالية تجاه إدراة الدين العام حيث بدأت في تنويع مصادر التمويل بين المحلي والخارجي وخصوصا إذا

سنه بعد  4.5إلي  2021كانت بشروط ميسره واستمرار تمديد متوسط آجال إصدارات أذون وسندات الخزانة لتصل تدريجيا في 
 .2016/2017سنه في عام  1.9انت أن ك

 البنك مع المحلية بالعملة المصرية الحكومية الدين أدوات إصدارات لربط الطريق والتي تمهد يوروكلير، بنك مع توقيع مصر 
 السوق دخول يمكنهم الذي األجانب، المستثمرين من أكبر شريحة بين عليها التعامل إتاحة إلى تهدف خطوة في البلجيكي،

  .المحلية البنوك من قليل عدد خالل من حاليا
 ونتوقع أيضا  ،2019 عام% 9.2 بـ مقارنة ،2020 عام% 5.9 إلى القادمة، السنوات في التضخم معدل متوسط تراجع المتوقع أيضا من

فاتورة خدمة الدين % مما سيؤثر إيجابيا بالقطع علي 2قيام المركزي بتخفيض معدالت الفائدة علي اإليداع واإلقراض بما ال يزيد عن 
 مليار جنيه. 10% من الفائدة تنخفض فائدة الدين المحلي بنحو 1المحلي وتشير التقديرات المالية أنه بتخفيض 

 استثمارات إجمالي ارتفع نتوقع أيضا أن تظل اإلستثمارات األجنبية الغير مباشرة )أذون وسندات الخزانه( في حالة نمو مطرد حيث 
أكتوبر  منتصف في دوالر مليار 21.1 بنحو مقارنة الماضي، نوفمبر بنهاية دوالر مليار 23 حوالي إلى المحلية دينال أدوات في األجانب

وكان ذلك بدعم أساسي من حالة اإلستقرار األمني والسياسي داخل البالد باإلضافه إلي العائد الحقيقي علي أدوات الدين المصري يعتبر 
 % بمعظم دول األسواق الناشئة.    1.5-0.5% مقارنة ب 6.5-6من أفضل وأعلي العوائد حيث يبلغ ما يقرب من 

 وذلك على جنيه 16بما ال يتخطي حاجز  20/21العام المالي  بنهاية الدوالر أمام نسبياً  مستقراً  صريالم الجنيه يظل أن نتوقع أيضا 
 حاد. بشكل الناشئة األسواق عمالت أداء تراجع من الرغم

 عام في% 3.2ب  مقارنة ،20/21 عام% 3 ليسجل اإلجمالي المحلي الناتج من كنسبة الجاري الحساب عجز أيضا إنخفاض نتوقع 
وسوف يكون ذلك بدعم أساسي من نمو الصادرات السلعية الغير البترولية تحديدا بدرجه تفوق الواردات السلعية الغير  .2019/2020

 مليارات 8 إلى لتصل  %19.6 بلغت التحويالت في الزيادة نسبة البتروليه وأيضا تحويالت المصريين المقيمين بالخارج وخصوصا أن
 السابق. العام من نفسها الفترة في دوالر مليار 6.7 مقابل 2020 سبتمبر إلى ليويو  من الفترة في دوالر

 10.5و ،2021 عام في% 10.9و 2020المالي العام خالل% 9.9 نحو تسجل فتتوقع بحوث عربيه أون الين أن البطالة معدالت أما %
 .2025 في% 9.6 وتسجل إلي أن تنخفض ،2022 في

  دوالر/برميل وذلك علي الرغم من أن السعر التقديري بالموازنه العامة  55-50السعري لبرميل البترول ما بين نتوقع أن يكون المستوي
دوالر/برميل وتشير التقديرات المالية إلي أنه في حالة إرتفاع )إنخفاض( سعر النفط العالمي عن  61بلغ  20/21للدوله للعام المالي 

 مليار جنيه.1.5ر/برميل فإن ذلك سيؤدي إلي تدهور )تحسن( الموازنة العامة بنحو دوال 1السعر المقدر بالموازنه بنحو 
   دوالر/مليون وحده حرارية وأيضا اإلبقاء علي سعر  4.5نتوقع أن تبقي الحكومه علي أسعار الغاز الطبيعي للقطاع الصناعي والبالغة

تقديرات المالية إلي أن الموازنة العامة للدوله تحملت في خطوة تخفيض جنيه ك.و/ساعه وتشير ال 1.1الكهرباء للجهد الفائق والعالي عند 
 مليار جنيه مما تسبب بضغط المصروفات والنفقات. 10قروش ما يقرب من  10دوالر والكهرباء بمقدار  1أسعار الغاز الطبيعي بمقدرا 
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 طاعات التي يرجي الحذر منها؟والق 20/21خامسا: ماذا عن رؤيتنا تجاه القطاعات المرجوه في العام المالي 
والتي تحقق جزء كبير منها  2019/2020كما توقعت بحوث عربيه أون الين في تقريرها السنوي عن الرؤيه اإلقتصادية للعام المالي السابق 

يرجي الحذر منها باإلضافة إلي فعليا فيما يتعلق بمؤشرات اإلقتصاد الكلي أو علي مستوي األنشطه والقطاعات الواعده والمستهدفه وكذلك التي 
 الشركات التي بها قيمه والتي ينصح باإلستثمار فيها.

 .  2020/2021رؤية بحوث عربيه أون الين للعام المالي القادم 
عمال بناء علي دراسة وتغطيه سابقة أعدتها بحوث عربيه أون الين علي بعض الشركات في مختلف القطاعات وذلك الستطالع مدي تعرض نتائج أ
جراءات والتي كان لها بالغ األثر السلبي علي إقتصا ديات هذه الشركات سواء بالسلب أو باإليجاب جراء هذه الجائحه وما نجم عنها من أحداث وا 

 دول العالم بأكمله وقد توصلنا بعد هذه الدراسه إلي أن نتائج هامه تفيد بأن أفضل القطاعات وأكثرها صالبه وأقلها مرونه هي: 
 ع المواد الغذائيةقطا 
 األنشطه المتنوعة الشركات (Private Equity) 
 قطاع الخدمات المالية غير المصرفية 
 قطاع التعليم 
  قطاع الخدمات الطبيه واألدوية 
  قطاع اإلتصاالت 
 القطاع البنكي 

 معدل الصعود المحتمل % السعر السوقي القيمة العادله رويترز الشركه

 AXPH.CA 310 134.95 130% اإلسكندريه لألدويه والصناعات الكيماويه 

 ADCI.CA 141 76.57 84% العربية لألدويه والصناعات الكيماويه

 OIH.CA 0.9 0.5 80% أوراسكوم لإلستثمار القابضه

 EKHO.CA 1.6 1 60% القابضة الكويتية

 ETEL.CA 17 11.6 45% المصرية لإلتصاالت

 OLFI.CA 8 5.69 41% عبور الند 

 COMI.CA 75 59.88 25% البنك التجاري الدولي

 DOMT.CA 6.2 4.96 25% دومتي

 JUFO.CA 7 5.91 19% جهينه

 BINV.CA 13 10.76 18% بي إنفستمنتس

 HRHO.CA 17 14.1 17% المجموعه الماليه هيرمس

 CIRA.CA 16 13.95 14% القاهره لإلستثمار والتنميه

 SPMD.CA 1.8 1.66 8% ميديكالسبيد 
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 أما القطاعات التي تأثرت بصوره سلبيه والتي ننصح بالحذر منها:
 قطاع الحديد والصلب 

قطاع يعاني من تخمة في تكاليف اإلنتاج بسبب إرتفاع أسعار المواد الخام باإلضافة إلي أسعار الطاقه وتحديدا الغاز الطبيعي باإلضافة 
 المالية بقوه نتيجه اإلتجاه إلي اإلقتراض وذلك لمواصله اإلستمرار مما يقلص بالتبعية من إيراداته وصافي أرباحه.إلي إرتفاع الرافعه 

 قطاع األلومنيوم 
قطاع يعاني من تخمة في تكاليف اإلنتاج بسبب إرتفاع أسعار المواد الخام وخصوصا أنها مرتبطة بأسعار بورصة لندن للمعادن، هذا 

% من إجمالي تكاليف اإلنتاج مما يتسبب في حدوث خسائر 45إرتفاع تكلفة الكهرباء والتي تمثل بمفردها ما يقرب من باإلضافة إلي 
 مالية.

 قطاع األسمده والبتروكيماويات 
 بالتبعية يقلص مما الطبيعي الغاز وتحديدا الطاقه أسعار إرتفاع قطاع يتأثر جدا أيضا بأسعار المواد الخام عالميا وأيضا يتأثر سلبا بسبب

 .أرباحه وصافي إيراداته من
 قطاع الدهانات والسيراميك 
 قطاع األسمنت 

نظرا لكثرة الالعبين في هذا القطاع فإنه يعاني بقوه من عدم توازن بين ما هو معروض وما هو مطلوب ولقد بلغت نسبة  المطلوب تقريبا 
يفه مما دفع أغلب المصانع للعمل دون الطاقه القصوي لها % من المعروض ومن ثم وجود فائض كبير ال يمكن تصر 50أقل من 

% من طاقتها القصوي باإلضافة إلي تسريح أعداد كبيرة من العاملين هذا باإلضافة إلي إرتفاع تكاليف اإلنتاج وتحديدا 30بمعدالت فاقت 
القطاع تكاد ال تذكر نظرا لعدم قدرة المنتج  % إجمالي تكاليف اإلنتاج وجديرا بالذكر أن واردات هذا66الطاقه والتي تمثل أكثر من 

 المصري علي المنافسة مع المنتج األجنبي. 
  القطاع العقاري 

رتفاع معدالت البطالة ومن ثم إتجاه المواطنين إلدخار النقد في ص ورة نظرا للظروف اإلقتصادية الحالية وما تمر به البالد من حالة ركود وا 
 اعها مما أدي إلي حدوث حالة من التباطؤ في اإلقبال علي هذا القطاع والذي يؤكد ما نقول أمران:أدوات إستثمار بنكية بشتي أنو 

 :ميسره تصل لمرحلة عدم سداد أي مقدمات وتقسيط علي مدد  بيعيهإتجاه شركات اإلستثمار العقاري إلي تقديم عروض  األول
سنه بدون فوائد أيضا باإلضافه إلي دخول بعض الشركات في مبادرات التمويل العقاري المقدمه من  14-10قد تصل ما بين 

 البنك المركزي وذلك لتسهيل عملية البيع للوحدات.
 :إلي الدخول في عمليات التوريق أو عمليات التخصيم وذلك لتوفير لجوء جزء كبير من شركات اإلستثمار العقاري  الثاني

السيوله الالزمه لمواصلة نشاطها العقاري باإلضافه إلي اللجوء إلي طرح أدوات دين جديدة مثل الصكوك التي تم إصدارها في 
 الفترة األخيره من مجموعة طلعت مصطفي و بورتو جروب وغيرهم. 

 لقطاع السياحي من الممكن أن يبدأ في إسترداد عافيته بنهاية الربع الثالث من العام المالي الحالي علي أن )نعتقد أن ا القطاع السياحي
 يعود بقوة في بداية العام المالي القادم(.
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 قطاع التعدين والبترول 

 15% تقريبا حيث بلغ ما يقرب من مستوي 80نظرا للتغيرات القويه التي طرأت علي أسعار خام البترول عالميا والذي هبط سعر البرميل منه بمعدل 
لجائحه دوالر/برميل وذلك جراء الخلل الذي حدث بين العرض والطلب تأثرا بإنخفاض معدالت نمو التجارة العالمية بسبب ا 70دوالر/برميل بدال من 

آلن إرتفعت العالمية مما أثر سلبا علي الشركات العامله بهذا القطاع سواء علي المستوي العالمي أو المحلي، جديرا بالذكر أن أسعار خام البترول ا
تخاذ القرار بتخفيض حجم ا 50% حيث قارب سعر البرميل حاليا من233بمعدل  إلنتاج وذلك دوالر/برميل وذلك بعد تدخل منظمة أوبك وأوبك+ وا 

دوالر/برميل خالل العام  55-50في محاوله منهم للرجوع إلي المستوى السعري السابق إال أننا نتوقع أن يبقي سعر خام البترول بين 
 وفي ظل هذا المستوي السعري فنحن نتوقع أن تعاني الشركات العاملة في هذا القطاع من إنخفاض حاد في اإليرادات مصحوبه2020/2021المالي

 بخسائر حاده.       

 حقائق وتقديرات مالية قطاعية نوصي بها للنهوض بالصناعات الثقيله سادسا:
  قرش ك.و/ساعه، أي بمعدل  55قطاع األلومنيوم يحتاج كي ينتقل من الخساره إلي الربحية إلي تخفيض سعر شريحة الكهرباء إلي

 % مقارنة بالسعر بالحالي.50إنخفاض يصل إلي 
 تي تعتمد علي الغاز الطبيعي في صناعتها والتي سبق ذكرها تحتاج كي تنتقل من الخساره إلي الربحية إلي تخفيض سعر القطاعات ال

 % مقارنة بالسعر بالحالي.44دوالر، أي بمعدل إنخفاض يصل إلي  2.5المليون وحده حراريه إلي 
 ي الفائض في المعروض إلي أمران وهما:نعتقد من وجهة نظرنا أن قطاع األسمنت سوف تنتهي مشكلته األساسية وه 

 :حدوث تخارج لبعض الالعبين في هذا القطاع وذلك لضبط حجم المعروض مره أخري مع المطلوب وذلك للوصول إلي  األول
 السعر العادل.

 :تخفيض أسعار الغاز الطبيعي إلي السعر السابق ذكره لتخفيض تكاليف اإلنتاج.  الثاني 
 

 سابعا: هل تعلم؟
  أن الشركة القابضة الكويتية(EKHO.CA)  تعتبر حاليا من أفضل األسهم الدوالريه في السوق المصري نظرا إلرتكازها ماليا وتعدد

 أنشطتها مما يجعلها قادرة علي تحمل مخاطر السوق المختلفه.
  تعتبر شركة اإلسكندرية للحاويات(ALCN.CA)  والشرقية للدخان(EAST.CA)  المعرضه لخطر تذبذب سعر صرف من أكثر الشركات

الجنيه المصري أمام الدوالر وذلك نظرا ألن أتعاب وخدمات األولي بالدوالر وعلي النقيض فإن التكاليف تحسب بالعمله المحلية. أما 
 % من المواد الخام من الخارج.90الشركه الثانية فمعظم إيراداتها تأتي من البيع المحلي بينما تستورد ما يزيد عن 
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 ؟2020/2021ثامنا: ماذا عن الشركات المستفيده حال قيام المركزي بتخفيض معدالت الفائده خالل العام المالي 
 اإليداع علي الفائدة لمعدالت المركزي تخفيف حال إيجابيا ستتأثر والتي الثالثيني بالمؤشر المدرجة الشركات بيان للعلم فقط أردنا 

 .   واإلقراض
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 التأثير الوزن النسبي % إسم الشركة
 إيجابي %5.84 القابضة المصرية الكويتية

 إيجابي %4.40 المجموعه الماليه هيرمس القابضه
 إيجابي %3.98 مجموعة طلعت مصطفى القابضة

 إيجابي %2.98 السويدى اليكتريك
 إيجابي %2.81 المصرية لالتصاالت

 إيجابي %2.40 ابن سينا فارما
 إيجابي %2.36 القاهره لإلستثمار و التنمية العقاريه

 إيجابي %2.32 جهينة للصناعات الغذائية
 إيجابي %1.89 سوديك -السادس من اكتوبر للتنميه واالستثمار

 إيجابي %1.72 لالسكان والتعميرمدينة نصر 
 إيجابي %1.49 ايديتا للصناعات الغذائية

 إيجابي %1.40 مصر الجديدة لالسكان والتعمير
 إيجابي %1.26 بالم هيلز للتعمير

 إيجابي %1.12 اسهم عادية -القلعة لالستشارات الماليه 
 إيجابي %0.85 بايونيرز القابضة لألستثمارات المالية

 إيجابي %0.84 اوتوجى بى 
 إيجابي %0.67 اوراسكوم للتنمية مصر

 إيجابي %0.66 حديد عز
 إيجابي %0.63 اوراسكوم لالستثمار القابضه
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تم إعداد هذا التقرير بواسطة إدارة البحوث بالشركة من مصادر متوفرة و متاحة للجميع علما بأن هذا التقرير ال يجب أن يعتد به كحافز 
دقيقة وقت نشرها. و إن إدارة للشراء أو البيع أو إتخاذ أية قرارات إستثمارية و أن ما به من آراء و معلومات في إعتقادنا إنها عادلة و 

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

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

 

 مصطفى شفيع األستاذ /

 محلل مالي  أول

MShafie@arabeyaonline.com 

 

 

األستاذة / ريهام ياسر                     األستاذ/عمر حسين                   

المــــؤسسات  رئيس إدارة مبيعات                          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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