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عــن  بلــس”  لـ”إيكونومــي  األول  الســنوي  االســتطالع  أظهــر 
فيــه متابعــو “إيكونومــي  والــذي شــارك  المصــري  االقتصــاد 
بلس” على منصات التواصل االجتماعي وقراء نشــرتها البريدية 
ــع أن يســفر االنخفــاض  ــة تتوق ــة،  أن الغالبي ــة اليومي االقتصادي
فــي أســعار الصــرف عــن تراجــع أســعار المــواد االســتهالكية.

توقــع متابعــو “إيكونومــي بلــس” انخفــاض أســعار صــرف الدوالر 
أمام الجنيه خالل عام 2020، ليتداول بين 15.5 و16 جنيًها، على 
أن يتجــه البنــك المركــزي لتخفيــض أســعار الفائــدة وبنســبة تصــل 
إلــى %2 علــى مــدار العــام الجديــد، وأن تســتقر أســعار المنتجــات 
البتروليــة عنــد نفــس معدالتهــا فــي الربــع األخيــر مــن 2019.

كفــة  بلــس”  “إيكونومــي  متابعــو  رجــح  بســيط  بفــارق 
يســتثمر  أن  يمكــن  اســتثماري  وعــاء  كأفضــل  “الذهــب” 
تباينــت  فيمــا   ،2020 فــي  فوائضهــم  المواطنــون  فيــه 
العقــارات، ومالــت  حــول مســتقبل مبيعــات  التوقعــات بشــدة 
العقــارات. لمبيعــات  وانتعاشــة  النشــاط  لعــودة  نســبًيا 

اعتبــر الغالبيــة أن اللوائــح الحكوميــة والروتيــن أهــم التحديــات 
أكبــر  حصــة  وتوقعــوا  مصــر،  فــي  األعمــال  تواجــه  التــي 
للقطــاع الخــاص فــي االقتصــاد المصــري خــالل العــام الجديــد، 
واســتمرار  الجديــدة  والطلبيــات  اإلنتــاج  تباطــؤ  واســتبعدوا 
النفطيــة. غيــر  لألنشــطة  المشــتريات  مديــري  مؤشــر   تراجــع 

الجيوسياســية  التوتــرات  بلــس”  “إيكونومــي  متابعــو  وضــع 
التــي  الدوليــة  القضايــا  صــدارة  فــي  األوســط  بالشــرق 
.2020 عــام  مصــر  اقتصــاد  فــي  األكبــر  التأثيــر  لهــا  ســيكون 

مالمح االستطالع



توقعاتك لسعر صرف الجنيه مقابل الدوالر في 2020

توقعاتك لقرارات لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي 
في 2020 بشأن أسعار الفائدة؟
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ما هي توقعاتك التجاه أسعار الوقود في مصر 2020؟

ما هي توقعاتك ألسعار السلع االستهالكية في مصر 
2020؟
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أهم التحديات التي تواجه قطاع 
األعمال في مصر

ما هي القضية العالمية 
التي ترى أنها ستكون 

األكثر تأثيرا في 
االقتصاد المحلي؟

إلى أي مدى تتوقع أن تؤدي مبادرات البنك المركزي )الصناعة – السياحة – 
التمويل العقاري – رفع حد االئتمان لألفراد( لتنشيط األسواق في 2020؟

هل تتوقع أن يساهم القطاع الخاص بنصيب أكبر في االقتصاد 
المصري 2020؟ 

هل تتوقع استمرار تباطؤ االنتاج والطلبيات الجديدة وتراجع مؤشرات 
مديري المشتريات لألنشطة غير النفطية أسفل 50 نقطة؟

سعر الصــــــــرف

أسعار الفـــــائدة

التضخــــــــــــــــــــم

أسعار الوقــــــود

اللوائح الحكومية

العمالة الماهـرة

الحرب التجارية 
األمريكية الصينية

خروج بريطانيا من االتحاد 
األوروبي “بريكسيت”

التوترات الجيوسياسية 
بالشرق األوسط

تراجع معدالت االستثمار 
األجنبي

ارتفاع الديون العالمية
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لن تؤثر تأثير بيسيط تأثير متوسط تأثير جيدتأثير ممتاز
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إذا كانت توقعاتك بالتخفيض، إلى أي مدى 
تتوقع التخفيض؟

إذا كان لديك فوائض مالية، أين ترى فـرص 
استثمارهـــــــــــا في 2020؟

%1

%2

%3

%4

%34.1

%39.7

%20.7

%5.6

البنوك البورصة الذهبالعقارات
%21 %29 %41 %36



أبرز المؤشرات 

قال %59 من المشاركين في االستطالع، إن أسعار المنتجات البترولية ستتجه للثبات في العام الجديد، بينما رجح %27 من 
 المشاركين انخفاض أسعار منتجات البترول، مقابل %14 فقط توقعوا ارتفاع األسعار في 2020.

  
ذكر %45 من المشاركين في االستطالع ان أسعار السلع االستهالكية ستواصل االنخفاض في العام الجديد، بينما توقع 

 %35 ثبات أسعار السلع االستهالكية، فيما رجح %20 فقط ارتفاع األسعار في العام الجديد.
  

 توقع %47 من المشاركين في االستطالع، إن يتراوح سعر صرف الجنيه أمام الدوالر خالل العام 2020 بين 15.51 جنيه و16 
جنيًها، بينما ذهبت توقعات %30 من المشاركين إلى أن يزداد الجنيه قوة خالل العام الذي بدأ قبل عدة أيام، لينخفض سعر 

 صرف الدوالر إلى أقل من 15.5 جنيه.

وصلت نسبة من توقعوا انخفاض سعر صرف الجنيه أمام الدوالر دون 16 جنيًها إلى %77 من المشاركين، بواقع %47 بين 
15.5 جنيه و16 جنيًها، و%30 دون 15.5 جنيه، بينما توقع %16 من المتابعين، الذين شاركوا في االستطالع، أن يتراوح سعر 

 صرف الجنيه أمام الدوالر لما بين 16.01 و16.5 جنيه خالل 2020.
  

 اتجهت توقعات متابعو “إيكونومي بلس” بالنسبة ألسعار الفائدة على الجنيه خالل العام الجديد لالنخفاض، حيث توقع 81% 
من المشاركين في االستطالع أن يقدم البنك المركزي على خفض أسعار الفائدة خالل 2020، بينما رجح %18 تثبيت أسعار 

 الفائدة، ولم يتوقع رفع أسعار الفائدة سوى %1 فقط من المشاركين.



أبرز المؤشرات 

قال %47 من المشاركين إن مبادرات البنك المركزي ستحقق أثًرا متوسًطا في األسواق، بينما ذهب %27 إلى أن تأثير 
المبادرات، التي تفوق قيمتها 200 مليار جنيه، سيكون جيًدا على األسواق، ووصل التفاؤل بـ%12 من المتابعين ألن يتوقعوا 

 تأثيًرا إيجابًيا قوًيا لمبادرات البنك المركزي على األسواق وحركة األموال بها.

استبعد %52 من المشاركين في استطالع “إيكونومي بلس” حدوث انتعاشة في مبيعات العقارات في العام الجديد، بينما 
 رجح %48 منهم أن تزداد مبيعات العقارات في 2020، في ظل االتجاه الهبوطي ألسعار الفائدة بصفة عامة 

  
جاءت اللوائح والروتين الحكومي في صدارة التحديات التي تواجه قطاع األعمال في مصر خالل 2020، بحسب المشاركين في 
االستطالع السنوي األول لـ “إيكونومي بلس” حول االقتصاد المصري، حيث وضعه %72 من المشاركين في االستطالع في 

 صدارة مخاوفهم، ثم عدم توافر العمالة الماهرة بنسبة %31 من المشاركين.
  

 عبر المشاركون في االستطالع عن تفاؤلهم بمشاركة أكبر للقطاع الخاص في االقتصاد خالل العام الجديد، حيث صوت 68% 
منهم لزيادة مساهمة الشركات الخاصة في االقتصاد مقابل %32 فقط استبعدوا ذلك ورأوا أن الحكومة وأجهزتها التابعة 

 وأجهزة الدولة ستواصل تصدر المشهد االقتصادي في مصر.
  

استبعد %57 من المشاركين في استطالع “إيكونومي بلس” استمرار تباطؤ اإلنتاج والطلبيات الجديدة لدى القطاع الخاص 
المصري غير النفطي في 2020، وتوقعوا صعود مؤشر مديري المشتريات لألنشطة غير النفطية أعلى حاجز 50 نقطة.



منصـــة إعالميــة رقميــة اقتصــــــاديــة تســتهدف الوصــول لقاعــدة كبيــرة مــن مســتخدمي وســائل 
التواصــل االجتماعــي والبريــد اإللكترونــي، عبــر محتــوى اقتصــادي مبســط يســتخدم االنفوجــراف 

 والفيديــو فــي توصيــل المعلومــة للقــارئ.
كما تعمل نشرتنا البريدية اليومية التي تصل إلى 18 الف مشترك على إمــداد العمــالء والمتابعيــن 

بنشــرة إلكترونيــة صبــاح كل يــوم، تتضمــن األحــداث االقتصاديــة واألخبــار المحليــة واإلقليميــة 
والعالميــة، بشــكل ًمختصــر ومركــز ومكثــف، يتســم بالسالســة، ومدعومــا باألشــكال التوضيحيــة 

والفيديــو جراف وغيرهــا مــن أدوات عــرض المعلومــات االقتصاديــة.
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