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بشائر بدء تعافي االقتصاد من كورونا
عودة النمو في يوليو

مؤشر مديري المشتريات يكشف ارتفاع إنتاج القطاع الخاص غير النفطي ألول مرة منذ عام
حابي

ــري  ــدي كــشــفــت أحـــــدث بـــيـــانـــات مـــؤشـــر م
المشتريات في مصر عن عودة نمو النشاط في 
الخاص  القطاع  إنتاج  ارتفع  حيث  يوليو،  شهر 
ولكن  عام  منذ  األولى  للمرة  للنفط  المنتج  غير 
بشكل طفيف. كما ازدادت األعمال الجديدة مع 
أبطأ  انخفاضات  إلى  أدى  ما  التصدير،  تحسن 

في التوظيف والمخزون. 
الرئيسي  المشتريات  مديري  مؤشر  وسجل 
)PMI( لمجموعة IHS Markit في مصر - بعد 
تعديله نتيجة العوامل الموسمية 49.6 نقطة في 
شهر يوليو، مرتًفعا بذلك عن 44.6 نقطة سجلها 
في شهر يونيو ومسجًل قراءة هي األقرب إلى 

المستوى المحايد )50.0 نقطة( في 12 شهًرا.
وأشارت القراءة إلى تراجع طفيف في ظروف 
الــعــمــل، على الــرغــم مــن تــجــدد زيـــادة كــل من 

النشاط والطلبات الجديدة. 
في  زيـــادة  أول  المصرية  الشركات  سجلت 
اإلنتاج على مستوى القطاع الخاص غير المنتج 
للنفط في عام خلل شهر يوليو، وبدأت قطاعات 
رئيسية من االقتصاد مثل السياحة والضيافة في 
إعادة فتح أعمالها. وقامت العديد من الشركات 
كما  السياح،  أعــداد  ــادة  زي مع  نشاطها  بــزيــادة 
كان  ذلــك،  ومــع  الــصــادرات.  الطلب على  ارتفع 
التوسع العام في اإلنتاج هامشّيًا، حيث استمرت 
العديد من الشركات في تخفيض نشاطها بسبب 
تداعيات  عن  الناتج  المستمر  الهيكلي  الضعف 

فيروس كورونا. 
كما أشار المؤشر الفرعي للطلبات الجديدة 
خلل  الجديدة  األعمال  في  شهرية  زيــادة  إلى 
شهر يوليو هي األولى لمدة 12 شهًرا. وقد سجل 
الجديدة  التصدير  وطلبات  الطلبات  إجمالي 
السوق  نشاط  تحسن  بدعم  محدودة،  توسعات 

وزيادة التجارة مع الدول األوروبية واألفريقية. 
التجارية بشكل عام في  الظروف   وتراجعت 
شهر يوليو ولكن بوتيرة أضعف من شهر يونيو. 
الفرعية  العناصر  بسبب  المؤشر  وانخفض 
الثلثة األخرى: التوظيف، ومخزون المشتريات، 

ومواعيد تسليم الموردين. 
انخفض  النشاط،  ارتــفــاع  من  الرغم  وعلى 
شهر  خــلل  المصرية  الشركات  في  التوظيف 
يوليو ليواصل اتجاهه السلبي المسجل مؤخًرا. 
وأشار أعضاء اللجنة إلى أن هذا كان في الغالب 
الموظفين  تستبدل  لــم  التي  الشركات  بسبب 
الوقت  في  جــدد.  بموظفين  طًوعا  المغادرين 
للشهر  المتراكمة  األعمال  حجم  ارتفع  نفسه، 
الثالث على التوالي، حيث استمر بعض العملء 

في تأخير المدفوعات بسبب نقص السيولة. 
وانــخــفــض مــخــزون الــمــشــتــريــات فــي بــدايــة 
الثامن على  الشهر  ليكون هذا هو  الثالث  الربع 
في  للمخزون  استهلًكا  يشهد  الــذي  التوالي 

جــارديــان  شركة  رئيس  عــامــر،  عــلء  اقتنص 
واإليــداع  للمقاصة  مصر  شركة  رئاسة  كابيتال 
من   93.45٪ بـــأصـــوات  ــزي  ــرك ــم ال ــحــفــظ  وال
أمس،  عقدت  التي  االنتخابات  في  المشاركين 
المقعد  على  الوحيد  منافسه  مقابل حصول  في 
من   5.78٪ عــلــى  الــضــبــع  ــرف  أشــ الــمــحــامــي 

األصوات.
وقال الدكتور طارق عبد الباري، في تصريحات 
الجمعية  في  الحضور  نسبة  إن  لحابي  خاصة 
اإللكتروني  التسجيل  متضمنة   60.76٪ بلغت 
المشاركة  إغــلق  تــم  حيث  الفعلي،  والحضور 
اإللكترونية في تمام الساعة الثانية عشرة ظهًرا، 
فاعليات  بدأت  النصاب  اكتمال  من  التأكد  وبعد 

الجمعية والتصويت اليدوي للحضور.
وعلمت نشرة حابي أن نسبة الحضور الفعلي 
 838.447 نحو  تمثل   21.05٪ بلغت  بالجمعية 
ألف سهم من إجمالي أسهم رأسمال شركة مصر 

للمقاصة البالغ نحو 3.984 مليون سهم.
عبر  الــمــشــاركــة  األســهــم  عــدد  بلغ  حين  فــي 
تمثل  سهم  مليون   1.582 اإللكتروني  التصويت 

نحو ٪39.71 من إجمالي أسهم الشركة.
مليون   2.262 نحو  ــوات  أصـ عــامــر  وحــصــد 
سهم، في مقابل نحو 139.96 ألف سهم لصالح 
للفوز  قبل  من  مرة  من  أكثر  نافس  الذي  الضبع 
برئاسة الشركة أمام رئيسها السابق اللواء محمد 

عبد السلم.
إبــريــل  الــمــالــيــة فــي  الــرقــابــة  وأعــلــنــت هيئة 
رئاسة  من  السلم  عبد  استقالة  قبول  الماضي 
الذي شغله  المنصب  للمقاصة وهو  شركة مصر 
انتهاء  تاريخ  من  اعتباًرا  وذلك  طويلة،  لسنوات 
في  عــقــدت  الــتــي  للشركة  العمومية  الجمعية 

الثامن عشر من مايو.

مرفأ  انفجار  الضحايا في  ارتفع عدد 
الصحة  وزيـــر  وقـــال   ،135 ــى  إل بــيــروت 
 5000 من  أكثر  إن  حسن  حمد  اللبناني 
وقع  الذي  االنفجار  في  أصيبوا  شخص 
ألف   250 زهــاء  وإن  الثلثاء  أمــس  أول 
شخص أصبحوا بل منازل تصلح للسكن 
التفجيرية  ــمــوجــة  ال حــطــمــت  أن  بــعــد 
في  باألثاث  وأطاحت  المباني  واجهات 
ــنــوافــذ عــلــى بعد  الـــشـــوارع وهــشــمــت ال

أميال من موقع االنفجار.
األشخاص  أن عشرات  وأضاف حسن 
وأعلن  المفقودين.  عــداد  في  ــوا  زال ما 
رئيس الوزراء حسان دياب الحداد ثلثة 

أيام اعتباًرا من يوم الخميس.
القتلى  ــداد  أعــ ــادة  ــ زي الــمــتــوقــع  ومـــن 
إن  المسؤولون  قــال  الــذي  االنفجار  في 
المواد  مــن  ضخم  مــخــزون  فيه  السبب 
شديدة االنفجار تم تخزينها لسنوات في 

ظروف وأوضاع غير آمنة بالميناء.

عون  ميشال  اللبناني  الرئيس  وقــال 
التي  نترات األمونيوم،  2750 طّنًا من  إن 
والقنابل،  األســمــدة  صناعة  فــي  تدخل 
ــت مــخــزنــة فـــي الــمــيــنــاء مــنــذ ست  ــان ك
وقت  منذ  إجــراءات سلمة  دون  سنوات 

مصادرتها.
وقــــال مــصــدر مـــســـؤول مــطــلــع على 
الــتــراخــي  إن  الــبــرلــمــانــيــة  الــتــحــقــيــقــات 
االنفجار،  عن  المسؤوالن  هما  واإلهمال 
الــتــخــزيــن  مــضــيــًفــا أن مــســألــة ســلمــة 
ُعــرضــت على عــدة لــجــان وقــضــاة و“مــا 
هذه  بنقل  ــر  أم ــدار  إلصـ شـــيء“  انعمل 
أو  للشتعال  القابلية  شــديــدة  ــمــادة  ال

منها. التخلص 
ــة لــرويــتــرز إن  ــ وقــالــت مــصــادر وزاري
ــق أمــس  ــوزراء الــلــبــنــانــي وافـ ــ مــجــلــس الـ
ميناء  مسؤولي  كل  وضــع  على  األربــعــاء 
ــراف عــلــى  ــاإلشــ ــ ــروت الــمــكــلــفــيــن ب ــيـ بـ
رهن   2014 عــام  منذ  واألمـــن  التخزين 
أعلن  كما  بالمنازل.  الجبرية  اإلقــامــة 
أسبوعين  لمدة  الطوارئ  حالة  المجلس 

في بيروت.

بــيــروت مـــروان عبود  وقـــال مــحــافــظ 
الحدث  قــنــاة  معه  أجــرتــهــا  مقابلة  فــي 
إجمالي  إن  األربــعــاء  اليوم  التلفزيونية 
ــفــجــار قد  الــخــســائــر الــنــاجــمــة عــن االن
تتراوح بين 10 و 15 مليار دوالر، موضًحا 
أن الرقم يشمل الخسائر المباشرة وغير 

بالتجارة. الصلة  ذات  المباشرة 
يحاكمون  الــذيــن  ــعــة،  األرب والمتهمون 
الله  حــزب  بجماعة  صلة  على  ــا،  غــيــابــّيً
الشيعية. واغتيل الحريري في انفجار كبير 
كيلومترين  نحو  بعد  على  ملغومة  بشاحنة 

من الميناء.
إنها  الــدولــي  البنك  مجموعة  وقــالــت 
وحاجات  ألضرار  تقييم  إلجراء  مستعدة 
لتعبئة  لبنان  شركاء  مع  والعمل  لبنان، 
ــار  ــادة اإلعــم ــ ــاص إلعـ تــمــويــل عـــام وخــ

والتعافي.
ــان إنــه  ــي وقـــال الــبــنــك الـــدولـــي فــي ب
ــادة  ”ســيــكــون عــلــى اســتــعــداد أيــًضــا إلع
واستكشاف  الــحــالــيــة  ــوارد  ــم ال بــرمــجــة 
الحياة  بناء  إعــادة  لدعم  إضافي  تمويل 
ومصادر الرزق للمتأثرين بهذه الكارثة.“

وفي يونيو، تم فتح باب الترشح الختيار رئيس 
استكمااًل  للمقاصة  مصر  شركة  إدارة  مجلس 
لمدة مجلس اإلدارة الحالية والتي تنتهي منتصف 

يوليو 2021.
شركة  إدارة  مجلس  أن  الباري  عبد  وأوضــح 
التصويت  باب  فتح  قرر  قد  كان  للمقاصة  مصر 
الماضي  اإلثنين قبل  يوم  اعتباًرا من  اإللكتروني 
من  دقائق  قبل  تنتهي  عمل  أيــام  خمسة  ولمدة 
رئيس  الختيار  العادية  العامة  الجمعية  انعقاد 

المجلس.
 وكان مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة قرر 
العامة غير  الجمعية  دعوة  الماضي  يوليو   9 في 
العادية للنعقاد بالتزامن مع إجراء االنتخابات، 
حد  ووضــع  للشركة  األســاســي  النظام  لتعديل 
مجلس  أعضاء  لجميع  متتاليتين  دورتين  أقصى 
اإلدارة، ولكن قبل نهاية الشهر قرر المجلس إلغاء 
مجلس  قرار  لحين صدور  العادية  غير  الجمعية 
بتحديد  المالية  للرقابة  العامة  الهيئة  إدارة 
ضوء  في  الشركة  إدارة  مجلس  تشكيل  ضوابط 
الذي  المركزي  والقيد  اإليــداع  قانون  تعديلت 
المختص  هو  الهيئة  إدارة  مجلس  أن  على  ينص 

بوضع ضوابط تشكيل المجلس.
الــخــاص  الــبــنــد  حــذف  المجلس  ارتـــأى  كــمــا 
لرئيس  اإلجمالية  الشهرية  المكافأة  بتحديد 
مجلس اإلدارة من جدول الجمعية العامة العادية 

التي عقدت أمس.
وتــعــد شــركــة مــصــر لــلــمــقــاصــة واإليـــــداع 
بسوق  الكيانات  أهــم  مــن  الــمــركــزي  والحفظ 
بتقديم  انــفــرادهــا  ظــل  فــي  الــمــحــلــيــة،  ــمــال  ال
المتعلقة  األســاســيــة  الــخــدمــات  مــن  الــعــديــد 
جانب  إلى  والسندات  األسهم  وتسوية  بتداول 

المركزي. والحفظ  اإليداع  خدمات 

وكاالت

عالء عامر رئيًسا
لمصر للمقاصة لمدة عام

اقتنص 93.45% من األصوات والضبع %5.78

البنك الدولي يعلن استعداده لجمع تمويل 
عام وخاص إلعادة إعمار بيروت

الخسائر تتراوح بين 10 و15 مليار دوالر

ارتفاع عدد ضحايا االنفجار إلى 135 وأكثر من 5 آالف 
مصاب وعشرات المفقودين

نمو األعمال الجديدة مع تحسن نسبي في التصدير.. وانخفاضات أبطأ في التوظيف والمخزون
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الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية االقتصادية المصدر: بلومبرج

حركة مؤشر مدراء المشتريات في مصر والسعودية واإلمارات

السعوديةاإلماراتمصر

أهم األخبار
اضغط على العناوين

Click here

 أسعار النفط تسجل أعلى 
مستوى في 5 أشهر مع 

هبوط مخزونات الخام 
األمريكية والدوالر

 مصر تعترض لدى 
االتحاد اإلفريقي 

على الملء األحادي 
لسد النهضة

 متوسط الدوالر 
يواصل االستقرار عند 

15.93 جنيه للشراء 
و16.03 للبيع

 بنوك عالمية تفشل في 
إغالق صفقات الليرة مع 

جفاف التمويل وارتفاع 
تكلفة االقتراض

بشكل  االنخفاض  ُويعزى  المصرية.  الشركات 
أساسي إلى ضعف نشاط الشراء، إال أن بعض 
الشركات ذكرت أن سبب السحب من المخزون 
هو التخلص من المخزون الزائد. ومع ذلك، وفي 
معدل  كــان  الجديدة،  الطلبات  ارتفاع  بــدء  ظل 

انخفاض المخزون 
هو األضعف منذ شهر ديسمبر 2019. 

فـــي الـــوقـــت نــفــســه، أدى تــخــفــيــف الــقــيــود 
والطلب  كــورونــا  فيروس  لمواجهة  المفروضة 
إلى  اإلنتاج  مستلزمات  على  نسبّيًا  المنخفض 

تحسن في أداء الموردين خلل شهر يوليو، وذلك 
ألول مرة منذ شهر نوفمبر الماضي. ومع ذلك، 

فقد كان معدل التحسن هامشّيًا في مجمله. 
تكاليف  ارتفاع  ساهم  األســعــار،  صعيد  وعلى 
ــادة أســـرع فــي إجــمــالــي أســعــار  ــ الــشــراء فــي زي

مستلزمات اإلنتاج في شهر يوليو، حيث ارتفع معدل 
التضخم إلى أعلى مستوى له في تسعة أشهر. في 
الوقت نفسه، انخفضت أسعار اإلنتاج مرة أخرى 
حيث قدمت بعض الشركات تخفيضات أخرى من 

أجل تسريع انتعاش المبيعات. 

المستقبلية  الــتــوقــعــات  تحسنت  ــًرا،  ــيـ وأخـ
للنشاط بشكل كبير في شهر يوليو، حيث تطلعت 
السياحة  فتح  إعـــادة  يــؤدي  أن  إلــى  الــشــركــات 
فصل  خــلل  االقتصادي  االنتعاش  تحفيز  إلــى 
الصيف. وكانت درجة الثقة هي األقوى في نحو 

عامين ونصف العام.
السعيد،  هالة  الدكتورة  أشــارت  جانبها،  من 
في  االقــتــصــاديــة  والتنمية  التخطيط  ــرة  ــ وزي
تقرير أمس، إلى قرارات الحكومة التي صدرت 
لمساندة المؤسسات بعد التعرض ألزمة فيروس 
مالية  حزمة  توجيه  ومنها  المستجد،  كــورونــا 
إلى  اإلجــمــالــي  المحلي  الناتج  مــن   2٪ تــعــادل 
القطاعات األكثر تضرًرا مثل الصحة والسياحة 
من  مجموعة  إلى  باإلضافة  المدني،  والطيران 
سعر  كتخفيض  التحفيزية  النقدية  السياسات 
الفائدة وتأجيل أقساط القروض على عدد كبير 
من الشركات أو منح قروض بفترة سماح لبعض 

القطاعات.
ــار الــتــقــريــر إلـــى أنـــه تــم الــتــركــيــز على  وأشــ
النمو  عجلة  دفع  تضمن  التي  القطاعات  بعض 
المعلومات  وتكنولوجيا  االتــصــاالت  قطاع  مثل 
 ،300% بنسبة  استثماراته  زيـــادة  تمت  حيث 
 ،100% بنسبة  الفني  والتعليم  التعليم  وقطاع 
ــادة اســتــثــمــارات قطاع  ــى زيـ هــذا بــاإلضــافــة إل
المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك زيادة 
بنسبة  والزراعة  الري  لمشروعات  االستثمارات 
لدعم  الرئاسية  المبادرة  جانب  إلــى   ،250%
بين  مشترًكا  جهًدا  تعد  والتي  المحلي  المنتج 
الحكومة المصرية والبنك المركزي وبنك ناصر 
المستهلكين واتحاد  االجتماعي وشركات تمويل 
الصناعات والغرف التجارية، وهي المبادرة التي 
من شأنها العمل على زيادة خطوط اإلنتاج داخل 
المصانع وبالتالي زيادة التوظيف، باإلضافة إلى 

رفع معدالت اإلنتاج.
ــال ديــفــيــد أويــــن، الــبــاحــث االقــتــصــادي  ــ وق
اإلنتاج  مــؤشــري  إن   :IHS Markit بمجموعة 
والطلبات الجديدة منحا ثقة في بداية التعافي 
إلى  كلهما  وأشار  يوليو.  في شهر  االقتصادي 
بعد  شهًرا،   12 منذ  مرة  ألول  شهرية  توسعات 
أن أشارت السلسلة إلى أسوأ انكماش اقتصادي 

على مدار تسع سنوات خلل أزمة كورونا.
وقال إنه ال يزال أمام مصر طريق طويل للعودة 
النشاط  من حيث  كورونا  قبل  ما  إلى مستويات 
األخير  التحسن  كــان  حيث  والطلب،  التجاري 
فقدان  مــعــدل  ظــل  ذلـــك،  على  عـــلوة  طفيًفا. 
أن  إلى  أشار  ما  يوليو،  في شهر  قوّيًا  الوظائف 
على  الحفاظ  جاهدة  تحاول  تــزال  ال  الشركات 
استمراريتها في بيئة سوق ما بعد اإلغلق. ولم 
وال  التكاليف  تضخم  ارتفاع  ذلــك  على  يساعد 
المشهد  أن  ــد  وأك األســعــار.  تخفيض  استمرار 
تنافسّيًا  يــزال  ال  المصرية  للشركات  التجاري 
وصعًبا، ولكنه يمكن أن يتحسن في األشهر المقبلة 

إذا تم تعزيز السياحة والقطاعات األخرى.

.IHS Markit :المصدر
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