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مؤشر مدراء المشتريات™ الرئيسي التابع لبنك اإلمارات دبي الوطني في مصر
استمرار تدهور الظروف التجارية خالل شهر مارس
القاهرة 4 ،إبريل :2017 ،بعد أن تراجع تدهور القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر بشكل كبير خالل شهر فبراير ،عاد إلى
التدهور مرة أخرى بوتيرة قوية في نهاية الربع األول .فقد شهدت الشركات تراجعات حادة في اإلنتاج والطلبات الجديدة ،واستمرت
الشركات في خفض أعداد القوى العاملة وكانت مترددة في الدخول في أنشطة شرائية .أما على صعيد األسعار فإن ضغوط التكلفة الكبيرة
الناتجة عن ضعف سعر صرف العملة المحلية أمام الدوالر األمريكي قد انعكست على زيادة أسعار المبيعات ،رغم أن معدالت التضخم
قد تراجعت.
تحتوي هذه الدراسة التي يرعاها بنك اإلمارات دبي الوطني ،والمُعدَّة من جانب شركة أبحاث " ،"IHS Markitعلى بيانات أصلية
جمُعت من دراسة شهرية لألوضاع التجارية في القطاع الخاص المصري.
في إطار تعليقه على نتائج مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي التابع لبنك اإلمارات دبي الوطني في مصر ،قال تيم فوكس ،رئيس قسم
األبحاث وكبير االقتصاديين في مجموعة بنك اإلمارات دبي الوطني:
"سلط مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي التابع لبنك اإلمارات دبي الوطني في مصر الضوء على الضعف المتواصل الذي يشهده القطاع
الخاص في مصر .وعلى الرغم من أن عملية إعادة موازنة االقتصاد الزالت جارية على قدم وساق كما هو متوقع – بدليل تقلص العجز
التجاري وارتفاع مستويات االحتياطي من العملة الصعبة – إال أن األمر سيستغرق بعض الوقت قبل أن ينعكس ذلك على زخم قوي في
النمو .وعلى الرغم مما سبق ،حمل التقرير في طياته بعض النواحي اإليجابية ،إذ يشير إلى أن الضغوط الناجمة عن التضخم تواصل
تراجعها".
النتائج األساسية


انكماشات أكثر حدة في اإلنتاج والطلبات الجديدة



أضعف معدالت تضخم في األسعار وتكاليف مستلزمات اإلنتاج في أكثر من عام



انخفاض كميات المشتريات يتراجع إلى أضعف معدل في ثمانية أشهر

هبط مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي ( )PMIالخاص بمصر الصادر عن بنك اإلمارات دبي الوطني  -وهو مؤشر مركب يُعدل
موسميًا تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط  -من  46.7نقطة في شهر
فبراير (وهي األعلى في ستة أشهر) ليصل إلى  45.9نقطة في شهر مارس ،مشيراً إلى تدهور كبير في أوضاع التسويق .وجدير

بالمالحظة ،أن القراءة األخيرة جاءت متماشية بشكل عام مع المتوسط المسجل على مدى الـ  18شهراً الماضية التي شهدت انكماشًا
( 46.0نقطة).
وكان الهبوط الذي شهده المؤشر قد عكس التراجعات الحادة في اإلنتاج واألعمال الجديدة .وقد تسارعت معدالت االنكماش منذ شهر
فبراير وكانت قوية في سياق البيانات التاريخية .أبرزت األدلة المنقولة ضعف الطلب ،وعدم استقرار الظروف التجارية في ظل ارتفاع
ضغوط التضخم وضعف العملة المحلية أمام الدوالر األمريكي .عالوة على ذلك ،فقد ساهم انخفاض طلبات التصدير الجديدة في تقليل
إجمالي األعمال الجديدة .وربط أعضاء اللجنة بين تراجع الطلب األجنبي وبين المشكالت األمنية في ليبيا.
كان انخفاض حجم األعمال الجديدة الواردة عائقًا أمام زيادة الشركات لمشترياتها من مستلزمات اإلنتاج .وتراجعت وتيرة انكماش
مستويات الشراء إلى أضعف مستوى في ثمانية أشهر ،لكنها كانت حادة في مجملها .ونتيجة لذلك فقد هبطت مستويات المخزون للشهر
السابع والعشرين على التوالي ،حيث لم يكن مخزون مستلزمات اإلنتاج الحالي كافيًا الستيفاء متطلبات اإلنتاج.
وأشارت بيانات شهر مارس إلى استمرار ضغوط تكاليف المشتريات في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر .واستمر ضعف
سعر صرف العملة المحلية أمام الدوالر األمريكي في التسبب في ارتفاع أسعار المواد الخام ،وفق ما ذكره أعضاء اللجنة .وقد لجأت
الشركات بشكل عام إلى تمرير تكاليف مستلزمات اإلنتاج المرتفعة إلى العمالء ،كما أشارت زيادة أخرى حادة في متوسط أسعار
المنتجات والخدمات .وقد تراجعت معدالت التضخم ذات الصلة إلى أدنى المستويات في  13شهراً في كلتا الحالتين ،لكنها كانت حادة في
مجملها.
ونظرًا لصعوبة الحصول على المواد الخام وانخفاض معدالت الطلب ،انخفض حجم األعمال المتراكمة للمرة األولى في عام ونصف.
أما على صعيد التوظيف ،فقد تراجع معدل فقدان الوظائف إلى أضعف مستوياته في أكثر من عام .وأفادت تقارير بأن بعض الموظفين
تركوا وظائفهم بحثاً عن فرص عمل أفضل أو بسبب التقاعد.
 -النهاية -

سيتم نشر تقرير مؤشر مدراء المشتريات المقبل لمصر في  3مايو  2017الساعة ( 06:15بتوقيت القاهرة) 04:15 /
(بالتوقيت العالمي)

للمزيد من المعلومات يرجى االتصال بـ:
ابراهيم سويدان
نائب رئيس أول
رئيس إدارة الشؤون المؤسسية للمجموعة
بنك اإلمارات دبي الوطني
هاتف / +9714 6094113 :متحرك+971506538937 :
البريد اإللكترونيibrahims@emiratesnbd.com :
تميم القنطار
أصداء بيرسون-مارستيلر
دبي ،اإلمارات العربية المتحدة
هاتف+971 4507600 4 :
بريد إلكترونيmlTmmT.ratniklA.mT.maT :

جان بول بيجات
باحث إقتصادي أول بنك اإلمارات دبي الوطني
هاتف+971 42307807 :
بريد إلكترونيJeanP@emiratesnbd.com :

جوانا فيكرز
اتصاالت الشركة
tik alAtnk
هاتف+44-207-260-2234 :
البريد اإللكترونيjoanna.vickers@ihsmarkit.com :

آشنا دوديا
خبير اقتصادي
tik alAtnk
هاتف+44-1491-461003 :
بريد إلكترونيrl.Dil.ha@Dnl.nD.TlAtnk.com :

مالحظات للمحررين
يستند مؤشر مدراء المشتريات (™ )PMIالخاص بمصر والصادر عن بنك اإلمارات دبي الوطني إلى البيانات المجمعة من اإلجابات الشهرية على
االستبيانات التي يتم إرسالها لمسئولي المشتريات التنفيذيين في أكثر من  450شركة من شركات القطاع الخاص ،والتي تم انتقائهما بعناية لتمثل الهيكل
الحقيقي القتصاد مصر غير المنتج للنفط ،بما في ذلك التصنيع والخدمات واإلنشاءات والبيع بالتجزئة .اللجنة متطابقة مع مجموعة التصنيف الصناعي
القياسي ( ،)SICبناء على إسهام الصناعة في إجمالي الناتج المحلي ( .)GDPتعكس إجابات االستبيان حجم التغيير ،إن وجد ،في الشهر الحالي
مقارنة بالشهر الماضي بناء على البيانات التي يتم جمعها في منتصف الشهر .كما يعرض "التقرير" لكل مؤشر من المؤشرات النسبة المئوية التي
توضحها كل إجابة ،وصافي التغيير بين رقم أعلى /أفضل التغييرات وأقل/أسوء اإلجابات ،ومؤشر "االنتشار" .وهذا المؤشر عبارة عن مجموعة من
الردود اإليجابية ،إضافة إلى أن نصف هذه اإلجابات تشير إلى "نفس القيمة".
إن مؤشر مدراء المشتريات (™ ) PMIهو مؤشر مركب من خمسة مؤشرات فردية تضم القيم التالية :الطلبات الجديدة –  ،0.3اإلنتاج ،0.25 -
التوظيف  ،0.2 -ومواعيد تسليم الموردين –  ،0.15مخزون السلع المشتراة –  ،0.1مع عكس مؤشر مواعيد التسليم بحيث تتحرك في اتجاه قابل
للمقارنة.
تعتبر مؤشرات االنتشار ذات خصائص مؤشرات رئيسية ،وهي ملخص قياس مناسب يوضح االتجاه السائد للتغيير .تشير قراءة المؤشر األعلى من
 50إلى زيادة شاملة في المتغير ،واألدنى من  50إلى االنخفاض .ال تقوم مجموعة  alAtnkبتعديل البيانات التي تستند عليها الدراسة بعد نشرها ألول
مرة ،ولكن قد يتم تعديل عوامل التعديل الدورية من آن آلخر بحسب الحاجة وهذا ما يؤثر على سلسلة البيانات المعدلة دوريًا.
نبذة عن بنك اإلمارات دبي الوطني
بنك اإلمارات دبي الوطني هو مجموعة مصرفية رائددة فدي منطقدة الشدرق األوسدط .كمدا فدي  31ديسدمبر  2016بلد مجمدوع أصدول المجموعدة 448
مليار درهم )ما يعادل تقريبًا  122مليار دوالر أمريكي) .وتعتبر المجموعة رائدة في مجال تقدديم الخددمات المصدرفية الرقميدة فدي دول مجلدس التعداون
الخليجي ،ومساهماً رئيسياً فدي الصدناعة المصدرفية الرقميدة علدى المسدتوى العدالمي ،وسدجل البندك تنفيدذ أكثدر مدن  90فدي المائدة مدن التحدويالت الماليدة
والطلبات خارج فروع البنك.
وتقوم المجموعة بتقديم أعمال مصرفية رائدة لألفراد في الدولة من خالل شدبكة فروعهدا التدي تضدم  219فرعدًا إضدافة إلدى  1012جهداز صدراف آلدي
وجهاز إيداع فوري في ا لدولة وفي الخارج .كما يمتلك بنك اإلمارات دبدي الدوطني حضدورًا قويدًا فدي وسدائل التواصدل االجتمداعي ولديده عددد كبيدر مدن
المتددابعين ،وهددو البنددك الوحيددد فددي منطقددة الشددرق األوسددط الددذي يصددنف ضددمن الددـ  20المرتبددة األولددى فددي تصددنيف " ،"0a1mA 100الددذي تعددده "ذا
فايننشددال برانددد" .وتعتبدر المجموعددة الالعددب الرئيسددي فددي مجددال األعمددال المصددرفية للشددركات فددي الدولددة وتقددوم بتقددديم األعمددال المصددرفية اإلسددالمية
واألسواق العالمية والخزينة واالستثمارية والخاصة وإدارة األصول وعمليدات الوسداطة .وقدد قامدت وكالدة التصدنيف االئتمداني "مدوديز" بترقيدة تصدنيف
الودائع طويلة األجل لبنك اإلمارات دبي الوطني إلى ()r3وتقييمه االئتماني األساسي إلى ( .)ml1وإلى جانب امتالك البندك لمسدتوى عدال مدن التمويدل
والسيولة ،يعكس هذا التقييم مدى التحسن الذي طرأ على أداء البنك ومدى الصالبة التي اكتسبها.

وتعمل المجموعة في اإلمارات العربية المتحدة ومصر والمملكة العربية السعودية وسنغافورة والمملكة المتحدة ولدديها مكاتدب تمثيليدة فدي الهندد والصدين
وإندونيسيا .وتعتبر المجموعة من أكثر المؤسسات نشاطاً في المشاركة بأهم مبادرات التطوير واالنماء في دولة االمارات العربية المتحدة كمدا أنهدا تقدوم
بدعم مختلف المؤسسات التعليمية والبيئية والثقافية والخيرية والمجتمعية.
للمزيد من المعلومات الرجاء زيارة الموقع اإللكتروني111.mTnAlkm.im@.maT :

نبذة عن مجموعة (www.ihsmarkit.com) IHS Markit
تُعد مجموعة ( tik alAtnkناسداك :معلومات) مؤسسة رائدة في المعلومات الحساسة والتحليالت وصياغة حلول للصناعات واألسواق األساسية
التي تقود االقتصادات العالمية .وتقدم الشركة للعمالء معلومات الجيل المقبل وتحليالتها وحلولها فيما يخص األعمال التجارية والتمويل والحكومة،
ومساعدتهم على تحسين كفاءتهم التشغيلية وتوفير رؤى متعمقة تقود إلى قرارات مدروسة واثقة .تمتلك مجموعة  tik alAtnkأكثر من  50ألف
عميل من لشركات ولحكومات رئيسية ،وتضم هذه القائمة  85بالمائة من أكبر  500شركة مدرجة على قائمة فورتشن جلوبال والمؤسسات المالية
الرائدة عالميًا .يقع المقر الرئيسي لمجموعة  tik alAtnkفي لندن وهي ملتزمة بتحقيق النمو المربح المستدام.
 IHS Markitهي عالمة تجارية مسجلة لشركة  .IHS Markit Ltdجميع أسماء الشركة والمنتجات األخرى قد تكون عالمات تجارية لمالكيها
المعنيين .IHS Markit Ltd 2017 © .جميع الحقوق محفوظة.

تؤول ملكية أو ترخيص حقوق الملكية الفكرية لمؤشر األداء االقتصادي  ™PMIالخاص بجمهورية مصر العربية والصادر عن بنك اإلمارات دبي الوطني لمجموعة  IHS Markitأو
بترخيص منها وال يسمح بأي استخدام غير مصرح به ،يتضمن على سبيل المثال ال الحصر ،النسخ ،أو التوزيع ،أو النشر ،أو نقل البيانات بأي وسيلة كانت دون موافقة مسبقة من مجموعة
 .IHS Markitوال تتحمل مجموعة  IHS Markitأي مسؤولية ،أو التزام حيال المحتوى أو المعلومات ("البيانات") الواردة في هذا التقرير ،أو أي أخطاء ،أو حاالت عدم الدقة ،أو
حاالت الحذف ،أو تأخير للبيانات ،أو عن أي إجراء يتخذ على أساس هذا التقرير .وال تتحمل مجموعة IHS Markitأي مسؤولية في أي حال من األحوال عن األحداث الخاصة ،أو
األضرار التبعية التي تنتج عن استخدام البيانات الواردة في التقرير .يعتبر  ™Purchasing Managers’ Indexو ™PMIإما أن تكون عالمات تجارية مسجلة باسم Markit
 Economics Limitedأو حاصلة على ترخيص بها ،ويقوم بنك اإلمارات دبي الوطني باستخدام العالمات الواردة أعاله بموجب ترخيص .تعتبر كلمة IHS Markitعالمة تجارية
مسجلة باسم .IHS Markit Limited

إذا كنت تفضل عدم تلقي إصدارات إخبارية من  ،IHS Markitفيرجى مراسلة  .joanna.vickers@ihsmarkit.comلقراءة سياسة الخصوصية الخاصة بنا ،انقر هنا.

