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 بيان صحفي

بنك البحر  -"مؤشر استثمار جمعية تجار بيروت نتائج صدرانجمعية تجار بيروت وبنك البحر المتوسط ي

  2014 عامل الرابععن الفصل المتوسط"، 

"مؤشر استثمار جمعية  نتائججمعية تجار بيروت وبنك البحر المتوسط  أصدرت: 2015 ،آذار ____بيروت في

 من قبل المدعوم تقنيا  ، هذا المؤشر. ويهدف 2014من العام  الرابعللفصل ، "بنك البحر المتوسط -تجار بيروت

 ، إلى تقييم أداء قطاع تجارة الجملة في لبنان. إدارة اإلحصاء المركزي في لبنان

والوضع االقتصادي بشكل عام.  الحركة التجاريةمسلطا  الضوء على  االستثمار في لبنان،واقع مؤشر اليعكس 

ال يزال  وبالرغم من ذلك. تراجعا  ن "مكون مبيعات الجملة" من المؤشر قد سجّل إلى أ الرابعوتشير نتائج الفصل 

 في الفترة المقبلة.  في بعض القطاعات ة االستثمار" يعكس رغبة في زيادة االستثمارون نيّ "مكّ 

قارنة % بالم 3.79بلغ  انخفاضا، الرابعسجل "مكون مبيعات الجملة"، الذي يتناول النشاط التجاري خالل الفصل 

أّثر سلبا   ما الرابعالفصل  خاللتحّول المناخات السياسية واألمنية الّتراجع إلى . ويعود هذا مع الفصل السابق له

وساهمت أيضا  صعوبة تحصيل األموال المستحقـّـة من تجار التجزئة في كبح نشاط  .على حركة تجارة الجملة

الزال يؤثر على  البطالة في صفوف اللبنانيين ازدياد استمرار أن الىتجدر االشارة  إلى ذلك، إضافة   الجملة.

 عكس سلبا  على النشاط التجاري.مما ين الهيكلية االستهالكية في األسواق اللبنانية،

معدات الهاتف قطاع خصوصا   حقيقيا  ملموسا   انخفاضا  معظم القطاعات قد شهدت  نّ إوبحسب النتائج الصادرة، 

منتجات األلبان، البيض، الزيوت كّل من قطاع شهد في المقابل، و .المالبس وتوابعهاوقطاع  واالتصاالت

والسكاكر، المربيات والمكسرات؛ وقطاع األدوية  آالت الكومبيوتر؛ قطاع الحلويات، الشوكوالقطاع والدهون؛ 

 تحسنا  في حركة البيع.

بخفض  الواضحة الحركة التجارية، ال زال "مّكون نّية االستثمار" يشير إلى غياب النية وعلى الّرغم من تراجع

قطاع منتجات األجهزة المنزلية؛  قطاعكل من أن  المرصودةقد أظهرت النتائج واالستثمار في المستقبل القريب. 

قطاع الكتب، الورق، آالت الكومبيوتر؛  األلبان، البيض، الزيوت والدهون؛ قطاع الورق الصحي والمناديل؛ قطاع

 المجالت، الصحف والقرطاسية؛ وقطاع مستوردي ووكالء األدوية عبروا عن نواياهم في زيادة االستثمار. 
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دليال  مهما  لرصد الحركة داخل القطاع  "البحر المتوسطبنك  -"مؤشر استثمار جمعية تجار بيروت قد أصبحل 

 اتخاذ قرارات مدروسة في استثماراتهم المستقبلية. ب القيمين على القطاع بإرشادهذا المؤشر  التجاري إذ يساهم


