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 بيان صحفي

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

  2015 عامل األول عن الفصل المتوسط"، 

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

من  المدعوم تقنيا  ، هذا المؤشر. ويهدف 2015من العام  األولللفصل ، "بنك البحر المتوسط -جمعية تجار بيروت

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

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

ة االستثمار" ون نيّ "مكّ  أما. تراجعا  ن "مكون مبيعات الجملة" من المؤشر قد سجّل إلى أ األولوتشير نتائج الفصل 

في الفترة  في بعض القطاعات االستثمار تخفيضفي  –خجولةولو – رغبة سعك  منذ عدة فصول وللمرة األولى 

 المقبلة. 

% 4.86بلغ اسميا   انخفاضا، األولسجل "مكون مبيعات الجملة"، الذي يتناول النشاط التجاري خالل الفصل 

استمرار حالة االنكماش وانخفاض القوة الّتراجع إلى . ويعود هذا من العام السابق نفسهمع الفصل قارنة بالم

العالقة  واستمرارضعف قابلية تجار التجزئة لتحمـّـل مخاطر تخزين البضائع إن كما الشرائية لدى األسر اللبنانية. 

 دورا  بارزا  إزاء هذا التراجع.  ، لعباحيال التسهيالت المالية ،المضطربة ما بين تجار الجملة وتجار التجزئة

قطاع البيع بالجملة و اصيل الزراعيةلحبوب والمحشهد كّل من قطاع البيع بالجملة لوبحسب النتائج الصادرة، 

. إال أن هذا االرتفاع قابله ارتفاعا   الحية لماشيةقطاع البيع بالجملة ل، وأيضا  للحلويات والشوكوال والسكاكر

لمالبس البيع بالجملة لقطاع خصوصا   ،حقيقيا  ملموسا   انخفاضا  شهدت  التيمعظم القطاعات في  انخفاضا  الفتا  

  .البيع بالجملة لمواد غذائية مختلفة والبيع بالجملة للسلع االستهالكيةوقطاع  وتوابعها

نية في تخفيض  أن المرصودةأظهرت النتائج  ، حيث"مّكون نّية االستثمار"وقد أنعكس هذا التراجع على 

قطاع المعّدات الكهربائية االستثمارات قد برزت لدى بعض القطاعات، باألخص كل من قطاع البيع بالجملة ل

ولكن في المقابل، أبدى كل من  وقطاع منتجات األلبان والبيض والزيوت، باإلضافة الى قطاع األجهزة الطبية.

ورق الصحي لل والبيع بالجملةلحظه هذا القطاع(  يالتراجع الذالغذائية )بالرغم من لمواد ل قطاع البيع بالجملة

 .االستثماروالمناديل نية واضحة لزيادة 
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دليال  مهما  لرصد الحركة داخل القطاع  "بنك البحر المتوسط -"مؤشر استثمار جمعية تجار بيروت قد أصبحل

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


