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 بيان صحفي

عن "، Bankmed -"مؤشر استثمار جمعية تجار بيروت نتائج صدرانيBankmed وجمعية تجار بيروت 

  2015 عامل  الرابعالفصل 

"مؤشر استثمار جمعية  نتائج Bankmed و جمعية تجار بيروت أصدرت: 2016 ،آذار ____ بيروت في

إدارة  من قبل المدعوم تقنيا  ، هذا المؤشر. ويهدف 2015من العام  الرابعللفصل ، "Bankmed -تجار بيروت

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

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

بتسجيله تراجعا  إال أن "مّكون نّية "مكون مبيعات الجملة"  ه في حين استمرنإلى أ الرابعوتشير نتائج الفصل 

بالتالي تحوال  ولو طفيفا  في الذهنية  عكس وقد .االستثمار" اتسم بشيء من اإليجابية بحسب النتائج المرصودة

 . بعد أن كانت قد اتسمت بالسلبية خالل الفصل المنصرم الجملةتجار  السائدة في أوساط

 %5.71بلغ اسميا   انخفاضا، الرابعسجل "مكون مبيعات الجملة"، الذي يتناول النشاط التجاري خالل الفصل 

في ظل األوضاع  استمرار حالة االنكماشالّتراجع إلى . ويعود هذا من العام السابق نفسهمع الفصل قارنة بالم

السلبية  كما يعكس هذا التباطؤ النتائج. انخفاض القوة الشرائية لدى األسر اللبنانيةإلى  التي أدتالراهنة  سيةالسيا

األداء المتراجع في الكثير استمرار باإلضافة إلى  التي سجـّـلتها أرقام مبيعات تجارة التجزئة في بداية العام الحالي

  .الرابعمن القطاعات خالل الفصل 

للمحروقات السائلة، وقطاع البيع بالجملة لألجهزة الطبية شهد كّل من قطاع البيع بالجملة وبحسب النتائج الصادرة، 

إال أن هذا  .ملحوظا  ارتفاعا   إضافة إلى قطاع البيع بالجملة لمستوردي ووكالء األدويةوقطع الغيار العائدة لها، 

البيع بالجملة قطاع خصوصا   ،حقيقيا  ملموسا   انخفاضا  شهدت  التيمعظم القطاعات في  الفتا   تراجعا  االرتفاع قابله 

لألجزاء  لمعدات الهاتف واالتصاالت، وقطاع البيع بالجملة للمحركات الكهربائية والمحوالت، وقطاع البيع بالجملة

 . والمعدات الكهربائية واإللكترونية واألقراص المغناطيسية

معظم القطاعات قد أبدت رصانة في مواجهة  أن المرصودةأظهرت النتائج ، "مّكون نّية االستثمار" صعيد ىأما عل

للمحركات  لدى كل من قطاع البيع بالجملة مجددا   نية في تخفيض االستثمارات قد برزتالالحالة السائدة، إال أن 

  .الكهربائية والمحوالت وقطاع البيع بالجملة لألجزاء والمعدات الكهربائية واإللكترونية واألقراص المغناطيسية
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دليال  مهما  لرصد الحركة داخل القطاع التجاري إذ  "Bankmed -"مؤشر استثمار جمعية تجار بيروت قد أصبحل

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


