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 بيان صحفي

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

  2016 عامل  الرابعالفصل 

 -"مؤشر استثمار جمعية تجار بيروت نتائج Bankmed و جمعية تجار بيروت أصدرت: 2017 ،آذاربيروت 

Bankmed" ، إدارة اإلحصاء  من قبل المدعوم تقنيا  ، هذا المؤشر. ويهدف 2017من العام  الرابعللفصل

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

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

بالرغم من األجواء اإليجابية التي  ،"مكون مبيعات الجملة" استمرار التراجع فيإلى  الرابعوتشير نتائج الفصل 

"مّكون نّية االستثمار"  إال أن عيد انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة.طغت على هذه الفترة ب  

 .األجواء المشجعة التي ترافقت مع هذه التطورات في ظل اإليجابيةبشيء من اتسم 

  %(2.21-)بلغ  حقيقيا   انخفاضا ،الرابعسجل "مكون مبيعات الجملة"، الذي يتناول النشاط التجاري خالل الفصل 

تجار لدى معظم حجم طلبيات  تقلصاستمرار  إلى التراجع. ويعود هذا من العام السابق نفسهمع الفصل قارنة بالم

  قطاعات التجزئة خالل هذه الفترة. 

لقطاع  بالجملة، والبيع لألجهزة المنزلية الكهربائيةشهد كّل من قطاع البيع بالجملة وبحسب النتائج الصادرة، 

وقطاع البيع بالجملة لمنتجات األلبان، البيض، الزيوت والدهون، ، الكتب، الورق، المجالت، الصحف والقرطاسية

إال أن هذا االرتفاع قابله  .ارتفاعا  وقطاع البيع بالجملة للحلويات، الشوكوال، والسكاكر، المربيات والمكسرات 

لمعدات الهاتف  البيع بالجملةقطاع خصوصا   ،حقيقيا  ملموسا   انخفاضا  شهدت  التيمعظم القطاعات في  الفتا   تراجعا  

البيع  ن قطاعإضافة  إلى التراجع الذي شهده كل م ،يشهد تراجعا  في نشاطه التجاري الزالالذي  واالتصاالت

 . لألجهزة الطبية وقطع الغيار العائدة لهاوقطاع البيع بالجملة ، للمحركات الكهربائية والمحوالتبالجملة 

 زيادةجهة نية ل أبدتالقطاعات  بعض أن المرصودةأظهرت النتائج ، "مّكون نّية االستثمار" صعيد ىأما عل

األجواء االيجابية التي ترافقت مع انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة. ولكن استثماراتها في ظل 

في المقابل هناك عدد من القطاعات التي التزال في حالة ترقب وتأني، ولم تبدي هذه القطاعات نّية واضحة لجهة 

 زيادة استثماراتها في الفترة المقبلة. 
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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


