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 بيان صحفي

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

  2017 عامل  الثالثالفصل 

 -"مؤشر استثمار جمعية تجار بيروت نتائج Bankmed و جمعية تجار بيروت أصدرت: 2017 كانون األول

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

 ، 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 

الركود  استمرار عاكسا  شيئا  من ،"مكون مبيعات الجملة" استمرار التراجع فيإلى  الثالثوتشير نتائج الفصل 

ن األعباء اإلضافية التي عدم إقدام تجار التجزئة على تعزيز طلباتهم في ظل المخاوف منتيجة  لعوامل عدة أبرزها 

لها المشرعون خالل الفصل الثالث من هذه السنة من ضرائب ورسوم لتمويل سلسلة الرتب والرواتب. كما  كان يُّعد

إضافة   ظلت التطورات اإلقليمية تطغى على األوضاع االقتصادية في لبنان نتيجة لألعباء التي يتسبب بها النازحون.

 .التجار في زيادة استثماراتهممعظم  تريثلي مبرزا  بالتا تراجعا  "مّكون نّية االستثمار"  سّجل إلى ذلك،

 بلغ  حقيقيا   انخفاضا ،2017من  الثالثسجل "مكون مبيعات الجملة"، الذي يتناول النشاط التجاري خالل الفصل 

لدى طلبيات الحجم  تقلص توالي إلى التراجع. ويعود هذا من العام السابق نفسهمع الفصل قارنة بالم  %(4.33-)

بالجملة كّل من قطاع البيع  استمروبحسب النتائج الصادرة، تجار قطاعات التجزئة خالل هذه الفترة. معظم 

مواد البناء واألدوات ل بالجملةالبيع وقطاع  آلالت الكومبيوتر، بالجملةالبيع ، وقطاع معدات الهاتف واالتصاالتل

في خجوال   ارتفاعا   االنخفاضوقد قابل هذا . في تسجيل تراجع حاد في أرقام مبيعاتهم انخفاضات حادة، الصحية

قطاع البيع للحلويات، الشوكوال، والسكاكر، المربيات والمكسرات، و البيع بالجملةقطاع  أرقام األعمال لكل من

  .إضافة  إلى قطاع المحروقات السائلة بالجملة للمالبس

 ماستثماراته زيادةجهة ل نوايا التجار تراجعا   المرصودةأظهرت النتائج ، "مّكون نّية االستثمار" صعيد ىأما عل

الدوافع اإليجابية التزال سائدة في عدد من إال أن . لمواد البناء والمواد الصحيةالبيع بالجملة قطاع  باألخص في

القطاعات ال سيما قطاعات األجهزة المنزلية الكهربائية، الورق الصحي والمناديل، التكنولوجيا )آالت الكمبيوتر 
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والدهون  األلبان والبيض والزيوت والهواتف المحمولة(، وأيضا  في القطاع الغذائي وبالتحديد في قطاع منتجات

 )أي المواد الغذائية األساسية(. 

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


