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مؤشر مدراء المشتريات TMالرئيسي بلوم في لبنان
صت أ عشنامع الخايع ةريتا ععسأبتيعاصنتالع ععطقلع طاشن عجارت
تم جمع البيانات من  12-23حزيران


تراجع حاد وسريع في مستويات اإلنتاج والطلبيات الجديدة خالل شهر
حزيران



تراجع معدل التوظيف للشهر السادس عشر على التوالي



استمرار انخفاض تكاليف مستلزمات اإلنتاج وأسعار السلع والخدمات

في إطار تعليقه على نتائج مؤشر  PMIلشهر حزيران  ،2017قال الدكتور
فادي عسيران ،مدير عام بنك بلوم إنفيست:
"انخفض مؤشر  PMIفي شهر حزيران إلى أدنى مستوياته في ثمانية أشهر
ليعكس تراجعاً في ثقة المستهلك وتشاؤماً ساد بين شركات القطاع الخاص.
فيما يتعلق بالقرة المقبلة ،من المتوقع أن تتضح نتائج التوافق السياسي الذي
تم في منتصف حزيران على قانون انتخابي جديد ،خاصة مع اعطاء
االولية اآلن إلقرار موازنة  2017وسلسلة الرتب و الرواتب".
جاءت النتائج الرئيسية الستبيان شهر حزيران كما يلي:
هبط مستوى النشاط التجاري لدى اقتصاد القطاع الخاص في لبنان في نهاية
الربع الثاني من العام ،بأسرع معدل منذ شهر تشرين األول الماضي .وكان
االنكماش حادًا وناتجاً بشكل جزئي عن تراجع آخر جديد في األعمال
الجديدة .وربطت الشركات المشاركة في االستبيان ذلك بشكل عام بحالة
انعدام االستقرار السياسي واالقتصادي ،في حين كان هناك تراجع آخر في
مستوى الطلبيات الجديدة الواردة من الخارج .وكان معدل تراجع الصادرات
أبطأ بكثير من معدل تراجع إجمالي األعمال الجديدة.

المصادرIHS Markit ،Blominvest Bank :

يتضمن هذا التقرير نتائج المسح الشهري الخامس واألربعين حول النشاط
االقتصادي لشركات القطاع الخاص اللبناني .وقد بدأ إجراء هذا المسح الذي
تقوم به شركة ماركيت  IHS Markitبرعاية  Blominvest Bankمنذ شهر
أيار  2013ليعطي مؤشرًا مبكرًا عن الظروف التشغيلية في لبنان .ويعرف
المؤشر الرئيسي المستمد من االستبيان بمؤشر مدراء المشتريات (®.)PMI
مؤشر  BLOM PMIهو مؤشر مركب ،يحتسب على أساس متوسط خمسة
مكونات أساسية في نشاط الشركات هي :الطلبيات الجديدة لديها ( 30%من
المؤشر) ،ومستوى االنتاج ( ،)25%ومستوى التوظيف ( ،)20%ومواعيد
تسليم الموردين ( ،)15%ومخزون المشتريات ( .)10%وتشير القراءة األعلى
من  50.0ن قطة للمؤشر إلى وجود تحسن في النشاط االقتصادي للشركات عما
كان عليه في الشهر السابق ،في حين تشير القراءة األدنى من  50.0نقطة إلى
وجود تراجع.
أظهرت بيانات االستبيان األخير تراجعًا آخر في أداء اقتصاد القطاع الخاص
اللبناني .سجل مؤشر بلوم لبنان  PMIقراءة  46.1نقطة في شهر حزيران،
منخفضًا بذلك عن  46.6نقطة التي سجلها خالل شهر أيار وهي أدنى قراءة له
في ثمانية أشهر .وجاء التراجع ليعكس تراجعات أسرع في اإلنتاج والطلبيات
الجديدة والتوظيف.
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تراجع معدل التوظيف للشهر السادس عشر على التوالي خالل شهر حزيران
في محاولة من الشركات للتكيف من انخفاض مستوى الطلب .وكان معدل
فقدان الوظائف هو األسرع منذ شهر آذار ،رغم أنه كان متواضعًا في مجمله.
وأشار تراجع حجم األعمال غير المنجزة إلى وجود فائض في القدرات
التشغيلية.
كما كان هناك انخفاض في النشاط الشرائي للشركات خالل الشهر نفسه .وكان
التراجع في الحقيقة هو األكثر حدة منذ شهر تشرين األول العام الماضي ،إال
أن مستويات التوظيف استمرت في الزيادة ،ولو بشكل طفيف.
في الوقت ذاته ،أظهرت مؤشرات األسعار التابعة لالستبيان إلى وجود
تراجعات طفيفة في كلٍ من متوسط تكاليف مستلزمات اإلنتاج وأسعار السلع
والخدمات .وجاء تراجع أعباء التكلفة ليعكس انخفاض متوسط أجور الموظفين
باإلضافة إلى تراجع طفيف جدًا في أسعار المشتريات.
شهد متوسط مواعيد تسليم المشريات تراجعًا في شهر حزيران ،وهي المرة
الثالثة في األشهر األربعة األخيرة التي تشهد تدهورًا في أداء الموردين.
وأخيرًا ،أشارت دراسة شهر حزيران إلى حالة تشاؤم بين شركات القطاع
الخاص فيما يتعلق بتوقعات النمو في العام المقبل .وكانت درجة التشاؤم أقل
وضوحًا من شهر أيار ،لتنتهي بذلك سلسلة تدهور في التوقعات التجارية
استمرت لمدة ستة أشهر
-انتهى-
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لمزيد من المعلومات ,يرجى االتصال على:
:BLOMINVEST Bank
مروان مخايل  ،رئيس دائرة األبحاث
هاتف+961-173-7247 :
فاكس+961-175-1953 :
بريد إلكترونيmarwan.mikhael@blominvestbank.com :
:IHS Markit
فيل سميث  ،خبير اقتصادي
هاتف+44-1491-461-009 :
بريد إلكترونيphil.smith@ihsmarkit.com :

جوانا فيكرز ،اتصاالت الشركة
هاتف+44-20-7260-2234 :
بريد إلكترونيjoanna.vickers@ihsmarkit.com :

مالحظات للمحررين:
يستند مؤشر مدراء المشتريات (® ) PMIلبنك بلوم لبنان إلى البيانات المجمعة من اإلجابات الشهرية على االستبيانات التي يتم إرسالها للمسؤولين التنفيذيين في أكثر من  400شركة من شركات القطاع
الخاص ،والتي تم انتقاؤها بعناية لتمثل الهيكل الحقيقي لالقتصاد اللبناني ،بما في ذلك التصنيع ،الخدمات ،والبيع بالتجزئة .اللجنة متطابقة مع مجموعة التصنيف الصناعي القياسي ( ،)SICبناء على
إسهام الصناعة في إجمالي الناتج المحلي ( .)GDPتعكس إجابات االستبيان حجم التغيير ،إن وجد ،في الشهر الحالي مقارنة بالشهر الماضي بناء على البيانات التي يتم جمعها في منتصف الشهر .كما
يعرض "التقرير" لكل مؤشر من المؤشرات النسبة المئوية التي توضحها كل إجابة ،وصافي التغيير بين رقم أعلى /أفضل التغييرات وأقل/أسوء اإلجابات ،ومؤشر "االنتشار" .وهذا المؤشر عبارة عن
مجموعة من الردود اإليجابية ،إضافة إلى أن نصف هذه اإلجابات تشير إلى "نفس القيمة".
إن مؤشر مدراء المشتريات (® )PMIهو مؤشر مركب من خمسة مؤشرات فردية تضم القيم التالية :الطلبات الجديدة –  ،0.3اإلنتاج  ،0.25 -التوظيف  ،0.2 -ومواعيد تسليم الموردين – ،0.15
مخزون السلع المشتراة –  ،0.1مع عكس مؤشر مواعيد التسليم بحيث تتحرك في اتجاه قابل للمقارنة.
تعتبر مؤشرات االنتشار ذات خصائص مؤشرات رئيسية ،وهي ملخص قياس مناسب يوضح االتجاه السائد للتغيير .تشير قراءة المؤشر األعلى من  50إلى زيادة شاملة في المتغير ،واألدنى من 50
إلى االنخفاض.
ال تقوم مجموعة  IHS Markitبتعديل البيانات التي تستند عليها الدراسة بعد نشرها ألول مرة ،ولكن قد يتم تعديل عوامل التعديل الدورية من آن آلخر بحسب الحاجة وهذا ما يؤثر على سلسلة البيانات
المعدلة دوريًا .البيانات التاريخية التي تتعلق باألرقام المتضمنة (غير المعدلة) والسلسلة المعدلة دوريًا عند نشرها ألول مرة والبيانات المعدلة التالية متاحة للمشتركين عن طريق ماركيت .الرجاء
االتصال بـ .economics@ihsmarkit.com

نبذة عن BLOMINVEST Bank
تأسس  Blominvest Bankعام  1994وهو الذراع االستثماري لبنك  ،BLOM Bank SALأحد أكبر البنوك في لبنان .وفي إطار الرؤية التوسعية في منطقة الشرق األوسط ،قمنا بتأسيس ذراع
استثمارية في المملكة العربية السعودية ” ،“BLOMINVEST KSAوقمنا بإطالق ثالث شركات وساطة وتداول في سوريا ومصر واألردن هي تحديدًا ”،“BLOM Bank Egypt Securities
و” ،“Syria and Overseas for Financial Servicesو” .“Financial Services Experts Companyيعد  Blominvest Bankأحد المؤسسات القليلة في منطقة المشرق العربي التي تقدم
الخدمات المصرفية الخاصة ،والخدمات المصرفية االستثمارية ،وإدارة األصول ،والوساطة ،والخدمات البحثية تحت سقف واحد .بناءً على سجله ،يظل بنك  Blominvest Bankحتى اليوم البنك
المحلي األكثر حصوالً على الجوائز .لمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع .www.blominvestbank.com
نبذة عن مجموعة )www.ihsmarkit.com( IHS Markit
تُعد مجموعة ( IHS Markitناسداك :معلومات) مؤسسة رائدة في المعلومات الحساسة والتحليالت وصياغة حلول للصناعات واألسواق األساسية التي تقود االقتصادات العالمية .وتقدم الشركة للعمالء
معلومات الجيل المقبل وتحليالتها وحلولها فيما يخص األعمال التجارية والتمويل والحكومة ،ومساعدتهم على تحسين كفاءتهم التشغيلية وتوفير رؤى متعمقة تقود إلى قرارات مدروسة واثقة .تمتلك
مجموعة  IHS Markitأكثر من  50ألف عميل من لشركات ولحكومات رئيسية ،وتضم هذه القائمة  85بالمائة من أكبر  500شركة مدرجة على قائمة فورتشن جلوبال والمؤسسات المالية الرائدة
عالميًا .يقع المقر الرئيسي لمجموعة  IHS Markitفي لندن وهي ملتزمة بتحقيق النمو المربح المستدام.
 IHS Markitهي عالمة تجارية مسجلةلشركة  . IHS Markit Ltdجميع أسماء الشركة والمنتجات األخرى قد تكون عالمات تجارية لمالكيها المعنيين .IHS Markit Ltd 2017 © .جميع الحقوق
محفوظة.
نبذة عن مؤشرات مدراء المشتريات )(PMI
تغطي دراسات مؤشرات مدراء المشتريات )® (PMIاآلن أكثر من  30دولة ومنطقة رئيسية بما في ذلك منطقة اليورو " ."Eurozoneوقد أصبحت مؤشرات مدراء المشتريات)® (PMIأكثر
الدراسات متابعة في العالم ،كما أنها المفضلة لدى البنوك المركزية ،واألسواق المالية ،وصانعي القرار في مجاالت األعمال وذلك لقدرتها على تقديم مؤشرات شهرية حديثة ودقيقة ومميزة لألنماط
االقتصادية .لمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع .www.markit.com/product/pmi
تؤول ملكية أو ترخيص حقو ق الملكية الفكرية لمؤشر مدراء المشتريات في لبنان لمجموعة  . IHS Markitوال يسمح بأي استخدام غير مصرح ،يتضمن على سبيل المثال ال الحصر ،النسخ ،أو التوزيع ،أو النشر ،أو نقل
البيانات بأي وسيلة كانت دون موافقة مسبقة من مجموعة  .IHS Markitوال تتحمل مجموعة  IHS Markitأية مسؤولية ،أو التزام حيال المحتوى أو المعلومات («البيانات») الواردة في هذا التقرير ،أو أي أخطاء ،أو حاالت
عدم الدقة ،أو حاالت الحذف ،أو تأخير للبيانات ،أو عن أي إجراء يتخذ على أساس هذا التقرير .وال تتحمل مجموعة  IHS Markitأي مسؤولية في أي حال من األحو ال عن األضرار الخاصة ،أو العارضة ،أو التبعية التي تنتج
عن استخدام البيانات الواردة في التقرير .يعتبر™ Index Managers’ Purchasingو(® )PMIإما أن تكون عالمات تجارية مسجلة باسم Limited Economics Markitأو حاصلة على ترخيص بها  .ويقوم
 BLOMINVEST BANKباستخدام العالمات الواردة أعاله بموجب ترخيص .تعتبر  IHS Markitعالمة تجارية مسجلة باسم .IHS Markit Ltd
إذا كنت تفضل عدم تلقي إصدارات إخبارية من  ،IHS Markitفيرجى مراسلة  .joanna.vickers@ihsmarkit.comلقراءة سياسة الخصوصية الخاصة بنا ،انقر هنا.
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