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 صحفي  بيان
 ™مؤشر مدراء المشتريات

 معلومات حساسة عن السوق  
 2022نيسان    5العالمي(، بالتوقيت ) 08:00بيروت( / )بتوقيت  11:00يُحظر النشر حتى الساعة  

 

 الرئيسي بلوم في لبنان  ™مؤشر مدراء المشتريات

شركات القطاع الخاص اللبناني في  قراءة مؤشر مدراء المشتريات تشير مجدًدا إلى تراجع النشاط االقتصادي ل
 2022آذار 

 آذار  25إلى  11الفترة من  تم جمع البيانات خالل 

انخفضت قراءة مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي مجدًدا إلى ما دون   ▪

 2022نقطة في آذار   50.0

 َشِهَد مؤشر اإلنتاج انخفاًضا بوتيرة هي األسرع منذ ثالثة أشهر  ▪

ع  ▪ التضخمية  الضغوط  أسعار  اشتدَّت  ارتفاع  ضوء  في  األسعار  لى 

 الوقود 

 

 Blominvest Bank  ،S&P Global  المصادر:

نقطة في شباط   47.5بدرجة طفيفة من    PMIوانخفضت القراءة األخيرة لمؤشر  

، ما يشير مجددًا إلى تراجع في النشاط 2022نقطة في آذار من العام    47.4إلى  

ركات القطاع الخاص اللبناني، ولكنَّ القراءة األخيرة كانت أعلى االقتصادي لش

 نقطة.  46.1من المتوسط التاريخي للمسح البالغ 

، قالت السيدة ألين 2022خالل شهر آذار    PMIوتعليقًا على نتائج مؤشر  

 قزي محللة البحوث في بنك لبنان والمهجر لألعمال:

لشهر  " المشتريات  مدراء  مؤشر  قراءة  التسارع    2022آذار  أشارت  إلى 

اللبناني.  الخاص  القطاع  لشركات  االقتصادي  النشاط  تراجع  في  المستمر 

مؤشر   ل  البالغ    PMIوَسجَّ المحايد  المستوى  من  أدنى  قراءة    50.0مجددًا 

إلى    47.5نقطة منخفًضا بدرجة طفيفة من   نقطة في    47.4نقطة في شباط 

تُح  2022آذار   الذي  اليقين  عدم  حالة  ظّل  االقتصاد  في  تعافي  بآفاق  يط 

بسبب   أدائها  على  تؤثر  جديدة  تحديات  اللبنانية  الشركات  وتواجه  اللبناني. 

في   الطاقة  أسعار  وارتفاع  الغذائية  اإلمدادات  في  المحتملة  االنقطاعات 

التوتر السياسي وحالة الفوضى التي تسبق  لى  إضافة  إ ،  مختلف دول العالم  

ا البرلمانية  االنتخابات  لبنان للإجراء  في  المسؤولين  على  ويتعين   بنانية. 

التطورات    معالجة ذلك  في  بما  المقبلة،  الفترة  خالل  القضايا  من  الكثير 

المرتبطة بالحرب األوكرانية الروسية، وارتفاع معدّل تضخم األسعار نتيجة  

بحق  المتخذة  المتتالية  القضائية  واإلجراءات  محليًا،  الوقود  أسعار  الرتفاع 

الحاجة إلى تنفيذ إصالحات تزداد  . واستجابة لذلك،  ينمصرفيف والالمصار

عاجل بشكل  االقتصادي  التعافي  تحقيق  بالتزامات  والوفاء  بدون    واسعة  و 

 . "خالل الفترة المقبلة تأخير

 : آذار شهر  خالل الرئيسية النتائج أبرز يلي يما

المالية   الظروف  اللجنة  أعضاء  مجدوذكر  لبنان  في  الصعبة  دًا والسياسية 

األدا أسباب  أحد  التي  باعتبارها  اللبناني  الخاص  القطاع  لشركات  الضعيف  ء 

 . 2022تراجع مستوى إنتاجها بوتيرة هي األسرع منذ ثالثة أشهر خالل آذار 

لت  وَسجَّ الضعيفة.  الطلب  بظروف  اإلنتاج  مستويات  في  االنخفاض  ارتبط 

نخفاًضا في نهاية الربع شركات القطاع الخاص اللبناني االطلبيّات الجديدة لدى  

وذكرت التقارير بأنَّ ذلك يعود إلى ضعف القوة الشرائية   2022من العام  األول  

من  المبيعات  انخفاض  بأنَّ  اللجنة  أعضاء  بعض  وأشار  المحليين.  للعمالء 

االنخفاض األسواق الدولية يعود إلى انعدام االستقرار اإلقليمي. ومع ذلك، كان  

 .   2021شهر حزيران لجديدة الواردة هو األدنى منذ األخير في الطلبيات ا 

مؤشر   قراءة  التشغيلية   PMIواصلت  التحديات  إلى  اإلشارة  لبنان  بلوم  لبنك 

العام  من  األول  الربع  نهاية  في  اللبناني  الخاص  القطاع  شركات  تواجه  التي 

أشارت الشركات المشاركة في بسبب انخفاض مؤشر اإلنتاج مجدًدا. و   2022

ئية وانعدام االستقرار السياسي في لبنان أثّرت  سح إلى أنَّ تراجع القوة الشراالم

 على أداء شركات القطاع الخاص اللبناني.

اقترنت   التكاليف حيث  اللبنانية بارتفاع الضغوط على  تأثَّرت الشركات  كذلك، 

مقا اللبنانية  لليرة  المواتية  غير  الصرف  بارتفاع أسعار  األميركي  الدوالر  بل 

مس أ أسعار  وارتفعت  الوقود.  بوتيرة  سعار  اإلنتاج  وأسعار  اإلنتاج  تلزمات 

 . 2022سريعة في آذار 

المشتريات   مدراء  بمؤشر  االستبيان  من  الُمستمد  الرئيسي  المؤشر  ويُعرف 

(®PMI يُحتسب مؤشر مدراء المشتريات المركب على أساس متوسط خمسة .)

الجديدة )%  مكونات فرعية الطلبيات  المؤشر(، مستوى اإلنتاج م  30وهي:  ن 

(%25%( التوظيف  مستوى   ،)20%( الموردين  تسليم  مواعيد   ،)15  ،)

نقطة للمؤشر   50.0(. وتشير القراءة األعلى من  10ومخزون المشتريات )%

الشهر  في  عليه  كان  عما  للشركات  االقتصادي  النشاط  في  تحسن  وجود  إلى 

 طة إلى وجود تراجع. نق  50.0شير القراءة األدنى من السابق، في حين ت
 

 = تحسن منذ الشهر السابق  50.0معدل موسميًا، <
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أعداد  في  انخفاض ضئيل  إلى  األخير  المسح  بيانات  أشارت  ذلك،  في غضون 

وفي  أشهر.  خمسة  إلى  الوظائف  لفقدان  الحالية  السلسلة  بذلك  لتمتد  الموظفين، 

القدرات  على  الضغط  تراجع  إلى  األخير  المسح  بيانات  أشارت  ذاته،  الوقت 

حيث يعكس   ب انخفاض األعمال غير المنجزة، نتاجية للشركات اللبنانية بسباإل

ذلك غالبًا انخفاض الطلبيات الجديدة الواردة. في ضوء تراجع مستوى الطلب، 

من  ومخزونها  الشرائية  أنشطتها  اللبناني  الخاص  القطاع  شركات  خفَّضت 

 . 2022مستلزمات اإلنتاج في آذار 

. 2022ول من العام  لى األسعار في نهاية الربع األبدورها، اشتدّت الضغوط ع

بأنَّ سعر الصرف المرتفع للدوالر األميركي مقابل الليرة وذكر أعضاء   اللجنة 

اللبنانية تفاقم بسبب ارتفاع أسعار الوقود. ونتيجة لذلك، ارتفع المعدّل اإلجمالي 

ر. ومن أجل لتضخم أسعار مستلزمات اإلنتاج إلى أعلى مستوى له في ثالثة أشه

هوامشها على  ا  الحفاظ  القطاع  شركات  رفعت  أسعار الربحية،  اللبناني  لخاص 

 بوتيرة أعلى.  2022البيع في آذار 

أداء  تراجع  في  ساهمت  الوقود  أسعار  في  االرتفاعات  بأنَّ  التقارير  وأفادت 

آذار   في  اإلنتاج 2022الموردين  لمستلزمات  الموردين  تسليم  مواعيد  . وطالت 

 . 2021ي األعلى منذ شهر آب بوتيرة ه

اللبناني متشائمة في توقعاتها بخصوص يرً وأخ ا، ظلَّت شركات القطاع الخاص 

المحلية  الظروف  ضوء  في  المقبلة  شهًرا  عشر  اإلثني  خالل  األعمال  مستقبل 

 الصعبة. 

 

 - انتهى -
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 لمزيد من المعلومات, يرجى االتصال على: 

:BLOMINVEST Bank  

 محللة أبحاث ، ين القزي  أل

  7 991 1 961+ 84:هاتف
 aline.azzi@blominvestbank.com:بريد إلكتروني

 كبير االقتصاديين/مدير األبحاث االقتصادية  الدكتور علي بلبل، 

   817 739 1 961+:هاتف
 ali.bolbol@blominvestbank.com : بريد إلكتروني

:S&P Global  

 جو هايز، خبير اقتصادي أول 

 099-328-1344-44+:  هاتف

 comspglobaleph.hayes@jos.بريد إلكتروني: 

 جوانا فيكرز، اتصاالت الشركة

 2234-260-207-44+هاتف:  

 comspglobal@joanna.vickers. :بريد إلكتروني

 

 مالحظات للمحررين: 

شركة من شركات القطاع  400البيانات المجمعة من اإلجابات الشهرية على االستبيانات التي يتم إرسالها للمسؤولين التنفيذيين في أكثر من  ( لبنك بلوم لبنان إلى ®PMIيستند مؤشر مدراء المشتريات )

(، بناء على SICبقة مع مجموعة التصنيف الصناعي القياسي )اللجنة متطا بالتجزئة.  لخاص، والتي تم انتقاؤها بعناية لتمثل الهيكل الحقيقي لالقتصاد اللبناني، بما في ذلك التصنيع، الخدمات، والبيع ا

كما   . هرتعكس إجابات االستبيان حجم التغيير، إن وجد، في الشهر الحالي مقارنة بالشهر الماضي بناء على البيانات التي يتم جمعها في منتصف الش (.GDPإسهام الصناعة في إجمالي الناتج المحلي )

وهذا المؤشر عبارة عن  .ار" من المؤشرات النسبة المئوية التي توضحها كل إجابة، وصافي التغيير بين رقم أعلى/ أفضل التغييرات وأقل/أسوء اإلجابات، ومؤشر "االنتشرض "التقرير" لكل مؤشر  يع
 . مجموعة من الردود اإليجابية، إضافة إلى أن نصف هذه اإلجابات تشير إلى "نفس القيمة" 

،  0.15  –، ومواعيد تسليم الموردين  0.2  -، التوظيف  0.25  -، اإلنتاج  0.3  –الطلبات الجديدة  :  ( هو مؤشر مركب من خمسة مؤشرات فردية تضم القيم التالية®PMI) مؤشر مدراء المشتريات    إن

 .، مع عكس مؤشر مواعيد التسليم بحيث تتحرك في اتجاه قابل للمقارنة0.1 –مخزون السلع المشتراة 

  50إلى زيادة شاملة في المتغير، واألدنى من    50تشير قراءة المؤشر األعلى من   .ذات خصائص مؤشرات رئيسية، وهي ملخص قياس مناسب يوضح االتجاه السائد للتغيير  تعتبر مؤشرات االنتشار

 . إلى االنخفاض

يتم تعديل عوامل التعديل الدورية من آن آلخر بحسب الحاجة وهذا ما يؤثر على سلسلة البيانات   شرها ألول مرة، ولكن قدبتعديل البيانات التي تستند عليها الدراسة بعد نS&P Global ال تقوم مجموعة 

التاريخية التي تتعلق باألرقام المتضمنة )غير المعدلة( والسلسلة المعدلة دوريًا عند نشرها ألول مرة والب البيانات  التاليةالمعدلة دوريًا.  يق ماركيت. الرجاء متاحة للمشتركين عن طر  يانات المعدلة 
 . economics@ihsmarkit.comاالتصال بـ 

 

  BLOMINVEST BANKنبذة عن

العام    BLOMINVEST BANKتأسس   لبنك    1994في  االستثمارية  الذراع  وفيBLOM Bank SALوهو  لبنان.  في  المصارف  أكبر  أحد  التوسعية    ،  الرؤية  األوسط إطار  الشرق  منطقة   في 

السعودية   العربية  المملكة  في  استثمارية  ذراع  بتأسيس  قمنا  أفريقيا،  واألردن،  BLOMINVEST KSAوشمال  وسوريا  مصر  في  وتداول  وساطة  شركات  ثالث  بإطالق  وقمنا  تحديًدا ،   هي 

"BLOM Bank Egypt Securities"و "Syria and Overseas for Financial Services "و "Financial Services Experts Company ويُعَّد ."BLOMINVEST BANK    إحدى المؤّسسات

،  لى سجل إنجازاته الحافلمات البحثية في موقع واحد. وبناًء عالقليلة في منطقة المشرق العربي التي تقّدم الخدمات المصرفية الخاّصة والخدمات المصرفية االستثمارية وإدارة األصول والوساطة والخد
 . www.blominvestbank.comحتى اليوم البنك المصرف المحلي الحائز على أكبر عدد من الجوائز. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع اإللكتروني  BLOMINVEST BANKال يزال بنك 

 )al S&P Glob  )www.spglobal.comنبذة عن مجموعة

.  قناعة  عن  القرارات  اتخاذ  من  يتمكنوا  حتى  والتكنولوجيا  والخبرات  الصحيحة  البيانات  واألفراد  والشركات  للحكومات  نقدم.  وأساسية  هامة  معلومات(  S&P Global)  جلوبال  بورز   آند   ستاندرد  تقدم

 من  ونسّرع  التحديات  على  ونتغلب  جديدة  فرًصا  نفتح  التوريد،   سالسل  عبر  الطاقة  وانتقال  والحوكمة  والمجتمع  البيئة  مجاالت  في  توجيههم  و الجديدة  ماراتاالستث  تقييم  على  الئناعم  مساعدة  خالل  ومن
 . األمام  إلى العالم  تقدم 

.  العالم  مستوى   على   والسيارات  والسلع   المال  رأس  أسواق  في   العمل  سير  وحلول  والتحليالت  معاييروال  االئتمانية  تصنيفاتال  توفير  في  خدماتنا  على  للحصول  عالميًا  الرائدة  المؤسسات  من  العديد   تسعى
 . الغد أجل  من اليوم  التخطيط على العالم  في  الرائدة المؤسسات  نساعد عروضنا، من  عرض كل ومع

 

   (PMI)نبذة عن مؤشرات مدراء المشتريات 

دراسات   مدتغطي  من  ا  (®PMI)  المشترياتراء  مؤشرات  أكثر  اليورو    40آلن  منطقة  ذلك  في  بما  رئيسية  ومنطقة  أصبحت   ."Eurozone"دولة  المشترياتوقد  مدراء  أكثر    (®PMI)مؤشرات 

 لألنماطات شهرية حديثة ودقيقة ومميزة  لقدرتها على تقديم مؤشرالدراسات متابعة في العالم، كما أنها المفضلة لدى البنوك المركزية، واألسواق المالية، وصانعي القرار في مجاالت األعمال وذلك  
 . https://ihsmarkit.com/products/pmi.htmlلمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع  .االقتصادية

 
 

و/أو الشركات التابعة لها. وال يسمح بأي استخدام غير مصرح، يتضمن على سبيل المثال ال الحصر، النسخ، أو التوزيع، أو النشر، أو   S&P Globalالواردة هنا لشركة   تؤول ملكية أو ترخيص حقوق الملكية الفكرية للبيانات

المعلومات )»البيانات«( الواردة في هذا التقرير، أو أي أخطاء، أو حاالت عدم لتزام حيال المحتوى أو أية مسؤولية، أو ا S&P Global. وال تتحمل مجموعة S&P Globalنقل البيانات بأي وسيلة كانت دون موافقة مسبقة من 

تنتج عن استخدام   عارضة، أو التبعية التي أي مسؤولية في أي حال من األحوال عن األضرار الخاصة، أو ال  S&P Globalالدقة، أو حاالت الحذف، أو تأخير للبيانات، أو عن أي إجراء يتخذ على أساس هذا التقرير. وال تتحمل  

 أو حاصلة على ترخيص بها و/أو الشركات التابعة لها.  Markit Economics Limited( إما أن تكون عالمات تجارية مسجلة باسم  PMIو)® Index Managers’ Purchasingالبيانات الواردة في التقرير. يعتبر™
 

 .هناالخصوصية الخاصة بنا، انقر  لقراءة سياسة . joanna.vickers@spglobal.com جى مراسلة، فيرS&P Globalرية من إذا كنت تفضل عدم تلقي إصدارات إخبا
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