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مؤشر PMI للبنان
معدل موسمًيا، <50 = حتسن منذ الشهر املاضي

مؤشر ®PMI بلوم لبنان 

مؤشر مدراء املشتريات يرتفع إلى أعلى مستوى منذ حزيران 2013

يحظر النشر حتى الساعة 11:00 بتوقيت توقيت أوروبا الشرقية )08:00 بالتوقيت العاملي( 3 آب 2022
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أشارت قراءة مؤشر مدراء املشتريات الرئيسي إلى استقرار االقتصاد اللبناني بوجه عام في متوز 2022

انخفض مؤشرا اإلنتاج والطلبيات اجلديدة مبعدَّل هو األدنى منذ أكثر من تسع سنوات

ازدادت األنشطة الشرائية وأنشطة التوظيف

من  كثيرًا  قريبة  قراءة  لبنان  بلوم  لبنك   PMI مؤشر  َل  َسجَّ
املستوى احملايد البالغ 50.0 نقطة، مشيرًا إلى اقتراب اقتصاد 
متوز  خالل  االستقرار  من  اللبناني  اخلاص  القطاع  شركات 
َل مؤشر مدراء املشتريات أعلى قراءة  2022. وبوجه عام، َسجَّ
والطلبيات  اإلنتاج  تراجع مؤشري  2013 بسبب  منذ حزيران 
املسح  في  املشاركة  الشركات  وذكرت  أدنى.  بوتيرة  اجلديدة 
التجاري  النشاط  منو  دعم  السياحي  النشاط  ن  حتسُّ بأنَّ 
والطلب على سلع وخدمات شركات القطاع اخلاص اللبناني.

وأنشطة  الشرائية  األنشطة  ازدادت  ذلك،  غضون  وفي 
ظلَّ  الثقة  مستوى  أنَّ  رغم  ضئيل  بشكل  التوظيف 
السياسية  األوضاع  بخصوص  اليقني  عدم  بسبب  ضعيًفا 

واالقتصادية في البالد.

مبؤشر  االستبيان  من  املُستمد  الرئيسي  املؤشر  ويُعرف 
املشتريات  مدراء  مؤشر  يُحتسب   .)PMI®( املشتريات  مدراء 
املركب على أساس متوسط خمسة مكونات فرعية وهي: 
 ،)%25( اإلنتاج  املؤشر(، مستوى  )30% من  الطلبيات اجلديدة 
 ،)%15( املوردين  تسليم  مواعيد   ،)%20( التوظيف  مستوى 
 50.0 من  األعلى  القراءة  وتشير   .)%10( املشتريات  ومخزون 
االقتصادي  النشاط  في  حتسن  وجود  إلى  للمؤشر  نقطة 
للشركات عما كان عليه في الشهر السابق، في حني تشير 

القراءة األدنى من 50.0 نقطة إلى وجود تراجع.

في  نقطة   49.1 من   PMI ملؤشر  األخيرة  القراءة  وارتفعت 

القراءة  وهي   2022 متوز  في  نقطة   49.9 إلى   2022 حزيران 
األخيرة،  القراءة  أشارت  سنوات.  تسع  من  أكثر  منذ  األعلى 
مدراء  ملؤشر  نقطة،   50.0 احملايد  املستوى  من  القريبة 
القطاع  شركات  أوضاع  استقرار  إلى  عام  بوجه  املشتريات 

اخلاص اللبناني في بداية الربع الثالث من العام.

اللبنانية خالل شهر  للشركات  التجاري  النشاط  وانخفض 
ل تراجع النشاط التجاري كان طفيًفا  متوز 2022، ولكّن معدَّ
الشركات  بعض  لَْت  وَسجَّ  .2013 أيار  منذ  واألدنى  فقط 
النشاط  ن  حتسُّ بسبب  اإلنتاج  مستوى  في  منًوا  اللبنانية 
ل  السياحي. ومتاشًيا مع ذلك، تراجعت الطلبّيات اجلديدة مبعدَّ
العام. وتراجع مستوى  الثالث من  الربع  منخفض في بداية 

الطلب من العمالء الدوليني بوتيرة أدنى في متوز 2022.

املنجزة  غير  األعمال  في  ارتفاًعا  الشركات  بعض  وسّجلْت 
اجلديدة.  الطلبّيات  منو  إلى  ذلك  ونسبت   2022 متوز   خالل 
القطاع  شركات  موظفي  أعداد  ارتفعت  ذاته،  الوقت  وفي 
اخلاص اللبناني للشهر الثاني على التوالي وهي املرة األولى 
املوظفني  أعداد  فيها  تزيد  التي  أكثر من سبع سنوات  منذ 

ألشهر متتالية.

وعملت الشركات اللبنانية على تكثيف أنشطتها الشرائية 
في شهر متوز 2022 للمرة الثانية في األشهر الثالثة األخيرة. 
املشتريات  مخزون  على  يُذكر  تغيير  أي  يطرأ  لم  ذلك،  ومع 
اخملزون مشاكل  بناء  واجهت جهود  2022 حيث  منذ حزيران 
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مؤشر PMI للبنان

وتعليًقا على نتائج مؤشر PMI خالل شهر متوز 2022، 
قال الدكتور علي بلبل، كبير االقتصاديني/مدير األبحاث 

االقتصادية في بنك لبنان واملهجر لألعمال:

في  االقتصادي  التعافي  بأنَّ  يبدو  متوقع،  هو  "كما 
نحو  التكيف  في  اللبناني  االقتصاد  ساعد  الصيف 
توازن أفضل نسبًيا. وبعد عامني من بدء جائحة كورونا 
في  االقتصادي  و  السياسي  لالستقرار  احلاد  واالنعدام 
اللبنانيني  بواسطة  السياحي  اإلنفاق  ساعد  لبنان، 
من  جزء  استعادة  في  األجانب  والسياح  املغتربني 
مؤشر  ارتغاع  في  واضح  كما  االقتصادي،  النشاط 
 .2022 49.9 نقطة في متوز  الى  لبنان  بلوم  لبنك   PMI 
قراءات  أنَّ  رغم  القطاعات  جميع  التعافي  وشمل 
مؤشرات اإلنتاج والطلبيات اجلديدة وطلبيات التصدير 
 50.0 البالغ  احملايد  املستوى  من  أدنى  كانت  اجلديدة 

اللبنانية  الشركات  قدمت  ذلك،  على  عالوة  نقطة. 
العام  خالل  األعمال  مستوى  بشأن  سلبية  توقعات 
بشأن  اليقني  انعدام  إلى  اقتصاديًا  ذلك  ويُعزى  املقبل 
االتفاق مع صندوق النقد الدولي في املستقبل ويُعزى 
يخص  فيما  املضطرب  املصير  إلى  سياسًيا  ذلك 
بأنَّ  نتمنى  ولكننا  اللبنانية،  الرئاسية  االنتخابات 
من  مزيًدا  لتشهد  الصيف  في  التعافي  فترة  تستمر 
االستقرار وحتى االنتعاش االقتصادي في فصل اخلريف 

والفترات املقبلة".

تعليق

تابع نظرة عامة...
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شباط ‘22 - متوز ‘22

49.9
متوز ‘22

حزيران: 49.1

مواعيد  وطالت  التسليم.  في  والتأخير  اخملزون  نقص   في 
أبطأ.  بوتيرة  ولكن   ،2022 متوز  في  مجددًا  املوردين  تسليم 
وأشارت الكثير من الشركات املشاركة في املسح بأنَّ تراجع 

أداء املوردين كان بسبب مشاكل نقص السيولة.

وفي الواقع، ذكرت الشركات املشاركة في املسح أّن مشاكل 
نقص السيولة ترتبط بصعوبات في تأمني السيولة الالزمة 
بالدوالر األميركي وندرة السيولة املتوفرة بالدوالر األميركي. 
مرتفعة  تشغيلية  تكاليف  اللبنانية  الشركات  وتكبدت 
الدوالر  مقابل  اللبنانية  الليرة  انخفاض سعر صرف  بسبب 
اإلنتاج. ونتيجة لذلك،  وارتفاع أسعار مستلزمات  األميركي 
وخدماتها،  سلعها  بيع  أسعار  اللبنانية  الشركات   رفعت 
رغم تراجع معدل ارتفاع التكاليف التشغيلية وأسعار البيع.

توقعاتها  في  متشائمة  اللبنانية  الشركات  ظلَّت  وأخيرًا، 
املستقبلية بشأن األعمال خالل العام املقبل، حيث تعكس 
املستجدات  بخصوص  الشركات  مخاوف  التوقعات  هذه 

السياسية في لبنان.
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اإلنتاج والطلب
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مؤشر اإلنتاج
معدل موسمًيا، <50 = منو منذ الشهر املاضي

35

40

45

50

55

10
15
20
25
30
35
40
45
50
55

'14 '15 '16 '17 '18 '19 '20 '21 '22

مؤشر الطلبّيات اجلديدة 
معدل موسمًيا، <50 = منو منذ الشهر املاضي
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مؤشر طلبيات التصدير اجلديدة
معدل موسمًيا، <50 = منو منذ الشهر املاضي
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توقعات الشركات
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مؤشر اإلنتاج املستقبلي
معدل موسمًيا، <50 = منو متوقع خالل الـ 12 شهرًا املقبلة
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مؤشر طلبيات التصدير 
اجلديدة

 مؤشر اإلنتاج 
املستقبلي

ظلَّْت شركات القطاع اخلاص اللبناني متشائمة في توقعاتها 
املستقبلية بشأن األعمال خالل العام املقبل في بداية الربع 

الثالث من العام 2022. وأشارت األدلة املنقولة إلى أنَّ توقعات 
الشركات اللبنانية تأثرت باملستجدات السياسية في لبنان، 
ومع ذلك، توقعت الكثير من الشركات اللبنانية بأنَّ األوضاع 

السياسية واالقتصادية ستزداد سوًءا خالل الفترة املقبلة.

اإلنتاج
ل موسمًيا إلى ثاني أعلى مستوى  ارتفع مؤشر اإلنتاج املُعدَّ

ل في شهر أيار 2013.  في متوز 2022 بعد املستوى املُسجَّ
وأشارت قراءة مؤشر اإلنتاج، رغم كونها أدنى من املستوى 

احملايد البالغ 50.0 نقطة، إلى تراجع النشاط التجاري 
لشركات القطاع اخلاص اللبناني بشكل ضئيل. ورغم أنَّ 

التقارير أشارت إلى الظروف السياسية واالقتصادية الصعبة 
التي يعيشها لبنان، إالَّ أن بعض الشركات اللبنانية َشِهَدت 

ن النشاط السياحي. منًوا في مستوى اإلنتاج بفضل حتسُّ

الطلبّيات اجلديدة 
أشارت بيانات املسح األخير إلى تراجع الطلبيات اجلديدة لدى 
شركات القطاع اخلاص اللبناني بشكل ضئيل في متوز 2022. 

ل  ومن ناحية إيجابية، ارتفع مؤشر الطلبّيات اجلديدة املُعدَّ
موسمًيا إلى أعلى مستوى منذ أكثر من تسعة أعوام في 

بداية الربع الثالث من العام. ورغم أنَّ الشركات اللبنانية 
ذكرت بأنَّ ضعف القّوة الشرائية احمللية أدَّت إلى إضعاف 

ن النشاط السياحي  مستوى الطلب، غير أنَّها ذكرْت بأنَّ حتسُّ
دعم حجز طلبيات جديدة.

طلبيات التصدير اجلديدة
 انخفضت الطلبيات اجلديدة الواردة من األسواق 

الدولية بصورة طفيفة خالل شهر متوز 2022، حيث جتلَّى 
ل  ذلك في تسجيل مؤشر طلبّيات التصدير اجلديدة املُعدَّ

موسمًيا قراءة أدنى من املستوى احملايد البالغ 50.0 نقطة. 
 وأشارت الغالبية العظمى )99%( من الشركات املشاركة 

في املسح بأنَّ الطلبيات اجلديدة الواردة من األسواق الدولية 
لم تشهد أي تغيير في متوز 2022 مقارنة بحزيران 2022.

شباط ‘22 - متوز ‘22

شباط ‘22 - متوز ‘22

شباط ‘22 - متوز ‘22

شباط ‘22 - متوز ‘22

1.0

49.6

49.3

متوز ‘22

متوز ‘22

متوز ‘22

متوز ‘22

49.5
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التوظيف والسّعى

التوظيف
 أشارت بيانات املسح لشهر متوز 2022 إلى ارتفاع ضئيل 

 في أعداد موظفي شركات القطاع اخلاص اللبناني. 
ل موسمًيا قراءة أعلى قليالً  َل مؤشر التوظيف املُعدَّ وَسجَّ

 من املستوى احملايد البالغ 50.0 نقطة في بداية الربع الثالث 
 من العام، مشيرًا إلى منو أعداد املوظفني للشهر الثاني 

على التوالي.

تراكم األعمال غير املنجزة
لْت شركات القطاع اخلاص اللبناني زيادة في األعمال  َسجَّ
غير املنجزة في متوز 2022 للمرة األولى منذ سبع سنوات 

واتضح ذلك في تسجيل مؤشر تراكم األعمال غير املنجزة 
ل موسمًيا قراءة أعلى من املستوى احملايد البالغ 50.0  املُعدَّ

نقطة. ورغم ذلك، كانت الزيادة في األعمال غير املنجزة 
بسيطة بوجه عام. ونسبت الشركات اللبنانية تسجيل 
زيادة في األعمال غير املنجزة إلى ارتفاع مستوى الطلب.
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مؤشر التوظيف
معدل موسمًيا، <50 = منو منذ الشهر املاضي
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مؤشر تراكم األعمال غير املنجزة
معدل موسمًيا، <50 = منو منذ الشهر املاضي
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مؤشر حجم املشتريات
معدل موسمًيا، <50 = منو منذ الشهر املاضي
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مؤشر مواعيد تسليم املوردين
معدل موسمًيا، <50 = مواعيد أسرع منذ الشهر املاصي
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 مؤشر حجم 
املشتريات

مؤشر مواعيد تسليم 
املوردين
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مؤشر مخزون املشتريات
معدل موسمًيا، <50 = منو منذ الشهر املاضي
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 مؤشر مخزون 
املشتريات

الشراء واخملزون

حجم املشتريات
 استمرَّت األنشطة الشرائية بالنمو في متوز 2022 

ل  واتضح ذلك في تسجيل مؤشر حجم املشتريات املُعدَّ
موسمًيا قراءة أعلى من املستوى احملايد البالغ 50.0 نقطة. 

ل ضئيل في متوز  ورغم منو شراء مستلزمات اإلنتاج مبعدَّ
لة منذ كانون  الت املُسجَّ 2022، إالَّ أنَّه كان ثاني أعلى املعدَّ
الثاني 2016. وذكرت الشركات اللبنانية بأنَّها كثَّفت من 

أنشطتها الشرائية مبا يتماشى مع الزيادة في األعمال.

مواعيد تسليم املوردين
ذكرت شركات القطاع اخلاص اللبناني بأنَّ أداء املوردين تدهور 

مجددًا خالل فترة املسح األخيرة. وعزت الشركات التأخير 
في التسليم غالًبا إلى صعوبات في دفع مستحقات املوردين 
ونقص مستلزمات اإلنتاج. وبوجه عام، طالت مواعيد تسليم 

ٍل ضئيل ومنخفض  مستلزمات اإلنتاج في متوز 2022 مبعدَّ
مقارنة بشهر حزيران من العام ذاته.

مخزون املشتريات
ل موسمًيا 50.0 نقطة  َل مؤشر مخزون املشتريات املُعدَّ َسجَّ

مشيرًا بأنَّه لم يطرأ أي تغيير يذكر في مخزون مستلزمات 
اإلنتاج الذي حتتفظ به شركات القطاع اخلاص اللبناني خالل 

متوز 2022. وأشارت 98% تقريًبا من الشركات املشاركة في 
املسح بأنَّ مخزوناتها لم تشهد أي تغيير يُذكر في متوز 2022 

مقارنة بحزيران 2022.

شباط ‘22 - متوز ‘22

شباط ‘22 - متوز ‘22

شباط ‘22 - متوز ‘22
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مؤشر إجمالي أسعار 
مستلزمات اإلنتاج

 مؤشر أسعار 
املشتريات

إجمالي أسعار مستلزمات اإلنتاج
ارتفعت التكاليف التشغيلية التي حتملتها شركات 

القطاع اخلاص اللبناني خالل متوز 2022. وكانت الضغوط 
على أسعار مستلزمات اإلنتاج انعكاًسا الرتفاع أسعار 

املشتريات في الوقت الذي انخفضت فيه تكاليف املوظفني 
ل التضخم في األسعار اإلجمالية  بشكل طفيف. وكان ُمعدَّ
ملستلزمات اإلنتاج في متوز 2022 األدنى منذ ثالثة أشهر، غير 

أنَّه ظلَّ قويًا.

أسعار املشتريات
لْت أسعار املشتريات ارتفاًعا كبيرًا في بداية الربع  َسجَّ

ل ارتفاع أسعار  الثالث من العام 2022. وتسارع معدَّ
املشتريات بدرجة طفيفة منذ حزيران إلى أعلى مستوى 
ل منذ بداية العام 2022 حتى اآلن. ويُنسب ارتفاع  ُمسجَّ

أسعار املشتريات بشكل رئيسي إلى انخفاض سعر صرف 
الليرة اللبنانية مقابل الدوالر األميركي.

تكاليف املوظفني
بعد ارتفاع تكاليف املوظفني في حزيران 2022 إلى أعلى 
مستوى منذ أيار 2013، أشارت بيانات املسح األخير إلى 

انخفاض في تكاليف املوظفني التي حتملتها شركات 
القطاع اخلاص اللبناني. وبوجه عام، كانت القراءة األخيرة 

ملؤشر تكاليف املوظفني تُعادل املتوسط التاريخي منذ بدء 
املسح بواقع 49.7 نقطة. 

أسعار اإلنتاج
 رفعت شركات القطاع اخلاص اللبناني أسعار بيع 

السلع واخلدمات مجددًا في متوز 2022، لتمتّد بذلك الفترة 
احلالية لزيادة أسعار اإلنتاج والتي بدأت في شباط 2020. 

ونسبت الشركات اللبنانية التي رفعت أسعار سلعها 
وخدماتها ذلك إلى انخفاض سعر صرف الليرة اللبنانية 

ل ارتفاع أسعار  مقابل الدوالر األميركي. ومع ذلك، تباطأ معدَّ
اإلنتاج للمرة األولى منذ شهر شباط.
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مؤشر PMI العاملي

معدل موسمًيا، <50 = منو منذ الشهر املاضي
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مؤشر اإلنتاج املركب
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مؤشر اإلنتاج املركب هو متوسط محسوب وفق الناجت احمللي اإلجمالي 
ملؤشر إنتاج التصنيع ومؤشر النشاط التجاري اخلدمي.

مؤشر اإلنتاج املركب، حزيران 2022
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إخالء مسؤولية
موافقة مسبقة من  دون  كانت  بأي وسيلة  البيانات  نقل  أو  النشر،  أو  التوزيع،  أو  النسخ،  احلصر،  ال  املثال  يتضمن على سبيل  غير مصرح،  استخدام  بأي  وال يسمح  لها.  التابعة  الشركات  و/أو   S&P Global هنا لشركة  الواردة  للبيانات  الفكرية  امللكية  ترخيص حقوق  أو  ملكية   تؤول 
S&P Global. وال تتحمل مجموعة S&P Global أية مسؤولية، أو التزام حيال احملتوى أو املعلومات )»البيانات«( الواردة في هذا التقرير، أو أي أخطاء، أو حاالت عدم الدقة، أو حاالت احلذف، أو تأخير للبيانات، أو عن أي إجراء يتخذ على أساس هذا التقرير. وال تتحمل S&P Global أي مسؤولية في 
أي حال من األحوال عن األضرار اخلاصة، أو العارضة، أو التبعية التي تنتج عن استخدام البيانات الواردة في التقرير. يعتبر™Index Managers‘ Purchasing و)®PMI( إما أن تكون عالمات جتارية مسجلة باسم  Markit Economics Limited أو حاصلة على ترخيص بها و/أو الشركات التابعة لها.

مت نشر هذا احملتوى بواسطة S&P Global Market Intelligence وليس بواسطة S&P Global Ratings، وهو قسم في S&P Global يُدار بشكل منفصل. يُحظر إعادة إنتاج أي معلومات أو بيانات أو مواد، مبا في ذلك التصنيفات )"احملتوى"( بأي شكل من األشكال إال بإذن كتابي ُمسبق من الطرف 
املعني. وال يضمن هذا الطرف والشركات التابعة له واملوردون )"موفرو احملتوى"( دقة أي محتوى أو كفايته أو اكتماله أو توقيته أو توفره، كما أنهم غير مسؤولني عن أي أخطاء أو سهو )بإهمال أو غير ذلك(، بغض النظر عن السبب، أو عن النتائج املترتبة على استخدام هذا احملتوى. لن يتحمل 

موفرو احملتوى بأي حال من األحوال املسؤولية عن أي أضرار أو تكاليف أو نفقات أو رسوم قانونية أو خسائر )مبا في ذلك فقدان الدخل أو خسارة األرباح وتكاليف الفرصة البديلة( فيما يتعلق بأي استخدام للمحتوى.

)PMI( نبذة عن مؤشرات مدراء املشتريات
تغطي دراسات مؤشرات مدراء املشتريات )®PMI( اآلن أكثر من 40 دولة ومنطقة رئيسية مبا في ذلك منطقة اليورو "Eurozone". وقد أصبحت 
مؤشرات مدراء املشتريات )®PMI( أكثر الدراسات متابعة في العالم، كما أنها املفضلة لدى البنوك املركزية، واألسواق املالية، وصانعي القرار 
في مجاالت األعمال وذلك لقدرتها على تقدمي مؤشرات شهرية حديثة ودقيقة ومميزة لألمناط االقتصادية. ملزيد من املعلومات يرجى زيارة املوقع 

.https://ihsmarkit.com/products/pmi.html

S&P Global نبذة عن
S&P Global )رمزها في بورصة نيويورك: SPGI( تقدم S&P Global معلومات هامة وأساسية. نقدم للحكومات والشركات واألفراد البيانات 
الصحيحة واخلبرات والتكنولوجيا حتى يتمكنوا من اتخاذ القرارات عن قناعة. ومن خالل مساعدة عمالئنا على تقييم االستثمارات اجلديدة 
و توجيههم في مجاالت البيئة واجملتمع واحلوكمة وانتقال الطاقة عبر سالسل التوريد، نفتح فرًصا جديدة ونتغلب على التحديات ونسرّع 

من تقدم العالم إلى األمام.

تسعى العديد من املؤسسات الرائدة عاملًيا للحصول على خدماتنا في توفير التصنيفات االئتمانية واملعايير والتحليالت وحلول سير العمل 
في أسواق رأس املال والسلع والسيارات على مستوى العالم. ومع كل عرض من عروضنا، نساعد املؤسسات الرائدة في العالم على التخطيط 

www.spglobal.com .اليوم من أجل الغد

يتم إعداد مؤشر ®PMI بلوم لبنان من ِقبل مجموعة S&P Global من خالل االستعانة بالردود على االستبيانات املرسلة إلى مدراء املشتريات 
في هيئة تضم حوالي 400 شركة من شركات القطاع اخلاص. والهيئة مقسمة حسب احلجم التفصيلي للقطاعات وحجم القوى العاملة 
بالشركات، وبناًء على املساهمات في إجمالي الناجت احمللي. تشمل القطاعات التي تشملتها الدراسة: التصنيع والبناء وجتارة اجلملة والتجزئة 

واخلدمات.

يتم جمع الردود على االستبيان في النصف الثاني من كل شهر ويشير إلى اجتاه التغيير مقارنة بالشهر السابق. يتم حساب مؤشر انتشار 
لكل متغير من متغيرات االستيان. املؤشر هو مجموع النسبة املئوية لالستجابات "األعلى" ونصف النسبة املئوية من الردود "غير املتغيرة". 
تتراوح املؤشرات بني 0 و 100، حيث القراءة األعلى من 50 تشير إلى زيادة إجمالية مقارنة بالشهر السابق، وتشير القراءة األقل من 50 إلى 

انخفاض عام. بعد ذلك يتم تعديل املؤشرات موسمًيا.

القراءة الرئيسية هي مؤشر مدراء املشتريات )PMI(. مؤشر PMI هو متوسط املؤشرات اخلمسة التالية: الطلبات اجلديدة )30%(، اإلنتاج )%25(، 
التوظيف )20%(، مواعيد تسليم املوردين )15%(، ومخزون املشتريات )10%(. عند حساب مؤشر PMI يتم عكس مؤشر مواعيد تسليم املوردين 

بحيث يتحرك في اجتاه مماثل للمؤشرات األخرى.

ال يتم مراجعة بيانات الدراسة األساسية بعد النشر، لكن قد تتم مراجعة العوامل املوسمية من وقت آلخر حسبما يتناسب، وهذا يؤثر 
على سلسلة البيانات املعدلة موسمًيا.

ُجمعت بيانات شهر متوز 2022 في الفترة من 12-25 متوز 2022.

.economics@ihsmarkit.com يُرجى االتصال بـ ،PMI ملزيد من املعلومات عن منهجية دراسة مؤشر

حول BLOMINVEST BANKاملنهجية
وفي  لبنان.  في  املصارف  أكبر  أحد   ،BLOM Bank SAL لبنك  االستثمارية  الذراع  وهو   1994 العام  في   BLOMINVEST BANK تأسس 
السعودية  العربية  اململكة  في  استثمارية  ذراع  بتأسيس  قمنا  أفريقيا،  وشمال  األوسط  الشرق  منطقة  في  التوسعية  الرؤية  إطار 
 BLOMINVEST KSA، وقمنا بإطالق ثالث شركات وساطة وتداول في مصر وسوريا واألردن، وهي حتديًدا "BLOM Bank Egypt Securities" و

إحدى   BLOMINVEST BANK ويَُعّد   ."Financial Services Experts Company"و  "Syria and Overseas for Financial Services"
املؤّسسات القليلة في منطقة املشرق العربي التي تقّدم اخلدمات املصرفية اخلاّصة واخلدمات املصرفية االستثمارية وإدارة األصول والوساطة 
واخلدمات البحثية في موقع واحد. وبناًء على سجل إجنازاته احلافل، ال يزال بنك BLOMINVEST BANK حتى اليوم البنك املصرف احمللي احلائز 

.www.blominvestbank.com على أكبر عدد من اجلوائز. ملزيد من املعلومات، يُرجى زيارة املوقع اإللكتروني

معدل موسمًيا، <50 = حتسن منذ الشهر املاضي *50 = عدم وجود تغير خالل الـ 12 شهرًا املقبلة

ملخص املؤشر

22‘ 0247.546.244.748.60.049.947.749.449.850.453.252.449.651.7
22‘ 0347.445.145.248.30.049.846.949.248.749.554.754.749.652.4
22‘ 0447.946.245.949.50.050.247.649.349.950.154.454.350.453.1
22‘ 0548.647.447.149.80.049.847.950.248.949.757.454.849.854.3
22‘ 0649.147.747.749.32.050.448.449.648.149.955.055.152.754.9
22‘ 0749.949.549.349.61.050.250.150.248.650.054.855.249.854.2
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