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مؤشر مدراء المشتريات™ الرئيسي بلوم في لبنان
مؤشر مدراء المشتريات يرتفع فوق مستوى  50.0نقطة مسجالً أعلى مستوى له في أكثر من تسع سنوات في
آب 2022
تم جمع البيانات خالل الفترة من  12إلى  24آب
سجَّلت قراءة مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي ارتفاعًا في آب 2022
▪ َ
سن
▪ اتجهتْ مؤشرات اإلنتاج والطلبيات الجديدة نحو التح ُّ
▪ ارتفعت التكاليف التشغيلية نتيجة النخفاض سعر صرف الليرة اللبنانية
مقابل الدوالر األميركي
معدل موسميًا = 50.0> ،تحسن منذ الشهر السابق
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اإلنتاج ( ،)%25مستوى التوظيف ( ،)%20مواعيد تسليم الموردين (،)%15
ومخزون المشتريات ( .)%10وتشير القراءة األعلى من  50.0نقطة 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.
وارتفعت القراءة األخيرة لمؤشر  PMIمن  49.9نقطة في تموز  2022إلى
 50.1نقطة في آب  2022وهي القراءة األعلى منذ شهر حزيران .2013
وبتسجيل المؤشر قراءة أعلى من المستوى المحايد البالغ  50.0نقطة ،أشارت
بيانات المسح األخير إلى تحسُّن طفيف في النشاط االقتصادي لشركات القطاع
الخاص اللبناني.
وتعلي ًقا على نتائج مؤشر  PMIخالل شهر آب  ،2022قالت السيدة ألين
قزي محللة البحوث في بنك لبنان والمهجر لألعمال:

المصادرS&P Global ،Blominvest Bank :
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"يعدُ تسجيل مؤشر مدراء المشتريات  50.1نقطة في آب  ،2022المستوى
ً
إنجازا ها ًما وعالمة بارزة على التحول
األعلى منذ أكثر من تسع سنوات،
األخير في مسار االقتصاد اللبناني .وتُعزى القراءة األخيرة لمؤشر PMI
إلى النمو في إنفاق السائحين والمغتربين وربما االنفاق المؤجل للمواطنين
اللبنانيين .ولكن ينبغي وضع هذه النتيجة في سياقها المناسب ،ألنَّها تعكس
تكيُّف االقتصاد اللبناني مع "الواقع الجديد" والذي من غير المستغرب أنه
ليس أفضل حاالً من "الواقع القديم" الذي كان سائدًا قبل تشرين األول
 . 2019ويمكن فقط انتشال االقتصاد اللبناني من الواقع الجديد إلى واقع
أفضل من خالل تنفيذ برنامج اإلصالح واالنتعاش االقتصادي باإلتفاق
والتعاون مع صندوق النقد الدولي".
يما يلي أبرز النتائج الرئيسية خالل شهر آب:
َّ
استقر النشاط التجاري ر
لشكات القطاع الخاص
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ً
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عام ،كان معدل تراكم األعمال ر
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العمالء
من
بوتية أبطأ ،واتجهت األعمال الجديدة الواردة
ر
ر
االستقرار.
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ومع ذلك ،أشارت بيانات المسح األخير بأنَّ شركات القطاع الخاص اللبناني
سعتْ إلى تخفيض التكاليف في ضوء انخفاض أعداد موظفيها وتراجع أنشطتها
استقرارا على
الشرائية ومخزوناتها .وفي الواقع ،ش ِهدتْ تكاليف الموظفين
ً
الرغم من وجود أدلة حول ضغوط إضافية على التكاليف بسبب ارتفاع تضخم
شهرا .وأشارت
أسعار المشتريات إلى أعلى مستوى لها في ثالثة عشر
ً
الشركات المشاركة في المسح إلى أنّ انخفاض سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل
الدوالر األميركي أدّى إلى ارتفاع التكاليف التشغيلية .ونسبت بعض الشركات
انخفاض األنشطة الشرائية إلى مشاكل نقص السيولة.
وسعيًا إلى الحفاظ على هوامشها الربحية ،رفعت شركات القطاع الخاص
اللبناني أسعار بيع سلعها وخدماتها بمعدل أعلى .وبوجه عام ،كان معدَّل تضخم
أسعار اإلنتاج األسرع منذ آذار .2021
وأخيرا ،ظلَّت الشركات المشاركة في المسح متشائمة بشأن مستقبل األعمال
ً
خالل العام المقبل ،ونسبت ذلك إلى انعدام اليقين بسبب آخر المستجدات
السياسية في لبنان.

 -انتهى -
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لمزيد من المعلومات ,يرجى االتصال على:
:BLOMINVEST Bank
ألين القزي  ،محللة أبحاث
هاتف+961 1 991 784 :
بريد إلكترونيaline.azzi@blominvestbank.com:
:S&P Global Market Intelligence
جو هايز ،خبير اقتصادي أول
هاتف+44-1344-328-099 :
بريد إلكترونيjoseph.hayes@spglobal.com :

الدكتور علي بلبل ،كبير االقتصاديين/مدير األبحاث االقتصادية
هاتف+961 1 739 817 :
بريد إلكترونيali.bolbol@blominvestbank.com :
سابرينا مايين،اتصاالت الشركات
هاتف+44-7967-447-030 :
بريد إلكترونيsabrina.mayeen@spglobal.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  S&P Globalبتعديل 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 BANKفي العام  1994وهو الذراع االستثمارية لبنك  ،BLOM Bank SALأحد أكبر المصارف في لبنان .وفي إطار الرؤية التوسعية في منطقة الشرق األوسط
وشمال أفريقيا ،قمنا بتأسيس ذراع استثمارية في المملكة العربية السعودية  ،BLOMINVEST KSAوقمنا بإطالق ثالث شركات وساطة وتداول في مصر وسوريا واألردن ،هي تحديدًا
" "BLOM Bank Egypt Securitiesو" "Syria and Overseas for Financial Servicesو" ."Financial Services Experts Companyويُعَ ّد  BLOMINVEST BANKإحدى المؤسّسات
القليلة في منطقة المشرق العربي التي تقدّم الخدمات المصرفية الخاصّة والخدمات المصرفية االستثمارية وإدارة األصول والوساطة والخدمات البحثية في موقع واحد .وبنا ًء على سجل إنجازاته الحافل،
ال يزال بنك  BLOMINVEST BANKحتى اليوم البنك المصرف المحلي الحائز على أكبر عدد من الجوائز .لمزيد من المعلومات ،يُرجى زيارة الموقع اإللكتروني .www.blominvestbank.com
نبذة عن مجموعة (www.spglobal.com) S&P Global
تقدم ستاندرد آند بورز جلوبال ( )S&P Globalمعلومات هامة وأساسية .نقدم للحكومات والشركات واألفراد البيانات الصحيحة والخبرات والتكنولوجيا حتى يتمكنوا من اتخاذ القرارات عن قناعة.
صا جديدة ونتغلب على التحديات ونسرّ ع من
ومن خالل مساعدة عمالئنا على تقييم االستثمارات الجديدة و توجيههم في مجاالت البيئة والمجتمع والحوكمة وانتقال الطاقة عبر سالسل التوريد ،نفتح فر ً
تقدم العالم إلى األمام.
تسعى العديد من المؤسسات الرائدة عالميًا للحصول على خدماتنا في توفير التصنيفات االئتمانية والمعايير والتحليالت وحلول سير العمل في أسواق رأس المال والسلع والسيارات على مستوى العالم.
ومع كل عرض من عروضنا ،نساعد المؤسسات الرائدة في العالم على التخطيط اليوم من أجل الغد.

نبذة عن مؤشرات مدراء المشتريات )(PMI
تغطي دراسات مؤشرات مدراء المشتريات )® (PMIاآلن أكثر من  40دولة 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 .https://ihsmarkit.com/products/pmi.html
تؤول ملكية أو ترخيص حقوق الملكية الفكرية للبيانات الواردة هنا لشركة  S&P Globalو/أو الشركات التابعة لها .وال 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  .S&P Globalوال تتحمل مجموعة  S&P Globalأية 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  S&P Globalأي مسؤولية في أي حال من األحوال 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  Markit Economics Limitedأو حاصلة على ترخيص بها و/أو الشركات التابعة لها.
تم نشر هذا المحتوى بواسطة  S&P Global Market Intelligenceوليس بواسطة  ،S&P Global Ratingsوهو قسم في  S&P Globalيُدار بشكل منفصل .يُحظر إعادة إنتاج أي معلومات أو بيانات أو مواد ،بما في
ذلك التصنيفات ("المحتوى") بأي شكل من األشكال إال بإذن كتابي ُمسبق من الطرف المعني .وال يضمن هذا الط رف والشركات التابعة له والموردون ("موفرو المحتوى") دقة أي محتوى أو كفايته أو اكتماله أو توقيته أو
توفره ،كما أنهم غير مسؤولين عن أي أخطاء أو سهو (بإهمال أو غير ذلك) ،بغض النظر عن السبب ،أو عن النتائج المترتبة على استخدام هذا المحتوى .لن يتحمل موفرو المحتوى بأي حال من األحوال المسؤولية عن أي
أضرار أو تكاليف أو نفقات أو رسوم قانونية أو خسائر (بما في ذلك فقدان الدخل أو خسارة األرباح وتكاليف الفرصة البديلة) فيما يتعلق بأي استخدام للمحتوى.
إذا كنت تفضل عدم تلقي إصدارات إخبارية من  ،S&P Globalفيرجى مراسلة  . katherine.smith@spglobal.comلقراءة سياسة الخصوصية الخاصة بنا ،انقر هنا.
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