
49.9  50.8  48.2  49.6  50.3  50.6  50.5  48.9  49.7  46.0  48.0  43.9  44.6  46.9 تشرين الثاني 16' 

44.1  50.6  48.2  50.2  50.0  49.9  49.9  48.5  49.8  47.7  48.9  44.6  44.7  47.0 كانون األول 

42.5  51.4  48.7  50.1  49.8  50.4  50.2  49.0  49.6  46.8  49.3  45.9  45.8  47.7 كانون الثاني 17' 

)يتم تعديله بصفة دورية، 50 = ال يوجد تغيير عن الشهر الماضي( ملخص المؤشر 

النشاط                   مخزون   كمية  مواعيد   تكاليف   تكاليف   إجمالي أسعار  أسعار   التوظيف  تراكم العمل   طلبات   الطلبات       
المستقبلي المشتريات  المشتريات  التسليم  فريق العمل  الشراء  المستلزمات  المنتج النهائي  غير المنجز   التصدير  الجديدة  اإلنتاجية   PMI  

مؤشر مدراء املشتريات
معدل    غير معدل   

دورياً   

46.9  46.3 تشرين الثاني    2016    

47.0  48.6 كانون األول   

47.7  46.6 كانون الثاني    2017    

مؤشر مدراء املشتريات™ الرئيسي بلوم في لبنان

اإلنتاج والطلبيات اجلديدة يسجالن أبطأ تراجع لهما منذ شهر كانون الثاني 2016  •
تراجع معدل التوظيف لدى القطاع اخلاص للشهر احلادي عشر على التوالي  •

استمرار تخفيض الشركات ألسعار السلع واخلدمات  •

50 = ال يوجد تغيير عن الشهر املاضي، يتم تعديله بصفة دورية

معدل الزيادة في النمو

معدل الزيادة في االنكماش

)PMI™( مؤشر مدراء املشتريات للبنان

كانون الثاني يشهد أبطأ تراجع في النشاط التجاري منذ عام

يحظر النشر حتى 2 شباط 2017  BLOM مؤشر مدراء املشتريات™ لبنك

النتائج الرئيسية:

االقتصادي  النشاط  حول  األربعني  الشهري  املسح  نتائج  التقرير  هذا  يتضمن 
لشركات القطاع اخلاص اللبناني. وقد بدأ إجراء هذا املسح الذي تقوم به شركة 
أيار 2013 ليعطي مؤشرًا  ماركيت Markit برعاية Blominvest Bank منذ شهر 
الرئيسي املستمد من  مبكرًا عن الظروف التشغيلية في لبنان. ويُعرف املؤشر 

 .PMI االستبيان مبؤشر مدراء املشتريات
PMI هو مؤشر مركب، يحتسب على أساس متوسط خمسة مكونات  مؤشر 
املؤشر(،  من   30%( لديها  اجلديدة  الطلبيات  هي:  الشركات  نشاط  في  أساسية 
ومستوى اإلنتاج )%25(، ومستوى التوظيف )%20(، ومواعيد تسليم املوردين )15%(، 
ومخزون املشتريات )%10(. وتشير القراءة األعلى من 50.0 نقطة للمؤشر إلى وجود 
حتسن في النشاط االقتصادي للشركات عما كان عليه في الشهر السابق، في حني 

تشير القراءة األدنى من 50.0 نقطة إلى وجود تراجع.
أظهر تدهور اقتصاد القطاع اخلاص اللبناني عالمات أخرى تشير الى حتسن الوضع 
االقتصادي في بداية 2017، حيث ارتفع مؤشر PMI بلوم لبنان الرئيسي للشهر 
الثالث على التوالي ليصل إلى 47.7 نقطة في شهر كانون الثاني، مرتفًعا بذلك 
عن قراءة شهر كانون األول التي كانت 47.0 نقطة واألعلى بكثير من متوسط 2016 

وهو 45.7 نقطة. 
وحترك مؤشر PMI الرئيسي ملستوى أعلى في شهر كانون الثاني في ظل تراجعات 
أبطأ في كٍل من إنتاج الشركات ومستوى الطلبيات اجلديدة التي تلقتها الشركات. 
ومع ذلك، فقد ظلت معدالت التراجع املعنية قوية في مجملها. هبطت طلبيات 
التصدير اجلديدة، على اجلانب اآلخر، بشكل طفيف فقط، وكانت وتيرة التراجع هي 

األبطأ في سلسلة االنكماش احلالية املمتدة لـ 18 شهرًا.
استمر تراجع بيئة الطلب في التسبب في فقدان الوظائف على مستوى شركات 
القطاع اخلاص، وشهد شهر كانون الثاني انخفاضاً في معدل التوظيف للشهر 
احلادي عشر على التوالي. ومع ذلك، وكما هو احلال طوال هذه السلسلة، كان معدل 

تراجع أعداد القوى العاملة في بداية العام متواضًعا فقط.
في الوقت ذاته، شهد شهر كانون الثاني تراجًعا آخر، ولو بشكل أبطأ، في مستويات 
الشراء لدى الشركات اللبنانية. ولم يتغير متوسط مواعيد تسليم املشتريات 

كثيرًا عن الشهر السابق. 
في أماكن أخرى، استمرت الضغوط في تخفيض أسعار السلع واخلدمات، حيث 
هبطت للشهر الثاني والعشرين، على التوالي، في شهر كانون الثاني. ومع ذلك، 
فقد كان التراجع األخير في أسعار املنتجات هو األضعف منذ شهر كانون الثاني 
من العام املاضي، وهو تراجع ربطه أعضاء اللجنة مبحاوالت تشجيع األعمال اجلديدة. 
اجلدير بالذكر، ارتفع متوسط التكاليف بشكل طفيف على مدى الشهر، حيث 

عوضت زيادة أسعار املشتريات تراجع أجور املوظفني.
وفيما يتعلق بتوقعات اإلنتاج املستقبلية، أظهر استبيان شهر كانون الثاني درجة 
من التشاؤم على مستوى الشركات اللبنانية، حيث كان عدد الشركات التي توقعت 
تراجع النشاط في فترة االثني عشر شهرًا املقبلة أكبر من عدد الشركات التي 
توقعت زيادته. عالوة على ذلك، فقد كان مستوى التفاؤل عند أدنى مستوياته في 
ثالثة أشهر، بعد أن انخفض مرة أخرى عن مستوى شهر تشرين الثاني الذي كان 

األعلى في 27 شهرًا.
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 3  2  All Intellectual Property Rights owned by IHS Markit

50.2  50.0  0.0  0.0  100.0  0.0   
50.3  50.0  0.0  0.0  100.0  0.0   
49.6  50.0  0.0  0.2  99.6  0.2   
50.2  50.2  +0.4  0.2  99.2  0.6   
50.1  50.0  0.0  0.0  100.0  0.0   

املؤشر مؤشر  صافي  أبطأ  نفس القيمة        أسرع 
املعدل موسمياً    -/+  %  %  %     

س. يرجى مقارنة مواعيد تسليم الموردين )مع اعتبار الحجم( هذا الشهر بالوضع في الشهر الماضي. مؤشر مواعيد تسليم الموردين 

45.3  45.6  -8.8  13.6  81.6  4.8   
42.4  41.8  -16.5  18.7  79.0  2.2   
46.0  45.8  -8.4  11.5  85.4  3.1   
47.7  49.4  -1.2  8.0  85.3  6.7   
46.8  45.0  -10.0  12.5  85.1  2.4   

املؤشر مؤشر  صافي  نفس القيمة     أقل       أعلى 
املعدل موسمياً    -/+  %     %  %    

س. يرجى مقارنة مستوى األعمال المعلقة في شركتك هذا الشهر بالوضع في الشهر الماضي. مؤشر تراكم األعمال غير المنجزة 

47.7  48.5  -3.1  3.6  95.9  0.5   
47.4  45.6  -8.7  8.7  91.3  0.0   
48.0  47.7  -4.7  6.1  92.5  1.4   
48.9  49.7  -0.7  3.0  94.7  2.3   
49.3  49.1  -1.9  3.3  95.3  1.4   

املؤشر مؤشر  صافي  أقل  نفس القيمة  أعلى     
املعدل موسمياً    -/+  %  %  %   

س. يرجى مقارنة مستوى طلبات التصدير الجديدة التي تم تلقيها هذا الشهر بالوضع في الشهر الماضي. طلبات التصدير الجديدة 

40.7  41.5  -17.1  20.6  75.8  3.6   
38.6  38.0  -24.1  25.4  73.3  1.3   
43.9  43.3  -13.5  16.4  80.6  3.0   
44.6  47.1  -5.8  11.5  82.8  5.7   
45.9  43.7  -12.6  14.9  82.7  2.3   

املؤشر مؤشر  صافي  أقل  نفس القيمة  أعلى     
املعدل موسمياً    -/+  %  %  %   

س. يرجى مقارنة مستوى الطلبات الجديدة/العمل الجديد هذا الشهر بالوضع في الشهر الماضي. مؤشر الطلبات الجديدة 

41.3  42.0  -16.1  19.8  76.6  3.7   
39.8  38.4  -23.2  24.6  74.0  1.4   
44.6  43.5  -13.0  15.7  81.6  2.7   
44.7  47.0  -5.9  11.4  83.1  5.5   
45.8  43.9  -12.2  14.3  83.7  2.0   

املؤشر مؤشر  صافي  أقل  نفس القيمة  أعلى     
املعدل موسمياً    -/+  %  %  %   

س. يرجى مقارنة معدل اإلنتاج/اإلنتاجية هذا الشهر مع معدل اإلنتاج/اإلنتاجية الشهر الماضي. مؤشر اإلنتاج 

النسب املئوية لتحليل كانون الثاني %

النسب املئوية لتحليل كانون الثاني %

النسب املئوية لتحليل كانون الثاني %

النسب املئوية لتحليل كانون الثاني %

النسب املئوية لتحليل كانون الثاني %
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50 = ال يوجد تغيير عن الشهر املاضي، يتم تعديله بصفة دورية

50 = ال يوجد تغيير عن الشهر املاضي، يتم تعديله بصفة دورية

50 = ال يوجد تغيير عن الشهر املاضي، يتم تعديله بصفة دورية

50 = ال يوجد تغيير عن الشهر املاضي، يتم تعديله بصفة دورية

50 = ال يوجد تغيير عن الشهر املاضي، يتم تعديله بصفة دورية

أقل % 

أعلى %  أقل %

 أقل % أعلى % 

أقل % أعلى %

نفس القيمة %

نفس القيمة %

نفس القيمة %

نفس القيمة %

نفس القيمة %

أيلول  2016
تشرين األول  

تشرين الثاني  
كانون األول  

كانون الثاني  2017

أيلول  2016
تشرين األول  

تشرين الثاني  
كانون األول  

كانون الثاني  2017

أيلول  2016
تشرين األول  

تشرين الثاني  
كانون األول  

كانون الثاني  2017

أيلول  2016
تشرين األول  

تشرين الثاني  
كانون األول  

كانون الثاني  2017

أيلول  2016
تشرين األول  

تشرين الثاني  
كانون األول  

كانون الثاني  2017

 أعلى % 

شهد شهر كانون الثاني أبطأ تراجع في النشاط التجاري لدى القطاع اخلاص خالل عام. ومع ذلك، فقد ظل املؤشر املعني املعدل موسمًيا أقل بكثير من املستوى احملايد 50.0 نقطة، مشيرًا 
إلى قوة معدل تراجع اإلنتاج بشكل عام. وتعود فترة التراجع احلالية في النشاط التجاري إلى منتصف 2013.

سجلت الشركات اللبنانية تراجًعا آخر في مستوى األعمال اجلديدة الواردة في شهر كانون الثاني، وهو األمر املرتبط في أحيان كثيرة بعدم استقرار أوضاع السوق. وعلى الرغم من تراجع معدل 
انخفاض األعمال اجلديدة إلى أبطأ مستوى منذ شهر كانون الثاني العام املاضي، إال أنه ظل قويًا. وقد سجل حوالي %15 من الشركات تراجًعا في األعمال اجلديدة، مقابل %2 فقط سجلوا زيادة.

باإلضافة إلى صعوبة أوضاع السوق احمللية، انخفض أيًضا مستوى الطلبيات اجلديدة الواردة من اخلارج في أول شهر من العام اجلديد. ومع ذلك، فقد كان معدل تراجع طلبيات التصدير اجلديدة 
هامشًيا وكان األضعف في سلسلة االنكماش احلالية املمتدة لـ 18 شهرًا. وفي الواقع، أبلغت الغالبية العظمى من الشركات )حوالي %95( عن عدم وجود تغير.

أدى نقص األعمال اجلديدة التي حتل محل املشروعات املكتملة إلى تراجع آخر في حجم األعمال غير املنجزة في شهر كانون الثاني، وذلك للشهر التاسع عشر على التوالي. كما هبط املؤشر 
املعدل موسمًيا بشكل طفيف من أعلى مستوى له في 11 شهرًا خالل شهر كانون األول، مشيرًا إلى عودة تسارع معدل تناقص األعمال املتراكمة. 

لم يتغير متوسط مواعيد تسليم املشتريات لشركات القطاع اخلاص اللبنانية في شهر كانون الثاني، كما أشار املؤشر املعدل موسمًيا الذي سجل بشكل عام قراءة متماشية مع املستوى 
احملايد 50.0 نقطة. جاء هذا بعد حتسن طفيف في أداء املوردين في فترة االستبيان السابقة. 
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مواعيد تسليم أبطأ

مواعيد تسليم أسرع

معدل الزيادة في االنكماش

معدل الزيادة في النمو

معدل الزيادة في االنكماش

معدل الزيادة في النمو

معدل الزيادة في االنكماش

معدل الزيادة في النمو

معدل الزيادة في االنكماش

معدل الزيادة في النمو
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50.2  50.0  0.0  0.0  100.0  0.0   
50.0  49.6  -0.8  0.8  99.2  0.0   
50.3  50.0  0.0  0.0  100.0  0.0   
50.0  50.0  0.0  0.0  100.0  0.0   
49.8  50.0  0.0  0.0  100.0  0.0   

املؤشر صافي   مؤشر  نفس القيمة      أقل  أعلى     
املعدل موسمياً    -/+  %      %  %   

س. يرجى مقارنة متوسط السعر الذي دفعته كرواتب/أجور هذا الشهر بالوضع في الشهر الماضي. تكاليف مستلزمات اإلنتاج: مؤشر تكاليف الموظفين 

50.8  50.2  +0.4  0.0  99.6  0.4   
50.5  50.1  +0.3  0.6  98.5  0.9   
50.6  50.4  +0.7  0.2  98.9  0.9   
49.9  49.9  -0.2  0.2  99.8  0.0   
50.4  50.0  0.0  0.0  100.0  0.0   

املؤشر صافي   مؤشر  نفس القيمة      أقل  أعلى     
املعدل موسمياً    -/+  %      %  %   

س. يرجى مقارنة سعر مشترياتك )مع اعتبار الحجم( هذا الشهر بالوضع في الشهر الماضي. تكاليف مستلزمات اإلنتاج: مؤشر أسعار الشراء 

50.4  50.2  +0.4  0.0  99.6  0.4   
50.7  50.1  +0.3  0.6  98.5  0.9   
50.5  50.3  +0.6  0.2  99.1  0.8   
49.9  49.9  -0.2  0.2  99.8  0.0   
50.2  50.0  0.0  0.0  100.0  0.0   

املؤشر صافي   مؤشر  نفس القيمة     أقل  أعلى     
املعدل موسمياً    -/+  %     %  %   

س. يرجى مقارنة إجمالي متوسط سعر المستلزمات هذا الشهر بالوضع في الشهر الماضي. مؤشر إجمالي أسعار مستلزمات اإلنتاج 

48.6  49.5  -1.0  2.4  96.1  1.4   
48.7  48.4  -3.2  3.9  95.5  0.7   
48.9  49.2  -1.6  1.6  98.4  0.0   
48.5  48.5  -3.0  3.2  96.6  0.2   
49.0  47.5  -5.1  5.1  94.9  0.0   

املؤشر صافي   مؤشر  نفس القيمة     أقل       أعلى 
املعدل موسمياً    -/+  %     %  %    

س. يرجى مقارنة متوسط السعر الذي دفعته هذا الشهر بالوضع في الشهر الماضي. مؤشر أسعار اإلنتاج 

النسب املئوية لتحليل كانون الثاني %

النسب املئوية لتحليل كانون الثاني %

النسب املئوية لتحليل كانون الثاني %

النسب املئوية لتحليل كانون الثاني %

النسب املئوية لتحليل كانون الثاني %

املؤشر صافي   مؤشر  نفس القيمة     أقل       أعلى 
املعدل موسمياً    -/+  %     %  %    

س. يرجى مقارنة مستوى التوظيف في وحدتك بالوضع في الشهر الماضي. مؤشر التوظيف 

مؤشر مدراء املشتريات™ لبنك BLOM  2 شباط 2017

وأظهر استبيان شهر كانون الثاني تراجًعا آخر في مستوى التوظيف لدى القطاع اخلاص اللبناني، ليستمر بذلك االجتاه املسجل في كل الشهور منذ شهر آذار العام املاضي. وفي احلاالت التي 
شهدت تراجًعا في أعداد املوظفني، أشارت الشركات إلى نقص األعمال. ومع ذلك، كان إجمالي معدل فقدان الوظائف هامشًيا فقط وأبطأ قليالً من متوسط 2016 ككل.

باإلضافة إلى التسبب في فقدان الوظائف، ساهم نقص األعمال اجلديدة أيًضا في تخفيض الشركات ألسعار منتجاتها في شهر كانون الثاني. هبط متوسط أسعار السلع واخلدمات للشهر 
الثاني والعشرين على التوالي، على الرغم من أن معدل التراجع قد انخفض إلى وتيرة هامشية كانت هي األبطأ منذ شهر كانون الثاني العام املاضي.

سجل مؤشر إجمالي أسعار مستلزمات اإلنتاج املعدل موسمًيا قراءة أعلى من املستوى احملايد 50.0 نقطة في شهر كانون الثاني، مشيرًا إلى زيادة طفيفة في أعباء التكلفة اإلجمالية لدى 
الشركات اللبنانية. وكانت هذه املرة السادسة في آخر سبعة أشهر التي تشهد زيادة في متوسط أسعار مستلزمات اإلنتاج، بعد أن ظلت كما هي في شهر كانون األول. 

ولو بشكل هامشي في اجململ،   ،2017 بداية  النمو في  إلى  التكلفة اإلجمالية. فقد عادت تكاليف املشتريات  أعباء  زيادة  إلى  أدت  التي  العوامل  زيادة متوسط أسعار املشتريات من   كانت 
وذلك بعد أن شهدت حركة طفيفة جًدا خالل الشهر األخير من 2016. 

ساعد انخفاض متوسط الرواتب/األجور في تعويض زيادة أسعار املشتريات التي تدفعها شركات القطاع اخلاص اللبناني في شهر كانون الثاني. وجاء تراجع أجور املوظفني، ولو بشكل هامشي، 
للمرة األولى منذ شهر متوز املاضي، مناقًضا حلالة عدم تغير األجور التي شهدها الشهر األخير من 2016.

50 = ال يوجد تغيير عن الشهر املاضي، يتم تعديله بصفة دورية

50 = ال يوجد تغيير عن الشهر املاضي، يتم تعديله بصفة دورية

50 = ال يوجد تغيير عن الشهر املاضي، يتم تعديله بصفة دورية

50 = ال يوجد تغيير عن الشهر املاضي، يتم تعديله بصفة دورية

50 = ال يوجد تغيير عن الشهر املاضي، يتم تعديله بصفة دورية

أقل %

أقل %

نفس القيمة %

نفس القيمة %

نفس القيمة %

نفس القيمة %

نفس القيمة %

49.7  49.4  -1.3  1.4  98.4  0.2   
48.2  48.3  -3.5  3.5  96.5  0.0   
49.7  49.8  -0.3  0.7  98.9  0.4   
49.8  50.1  +0.2  1.2  97.4  1.4   
49.6  49.7  -0.7  1.1  98.6  0.4   
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تؤول ملكية أو ترخيص حقوق امللكية الفكرية ملؤشر مدراء املشتريات في لبنان جملموعة IHS Markit. وال يسمح بأي استخدام غير مصرح، يتضمن على سبيل املثال ال احلصر، النسخ، أو التوزيع، أو النشر، أو نقل البيانات بأي 
وسيلة كانت دون موافقة مسبقة من مجموعة IHS Markit. وال تتحمل مجموعة IHS Markit 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 مجموعة Markit 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 . ويقوم BLOMINVEST BANK باستخدام العالمات الواردة أعاله مبوجب ترخيص. 

.IHS Markit Ltd عالمة جتارية مسجلة باسم IHS Markit تعتبر

4  All Intellectual Property Rights owned by IHS Markit

يستند مؤشر مدراء املشتريات )™PMI( إلى البيانات اجملمعة من اإلجابات الشهرية على االستبيانات التي يتم إرسالها للمسؤولني التنفيذيني في أكثر من 400 شركة من شركات القطاع اخلاص، والتي مت انتقائها بعناية 
 .)GDP( بناء على إسهام الصناعة في إجمالي الناجت احمللي ،)SIC( لتمثل الهيكل احلقيقي القتصاد لبنان، مبا في ذلك التصنيع، واخلدمات، واإلنشاء, والبيع بالتجزئة. اللجنة متطابقة مع مجموعة التصنيف الصناعي القياسي
تعكس إجابات االستبيان حجم التغيير، إن وجد، في الشهر احلالي مقارنة بالشهر املاضي بناء على البيانات التي يتم جمعها في منتصف الشهر. يعرض »التقرير« لكل مؤشر من املؤشرات النسبة املئوية التي توضحها 

كل إجابة، وصافي التغيير بني رقم أعلى/ أفضل التغييرات وأقل/أسوء اإلجابات، ومؤشر »االنتشار«. وهذا املؤشر عبارة عن مجموعة من الردود اإليجابية، إضافة إلى أن نصف هذه اإلجابات تشير إلى »نفس القيمة«.

إن مؤشر مدراء املشتريات )™PMI( هو مؤشر مركب من خمسة مؤشرات فردية تضم القيم التالية املستمدة من استبيانات الشراء واإلمداد التالية: الطلبات اجلديدة – 0.3، الناجت - 0.25، التوظيف - 0.2، ومواعيد تسليم 
املوردين – 0.15، مخزون العناصر التي مت شراؤها – 0.1، مع عكس مؤشر مواعيد التسليم بحيث تتحرك في اجتاه قابل للمقارنة.

تعتبر مؤشرات االنتشار ذات خصائص مؤشرات رئيسية، وهي ملخص قياس مناسب يوضح االجتاه السائد للتغيير. تشير قراءة املؤشر األعلى من 50 إلى زيادة شاملة في املتغير، واألدنى من 50 إلى االنخفاض. ال تقم ماركيت 
Markit بتعديل بيانات الدراسة األساسية بعد النشر األول, في حني ميكن إعادة النظر في عوامل التعديل املوسمية من حني آلخر وفقاً ملا يقتضيه األمر الذي سيؤثر على سلسلة البيانات التي يتم تعديلها بصفة موسمية.

مالحظات على البيانات وطريقة العرض

51.0  52.2  +4.4  0.6  94.4  5.0   
51.4  51.1  +2.3  0.7  96.3  3.0   
50.8  50.3  +0.7  2.0  95.3  2.7   
50.6  52.8  +5.6  0.4  93.7  5.9   
51.4  50.4  +0.9  0.0  99.1  0.9   

 n/a  39.2  -21.7  28.2  65.2  6.6   
 n/a  36.3  -27.5  32.0  63.4  4.5   
 n/a  49.9  -0.2  14.0  72.2  13.8   
 n/a  44.1  -11.8  15.3  81.1  3.6   
n/a  42.5  -15.0  17.7  79.6  2.7   

املؤشر صافي    مؤشر  نفس القيمة  أقل  أعلى     
املعدل موسمياً     -/+  %  %  %   

املؤشر صافي    مؤشر  نفس القيمة  أقل  أعلى     
املعدل موسمياً     -/+  %  %  %   

س. يرجى مقارنة مخزون المشتريات )بالوحدة( بالوضع في الشهر الماضي. مؤشر المخزون من المشتريات 

س. خالل فترة اثنى عشر شهًرا، هل تتوقع أن يكون حجم إجمالي النشاط الخاص بوحدة العمل لديك أعلى، أم نفسه، أم أقل مما هو عليه اآلن؟ مؤشر النشاط المستقبلي  

47.6  48.7  -2.6  8.8  85.1  6.2   
46.3  45.8  -8.4  11.4  85.7  3.0   
48.2  48.3  -3.3  7.3  88.8  3.9   
48.2  49.1  -1.8  7.5  86.7  5.8   
48.7  46.6  -6.8  8.4  90.0  1.6   

املؤشر صافي    مؤشر  أقل  أعلى    نفس القيمة     
املعدل موسمياً    -/+  %  %    %   

س. يرجى مقارنة كمية العناصر التي تم شرائها )بالوحدة( هذا الشهر بالوضع في الشهر الماضي. مؤشر عروض الشراء 

عكس النشاط الشرائي للشركات توجهات كٍل من اإلنتاج والطلبيات اجلديدة في شهر كانون الثاني، حيث هبطت مستويات الشراء مبعدل أبطأ. وكانت وتيرة انخفاض كميات املشتريات في 
احلقيقة هي األضعف في سلسلة االنكماش احلالية املمتدة لـ 12 شهرًا، وكانت أبطأ بشكل كبير مما شهدته بداية الربع الرابع من 2016. 

الوتيرة  التراكم عن  2015. عالوة على ذلك، فقد تسارع معدل  الثاني  الثاني، كما هو احلال في كل الشهور منذ شهر تشرين  اللبنانية خالل شهر كانون  ازداد مخزون مشتريات الشركات 
املتواضعة املسجلة في فترة االستبيان السابقة ليصل إلى أقوى معدل منذ شهر تشرين األول العام املاضي.

استمرت النظرة السلبية لدى الشركات اللبنانية في شهر كانون الثاني جتاه توقعات اإلنتاج في العام املقبل. عالوة على ذلك، فقد أشار مؤشر اإلنتاج املستقبلي، الذي تراجع مرة أخرى عن 
مستوى شهر تشرين الثاني والذي كان األعلى في 27 شهرًا، إلى زيادة درجة التشاؤم، حيث أشار عدد من الشركات املشاركة في االستبيان إلى عدم االستقرار وغياب األمل في حتسن ظروف 

السوق. 

50 = ال يوجد تغيير عن الشهر املاضي، يتم تعديله بصفة دورية

50 = ال يوجد تغيير عن الشهر املاضي، يتم تعديله بصفة دورية

50 = ال يوجد تغيير في االثني عشر شهًرا املقبلة

نفس القيمة %

نفس القيمة %

نفس القيمة %

تحذير

أقل %

أقل %

أعلى %
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