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فرنَسبنك لتجارة التجزئة" –مؤشر جمعية تجار بيروت "   

 (Q2 - 2022) 2022 من سنة ثانيللفصل ال 
 

 األساسية  سلعتركيز اإلستهالك على الؤّدي الى تفاقم حالة الركود ... ت

 

ل لتشكي حافالً باألحداث، أهمها إعادة تسمية الرئيس نجيب ميقاتي 2022كان الفصل الثاني من ستة 

إنما ظّل اللبنانيون في حالة ترقـّـب وحذر حيال ما قد تحمله الفترة القادمة إن على الصعيد  .الحكومة

 المحلي أو على الصعيدين اإلقليمي والدولي.

ب في ظل سحعلى المواطنين أن إستمرار إرتفاع قيمة الدوالر شكـّـل ضغوطاً إضافية  في وال شك

 الدعم عن معظم القطاعات، األمر الذى أثـّـر سلباً طبعاً على مستوى الحركة اإلستهالكية في األسواق.

هيل سوتجدر اإلشارة الى أن البنك المركزي قد واصل تشغيله لمنصـّـة صيرفة خالل هذه الفترة، لت

عملية حصول التجار والمواطنين على الدوالر عبر المصارف ولمحاولة إمتصاص جزء من الكتلة 

   كما وتخفيف الضغوطات التضخمية.النقدية لليرة اللبنانية 

وتميـّـز الفصل الثاني أيضاً بإضراب موظفي القطاع العام، مع كل تداعياته لجهة إبطاء التعامالت 

 الرسمية.

ً بين عدد من الوزارات والجهات المعنية والتحضيرات تجري على قدم  وأخيراً كان التنسيق قائما

ال سيما  –وساق بهدف إنجاح موسم الصيف الذى بدت معالمه واعدة جداً وتبشـّـر بحركة إيجابية 

ً هو للمغتربين اللبنانيين، في األسواق المحلية.  حركة ال وتيسير تشجيعوالهدف المرجو طبعا

في  ياً،ولو جزئ –اإلستهالكية بالدوالرات الطازجة للقادمين، وعليه إعادة تنشيط العجلة اإلقتصادية 

 األسواق .

ية مع العوامل المحل )وال سيما الحرب بين روسيا وأوكرانبا(، دوليةالقليمية واإلعوامل ال فاعلت أما

إلنتاج ا تكاليف وحتى علىوالواردات،  والنقلر النفط وتكاليف الشحن اسعأ وتداعياتها كلها على)

ما  % 210.08)+  بوتيرة غير مسبوقة إرتفاع معدّل التضخـّـمفقد ساهم في مواصلة  ،(تشغيلوال

(، فيما كانت تـُـسجـّـل أيضاً قفزة كبيرة ما 2022والفصل الثاني لسنة  2021بين الفصل الثاني لسنة 

للفصل  % 10.68بالمقارنة مع +  % 26.18بين الفصلين األول والثاني )حيث بلغت الزيادة نسبة + 

ظلـّـت و، تجاراً أو مستهلكينسواء كانوا  ظلـّـت الضغوط تتحكـّـم بحياة اللبنانيين اليومية،السابق(، ف

 ً      . األسواق تنازع واإلقتصاد يزيد إنكماشا
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 )وفقاً إلدارة اإلحصاء المركزي(مؤشر غالء المعيشة 

 2013بالمقارنة مع الفصل الرابع من سنة  2014الفصل الرابع من سنة  % 0.71 -

 2014األول من سنة بالمقارنة مع الفصل  2015الفصل األول من سنة  % 3.38 -
 2014من سنة  ثانيبالمقارنة مع الفصل ال 2015من سنة  ثانيالفصل ال % 3.37 -

 2014من سنة  ثالثبالمقارنة مع الفصل ال 2015من سنة  ثالثالفصل ال % 4.67 -

 2014بالمقارنة مع الفصل الرابع من سنة  2015الفصل الرابع من سنة  % 3.40 -

 2015بالمقارنة مع الفصل األول من سنة  2016سنة الفصل األول من  % 3.57 -

  2015بالمقارنة مع الفصل الثاني من سنة  2016الفصل الثاني من سنة  % 0.98 -

 2015بالمقارنة مع الفصل الثالث من سنة  2016الفصل الثالث من سنة  % 1.03   +

 2015من سنة بالمقارنة مع الفصل الرابع  2016الفصل الرابع من سنة  % 3.14   +

 2016بالمقارنة مع الفصل األول من سنة  2017الفصل األول من سنة  % 5.12+  

 2016بالمقارنة مع الفصل الثاني من سنة  2017الفصل الثاني من سنة  % 3.48+  

 2016بالمقارنة مع الفصل الثالث من سنة  2017الفصل الثالث من سنة  % 4.15+ 

 2016بالمقارنة مع الفصل الرابع من سنة  2017الرابع من سنة الفصل         % 5.01+ 

 2017بالمقارنة مع الفصل األول من سنة  2018الفصل األول من سنة     % 5.35+ 

 2017بالمقارنة مع الفصل الثاني من سنة   2018الفصل الثاني من سنة  % 7.61+ 

 2017الفصل الثالث من سنة بالمقارنة مع  2018الفصل الثالث من سنة  % 6.53+ 

 2017بالمقارنة مع الفصل الرابع من سنة  2018الفصل الرابع من سنة  % 3.98+ 

 2018بالمقارنة مع الفصل األول من سنة  2019الفصل األول من سنة  % 4.08+ 

 2018بالمقارنة مع الفصل الثاني من سنة  2019الفصل الثاني من سنة  % 1.69+ 

 2018بالمقارنة مع الفصل الثالث من سنة  2019الفصل الثالث من سنة  % 1.09+ 

 2018بالمقارنة مع الفصل الرابع من سنة  2019الفصل الرابع من سنة  % 6.96+ 

 2019بالمقارنة مع الفصل األول من سنة  2020الفصل األول من سنة  % 17.46+ 

 2019الفصل الثاني من سنة  بالمقارنة مع 2020الفصل الثاني من سنة  % 89.74+ 

 2019بالمقارنة مع الفصل الثالث من سنة  2020الفصل الثالث من سنة  % 131.05+ 

 2019بالمقارنة مع الفصل الرابع من سنة  2020الفصل الرابع من سنة  % 145.84+ 

 2020بالمقارنة مع الفصل األول من سنة  2021الفصل األول من سنة  % 157.86+ 

 2020بالمقارنة مع الفصل الثاني من سنة  2021الفصل الثاني من سنة  % 100.64+ 

 2020بالمقارنة مع الفصل الثالث من سنة  2021الفصل الثالث من سنة  % 144.12+ 

 2020بالمقارنة مع الفصل الرابع من سنة  2021الفصل الرابع من سنة  % 224.39+ 

 2021من سنة ول بالمقارنة مع الفصل األ 2022من سنة ول الفصل األ % 208.13+ 

 2021من سنة ثاني بالمقارنة مع الفصل ال 2022من سنة  ثانيالفصل ال % 210.08+ 

 2014بالمقارنة مع الفصل الثالث من سنة  2014الفصل الرابع من سنة  % 1.49 -

 2014بالمقارنة مع الفصل الرابع من سنة  2015الفصل األول من سنة  % 0.98 -
 2015من سنة  ولبالمقارنة مع الفصل األ 2015من سنة  ثانيالفصل ال % 1.12 -

 2015من سنة  ثانيبالمقارنة مع الفصل ال 2015من سنة  ثالثالفصل ال % 1.18 -

 2015بالمقارنة مع الفصل الثالث من سنة  2015الفصل الرابع من سنة  % 0.16 -

 2015بالمقارنة مع الفصل الرابع من سنة  2016الفصل األول من سنة  % 1.15 -

 2016من سنة  ولبالمقارنة مع الفصل األ 2016من سنة  ثانيالفصل ال  % 1.54   +

 2016من سنة  ثانيبالمقارنة مع الفصل ال 2016من سنة  ثالثالفصل ال % 0.82   +

 2016من سنة  ثالثبالمقارنة مع الفصل ال 2016من سنة  رابعالفصل ال % 1.93   +

 2016بالمقارنة مع الفصل الرابع من سنة  2017الفصل األول من سنة  % 0.74+  

 2017بالمقارنة مع الفصل األول من سنة  2017الفصل الثاني من سنة  % 0.04 -

 2017 سنة من الثاني الفصل مع بالمقارنة 2017 سنة من الثالث الفصل % 1.47+ 

 2017بالمقارنة مع الفصل الثالث من سنة  2017سنة الفصل الرابع من  % 2.78+ 

 2017بالمقارنة مع الفصل  الرابع من سنة  2018الفصل األول من سنة  % 1.06 -
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  أبرزها:ولو نظرنا الى معداّلت نسب التضخـّـم في كل قطاع على حدى، نلحظ من 

 2022لسنة  ثانيوالفصل ال 2021لسنة  ثانيما بين الفصل ال : 

 في قطاع الصحة، % 492.20+ 

 في قطاع  النقل،  % 462.40+ 

 ،والسوبرماركت الغذائية الموادفي قطاع  % 332.35+ 

 ية والتبغ،حفي قطاع المشروبات الرو % 221.58+ 

 في قطاع المطاعم والفنادق، % 271.85+ 

 ،واألحذية األلبسةفي قطاع  % 167.94+ 

 ، منزليةال تجهيزاتالو ثاثفي قطاع األ % 159.50+ 

 ، والثقافة والتسلية اإلستجمامفي قطاع  % 124.40+ 

 في قطاع التعليم.  % 36.47  +

 .في قطاع اإلتصاالت  % 7.28  +

 ظ النسب المرتفعة جداً، ال سيما في قطاعي الصحة والنقل.ـَـوهنا تالح

  التالية، فقد تم تسجيل المعداّلت 2022لسنة  ثانيوالفصل ال ولاألبين الفصل أما : 

 ،واألحذية األلبسةفي قطاع  %  40.26+ 

 ، والسوبرماركت الغذائية الموادفي قطاع  % 38.72+ 

 ية والتبغ،حفي قطاع المشروبات الرو % 32.94 +

 ، منزليةال تجهيزاتالو ثاثفي قطاع األ %  31.91+ 

 في قطاع  النقل،  % 26.59+ 

 في قطاع المطاعم والفنادق، % 24.30+ 

 في قطاع الصحة، % 22.20+ 

 ،والثقافة والتسلية اإلستجمامفي قطاع  % 14.90+ 

 في قطاع اإلتصاالت. %  0.98+ 

 فت خالل هذا الفصل كان اإلرتفاع الملحوظ في األسعار في معظم القطاعات.المل

 2018بالمقارنة مع الفصل األول من سنة  2018الفصل الثاني من سنة  % 2.10+ 

 2018سنة بالمقارنة مع الفصل الثاني من   2018الفصل الثالث من سنة  % 0.45+ 

 2018بالمقارنة مع الفصل الثالث من سنة   2018الفصل الرابع من سنة  % 0.32+ 

 2018بالمقارنة مع الفصل الرابع من سنة  2019الفصل األول من سنة  % 1.16+ 

 2019بالمقارنة مع الفصل األول من سنة  2019الفصل الثاني من سنة  % 0.25 -

 2019بالمقارنة مع الفصل الثاني من سنة  2019الفصل الثالث من سنة  % 0.14 -

 2019بالمقارنة مع الفصل الثالث من سنة  2019الفصل الرابع من سنة  % 5.99+ 

 2019بالمقارنة مع الفصل الرابع من سنة  2020الفصل األول من سنة  % 11.09+ 

 2020 بالمقارنة مع الفصل األول من سنة 2020الفصل الثاني من سنة  % 61.14+ 

 2020بالمقارنة مع الفصل الثاني من سنة  2020الفصل الثالث من سنة  % 21.60+ 

 2020بالمقارنة مع الفصل الثالث من سنة  2020الفصل الرابع من سنة  % 12.94+ 

 2020بالمقارنة مع الفصل الرابع من سنة  2021الفصل األول من سنة  % 16.52+ 

 2021بالمقارنة مع الفصل األول من سنة  2021سنة الفصل الثاني من  % 25.38+ 

 2021بالمقارنة مع الفصل الثاني من سنة  2021الفصل الثالث من سنة  % 47.95+ 

 2021بالمقارنة مع الفصل الثالث من سنة  2021الفصل الرابع من سنة  % 50.08+ 

 2021الرابع من سنة  بالمقارنة مع الفصل  الرابع  2022الفصل األول من سنة  % 10.68+ 

 2022من سنة و  األ بالمقارنة مع الفصل  2022من سنة  الثانيالفصل  % 26.18+ 
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وقد جاءت طبعاً أرقام أعمال كافة قطاعات التجزئة لتعكس هذا الواقع وتسجـّـل مزيداً من اإلنكماش 

 إنما بنسب متفاوتة طبعاً حسب القطاعات.   –

المجمـّـعة لقطاعات تجارة  )Nominal( اإلسميةوبعد التدقيق في أرقام األعمال  -يتبيـّـن أنه وعليه، 

ً ، هنالك 2022من  ثانيوالفصل ال 2021من  ثانيالتجزئة ما بين الفصل ال  األرقامهذه في  إرتفاعا

 رتفاعيمثل نسبة اإل رتفاعللتذكير: إن هذا اإل ) قطاع المحروقات ءبعد إستثنا  % 50.55توازي  بنسبة

 . بالليرة اللبنانية قبل التثقيل !( اإلسمية في أرقام األعمال

قد أن تلك األرقام  نجد(، % 210.08للفترة المعنية )+ بعد التثقيل بنسبة مؤشر غالء المعيشة  ماإن

وية قطاع الهواتف الخلي ءبإستثنا ،التجارية األسواق قطاعات كل وذلك فيضاً، إنخفاطبعاً  سجـّـلت

  أرقام األعمال على ما كان عليه تقريباً. حجم حيث ظل

تسارع تراجعه والى مزيد ولتجاري نشاط اأرقام األعمال يشير الى ركود ال في تدهورالإن إستمرار 

 .من اإلنكماش في الحركة اإلستهالكية 

رقام أعمال أ وتسبـّـبت بتسجيل، على مستويات قياسية في هذه الفترةتحلـّـق ظلـّـت  نسبة التضخـّـم إن

كما أشرنا أعاله، فقد ) مّرة أخرى % 100 تالمس فيها التراجع نسبةكادت متدنية جداً، بحيث حقيقية 

سجـّـلها في الفصل السابق  كان قد % 208.13 نسبة بعد % 210.08  إرتفاع مؤشر الغالء نسبةبلغ 

 .(له

ً المحروقاتقطاع أمأ  ً ملحوظ ، فقد سجـّـل، وألول مّرة منذ فترة، إنخفاضا من حيث  % 35.15بنسبة  ا

، وذلك مؤشر عضوي خطير للمزيد من اإلنكماش الذى يهدّد اإلقتصاد الوطني بسبب تداعياته الكميات

على حلقات عديدة من العجلة اإلقتصادية، بعد تقليص دعم البنك المركزي لواردات القطاع ومزيد 

 من اإلرتفاع في أسعار الوقود والتقنين الذى لجأ إليه المواطنون.  

ً زيادة نسبة مؤشر غالء المعيشة الفصلي ومن جهة ثانية، فقد تسار  ولألابين الفصل عت أيضا

بالمقارنة ) الفصلينهذين ما بين  % 26.18نسبة +  لتّم تسجـيحيث  ،2022لسنة  ثانيوالفصل ال

 لقطاعاتا النتائج التى أعلنت عنها توكان، (في الفصل السابق تمّ تسجيلها التى % 10.68نسبة +  مع

ل قطاع )مث تراجعاً شديداً حيث كان هنالك قطاعات شهدت  – سلبية بمعظمها، ولو بتفاوت في النسب

على سبيل المثال(، في حين ظلـّـت قطاعات أخرى  الصحف واألدوات المكتبيةاألجهزة الطبية أو 

لبناء االسلع البصرية ومواد )مثال  إنما بنسب أقل تعاني من ضعف الطلب والتراجع في المبيعات

 إلخ...(. والمطاعم واألثاث

جيل حيث تّم تس خالل هذه الفترة تجدر اإلشارة الى أن قطاع الوقود أيضاً قد شهد تراجعاً في الكميات

 لهذه الفترة بالمقارنة مع الفصل األول. % 14.84إنخفاض بنسبة 

مة )ال بدّ بسبب التخّوف من تعديل قي قطاع السيارات فكانوالقطاع الوحيد حيث تّم تسجيل تحسـّـن 

 .الدوالر الجمركي(
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 ولألمقارنة بمبيعات الفصل ا – لتسجـّـل النتائج المجمـّـعة لكافة قطاعات تجارة التجزئةعليه، جاءت 

وذلك دليل )، خالل هذا الفصل المجمـّـعةالحقيقية  في أرقام األعمال تراجعمزيداً من ال ،2022لسنة 

تى حلدى األسر اللبنانية، ال بل الفعلية عدم حدوث أي تحسـّـن في القدرة الشرائية  غير مفاجئ على

 ةنسب اط المجمـّـعلنشل)أي بعد التثقيل بنسبة التضخـّـم( الحقيقي  تراجعال بلغوقد  . (المزيد من التدهور

ً )بالمقارنة مع بعد إستثناء قطاع الوقود والمحروقات  % 23.02 – لفصل في ا نفس النسبة تقريبا

ً بأنالسابق(  ً سجـّـل قد الوقود والمحروقات  قطاع علما ً إنخفاضا ً  هو األخير أيضا  - ةبنسب فصليا

 مستويات أسعار الوقود الجديدةلمترجماً جاء  نخفاضوال بدّ أن ذلك اإل، من حيث الكميات % 14.84

  .التى باتت باهظة بالنسبة لجزء كبير من اللبنانيين

   :تجارة التجزئة قطاعات أهمفي  الفصلي الحقيقي تراجعالفيما يلي نسب و

 ( 68.00 -األجهزة الطبية %) 
 ( 66.01 -أجهزة الهواتف الخلوية %) 
 (% 62.12 -) والمجالت والصحف لكتب،ا 
 ( 40.26 -األحذية %) 
 ( 38.86 -المجمـّـعات التجارية %) 
 ( 34.85 -الملبوسات %) 
 ( 32.57 -معدّات البناء %) 
 ( 31.90 -التجهيزات المنزلية %) 
 ( 30.90 -المخابز والحلويات %) 
 ( 28.85 -السلع الصيدالنية %) 

 28.57 -) الغذائية الموادالسوبرماركت و % ( 
 ( 27.38 -أدوات التزيين %) 
 (% 22.63 -) والتلفزيون والراديو الكهربائية، المنزلية ألجهزةا  
 ( 21.03 -التبغ ومنتجاته %) 
  (% 17.84 -والمجوهرات )الساعات 
 ( 17.14 -األثاث والمفروشات %) 
 ( 14.88 -العطور ومستحضرات التجميل %) 
 ( 13.12 -المشروبات الروحية %) 
 ( 12.54 -اللعب واأللعاب %) 
 ( 11.37 -المطاعم والسناك بار %) 
 (% 2.77 -) والسمعية البصرية لسلعا 

 

 معارض السيارات الجديدة والمستعملةقطاع كان حيث تحسـّـنت األرقام، فقد  الوحيد أما القطاع
 (+ 26.94 %). 
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قد تم تبنـّـيه هو للفصل الرابع  ي( الذ100، وبعد اإلشارة الى أن المؤشر األساس )على ضوء ما سبق

ً إلدارة اإلحصاء 2022من سنة  ثانيلاألسعار خالل الفصل ا ، وأن تضخم2011لسنة  ، وفقا

 ،% 26.18+ المركزي، بلغ 

 من ثانيالللفصل  1.52 فرنَسبنك لتجارة التجزئة" هو: - نعلن عن أن "مؤشر جمعية تجار بيروت

  .لسابق لهافي الفصل  2.07 مقابل 2022سنة 
 

 

 

2011

Q4 '11 Q1 '12 Q2 '12 Q3 '12 Q4 '12 Q1 '13 Q2 '13 Q3 '13 Q4 '13 Q1 '14 Q2 '14 Q3 '14 Q4 '14

100.00 95.77 100.6 108.5 112.7 90.83 87.85 78.6 65.87 59.68 55.3 55.22 57.57
المؤشر اإلسمي )قبل 

تطبيق نسبة التضخم عليه(

100.00 94.24 101.7 99.97 102.9 89.66 86.88 78.23 64.52 58.9 55.56 54.45 58.42
المؤشر الحقيقي )بعد 

تطبيق نسبة التضخم عليه(

- - - - - 99.80 98.11 98.47 100.00 101.80 100.61 100.78 99.29 مؤشر غالء المعيشة

Q1 '15 Q2 '15 Q3 '15 Q4 '15 Q1 '16 Q2 '16 Q3 '16 Q4 '16 Q1 '17 Q2 '17 Q3 '17 Q4 '17

51.51 51.94 52.77 52.91 46.27 46.79 51.49 53.86 47.51 46.76 52.00 53.17
المؤشر اإلسمي )قبل 

تطبيق نسبة التضخم عليه(

52.78 53.82 55.32 55.36 49.15 48.93 53.41 54.78 47.97 45.57 49.93 49.64
المؤشر الحقيقي )بعد 

تطبيق نسبة التضخم عليه(

98.32 97.22 95.92 96.07 94.81 96.27 97.06 98.93 99.66 99.61 101.08 103.89 مؤشر غالء المعيشة

Q1 '18 Q2 '18 Q3 '18 Q4 '18 Q1 '19 Q2 '19 Q3 '19 Q4 '19 Q1 '20 Q2 '20 Q3 '20 Q4 '20

49.09 49.49 52.38 54.25 48.88 48.65 49.57 39.76 31.47 21.81 21.90 21.74
المؤشر اإلسمي )قبل 

تطبيق نسبة التضخم عليه(

46.31 45.71 48.17 49.68 44.24 44.14 45.04 33.96 23.90 6.43 5.52 5.08
المؤشر الحقيقي )بعد 

تطبيق نسبة التضخم عليه(

104.99 107.19 107.68 108.02 109.28 109.00 108.85 115.54 128.35 206.83 251.50 284.04 مؤشر غالء المعيشة

Q1 '21 Q2 '21 Q3 '21 Q4 '21 Q1 '22 Q2 '22

21.36 21.63 21.65 24.1 22.82 22.68
المؤشر اإلسمي )قبل 

تطبيق نسبة التضخم عليه(

4.94 4.887 4.398 2.44 2.07 1.52
المؤشر الحقيقي )بعد 

تطبيق نسبة التضخم عليه(

330.97 414.97 613.96 921.40 1019.81 1286.76 مؤشر غالء المعيشة

2019 2020

مؤشر جمعية تجار بيروت- فرنَسبنك لتجارة التجزئة"  للفصل األول من 2021 
(Base 100 : Q4 - 2011)

2012 2013 2014

2015 2016 2017

2018

2021 2022
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 يواصل 2022من سنة  ثانيللفصل ال فرنَسبنك لتجارة التجزئة" –"مؤشر جمعية تجار بيروت  إذاً 

ـّـل قابلة للتنفيذ وتشك خطة إنقاذ أو تعافي وضععلى مترجماً عدم قدرة الجهات المسؤولة  ،هبوطه

 ر المسبوقة التى يعيشها البالد .من األزمة غي نهوضمدخالً جدياً لل

 في قيمة العملةالتراجع  لذلك، وفي غياب أي قرارات أو خطط، ليس من المتوقع أن يتوقف

إنما المنتظر هو أن يستمر اإلنكماش في الحركة نسبة التضخـّـم،  وال التسارع في زيادةالوطنية 

ستحقاقات فاقات في اإلأن تزيد نسبة الفقر بين المواطنين الى حين التوصـّـل الى إتو اإلستهالكية

اد، مع عافية اإلقتص الدولية واإلقليمية والوطنية، والبدء بالعمل جدياً مع الجهات الدولية إلستعادة

ج وتطبيق برامالمستشريان لفساد والهدر إتخاذ التدابير الجوهرية المطلوبة للقضاء على ا

 إصالحية طال إنتظارها. 
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( لسدّ ثغرة مزمنة 2011المؤشرات التى بدأ القطاع الخاص بإصدارها )أواخر  يعةطل فية " هو بنك لتجـارة التجزئـفرنسـَ  –جمعيـة تجـار بيـروت  "مؤشـرن إ

 في المعلومات المتاحة بشكل دوري ومنتظم لقطاعات محدّدة في اإلقتصاد اللبناني.

تجزئـة الـذي يشـهده نشـاط التجـارة باللتزويد المجتمع التجاري بأداة علمية تعكس المنحـى  ة "بنك لتجـارة التجزئـفرنسـَ  –جمعيـة تجـار بيـروت  يهدف "مؤشـر

ً بـأن هذا المؤشـر يتّم إحتسابه من خالل اإلحصاءات التى تزّودنا بها عينة تمثيلية تضّم أهـم قطاعـات تجـارة السـلع  3بشـكل فصلـي )كـل  شـهور(، علما

 (.بحسب تصنيف إدارة اإلحصاء المركزي قطاع 45والخدمـات بالتجزئـة )

ـم المؤسسـة داخـل ـار حجختيار الشـركات المساهمة في هذه العينة التمثيلية مـن قبـل جمعيـة تجـار بيـروت وفقـاً لمعاييـر دقيقـة  تأخـد أسـاسـاً في اإلعتبلقـد تـّم إ

شهور بالنسـبة المئويـة الفصليـة للتحّسـن أو التراجـع في أرقام أعمالها  3وأيضـاً إسـتعداد المؤسسـة لإللتـزام بتزويـد الجمعيـة كل  ،القطـاع الـذي تنتمـي إليـه

 مقارنـة مع نفـس الفصـل مـن السـنة السـابقة وأيضـاً مقارنـة مع الفصـل السـابق لـه.

 ع إقتصادي أسـاسـي، آخذيـن في اإلعتبـار المعطيـات التاليـة :وعليه، يمكن إعتبـار هـذا المؤشـر بمثابـة مرجـ

  .تقوم مجموعة المؤسسات المشـاركة في العينة بتحديـد الشـطر الـذي تنتمـي إليـه مـن حيث رقـم األعمـال المحلـي للبيـع بالتجزئـة 

  :ويتّم كذلك تحديـد النسـبة المئـوية  للتحّسـن أو للتراجـع الذى تشهده أرقام أعمالها في خـالل الفصـل موضع التقرير 

 بالمقارنـة مـع نفس الفصـل من السنة السابقة،  .1

 وكذلـك بالمقارنـة مـع الفصـل السابق. .2

 المنهجيـة المتـّبعـة في إحتسـاب المؤشـر

ـة في جـد وزن( نسـبة  التغييـر الفصليـة لكـل مؤسسـة وفقـاً لرقـم أعمـال هـذه المؤسسـة، بالمقارنـة مـع رقـم أعمال كـل المؤسسـات المدرلقـد تـّم تثقيل )تحدي

 .(digits 1ISIC 6)القطــاع نفـسه 

وفقـاً للتثقيل الفردي لكـل مؤسسـة، وذلك للحصـول علـى معـدل نسـبة تغييـر موّحـدة للقطـاع  (ISIC 6 digits) هثـم يتـّم إحتساب نتيجة مجمـّعة لكـل قطـاع علـى حـد

 المعنـي.

 األمـر الـذي ينتـج عنـه حصولنـا علـى عـدد مـن معداّلت نسـب التغييـر مسـاِو لعـدد القطاعـات المشـمولة ضمـن العينـة األسـاسـية.

سـب المئويـة، وإحتسـاب كـل واحـدة منهـا مثقـّلـة بالـوزن الخـاص بكـل قطـاع، وفقاً للوزن الذى تّم تحديده لكل قطاع مـن قبـل ذلـك مرحلـة تجميـع تلـك الن يتلـ

 إدارة الضريبـة علـى القيمـة المضافـة في وزارة الماليـة.

  فرنسـبنك لتجـارة التجزئـة ". –وت وينتـج عـن هـذه المراحـل الدقيقـة الرقـم النهـائي لـ " مؤشـر جمعيـة تجـار بيـر

 

                                                           
1 ISIC- International Standard Industrial Classification 

  


