
 

 1 

 2020من العام  ولألفصل الل مؤشر بنك بيبلوس للطلب العقاري في لبنان

 

  أدنى مستوى له على اإلطالقالمؤشر إلى تراجع 

 يعسة سلالغيعب المستمر ضوتراجع ثقة المستهلك، ضو ،االجتمععية ضواالقتصعدية ضواع األ ردّيت

 في الفصل األضولالطلب ، عوامل أدّت إلى تراجع إسكعنية شعملة

أعلن بنك بيبلوس اليوم نتعئج مؤشر  :2020 حزيران 1 نثنينإلائيسي، األشرفية، مقر بنك بيبلوس الر

 للفصل Byblos Bank Real Estate Demand Index بنك بيبلوس للطلب العقعري في لبنعن 

 .2020من الععم  األضول

 

ا شهري ل معدالا تعئج أن المؤشر سجّ أظهرت النضوقد  ، 2020ضول من الععم نقطة في الفصل األ 27,3بلغ  ع

ا مع يشكل انخفعا ، 2019من الععم رابع لة في الفصل النقطة المسجّ  32,7من الـ 16,5%بنسبة  ع

ا ضوتراجع ت تراجعفي المقعرنة، . 2019من الععم ضول نقطة في الفصل األ 56,1عن معدل 51,3% بنسبة  ع

ضوبلغ  .2019ععم الالثعلث من  فصلفي ال 10,2%الرابع ضوبنسبة فصل في ال 22%المؤشر بنسبة  نتيجة

ععم المن  هنفس من الشهر 38,6%أي بعنخفعض بنسبة ، 2020كعنون الثعني في نقطة  29,5 المؤشر

ا سنوي 57,2%بنسبة في حين تراجع ، 2019  23,6إلى  55,5%ضوبنسبة  شبعطفي نقطة  28,8إلى  ع

 ثعلث أدنى مستوى له على اإلطالق.بذلك  مسّجالا ، 2020آذار في نقطة 

مقعرنةا  79,2%أدنى بنسبة  2020من الععم ضول نتيجة المعدل الشهري للمؤشر في الفصل األ ضوجعءت 

، 2010نقطة ضوالمسجلة في الفصل الثعني من الععم  131بعلنتيجة الفصلية األعلى له على اإلطالق البعلغة 

نقطة. هذا  109,8ضوالبعلغة  2010من النتيجة السنوية األعلى المسجلة في الععم  75,2%ضوأقل بنسبة 

من معدل المؤشر الشهري البعلغ  52,7%أدنى بـ ضولنتيجة المعدل الشهري للمؤشر في الفصل األ ضوكعنت

  .2007 ر في تموزنقطة منذ بدء احتسعب المؤش 57,7

ضوفي قراءة لنتعئج المؤشر، قعل السيد نسيب غبريل، كبير االقتصعديين ضورئيس مديرية البحوث ضوالتحعليل 

ل األضول فصفي ال يالطلب العقعرإلى تراجع ت عوامل عديدة دّ أ" االقتصعدية في مجموعة بنك بيبلوس:

األضواع  إّن ، أضوالا  .2007أدنى مستوى له منذ بدء احتسعب المؤشر في تموز  إلى 2020ععم المن 

، تفعقمت 2019 الشعبية في تشرين األضولتحركعت الاندال  المتردّية التي أدّت إلى  االقتصعدية ضوالمعلية

 المواطنينحجب األمر الذي هذا الععم، الفصل الرابع من الععم المعاي ضوفي الفصل األضول من  خالل

ا قرارات استثمعر. ثعنياتخعذ عن  ة المعيشة كلفالكبير في أسععر السلع ضوالخدمعت ضوفي  االرتفع  سعهم، ع

 ينالمشترعل ج األمر الذيبشكل سريع،  مستهلكإاععف ثقة ال فيضومواطنين خفض القدرة الشرائية لل في

ية األسعس همتحتيعجععلى ايعتهم ركزت لضوأن إذ إ، ضوحدة سكنيةشراء  بنعء أضوفي  متردّدين ن يالمحتمل

ا  ضوالملّحة.  ،إجراءات ملموسةاتخعذ السلطعت  ضوعدم سيعسة إسكعنية شعملةاستمرار غيعب ى دّ أ، ثعلثع

إاععف ى إلمن أجل تحفيز الطلب على جميع فئعت الوحدات السكنية في لبنعن،  علحوافز الضريبيةك

ا . رابعالعقعري الطلب ر في األشه يالعقعرإلى القطع  هجرة بعض الودائع من القطع  المصرفي إن  ،ع

 سوقلاكبير على  بشكلمنحى هذا ال يؤثرلم إنمع المبنية، عقعرات األرااي ضوالارتكزت على  األخيرة

 العقعري."
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 3,1%إلى أن  2020من الععم ضول ضوتشير إجعبعت المستاطلَعين على أسئلة المسح للمؤشر في الفصل األ

 %3,7من المواطنين ينوضون شراء أضو بنعء ضوحدة سكنية في لبنعن في األشهر الستة المقبلة، مقعرنة بنسبة 

 6,5%. في المقعرنة، 2019من الععم  ضولفي الفصل األ 6,3%ضوبنسبة  2019من الععم  رابعفي الفصل ال

، 2020 ضوآذار 2007من المواطنين أفعدضوا أنهم يخططون لشراء أضو بنعء ضوحدة سكنية في لبنعن بين تموز 

ا في الفصل الثعني من الععم  %15حيث بلغت هذه النسبة أعلى مستوى لهع عند الـ  .2010تقريبع

 

أن معدل الطلب على الوحدات السكنية كعن  2019 من الععم رابعالضوأظهرت نتعئج المؤشر في الفصل 

من المقيمين في المنطقة المذكورة إلى  %8,4لبنعن، حيث أشعر جنوب من قبل المقيمين في  األعلى

في  %13,7عن نسبة نخفعض بع أي أنهم يخططون لبنعء أضو شراء منزل في األشهر الستة المقبلة،

 %4,1، حيث أعلن شمعلال. ضوتبعه معدل الطلب من قبل المقيمين في 2019من الععم  لثثعالالفصل 

في  5,3%نسبة عن تراجع أي بشراء شقة سكنية في األشهر الستة المقبلة، بنعء أضو منهم أنهم ينوضون 

إلى أنهم يخططون لبنعء أضو المقيمين في بيرضوت من المواطنين  %3,2أشعر ؛ في حين سعبقالفصل ال

البقع  من المواطنين في  %3,1كمع أبدى . في الفصل السعبق %2 من رتفع بع شراء شقّة سكنية، أي

أعلن في حين ، في الفصل السعبق %5قعرنة بنسبة رغبتهم في شراء أضو بنعء منزل في المدى القريب، م

قعرنة مأنهم ينوضون بنعء أضو شراء ضوحدة سكنية في األشهر الستة المقبلة، جبل لبنعن في من السكعن  2%

الطلب على الشقق السكنية  تراجع. بعإلاعفة إلى ذلك، 2019من الععم  لثثعفي الفصل ال 1,7%نسبة ب

بنسبة الطلب في حين ارتفع  ،2019 الرابع من الععمفصل دخل في ال فئعت أربعأصل ثالث من  في

 دضوالر 2,499ضو 1,500شهري بين هم الدخليتراضوح الذين مواطنين الفصلي لدى على أسعس  %37,3

  .أميركي

ا  ي لبنعن. للطلب المحلي على الوحدات السكنية ف يشكل مؤشر بنك بيبلوس للطلب العقعري في لبنعن قيعسع

ا ألفضل الممعرسعت الدضولية ضومععيير المؤشرات الممعثلة الرائدة  ضويتم تنفيذ ضواحتسعب ضوتحليل المؤشر ضوفقع

حول الععلم. ضويستند مؤشر بنك بيبلوس للطلب العقعري في لبنعن على مسح شهري لعينة تمثيلية مؤلفة 

يم، تعكس التوزيع الديموغرافي ضوالمنعطقي ضوالديني ضوالمهني ضوالمعلي في مواطن لبنعني مق 1,200من 

لبنعن. ضويجرى هذا االستطال  من خالل مقعبالت شخصية مع ذكور ضوإنعث بعلغين يعيشون في جميع 

أنحعء لبنعن، حيث تطرح عليهم أسئلة حول خططهم المتعلقة بشراء أضو بنعء منزل في األشهر الستة 

آذار من خالل مقعبالت هعتفية بواسطة الكمبيوتر بسبب تفشي فيرضوس  شهر إجراء مسحضولكن تم المقبلة. 

ضوتقوم مديرية البحوث ضوالتحعليل االقتصعدية في مجموعة بنك بيبلوس بعحتسعب ضوتحليل مؤشر كورضونع. 

، متخذة شهر تشرين الثعني 2007بنك بيبلوس للطلب العقعري في لبنعن على أسعس شهري منذ تموز

ا له. ضوللمسح هعمش خطأ 2009عم من الع ، ضومستوى ±2,83% يوازي (margin of error) أسعسع

. 50%بنسبة  (response distribution) ضوتوزيع استجعبة 95%يبلغ   (confidence level)ثقة

ضوهي شركة أبحعث ضواستطالععت للرأي، عملية المسح ،  Statistics Lebanon Ltdة ضوتتولى شرك

 .الميداني الشهري
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