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 2020من العام   الثاني فصللل  مؤشر بنك بيبلوس للطلب العقاري في لبنان

 

 أدنى مستوى له على اإلطالق المؤشر إلى تراجع  ▪

 انخفاض حاد في الطلب على الرغم من هجرة بعض الودائع إلى القطاع العقاري  ▪

أعلن بنك بيبلوس اليوم نتائج    :2020  ولتشرين األ  19  ثنيناالئيسي، األشرفية،  مقر بنك بيبلوس الر

  للفصل   Byblos Bank Real Estate Demand Indexمؤشر بنك بيبلوس للطلب العقاري في لبنان  

 .2020من العام   ثانيال

 

ا   معدلا سّجل  تائج أن المؤشر  أظهرت الن ، ما  2020ثاني من العام  نقطة في الفصل ال  9,6بلغ    شهريا

ا انخفاضيشكل   ا و،  2020  من العامول  نقطة المسجلة في الفصل األ  27,3من الـ  65%بنسبة    ا   تراجعا

المؤشر للفصل لت نتائج  وشكّ   .2019من العام  ثاني  نقطة في الفصل ال  46,5معدل   من  79,4%بنسبة  

  91,7%أدنى مستوى لها على اإلطالق. عالوة على ذلك، انخفض المؤشر بنسبة    2020الثاني من العام  

في حين تراجع  ،  2020نيسان  في  نقطة    3,7  ليبلغ أدنى مستوى له على اإلطالقعلى أساس سنوي إلى  

ا  76,1%بنسبة    . 2020حزيران في نقطة  12,6إلى  70,6%وبنسبة   أيارفي نقطة   12,5إلى  سنويا

مقارنةا    92,7%أدنى بنسبة   2020من العام الثاني  ول تزال نتيجة المعدل الشهري للمؤشر في الفصل  

،  2010نقطة والمسجلة في الفصل الثاني من العام    131بالنتيجة الفصلية األعلى له على اإلطالق البالغة  

. هذا نقطة    109,8الغة  والب   2010من النتيجة السنوية األعلى المسجلة في العام    91,3%وأقل بنسبة  

من معدل المؤشر الشهري البالغ    83%أدنى بـ الثاني  وجاءت نتيجة المعدل الشهري للمؤشر في الفصل  

  .2007نقطة منذ بدء احتساب المؤشر في تموز  56,8

وفي قراءة لنتائج المؤشر، قال السيد نسيب غبريل، كبير القتصاديين ورئيس مديرية البحوث والتحاليل  

عام  الالثاني من  فصل  حاد خالل ال  بشكل    يانخفض الطلب العقار"  صادية في مجموعة بنك بيبلوس:القت

تشرين الثاني  منذ    يعقار قطاع الالودائع من القطاع المصرفي نحو الهجرة بعض  على الرغم من    2020

ال2019 أن مخزون  إلى  يشير  ما  الفعلي  وحدات  ،  الطلب  بكثير من  أعلى  يزال  هذه السكنية ل  على 

ا محدود اا عدد وأن العقارات،  ا وراء   شترينمن الم   اا نسبيا  " هذه الشراءموجة يقف أساسا

.  ثالثة عوامل   إلى  2020في الفصل الثاني من العام    يفي الطلب العقار  التراجع الحادّ   السيد غبريل  عزاو

الجتماعية والقتصادية نتيجة اإلجراءات الحكومية وضاع  في األ  التدهور المستمرّ أدّى    ،أولا "  :وأوضح 

وسط    العام  غالقباإلضافة إلى إجراءات التعبئة العامة واإل  المحدودة لمعالجة األزمة القتصادية السائدة،

، مثل شراء كبرى يةقرارات استثماراتخاذ  المواطنين عن    امتناعإلى    ،ي فيروس كورونا في البالد تفشّ 

ا   ة.أو بناء وحدة سكنيّ  في   الناتجة عن تدهور سعر صرف الليرة اللبنانية  الضغوط التضخمية  أدّت ،  ثانيا

دين  متردّ ن  ي المحتمل  ينالمشتر جعل    األمر الذيمواطنين،  خفض القدرة الشرائية للإلى    السوق الموازية 

ياتهم وولأن  إذ  إ  ،وحدة سكنيةشراء    بناء أوعلى    في أحسن األحوال وغير قادرين في أسوأ األحوال

لطالما  على الرغم من أن المواطن اللبناني  ،  األساسية والملّحة  تهمحتياجااتلبية  تتمحور حول  أصبحت  

أن   ا   .يةالتضخمالضغوط  من    حمايةلل  آمن  هو ملجأالعقار  اعتبر  أدّ ثالثا التنفيذية  ى،  السلطة  عن    تلكؤ 
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إضعاف إلى    ،وحدات السكنيةلدعم الطلب على ال  إجراءات ملموسة  وتنفيذ   سياسة إسكانية شاملة تطوير  

 ".العقاري الطلب 

  1,1%إلى أن  2020من العام الثاني وتشير إجابات المستاطلَعين على أسئلة المسح للمؤشر في الفصل 

% 3,1من المواطنين ينوون شراء أو بناء وحدة سكنية في لبنان في األشهر الستة المقبلة، مقارنة بنسبة  

أفادت    . في المقارنة،2019من العام    ثانيفي الفصل ال  5,3%ونسبة    2020من العام  ول  في الفصل األ

ب   6,4%نسبة   لبنان  في  سكنية  وحدة  بناء  أو  لشراء  يخططون  أنهم  المواطنين  تموز  من    2007ين 

ا في الفصل الثاني من  15وسجلت  ، حيث بلغت هذه النسبة أعلى مستوى لها  2020وحزيران   % تقريبا

 . 2010العام 

أن معدل الطلب على الوحدات السكنية كان    2020  من العامالثاني  وأظهرت نتائج المؤشر في الفصل  

في   األعلى المقيمين  قبل  أشار  البقاعمن  من  1,3، حيث  أنهم %  إلى  المذكورة  المنطقة  في  المقيمين 

الثاني  الفصل  في  %  6,9نسبة    عنأي بانخفاض    يخططون لبناء أو شراء منزل في األشهر الستة المقبلة،

% منهم أنهم 1,23، حيث أعلن  جبل لبنان. وتبعه معدل الطلب من قبل المقيمين في  2019من العام  

نفسه  في الفصل  3,3%تراجع عن نسبة لستة المقبلة، أي بينوون بناء أو شراء شقة سكنية في األشهر ا

أنهم يخططون لبناء المقيمين في جنوب لبنان  % من المواطنين  1,17أشار  ؛ في حين  2019من العام  

% من  1كما أبدى  . 2019الثاني من العام % في الفصل 11ن نسبة  ع أي بتراجع أو شراء شقّة سكنية، 

% في الفصل  3,2قارنة بنسبة  راء أو بناء منزل في المدى القريب، مرغبتهم في شبيروت  المواطنين في  

أنهم ينوون بناء أو شراء وحدة في شمال لبنان  % من السكان  0,7أعلن  في حين    ،2019ثاني من العام  ال

. باإلضافة إلى  السابقثاني من العام  في الفصل ال  5%نسبة  مقارنة بالستة المقبلة،    سكنية في األشهر

مقارنة    2020في الفصل الثاني من العام    دخلال  فئات في كافة    الطلب على الشقق السكنيةتراجع  ذلك،  

مواطنين  الفصلي لدى  على أساس    15,6%بنسبة  في حين ارتفع الطلب  ،  2019بالفصل نفسه من العام  

   .أميركي دولر 2,500الـشهري هم الدخليفوق الذين 

ا يشكل مؤشر بنك بيبلوس للطلب العقاري في لبنان   للطلب المحلي على الوحدات السكنية في لبنان.   قياسا

ويتم تنفيذ واحتساب وتحليل المؤشر وفقاا ألفضل الممارسات الدولية ومعايير المؤشرات المماثلة الرائدة 

شهري لعينة تمثيلية مؤلفة    حول العالم. ويستند مؤشر بنك بيبلوس للطلب العقاري في لبنان على مسح

مواطن لبناني مقيم، تعكس التوزيع الديموغرافي والمناطقي والديني والمهني والمالي في    1,200من  

لبنان. ويجرى هذا الستطالع من خالل مقابالت شخصية مع ذكور وإناث بالغين يعيشون في جميع  

بش المتعلقة  لبنان، حيث تطرح عليهم أسئلة حول خططهم  الستة  أنحاء  بناء منزل في األشهر  أو  راء 

من خالل مقابالت هاتفية بواسطة الكمبيوتر بسبب    2020ولكن تم إجراء مسحي نيسان وأيار  المقبلة.  

وتقوم مديرية البحوث والتحاليل القتصادية في مجموعة بنك بيبلوس باحتساب   تفّشي فيروس كورونا.

، متخذة شهر 2007لبنان على أساس شهري منذ تموز وتحليل مؤشر بنك بيبلوس للطلب العقاري في  

ا له. وللمسح هامش خطأ  2009تشرين الثاني من العام   ، 2,83%  يوازي± (margin of error) أساسا

بنسبة   (response distribution) وتوزيع استجابة 95%يبلغ    (confidence level)ومستوى ثقة 

هي شركة أبحاث واستطالعات للرأي، عملية و،  Statistics Lebanon Ltdة  . وتتولى شرك%50

 .المسح الميداني الشهري
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