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I. مدخل 

. وعىل الرغم محددة نسب  األسعار تحت  الحفاظ عىلالنقدية مولجون يف  واضعو السياسات

أي عىل  ،ألهداف التي تستخدم لهذا الغرض تعتمد عىل مؤرش أسعار املستهلكامن ذلك، فإن 

كان تضخم أسعار املستهلك عموماً يف العامل  ،أسعار السلع والخدمات. ويف السنوات األخرية

لصدد ناجحة جداً. وعىل الرغم من ذلك، تحت السيطرة وقد كانت السياسة النقدية يف هذا ا

أي أسعار املنازل واملصانع وأسعار األوراق  -كانت األسعار األخرى وال سيام أسعار األصول 

 اً كبري  اضطراباً ازدهار وكساد مام  أنتج  دوراتمتقلبة للغاية حيث شهدت  -املالية مثل األسهم 

 يف االقتصاد بأرسه. 

 

عرب  اهتاممهمتوسيع مجال  السياسات النقدية يبغي من صانع: هل ينهو والسؤال املطروح

وجهة النظر التقليدية إن أسعار املستهلك؟ إضافة إىل أسعار األصول  عىل تأثريالاستهداف 

أسعار بيع السلع  باستهدافأن السياسة النقدية يجب أن تتمسك قضت ب قريب حتى وقت  

ن محاولة استهداف أسعار األصول املتقلبة والخدمات املنتجة حالياً فقط. ويجادل البعض أ 

تسبب يف تقلب غري رضوري يف النشاط الحقيقي. يسياسة نقدية غري مستقرة، مام  يستتبع

أن تجاهل فقاعات يف أسعار األصول ميكن أن يسبب  والربهان املعاكس الذي يقدم هو

سياسات يف الوقت اضطراباً للنشاط الحقيقي، الذي قد  كان من املمكن تجنبه بتدخالت ال

 السوق العقاري. يف تطورات التابعة مب ىومن هذا املنطلق، فإن مرصف لبنان يُعن .املناسب

 

بع من قبل مرصف اإلطار التحلييل املت   :التالية الثالث سوف أتناول يف مداخلتي اليوم املحاور

إضافة إىل ر سعالتطور األ وقراءة مرصف لبنان  لبنان لرصد التطورات يف القطاع العقاري

 .يف املجال العقاري من قبله السياسات املوضوعة

 

II.  لللبناين  لإلطار للتحلييل للسوق للقاار 

 2112والر يف كل من العامني دمليار  01 إىل 7 ر يف السوق العقاري يف لبنان ب يقدر االستثام

مليار  33يقدر بحوايل بحجم الناتج املحيل اإلجاميل الذي  ةً نمهم مقار  استثامروهو  ،2112و

 .2112يف العام  دوالر

 

 تحليل السوق العقاري تحليالً للعوامل التي توثر عىل العرض والطلب.ويتطلب 

رخص البناء  عدد فمن ناحية العرض، يعتمد مرصف لبنان عىل مؤرشين رئيسيني هام تطور -0

مة سمنت املسل  املمنوحة من قبل نقابة املهندسني يف بريوت وطرابلس، وتطور كميات اإل 

رشكات الرتابة يف السوق الداخيل. وقد سجل عدد رخص البناء املمنوحة ارتفاعاً من قبل 
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 2112العام  منمقارنة باألربعة األشهر األوىل  2101العام  منملحوظاً لألربعة األشهر األوىل 

 % للفرتة عينها. 02 بنسبة مة%. كام ارتفعت كميات اإلسمنت املسل  57بلغ +

 

فيام يتعلق بالطلب يرتكز تحليلنا عىل املؤرشات التالية: عدد عقود البيع املسجلة يف أما  -2

ومجموع التسليف العقاري للقطاع  ،الواحد البيع سعار لعقدمتوسط األ  الدوائر العقارية،

 املرصيف.  

% لألربعة األشهر 017وزارة املالية إىل ارتفاع عدد عقود البيع بنسبة +إحصاءات تشري 

 اً علامً أن هناك تراجع ،2112العام  منمقارنة باألربعة األشهر األوىل  2101العام  منىل األو

%.  وعىل الرغم من ذلك، سجل 00-بلغ  2101نيسان و آذار  يلعدد عقود البيع بني شهر 

عقارات % لل07بنسبة + لألرايض و% 02+بنسبة  الواحد ارتفاعاً البيع متوسط األسعار لعقد 

 املبنية.

مرصف لبنان باستقصاء تطور  مديرية اإلحصاءات واألبحاث االقتصادية يف قامتكام 

حيث تبني  أن األسعار تطورت عىل النحو  مسح شامل عربالشقق واألرايض األسعار يف 

% واألخرى 5سجلت كل املناطق منواً يف أسعار الشقق بلغ بعضها ، 2112يف العام التايل : 

. أما يف %211% واألخرى بلغ 01أسعار األرايض  بعض يف موكام بلغ الن% ؛ 051بلغ حوايل 

% 1 بعض املناطق الشقق يفأسعار يف النمو  ، بلغ2101األشهر الخمس األوىل من العام 

و  % ويف األخرى1 يف بعض املناطقالنمو يف أسعار األرايض كام بلغ  %؛21 يف األخرىو 

51.% 

 

 اع املرصيف لتمويل السوق العقاريالقط أما فيام يتعلق بالتسليفات املمنوحة من قبل -3

 . 2112و  2112 يعامكل من ل % 33فقد سجلت ارتفاعاً سنوياً بلغ +

 

III. سقارقرلءة مرصف لبنان لتطور لأل 

عن تلك املعتمدة يف األسواق  ةختلفم يف لبنان إن طبيعة متويل النشاط العقاري  -0

بعض  إىل الرسملة الذاتية املعمول بها يف . ففي حني أن نسبة الدينالتي ترضرت العاملية

يف  مبعنى آخر،  فإن هذه النسبة معاكسة يف لبنان.؛  21 إىل 21نسبة  إىلاألسواق وصلت 

ن القاعدة فإ ،وصلت الرافعة التمويلية إىل حوايل أربعة أضعاف يف السوق العاملية حني

ه يف حال حدوث تقلبات حادة أن ها الربع يف لبنان. أهمية هذه الداللة،فُ ضاع  ال يتجاوز مُ 

لدى املصارف اللبنانية الدائنة هامشاً مريحاً لتسييل العقار واسرتداد دينه. فيف األسعار، 

لبنان. إال أن مرصف التي وضعها  اإلستباقية والفضل يف ذلك يعود إىل السياسات االئتامنية

من التقلبات  الناجمةالحقيقي هذه الضوابط ال ميكن أن متنع التأثريات السلبية عىل القطاع 

 الحادة.
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إن الفقاعات العقارية أو فقاعة املمتلكات هو نوع من الفقاعات االقتصادية التي تحدث  -2

يف  بشكل دوري يف أسواق العقارات املحلية أو العاملية. وتتميز الفقاعات بزيادة رسيعة

سبية غري مستدامة تقييم املمتلكات العقارية، مثل السكن، حتى تصل إىل مستويات ن

مقارنة بالدخل وغريها من العنارص االقتصادية، يتبعها انخفاض يف مستويات األسعار. كام 

هو الحال مع جميع أنواع الفقاعة االقتصادية، إن إمكانية التعرف عىل فقاعات العقارية أو 

 منعها مثري للجدل.

 ،العقارات داللة لوجود فقاعةإن مرصف لبنان يستبعد إمكانية أن يكون ارتفاع األسعار يف 

قاربت حوايل  نسبي بل يعترب أن هذه الزيادة مبثابة تصحيح لألسعار بعد فرتة جمود

وأن ازدياد حجم االستثامرات يف القطاع العقاري هو بحد ذاته ظاهرة  .العقد من الزمن

ايس ناجمة عن تزامن عدم استقرار األسواق العاملية مع استقرار نسبي يف الوضع السي

 واألمني يف لبنان مام أنتج ثقة غري معهودة.

 

 مؤرش 2101؟ هل أن جمود األسعار يف بداية العام االزدهارمتى ميكن أن يستمر هذا  إىل  -3

 بداية تراجع السوق؟ ل

س و ولكن طاملا أن هنالك تدفقات لرؤ . نتظمإن نشاط قطاع العقارات دوري وغري م

سوف يشهد  ،بحثاً عن استثامرات مربحة نانيني والعربمن قبل اللب لبنان إىلوافدة  األموال

تعود سة حيث عكاهذا القطاع نشاطاً مستمراً ولكن ال بد من أن يعقب هذه الدورة  دورة مُ 

 تستقر نتيجة النخفاض الطلب.فيها األسعار ل

 

IV.  سياسات مرصف لبنان يف لجماا  للقاار 

ة القطاع املرصيف من حصول أزمة عقارية، قام يف إطار اإلجراءات الوقائية لتعزيز منع  -0

حدد مرصف لبنان التسليف  حيث  ،مرصف لبنان برتشيد  التسليف، ال سيام العقاري منه

% كحد أقىص، وفرض عىل املصارف غرامات يف حال تعدت هذه النسبة. 31العقاري بنسبة 

ها عالقة باملضاربة وهذا التحديد يخص القروض املتعلقة باملشاريع العقارية أو التي ل

تاريخ  20والسمرسة العقارية وال يطبق عىل القروض السكنية )تعميم أسايس رقم 

20/2/2110.) 

 

، وحرصاً عىل إبقاء اللبنانيني لرشائح كبرية من املواطنني االجتامعيةحاجة الحرصاً عىل تلبية  -2

، بتوسيع دائرة 2112، يف حزيران كمستثمرين أساسيني يف السوق العقاري، قام مرصف لبنان

، حيث أصدر تعاميم تهدف إىل تشجيع اإلقراض باللرية اللبنانية لتسليف املحيلالحوافز ل

بكلفة اقل، من خالل تقديم إعفاءات جديدة من موجب تكوين االحتياطي اإللزامي بحدود 

دين عدد املستفي 2101لغاية شهر أيار بلغ  فيامو معينة، وذلك لتمويل قروض للمسكن األول. 

وبلغت  مليار لرية لبنانية. 451مجموع القروض املمنوحة  بلغمستفيداً،  221,0اإلجاميل 
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من قبل املجلس املركزي للمصارف العاملة حوايل  ئتامنعىل خطوط اال  املوافقة اإلجاملية

 مليون دوالر. 773

 

تخدمت هذه وقد اس ،لتمويل املشاريع الصديقة للبيئةمشابهة ات ز كام منح مرصف لبنان تحفي

املواصفات تحسني عىل سبيل املثال يف مجاالت عدة حتى اآلن ومن ضمنها التسهيالت 

    .استخدام الطاقة الشمسيةكالهندسية 

 

V. للخامتة 

الستثامر إمكانية املضاربة يف االسياسة النقدية وحدها ليست كافية للحد من ختاماً، إن 

جانب رسوم التسجيل  إىل، متكاملة وضع سياسة رضيبيةمن الرضوري فولذلك  العقاري.

أفضل  اجتامعيةعدالة  وفرمداخيل رضيبية للدولة وت وفراملفروضة، ميكن يف الوقت عينه أن ت

)املال أرباح رأس عرب فرض رضيبة عىل  ). 

 

 وشكراً.


