
 
 «بنك بیبلوس للطلب على العقارات«إطالق مؤشر 

باسیل: أداة أساسیة لتقییم التطور في السوق 
 المحلیة

 
 

 إقتصاد – 5على الصفحة رقم  2015-11-18 نشر ھذا المقال في جريدة السفیر بتاريخ

، بحضور ممثلي البنك وصندوق النقد »بنك بیبلوس للطلب على العقارات في لبنان«مؤشر » بنك بیبلوس«أطلق 
الدولیین، مؤسسة التمويل الدولیة والمؤسسات التابعة لألمم المتحدة، وجمعیة المصارف وملحقین تجاريین في 

 ن في البنك.عدد من السفارات، وكبار المديري
في المئة خالل تلك الفترة،  79.8، بحیث نما بنسبة 2010حتى  2007اعتمد المؤشر النصف الثاني من العام 

في  73.8، وارتفع الى 2007في النصف الثاني من  60.1وسجل مؤشر بنك بیبلوس للطلب على العقارات معدل 
ما يمثل اعلى قیمة سنوية مسجلة له. وقد ، ب2010في العام  108، و2009في العام  99.8، و2008العام 

في العام  43.3في المئة، الى  33وبنسبة  64.6الى  2011في المئة في العام  40.2انخفض المؤشر بنسبة 
في االشھر التسعة من العام  40.3، و2014في العام  33.6وبلغ  2013في العام  51.5. ثم ارتفع الى 2012
، 2010، وثاني أعلى مستوى له في آذار 157والبالغ  2015له في نیسان . وسجل المؤشر أعلى مستوى 2015

وثاني أدنى قراءة له في  24.3، والبالغ 2015، في حین سجل أدنى مستوى في كانون الثاني 151.5والبالغ 
 .27.2حیث بلغ  2015شباط 

 2007اري بین تموز وبناء على نتائج مؤشر بنك بیبلوس، فقد حدد نسیب غبريل خمس مراحل للقطاع العق
، تمثلت المرحلة االولى باالنتھاكات االمنیة المتكررة، والفراغ الرئاسي، والتوترات السیاسیة 2015وايلول 

خالل ھذه المرحلة، وھو المعدل الثالث االعلى بین المراحل  56.7والشلل الحكومي. وبلغ المؤشر معدل 
 الخمس.

، وقد شھد فیھا القطاع العقاري ازدھاراً بدفع من الزخم 2010ى آب ال 2008وامتدت المرحلة الثانیة من ايار 
اإليجابي الناجم عن اتفاق الدوحة، واالستقرار السیاسي والظروف األمنیة المؤاتیة، واسعار الفائدة المنخفضة 

بلغ على القروض العقارية والظروف االقتصادية الداعمة... دخل السوق مطوّرون ھواة ومستثمرون مضاربون و
خالل فترة االزدھار ھذه، وھو ما يمثل زيادة مقارنة بالمرحلة السابقة  101.1مؤشر الطلب على العقارات معدل 

 في المئة. 78.3بنسبة 
، وشھدت بداية التباطؤ في الطلب وتمیّزت بارتفاع اسعار 2012وتموز  2010امتدت المرحلة الثالثة بین أيلول 
عن  38.8ة األزمة السورية وتدھور االوضاع االقتصادية. وانخفض المؤشر بنسبة العقارات والتوتر السیاسي وبداي

 ، وھو ثاني اعلى معدل بین المراحل الخمس. 61.9الفترة السايقة الى معدل 
 2013اما المرحلة الرابعة والتي استھلت بالركود في الطلب العقاري، فاستمرت من آب حتى كانون األول 

ر السیاسي وتصاعد االزمة السورية وتدھور االوضاع االمنیة المحلیة وضعف النشاط وتمیّزت بعدم االستقرا
، وساھم توفر التمويل في 2013االقتصادي. وفي الجانب االيجابي قّدم مصرف لبنان حزمة التحفیز االولى العام 

، بما يشكل القراءة عن الفترة السابقة 21.2منخفضاً بنسبة  48.7دعم الطلب المحلي. وبرغم ذلك بلغ المؤشر 

http://assafir.com/TodayEdition.aspx?EditionDate=11/18/2015&Ref=Article


الثانیة ألدنى مستوى له بین المراحل الخمس. وبدأت المرحلة الخامسة، التي تمیّزت بتعمق حالة الركود في 
ومازالت مستمرة حتى الیوم، وقد استمر المؤشر في التراجع خاللھا، وانخفض  2014السوق، في كانون الثاني 

، بما يشكل القراءة االدنى بین المراحل الخمس، وبشكل عام 37.6عن الفترة السابقة الى معدل  22.8بنسبة 
 في المئة بین فترة االزدھار وفترة الركود العمیق. 62.8انخفض مؤشر بنك بیبلوس للطلب على العقارات بنسبة 

 2007في موازاة ذلك كان الطلب على العقارات من قبل المقیمین في بیروت وجبل لبنان األعلى بین تموز 
في المئة في الجنوب،  71. وبین فترة االزدھار وفترة الركود العمیق انخفض مؤشر الطلب بنسبة 2015وايلول 

 في المئة في البقاع. 50في الشمال و 56في المئة في كل من بیروت وجبل لبنان، وبنسبة  66و
في المئة،  80 دوالر بنسبة 2500وعلى اساس فئة الدخل انخفض الطلب من قبل المقیمین الذين يفوق دخلھم 

دوالراً  2499و 1500بین فترتي االزدھار والركود، في حین انخفض من قبل المقیمین الذين يتراوح دخلھم بین 
في المئة،  62بنسبة  1499و 750في المئة خالل الفترة ذاتھا، وتراجع الطلب من قبل المقیمین بین  64بنسبة 

في  55دوالراً بنسبة  750نیین الذين ال يتخطى دخلھم الـ بینما انخفض الطلب على العقارات من قبل اللبنا
 المئة.

ھو «للطلب على العقارات في لبنان » بنك بیبلوس«ولفت رئیس مجموعة بیبلوس للمناسبة الى أن مؤشر 
مقیاس للطلب المحلي على الوحدات السكنیة في البالد. فالقطاع العقاري محرك أساسي لالقتصاد اللبناني 

، »% من الناتج المحلي اإلجمالي، ما يعتبر المساھم القطاعي األعلى في النشاط االقتصادي14ويمثل نحو 
وتابع: تؤثر العقارات السكنیة أيضاً في سلسلة األنشطة المولّدة للقیمة عبر القطاع من المطوّرين إلى المقاولین 

 والمقاولین الفرعیین والمورّدين، على سبیل المثال ال الحصر.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 یطلق أول مؤشر عقاري في لبنان والعالم العربي» بیبلوس«بنك 
 

 

 

في ظل انعدام ثقافة األرقام في المجتمع اللبناني عموماً، واالقتصاد الوطني بشكل خاص، وافتقار األخیر الى أدنى 

من حیث شفافیة القطاع  102له في المرتبة األخیرة عالمیاً من أصل مقايیس الشفافیة ومقوماتھا، ما أدى الى حلو

العقاري، تبرز أھمیة مؤشر الطلب على العقارات الذي أطلقه بنك بیبلوس أمس، والذي يعتبر األول من نوعه في لبنان 

 .والعالم العربي

% من الناتج المحلي اإلجمالي، 14 القطاع العقاري ھو المساھم األكبر في الحركة االقتصادية في لبنان ويمثل نحو

وقد تخطى جمیع القطاعات ومنھا قطاع التجارة بالتجزئة وبالجملة مجتمعین. والمصارف اللبنانیة تلعب دوراً فاعالً في 

% من تسلیفات القطاع المالي 17.4ملیار دوالر أمیركي أي ما يمثل  11ھذا السیاق، حیث بلغت القروض السكنیة 

 .ملیار دوالر يتركز معظمھا في القطاع العقاري 62ر الثروة غیر المالیة للبنانیین المقیمین بحوالى المستعملة. وتقد

 تقویم التطور

المؤشر سیشكل أداة أساسیة لتقويم التطور في سوق العقارات المحلیة، وبالتالي لفھم العوامل المؤثرة في القطاع 

تي تصبح مبنیة على مؤشرات صلبة وتحلیل موثوق به. فالمؤشر بشكل أفضل، ما يساعد ويسھل عملیة صنع القرار ال

يلبي حاجة رئیسیة في السوق من خالل توفیر مقیاس دقیق للطلب العقاري السكني، األمر الذي يساھم في سد 

 .فجوة إحصائیة كبیرة يعانیھا القطاع
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وھو بالتالي يشمل المقیمین في كذلك، يشكل المؤشر مقیاساً للطلب المحلي على الوحدات السكنیة في البالد، 

 .لبنان ويستثني المغتربین واألجانب

 

 الطلب العقاري

 2010شھد انحداراً دراماتیكیاً منذ عام 

 

يستند مؤشر بنك بیبلوس للطلب على العقارات في لبنان الى استطالع للرأي تمثیلي على مستوى وطني يشمل 

ن في جمیع أنحاء لبنان، حیث تطرح علیھم أسئلة حول خططھم مقابلة شخصیة مع ذكور وإناث بالغین يعیشو 1200

 .المتعلقة بشراء أو بناء منزل في األشھر الستة المقبلة

المسح المیداني الشھري بحیث تختار عیّنة عشوائیة من السكان لكل مسح  Statistics Lebanon وتجري شركة

 .عملیة احتساب المؤشر وتحلیله شھري. ويجري قسم البحث والتحلیل االقتصادي في بنك بیبلوس

 2009ويتم احتساب مؤشر بنك بیبلوس للطلب على العقارات في لبنان على أساس شھري، متخذاً تشرين الثاني 

شھراً من البیانات  99ويتم إصداره شھرياً. وبالتالي فإنه يعكس  2007أساساً له. وقد بدأ احتساب المؤشر في تموز 

 .ت تفصل المؤشر على أساس العمر والجنس والمھنة والمحافظة واالنتماء الديني. والبیانا2015حتى أيلول 

 انحدار دراماتیكي

، وھو العام الذي سجل أعلى معدل 2010وفي التفاصیل، يالحظ أن الطلب العقاري شھد انحداراً دراماتیكیاً منذ عام 

حتى  2007صاعد ابتداًء من النصف الثاني من طلب على العقارات حتى يومنا ھذا. فالطلب العقاري كان في اتجاه مت

% خالل ھذه الفترة. ويعود ھذا االزدھار الى اآلثار اإليجابیة التفاق الدوحة على 79,8، حیث نما بنسبة 2010

الساحتین السیاسیة واألمنیة، إضافة الى أسعار الفائدة المنخفضة على القروض العقارية. وسجل مؤشر بنك بیبلوس 

في  99,8و 2008% في 73,8، وارتفع الى 2007في النصف الثاني من  60,1لعقارات في لبنان معدل للطلب على ا

. وساھمت األزمة السورية والتوترات السیاسیة التي يشھدھا البلد في تراجع الطلب العقاري 2010في  108و 2009

 .2010إلى  2007حتى يومنا ھذا، مقارنة بالفترة الممتدة من  2011من 

 2013. ومع أنه ارتفع في 2012في  43,3% الى 33وبنسبة  64,6إلى  2011% في 40,2نخفض المؤشر بنسبة فقد ا

% من التمويل المتاح 50نظراً الى حزمة التحفیز األولى التي قدمھا مصرف لبنان والذي خصص حوالى  51,5إلى 

 .2015ھر التسعة األولى من في األش 40,3و 2014في  35,6للقطاع العقاري، إال أنه عاد وھبط لیبلغ 

والبالغ  2010، وثاني أعلى مستوى له في آذار 157والبالغ  2010وقد سجل المؤشر أعلى مستوى له في نیسان 

 2015وثاني أدنى قراءة له في شباط  24,3والبالغ  2015، في حین سجل أدنى مستوى له في كانون الثاني 151,5

 .27,2حیث بلغ 

، الى سوق يتوافر فیھا 2010تعاني نقصاً في العقارات المعروضة للبیع قبل الربع الرابع من  وانتقلت السوق من سوق

 .2014فائض من ھذه العقارات منذ ذلك الحین، وھو االتجاه الذي تعزز منذ 

ل أما مناطقیاً، فتشیر نتائج المؤشر الى أن نسبة اللبنانیین الذين يخططون لشراء منزل ھي األعلى في بیروت وجب



لبنان، واألدنى في البقاع. بینما نسبة اللبنانیین الذين يخططون لبناء منزل ھي األعلى في البقاع والجنوب واألدنى 

 .في بیروت

% 80دوالر بنسبة  2500وفي ما يتعلق بفئة الدخل، انخفض الطلب من قبل المقیمین اللبنانیین الذين يفوق دخلھم 

 2499دوالر و 1500حین انخفض الطلب من قبل المقیمین الذين يتراوح دخلھم بین  بین فترة االزدھار وفترة الركود، في

 1499دوالراً و 750% خالل الفترة ذاتھا، وتراجع الطلب من قبل المقیمین الذين يتراوح دخلھم بین 64دوالراً بنسبة 

%. 55دوالراً بنسبة  750 ، في حین انخفض الطلب من قبل اللبنانیین الذين ال يتخطى دخلھم%62دوالراً بنسبة 

 .% من الفئة األقل دخالً 25ونالحظ بالتالي وعلى نحو الفت أن الفئة األكثر دخالً انخفض طلبھا بحوالى 

أما من حیث التوزيع المذھبي للبنانیین، فالشیعة ھم األقل طلباً للعقارات، يلیھم الدروز والسنة، فیما كان الطلب 

 .األكبر من المسیحیین

 (األخبار)

 

 إطالق مؤّشر بنك بیبلوس للعقارات
 ھـ1437صفر  6الموافق  2015الثاني  تشرين 18االربعاء,

 

 
في حضور كبار زبائن المصرف وممثلي » بنك بیبلوس للطلب على العقارات في لبنان«أطلق بنك بیبلوس مؤشر 

» التمويل الدولیةمؤسسة »و» البنك الدولي»و» صندوق النقد الدولي»و» جمعیة المصارف في لبنان«
وملحقین تجاريین لعدة سفارات، إضافة الى كبار المدراء في البنك » االمم المتحدة»والمؤسسات التابعة لـ

 .ومھتمین
وبالمناسبة، قال رئیس مجموعة بنك بیبلوس الدكتور فرنسوا باسیل: إن إطالق المؤشر يشكل جزءاً من رؤية 

اللبناني، وعنصراً اساسیاً في استراتیجیتھا الھادفة الى االعتماد في المجموعة لزيادة الشفافیة في االقتصاد 
 .عملیة صنع القرار على مؤشرات صلبة وتحلیل موثوق به

وأضاف: كذلك سیشكّل المؤشر أداة اساسیة لتقییم التطور في سوق العقارات المحلیة، وبالتالي لفھم العوامل 
 .المؤثرة في القطاع بشكل أفضل

ھو مقیاس للطلب المحلي على الوحدات «للطلب على العقارات في لبنان » بنك بیبلوس«مؤشر ولفت الى أن 
% من الناتج المحلي 14السكنیة في البالد. فالقطاع العقاري محرك اساسي لإلقتصاد اللبناني ويمثل نحو 

ارات السكنیة أيضاً في ، وتابع: تؤثر العق»االجمالي، ما يعتبر المساھم القطاعي األعلى في النشاط االقتصادي
سلسلة األنشطة المولّدة للقیمة عبر القطاع من المطوّرين إلى المقاولین والمقاولین الفرعیین والمورّدين، على 

 . سبیل المثال ال الحصر



 

 

 

 ً  بنك بیبلوس یطلق مؤشراً عقاریا
 

  2015تشرين ثاني  18األربعاء 
 

في حضور كبار زبائن المصرف » ى العقارات في لبنانبنك بیبلوس للطلب عل«أطلق بنك بیبلوس مؤشر 
مؤسسة التمويل »و» البنك الدولي»و» صندوق النقد الدولي»و» جمعیة المصارف في لبنان«وممثلي 

وملحقین تجاريین لعدة سفارات، إضافة الى كبار » االمم المتحدة»والمؤسسات التابعة لـ» الدولیة
  .المدراء في البنك ومھتمین

 
مناسبة، قال رئیس مجموعة بنك بیبلوس فرنسوا باسیل: إن إطالق المؤشر يشكل جزءاً من وفي ال

رؤية المجموعة لزيادة الشفافیة في االقتصاد اللبناني، وعنصراً اساسیاً في استراتیجیتھا الھادفة الى 
 .االعتماد في عملیة صنع القرار على مؤشرات صلبة وتحلیل موثوق به

 
المؤشر أداة اساسیة لتقییم التطور في سوق العقارات المحلیة، وبالتالي لفھم أضاف: كذلك سیشكّل 

 .العوامل المؤثرة في القطاع بشكل أفضل
 

ھو مقیاس للطلب المحلي على «للطلب على العقارات في لبنان » بنك بیبلوس«ولفت الى أن مؤشر 
% من 14د اللبناني ويمثل نحو الوحدات السكنیة في البالد. فالقطاع العقاري محرك اساسي لإلقتصا

  .«الناتج المحلي االجمالي، ما يعتبر المساھم القطاعي األعلى في النشاط االقتصادي
 

تابع: تؤثر العقارات السكنیة أيضاً في سلسلة األنشطة المولّدة للقیمة عبر القطاع من المطوّرين إلى 
 .مثال ال الحصرالمقاولین والمقاولین الفرعیین والمورّدين، على سبیل ال

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 »بنك بیبلـوس للطلب على العقـارات«إطالق مؤشـر 
 باسیل : أداة أساسیّة لتقییم التطّور في السوق المحلیّة

 
 

في حضور كبار زبائن » بنك بیبلوس للطلب على العقارات في لبنان«أطلق بنك بیبلوس مؤشر 
» البنك الدولي«و» النقد الدوليصندوق «و» جمعیة المصارف في لبنان«المصرف وممثلي 

وملحقین تجاریین لعدة سفارات، » االمم المتحدة«والمؤسسات التابعة لـ» مؤسسة التمویل الدولیة«و
 إضافة الى كبار المدراء في البنك ومھتمین.

وفي المناسبة، قال رئیس مجموعة بنك بیبلوس الدكتور فرنسوا باسیل: إن إطالق المؤشر یشكل 
یة المجموعة لزیادة الشفافیة في االقتصاد اللبناني، وعنصراً اساسیاً في استراتیجیتھا جزءاً من رؤ

 الھادفة الى االعتماد في عملیة صنع القرار على مؤشرات صلبة وتحلیل موثوق بھ.
وأضاف: كذلك سیشّكل المؤشر أداة اساسیة لتقییم التطور في سوق العقارات المحلیة، وبالتالي لفھم 

 لمؤثرة في القطاع بشكل أفضل.العوامل ا
ھو مقیاس للطلب المحلي على «للطلب على العقارات في لبنان » بنك بیبلوس«ولفت الى أن مؤشر 

% من 14الوحدات السكنیة في البالد. فالقطاع العقاري محرك اساسي لإلقتصاد اللبناني ویمثل نحو 
، وتابع: تؤثر »ى في النشاط االقتصاديالناتج المحلي االجمالي، ما یعتبر المساھم القطاعي األعل

العقارات السكنیة أیضاً في سلسلة األنشطة المولّدة للقیمة عبر القطاع من المطّورین إلى المقاولین 
 والمقاولین الفرعیین والموّردین، على سبیل المثال ال الحصر.

لى العقارات في للطلب ع» بیبلوس«اما كبیر االقتصادیین نسیب غبریل فقال: یشكل مؤشر بنك 
لبنان مقیاساً للطلب المحلّي على المنازل والوحدات السكنیة في البالد. وتكمن أھمیة المؤشر بأن 

% من الناتج المحلي اإلجمالي. كما 14القطاع العقاري محرك أساسي لالقتصاد اللبناني ویمثّل نحو 
ین، والمقاولین، والمقاولین وتساھم حركة الطلب على الوحدات السكنیة في نشاط وقرارات المطور

الثانویین و مزّودي السلع والخدمات للقطاع ، على سبیل المثال ال الحصر. كما یمثّل شراء منزل 
واحداً من القرارات االستثماریة األكثر أھمیة بالنسبة للبنانیین، وقیمة المنزل تكون عادةً األصل غیر 

على ذلك، فان مجموع ما یقرضھ القطاع المصرفي المالي األكثر أھمیة اللبناني المقیم. عالوة 
% من مجمل 17,4اللبناني في قطاع العقارات بلغ نسبة كبیرة بحیث تمثل القروض السكنیة حوالى 

 القروض.



إن نتائج مؤشرنا تدّل على أن الطلب على العقارات في «وفي قراءة لنتائج المؤشر، قال غبریل: 
وأشار إلى ». اطر السیاسیة والنمو االقتصادي وثقة المستھلكلبنان تأثر بشكل كبیر بمستوى المخ

، 2010وآب  2008أن الطلب العقاري للوحدات السكنیة في لبنان سجل أعلى مستوى لھ بین أیار «
وھي فترة تمیزت بتحسن الظروف السیاسیة واألمنیة في البالد، لكن أیضاً بالتوقعات غیر الواقعیة 

لقطاع. لقد بدأ الطلب العقاري باالنخفاض عندما ارتفعت األسعار إلى التي أدت إلى مضاربات في ا
 2011مستویات تتخطى إمكانیات معظم سكان لبنان، وعندما عادت التوترات السیاسیة في العام 

وزادت حدّتھا في السنوات الالحقة، وعندما تباطأ النمو االقتصادي ووصل إلى مستویات منخفضة 
 ».جداً 

كان الطلب على العقارات من قبل المقیمین في بیروت وجبل لبنان األعلى بین تموز في موازاة ذلك، 
. وبین فترة االزدھار في القطاع وفترة الركود العمیق، انخفض مؤشر بنك  2015وأیلول  2007

% في كل من بیروت وجبل 66% في الجنوب، وبنسبة 71بیبلوس للطلب على العقارات بنسبة 
% في البقاع . عالوة على ذلك، فإن نتائج المؤشر حسب 50ي الشمال و % ف 56لبنان، وبنسبة

تظھر أن معدل نسبة اللبنانیین الذین یخططون لشراء  2015وأیلول  2007المناطق بین تموز 
منزل ھي األعلى في بیروت وجبل لبنان، واألدنى في البقاع. بینما نسبة اللبنانیین الذین یخططون 

 في البقاع والجنوب، واألدنى في بیروت.لبناء منزل ھي األعلى 
د.أ.  2500وعلى أساس فئة الدخل، انخفض الطلب من قبل المقیمین اللبنانیین الذین یفوق دخلھم الـ

% بین فترة االزدھار وفترة الركود العمیق. في حین انخفض الطلب من قبل المقیمین 80بنسبة 
% خالل الفترة ذاتھا، وتراجع الطلب  64. بنسبةد.أ 2499د.أ. و 1500الذین یتراوح دخلھم بین الـ

% ، في حین انخفض 62د.أ. بنسبة 1499د.أ. و 750من قبل المقیمین الذین یتراوح دخلھم بین الـ
 %.55د.أ. بنسبة  750الطلب على العقارات من قبل اللبنانیین الذین ال یتخّطى دخلھم الـ

ریة التحلیل والبحث االقتصادي في بنك بیبلوس، وأشارت رامونا مبارك، وھي محللة رئیسیة في مدی
إلى أن ثقة المستھلك والنشاط االقتصادي واالستقرار السیاسي تشكل المحركات الرئیسیة الثالثة 
للطلب على العقارات في لبنان. ولفتت إلى أن تحلیالً للتراجع في الطلب العقاري أظھر أن ھذه 

الطلب على العقارات في لبنان، علماً بأن السوق  % من التغیر في78المحركات الثالثة تفسر
عندما حصرنا فترة «. وأضافت أنھ 2015وأیلول  2007العقاري كان شدید التقلب بین تموز 

،  2010وكانون األول2008التحلیل بفترة االستقرار النسبي في البالد، التي امتدت بین أیار 
الغتربین، باإلضافة إلى المحركات التي سبق أن  الحظنا أن الطلب العقاري مرتبط بتدفقات تحویالت

 ».ذكرناھا
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Marché de l’immobilier : un nouvel indice 
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Byblos Bank a lancé hier lors d'une conférence de presse son nouvel indice mensuel 

mesurant la demande des Libanais sur le marché de l'immobilier résidentiel. Selon la 

banque, un tel indicateur est une première dans le monde arabe et permet de combler un 

manque de données sur un marché qui représente environ 14 % du PIB libanais. 

Les données sont recueillies via une enquête-sondage réalisée mensuellement auprès d'un 

échantillon aléatoire de 1 200 résidents libanais, en s'enquérant de leurs projets d'achat ou 

de construction d'un bien immobilier dans les six mois à venir. Les données recueillies sont 

ensuite analysées à la lumière de plusieurs autres données, issues notamment de : l'indice 

de confiance des consommateurs de la Byblos Bank, les notations de risque-pays du 

Political Risk Group et le nouvel indicateur synthétique de la Banque mondiale. Les facteurs 

respectivement mesurés par ces trois indices expliquent à eux seuls 78 % de la variation de 

la demande, le reste étant lié à l'évolution d'autres facteurs comme les remises de la 

diaspora ou le nombre de biens hypothéqués. 

  

Spéculation et anticipations irréalistes 

Si cet « indice de la demande sur le marché immobilier » sera publié à partir de décembre 

prochain en prenant le mois de novembre 2009 comme référence (base : 100), la Byblos 

Bank a tout de même dévoilé les résultats de l'étude préliminaire menée entre juillet 2007 

et septembre 2015. 

Celle-ci a permis de distinguer plusieurs phases d'évolution de la demande. La première – 

entre juillet 2007 et avril 2008 – enregistre un indice moyen de la demande à 56,7 points, 

tandis qu'entre mai 2008 et août 2010, la demande des Libanais s'est caractérisée par une 

forte croissance, avec une moyenne record de 101,1 points, soit une augmentation de 

78,3 % par rapport à la période antérieure. Un pic expliqué par « la stabilité politique 

résultant de l'accord de Doha et des taux d'intérêt plus bas sur les prêts hypothécaires », 

http://www.lorientlejour.com/author/4850-C.-Hd.


selon le directeur du département de recherche du groupe Byblos Bank, Nassib Ghobril. 

L'indice a ensuite chuté de 38,8 % – entre septembre 2010 et juillet 2012 – pour s'établir à 

une moyenne de 61,9 points. « La période faste de 2008-2010 a été marquée par une 

hausse des prix alimentant la spéculation et des anticipations irréalistes des agents. Cette 

hausse des prix a été si élevée que la plupart des résidents n'avaient – et n'ont – plus les 

moyens d'acheter un bien immobilier de surface raisonnable. Par conséquent, la demande a 

chuté, puis les facteurs politico-sécuritaires ont, par la suite, entretenu cette baisse », 

commente M. Ghobril. 

De fait la demande domestique n'a cessé de baisser depuis, passant d'une moyenne de 

48,7 points entre août 2012 et décembre 2013 (-21,2 %), à une moyenne de 37,6 points 

entre janvier 2014 et septembre 2015 (-22,8 %). « Nous sommes passés d'un marché de 

vendeurs, jusqu'au quatrième trimestre 2010, à un marché d'acheteurs et cette tendance 

s'est accentuée depuis 2014. Aujourd'hui, il est plus facile de négocier les prix à la 

baisse », souligne M. Ghobril. « Notre indice sert donc aussi à mesurer indirectement le 

juste niveau des prix en fonction de la demande », ajoute-t-il. 

 

L'indice étudie également la variation de la demande selon trois critères : la région, la 

religion et le salaire. Sur ce point, ce sont les ménages au revenu le plus élevé (supérieur à 

2 500 dollars), qui ont vu leur demande chuter le plus (-80 %) entre la période faste de 

2008-2010 et septembre 2015, tandis que celle des ménages dont le revenu est inférieur à 

750 dollars, a connu l'érosion la moins forte (-55 %). 

« La stagnation actuelle de la demande est peu susceptible de s'inverser, sauf en cas de 

solution politique globale permettant l'amélioration de l'environnement économique », 

conclut M. Ghobril. 
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