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 ترتبط تطورات السوق العقاري و تطورات قطـاع البنـاء ارتباطـا وثيقـا بـالتغيرات االجتماعيـة و االقتـصادية                     
  في لبنان 

فقد اجتذب هـذان القطاعـان اسـتثمارات اللبنـانيين المهـاجرين علـى عبـر األزمـان ،           و الرسـاميل                                
و بـرزت نـشاطات اعماريـة مختلفـة خـالل الحـرب األهليـة               . الل الطفرة البترولية في الـسبعينات       العربية خ 

مواكبة  اعادة توزيع شرائح من المجتمع اللبناني في المناطق المختلفة ، كمـا ارتـبط نـشاط قطـاع البنـاء بـالنمو                        
  .االقتصادي الذي شهده لبنان خالل فترة االعمار منذ نهاية الحرب الداخلية 

  
وتشكل الملكية العقارية أهميـة كبيـرة للفـرد اللبنـاني ألسـباب تاريخيـة و اجتماعيـة عديـدة ، كمـا ألسـباب                         
اقتصادية منها القلة النسبية لألراضي في لبنـان ، و انتـشار اللبنـانيين الواسـع فـي الخـارج ، و انعـدام فـرص            

ممـا رفـع القيمـة الحقيقيـة لألمـالك العقاريـة             التوظيف في أسواق داخلية بديلة كسوق األسهم و األسواق المالية           
بشكل مطرد على الفترات الزمنية المتتالية ، و شجع هذا االرتفاع بـدوره علـى االسـتثمار ممـا جعـل المـضاربة                      

  .العقارية نشاطا أساسيا ضمن النشاطات االقتصادية في لبنان 
  

الي خمـس التـسليفات المـصرفية منـذ العـام           ويحتل قطاع البناء جزءا أساسيا من االقتصاد الوطني مجتـذبا حـو           
 محتال المرتبة الثانية بعد قطاع التجارة        و الخـدمات وفقـا للميزانيـة المجمعـة للمـصارف العاملـة                           ١٩٩٤

و يجتذب قطاع البناء فعليا  أكثر من هذه النسبة كون جـزءا أساسـيا مـن تمويلـه يـتم  عبـر أبـواب                          . في لبنان   
  .د  و الكشوف على  الحسابات مختلفة كالقروض لألفرا

  
ان ارتباط مؤشرات النشاط في قطاعي البناء و العقارات بمستوى اداء االقتـصاد الـوطني ككـل هـو أمـر بـديهي              

فكثيرا ما تعتمـد المـصارف المركزيـة فـي العـالم مـثال علـى تطـور أسـعار العقـارات                      . على صعيد العالم    
و يمكـن علـى المـستوى اللبنـاني         . عامة و النـشاط االقتـصادي       الستشراف توجهات السوق من ناحية األسعار ال      

 و  ١٩٩٥تبيان ذلك اذا ما أدركنا االنخفاض المـستمر فـي كميـة االسـمنت المـستهلكة فـي لبنـان منـذ العـام                         
  .االنخفاض االستثنائي نسبيا في أسعار العقارات الذي يشهده لبنان عامة خالل الفترة ذاتها 

  



مانات العقارية  في محفظة  المصارف أن يشكل بابـا مـن أبـواب المخـاطر مـن حيـث               يمكن للتركيز على الض   
امكانية تسييل األمالك العقاريـة ، أو مـن حيـث انخفـاض األسـعار فـي األسـواق العقاريـة خـالل األزمـات                     

و تكمـن فـي هـذه الظـاهرة أحـد           . االقتصادية و التي يمكن بدورها أن تشكل مخاطر على المستوى المنظـومي             
لمشاكل األساسية التي واجهتها األسواق اآلسيوية ، مثال خالل األزمة الماليـة التـي شـهدتها هـذه األسـواق منـذ                      ا

أما  في لبنان  ، فتعتمد المصارف علـى الـضمانات العقاريـة الحـذرة ، فتفـرض عنـد التـسليف                   . ثالث سنوات   
ح ،  اضـافة الـى كـون الحـصة األكبـر مـن               ضمانات مرتفعة          نسبيا ، تتعدى قيمتها قيمة القرض الممنو                 

غيـر  .  التمويل في قطاع البناء تعتمد على األموال الخاصة للمستثمر مما يخفـف مـن حـدة المخـاطر المـذكورة                     
أن حدة التباطؤ االقتصادي الحاصل ، و انخفاض حجم االستثمار فـي البنيـة التحتيـة للدولـة ، و وجـود فـائض                        

، و انخفـاض أسـعار      )  شـقه فـي بيـروت مـثال          ١٠٠،٠٠٠ تقـدر بـأكثر مـن        (كبير للشقق الغير مسكونه           
.  ، يوجـب طـرح المـسائل المـذكورة بالحـاح أكثـر              ١٩٩٦منذ العام   % ٣٠العقارات في بعض المناطق بحوالي      

مـن  % ١و قد يزيد من أهمية هذا الموضوع التمركز الحاد في التسليف المـصرفي فـي لبنـان حيـث أن حـوالي                       
من التسليفات ، و حيث أن شـركتى االسـمنت العاملـة فـي لبنـان مـثال هـي بـين                      % ٥٠تفيدون ب المستلفين يس 

نجـد هنـا     . المستلفين العشر األكبر في البلد ، ناهيك عن حجم شركة سـوليدير نـسبة لحجـم االقتـصاد الـوطني                     
قتـصاد  أن ما تحمله هذه الشركات من مخـاطر يـنعكس مباشـرة علـى سـالمة الجهـاز المـصرفي و علـى اال                       

  .الوطني ككل 
وينبغي من ناحية أخرى طرح أسئلة عديدة في ما يخـتص التـسليف الـسكني تتعلـق مـثال بالفـارق بـين آجـال                         
الودائع اللبنانية القصيرة المدى و التوظيف السكني الطويل األجـل ، ممـا يتطلـب التفكيـر بآليـات بديلـة تعتمـد                       

 يمكن من خاللهـا علـى سـبيل  المثـال للمـصارف أن تـسند                 تأمين مصادر تمويل طويلة األجل داخلية و خارجية       
محفظة رهوناتها و تستثمرها في األسواق المالية ، األمر الـذي يمكـن أيـضا أن يخفـض مـن مخـاطر التركيـز                        

  .في التسليف 
أما من ناحية القروض الخاضـعة لتـسهيالت مـن مـصرف لبنـان ، و اعفـاءات مـن االحتيـاطي االلزامـي و                         

رة اللبنانية ، فتطرح أسـئلة عديـدة منهـا انكـشاف الجهـاز المـصرفي علـى مخـاطر الـدولرة و                       الممنوحة باللي 
امكانية  تحول الودائع من الليرة اللبنانية أمام انكـشافات طويلـة األمـد بالعملـة الوطنيـة مـن ناحيـة التـسليفات                        

  .المصرفية
  
  

بأنمـاط تمويـل البنـاء ، و دور الـضمانات                تهدف هذه الجلسة الى مناقشة هذه األمور و أمور أخـرى تتعلـق              
العقارية فيها ، و تأثيرها على االقتـصاد و المخـاطر المنظوميـة مـن خـالل مناقـشة طبيعـة و حجـم النـشاط                          
العقاري في لبنان ،            و اعتبارات الحيطـة مـن الناحيـة التنظيميـة بـاحثين بـالقنوات المتاحـة لتمويـل                                 

  .لتفاعل المستقبلية من أجل اقتراح اجراءات تخفف حدة المخاطر المحتملة البناء مستشرفين امكانيات ا



Fiche de groupe de travail C4 
ATELIER: Economie Immobilière et Politique Foncière. 

GROUPE DE TRAVAIL No 4 
Financement de l’Immobilier 

 
PROBLEMATIQUE ET INTERVENTION – INTRODUCTION (20 minutes) 

L’éssor libanais dans le contexte de l’économie ouverte par l’afflux du capital des expatriés et des non-residents, 
a historiquement contribué à la hausse de la valeur de l’immobilier. Ceci a été accompagné par une croissance de 

la part de ce secteur dans l’actif des banques, cette croissance s’étant consolidée durant la période de 
reconstruction des années 90. Quels sont les avantages, les problèmes et les solutions éventuelles liées a ce 

phènomene? 
 

THEMES A ABORDER 
 

1- (20 minutes) L’activité immobilière: sa nature et son poids relatif 
• L’activité rentière de l’immobilier  et crédits bancaires alloués à la spéculation 

immobilière. 
• Les avances à la construction, valeur et part du bilan consolidé des banques: peut on 

parler d’un “crowding out” en faveur de l’immobilier? 
 

2- (20 minutes) Les aspects prudentiels liés à un actif bancaire biaisé envers l’immobilier. 
• La bonne couverture des banques libanaises par un ratio: garantie/prêt élevé 
• La chute de la valeur immobilière durant une crise 
• La liquidité de l’actif immobilier durant une crise. 
• Le mismatch entre la nécessité des dépôts et des crédits à l’habitation 
• Les leçons de la crise asiatique 

 
3- (20 minutes) Les motivations données par la BDL et le gouvernement en faveur des prêts dits 

“sectoriels” 
• Exemption des réserves obligatoires, bonification des taux d’intérêt. 
• Quels scénarios faut-il envisager face à une vague de dollarisation qui saperait une 

grande partie des dépôts en LL, ou face à un désengagement budgétaire de la 
subvention des taux d’intérêt? 

 
4- (20 minutes) Demande potentielle future 

• L’expérience de la Caisse Nationale de l’Habitat comparée à celle de la Banque 
de l’Habitat. 

• Estimation de la demande future: différents scénarios. 
• Effets des différentes projections sur le bilan consolidé des banques  

 
5- (20 minutes) Mesures potentielles pour une gestion plus prudente. 

 
• La titrisation el le “factoring”, la dette extérieure des différentes agences 

spécialisées, fonds de pension etc, afin de diversifier les sources et les maturités 
• Quelles sont les expériences internationales? 



  :٤مقررات فريق العمل ج
  والسياسات العقارية االقتصاد اإلنشائي

  ودور الضمانات العقارية في التسليف  أنماط تمويل البناء
  

 ءوالـسياسات العقاريـة وأنمـاط تمويـل البنـا       ، حول االقتـصاد االنـشائي  ٤تداول المجتمعون في المحترف ج
والبنـاء أولهمـا علـى     ودور الضمانات العقارية في التسليف، في أمرين أساسيين متعلقـين بقطـاعي العقـارات   

  .وثانيهما على الصعيد المصرفي االحترازي  الصعيد االقتصادي
  

 أما على الصعيد األول ، الحظ المجتمعون أن األسعار المرتفعـة للعقـارات فـي لبنـان تـرتبط بمـستوى الطلـب       
إذ أن . والـسياحة   والـصناعة  ربة العقارية العالية عبر الزمن، مما يـؤثر سـلبا علـى قطاعـات التجـارة     والمضا

  .أسعار العقارات المرتفعة ال تتناسب مع المردود االقتصادي في القطاعات المنتجة 
ـ                      داهما كما الحظ المنتدبون أنه يمكن تخفيض األسـعار الباهظـة للعقـارات بأهـداف انتاجيـة عبـر وسـيلتين اح

  .والثانية ضرائبية  تنظيمية
مـن تخفـيض األسـعار العقاريـة         ) zoning(  فعلى الصعيد التنظيمي ، يمكـن الحـداث التـصنيفات العقاريـة             

فتـرتبط عنـدها مـثال أسـعار األراضـي          . بربط هذه األسعار بانتاجية القطاعات المفرزة اليها األراضي المعنيـة           
ولكـن قبـل اتخـاذ القـرار بالتـصنبف       . االستثمار الصناعي وهكذا دواليـك  في المناطق الصناعية بالمردود على

العقاري ، على متخذي القرار البحث في الجدوى االقتـصادية لهـذا القـرار ، مقـارنين المنـافع بنـسب الكلفـات            
العتبارات التصنيف العقاري بالنسبة للقطاعات المختلفـة ، يـصار عنـدها علـى اتبـاع الـدرب المجـدى أكثـر                      

  .اقتصاديا 
أما من الناحية الضرائبية فيمكن فرض ضرائب على األراضي الغير مستثمرة ألهداف محددة مسبقا ، ليجبر صاحب 

  .وإما ليبيعها لمستثمر آخر  األرض عندها إما على استثمارها في المجاالت المتاحة لها
  أصحاب المصالح في القطاعات العقاريةولتأثيرهما على و ألهمية هذين الموضوعين بالنسبة للمجتمع اللبناني ،

ونقاش شاملين على  واالنتاجية  ، ارتأى المجتمعون أن يصار الى أخذ القرارات المناسبة في هذا المجال بعد تداول
الصعيد الوطني تطرح من خاللهما أوجه النظر المختلفة، ليصار عندها إلى اتخاذ القرارات األنسب  بالنسبة للمصلحة 

  .ة العامة االقتصادي
  

أما على صعيد اإلدارة المصرفية المحترزه ، فتوقف المنتدون عند فرض المصارف للرهونات العينية العقارية عند منح 
وتنبهوا الى مخاطر عديدة منها احتماالت تدني أسعار العقارات بنسب عالية خالل األزمات  التسليفات المصرفية ،

وعند ضرورة تناغم  جال التوظيفات المالية للمصارف مع مصادر أموالها،وعند ضرورة تناغم آ المالية الكبيرة،
 المصادر المالية بعمالت محددة مع التوظيفات بهذه العمالت كي ال تنكشف المصارف على مخاطر عدم توازي اآلجال،

  .ومخاطر تدهور سعر صرف العملة 
  

مما يعطي للمستثمرين فرص استثمار أوسع خارج و شدد المجتمعون على ضرورة تفعيل األسواق المالية في لبنان 
السوق العقاري المحدود من ناحية ويسمح للمصارف من تسنيد عقاراتها وتداول السندات في األسواق المالية عند 

  .الحاجة للسيولة من ناحية أخرى 
الب السكن في لبنان وضرورة حفظ حق التعاونيات وط كما شدد المجتمعون على أهمية تفعيل التعاونيات االسكانية

  .والسكن  وتسهيل العمليات القانونية المختصة بالعقارات مركزين على ضرورة تفعيل المحاكم
  

                        
                       

  


