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 وهذه هي األسباب 7373المبيعات العقارية قفزت في العام 

المصرفي، وتراجع سعر صرف الليرة مقابل الدوالر  مع تفاقم أزمة القطاع"رح أّنه الدولية للمعلومات عدَد عمليات البيع العقارية في الخمس سنوات الماضية، وش"نشر موقع 
من أصحاب الودائع، ال سيما الكبيرة منها إلى سحبها بموجب  دوالر نقدًا من المصارف، عمد الكثيرونعوبة الحصول على األموال والودائع بالوالعمالت األجنبية األخرى، وص

 ".بعدما فقدوا ثقتهم بالمصارف، وأيضًا يحافظون على قيمة أموالهم الشاغرة والمبنية، ظنًا منهم أنهم بذلك يحفظون أموالهم العقارات# شيكات واستخدامها في شراء
 

لمصّرح ألفًا، أما القيمة ا 20العمليات إلى  ارتفاعًا كبيرًا وغير مسبوق في تسجيل عمليات البيع والشراء إذ وصل عدد 0202م ذا شهد القطاع العقاري في العال: "وتابع التقرير
 %(". 442بلغ نسبة  0242 وربما كانت القيمة الحقيقة أكبر من ذلك، أي بارتفاع من حيث القيمة مقارنة بالعام)ر مليار دوال 41.1عنها فوصلت إلى 

 
(:0202-0242)ن الجدول التالي حركة بيع وشراء العقارات في األعوام ويبي

 
 

ي ليب تابت، المدير التنفيذالعقاريين، وليد موسى،وفييين نقيب الوسطاء واالستشار  اب هذا االرتفاع، وجمع التقرير، تقريرًا أوضحت فيه أسبفي وقت سابق" النهار"وقد نشرت 
 . أحمد ممتاز، األمين العام لجمعية تّجار األبنية في لبنان ، كذلك"هار بروبرتيز"لشركة 

  
، نمّوًا إيجابيًا (يةاع المصرفي، وقيمة العملة الوطنومن ضمن هذا االزدهار القط)ترافق مع فترة ازدهار اقتصادي،  إذا( رتفاع البيعنسبة ا)في المئة  36يمّثل هذا الرقم )...( 

والر في األسواق، ام تراجع عرض الدثقة في القطاع المصرفي، الذي يقف عاجزًا أملكنه أتى مع تراجع حاّد في قيمة الليرة اللبنانية في السوق السوداء، وفقدان ال. عقاريللقطاع ال
 .راءوتعّذر الدولة دفع مستحقاتها بالعملة الخض

 
، أي سجلت 0202ع الرابع من عام عملية في الرب 09221عملية بيع، لتقفز إلى  46122، 0242في الربع الرابع من عام  يةت العقار المبيعا# وفق السجل العقاري، كانت

 .في المئة 420.0ارتفاعًا نسبته 
 

 .في المئة 36.02 ، واالرتفاع نسبته0202عملية عام  20020لها عملية، قاب 22620العقارية البالغة  0242ومبيعات عام 
لى الودائع بالعملة الصعبة، وبات الجواب تجز أمواله، وهي في ظّل الخوف عشتري من النظام المصرفي الذي يحهذه الطفرة العقارية، كما فّسرها الخبراء، هي بسبب هرب الم

 ...معروفًا بشأنها
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