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الم�سّجلة  الأمتار  اأرقــام رخ�ص  تــدّل  مــاذا  على 
لدى نقابة المهند�سين في بيروت؟ وكيف يمكن 
تف�سير الزيادة المحققة خالل الف�سل الأول في 
فماذا  البيوعات؟  حجم  وفي  العقارية  الر�سوم 

عن الأرقام؟

الأمتار الم�سّجلة
والمرخ�ص  الم�سّجلة  الأمتار  عدد  اإجمالي  بلغ 

المهند�سين  نقابة  عن  ال�سادرة  عليها  بالبناء 
في بيروت 2.730.401 متر مربع خالل الف�سل 
الأول في مقابل 2.263.635 مترًا مربعًا خالل 
الفترة نف�سها من العام 2013، اأي بزيادة بلغت 

ن�سبتها 20.6 في المئة.
�سهر  �سّجل  المماثلة،  الأ�سهر  مع  وبالمقارنة 
كانون الثاني زيادة بن�سبة 52.8 في المئة، و�سهر 
�سباط زيادة بن�سبة 10.5 في المئة، و�سهر اآذار 

زيادة بن�سبة 10.6 في المئة.
بح�سب  الم�سجلة  الأمتار  تــوّزع  �سعيد  على  اأمــا 

المحافظات فاإن المقارنة تظهر الآتي:
بيروت  محافظة  ح�سة  ارتــفــاع  الالفت  كــان   -
الإداريــة اإلى 10.6 في المئة في مقابل 5.7 في 

المئة خالل الف�سل الأول من العام 2013.
- تراجعت ح�سة محافظة جبل لبنان اإلى 55.3 
في المئة في مقابل 57.2 في المئة خالل الفترة 

المماثلة من العام الما�سي.
في   9.3 اإلى  البقاع  تراجعت ح�سة محافظة   -
)الف�سل   2013 العام  في  و�سلت  اأن  بعد  المئة 

الأول( اإلى 13.2 في المئة.
في   14 اإلى  الجنوب  ارتفعت ح�سة محافظة   -
المئة في مقابل 11.5 في المئة في نهاية الف�سل 

الثالث من العام 2013 .
- �سجلت ح�سة محافظة النبطية تراجعًا طفيفًا 
فبلغت 10.1 في المئة في مقابل 10.8 في المئة 

خالل الف�سل الأول من العام الفائت.
اأما محافظة ال�سمال التي تظهر نقابة المهند�سين 
فبلغت ح�ستها  منها  جــزءًا محدودًا  بيروت  في 
اأن  علمًا  المئة،  في   1.6 مقابل  المئة  في   0.7
من  تظهر  ال�سمال  لمحافظة  ال�ساملة  الحركة 

خالل اأرقام نقابة المهند�سين في ال�سمال.

الر�سوم والبيوعات
الأرقـــام  مــن خــالل  الــالفــت فيظهر  النمو  اأمـــا 
العقارية  لل�سوؤون  العامة  ال�سادرة عن المديرية 
العائدة اإلى الف�سل الأول من العام، والتي جاءت 

كالآتي:
الم�ستوفاة  الأ�سا�سية  العقارية  الر�سوم  بلغت   -1
في  ليرة  مليارات   205 الأول  الف�سل  نهاية  في 
نف�سها  الفترة  خالل  ليرة  مليار   156.6 مقابل 
من العام 2013، اأي بزيادة ن�سبتها نحو 31 في 
المئة، وهي زيادة غير م�سبوقة في مختلف فترات 

ال�سنوات ال�سابقة.
ال�سهر  في  المئة  في   29 ن�سبة  الــزيــادة  وبلغت 
الثاني،  ال�سهر  في  المئة  في   47 ون�سبة  الأول، 

ون�سبة 20.7 في المئة في ال�سهر الثالث.
العقود  على  المذكورة  الأثمان  اإجمالي  بلغ   -2
في  ليرة  مليار   3097.4 الأول  الف�سل  خــالل 
الفترة نف�سها من  2281.5 مليارًا خالل  مقابل 

�سّجلت الموؤ�سرات العقارية نمواً ملحوظاً في الف�سل الأول من العام 
الجاري، مقارنة بالفترة المماثلة من العام 2013. وبلغ هذا النمو 

م�ستوى قيا�سياً لم يعهده من قبل، وعلى مدى ال�سنوات الثالث 
الما�سية.

والنمو المحقق في هذه الموؤ�سرات، طرحت ن�سبته العالية ت�ساوؤلت 
حول العوامل الكامنة وراءه، ول�سيما اأنه لم يطراأ اأي تغيير اأ�سا�سي 

على الأو�ساع ال�سيا�سية والأمنية التي كانت ال�سبب الأ�سا�س في اإنكفاء 
الن�ساط العقاري ودخوله مرحلة المراوحة والتباطوؤ.

عقار 

اأ�صبــــاب مو�صميــــة اأم دائمــــة؟
المــ�ؤ�ســرات العقـــاريـــة ت�سّجـــل

اإرتفـــاعـــات بن�ســـب الفتـــة
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بلغت  اأيسًا  قيا�سية  بــزيــادة  اأي   ،2013 العام 
ن�سبتها 35.8 في المئة.

الأولــى  الثالثة  الأ�سهر  خــالل  الــزيــادة  وجــاءت 
�سباط  المئة،  في   12.3 الثاني  كانون  كــالآتــي: 

41.6 في المئة، اآذار 59.6 في المئة.

يادةا هذه اللما
ول �س في اأن هذ الزيادات المحققة ت�ستدعي 
تحلياًل لالأ�سباب الكامنة وراءها ول�سيما في ل 
والأمنية  ال�سيا�سية  لل�سدمة  الم�ستمر  النتظار 
من  العقاري،  القطاع  يحتاجها  التي  الإيجابية 
كان  التي  العافية  من  كبير  ق�سم  ا�ستعادة  اأجــل 

يتمتع بها.
وا�ستنادًا اإلى تحليل عدد من العاملين في القطاع 
 اإ�ستنتا يمكن   ،لن�ساط والمتتبعين  العقاري 
م  ص الأ�سباب التي قد تعطي تف�سيرًا غير حا�سبع
للزيادة التي حفلت بها اأرقام الف�سل الأول، وهنا 

اأبرزها:
لم  الأول  الف�سل  فترة  اأن  الرغم من  على  اأوًل: 
ت�سملها عملية ت�سكيل الحكومة، فاإن المنا العام 
ال�سائد اإقليميًا ومحليًا اإلى حد ما، ي�سم بقراءة 
اأفسل للو�سع ال�سيا�سي والأمني، لم تكن ممكنة 

خالل الفترة المماثلة الما�سية.
 ل�سال هي  الفترتين  بين  المقارنة  اإن  ثانياً: 
اأن  باعتبار  الــجــاري،  العام  من  الأول  الف�سل 
ال�سعيدين  على  مــاأزومــًا  كــان  المماثل  الف�سل 
المحلي  الم�ستويين  وعلى  والأمــنــي،  ال�سيا�سي 

 الظرو مع  التاأقلم  فاإن   ،ذل اإلى  والإقليمي. 
من  وتاليًا  اللبناني  القت�ساد  طبيعة  من  باتت 
طبيعة القطاع الخا�ص الذي يمتل خبرة التكّيف 

مع الظرو ومتابعة ن�ساط ب�سورة مدرو�سة.
ثالثاً: على الرغم من التباطوؤ القائم على م�ستوى 
الطلب، ي�سير العاملون في القطاع العقاري، اإلى 
اأن الحركة لي�ست معدومة كما يظن البعص، بل 
ثمة م�ساريع يتم تنفيذها واأخرى يتم ال�ستعداد 
على  الطلب  تزايد  ل  في  ل�سيما  بها،  للبدء 
المكاتب  وعلى  والمتو�سطة،  ال�سغيرة   ال�سق
التجارية. ولعل ذل يف�سر ارتفاع ح�سة محافظة 

نقابة  لدى  الم�سّجلة  الأمتار  اإجمالي  بيروت من 
المهند�سين في بيروت.

المذكورة  الأثمان  اإلى  العائدة  الأرقام  اإن  رابعاً: 
على العقود ل تعك�ص بالسرورة حركة البيوعات 
 هذ اأن  اإذ  لالأرا�سي،  اأو   لل�سق �سواء  العقارية 
الأثمان تمّثل معامالت اأخرى مثل عقود التاأمين 

.التاأمين والإنتقال وغير ذل وف
خام�ساً: اإن ارتفاع الر�سوم العقارية قد يعود في 
جزء من اإلى ا�ستدرا المعنيين لإحتمالت اأن 
تطراأ بعص الزيادات على الر�سوم العقارية، في 
 المتعل القانون  اإقــرار  اإلى  التو�سل  اأمكن  حال 

ب�سل�سلة الرتب والرواتب لموفي القطاع العام.
بعص  تلقي  قــد  التي  الأ�ــســبــاب   هــذ �سوء  وفــي 
ــار  واأي ني�سان  �سهري  ــاأن  ب توقعات  ثمة  السوء 
اإ�سافية،  ــادات  زي ربما  ي�سهدان  قد  الما�سيين 
اإلــى  بالن�سبة  تــفــاوؤًل  اأكــثــر  نظرة  ــى  اإل ا�ستنادًا 

الو�سعين ال�سيا�سي والأمني  

رامكو اأرقام عن ال�سقق ال�سكنية
277 �سقة اكتمل بناوؤها في العام   اأ RAMCO في بيروت  "رامكو"  اأعدّتها �سركة  اأظهرت درا�سة 
2013 ما الت ير مباعة وهي تيد بن�سبة 27 في المة عن تل التي اكتمل بناوؤها في العام 
2012. وا�ستندت الدرا�سة اإلى 65 م�سروعاً �سكنياً اكتمل بناوؤها في 2013، ويفو �سعر المتر في 

.2800 دولر للمتر المرب الطوابق الأولى منها ال
14.5 في المة  اأي باإرتفاع  81.773 متراً مربعاً  يبلغ مجموع الم�ساحات ال�سكنية ير المباعة 
بيعية  قيمة  الرقم  هذا  يمثل   .2012 العام  في  المباعة  وير  المكتملة  ال�سقق  عليه  كانت  عما 

مطلوبة قبل التفاو�س تقار ال 437 مليو دولر.
ال�سقق المعرو�سة في البيتها �سقق كبيرة معدل م�ساحتها 305 اأمتار مربعة. في العام 2012 
معدل م�ساحة ال�سقق ير المباعة كا 343 متراً مربعاً. هذا المعدل يفو ب 16 في المة معدل 
م�ساحة ال�سقق حالياً قيد الإن�ساء في بيروت مما يوؤكد اأ الم�ساحات الكبيرة هي الأكثر تاأثراً من 

الو�س القت�سادي القام.
يقول را مكارم، موؤ�س�س ومدير عام �سركة "رامكو" "معدل البي انفس بن�سبة 4.8 في المة 
تال في حالة هدوء  ل  بيروت  العقارية في   ال�سو  اأ يوؤكد  الإنفا�س  وهذا   ،2012 �سنة  عن 
ن�سبي ويجد المطورو سعوبة متايدة بت�سييل كافة مونهم قبل انتهاء وت�سليم م�سروعهم، 
اأ ي�سهم الإنفرا الذي بداأنا نتلم�سه في الأ�سابي القليلة الما�سية في ت�سييل هذا  لكن نتمنى 

المو في 2013 وفي ال�سنوات المقبلة".

ن عامة ع المصا الصنية* الت اأمل  الام 2013
65عدد الم�ساريع

1.236مجموع عدد الوحدات

377.164مجموع الم�ساحات المبنية )م.م.(

277عدد ال�سق غير المباعة

305معدل م�ساحة ال�سق )م.م.(

81.773مجموع الأمتار المعرو�سة للبيع )م.م.(

78%ن�سبة المباع من الم�ساحات المبنية

437.583.544قيمة المخزون غير المباع )د.اأ.(

21عدد الم�ساريع المباعة بالكامل

32%ن�سبة الم�ساريع التي بيعت بالكامل

الم�سدر: رامكو – ني�سان 2014*اأ�سعارها تفو 2.800 دولر اأميركي للمتر المربع

الأمتار الم�سجلة ادت %20.6
وتح�سن ملحو في ح�سة محافة بيروت

        الر�سوم العقارية ادت 31% 

ا مام
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