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 تراُجع الطلب دفع االسعار نزوال

، كاشفاً ان «الجمهورية»، هذا ما اكده الخبير العقاري رجا مكارم لـ«إنه الوقت المناسب لشراء الشقق»

العقاريين الى اجراء حسومات على اسعار الشقق وصلت التباطؤ في الحركة العقارية دفع ببعض المطورين 

 .في المئة 02الى 
أشار الخبير العقاري رجا مكارم الى أّن األخبار السيئة التي نسمعها ونعيشها في البلد، تجبرنا على التعاسة 

بياً وهو ال يزال نس« سيّد المقاومين»لكن على رغم ذلك، ال يزال القطاع العقاري . ورؤية كل شيء سيئ

 .بصحة جيدة مقارنة مع بقية القطاعات

 
واوضح اّن هذا الواقع ال يعني اّن القطاع ال يمر بتباطؤ كبير وهدوء انما ال تزال عمليات البيع والشراء 

 .مستمرة في االراضي او الشقق، ااّل اّن وتيرتها أخف مقارنة مع االوضاع التي نعيشها

 
وقت هو االفضل لشراء الشقق انطالقاً من مبدأ اّن المشتري يتحكم اّن هذا ال« الجمهورية»واكد مكارم لـ



الى  51بالسوق وليس البائع، ويمكن للشاري في الوقت الراهن ان يحصل على حسومات تِصل الى ما بين 

فغالبية المطّورين العقاريين اليوم يتساهلون باالسعار كّل وفق ظرفه ووضعه ومدى حاجته . في المئة 02

 .لةالى السيو

 
ورداً على سؤال، أكد مكارم تراجع الطلب على العقارات وعلى كل المستويات، أكان ذلك في العدد او في 

برأيي : أضاف. القيمة أو في حجم االستثمار، انما هذا ال يعني اننا امام ازمة كما حصل في اوروبا وأميركا

االنعكاس السلبي ألوضاع البلد على القطاع  بدأت المناعة في القطاع تتآكل، ودخلنا في المرحلة الحاسمة من

 .العقاري

 
، إذ حتى اليوم وفي عّز 2007لكّن مكارم أكد انه مهما تراجعت االسعار فلن تعود الى ما كانت عليه عام 

 .0252االزمة لم تتراجع اسعار الشقق الى ما دون معدل االسعار المسجلة في العام 

 
في المئة على  30الى  01بنسبة  0252و  0222عت في االعوام وذّكر مكارم اّن اسعار الشقق ارتف

في المئة، لكنها لن تتراجع أكثر من ذلك ألّن اسعار  1الى  52الصعيد السنوي، ثم أخذت باالنخفاض ما بين 

حتى  0252في المئة سنوياً، من العام  52و  1االراضي ال تزال ترتفع حتى اليوم، وهي مقّدرة ما بين 

 .اليوم

 
 عقارات الخليجيةال

 
انها حقائق، فالخليجيون يبيعون : وعّما يتردد ان الخليجيين يبيعون عقاراتهم وممتلكاتهم في لبنان، قال

وَعزا مكارم ذلك الى تخّوف الخليجيين من االوضاع . عقاراتهم اينما وجدت أكان ذلك في بيروت أو خارجها

 .السياسية في لبنان وفي المنطقة ككل

 
لمستثمر الخليجي الذي يبيع ممتلكاته في لبنان لن يجد بلداً سيعطيه مردوداً في االستثمار كما الحال وأكد اّن ا

في لبنان، وأعرب عن ثقته أّن المستثمر الخليجي سيعود الى لبنان بعد فترة، ألّن لبنان أهّم مركز 

 .لالستثمارالعقاري في المنطقة

 
لم نسمع عن تعثّر اّي مطّور عقاري وهذا أكبر دليل على : ، قالورداً على سؤال عن حاالت تعثّر في القطاع

عافية القطاع، وال شك اّن المصارف بتعليمات من مصرف لبنان تتصّرف بليونة مع الزبائن وتؤمن لهم 

 .التسهيالت المطلوبة

 
الى ما ال نهاية، هذا الواقع طبيعي وسيستمر : وعّما إذا كان ال يزال الطلب مرتفعاً على الشقق الصغيرة، قال

 .ألّن ميزانية غالبية األَسر ال تسمح ااّل بشراء الشقق الصغيرة

 
 مساحات البناء

 
من جهة اخرى، واستناداً إلى إحصاءات نقابة المهندسين، إرتفعت مساحات البناء المرّخصة في لبنان، والتي 

ر كانون األّول من العام خالل شه 0م٩٨٠،٨٠٩تعكس توقعات مستوى العرض في القطاع العقاري، إلى 



 .في شهر تشرين الثاني 0م٠٠٥،٠١٥، مقارنةً مع ٥٨٠٢

 
سنويّاً إلى  %٫٧٫٩أّما على صعيد تراكمّي، فقد تراجعت مساحات البناء المرّخصة بنسبة 

 .٥٨٠٠في العام  0م٠٠،٠١١،٩١٠، في مقابل ٥٨٠٢خالل العام  0م٠٨،٥٩٠،١٠١

 
لرَخص البناء، فقد بقيت محافظة جبل لبنان في الصدارة لجهة مساحات أّما بالنسبة الى التوزيع الجغرافي 

والنبطيّة ( 0م٠،٢٠٠،١١١)، تلتها محافظة الجنوب ( 0م٢،٩٨٢،١١١)البناء المرّخصة 

 .(0م٠،٨٠١،٠٫٨)والبقاع ( 0م٠،٨٥٫،٠٥١)

 
ي نهاية العام ، كما ف0م٩١١وقد حظيت محافظة الشمال بأعلى معّدل استثمار للرخصة الواحدة، والبالغ 

  .(0م١٢٠)ومحافظة البقاع ( 0م٠١٨)ومحافظة بيروت ( 0م٩١٠)، تبعتها محافظة جبل لبنان ٥٨٠٢
 


