أسعار الشقق تنخفض  %4وصفقات ضخمة في األسبوعين الماضيين
0202/8/02

أسعار العقارات انخفضت  % 4في بيروت .

سلوى بعلبكي
يمر لبنان منذ أعوام بأزمة سياسية وظروف اقتصادية حرجة ،إالّ أن الالفت ان ما يحصل لم يتزامن مع "نكسة" عقارية ،وإن
كان يشوب السوق العقارية جمود هذه السنة ترجم انخفاضا في االسعار قارب الـ%.4
ال يزال الخبير العقاري رجا مكارم على اقتناع يالزمه منذ نحو  7أعوام ،بأنه رغم كل الظروف التي يمر فيها لبنان ورغم
األزمات التي تحوطه ،فإن الوضع العقاري ال يزال متماسكا رغم بعض االنخفاضات الطفيفة في االسعار .وقد ابدى تفاؤال بأن
االيام المقبلة ستكون أفضل مع اقتراب الحل لبعض االزمات التي يعانيها لبنان وخصوصا حيال رئاسة الجمهورية ،مشيرا الى
اننا "صرنا اقرب الى آخر النفق من أوله رغم الضبابية
الموجودة".
ولكن هذا التفاؤل ،وفق مكارم ،يشوبه بعض الحذر .فالمناعة التي يتمتع بها القطاع العقاري "تتآكل شيئا فشيئا .فالى متى يصمد
القطاع ،ال أعرف".
وثمة مفارقة يشير اليها مكارم ،إذ يلفت الى أنه رغم الجمود الحاصل ،شهدت السوق العقارية خالل االسبوعين الماضيين
صفقات عقارية مهمة تمثلت ببيوعات (شقق فخمة واراض) بين االشرفية والوسط التجاري بمبالغ راوحت بين  3ماليين دوالر
و 51مليونا ،الفتا الى أن سعر متر االراضي التي تم بيعها في شارع سرسق وصلت الى  0122دوالر (هواء) ،علما أنها كانت
أقل من  0222دوالر قبل عامين ،بارتفاع  .%01ولكن هذا لم يمنع مكارم من القول "أن ثمة تباطؤا بدأ في العام  0252وترجم

تراجعا في أسعار الشقق بين عامي  0253و 0254نحو %. 2,7وفي  0251بيّنت الدراسة التي أجرتها شركة "رامكو"
لالستشارات العقارية لنحو 350مشروعا قيد االنجاز أن ثمة انخفاضا يقدر بنحو  ،%4أي قبل الحسومات التي يجريها
المطوّ رون للزبائن .ولكن هذه النسب ال تزال معقولة برأيه ،مقارنة بالظروف التي نمر فيها" ،علما ان الجميع كان ينتظر
انهيارات في االسعار ولكن هذا لم يحصل .فهذا الوضع يراوح مكانه منذ  1أعوام".
وما يجعل السوق العقارية متماسكة ،بحسب مكارم ،هو "انه ال توجد مضاربات ،فالناس تشتري لسكنها الخاص ،وهذا ما يج ّمد
وضع السوق نوعا ما" ،الفتا الى أن 99%من الطلبات على العقارات هي محض لبنانية ،وهذا دليل عافية .إذ أن المالك
االجنبي لن يصمد أمام أي ه ّزة أمنية أو سياسية وسيهرع الى بيع العقار ،على عكس اللبناني.
وال ينفي ظاهرة بيع الخليجيين لعقاراتهم في لبنان ،ولكنه يوضح أن عمليات البيع ال تشمل بيروت بل تقتصر على المناطق
الجبلية .أما بالنسبة الى السوريين فإن السوق العقارية لم تالحظ اي تغيير خالل االعوام االربعة الماضية .فالميسورون منهم
يملكون شققا في لبنان قبل أن تقع االحداث في بالدهم ،أما الباقون فيلجأون الى االيجارات ،وهذا ما رفع نسبها على نحو الفت
وخصوصا خارج بيروت.
أسعار الشقق في بيروت
ويشير مكارم الى أن معدل سعر الشقة في وسط العاصمة بمساحة  332مترا ( 0722دوالر للمتر الواحد) ،نحو مليونين و022
الف دوالر .أما في االشرفية فيبلغ سعر الشقة بمساحة  002مترا نحو  600الف دوالر.
ويوضح أن االسعار في بيروت االدارية ال تقل عن  0522دوالر للمتر الواحد .ففي طريق الجديدة مثال ال يقل سعر المتر عن
 0422دوالر ،الباشورة ( 0522دوالر) ،والبدوي ( 0022دوالر) .أما الشقق المطلة على البحر فتراوح اسعارها بين  7آالف
و 52آالف دوالر للمتر الواحد للطوابق االولى.
ويشير الى أن ثمة  52آالف و 522شقة قيد االنشاء ،بإنخفاض نسبته 3,8%عن العام  .0254وثمة  52مشروعا قيد االنجاز
في منطقة وسط بيروت ( 542شقة).
ويالحظ مكارم أن احجام الشقق بدأت تتقلّص ،إذ انخفضت نحو  54مترا بين  0254و ،0251اي أن معدل مساحة الشقة في
بيروت الذي كان يبلغ  010مترا انخفض الى  036مترا ،ومن  333مترا الى  036في وسط بيروت .اما في االشرفية فباتت
مساحة الشقق بين  301و  422متر بعدما كانت تراوح بين  412و 600متر.
والدراسة التي أنجزتها "رامكو" في ربيع  ،0251شملت  341من المباني السكنية قيد اإلنشاء في نطاق بيروت البلدي ،وتكشف
أن متوسط سعر شقة (في الطابق األول) انخفض  %4بين عامي  0254و .0251ومتوسط حجم الشقق قيد االنشاء  335مترا
مربعا ،يعكس سعرا وسطيا للشقة بـ  0,052,742دوالرا.
ووفق مدير شركة "رامكو" كريم مكارم فإنه نظرا الى خفوضات المطورين ،وتقليص مساحة الشقق السكنية الجديدة ،انخفضت
قيمة الشقق مقارنة بعام .0254
وتظهر الفوارق الكبيرة في األسعار خارج وسط بيروت التجاري ،إذ تشير "رامكو" الى أن االسعار تراوح في األحياء الراقية،
مثل عين التينة وسرسق ،بين  4,222دوالر و  1,012دوالرا للمتر المربع في الطابق األول .أما في األحياء المتوسطة في
األشرفية (مثل البدوي وحي السريان) فتبدأ االسعار بـ  0,022دوالر للمتر المربع.
معدل السعر الوسطي للطوابق األولى قيد اإلنجاز في نطاق بيروت البلدي
المنطقة وسط بيروت األشرفية رأس بيروت النطاق البلدي لبيروت
معدل سعر المتر المربع 3,702 3,174 3,027 0,072
معدل مساحة الشقة 036 002 002 335
المجموع 661,302 656,441 600,223 0,052,742

