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استعاد القطاع العقاري فً لبنان شٌئا من نشاطه فً االشهر القلٌلة االولى من السنة ،ال سٌما اثر تألٌف حكومة جدٌدة وتنفٌذ
خطط امنٌة فً انحاء البالد ،اال انه عاد لٌشهد تباطؤاً فً الطلب عموما نتٌجة التطورات االمنٌة التً شهدتها الساحة اللبنانٌة
والتوتر السٌاسً الداخلً الراهن الذي تزامن مع تدهور فً الوضع االمنً االقلٌمً والمخاوف من تداعٌاته على الداخل .رغم
ذلك ،فان االسعار لم تنخفض كما كان متوقعا ،علما ان قٌمة المبٌعات العقارٌة سجلت ارتفاعا نسبته  %9,7فً االشهر
السبعة االولى من 2014بعدما شهدت تراجعا نسبته  %2,4فً العام  2013بأكمله.
ومن المؤكد انه لٌس هناك اي هبوط فً االسعار بل حسومات ٌجرٌها المطوّ رون العقارٌون لزبائنهم بنسب تصل الى ما بٌن
 10و ،%15بعدما كانت تبلغ  5و ، %10وهذا برأي الخبٌر العقاري رجا مكارم لٌس هبوطا فً االسعار بل اعادة تموضع
لألسعار لتكون عادلة ،بما ٌعنً انه عندما ٌقبل المطوّ ر ان ٌحسم نسبة معٌنة للزبائن ،فانه ٌخفف بذلك من ارباحه التً ال تقل
عن %.20
ووفق قسم االبحاث فً بنك عودهٌ ،تركز الطلب السكنً الحالً على المقٌمٌن فً ظل ارتفاع عدد السكان بنسبة  %1سنوٌا
ومصدره الرئٌسً الشباب المقبل على الزواج والعائالت التً تسعى لالنتقال الى منازل اوسع .اما المغتربون الساعون اجماال

الى موطئ قدم فً وطنهم االم والذٌن ٌتمتعون بقدرة شرائٌة اكبر من اللبنانٌٌن المقٌمٌن ،فقد فضلوا التمهل قبل اتخاذ قرار
بشراء العقارات الى حٌن تتضح صورة الوضع السٌاسً واالمنً الداخلً .فً المقابل ،تحفظ المستثمرون العرب وال سٌما
الخلٌجٌون منهم عن القٌام بعملٌات شراء عقارٌة فً العامٌن الماضٌٌن ،اذ شكلوا  %5فقط من الطلب العقاري فً العام
 ، 2013مع االشارة الى ان عدد عملٌات البٌع العقارٌة لألجانب تراجعت  %8,3فً العام  2013وانخفضت 20,3%فً
االشهر السبعة االولى من .2014
وسنحت المراوحة السائدة فً القطاع العقاري فً العامٌن الماضٌٌن ،فرصة للمشتري بالتأنً والتفاوض على اسعار افضل،
وتالٌا فان السوق العقارٌة حالٌا هً لمصلحته وال سٌما مع وجود عدد من اكبر الشقق غبر المباعة.
وفً ظل المستوٌات المرتفعة فً اسعار الشقق فً العاصمة ،توجه المشتري نحو ضواحً بٌروت والجبال .ورغم ان حصة
بٌروت من مجموع المبٌعات العقارٌة ال تزال االكبر بٌن المناطق ،اال انها تراجعت مقارنة باالعوام القلٌلة الماضٌة لتصل الى
 %20فً االشهر السبعة االولى من  %37( 2014فً العام  ،)2007لكنها اعلى نسبٌا من الحصة المسجلة فً العام
 .)%25( 2013وفً هذا السٌاقٌ ،ؤكد مكارم ان االسعار فً المنطقة الجبلٌة مرنة نوعا ما وخصوصا تلك التً كانت تعتمد
على الرعاٌا الخلٌجٌٌن ،فً حٌن ان االسعار فً المناطق التً ٌقبل علٌها اللبنانٌون ال تزال مرتفعة وخصوصا فً بٌروت
وضواحٌها ،رغم امكان التفاوض مع المطوّ ر إلجراء حسومات مقبولة.
وٌتمحور واقع السوق العقارٌة حالٌا ،وفق تقرٌر عوده ،على المراوحة فً الطلب وشبه ثبات االسعار وسط مناخ من الترقب،
دفع العرض فً السوق الى التكٌف مع التبدل الحاصل ،فقام المقاولون بمراجعة مشارٌعهم المستقبلٌة لتتناسب على نحو افضل
مع اتجاهات الطلب الجدٌدة ،ما ٌعكس التحول نحو الشقق الصغٌرة الحجم ،وذلك بعدما اصبح ثمة تفاوت الفت ما بٌن القدرة
الشرائٌة للبنانٌٌن المقٌمٌن ومستوٌات االسعار المعروضة ،ال سٌما فً بٌروت .من هنا ،شهدت الشقق السكنٌة التً تقل
مساحتها عن  150مترا مربعا ،ارتفاعا فً حصتها من اجمالً رخص البناء الممنوحة حدٌثا من  %44فً العام  2010الى
نحو  %61فً العام  .2013وقد اعتبر البعض ان االوضاع السٌاسٌة واالمنٌة ستتأزم اكثر ،وتالٌا فإن االسعار ستنخفض،
ولكن مكارم ٌعتبر ان االزمة لن تقتصر على القطاع العقاري فحسب بل ستشمل كل القطاعات وان بنسب متفاوتة .ولكن
بالنسبة الى هذا القطاع تحدٌداٌ ،ؤكد ان التجارب التً مر فٌها لبنان اثبتت انه صا مد بدلٌل ان االحداث التً شهدها بدءا من
العام  1975وصوال الى التطورات االمنٌة والسٌاسٌة التً ٌشهدها بفعل االوضاع االقلٌمٌة ،لم تؤثر فً مستوٌات االسعار
التً كانت ترتفع مع كل انفراج امنً او سٌاسً .فأسعار االراضً على الساحل (شمال بٌروت) ،الى ارتفاع بدلٌل ان المتر
بلغ عام  2004نحو  300دوالر ،لكنه اصبح حالٌا حوالى  3آالف دوالر".
هل من نصٌحة للمشترٌن؟ ٌقول مكارم فً هذا الشأن" :ال تترددوا فً شراء شقتكم فً هذا الوقت تحدٌدا ،اذ ٌمكنكم التفاوض
مع المطوّ ر على السعر ،النه ما ان "تشم " السوق العقارٌة رائحة الهدوء واالستقرار سٌرفع المطوّ رون اسعارهم حتما ولن
ٌقبلوا التفاوض بأي شكل من االشكال على اسعارهم .وٌدعم رأٌه استنادا الى االرتفاع السنوي لألراضً بنسب تراوح بٌن
 10و ،%15وتالٌا فان اسعار الشقق سترتفع بالنسب عٌنها وخصوصا تلك التً ٌتم بناؤها حالٌا .وٌختم بأن القطاع العقاري
هو افضل مكان لالستثمار ،وذلك بفعل مناعته ازاء االحداث التً مرت على لبنان منذ  40عاما وحتى الٌوم".

