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لمدينة بيروت الذي " مؤشر رامكو العقاري"لالستشارات العقارية  -للعام الثاني على التوالي أطلقت رامكو 

 0.5ـ ب 5102عن مثيالتها خالل عام  5102بيَّن انخفاضاً في أسعار الشقق السكنية قيد االنشاء عام 

%. 

تابعت الدراسة التطورات الطارئة على األثمان المطلوبة للطوابق األولى وفقاً لما أعلنه المطورون خالل عام 

 .منطقة مختلفة ضمن نطاق مدينة بيروت 10قيد االنشاء في  مبنًى سكنياً  522كما شملت الدراسة  5102

رين واستبعدت أية حسومات يمكن أن تكون قد اعتمدت الدراسة أساساً على األسعار المعلنة من قبل المطو

 .نجمت الحقاً جّراء المفاوضات



يؤكد المؤشر الذي أعّده قسم البحوث في رامكو انخفاضاً في السوق العقاري السكني في بيروت الذي يشهد "

المعلنة هذا وقد انخفضت األسعار . مرحلة تباطؤ متأثرا باألوضاع االقتصادية والسياسية واألمنية في لبنان

، فقد ازداد انخفاضاً حتى % 1.0وصل الى  5102للسنة الثانية على التوالي، بعد أن كان االنخفاض عام 

أن "على أية حال، يؤكد رجا مكارم، مؤسس ومدير عام شركة رامكو، ". 5102عام %  0.5وصل الى 

 ."هذا االنخفاض يعتبر انخفاضاً ضئيالً للغاية

. 5102عن العام % .أي بزيادة . خفضوا أسعارهم%(  2..5يمثلون )مشروعاً  02بيَّنت الدراسة أن 

 51و  01وبلغ عدد المشاريع التي خفضت ما بين %.  2من الحاالت لم يتجاوز التخفيض الـ %  22في 

 .مشروعاً شملتها الدراسة 522من أصل ( 01)ستة عشر مشروعاً % 

لتخفيضات جذب المشترين المحتملين وتفادي تأثيرات السوق السلبية المتباطئة حاول المطورون بهذه ا"

 .، يزيد رجا مكارم"والذي تزايد فيه أعداد الشقق الجديدة الغير مباعة

من المشاريع المدرجة في الدراسة عكست ارتفاعاً في أسعار البيع %  01.1تجدر االشارة الى إن نسبة 

احتفظت بنفس األسعار المطلوبة خالل العام %  ..21يع قيد االنشاء بنسبة بينما معظم المشار. المطلوبة

 .دون أي تغيير 5102

يشير هذا الرقم الى انه ما زال صعباً على المطورين االعالن عن انخفاض في االسعار وما زالوا يفضلون "

ي جديّة واضحة، فإن انتظاراً للمشترين الجّديين، وحينما يبدي المشتر 5102االبقاء على نفس اسعار 

 .، ختم رجا مكارم"المطور ال يتأخر في ابداء مرونة ورغبة في التفاوض الجدي على تخفيض الثمن

 

 


