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 3103مقارنة مع  %32.6والغير مباعة  3102الشقق المكتملة في العام ت دزا

 

 ما تزال معروضة للبيع 7102العام وحدة سكنية في األبنية المكتملة في  722
 

 

ها شقة اكتمل بناؤ 722للسوق العقاري في بيروت أن . م.م.بينت دراسة حديثة أجرتها شركة رامكو ش :4710 نيسان 72-بيروت 

 %.72ب  7107الغير مباعة في و المكتملة هذا العدد يفوق عدد الشقق. عةما زالت غير مبا 7102في العام 

 

 70811عن فيها و يفوق سعر المتر في الطوابق األولى  7102اكتمل بناؤها في العام " سكنيا" مشروعا 56تستند الدراسة على 

 .للمتر المربع" دوالرا

 

الغير عّما كانت عليه الشقق المكتملة و% 0446أي بارتفاع " مربعا" مترا 800222تبلغ مجموع المساحات السكنية الغير مباعة 

 .مليون دوالر 422تقارب ال ( قبل التفاوض)يمثل هذا الرقم قيمة بيعية مطلوبة . 7107ي العام مباعة ف

 

معدل مساحة الشقق الغير مباعة كان  7107في العام ". مربعا" مترا 216الشقق المعروضة بغالبيتها شقق كبيرة معدل مساحتها 

كد أن المساحات الكبيرة قيد االنشاء في بيروت مما يؤ" لشقق حاليامعّدل مساحة ا% 05هذا المعّدل يفوق بـ  ".مربعا" مترا 242

 .ضع االقتصادي القائممن الو" هي األكثر تأثرا

 

هذا االنخفاض يؤكد أن و. 7107عن سنة % 448انخفض بنسبة معدل البيع ": رم، مؤسس و مدير عام شركة رامكوايقول رجا مك

هدوء نسبي و يجد المطورون صعوبة متزايدة بتسييل كافة مخزونهم قبل انتهاء و تسليم زال في حالة يالسوق العقاري في بيروت ما 

 7102اع في سه في األسابيع القليلة الماضية في تسييل هذا المخزون الغير مبّملتاالنفراج الذي بدأنا ن يسهمنتمنى أن  لكن .مشروعهم

 ".و في السنوات السابقة

 

نهاية  - - 
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 1023عام الالتي أكملت في  *المشاريع السكنيةنظرة عامة عن 

 عدد المشاريع 65

 مجموع عدد الوحدات 632,1

 .(م.م) المبنية مجموع المساحات 113613,

 الشقق الغير مباعةعدد  211

 .(م.م) معدل مساحة الشقق 03,

 .(م.م)األمتار المعروضة للبيع مجموع  ,36311

 المبنيةالمباع من المساحات نسبة  13%

 .(أ.د) المخزون الغير مباعقيمة  3,1333,3333

 عدد المشاريع المباعة بالكامل 26

 نسبة المشاريع التي بيعت بالكامل 2%,
 دوالر أميركي للمتر المربع 23300أسعارها تفوق  *  2063 نيسان –رامكو : المصدر

 

 

 

 

 

About RAMCO Real Estate Advisers sarl: 
RAMCO is a full line real estate advisory company, providing agency, marketing, and consultancy services. The 
company’s extensive professional networks and long-standing knowledge of the market offers its customers 
unparalleled market insight and matching services. RAMCO’s knowledge center makes the firm’s expertise 
accessible to a wider public thanks to regular in-house publications and contributions to the local and 
international media. 
RAMCO’s activities cover Land Acquisition & Disposal, Project Marketing & Placement, Sales & Lettings (across 
Residential, Retail & Office sectors), Consultancy & Advisory services, Professional Valuation, and Research & 
Publication. 

 

 


