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ــي نتائج  ة ف ــــراء ــن خـــالل ق م
ــدراســات  ــالصــات عــدد مــن ال وخ
التي تجريها شركة آراء للبحوث 
واإلستشارات في متابعتها للقطاع 
العقاري، يشكك مدير عام شركة 
آراء للبحوث واإلستشارات طارق 
عمار في اإلعتقاد السائد أن القطاع 
العقاري مجٍد دائًما، ويعتبر أن 
ما حصل في الفترة الماضية من 
إرتفاع كبير في اسعار العقارات 
ليس سوى تصحيح لسنوات من 
اإلجــحــاف وســوء تقييم ألسعار 
األراضـــي. «الناس تنظر للسعر» 
وليس للقيمة الفائتة أو القيمة 
الفعلية. وأحد المعايير ذات الداللة 
بالنسبة الى عّمار هو كلفة األرض 

بالنسبة الى إجمالي المشروع. 
وعلى سبيل المثال عند بداية 
إنتعاش القطاع العقاري في بداية 
٢٠٠٠ كانت تشكل تكلفة االرض 
في منطقة مميزة من بيروت نسبة 
١٥ ٪ فقط من مشروع عقاري كبير 
(مول، فندق، سكن) فيما النسبة 
السائدة عالمًيا تتراوح ما بين ٤٠ 
و ٦٠ ٪ وذلك استنادًا الى قيمة 
األرض وقد تصل إلى أكثر من ذلك. 
وأضاف عمار : ان «األراضي كانت 
تباع بأقل من نصف سعرها وحتى 
أقل من ثلث سعرها فيما قورنت 
بمدن أخرى مجاورة»، رغم أن لبنان 
يتميز بعدد من العوامل تزيد من 
قيمة عقاراته كما يبين الجدول 

رقم واحد.
إلى  ء  ا ر آ تقارير  أحــد  ويلفت 
ــات كــبــيــرة فــي أســعــار  ــالف ــت إخ
الــعــقــارات بين الــمــدن الرئيسة 
محيطها  وبين  العاصمة  السيما 
ألسباب عدة منها غياب شبكات 
النقل العام غير المكلف وإكتظاظ 
في  لعاملين  ا يدفع  ما  الطرقات 
إلى  الوسطى  الطبقة  من  المدن 
 ٢٠ السكن في محيط ال يتعدى 

كلم، أي ساعة تنقل يومًيا. 

القطاع العقاري والوضع 
السياسي 

وتظهر حركة تسجيل المعامالت 
المباشرة في البناء باألمتار المربعة 
في  لمهندسين  ا بتي  نقا فــي 

شركة آراء للبحوث واالستشارات

يحتل القطاع العقاري وصناعة البناء ، موقعًا مميزًا في البنية االقتصادية اللبنانية، ويشكل أحد المصادر االساسية للدخل الوطني، ورافدًا رئيسيًا 
لعملية النمو االقتصادي والتنمية االجتماعية، ويلعب دور القاطرة لتنشيط بعض القطاعات االخرى، ويمثل نقطة الجذب االقوى لالستثمارات 

الوطنية والعربية، نظرًا لمستوى المردود الذي يؤمنه، ولمعّدل المخاطر المتدنية التي تواجهه.

القطاع العقاري في حالة ارباك موقت 
واألسعار لم تصل إلى ذروتها

لبنان منذ العام ١٩٩٦ إلى ٢٠١٢ 
تأثًرا ملحوًظا باألوضاع السياسية 
السائدة أكثر من األوضاع األمنية 
(إنظر الرسم البياني رقم واحد). 
١٩٩٩ هبوًطا  وفيما شكلت سنة 
نحو  من  لقطاع  ا حجم  في  ا  كبيًر
١٢ مليون متر مربع على المعدل 
١٩٩٨، إلى  ١٩٩٦ إلى  للسنوات 
١٩٩٩ عقب الصراع  ٨ مليون في 
توج  لـــذي  ا و لكبير  ا لسياسي  ا
الحص  سليم  لرئيس  ا باستالم 
مقاليد الحكومة لسنتين (كانون 
ــى تشرين األول  ١٩٩٨ إل األول 

 .(٢٠٠٠
وظل القطاع على حاله وبمعدل 
للسنوات  مربع  متر  ماليين   ٧٫٥
٢٠٠٧. وعقب إتفاق  ١٩٩٩ إلــى 
الدوحة قفز القطاع إلى ١٤ مليون 
متر مربع وسجل أعلى حجم له في 
العام ٢٠١٠ مع ١٥ مليون متر مربع. 

 
نقطة التحول في ٢٠٠٨

وفي قراءة لحركة القطاع العقاري، 
ار أن سنة ٢٠٠٨ تشكل  ـّ يعتبر عم
نقطة تحول كبرى في هذا القطاع 
لمساحات  ا حــجــم  بسبب  لــيــس 
المرخص لها وحسب، والتي وصلت 
١٤ مليون متر مربع وهو  إلى نحو 
رقم قياسي في حينه، بل واألهم 
من ذلك التغير الذي طرأ على عدد 
ونوعية المستثمرين عقب األزمة 
لتي  ا ة  لطفر ا لمية.  لعا ا لية  لما ا
شهدتها سنة ٢٠٠٨ باتجاه البناء 
سجلت حالة استثنائية متناقضة 
مع الحالة االقتصادية العالمية حيث 

كان يعيش أزمته المالية. 
الثقة  أن  الطبيعي  مــن  وكــان 
في قطاعه المصرفي وثباته خالل 
األزمة إنسحبت على قطاعه العقاري. 
وجذب القطاع العقاري إستثمارات 
كبيرة من العرب الذين كانوا يبحثون 
ا  عن ملجأ ألموالهم التي شاهدوا جزًء
البورصات  في  يتبخر  منها  ا  كبيًر
العالمية فيما يحوم خطر اإلفالس 
حول أكبر المصارف العالمية وبعض 
الخليجية. من هنا شهد العام ٢٠٠٨ 
أكبر معدل نمو في حجم المساحات 
المرخصة بلغ نسبة ٧٩ ٪ في سنة 
واحدة. وفاض الطلب على العرض 

ا وأصبح العرض يحدد السعر، 
ً
أضعاف

فإرتفع سعر األرض إلى مستويات 
برأي شركة آراء أكثر عدًال لمصلحة 
المالك ما شجع عدًدا أكبر منهم على 

البيع ووسع من حجم السوق. 
ورغم إرتفاع أسعار األرض ظل 
لعقاري  ا ر  اإلستثما على  لعائد  ا

 طارق عمار  مدير عام شركة آراء للبحوث واإلستشارات

مجدًيا، يضيف عّمار، وهذا دليل 
آخر على أن سعر العقار لم يرتفع 
أكثر من قيمته بل بالعكس أصبح 
لمستثمر  فا نضًجا.  كثر  أ لسوق  ا
يتخذ قراراته وفًقا لدراسات جدوى 
ولن يدفع لصاحب األرض مبلًغا أكثر 

مما يجب. 

قطاعان عقاريان في لبنان
القطاع العقاري في لبنان يمكن 
إختزاله في القطاع السكني الذي 
٨٣ ٪ من الرخص  يشكل نسبة 
المعطاة وفق المساحة. واإلستثمار 
الــعــقــاري فــي بــنــاء المكاتب أو 
األسواق التجارية والفنادق محدود 
جًدا، علًما أن األبنية السكنية يمكن 
إستخدامها كمكاتب تجارية وهذا 
خلل كبير في تنظيم هذا القطاع، 
وكذلك الحركة اإلقتصادية المنتجة 

ضعيفة في لبنان.
وتلفت إحدى خالصات دراسات 
آراء إلى أن السوق العقاري مقسوم 
بوضوح إلى قطاعين يجب التمييز 
السكن  قطاع  هو  األول  بينهما. 
ــــذي يعني  بــهــدف اإلقــامــة وال
يتأثر  وهو  المقيمين  للبنانيين  ا
خاصة بعوامل التمويل الداخلي 
المدعومة من قبل مصرف لبنان 

وبالنمو السكني البيولوجي ونمو 
اإلقتصاد المحلي. 

أما القطاع الثاني فهو السكن 
السياحي والذي أخذ أبعاًدا جديدة 
لخليجيين  ا من  لكثير  ا عــودة  مع 
ــمــدن هـــذه الــمــرة  للسكن فــي ال
باإلضافة إلى المغتربين اللبنانيين 
والــذيــن يشكلون رافـــًدا اساسًيا 
ــلــبــنــانــي ووصــلــت  ــإلقــتــصــاد ال ل
٩ مليارات دوالر  تحويالتهم إلى 

في ٢٠١٠. 

إنخفاض في عدد اللبنانيين
لدافع  ا السكاني  لنمو  ا يشكل 
األساس في حركة التطور العمراني 
في معظم الدول، إال أن لبنان يعاني 
من ثبات في نمو سكانه ليس فقط 
بسبب الهجرة بل أيًضا بسبب ضعف 
نسب الخصوبة والتي قد تكون قد 
أصبحت سلبية، أي تناقص بيولوجي 

جدول رقم واحد: أهم األسباب التي تؤدي إلى 
إرتفاع أسعار األراضي في المدن
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في سنة لتغير  ا
قيمة المبيعات 

العقارية

نمو  ـــّدل  ـــع م
الناتج المحّلي

ـــــج  ـــــات ـــــن (ال
المحلي بمليارات 

الدوالرات)
٦٫٣١٧٫٧٪٠٫٢٪٢٠٠٤
١٫٠١٩٫٢٪١٤٫٥٪٢٠٠٥
٢٢٫٣-٨٫٢٪-٥٫١٪٢٠٠٦
٩٫٩٢٧٫٨٪٣٣٫٩٪٢٠٠٧
٩٫٥٣١٫٧٪٥٤٫٤٪٢٠٠٨
٧٫٠٣٩٫١٪٧٫٣٪٢٠٠٩
٨٫٨٤٢٪٣٦٫٣٪٢٠١٠
١٫٧٤٥٫٤٪-٦٫٧٪٢٠١١
٣٫٥٤٩٫٥٪-٢٠١٢

ــدد اللبنانيين. ولــهــذا ان  فــي ع
الفورة التي شهدها لبنان في عدد 
المساكن هي نتيجة وجود نقص 
تاريخي في عددها وقد بدأ يتناقص. 
وتبقى نسبة اإلستبدال أي األبنية 
اآليلة للسقوط وهي قليلة وال يمكن 

التعويل عليها. 
وقد شكل دور التمويل السهل 
لألفراد رافًدا قوًيا لهذا النوع من 
العقارات. وقد رفعت الدولة من 
سقف التمويل ليصل إلى حوالى 
١٢٠ ألف دوالر حالًيا مع تحفيزات 
عديدة. غير أنها تظل قاصرة عن 
تأمين مساكن في المدن الرئيسة 

ألصحاب الدخل المتوسط. 

تغريب سكان العاصمة 
والمدن

فمن  حي  لسيا ا لسكن  ا ــا  م أ
جهة تأتي إيجابيته في أنه أمن 

٢٩١٩ وحدة  فقد شيدت خالله 
ثلثها   ، لعاصمة  ا فــي  سكنية 
 ١٥٠ عــن  حته  مسا تقل  فقط 
مترا مربعا. واذا اعتبرنا ان معدل 
االسعار المتداولة في العاصمة 
لألبنية الجديدة في تلك المرحلة 
للمتر  دوالر   ٣٥٠٠ مــن  تنطلق 
المربع كحد أدنى فهذا يعني أن 
أصغر الوحدات السكنية ستكلف 
بين ثمنها والضرائب المتوجبة 
عليها حوالى ٤٠٠ ألف دوالر كحد 
ــى، وصــوًال الــى أسعار أخرى  أدن
خيالية للوحدات السكنية الكبيرة 
والفخمة. يضيف عّمار أن خطر 
االجتماعي  المستوى  على  ذلك 
هــو فــرض نــزوح قسري سنوي 
على قسم من ابناء العاصمة الى 
الضواحي، فيما تتحول العاصمة 
أكثر فأكثر إلى مساكن للمغتربين 

والعرب أي السكن السياحي.

المرتفعة غير أن لبنان لم يستفد 
إال»  ليس  السياسة  بسبب  منها 
الفخم  العقاري  القطاع  فضعف 
أي السياحي. لهذا تراجع القطاع 
العقاري ٩ ٪من حجمه في العام 
 ،٢٠١٢ ٢٠١١ و١١ ٪ في العام 
ويقدر محللو آراء أن السنة الحالية 
 ٪  ١٥ بنسبة  تقلصا  تشهد  قد 
إضافية أي حوالى ٣١ ٪ خالل ٣ 

سنوات.
 

تحديات القطاع المستقبلية 
يواجه القطاع العقاري وصناعة 
البناء في لبنان جملة من التحديات 
واالستحقاقات، لعل أبرز عناوينها: 
- تــراجــع نمو الــدخــل الوطني 
الحالية  للسنة  المتوقع  السنوي 
الى ٢٪ علمًا بأنه قارب ١٠٪ في 
بعض السنوات الماضية، وهذا 
مستويات  فــي  نخفاضا  ا يعني 
القدرة الشرائية المتوفرة، وبالتالي 
المزيد من انكماش االســواق، بما 
فيها الــســوق الــعــقــاري. ويبين 
٢ تــرابــط قيمة  ـــم  الـــجـــدول رق
معدل  مع  العقارية  المشتريات 
النمو في الناتج المحلي. ففي سنة 
٢٠١١ إنخفضت قيمة العقارات 
المباعة ٦٫٧٪ عّما كانت عليه في 
٢٠١٠ نظًرا إلنخفاض النمو بأكثر 
من ٧ نقاط مئوية من ٨٫٨٪ إلى 

١٫٧٪ في الفترة ذاتها.
االستثمارات  حركة  تقّلص   -
العربية منها والوطنية، وانتشار 
حالة من االرتــبــاك والــحــذر، أدت 
وستؤدي الى جمود بعض مشاريع 
ــوال الى  البناء أو في أحسن االح

أمواًال أنقذت القطاع العقاري من 
إعتماده على اإلقتصاد الوطني 
واعطى  لــمــتــأرجــح  وا الضعيف 
أصحاب األراضي حقهم في سعر 
عادل ألراضيهم، كما يقول عّمار. 
وهو يتأثر حالًيا بالتأزم السياسي 
بين دول الخليج العربي من جهة 

والدولة اللبنانية الحالية.
غير أن األمر السلبي في إعتماد 
غير  دخل  على  العقاري  القطاع 
وطني أن من يشتري العقارات 
الــجــديــدة هــم مــن المغتربين 
ًا  نظر و لمقيمين  ا مــن  ا  ليسو و
صمة  للعا لضيقة  ا حة  للمسا
بيروت االدارية، والستنفاد قدرة 
ايجاد  على  لعقاري  ا ر  االستثما
اراضي غير مبنية في العاصمة، 
ء  للبنا لساحقة  ا الكثرية  ا فــإن 
تبنى على انقاض ابنية قديمة. 
كنموذج،   ٢٠١٠ لعام  ا ولنأخذ 

تراجع أكثر من ٣١ ٪ 
منذ ٢٠١١

ورغم أن االقتصاد اللبناني عمومًا 
يواجه تداعيات سلبية لألحداث 
السياسية واالمنية المستجدة في 
المنطقة، غير أن فرص التمويل 
لم  لسكنية  ا للشقق  لــمــدعــوم  ا
تتغير حتى اآلن وال فرص العمل 
قد نقصت بل زادت حصة الفرد من 
الدخل الوطني ثالثة أضعاف منذ 
٢٠٠٠ حتى ٢٠١٢. مما ال شك فيه 
أن تراجع معدل النمو اإلقتصادي 
يؤثر على حجم القطاع العقاري 
ليس بسبب ترابطهما بل بسبب 
تأثرهما في نفس المسبب الذي 
ء  نتها إ فبعد  إلضعافهما.  أدى 
مفاعيل إتفاق الدوحة إنتهى عهد 
الحكومات الوفاقية والتي بالرغم من 
عجزها كانت تحفظ الثقة في البلد. 
«إقتصاد الخليج عاد إلى مستوياته 

تباطؤ أهــم ورش البناء القائمة 
، والى انتشار الميل لعدم  حاليًا
االقدام على انشاء مشاريع جديدة.
لذلك فــإن الوضع االقتصادي 
الــعــام ، وكــذلــك أوضـــاع القطاع 
العقاري وصناعة البناء، يمران حاليًا 
في مرحلة حرجة ، بانتظار تطورات 
االوضاع الداخلية واالقليمية، على 
أمل أن تؤدي الى االستقرار الداخلي 
الــذي يمهد لعودة العافية الى 

القطاع.

العقار في لبنان ليس باهًظا
 ورغم الوضع الذي يمر به القطاع 
العقاري حاليًا ، يعتقد عّمار أن 
أسعاره لن تنخفض بل ستثبت 
لفترة من الزمن لحين إنفراج الوضع 
السياسي وعودة التوافق الداخلي. 
والقول ان أسعار العقارات وصلت 
إلــى ذروتــهــا وال بد أن تنخفض 
أن  إذ  راء  آ محللو  عليه  يوافق  ال 
مسببات نمو العقار في لبنان ما 
زالت قائمة وهي أوًال السيولة في 
المصارف التي تبحت عن فرص 
تمولها مع أفضلية بالطبع للعقار 
في ظل عدم توفر فرص إستثمارية 
عن  لحديث  ا ء  نكفا وإ لبلد  ا فــي 
الخصخصة ، وضعف قدرة لبنان 
التنافسية في الصناعة والزراعة. أما 
ثاني مسببات النمو فهو إقتصاد 
دول الخليج الذي خرج من أزمته 
وحيث اليد العاملة اللبنانية ورغبة 
الخليجيين في زيارته قائمة، وإن 
توقفت حالًيا فستعود إلى سابق 
عهدها مع إنتهاء الوضع السياسي 

الداخلي.

جدول رقم ٢: مقارنة معدل نمو قيمة العقارات 
المباعة مع الناتج المحلي


