
 

 !! "االنسحاب الخلیجي العقاري من لبنان "حكي سیاسة
  

یة في السنوات االخیرة من صدمات وازمات متتالیة سببتھا الحرب السوریة وتداعیاتھا على لبنانعانت القطاعات االقتصادیة ال
إال ان القطاع المصرفي حائز على مرتبة "النمو" بمعدالت مقبولة بالمقارنة مع االوضاع المحیطة، في حین لبنان ، 
 .تصادیة االخرىمرتبة "الصمود" من بین القطاعات االق القطاع العقاري تصدر

 
تغیرت االمور حیث كشفت إحصاءات المدیریّة العاّمة للشؤون العقاریّة عن التراجع الكبیر في  2016اال انھ بعد بدایة العام 

معاملة،  4295بحیث تراجع عدد المعامالت العقاریّة إلى   أداء القطاع العقاري في لبنان خالل شھر كانون الثاني من ھذا العام
 .. ویأتي ھذا اإلنكماش باألخّص فیرسوم التسجیل في العام القادم2015   معاملة في شھر كانون األّول 6749من 

 
معاملة في شھر كانون  3551% من 20.95ارتفع بنسبة   وفي التفاصیل اوضحت المدیریة ان عدد المعامالت العقاریة السنویة

 899.12ملیون دوالر، من  524.81إلى   تراجعت 2016انون الثاني ، ولكن قیمة المعامالت العقاریّة في شھر ك2015الثاني 
 .2015ملیون دوالر في شھر كانون األّول 

 
في المقابل، بقیت قیمة معامالت المبیع العقاریّة مستقّرة نسبیّاً على صعید سنوّي. في ھذا اإلطار، تراجع متوّسط قیمة المعاملة 

، مع 2015دوالر في شھر كانون الثاني  147797، مقابل 2016شھر كانون الثاني  دوالر في 122192العقاریّة الواحدة إلى 
 .2015% في نھایة العام 2.20%، مقارنةً بنسبة 1.77العلم أّن حّصة األجانب من عملیّات المبیع العقاریّة قد تراجعت إلى 

 
الیوم بالمستویات التي قد یصل الیھا القطاع العقاري كل ھذه االرقام والنسب اتت قبل التوترات الخلیجیة اللبنانیة فما بالك 

اللبناني خاصة بعد تصریح امین سر مجلس العمل واالستثمار في السعودیة ربیع االمین الذي كشف ان االستثمارات والمشاریع 
ا تأثیرھا االقتصادي الخلیجیة في لبنان باتت تٌعد على أصابع الید، وان امالك وعقارات السعودیین في بیروت وجبل لبنان لھ

 .واكثرھا الیوم معروٌض للبیع
 

ھل ھذه التصاریح والتھویالت السیاسیة مجرد حملة إعالمیة تھدف الى تخویف المستثمرین ام فعال االنسحاب العقاري الخلیجي 
 .والسعودي بشكل خاص، ملموس في الساحة العقاریة اللبنانیة

  
 

 إشاعات غرضھا التھویل
  

 د یبیع اال لیربحفارس: ال أح -
  

كان لـ"اإلقتصاد" مقابالت مع خبراء عقاریین نقلوا فیھا وضع السوق العقاري اللبناني قبل التوترات الخلیجیة اللبنانیة واسباب 
أعوام حتى اآلن، ورأیھم بالموقف الخلیجي ومدى صحة تطبیقھ على ارض الواقع بعیدا عن  3حالة الركود العقاري منذ 

  .اسیةالتھویالت الس
  

حیث اوضح رئیس نقابة   الماضیة، 3ولدراسة الوضع العقاري اللبناني كان ال بد لنا من االتجاه الى تقییم اداءه بالسنوات الـ
الماضیة كان وال یزال  3وسطاء االستشاریین العقاریین في لبنان مسعد فارس ان السوق العقاري اللبناني على مدى االعوام الـ

 .ح ذاتي للسوق" وال یعتبرھا مرحلة ركودیمر بمرحلة "تصحی
  

ویرى فارس ان اسباب ھذا الوضع مرتبطة بتداعیات االزمة السوریة واإلقتصاد العالمي الذي ادى الى تراجع الطلب في جمیع 
 .القطاعات

 
% من 70% الى 60  اما حول موضوع االنسحاب الخلیجي العقاري من لبنان كشف فارس ان النقابة التي تُشرف على

العملیات العقاریة في لبنان لم تشھد اي من حاالت التزعزع المذكورة ولم یلمس مسعد نیة الخلیجیین والسعودیین بشكل خاص 
 .لبیع عقاراتھم في لبنان
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ھو وتعلیقاً عن االخبار المتداولة حول االنسحاب الخلیجي من السوق العقاري اللبناني یقول فارس: " كل ما یتم تداولھ مؤخراً 

السیاسة لن تتغلب على التجارة اوالمحبة المتبادلة بین العرب، مستندا الى السنوات الماضیة   "َحكي سیاسیة". موضحا ان
 .یوضح فارس ان لبنان شھد ظروف و ضغوطات مماثلة ولكن بعد فترة عادت االمور الى مجاریھا

لبناني او حتى طائفة تھُجر عقاراتھا وتبیعھا فقط للخروج من  لم ارى خلیجي او  واضاف " ال احد یبیع اال لیربح... انا شخصیا
 "!!السوق

 
ویصف فارس القطاع العقاري اللبناني بـ"المتین" ولو لم یكن كذلك لدمرتھ االزمة السوریة واالقتصاد العالمي المتدھور مؤخرا 

 .لعقار لصغر مساحة البلدكما یعتبر المجال العقاري اللبناني یتمیّز عن ذویھ ألنھ مبني على "نُدرة" ا
وفي سیاق متصل حول عالقة العرض والطلب في السوق یكشف فارس ان الطلب على الشقق الكبیرة ذات االسعار المرتفعة 

فالسوق في حالة تتحدد  -لألسر الجدیدة بشكل خاص-انخفض النھا اصبحت من "الكمالیات"، اما الطلب على الشقق المتوسطة 
 .الیومیة المتغیرةكل یوم بحسب الظروف 

  
  
  

 


