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مجتمع وإقتصاد
تقرير

قطاع البناء في لبنان

تخمة
الوحدات الكبيرة
ال تزال أسعار الشقق السكنية
تعاند الضغوط .بحسب دراسة
حديثة ،يعمد المطورون
العقاريون إلى ّ
التكيف مع الواقع
احتماالت
الحالي ،وهو ما يبعد
ّ
تراجع األسعار ْبنسب كبيرة ،أقله في
هذا العام .لكن هناك مشكلتان قد
تغيران المشهد ،فأصحاب الشقق
الكبيرة عاجزون عن تسييلها ،كما
أن المطورين الصغار ومن هم
في الوسط يحتاجون إلى السيولة
لخدمة ديونهم أو ألنهم استنزفوا
ثرواتهم الشخصية
في مشاريع البناء
فيفيان عقيقي
ّ
تستقر أسعار الشقق على املستوى
ن ـف ـســه م ـن ــذ أربـ ـ ــع س ـ ـنـ ــوات ،ب ـعــدمــا
كانت ترتفع ّ
تدرجيًا .هذا االستقرار
ّ
فــي األس ـع ــار نــاتــج مــن عــوامــل ع ــدة،
م ــن ض ـم ـن ـهــا -1 :الـ ـح ــرب ال ـس ـ ّ
ـوري ــة
الـتــي أرخ ــت بظاللها عـلــى قطاعات
ع ـ ّـدة -2 .انخفاض الطلب الخليجي
ّ
اللبنانية.
واالغترابي على العقارات
ّ
ق ـبــل عـ ــام  ،2012ت ــرك ــز ال ـب ـن ــاء على
ال ــوح ــدات الـسـكـنـ ّـيــة ذات املـســاحــات
الكبيرة ،مستقطبًا الزبائن من دول
الخليج واملغتربني اللبنانيني ،وبلغ
ه ــذا املـنـحــى أوج ــه بــن عــامــي 2010
ّ
–  ،2011إل أن تــراجــع أسـعــار النفط

وتأثيره على تحويالت املغتربني من
ّ
الخليجية سفر
جهة ،وحظر الــدول
رعاياها إلــى لبنان من جهة أخــرى،
ك ــان لـهـمــا أث ــر س ـل ـبـ ّـي ع ـلــى ال ـســوق
ّ
العقارية في لبنان.
ّ
ك ــان املـ ـط ــورون الـعـقــاريــون قــادريــن،
قـ ـب ــل عـ ـ ــام  ،2012عـ ـل ــى بـ ـي ــع ك ــام ــل
ال ـ ــوح ـ ــدات امل ـب ـن ـيــة ف ــي أي م ـش ــروع
(علمًا بــأن  %30منها كــانــت ال تــزال
ّ
مطورو
قيد اإلنشاء) .حاليًا ،يعاني
العقارات ،وتحديدًا أصحاب مشاريع
الـ ــوحـ ــدات ال ـس ـك ـنـ ّـيــة ذات امل ـســاحــة
الكبيرة ،أزم ــة فــي تسييل الــوحــدات
املبنية .بــات مـخــزون هــذه الــوحــدات
مــرت ـف ـعــا ( %70مـنـهــا دون زب ــائ ــن).
هـ ـ ـن ـ ــاك عـ ـ ــوائـ ـ ــق تـ ـعـ ـت ــرض ت ـح ــوي ــل
الوحدات الكبيرة إلى وحدات أصغر،
أبــرزهــا عــدم وجــود مــواقــف سيارات
كــاف ـيــة ف ــي امل ـب ــان ــي املـ ـش ـ ّـي ــدة .راه ــن
املـطــورون خــال السنتني املاضيتني
ّ
تحسن الـســوق،
(دون نتيجة) على
م ــع ت ــدف ــق ال ـس ــوري ــن ال ـه ــارب ــن من
الـ ـ ـح ـ ــرب ،ب ـي ــد أن أص ـ ـحـ ــاب ال ــدخ ــل
العالي منهم جعلوا من لبنان مركز
ترانزيت تمهيدًا النتقالهم إلــى بلد
ثــالــث ،واسـتـقـ ّـروا خــال مكوثهم في
شقق بــاإليـجــار أو فــي الـفـنــادقّ ،أمــا
أصحاب الدخل املحدود فقد اختاروا
العيش في شقق صغيرة باإليجار.
ه ــذا مــا تـشـيــر إل ـيــه دراس ـ ــة ،أعـ ّـدتـهــا
شـ ـ ــركـ ـ ــة  RAMCOاالسـ ـ ـتـ ـ ـش ـ ـ ّ
ـاري ـ ــة
ال ـع ـق ـ ّ
ـاري ــة ،ش ـم ـلــت  248م ـب ـنــى قيد
اإلن ـ ـ ـشـ ـ ــاء ف ـ ــي  61حـ ـي ــا ف ـ ــي مـحـيــط
بيروت.
تقول الدراسة إن األسعار ال تتراجع،
إال أن بـ ـع ــض أصـ ـ ـح ـ ــاب املـ ـش ــاري ــع
ي ـقــومــون ب ـعــرض ح ـســومــات ت ــراوح
بني  10و.%20
ب ـح ـس ــب ال ـ ـ ــدراس ـ ـ ــة ،ه ـ ـنـ ــاك %29.8

مــن امل ـشــاريــع قـيــد اإلن ـج ــاز خفضت
أسـ ـع ــاره ــا ،وت ـت ــوق ــع  %13.3زيـ ــادة
األس ـ ـ ـعـ ـ ــار ،ف ـي ـم ــا ح ــافـ ـظ ــت %56.9
على أسـعــارهــا مــن دون تغيير .كما
انـخـفـضــت أس ـع ــار ب ـيــع ال ـش ـقــق قيد

انخفضت أسعار الشقق
قيد اإلنجاز في بيروت
بنسبة  1.2%فقط

اإلنـ ـج ــاز ف ــي ب ـي ــروت بـنـسـبــة %1.2
عام  ،2015بعدما بلغت هذه النسبة
 %0.7عام .2014
راهنًا ،يعتمد الطلب على العقارات
عـ ـل ــى امل ـ ـص ـ ــادر امل ـح ـل ـي ــة (أي عـلــى
املقيمني في لبنان) ،وبالتالي انقلبت
األرقـ ـ ــام ،فـبـعــدمــا ك ــان الـطـلــب ط ــوال
الـسـنــوات املاضية خارجيًا (أجانب
وم ـغ ـت ــرب ــن) ب ـن ـس ـبــة  ،%60ت ـح ـ ّـول
داخليًا بنسبة  .%80ويبحث هؤالء
ّ
العقارية ذات املساحات
عن الوحدات
ّ
املطورين العقاريني
الصغيرة ،ما دفع
إلى تكييف العرض مع الطلب ،الذي
ّ
العقارية
كــان له أثـ ٌـر في دفــع السوق
إلى األمام ،فبحسب نقابة املهندسني
في بيروت وطرابلس ،نمت صناعة
البناء والتشييد فــي األشـهــر الستة

مؤشر

 %65من زبائن سوق الجنس تقل أعمارهم عن  30سنة
 % 51مـ ــن زبـ ــائـ ــن س ـ ــوق ال ـج ـن ــس فــي
لبنان تــراوح أعمارهم بني  22و 29سنة.
تنخفض حـ ّـصــة الـفـئــة الـعـمــريــة بــن 30
و 34سنة الــى  .%22أمــا مــن هــم فــوق الـ
 35سنة وتحت ال ـ  21سنة فتبلغ حصة
كــل مــن هــاتــن الـفـئـتــن نـحــو  .%14هــذه
التقديرات وردت في دراسة ملنظمة "كفى
عـنــف واس ـت ـغــال" ،اسـتـنــدت إلـيـهــا ورقــة
"السياسات حول االتجار بالنساء" ،التي
أع ـ ّـده ــا الـتـجـمــع الـنـســائــي الــديـمــوقــراطــي
اللبناني.
تلقي هــذه الــدراســة الـضــوء على الوضع
الشخصي لزبائن ســوق الجنس ،إذ إن
النسبة األعـلــى منهم ( )%35يرتبطون
بـ ـع ــاق ــة ع ــاطـ ـفـ ـي ــة ،ت ـل ـي ـه ــا ن ـس ـب ــة غـيــر
املرتبطني ( ،)%33ثم املتزوجني (،)%24
وتبلغ نسبة الخاطبني .%4
بـ ـحـ ـس ــب م ـ ــا ورد ف ـ ــي ورق ـ ـ ـ ــة ال ـت ـج ـم ــع
النسائي الديموقراطي حول أسباب رواج
ســوق الجنس ،فــإن االعتقاد السائد في

املجتمع هو أن الدعارة تخفف من حاالت
االغـتـصــاب ،واعتبار الــرجــل أن ممارسة
الجنس حق طبيعي وبيولوجي له لتحقيق
ال ـت ـس ـل ـيــة وإثـ ـبـ ــات ذك ــوريـ ـت ــه واك ـت ـس ــاب
ال ـخ ـب ــرة ،إض ــاف ــة إلـ ــى م ـش ــاه ــدة األفـ ــام
اإلباحية والرغبة في إعادة تمثيلها.
تشير الــورقــة الــى تركز شبكات الدعارة
على طول الساحل اللبناني ،إال أن نسبة
 %70منها تتركز في جونية واملعاملتني،
حيث تنشط املالهي الليلية ،أو ما يعرف
بـ"السوبر نايت كلوب" والـ"بارات" ومراكز
التدليك .وتعمل هذه الشبكات في جبيل
أي ـض ــا ،وك ــذل ــك ن ـهــر ال ـك ـلــب ،املـعــامـلـتــن،
ال ـص ـف ــرا ،الـ ـب ــرب ــارة ،ال ـك ـس ـل ـيــك ،ال ـح ـمــرا
وب ـعــض الـشـقــق فــي ب ـي ــروت .وقـ ـ ّـدر عــدد
بيوت الدعارة ،التي تعرف القوى األمنية
بــوجــودهــا ،بنحو  13ملهى ،يحتوي كل
مـلـهــى عـلــى حــوالــى  15ف ـتــاة ،بــاإلضــافــة
إلــى البيوت الكبيرة كالسوبر نايت التي
تحتوي كل منها على  60فتاة على األقل.

 ،2016وارت ـف ــع عــدد
األولـ ــى مــن ع ــام
ّ
رخ ـ ــص الـ ـبـ ـن ــاء (مـ ــؤشـ ــر اف ـت ــراض ــي
ل ـحــركــة الـ ـس ــوق ال ـع ـق ـ ّ
ـاري ــة) بنسبة
 %13.82م ـ ــن  7378ف ـ ــي حـ ــزيـ ــران
 2015إل ــى  8480فــي حــزيــران ،2016
م ــا ان ـع ـكــس ب ـ ــدوره ع ـلــى تسليمات
االسمنت ،التي ارتفعت في حزيران
 2016بنسبة  ،%10بحسب مصرف
لـبـنــان ،ووص ـلــت إيــرادات ـهــا إل ــى 2.5
مـ ـلـ ـي ــون ط ـ ــن مـ ـق ــاب ــل  2.27م ـل ـيــون
طــن فــي ح ــزي ــران  .2015فـيـمــا تشير
بيانات السجل العقاري إلى ارتفاع
املـ ـع ــام ــات ب ـن ـس ـبــة ( %4.4أغ ـل ـب ـهــا
ّ
مقدمة من مواطنني لبنانيني) وهي
ّ
ناتجة بـصــورة رئيسية مــن ارتـفــاع
ّ
العقارية بنسبة
معامالت الوحدات
 ،%5وتسجيل األراض ــي والـعـقــارات

