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شغل موضوع القروض السكنية املدعومة من مرصف لبنان، خالل االسابيع املاضية، 
معظم اللبنانيني الذين يستفيدون منها. وهذه القروض متنحها املصارف بواسطة 
توقفت  بعدما  العسكريني،  واسكان  االسكان  ومرصف  لالسكان  العامة  املؤسسة 
املصارف عن منحها اثر تعميم مرصف لبنان الذي وضع "كوتا" لكل مرصف تتعلق 

باالموال املخصصة  للقروض السكنية املدعومة 

إقتصاد
عصام شلهوب

القروض السكنية شغلت املسؤولني واللبنانيني:
الحل بإجراءات إستثنائية وحوافز تشجيعية

خالل  عون  ميشال  الجمهورية  رئيس  اكد 
"هناك  ان  الوزراء  ملجلس  جلسة  انعقاد 
ازمة اجتامعية - اقتصادية طارئة تعاين منها 
توقف  هي  دون،  وما  املتوسطة  الطبقات 
املصارف عن منح قروض اسكانية مدعومة". 
واخترص املشكلة بان مثة طلبا استثنائيا عىل 

الرتب  سلسلة  زيادة  بعد  السيام  القروض 
والرواتب، فضال عن ان الركود يف قطاع البناء 
واالسكان جعل سعر الشقق السكنية ينخفض 

ما زاد الطلب عليها.
ودعا الرئيس عون اىل اتخاذ سلسلة خطوات 
رضورية للمعالجة، طالبا من الوزراء املعنيني 

التواصل يف ما بينهم ومع حاكم مرصف لبنان، 
اليجاد حل عاجل لهذه االزمة االجتامعية.

اييل  االبنية  ومنشئي  تجار  جمعية  رئيس 
اىل  العام"  "االمن  مع  حوار  يف  اشار  صوما 
القروض  عملية  يف  لبنان  دور ملرصف  ال  ان 
اجراءات  اتخاذ  اىل  الدولة  ودعا  االسكانية، 
املطلوبة.  االموال  خاللها  من  تؤمن  وحوافز 
بدوره، رأى امني رس جمعية مطوري العقار 
الدعم  قرار وقف  ان  فارس  لبنان مسعد  يف 
هيئة  انشاء  متمنيا  العقارية،  السوق  شل 
والدراسات  الخطط  تضع  لالسكان  عامة 

لسياسة اسكانية سليمة.

االسكانية  القروض  ازمة  اسباب  هي  ما   ■
واىل اين تتجه؟

حاليا  املتبعة  االسكانية  القروض  تعتمد   □
وهو  االلزامي.  االحتياطي  يسمى  ما  عىل 
املصارف  من  املودعة  االموال  عن  عبارة 
هذه  ومتثل  لبنان.  مرصف  لدى  التجارية 
االيداعات نحو 20% من اموال كل مرصف. 
وقد سمح مرصف لبنان باستعامل 10% من 
االسكانية،  القروض  لدعم  االحتياطي  هذا 
علام ان هذا االجراء ساهم فيها منذ وقت 
بشكل  مسؤوال  ليس  لبنان  مرصف  طويل. 
مبارش عن هذه القروض، وال يستطيع تاليا 
الن  االحتياطي،  عىل  االعتامد  يف  االستمرار 
عىل  املحافظة  عليه  تحتم  عمله  طبيعة 
باملال  الترصف  يستطيع  وال  املودعني  اموال 
املخصصة   %10 نسبة  نفاد  بعد  املوجود 
التي نواجهها  السكنية. الصعوبات  للقروض 
عىل مختلف الصعد، وخصوصا تلك املتعلقة 

عن  والعرب  االجانب  املستثمرين  باحجام 
االستثامر يف لبنان، سببت تراجعا يف تحريك 
عملية  عىل  واثرت  االقتصادية،  العجلة 
املالية  القدرات  بالتايل  وتراجعت  االنتاج. 
لدى الدولة واملواطن، االمر الذي ساهم اىل 

حد كبري يف االزمة املعاشة.

مدروسا  االلزامي  االحتياطي  يكن  امل    ■
وفق الحاجات املطلوبة؟ ما هو سبب نفاد 

النسبة؟ هذه 
فقط  تنحرص  مل  املعطاة  القروض  الن   □
وحتى  واملتوسط  املحدود  الدخل  بذوي 
اىل  ذلك  تعدى  بل  الحرة،  املهن  اصحاب 
وصلت  كبرية  بكميات  امليسورين  اقراض 
بعض االحيان اىل نحو 700 و800 الف دوالر. 
هذه القيمة ميكن ان تؤمن قروضا لنحو 4 او 
ما  املحدود،  الدخل  اصحاب  من  اشخاص   5
ادى بشكل كبري جدا اىل نفاد املال املخصص 

صوما: حلول ازمة 
القروض االسكانية حزازير

اذا ذهب قطاع البناء، 
كل شيء سيذهب

رئيس جمعية منشئي وتجار االبنية اييل صوما.

لالسكان. كان من املفرتض ان تكفي االموال 
القروض  لتأمني  لبنان  مرصف  ضخها  التي 
هذه  من  الثامن  الشهر  لغاية  االسكانية 
السنة. لكن هذه املبالغ سحبت من اصحاب 
الرواتب املرتفعة، االمر الذي  دفع باملصارف 
اعالن  اىل  لها،  املخصصة  املبالغ  نفاد  بعد 
التوقف عن اعطاء القروض او تنفيذ العقود 
رئيس  تدخل  جاء  ازمة.  وّلد  ما  املوقعة 
حاكم  رشح  اىل  استامعه  بعد  الجمهورية 
املشكلة  ليحل  االزمة،  السباب  لبنان  مرصف 
عقودهم  وقعت  للذين  اي  حرصي،  بشكل 
يستتبع  ان  عىل  للتنفيذ،  جاهزة  واصبحت 

درس سبل معالجة االزمة من اساسها.

■ كيف ستتم املعالجة؟
عملية  يف  لبنان  ملرصف  دور  ال  قانونا   □
املحافظة  فقط  دوره  االسكانية.  القروض 

عىل النقد.

■  دور من اذا؟
توفري  واجبها  من  التي  الدولة  دور   □
عرب  القضايا،  هذه  ملثل  الالزمة  االموال 
خاللها  من  تؤمن  وحوافز  اجراءات  اتخاذ 
االموال املطلوبة. االستمرار يف االقرتاض من 
لالستثامر،  قابال  يعد  مل  االلزامي  االحتياط 
دهنو  "من  اي  املربد،  يلحس  كمن  وهو 

سقيلو".

■ لكن يبدو ان املصارف مستفيدة من هذا 
لحرص  محاوالت  مثة  وان  خصوصا  الوضع، 

القروض االسكانية بها؟
□ املصارف ال تعطي قروضا اسكانية بعيدة 
املدى، ومع الفوائد املرتفعة التي تتقاضاها 
اذا  فكيف  منها.  االقرتاض  احد  يستطيع  ال 

كانت القروض هي للمدى القصري؟

■ هل تتوقع اذا انهيار القطاع؟
لبنان  مرصف  يؤمنها  كان  التي  املبالغ   □
 60 نحو  وهناك  ككل،  البناء  قطاع  تدعم 
مهنة تدور يف فلك هذا القطاع. فاذا ذهب 
تأمني  نستطع  مل  واذا  يذهب،  يشء  فكل 
القروض لذوي الدخل املحدود فمن سيقدم 

عىل الرشاء؟

■ والحلول كيف تتوقعها؟
بداية  االمور.  لرتتيب  حزازير  انها   □

سيتوقف قطاع البناء، وستتوقف القروض 
اىل حني ايجاد الحل املناسب. وهذا الحل 
هو قيد الدرس ويعتمد عىل تأمني االموال 
تبغي  النها  املصارف  نطاق  خارج  من 
بشكل  املوطن  مصلحة  وليست  الربح 
واملؤسسة  االسكان  مرصف  ساهم  عام. 
العسكرية  واملؤسسة  لالسكان  العامة 
لالسكان باعطاء قروض الصحاب املداخيل 
وغريهم  وضباط  قضاة  من  املرتفعة 
من  جدا  متدنية  وفوائد  كبرية  ومببالغ 
هذا  عىل  املرتتبة  النتائج  احتساب  دون 
حل  ايجاد  املطلوب  القروض.  من  النوع 
ال  املوقتة  الحلول  كل  للموضوع.  جذري 
ظل  يف  خصوصا  املرجوة  النتيجة  تؤمن 
نخاف  نحن  الصعب.  االقتصادي  الوضع 
القروض  توقف  نتائج  اوىل  تكون  ان  من 
نطاق  اتساع  املحدود  الدخل  لذوي 
لذا  االزمة.  دائرة  اتساع  وبالتايل  الهجرة، 
عىل املسؤولني وضع دراسة استثنائية لكل 

املشاكل التي نعاين منها.

■  هل نحن امام فقاعة عقارية مثال؟
ان  ميكن  تدرس  التي  الحلول  ان  اعتقد   □
ما  املناسبني  والحل  املخرج  ايجاد  اىل  تؤدي 

يؤمن االطمئنان للمواطن.

■ ما هي عنارص هذا الحل؟

عىل  محافظة  بدقة  تدرس  العنارص   □
استمرارية دوران العجلة االقتصادية. من دون 

قروض اسكانية الكارثة ستحل عىل الجميع.

■ متى ترى هذه الحلول النور؟
لبنان  مرصف  وحاكم  الجمهورية  رئيس   □
اهمية  املوضوع  يولون  املصارف  وجمعية 
قصوى، مع االمل يف ان يعود االنتعاش قريبا 

اىل القطاع.

دعم  وقف  قرار  انعكاسات  هي  ما   ■
العقاري  القطاع  عىل  االسكانية  القروض 

ككل؟
□ قرار وقف الدعم شل السوق العقارية 
وضع  يف  املحدود  الدخل  اصحاب  وجعل 
ال يحسدون عليه. هذه الطبقة تلتزم دفع 
املتوافرة  االمكانات  وضمن  متوجباتها 

بشكل دقيق وسليم، خصوصا وان السكن 
مبالغ  لبنان  مرصف  ضخ  مقدس.  لديها 
اضافية لحل ازمة القروض املتوقفة تفاديا 
يقطع  ال  وحتى  التعقيد،  شديدة  الزمة 
اللبناين  املواطن  ثقافة  بهم. تستند  الحبل 
اساسيني:  عنرصين  اىل  واملغرتب  املقيم 
من  ابنائه.  وتعليم  مسكن،  رشاء  او  بناء 

فارس: مؤسسات االسكان
ال تقوم اال بدور الوسيط

ميتلك مسكنا يستقر يف وطنه، لكن الدولة 
املدى.  بعيدة  اسكانية  نظرة  متتلك  ال 
املؤسسة العامة لالسكان ال تقوم اال بدور 
واملصارف  املقرتض  املواطن  بني  الوسيط 
التجارية، وكذلك ال قيمة ملرصف االسكان 
عىل  فقط  تقوم  فيه  االيداعات  الن 

تأمينات الخدم. ال سياسة اسكانية 
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حقيقية ومتينة، وهو امر من مسؤولية 
مسؤولية  من  وليس  فقط،  الدولة 
الخاص.  والقطاع  لبنان  املصارف ومرصف 
لذا من الرضوري اقامة ورشة عمل لدرس 
جهود  وتضافر  لبنان،  يف  االسكاين  الواقع 
املعضلة.  لحل  والخاص  العام  القطاعني 
يف  وكفاية  ومعرفة  اصحاب خربات  هناك 
الدولة ميكنهم وضع الحل املناسب، ونحن 
الخطوات  بكل  معرفة  عىل  خاص  كقطاع 

الواجب اتخاذها.

■ ما هي هذه الخطوات؟
اصحاب  تساعد  معادلة  وضع  علينا   □
الدخل املحدود، عرب وضع قانون الرشاكة 
موضع  والخاص  العام  القطاعني  بني 
بقطاع  مهنة   70 نحو  تتعلق  التنفيذ. 
دعمه  لبنان  مرصف  حاول  لذا  البناء، 
تساعد عىل  اقتصادية  ايجاد دورة  بهدف 
بات  لبنان  يف  والنمو  االقتصادي،  النمو 
لوال  العقاري.  القطاع  عىل  حاليا  يعتمد 
الف  الـ300  فئة  لكانت  املركزي  دعم 
هنا  من  طويلة.  مدة  منذ  توقفت  دوالر 
تضع  لالسكان  عامة  هيئة  انشاء  يجب 
التنفيذ  الخطط والدراسات، وتساعد عىل 

كبقية الهيئات املوجودة اليوم.

هل  املوجودة،  املؤسسات  عن  ماذا   ■
يلغى دورها؟

العامة  واملؤسسة  االسكان  مرصف   □
عىل  املشكلة.  حل  ميكنهام  ال  لالسكان 
ملؤسسة  العام  املدير  ان  من  الرغم 
شاملة  خطة  وضع  لحود  روين  االسكان 
لكنه  االزمة،  حل  عىل  تساعد  لالسكان 
اليه من املسؤولني  يحتاج اىل من يستمع 

ويقوم مبساعدته عىل اطالق خطته.

■  اىل اين تتجه االزمة حاليا؟
□ قرار حاكم مرصف لبنان االخري مل يحل 
بالقروض  املتعلق  الجزء  حل  بل  االزمة، 
لكن  التنفيذ.  قيد  هي  والتي  العالقة 
اليوم  شقة  ميتلك  ان  يريد  الذي  املواطن 

ماذا تقول له؟ هل ينتظر اىل سنة 2019 
حتى صدور الرزمة الجديدة؟ عىل الدولة 
حلوبا،  بقرة  العقاري  القطاع  اعتبار  عدم 
الرضيبية  االجراءات  تضاعف  ان  ويجب 
لالقتصاد  رضورة  القطاع  هذا  حقه.  يف 
حتى  له  الحوافز  تقديم  ويجب  الوطني 
من   %40 وان  خصوصا  وينمو،  يستمر 
امر  هذا  فهل  الدولة،  اىل  تذهب  كلفته  
نسبة  تتعد  مل  بلد  يف  ومقبول؟  طبيعي 
اقتصادية  ازمة  يف  ومير   %1,2 فيه  النمو 
خانقة، ال مجال لزيادة الرضائب والرسوم، 
القطاعات  بل يجب خفضها حتى تتمكن 

من االستمرار.

■  هل تعتقد ان القطاع العقاري توقف 
اعادة  يف  دورا  للمصارف  ان  ام  اليوم، 

اطالقه؟
ومرصف  املصارف  بني  العالقة  مرت   □
او  الفائدة  برامج عدة عرب دعم  لبنان يف 
نسبة  تتعدى  ال  متدنية  بفوائد  االقراض 
العمل  يستمر  ان  املصارف  يهم  لذا   .%2
الذي  الخلل  لكن  القطاع.  هذا  دعم  يف 
يحذر من  املال. هناك من  نفاذ  وقع هو 
لبنان  اليونانية.  االزمة  تشبه  ازمة  دخول 
من  والخوف  اليوم  االزمة  يعيش  كله 

املستقبل.

■  ماذا عن االسعار، اال تعترب ان ارتفاعها 
من اسباب االزمة؟

□ اسعار العقار يف لبنان عام 2005 كانت 
من ارخص االسعار يف املنطقة، واستمرت 
عندما   2008 عام  اىل  الحال  هذه  عىل 
وقعت االزمة املالية العاملية، فشهد لبنان 
بهدف  اليه  االموال  دخول  من  موجة 
العقار،  يف  استثمر  من  منهم  االستثامر. 
املصارف.  يف  امواله  وضع  من  ومنهم 
هذه  من  استفادوا  العقاريون  املطورون 
ان  يجب  كان  االسعار.  فرفعوا  الهجمة 
الذي  بالشكل  ليس  االسعار ولكن  تصحح 
الحرب  بدأت   2011 عام  فيه.  ارتفعت 
السورية فبدأ لبنان يتأثر بها، وقد طاولت 

الشقق  فئة  الحرب  لهذه  السلبية  االثار 
الثمن.  املرتفعة 

■ ماذا عن املضاربات العقارية؟
□ هناك نحو 5% فقط من حجم السوق 
يف  املضاربات  ضمن  تدخل  اللبنانية 
الشقق السكنية. وقد اكد حاكم مرصف 
من  للتأكد  فريقا  سيشكل  انه  لبنان 
مستحقيها  اىل  السكنية  القروض  وصول 
اىل  يشري  ما  املحدود،  الدخل  ذوي  من 
النقدي،  للوضع  املركزي  من  جاد  وعي 
الدولية  النقد  مؤسسات  وان  خصوصا 
الوضع،  هذا  من  حذرت  قد  كانت 
الدعم.  وقف  سنوات   3 منذ  وطلبت 
خاص  استثامري  هدف  قيام  املطلوب 
من  ترسم  والخاص  العام  القطاعني  بني 
وبتمويل  واضحة  اسكانية  سياسة  خالله 
عىل  السكنية  الحاجات  وتوزع  شفاف، 
من  منطقة.  كل  حاجة  وفق  املناطق 
للشباب  حوافز  اعطاء  الرسيعة  الحلول 
انعاش  عىل  تساعد  واملغرتب  املقيم 

عملية رشاء الشقق.

5% فقط من حجم
السكنية يدخل  الشقق 

ضمن املضاربات

امني رس جمعية مطوري العقار يف لبنان مسعد فارس.

إقتصاد


