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إقتصاد

القروض  ازمة  وجدت  واالقتصادية،  واالمنية  السياسية  االزمات  عن  معزل  يف 
لفرتة  تعليقها  بعد  واملتوسط،  املحدود  الدخل  لذوي  الحل   اىل  منفذا  السكنية 
امتدت منذ منتصف شباط، وتراجعت عن  واجهة االزمات االجتامعية واالنسانية 
مبدئيا يف انتظار التفاصيل التي عىل املسؤولني يف وزارة املال واملؤسسة ترجمة 

ما اتفق عليه

أزمة القروض السكنية لذوّي الدخل املحدود والعسكريني:
إنفراج ينتظر التفاصيل و... وزارة تخطيط وإسكان

هذه االزمة هددت لفرتة وجيزة جوهر حقوق 
االمم  اقرته  الذي  السكن  يف  الحق  يف  االنسان 
ما  عليه  ودولية.  اقليمية  ومنظامت  املتحدة 
الذي  الحل  اىل  التوصل  تم  وكيف  الذي جرى 

ستظهر آليته يف وقت قريب.
العامة لالسكان  ومعها جهاز  املؤسسة  علقت 
االمن  وقوى  الجيش  يف  العسكريني  اسكان 
الداخيل واالمن العام وامن الدولة منذ منتصف 
نصت  التي  السكنية  القروض  برامج  شباط،  
لبنان  مرصف  بني  التعاون  بروتوكوالت  عليها 
لالسكان،  العامة  واملؤسسة  املصارف  وجمعية 
واملصارف  العسكري  االسكان  اجهزة  بني  وما 
برشوط  بالعسكريني  خاصة  بعقود  اللبنانية 
لتسهيل متلك مساكنهم ملزيد  وفوائد مخفضة 

من االستقرار االجتامعي والعائيل.
السبب املعلن لالزمة ان ما وفره مرصف لبنان 
سياسة  لدعم  مبالغ  من  شباط  من  االول  يف 
 750 بقيمة  مخفضة،  بفوائد  السكني  االقراض 
تبخرت  قد   ،2018 للعام  لبنانية  لرية  مليار 
يحسب  مل  قياسية  وبرسعة  قليلة  ايام  خالل 
تقديم  عن  املصارف  توقفت  حسابا.  لها  احد 
املعقودة  االتفاقات  عىل  والتوقيع  القروض 
العسكرية  االسكان  واجهزة  واملؤسسة  بينها 
واملقرتضني. السبب الذي عّبت عنه املصارف يف 
اكرث من وسيلة هو نفاد املبالغ التي خصصت 
االقراض  سياسة  لدعم  لبنان  مرصف  من 
السكني بالفوائد املدعومة ملوازنة العام 2018، 
بحجة انها جاءت يف بداية العام املايل الجديد 
لتغطية كلفة العجز الحاصل من جراء القروض 
بدعم  املمنوحة  وتلك  املؤسسة،  عب  املمنوحة 

جورج شاهني

 2017 العام  املركزي خالل  املرصف  من  مبارش 
كثافة  تاريخه، عدا عن  اىل  واملؤجل تسديدها 
محتسبة  تكن  مل  مبعدالت  القروض  طالبي 

مسبقا وبدقة.
رياض  لبنان  مرصف  حاكم  لفت  جهته،  من 
انه  اىل  الجمهورية  رئيس  لقائه  بعد  سالمة 
يف  دوالر  مليار  نصف  مبلغ  املصارف  "اعطى 
شباط للقروض السكنية، وفقا للكوتا املخصصة 
للراغبني يف رشاء  اعطائها  بهدف  لكل مرصف، 
شقق سكنية. اال ان هذا الدعم استهلك خالل 
الرشاء،  عىل  املسبوق  غري  الطلب  نتيجة  شهر 
تعهدات  اعطت  مصارف  هناك  ان  عن  فضال 
املخصصة  الكوتا  تجاوزت  القروض   لطالبي 
لها، وطلب اليها تنفيذ التزاماتها عىل ان تدخل 
بعد ذلك القروض املالية املعنية يف رزمة الدعم 
لعام 2019". ولفت اىل ان "السياسة االسكانية 
من  بل  لبنان  مرصف  اختصاص  من  ليست 
الدولة، ويكمن دور املركزي يف ضخ  اختصاص 
مايل  شمول  وتأمني  االقتصاد  لتفعيل  سيولة 
عدم  سقف  تحت  تبقى  اهدافه  لكن  واسع، 

حصول تضخم".
امام هذا الكالم الرصيح، فهم بوضوح ان مرصف 
الدعم املخصص للقروض  لبنان لن يزيد قيمة 
السكنية يف عام 2018 نظرا اىل اعتبارت نقدية 
تتعلق برتتيب اولوياته يف هذه املرحلة. اي انه 
هذه  للمصارف  التي خصصها  الكوتا  يزيد  لن 
السوق  يف  املال   من  املزيد  ضخ  وان  السنة، 
الدوالر يف ظل ظروف  اىل طلب عىل  سيؤدي 
ضاغطة حاليا. فالقسم االكب من االموال التي 
لتمويل  السوق  اىل  تذهب  املرصف،  يضخها 

بالعمالت  مثنها  يدفع  مستوردة  سلع  استهالك 
سندات  يف  التوظيف  اىل  تذهب  او  االجنبية، 
يف  وهي  الخارج،  اىل  تحويلها  يتم  او  الخزينة 
الطلب عىل  الحاالت ستقود اىل مزيد من  كل 

الدوالر والعمالت االجنبية االخرى.
التي بلغت حدودا خطرية  االزمة  وبازاء حجم 
العقاري  القطاع  عىل  السلبية  بانعكاساتها 
واالنشائية  التجارية  القطاعات  وعرشات 
والتجارية والصناعية املعنية بقطاع البناء، والتي 
العقاريني  املطورين  بني  العالقة  اىل  اساءت 
وتجار البناء من جهة وبني طالبي القروض من 
يده عىل  الجمهورية  رئيس  اخرى، وضع  جهة 
االزمة واستدعى اىل قرص بعبدا حاكم مرصف 
مجلس  ورئيس  املصارف  واركان جمعية  لبنان 
االدارة - املدير العام املؤسسة العامة لالسكان 
للأمزق  مخرج  عن  بحثا  لحود  روين  املهندس 
"تأمني  عىل  االوىل  املرحلة  يف  وارص  القائم. 
رصف القروض السكنية التي التزمت املصارف 
ان  عىل  العالقة،  الطلبات  اصحاب  اىل  دفعها 
الجهات املعنية لوضع حلول  التواصل مع  يتم 
للقواعد  القروض وفقا  تضمن استمرارية هذه 

واالصول املعتمدة".
قادته  الذي  الحراك  مع  الجهود  هذه  تزامنت 
رئيس  اتجاه  يف  لالسكان  العامة  املؤسسة 
والحكومة  النيايب  املجلس  ورئييس  الجمهورية 
وحاكمية  االجتامعية  والشؤون  املال  ووزاريت 
التطوير  لبنان، ومعها نقابات وهيئات  مرصف 
العقاري املختلفة وجمعيات منشئي االبنية من 

دون ان تأيت بالنتائج االيجابية املرجوة.
حني تعرثت الجهود لطي االزمة، طرحت مخارج 
يف  العالقني  املقرتضني  اوضاع  تعالج  موقتة 
التقدم بطلباتهم  الطريق بني  مرحلة  منتصف 
من املصارف واملؤسسة العامة لالسكان، استنادا 
اىل عقود البيع املوقعة مع املطورين وتجار البناء 
املرصف  من  النهائية  املوافقات  نالوا  والذين 
املعني قبل 15 شباط، تاريخ نشوء االزمة بهدف 

انهاء ذيولها املبارشة. تم التفاهم عىل آلية للعمل 
يف ارشاف مرصف لبنان وبالتعاون بني املصارف 
القروض  بتقديم  املكلفة  واالجهزة  واملؤسسات 
وهي يف طريقها اىل ترجمتها امرا واقعا ال يتجاوز 

كونه انفراجا محدودا.
بضع  من  الكرث  حلوال  املخارج  هذه  تشكل  مل 
مئات من طلبات القروض التي ال تتجاوز 700 
الحلول  انتظار  الجميع  عىل  كان  ما  يف  طلب 
عمليات  استئناف  بهدف  لالزمة  املستدامة 
 18 يف  تحقيقه  تم  ما  وهو  كاملعتاد.  االقراض 
نيسان يف انتظار ترجمته اىل قرارات ومذكرات 

عمل وتفاهامت. 
العام  املدير   - االدارة  مجلس  رئيس  يؤكد 
للمؤسسة العامة لالسكان املهندس روين لحود 
قطوعا  "تجاوزت  لالسكان  العامة  املؤسسة  ان 
كبريا كاد يهدد القطاع االسكاين. فحتى الحلول 
لفرتة  انهت  انها  اعتقدنا  التي  لالزمة  املوقتة 
موافقة  نالت  التي  املعلقة  القروض  مشكلة 
اىل  طريقها  تجد  مل  آذار   15 قبل  املصارف 
املايض  نيسان   18 يف  التوصل  قبل  التطبيق 
اىل  باالضافة  شملت  للحل،  جديدة  صيغة  اىل 
مصري القروض املعلقة، استئناف عملية االقراض 
للمواطنني من ذوي الدخل املحدود واملتوسط".

االتفاق  ان  العام"  "االمن  اىل  واعتب يف حديثه 
واسعة  نافذة  "فتح  التوصل  تم  الذي  الجديد 
عىل الحل الذي ال ميكن ان يكون مستداما بغري 
انشاء وزارة تخطيط واسكان تتوىل ادارة ملف 

االسكان يف لبنان".

■ ما هي صيغة الحل التي تم التوصل اليها؟
□ بناء عىل اقرتاحاتنا االخرية التي قالت برضورة 
الدخل  ذوي  من  للمقرتضني  الدعم  استمرار 
تفاهم  اىل  التوصل  تم  واملتوسط،  املحدود 
وزير  الوصاية  ووزير  املؤسسة  بني  بالتعاون 
الشؤون االجتامعية ووزارة املال يقول بتوفري ما 
نحتاج اليه من مال لدعم الفوائد عىل القروض 
السكنية من وزارة املالية بدال من مرصف لبنان 
لسنوات.  قامئا  كان  الذي  الدعم  اوقف  الذي 
املشكلة السكنية ليست من مسؤولية املرصف 
تم  عليه،  الدولة.  عاتق  عىل  وتقع  املركزي 
التوافق عىل ان تعطينا وزارة املال 50 مليار لرية 
فائدة  فرق  دعم  كلفة  السنة 2018 هي  لهذه 
حواىل 5000 قرض كمعدل سنوي لعدد القروض 
التي تقدمها املؤسسة الستئناف عملية االقراض 
تعديل  مع  سابقا،  املعتمدة  بالرشوط  كاملعتاد 
يتجاوز  ال  ممن  للمقرتض  الحق  باعطاء  بسيط 
لالجور  االدىن  الحد  مرات   8 العائيل   مدخوله 
اي 5 ماليني و400 الف لرية لبنانية )نحو 3600 
االدىن  الحد  مرات   10 من  بدال  امرييك(،  دوالر 
لالجور الذي كان معموال به سابقا. اصحاب هذا 
الدخل هم من الفئة االكرث حاجة اىل القروض 

السكنية املدعومة التي تقدمها املؤسسة. 

التوصل  تم  الذي  الحل  عن  الحديث  قبل   ■
طاولت  التي  االزمة  حقيقة  هي  ما  اليه، 

السكنية؟ القروض 
العام  □ بكل بساطة، االزمة نشأت يف خريف 

استعامل  لبنان  مرصف  جمد  عندما  املايض 
االحتياطي االلزامي، وابقى عىل اقراض املصارف 
عىل  الحفاظ  اجل  من   %1 بفائدة  ماله  من 
الفوائد املخفضة للقروض  مبوجب التعميم 313 
لبنانية  وتعديالته ضمن سقف 750 مليار لرية 
بداية  استنفد  املبلغ  هذا  ان  اال   .2018 للعام 
املركزي  املرصف  عىل  اوجب  ما  الجديد،  العام 
وملا  السكنية.  للقروض  جديدة  دعم  سياسة 
كانت اولويات املرصف ما نص عليه قانون النقد 
االستقرار  عىل  باملحافظة  ويقيض  والتسليف 
العام  بداية  الحاكم  عمد  واالقتصادي،  النقدي 
السكنية  القروض  عىل  الفائدة  دعم  اىل   2018
لغاية 750 مليار لرية. غري ان هذا املبلغ استنفد 
مليار   3000 بحواىل  تقدر  السوق  حاجة  كون 
للمؤسسة  منها  مليار  يخصص  ان  عىل  سنويا، 
يف  قادت  التطورات  هذه  كل  لالسكان.  العامة 
القروض  النتيجة اىل وقف املصارف عن اعطاء 
السكنية، االمر الذي ادى اىل وقف العمل بها. 
االنعكاسات  حجم  عىل  قلقي  اخفي  ال  هنا 
املرتتبة عىل اوضاع الكثري من القطاعات املرتبطة 
بالقطاع العقاري والسكني والتي تقدر بنحو 38 
مجاال تتشارك يف عملية البناء من مرحلة رشاء 
تجهيز  اىل  وصوال  الحفر  اىل  والهندسة  االرايض 
البناء للسكن، وهي: الباطون، مستلزمات البناء، 
الورقة، االدوات الصحية، الحدادة وااللومينيوم، 
الكهرباء،  والدهان،  الطرش  السنكرية،  النجارة، 
الكهربائية  االالت  انواعها،  عىل  املفروشات 
االستقرار  عىل  لسلبية  االنعكاسات  عن  عدا 
اللبناين  الشباب  وابقاء  االمني  االجتامعي ورمبا 
العائلة،  تأسيس  بعد  فيها  وتثبيتهم  ارضهم  يف 
عدا عام ميس الحركة االقتصادية واملالية بدورتها 

املتكاملة والتي تتأثر بكل هذه العوامل.

املصارف  بقيت  السابقة  التفاهامت  رغم   ■
متوقفة عن تقبل طلبات االسكان الجديدة ومل 
تقدم االموال اىل املقرتضني الذين نالوا موافقاتها 

قبل 15 اذار؟ فام الذي حصل؟
□ صحيح هذا االمر، بقيت املوافقات املرصفية 
الحكومة  رئيس  اجرى  عليه  بناء  استنسابية. 
اثناء اجتامعنا معه يف حضور وزيري  اتصاال يف 

مرصف  بحاكم  االجتامعية  والشؤون  املال 

رئيس مجلس االدارة - املدير العام للمؤسسة العامة لالسكان املهندس روين لحود.
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لبنان طالبا منه التشدد مع املصارف لرتجمة 
االمور  ان  واعتقد  الخصوص،  هذا  يف  مذكرته 
"قّلعت" واستؤنفت العملية كام كان مقررا لها 

يف انتظار تطبيق التفاهم الجديد.

للمستقبل  املوضوعة  الخطط  هي  ما   ■
والحلول املقرتحة للخروج من املأزق؟

□ مل نتوقف عن القيام باي جهد من اجل منع 
تطور االمور سلبا اىل ما هو متوقع. لقد بدأنا 
نشهد ردود فعل وتحركات شبابية رافضة ملا 
االقراض  احياء سياسة  اجل  اليه، ومن  وصلنا 
واملتوسط  املحدود  الدخل  لذوي  السكني 
واجتامعية  وطنية  مهمة  وهي  والعسكريني، 
وانسانية قبل ان تكون ادارية او مالية بحتة. 

مع  اجريناها  التي  واخرها  لقاءاتنا،  كل  يف 
طرحنا  النيابية،  واملوازنة  املال  لجنة  اعضاء 
بعض  ووقف  مستدام  لحل  صيغة  من  اكرث 
املؤسسة  واهداف  تتناقض  التي  االجراءات 
واملتوسط.  املحدود  الدخل  ذوي  خدمة  يف 
الستة  االشهر  سقف  تحديد  بوضوح  طلبنا 
لتخفيض رسوم التسجيل يف الدوائر العقارية 
ضمن السقوف املالية التي حددت يف مرشوع 
موازنة العام 2018 اىل النصف ) من 6 % اىل 
3 %( بدال من ترك هذا التخفيض مفتوحا من 
دون سقف زمني لتوفري املزيد من املداخيل 
اىل املالية العامة التي ميكن استثامرها يف دعم 
الفوائد عىل القروض السكنية للفئات املحددة 
سلفا من مدنيني وعسكريني للسنوات الـ 15 
بـ67  تقدر  السنوية  الكلفة  ان  طاملا  املقبلة، 

مليار لرية لبنانية.

■ افهم منك ان هناك ابوابا عدة للخروج من 
املأزق، فام الذي يعّوق ذلك؟

□ ما يعّوق الحل املستدام مل يعد بعيدا، وهو 
لدعم  النهائية  الصيغة  بالتفاهم عىل  يخترص 
القروض التي توصلنا اليها يف اخر التفاهامت 
التي تحدثت عنها. وهو تفاهم ننتظر ترجمته 
وزاريت  عن  تباعا  ستصدر  ومذكرات  بقرارات 
بحيث  العاجل  القريب  يف  واملال  الشؤون 
ترجمتها  علينا  التي  النهائية  الصيغ  اىل  نصل 
الستناف عملية االقراض بالرشوط التي تتالءم 
واملتوسط  املحدود،  الدخل  ذوي  وقدرات 
تحديدا دون غريهم، ومن دون ان نتجاهل ما 
سيكون لها من ردود فعل ايجابية عىل جميع 
لبنان  وشباب  شابات  من  املقرتضني  االطراف 
بنكسة  اصيب  الذي  العقاري  القطاع  وعىل 
االستقرار  لبنان.  يف  االجتامعية  والحياة  كبرية 
العائيل الذي يوفره القرض السكني رشط من 
رشوط االستقرار االمني والوطني واالجتامعي.

االمد  طويل  مستدام  حل  من  هل  اخريا،   ■
يوفراالستقرار لسياسة االقراض السكني؟

دائم  حل  هناك  اختصار  وبكل  بالتأكيد،   □
يضاف اىل ما انجزناه ولن يكون  مستداما من 

دون احياء وزارة للتخطيط واالسكان. القرض السكني يوفر مدخال اىل االستقرار االجتامعي واالمني.

• استقبلت املؤسسة العامة لالسكان منذ تأسيسها 97100 طلب قرض سكني.
• تقدم املؤسسة العامة لالسكان ما يقارب 5000 قرض سكني سنويا.

• معدل القرض 190 مليون لرية لبنانية، وحده االقىص 270 مليونا.
• تضخ املؤسسة يف قطاع االسكان نحو الف مليار لرية لبنانية سنويا.

• ضخت املؤسسة منذ تأسيسها عام 1996 نحو 12746 مليار لرية لبنانية يف القطاع.

باالرقام

إقتصاد


