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 أزمة اإلسكان في لبنان وتداعياتها 
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حين منع مصرف لبنان   2017بدأت أزمة القروض السكنية في تشرين األول من العام 

المصارف من استعمال جزء من أموالها المودعة، لدى المصرف المركزي كاحتياطي  

مشروعات لها عالقة ببعض القطاعات االقتصادية اإلنتاجية، ومنها إلزامي لتمويل 

السكن. يعود ذلك إلى سببين: سلسلة الرتب والرواتب للقطاع العام وتضاعف  

الطلب على القروض اإلسكانيّة، واستعمال بعض المصارف بطريقة غير مبررة لهذه  

 لبنان.  مليون دوالر من احتياطات مصرف  500القروض ما تسبب باستنزاف 

قطاعاً اقتصادياً مرتبط بالتطوير العقاري، وتراجعت  60ر من جّراء هذا المنع نحو تضرّ 

حركة العقارات واالستثمار فيها حتى بلغ عدد الوحدات السكنية الشاغرة والمعروضة  

 ألف شقة.  50للبيع 

ّن حجم  مليار دوالر، علماً أ 15وتتخطى الكتلة المالية المجمدة بالسوق العقارية الـ

مليار دوالر، وحجم القطاع يمثل ثقالً على   20القطاع العقاري اللبناني يصل إلى 

 االقتصاد في حال جموده.

، لحل 2019وأوائل العام  2018عاد مصرف لبنان وتدّخل بمنح رزم تحفيزية في آخر 

 الملفات العالقة من طلبات قروض اإلسكان. 

كانون الثاني من العام  30في  515الرقم وأصدر حاكم مصرف لبنان تعميماً آخر حمل 

مصارف فقط،   10 في  باً به من قبل المصارف، ولم يعمل به إاللم يكن مرحّ  2018

ضعت فيه لتجنّب الوقوع بفخ ما حصل سابقاً، حيث تمادت بسبب الشروط التي و  

 المصارف في منح قروض بمبالغ مرتفعة جداً، لكن فائدتها مدعومة. 

تمكّن مصرف اإلسكان من الحصول على قرض من الصندوق  2019في آذار العام 

 مليون دوالر أميركي. 165العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي يعادل 

وقد ق ّدمت اقتراحات حلول عّدة، أكثرها فاعلية هو اقتراح قانون في مجلس النواب،  

تعود   ، حيث" )طابق إضافي بشروط بيئيّة(طابق الواجهة الخامسة"يتمثل في 

في المائة المستوفاة من رسوم العائدات منه، إلى المؤسسة العامة   80نسبة 

 لإلسكان، لمنح القروض. 

وأيضاً هنالك القانون الذي صدر أخيراً وهو قانون تسوية مخالفات البناء، الذي يمنح  

ل دخ  في المائة من الرسوم التي يستوفيها، والتقديرات تقول بأنه سي   30المؤسسة 

 ملّخص تنفيذي
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مليون دوالر، تغطي   300خزينة الدولة مليار دوالر، تستفيد منها المؤسسة بـإلى 

 طلب.  2500نحو 

إال أّن كل هذه الحلول باستثناء قرض الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي  

لم تَر النور متأثّرة باألزمة االقتصاديّة وحالة اإلفالس بالدرجة األولى وبجائحة كورونا 

 بالدرجة الثانية. 

 

 

 

جهات هي المؤسسة العامة   3قروض اإلسكان في لبنان يمكن أن تُمنح من  

لإلسكان ومصرف اإلسكان للقروض المدعومة والمصارف الخاصة للقروض العاديّة. 

 واليوم الجهات الثالث عاجزة عن اإلقراض.

 

 المؤسسة العامة لإلسكان 

وبدأت  1997حزيران  26في  للمؤسسة العامة لالسكانُشكّل اول مجلس إدارة  •

بموجب بروتوكول تعاون بين المؤسسة  1999أيلول عام  9بإعطاء اول قرض لها في 

وجمعية مصارف لبنان برعاية حاكم مصرف لبنان رياض سالمة بهدف تسهيل  

ة وبدأت المصارف الحصول على قروض سكنية للتخفيف من حدة األزمة األسكاني 

اللبنانية باستخدام جزء من إحتياطها اإللزامي لدى مصرف لبنان لتمويل القروض 

السكنية وعلى هذه القواعد العلمية بنت المؤسسة رؤيتها لمواجهة وقدرات ازمة  

السكن بخطوات عملية في إطار خطة سكنية وطنية وشاملة. وأخذت المؤسسة 

درات اللبنانيين ومدخراتهم فألقت عليهم عبء في اإلعتبار في سياسة اإلقراض ق

في المئة من قيمة الشقة السكنية حدا ادنى وتكفلت الباقي بالتعاون مع  20

ثالثين مصرفا لبنانيا بموجب اتفاق قرض لتوفير مسكن رئيسي لمن ال يمتلكه فقط، 

 وآلجال تمتد الى ثالثين عاما حدا أقصى ما ادى الى انفراجات ملحوظة ليس على

مستوى النمو اإلجتماعي والسكاني المطلوب فحسب بل على مستوى تنشيط 

القطاع العقاري الذي نشط في تشييد األبنية السكنية التي يمكن ان تكون في 

تصرف ذوي الدخل المتوسط والمحدود ولمن يبلغ مدخولهم الشهري عشرة اضعاف 

 الحد األدنى لالجور حدا أقصى. 

 واقع نظام اإلسكان في لبنان
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 مصرف اإلسكان

ُوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب    •

  .1مصرف لالسكانالرامي إلى انشاء  ٢٩/ ١١/ ١٩٧٥تاريخ   ١٠٧٩٢المرسوم رقم 

مصرف االسكان هو مؤسسة أو شركة مساهمة وخليط بين القطاع الخاص    •

لخاص يمتلك  في المئة والقطاع ا 20والقطاع العام والدولة تشارك فيه بنسبة 

النسبة االكبر وهو إلى حد ما مثله مثل المصارف األخرى ولكن الدولة مساهمة فيه 

أما مؤسسة االسكان مؤسسة عامة ولديها استقالل معنوي واستقالل مالي  

 واداري مثل المؤسسات العامة االخرى. 

 

 
حين أصدر   ،2017األول من العام بدأت أزمة القروض السكنية في تشرين 

حاكم مصرف لبنان رياض سالمة، تعميماً منع بموجبه المصارف من استعمال جزء  
من أموالها المودعة، لدى المصرف المركزي كاحتياطي إلزامي لتمويل مشروعات  

لها عالقة ببعض القطاعات االقتصادية اإلنتاجية، )ومنها السكن( بسبب قيام  
الكوتا المخصصة لها من الحوافز التي قدمها مصرف لبنان   المصارف باستعمال 

بسرعة قياسية. وقد أشار الخبير االقتصادي حينها ووزير المالية الحالي غازي  
وزني إلى أّن سبب ذلك يعود إلى أّن موظفي القطاع العام حصلوا على زيادة في 

رعوا  وه  2017رواتبهم وأجورهم في شهري تشرين األوّل والثاني من عام 
جميعهم للحصول على قروض إسكانية، والسبب الثاني في ذلك استعمال بعض  

ما أدى بنهاية األمر إلى إستنزاف  المصارف بطريقة غير مبررة لهذه القروض، 
  500من احتياطاته بالعمالت األجنبية بأكثر من  2018مصرف لبنان في شباط 

، لذلك لم يعد مصرف لبنان قادرا على تقديم الدعم للقروض  (Figure 1)مليون دوالر
 اإلسكانية وطلب من المصارف أن تقدم هذا الدعم من إمكانياتها وقدراتها، ولكنها 

 
يقوم االسكان.  قانون عليها نص التي تلك سيما وال االسكان مشاريع لتموي غايتها المصرف. يلي فيما وتدعى االسكان مصرف تسمية لتحم لبنانية مغفلة شركة تنشأ 1

على ان تخضع هذه الودائع لالنظمة والتعاميم  قبول الودائع بجميع العمالت ومهما كان اجلهاأّوالً المصرف بالمساهمة في تحقيق سياسة الدولة االسكانية وال سيما عن طريق: 
اقراض االفراد وال سيما ذوي الدخل المحدود والمتوسط من اجل شراء او انشاء او ترميم او ، ثانيا ة والمطبقة على المصارف العاملة في لبنانالصادرة عن السلطات النقدي

السكني ال سيما تلك التي تستفيد ادارة االموال العامة والخاصة التي تخصص لتمويل عمليات االقراض وثالثا  اكمال او توسيع او تحسين مساكنهم وتمويل التعاونيات السكنية
زاد رأسمال مصرف االسكان من خمسين مليون ليرة لبنانية الى من جهة أخرى، ي منها الفئات المحددة في قانون االسكان على ان تراعى شروط المقرض في حال وجودها.

عشرين في المئة منه وللمؤسسات العامة ان تساهم مع الدولة بهذه النسبة من الراسمال  تساهم الدولة في راسمال المصرف بنسبة ال تتعدى الهذا و خمسين مليار ليرة لبنانية.
جري تحقيق زيادة الراسمال اوال عن طريق اعادة تقييم  كما وي وفقا الصول وشروط تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الماية والوزير المختص

 .عن طريق االكتتاب نقدا من قبل الدولة والقطاع الخاص كل بنسبة حصته االصول والموجودات الثابتة ثم

 واقع مشكلة اإلسكان وقروضه 
 



 

 

5 

 
الرؤيا هذا،  إنعدام ."أيضاً وبسبب الظروف االقتصادية والمالية لم ترد القيام بذلك

تسبّب في نشوء أزمة سكنية، كان لها أثرها السلبي الكبير على القطاع  
العقاري ككل. وعلت األصوات المنتقدة لغياب الدولة في هذ المجال، ولعدم وجود  
سياسة إسكانية عامة، تراعي وتؤمن حالً جذرياً لسكن الطبقات الوسطى، بدل  

 .اللجوء إلى قروض غير متوافرة دائماً 

 

 
FIGURE   1  FOREIGN CURRENCIES IN MILLIONS OF US$ (2017 - 2018) – SOURCE: BDL 

فاقم توقيف صرف القروض السكنية المدعومة، األزمات االقتصادية واالجتماعية   •
في لبنان، في ظل اعتماد »الحلول المؤقتة«، وغياب تام للسياسات اإلسكانية 

قطاعاً اقتصادياً،   60األمد، بموازاة مؤشرات تتحدث عن تضرر العمل في طويلة 
وتراجع حركة العقارات واالستثمار فيها، حتى بلغ عدد الوحدات السكنية الشاغرة  

 .ألف شقة  50والمعروضة للبيع 
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قطاع العقارات على الحركة االقتصادية في البالد. ويقول أمين سر  انعكس تداعي  •

جمعية مطوري العقاري في لبنان مسعد فارس لـ»الشرق األوسط«، إن أزمة 

حين عّدل مصرف لبنان    2017، لكنها تفاقمت عام 2011القطاع العقاري بدأت عام 

على حركة العقارات،  وأزمة اإلسكان كان لها تأثير . رزم الدعم للقطاع العقاري

 .ألف شقة شاغرة، وغير مباعة 50واالستثمار فيها. ففي لبنان يوجد حالياً 

 

مليار دوالر، حسب ما   15وتتخطى الكتلة المالية المجمدة بالسوق العقارية الـ  •

مليار دوالر،   20يكشف فارس، علماً بأن حجم القطاع العقاري اللبناني يصل إلى 

 على االقتصاد في حال جموده، في ظل ارتفاع كلفة  وحجم القطاع يمثل ثقالً 

 .القروض مع اشتداد األزمة السياسية

 

عما كانت عليه في   2018ويشير فارس إلى أن انخفاض أسعار الشقق في عام   •

في المائة للشقق  20في المائة للشقق الفخمة، و 40، بلغت نسبته 2010عام 

 .المتوسطة وما دون المتوسطة

 

، تراجع النشاط العقاري  2019فخالل كانون الثاني ويفند فارس، الحركة العقارية،   •

 Figure) في المائة 39.16في لبنان، بحيث انخفض عدد معامالت البيوعات بنسبة 

 .(Figure 3) في المائة 38.58، وانكمشت قيمة المعامالت العقارية، بنسبة (2

 تداعيات أزمة اإلسكان على المقترضين وغياب سياسة إسكانيّة
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FIGURE 2 NUMBER OF REAL ESTATE SALES TRANSACTIONS (2018 - 2019) – SOURCES: GENERAL DIRECTORATE OF LAND REGISTRY 

AND CADASTRE & CAS  

 

FIGURE   3  VALUE OF REAL ESTATE SALES TRANSACTIONS (USD) (2018 - 2019) – SOURCES: GENERAL DIRECTORATE OF LAND REGISTRY 

AND CADASTRE & CAS 
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وترى أستاذة الدراسات الحضارية والتخطيط في الجامعة األميركية في بيروت   •

منى فواز، في حديث لـ»الشرق األوسط«، أن لب المشكلة يكمن في اعتبار  

جتماعية، وتعززت  األرض سلعة للعرض والشراء من دون النظر إلى قيمتها اال

حين تأمنت للمطورين العقاريين حوافز    2008السلعة بعد عام  -نظرية األرض 

لتملك األراضي، كما أن بعض الناس أصبحت تعتبر شراء األرض وسيلة للحفاظ 

 .على أموالها

 

وبالتوازي، لم تكن الدولة مهتمة بوضع سياسة إسكانية متكاملة تنطلق من    •

السكن للجميع، مستعيضة عنها بإنشاء مؤسسات إلقراض  اعترافها بحق 

الراغبين بتملك مسكن، وذلك خالفاً لما هو معمول به في الدول التي تتعاطى  

مع ملف السكن وفق مخطط إنمائي يشمل حوافز على العرض، ودعماً للطلب  

وتنظيم السوق السكنية وتحسين البيئة المؤسساتية والتدخل على مستوى 

ء. وعددت فواز معطيات عدة فاقمت أزمة السكن منها: العشوائيات  قطاع البنا

التي يتجمع فيها الفقراء، وذوو الدخل المحدود، والتي ساء حالها أكثر فأكثر مع  

أزمة اللجوء السوري، فضالً عن قانون اإليجارات وطريقة التعاطي معه ما أدى إلى  

ادة البعض من قروض  وضع المالك والمستأجر في صراع كل مع اآلخر، واستف

المؤسسة العامة لإلسكان، وليس أكثرية المواطنين، فضالً عن عدم وجود إطار 

تنظيمي لقطاع السكن، وغياب األدوات الضرورية لدعم بناء مساكن بتكلفة 

 .ميسرة

 

قرض سكني في لبنان، حوالي  138000كان هنالك حوالي  2020في بداية العام   •

. مع األزمة االقتصادية منهم قروض مدعومة من المؤسسة العامة لإلسكان 65000

الراهنة، حيث تقلّصت الوظائف وفرص العمل والمعاشات، تشكو العديد من األسر 

 من عدم قدرتها على تسديد دفعات القروض الشهرية.
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، أّن رياض سالمة" مصرف لبنانأعلن حاكم " 2018أيلول من العام  26في   •

، على أن 2019"المصرف سيحّدد رزًما تحفيزية جديدة للقروض السكنية في عام 

يحّدد المجلس المركزي القيمة في وقت الحق". وأكد "أنّنا في صدد تطمين الناس 

واقع كما هو و"مصرف لبنان" محصّن في وجه حول استقرار الوضع النقدي وننقل ال

أي طارئ على هذا الصعيد"، الفًتا إلى أّن "إمكاناتنا كبنك مركزي تمكّننا من 

المعتمدة من الدولة اللبنانية الّتي يقتنع بها  السيطرة على السوق، والسياسة

 "مصرف لبنان" هي ما تحصّن القدرة الشرائية".

روني لحود قال إّن سبب وقف منح قروض  العامة لإلسكان للمؤسسةالمدير العام   •

من قبل المؤسسة العامة، هو فرط استعمال المصارف التجارية لالحتياطي  

 650اإللزامي، حيث منحت قروضاً مدعومة وصلت قيمتها إلى المليار ليرة أي نحو 

رزم تحفيزية في كما أن مصرف لبنان تدخل بمنح مليون دوالر في فترة قصيرة جداً. 

، لحل الملفات العالقة من طلبات قروض اإلسكان، عبر 2019وأوائل العام  2018آخر 

مليون دوالر( لدعم  530مليار ليرة )نحو الـ 790قضى بإعطاء  313تعميم حمل الرقم 

ملياراً من هذا المبلغ كان استخدم في عام  490القروض السكنية. لكن ما قيمته 

مليار   300، ما أبقى فعلياً مبلغ 2019لدعم المخصص لعام ، واحتسب من ا2018

مليون دوالر(، وهو مبلغ غير كاٍف لتغطية الطلب الموجود على  200ليرة لبنانية )

 .القروض

كانون الثاني  30، صدر في 515تعميم آخر أصدره حاكم مصرف لبنان، حمل الرقم   •

 10لم يعمل به إال من قبل لم يكن مرحباً به من قبل المصارف، و 2018من العام 

مصارف فقط، بسبب الشروط التي وضعها حاكم مصرف لبنان، لتجنب الوقوع بفخ ما  

حصل سابقاً، حيث تمادت المصارف في منح قروض بمبالغ مرتفعة جداً، لكن فائدتها 

مدعومة. ومن أبرز الشروط التي وضعها مصرف لبنان في هذا التعميم، إيداع  

رة، والشرط الثاني هو سعر الفائدة التي حددها المصرف دوالرات مقابل اللي 

في المائة،  5.5في المائة، على أن يتحمل المواطن منها فقط  9.5المركزي بـ

فاعتبرت المصارف أنها في خانة الخاسرين إذا منحت هذه القروض، ال سيما وأن  

في المائة، لذلك قامت بمنح قروض   13.5سعر فائدة السوق االسمية، هو 

 بالفشل محاوالت إليجاد حلول باءت كلّها 
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لموظفيها، وتجار األبنية، من هذه الرزمة، الذين هم باألساس مدينون بقروض بناء 

 25من قبلها. وحسب مصرف لبنان، استفادت المؤسسة العامة لإلسكان بنسبة 

طلب لقرض إسكان  500مليون دوالر(، وغطت  200مليار ) 300في المائة من الـ

 .مدعوم

  يشير روني لحود إلى اقتراحات حلول عدة:  •

o   أكثرها فاعلية، هو اقتراح قانون في مجلس النواب، يتمثل في طابق الواجهة

في المائة المستوفاة من رسوم العائدات منه،  80الخامسة، حيث تعود نسبة 

 إلى المؤسسة العامة لإلسكان، لمنح القروض. 

o  وأيضاً، يضيف لحود، هنالك القانون الذي صدر أخيراً وهو قانون تسوية مخالفات

في المائة من الرسوم التي يستوفيها،  30اء، الذي يمنح المؤسسة البن 

والتقديرات تقول بأنه سيدخل إلى خزينة الدولة مليار دوالر، تستفيد منها  

طلب، بمنح قروض مباشرة عبر  2500مليون دوالر، تغطي نحو  300المؤسسة بـ

من قبل   المؤسسة، أو من خالل المصارف، ولكن الكوتا والشروط تكون موضوعة

 .المؤسسة العامة لإلسكان

وبعد أن كانت قروض اإلسكان المتوقفة منذ أكثر من عامين، عادت لتظهر من   •

تصديق مجلس النواب في شهر حزيران من العام الحالي على  جديد، من خالل 

 50إبرام اتفاقية قرض مع الصندوق العربي لإلنماء اإلقتصادي واإلجتماعي، بقيمة 

مليون دوالر، للمساهمة في تمويل مشروع  165يتي، أي ما يعادل مليون دينار كو

سنوات كفترة   5% من ضمنها 2.5عاماً بكلفة  30اإلسكان. ومدة سداد القرض 

أّن المشروع المحوّل من   سماح. ولكن كالعادة تأتي المعالجات منقوصة، بدليل

اإلسكان،  الحكومة إلى مجلس النواب حصر الجهة المستفيدة من القروض بمصرف

وحرم المؤسسة العامة لإلسكان، التي تحصر قروضها بذوي الدخل المحدود دون 

 سواهم. 

المدير العام لمصرف  -، أوضح رئيس مجلس اإلدارة 2020كانون األول  15في   •

اإلسكان جوزيف ساسين أن "مصرف اإلسكان وباإلضافة الى عمليات اإلقراض من 

نانية لتمويل ترميم وإعادة بناء وتأهيل المساكن أموال المصرف الخاصة بالليرة اللب

، يعلن عن إطالق برنامج قروض 2020آب  4المتضررة من جراء انفجار المرفأ في 

وقرر تخصيص  ميسرة جدا بالليرة اللبنانية مخصصة لشراء أو بناء أو ترميم مسكن
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كامل قيمة القرض الذي حصل عليه من الصندوق العربي لإلنماء اإلقتصادي 

مليون دوالر أميركي ما يعادل حاليا خط إئتمان بقيمة  165واإلجتماعي بقيمة 

مليار ليرة لبنانية لتمويل قروض طويلة األجل للبنانيين المقيمين كما  640حوالى 

 وللعاملين خارج لبنان وذلك لشراء او بناء أو ترميم مسكن.

اإلقتصادية في لبنان ولم نر أي وتفاقمت األزمة  2020والـ 2019ولكن مرّت سنة الـ  •

تطبيق على أرض الواقع لكالم رياض سالمة بشأن الرزم التحفيزية للقروض 

 .2018السكنية التي كان قد أعلن عنها في العام 

 


