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 دعم القروض السكنية: األولوية ليست لذوي الدخل المحدود

 محمد وهبة 
% من حجم الطلب السنوي على السكن، 10تمويل جديدة ال تغطي أكثر من بصيغة  2019مصرف لبنان تعميمًا لدعم القروض السكنية في عام أصدر  

 % من غيره، رغم أنه يغّطي القروض للشرائح التي ال تعّد من ذوي الدخل المحدود1رف اإلسكان بأن سمح له منح القروض بفائدة أقل بنحو ومّيز مص
. فقد صدر أمس تعميم 2019، أطلق مصرف لبنان رزمة الدعم المخصصة لعام أشهر على غياب القروض السكنية المدعومة من السوق 10أكثر من بعد 

د حدو رف لبنان ينص على إعادة العمل بالقروض السكنية المدعومة منه )غير تلك التي أقّرها مجلس النواب لدعم القروض السكنية لذوي الدخل المعن مص
 .دة من الدعم وصيغة جديدة للتمويل وثالثة مستويات من الفائدة على الزبائنعبر المؤسسة العامة لإلسكان(، يتضمن شروطًا جديدة لالستفا

 
 شروط جديدة

 :مليار ليرة لدعم القروض السكنية، موّزعة على الشكل اآلتي 790التعميم يخّصص 
موافقة من المصرف المعني أو على  ال تزال عالقة لدى المصارف من السنة الماضية، سواء حصلت علىمليار ليرة لدعم القروض السكنية التي  490 -

المؤسسة العامة لإلسكان وجهاز إسكان العسكريين وسواها، أو تلك التي لم يتمكن المصرف من تنفيذها بسبب نفاد  موافقات الجهات المعنية بالبروتوكوالت من
، على 2018اضية وأخذت على عاتقها تحمل كلفة الدعم لعام في السنة الماضية، أو تلك التي نفذتها المصارف في السنة الممبالغ الدعم التي خصصت له 

 .2019بنان عليها في أن يسري دعم مصرف ل
مبالغ المودعة باسمه لدى على أن يقوم كل مصرف بمنح هذه القروض من ال» 2019مليار ليرة لدعم القروض السكنية الجديدة التي تمنح خالل  300ــ 

تدخل القروض السكنية الممنوحة وفقًا لهذه اآللية اتجة من عمليات بيع دوالر أميركي يقوم بها مع مصرف لبنان لهذه الغاية. ال مصرف لبنان بالليرة اللبنانية والن
% من مجموع ودائع الزبائن 25ائن بالليرة بنسبة تفوق % )كان مصرف لبنان قد أصدر تعميمًا يحظر على المصارف إقراض الزب25في احتساب نسبة الـ

 .«بالليرة
مليون ليرة، وحَظر بيع الوحدات التي حصلت على قرض مدعوم منه، إال  450واشترط مصرف لبنان لالستفادة من هذا الدعم، أن يكون سقف القرض السكني 

يله، أو رديئًا، أو خاصة جدًا، مثل تغيير تصنيف القرض بحيث يصبح مشكوكًا في تحصبعد انقضاء سبع سنوات، ومنع استبدال الوحدات السكنية إال ألسباب 
 .ومنع احتساب بوالص التأمين ضمن القروض السكنية التي تستفيد من الدعم… جيلهاتوقف دخل العميل، أو عدم تسّلم شقته أو عدم إمكانية تس

 .ل لهذه الغاية من الليرة إلى الدوالر األميركيفي المقابل، سمح مصرف لبنان بإعادة جدولة القرض إذا ُحو  
 

 فوائدارتفاع ال
 :فوائد وحددها التعميم ضمن ثالثة مستوياتأما بالنسبة إلى الفوائد المترتبة على المقترضين، فقد ارتفعت هذه ال

بين المصارف وجهات أخرى مثل المؤسسة العامة % لزبائن القروض المدعومة التي تقع ضمن صيغ البروتوكوالت الموقعة 5.5حّددت الفائدة بمعدل  -
ج اإلطفاء، والقضاة الشرعيين، وحرس بلدية بيروت، وموظفي ة، والجيش، وقوى األمن الداخلي، واألمن العام، وأمن الدولة، والجمارك، وفو لإلسكان، والقضا

لقروض تراوح كانت الفائدة على هذه ا… ان، وموظفي وزارة المهجرين، وسواهمالتعليم العالي، وموظفي هيئة األسواق المالية، وموظفي لجنة مراقبة هيئات الضم
 .% تبعًا لكل فئة4.7% حتى2.2بين 
 .%5.4% بعدما كانت 5.9مة التي ال تقع ضمن صيغة البروتوكوالت المذكورة ستكون الفوائد على القروض المدعو  -
 .%3.75% مقارنة بـ 4.75ن حّددت بـالفوائد على القروض المدعومة الممنوحة عبر مصرف اإلسكا -
 

 محدودية الدعم
 1300بحسب التقديرات لن يتجاوز عدد هذه القروض أكثر من ، إذ 2019واضحًا أن الدعم لن يشمل سوى عدد محدود من القروض السكنية لعام  إذًا، بات

. الجيش لديه أكثر من 2018ها الطلبات قيد االنتظار منذ عام % من حجم الطلب السنوي على القروض السكنية، يضاف إلي10قرض، أي ما ال يزيد على 
 .لتالي، إن إمكان استنفاد الدعم بسرعة، أمر محتمل جدًا، ال بل متوقعطلب قيد االنتظار، وهناك عشرات الطلبات المماثلة في مصرف اإلسكان. وبا 700

 إلسكان% لمصرف ا4.75% مقارنة بـ 5.5فوائد القروض عبر البروتوكالت صارت 
 

كثر تعقيدًا بعدما ، أن عمليات التدقيق في الملفات باتت تسلك مسارات أطول وأ2019لكن المشكلة التي ستحّد من االستنفاد السريع للدعم المخصص لعام 
الدوالرات الالزمة بتوافر  تبّين وجود الكثير من المخالفات لدى المصارف في منح القروض المدعومة. كذلك باتت القروض المدعومة، بشكل عام، مرتبطة

ستعمال الليرات الناتجة منها في تقديم لإليفاء بشروط مصرف لبنان، أي إنه بات لزامًا على المصارف أن تملك الدوالرات وتبيعها لمصرف لبنان من أجل ا
 .رقدها أكثمنتجات القروض السكنية المدعومة الفوائد، ما يزيد مشكلة النقص في القروض المدعومة من السوق ويع
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 نظام قهري

تي جرت في مجلس النواب يوم التعديالت التي أدخلها مصرف لبنان على شروط االستفادة تشي بأن مصرف لبنان يحاول أن ينسجم مع مضمون النقاشات ال
ن نصيب ذوي الدخل المحدود. الدعم م مليار ليرة عبر المؤسسة العامة لإلسكان. كان النقاش يومها أن يكون 100أقر تخصيص دعم للقروض السكنية بقيمة 

األمر ينسجم مع سياساته النقدية التشّددية التي مليون ليرة. وباستثناء أن هذا  450مليار ليرة إلى  1.2لذا، قّرر مصرف لبنان أن يخفض سقف القرض من 
ينسجم مع توجهات الدولة بإعطاء القروض المدعومة  ذا األمرتسعى لمنع ضخ كميات كبيرة من الليرات في السوق حتى ال تنقلب طلبًا على الدوالر، فإن ه

 .لذوي الدخل المحدود
 دها سريعا  ، ويتوقع استنفا2019مليار ليرة هي كمية الدعم لعام  300

 
صرف اإلسكان الذي ه مّيز مفي الواقع، إن هذه المحاولة من مصرف لبنان هي عبارة عن محاولة استغفال للناس والشرائح التي يفترض أن الدعم يستهدفها، ألن

« ذوي الدخل المحدود»التي يفوق تصنيفها  مليون ليرة بفائدة أقل من غيره بنقطة مئوية. فهو ال يزال يترك هامشًا واسعًا للشرائح 800يمنح القروض لغاية 
أسرة. حّصة  26981مليار ليرة استفادت منه  7155بقيمة  قّدم مصرف لبنان دعماً  2018و 2013لالستفادة من الدعم كما فعل سابقًا. فقد تبّين أنه بين عام 
مليار ليرة، أو  2352األعلى التي يمكن ذوي الدخل المحدود تحّملها( كانت مليون ليرة )القيمة  280المؤسسة العامة لإلسكان التي تحّدد سقفًا للقروض بقيمة 

% أو 46.5وات. أما حّصة المؤسسة من عدد األسر المستفيدة من الدعم، فكان هذه السن% من مجمل قيمة الدعم الذي قّدمه مصرف لبنان طوال 32ما يوازي 
 .أسرة 12533

المالي والنقدي المعادي للشرائح المتوسطة وذوي الدخل المحدود والموالية للميسورين على حساب الفئات األكثر  هذه األرقام تدّل بوضوح على طبيعة النظام
القروض المدعومة مباشرة من مصرف »الجزء األكبر من القروض المدعومة، سواء عبر منتج « شفطوا»مع الميسورين الذين  يًا جداً قهرًا. فهذا النظام كان سخ

 .«البروتوكوالت»ر منتجات خلقت بنتيجة ، أو عب«لبنان

 
 
 

ثابتة( « األقساط»أن الدفعة الشهرية )في حال كانت  في المئة(، يظهر 5.9أولية للقروض المدعومة التي أجازها مصرف لبنان أمس )بفائدة « ِحسبة»في 
ألف دوالر أميركي(.  100مليون ليرة )نحو  150تسديد قرض قيمته دوالرًا أميركيًا( ل 638ألف ليرة )نحو  957عامًا، ستكون نحو  25على مدى لسداد قرض 

ليرة )أكثر  ألف 870نبغي أن ُيثبت أن دخله الشهري يتجاوز عتبة المليونين وويعني ذلك أن من يطلب الحصول على قرض بقيمة ال تتجاوز المئة ألف دوالر ي
 :شهرية التقريبية تبعًا لقيمة القرضدوالر أميركي(. الجدول اآلتي ُيظهر قيمة الدفعات ال 1900من 

 

 
 

 


