الملحق ج
قائمة المؤسسات
مصرف لبنان )وماديره رياض سلماة( الذي ساعد الشركات العقارية في شراء الشقق أو المباني غير
خلّ في القروض والتحريض) .فيتحكم ماصرف لبنان بالسيولة المصرفية
المباعة .ويستطيع المصرف التد خ
خلّ في السوق المفتوحة ،وكذلك عن طريق تحديد التسهيلت
عن طريق تعديلّ أسعار الخصوماات ،والتد خ
الئاتمانية للبنوك والمؤسسات المالية(.
المديرية العامة للتخطيط العمراني هي التي تضع الخطط والنظمة ،ولكن كتوصيات تحتاج إلى دعم
إلزاماي.
المجلس العألى للتخطيط العمراني الذي يوافق على الخطط واللوائاح التي وضعتها المديرية العاماة
للتخطيط العمراني .وتشملّ صلحياتها الموافقة ايضا على طلبات بناء المشاريع الكبرى وناطحات
السحاب .وقد اعتبرت السلطة الخيرة غير دستورية في بعض الحيان ،حيث يفترض أن يكون المجلس
م
العلى للتخطيط العمراني "هيئة استشارية تقنية" فقط" يتألف بشكلّ رئايسي مان مادراء عاماين ،فيت خ
التشكيك بأهليته في اتخاذ القرارات المتعلقة بالسماح ببناء بعض النشاءات أو مانح الستثناءات.
مجلس النماء والعأمار الذي انشئ بموجب المرسوم رقم  ٥بتاريخ  ٣۱كانون الثاني .۱۹۷۷
وماسؤوليات المجلس الرئايسية هي ثلثا :اللتزام بالخطة والجدول الزماني لستئناف إعادة العمار
دماة ،والشراف على تنفيذها والستفادة مان خلل المساهمة في
والتنمية ،وضمان تمويلّ المشاريع المق خ
عملية إعادة تأهيلّ المؤسسات العاماة ،ماما ما خ
كنه مان الضطلعا بمسؤولية تنفيذ عدد مان المشاريع بإشراف
ماجلس الوزراء .وهو ماسؤول ماباشرة أماام ماجلس الوزراء مان خلل رئايس الوزراء ،وبالتالي "يتهرب مان
المسائالّ التنظيمية الروتينية التي لم تعد ت تتتبع لتسريع عملية إعادة العمار وإعطاء الوقت الكافي لعادة
إعمار وبناء المؤسسات العاماة التي دمارت خلل الحداثا ".
وزارة الشؤون الجإتماعأية.
المؤسسة العامة للسكان ،مانذ عام ) ۱۹۹٦ماديرها روني لحود( ،ماسؤولة عن ماساعدة المواطنين ذوي
الدخلّ المنخفض والمتوسط في شراء مانازل خاصة بهم ،وعن قروض السكان ،التي تدعم ماستأجري
خ
اليجار القديم الذين يواجهون خطر الخلء .وتعملّ ايضا ا ماع البنوك لتقديم نسب فائادة مانخفضة للمأهلين،
في ظلّ شروط صارماة للغاية )بين  ٢۱و  ٦٥سنة عند تسديد القروض ،مادة التوظيف سنتين ،بالضافة إلى
سقف دخلّ شهري للسرة يساوي  ۱۰أضعاف الحد الدنى للجور الشهري الذي يبلغ  ٤٥۰دولر ،بالضافة
ول ) ٢۰۰ماتر ماربع( لقرض مانخفض السقف(.
إلى قيود حجم المسكن المم خ
بنك السكان شركة ماختلطة بين الحكوماة اللبنانية والقطاعا الخاص )البنوك وشركات التأماين والمستثمر
الفرد( .ويصلّ إجمالي رأس المال المدفوعا إلى  ۱۰۰ماليار ليرة لبنانية ) ٪٨۰للقطاعا الخاص و  ٪٢۰للقطاعا
العام( .وتتمثلّ المهمة الرئايسية للبنك بإقراض الفراد وخاصة أصحاب الدخلّ المحدود أو المتوسط ،لشراء
سع والتجديد وكذلك لتمويلّ تعاونيات السكان.
مانزل أو بنائاه ،وللتو خ
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