
POLICY BRIEF #8/2017
DECEMBER 2017

Research Team 
Mona Fawaz (SJC program director), Dounia Salamé (SJC program coordinator), Isabela Serhan (Research assistant).
Consultants: Elisabetta Pietrostefani (Housing Consultant), Nabil Abdo (Financial Consultant), Désirée Feghali (Legal Consultant).

YOU CAN STAY IN BEIRUT 
TOWARDS INCLUSIVE URBAN
HOUSING POLICIES

The Affordable Housing Challenge
Affordable, good quality and stable housing should be a priority item on the agenda of Lebanese policymakers. Indeed, 
the dearth of appropriate housing options is one of Lebanon’s most endemic urban problems. It is safe to speak of an 
ongoing housing crisis, one that forces a substantial number of Lebanese citizens, refugees, and migrant workers to dwell 
in inadequate conditions, lacking security and access to basic services. 

Despite the absence of accurate figures, it is widely 
recognized that a substantial percentage of Lebanon’s 
population allocates a disproportionate percentage of its 
income on housing, sacrifices long productive hours in 
lengthy daily commutes, and/or dwells in substandard 
conditions including informal settlements where livability 
has severely deteriorated over the past decades. 
Furthermore, the number of individuals affected by this 
housing crisis is on the rise, particularly in the context of 
the ongoing Syrian refugee crisis and the recent lifting of 
rent control (8.5.2014, amended 28.2.2017) that removed 
an (albeit dysfunctional) protection to thousands of 
vulnerable households threatened by eviction.  

There are multiple challenges to addressing the deficit 
of affordable housing in Lebanon. Chief among those, 
we point to the lack of political will in a context where 
powerful private interests in the built environment guide 
policymaking. We further point to unrest and economic 
uncertainty as major disincentives for the long-term 
investments that typically support the production of 
affordable housing. In addition, we point to the absence 
of a national urban housing strategy to guide decision-
making in this vital sector and reduce bottlenecks (e.g. 
land provision, finance) in the provision of affordable 
housing. More generally, and despite rising poverty rates, 
we point to numerous deficiencies in the larger agenda of 
social policymaking in which shelter is inscribed. 

RECOMMENDATIONS
There is a need to shift the role of public agencies in the 
housing sector from supporting tenants and buyers to 
developing a sustainable stock of affordable housing units 
in large cities.

In the short and medium range, this could be achieved 
through:
▸	 Housing, planning, and other public agencies can 

incentivize developers and low-income city dwellers to 
come in as partners to public agencies in the production 
and management of an affordable housing stock.

▸	 Parliament can reallocate the “fund” earmarked in the 
2014 rent law to ease the transition out of rent control 
for poorest groups as a capital to invest in long-term 
affordable housing solutions.

▸	 Community groups and civil society actors can 
immediately implement claims of urban inclusion 
through the existing mechanisms of cooperatives that 
offer appealing advantages to city dwellers aged 45 and 
above.

On the long run:
▸	 The Public Housing Corporation can lead with a holistic 

housing strategy in partnership with planning, urban and 
financial agencies to influence the shelter sector notably 
by expanding the urban perimeter, reviewing land-uses, 
implementing equitable taxation mechanisms, and 
introducing incentives and controls. 

▸	 Legislative and executive bodies should aim for 
the gradual development of an affordable housing 
ecosystem by introducing hybrid property forms, 
instituting neighborhood-based development 
organizations, and empowering the role of local 
authorities in fostering urban inclusion.



loans, the Public Housing Agency was placed under 
the Ministry of Social Affairs and allocated limited 
means. Today, the Public Housing Corporation needs 
institutional partners (e.g. community development 
corporations, local neighborhood groups) through 
which it could implement a social housing program.

6. There are mechanisms within the Lebanese law that can 
be activated to empower the production of affordable 
housing: 

Our study points to two under-exploited schemes within 
the current purview of public agencies: 

i. As an institutional form, cooperatives provide a 
legal framework capable of facilitating access to 
housing for vulnerable groups. Research indicates 
there are successful precedents to build on in 
Lebanon and elsewhere (pp. 4-5). 

ii. Building law regulations can be used to require 
developers to allocate a percentage of the housing 
stock they are producing as “affordable” (pp. 6-7). 

7. Some relatively easy to adopt policy options could 
substantially improve the production of affordable 
housing: 

i. By designating some of their neighborhoods as 
“inclusionary”, municipalities could zone urban 
areas as “necessarily mixed across income” and 
impose a percentage of affordable housing with 
each new development. Inclusionary zoning could 
furthermore discourage lot pooling, preventing the 
introduction of large-scale speculative investments 
of the type that has displaced large population 
groups in many sections of Beirut. 

ii. By introducing mechanisms to protect a section of 
the housing stock from market speculation (e.g. 
land trusts).

iii. By introducing taxes on empty apartments, cities 
could discourage speculative practices and 
generate revenues invested in keeping populations 
in place.

iv. By regulating conditions and rates of rental 
arrangements, cities could strengthen the rental 
sector.

 
8. It is imperative to place the adoption of a holistic 

housing policy framework on the long-term horizon of 
policymakers: 

This will require a large-scale urban vision that widens 
the perimeter of cities and organizes mobility and 
housing around an efficient public transport and land-
use set of policies. Such large-scale interventions can be 
self-financed through land value capture taxation, but 
they should also accompanied by measures to control 
speculation, encourage inclusive developments, develop 
the housing ecosystem to complement existing bank 
loans with other non-profit incentives, and reshuffle 
zoning to support the vision of more inclusive cities.

ABCs of Affordable Housing in Lebanon
1. The Lebanese legal framework upholds the right to 

housing

Lebanon’s housing law (58/1965) recognizes the “right 
to housing” by affirming the state’s responsibility in 
facilitating access to housing for middle or low-income 
Lebanese. Law 118/1977 further identifies shelter 
provision among the responsibilities of municipal 
authorities. In addition, Lebanon has ratified several 
international agreements that mandate its public 
agencies to secure adequate and secure shelter with 
access to public services and infrastructure for all. 

2. The Lebanese political and economic frameworks 
undermine the right to housing:

Lebanon’s commitment to the right to housing is 
primarily undermined by its own political and economic 
frameworks that prime land as “real estate” and extend 
multiple incentives and facilities that benefit untaxed 
speculators at the expense of low-income city dwellers. 
It is imperative to develop mechanisms that reclaim 
urban land, at least partially, to support the social 
needs of city dwellers. 

3. Lebanese public agencies have played a limited role in 
the provision of affordable housing:

Public housing interventions in Lebanon have been 
severely biased towards homeownership and limited 
to demand-side subsidies (Housing Finance). An 
adequate national housing strategy requires a wider 
palette of interventions that expands the modes of 
housing acquisition (e.g. regulating rent, providing non-
exchangeable modes of homeownership). This strategy 
should also increase the forms of public interventions 
by revising planning guidelines, introducing effective 
taxation schemes, providing facilities and incentives for 
the production of affordable housing, and controlling 
prices. 

4. The Lebanese regulatory framework lacks the adequate 
tools to support the production of affordable housing:

Lebanon’s regulatory framework displays a severe 
deficit in the type of housing (e.g. density bonuses), 
taxation (e.g. value capture, empty property), and 
planning tools (e.g. inclusionary zoning) that typically 
empower public agencies to intervene effectively, 
secure inclusion in housing markets, and/or encourage 
developers to invest in affordable housing units. The 
introduction of such tools would empower public 
agencies to guide the housing sector.

5. The Lebanese affordable housing ecosystem is weak: 

Lack of political will to intervene in the housing 
sector transpires in the weakness of the institutional 
framework that typically supports the production 
of affordable housing: there is no ecosystem to 
support the production of affordable housing. The 
Housing Ministry was dissolved in 1996. Turned into 
a “corporation” that specializes in the provision of 

Land Use:
▸	 Expand the city boundaries: define zones of urban extension 

connected with rapid transit
▸	 Earmark zones of special socil interest
▸	 Introduce inclusionary zoning
▸	 Revize Zoning Regulations

Taxation Tools:
▸	 Value Capture Taxation
▸	 Tax empty properties
▸	 Target taxes on speculative practices
▸	 Provide tax abetments or credits
▸	 Charge infrastructure and utilities hook-up fees for private 

market housing developments

Incentives (supply side):
▸	 Density Bonuses
▸	 Make land available for residential developments
▸	 Offer credit enhancements to affordable housing developers
▸	 Provide soft debt to affordable housing developers
▸	 Provide grants to public or private sector entities to develop, 

acquire, renovate, rent, or operate affordable housing 
▸	 Inject cash into real estate entities in the form of prefered 

stock with affordability obligation

Demand-side Support:
▸	 Housing loans
▸	 Subsidized housing loans
▸	 Targeted subsidies

Regulate the Market:
▸	 Price control
▸	 Rent control and Regulation
▸	 Eviction Controls

Directly Intervene:
▸	 Public Housing Production

▸	 Facilities for the establishment of CDCs 
▸	 Facilities for the establishment of Cooperatives

Property Tools:
▸	 Land trusts, etc...

There are significant consequences to the deficit in 
affordable housing: urban researchers unanimously 
concur on the strong correlation between adequate 
shelter and health, education, employment, and more 
generally wellbeing. It makes it urgent to respond with 
simple and doable steps anchored in the larger vision 
of a holistic housing strategy. Such a vision sustainably 
address affordable housing solutions in Beirut, more 

than one affordable housing mechanism would have 
to be implemented since applying a single strategy 
would only partially respond to the issues at hand. This 
brief proposes a few tangible and easy-to-implement 
interventions in this direction. It uses them to start a 
discussion on the imperative of affordable housing in 
Beirut rather than two interventions that solve it all.

Intervention on the City Intervention on the Housing Sector

Improve the Institutional Environment

Method:
Given that our goal is to articulate strategies 
through which we secure a permanent 
and sustainable stock of affordable urban 
housing, we looked for success stories where 
advocates of urban inclusion had faced 
challenges similar to those we encounter 
in today’s Beirut. We therefore identified 
case studies in context where government is 
weak, commitment to social welfare lacking, 
corruption rampant, real estate speculation 
intense, and poverty levels rising [Fig/1]. We 
also accounted for geographic context, period 
of the studies, their sources, and extracted 
the affordable housing mechanisms that had 
been adopted.
 
Fig 2 provides a compilation of the 
24 strategies extracted from the 129 
consulted case studies. It shows housing 
cooperatives, various kinds of MEE-led 
(Mission Entrepreneurial Entity) initiatives, 
tax breaks and zoning laws to be the most 
prominent strategies. We selected two of 
these approaches and explored their viability 
for Lebanon’s urban contexts.

Fig 1. Case Study Selection: 
Contextual Considerations.

Fig 2. Frequency of successful cases 
in the reviewed literature.  



Inclusionary Housing Policies
Inclusionary housing sets cities and/or neighborhoods 
on the long-term path of steadily increasing their stocks 
of affordable housing. In a global context where the 
financialization of land has rendered urban housing 
well above the means of the urban majorities, it has 
become imperative for city authorities to secure a stock 
of affordable housing units outside the market in order to 
preserve cities’ income mix and hence the diversity and 
vibrancy of their economies and lives.

“Inclusionary housing 
policies aim to involve 
commercial building 

developers as partners 
in the production of 
affordable housing 
by requiring every 

new residential 
development to include 

a predetermined 
percentage of 

affordable units”

What are inclusionary housing policies?
Depending on the situation, inclusionary housing can be 
imposed as a pre-requisite to obtaining a building permit 
or facilitated through incentives extended to builders. 
In some contexts, developers may contribute a given 
amount to a publicly managed fund that is reinvested in 
the development of affordable homes instead of building 
them directly. By adopting inclusionary housing measures, 
many cities have secured a long-term sustainable 
production of affordable housing and consequently a 
minimum level of social diversity.

The definition of “affordability” in inclusionary housing 
is context-specific. There are nonetheless typical 
characteristics that distinguish “affordable housing units” 
from market units such as smaller units, lower selling 
prices, and deed restrictions that maintain the property 
outside speculative market mechanisms. The proportion 
of affordable housing imposed upon construction of a new 
building usually ranges between 10 and 30 percent. 

The choice of resorting to incentives or imposing 
regulations depends on political will, economic feasibility, 
and the level of planning constraints. When needed and/

or feasible, public authorities may choose to introduce 
incentives such as tax breaks or density bonuses that can 
compensate losses incurred by developers and reduce 
their resistance to implement the policy. 

Inclusionary housing can be implemented at the scale 
of entire cities and/or regions but it is also possible to 
restrict its application to the neighborhood level. In such 
contexts, municipalities may target specific areas with 
development restrictions that tie new developments to 
the provision of a percentage of affordable units. This 
is achieved through a change of zoning regulations. 
Inclusionary zoning can be motivated or justified by the 
will to preserve mixed-income neighborhoods. 

How is inclusionary housing relevant in today’s urban 
context?
Since the mid-1990s, Lebanon’s large cities have been 
heavily impacted by the financialization of land. These 
studies have further demonstrated the social impacts of 
population displacements in reinforcing class but also 
sectarian divisions, as distances grow between various 
social groups. The pace of change varies with market 
conditions, but in the absence of appropriate measures, 
the trend is for further divisions. Inclusionary housing 
would allow the steady production of housing affordable for 
lower-middle class households who would otherwise turn 
to buying in the suburbs.

“Numerous studies 
have shown that 
Beirut’s housing 

market is consistently 
driving lower and 

middle-income 
households to 

remote suburbs 
and replacing their 

dwellings with stocks 
of empty luxurious 

apartments”

Who Are the Potential Beneficiaries of Inclusionary 
Housing? 

Lower-middle class and middle class households 
that can currently afford to buy, but only in the 

suburbs, and who would like to stay in 
the city. 

Is it feasible to speak of inclusionary housing in Lebanon?
The feasibility of inclusionary housing in Lebanon depends 
on political will but also on legal and economic feasibility.
Legal feasibility may be the easiest hurdle. It is possible 
to impose inclusionary restrictions on new developments 
today within the existing legal framework: First, Article 13 
of the Building Law (636/2004) allows local authorities 
to refuse to provide a building permit when/if a project 
threatens the “public good”. In the absence of a clear 
definition of the “public good”, municipalities have the 
authority to consider rapid gentrification and/or large-scale 
forced displacements as a serious threat to communities 
and hence to balance the negative effects of large-scale 
urban transformations by imposing a percentage of 
affordable housing as a pre-requisite to permitting. In 
addition, municipal councils have the authority to demand 
a revision of zoning codes and impose inclusionary 
requirements within land-use regulations in specific 
neighborhoods and/or entire cities.

To date, neither municipal authorities nor planning 
agencies have officially considered an inclusionary 
requirement. Nonetheless, recent evidence points to rising 
demands among High Council of the Directorate General of 
Urbanism (DGU) members to activate the social dimensions 
of existing regulations by placing additional social or 

“Such legal 
interpretations, 

however, depend on 
political will” 

1- Total cost of the building was calculated including price of land, price of construction material and taxes. Revenue was calculated given every apartment is sold, with prices starting 
2,200 USD/ sqm on the first floor (price calculated as an average based on prices announced by developers in the area).

Scenarios tested for inclusionary housing in Lebanon1

environmental requirements on large-scale developments 
(e.g. a park) as a pre-requisite to the provision of a building 
permit. This is a good start.

Inclusionary housing demands a redistribution of a share of 
the profits reaped by developers. The latters’ acceptance of 
this restriction is linked to financial considerations, meaning 
the margin of acceptable profit below which they are not 
willing to operate. 

To check the economic feasibility of this approach, we 
tested two scenarios on a real case study taken from the 
neighborhood of Mar Mikhael where surveys, interviews, and 
in-depth analyses was conducted. The two scenarios were: 

▸	 Scenario 1: All new buildings are required to sell the first 
floor at 60% of market value, 

▸	 Scenario 2: Incentives are extended to developers so 
they include two affordable housing floors in exchange 
of a density bonus to build one more floor. 

In Scenario 1, the developer bares the entire costs of the 
affordable housing unit without any compensation. In 
Scenario 2, the developer’s losses are partially compensated 
since the costs of the second floor and part of the costs for 
the first are covered by the roof. Actual figures and ratios 
depend on market conditions.

Recommendations for legislative amendments
Inclusionary housing can be strengthened if the regulatory 
framework is modified to control profit and introduce 
the principles of value capture taxes where a share of 
the profit reaped by any development is mandatorily 
redistributed to the neighborhood. Such controls could be 
introduced through revision of the zoning, the adoption 
of “a ceiling on densities” (plafond de densité) and/or 
regular revisions of property taxes to control speculative 
landholdings. Within such context, measures such 
as waiving taxes or extending density bonuses would 
become feasible.



Housing Cooperatives
Over the past two decades, cooperatives have emerged as 
a key housing strategy, particularly in contexts where land 
has been financialized and public social policies are weak.

What is a housing COOP?
A housing cooperative is a voluntary association of 
individuals who come together with the shared goal 
of organizing their shelter arrangements within a set 
of solidarity rules that do not conform to market laws. 
While there are multiple modes of housing cooperatives 
around the world, all cooperatives typically adopt forms of 
democratic member control, participatory arrangements, 
and economic autonomy. Thus, members of a housing 
cooperative dwell in and manage property along shared 
rules that allow them to decide collectively on duties and 
privileges, rules to expand and/or organize payments and 
services, the selection of new members, and other short 
and long term choices. 

The most distinctive aspect of housing cooperatives is 
their conception of property ownership. Departing from 
freehold, housing cooperatives restrict ownership to “the 
right to dwell” in a housing unit while the right to exchange 
and/or bequeath is managed by members’ collective 
and restricted by cooperatives guidelines. As a result, 
properties claimed by cooperatives are removed from the 
market and preserved at an affordable rate for present and 
future members. In recognition of the importance of these 
limitations, public agencies typically support the formation 
of cooperatives through benefits such as tax exemptions, 
lower mortgage rates, subsidies, and/or incentives.

“We look at the current 
lifting of rent control 

as an interesting 
opportunity to 

increase the stock of 
affordable housing in 

Lebanon’s cities”

3. Housing units released by rent control constitute a large, 
deteriorated stock of properties that may be acquired by 
housing cooperatives.

4. The market is currently low and slow, thus prices are 
advantageously low for a group of people who want to 
establish a cooperative. 

One can think of potential beneficiaries in two potentially 
overlapping groups: (i) those who are forced to choose 

this option as the best or only way to remain in the 
city and/or (ii) those who choose cooperatives as a 

commitment to principles of solidarity.

Who are the Potential Beneficiaries 
of Housing Cooperatives? 

*Monthly payments for members of a cooperative are 
considerably reduced by their non-profit nature as well 
as by exemptions from numerous municipal fees, from 
indirect taxes (e.g. stamp duty on loan agreements, credit 
loans, judicial fees, real estate registration fees) and 
direct taxes (e.g. built property tax, taxes on donations, 
aids, wills and corporate profit taxes, interest tax) and 
others. They can also benefit from donations from 
governments, NGOs, and/or philanthropists who believe 
in their mission.

Are compensations earmarked for vulnerable social 
groups sufficient to support the establishment of housing 
cooperatives?
New rents in the case study at hand amount to 500$/
month. The last iteration of the new rent law allocated to 
vulnerable tenants still benefiting from the old rent law 
the following compensations5 over a period of 9 years:

Household	earning	≤3	x	minimum	wage:	34,000	$
Household	earning	≤4	x	minimum	wage:	5,000	$
Household	earning	≤5	x	minimum	wage:	550	$

The most vulnerable households (earning less than 
3 times minimum wage) have the possibility to pool 
their compensations in order to invest in a housing 
cooperative that will provide a stable housing option 
with no possibility in rent hikes or eviction.

The financing options listed above can be used together 
in order to fund the establishment of a cooperative. 
Old tenants could be joined by young professionals 
and/or other individuals willing to experiment with 
cooperatives.

-Stability: lower fees 
  and constrained  
  eviction 
-Lower Housing  
 Prices* 
-Right to Bequeath if 
  heirs are eligible

 
      Advantages

Cooperatives: a viable option in Lebanon? 
-Securing Initial Capital  
-Constraints due to 
  committee control 
-Renouncing housing  
  as an asset  

           Hurdles    

What is the relation between housing cooperatives and 
the current rent law? 
Since 2014, the “new rent law” has introduced a public 
fund that supports the most vulnerable social groups 
losing rent control benefits over a nine-year transition 
period in which the Fund covers the difference between 
market and subsidized market rates for tenants. 

1. The state is willing to provide subsidies to rent control 
beneficiaries. These subsidies could be used towards 
the establishment of housing institutionally controlled 
to remain affordable, instead of exclusively serving the 
rent hikes on rent-controlled units.

2. A substantial group of vulnerable urban dwellers are 
willing to consider cooperative modes of housing 
acquisition since they offer them the means to remain 
in the city.

Total price of the property 1,500,000$2

Down-payment amount (25%) 375,000 $

Amount to borrow 1,125,000$

Deposit in bank (10% of the loan) 112,500$

Total amount to be secured in advance 487,500$3

Public Housing Corporation loan 
(interest rate at 3,735%) over 30 years
Monthly payment for the first 15 years 6,400$

Monthly rent obtained by the co-op through the two shop rentals for the first 15 years 1000$

Monthly sum needed from the members for the first 15 years 5,400$

Monthly payment for the second 15 years 2,700$

Monthly rent obtained by the co-op through the two shop rentals for the second 15 years 1800$4

Monthly sum needed from the members for the second 15 years 900$

Approximate numbers for financing the purchase of the building 
through the Public Corporation for Housing

Cost per unit

Down-payment 27,000$

Total amount to be secured in advance 35,000$

Monthly payment for the first 15 years 385$

Monthly payment for the second 15 years 65$

2- Calculated and taking into account price of land in the area (from real-estate 
publications, while real selling prices in the area were observed to be much lower), 
construction costs, and a 15% profit for the owners since it is an old building.
3- Required by the PCH. Which will yield 240,000$ in 15 years at a conservative 
interest rate.
4- Average calculated based on today’s real rent, based on a conservative 3% 
inflation of rental prices over 30 years based on 2013-2017 inflation rates.
5- Calculated based on an average of the current 700,000 LBP/year paid as “old 
rent” by tenants in the case study presented above, and on the 750,000 LBP/
month paid by “new tenants” in that same building. In the newly adopted law, 
compensations to old tenants is calculated based on the household’s income and 

on the difference between how much one “is able to pay” and how high the rent 
should be according to market prices. Households earning more than five times the 
minimum wage are not eligible to compensations.
6- Estimations were made for a 60 sqm apartment in a peri-central neighborhood 
in Beirut where prices for similar apartments today average 2500 USD/sqm. 
Specifically, an apartment was taken in the 1975 building presented in the case 
study above. Calculations include: PCH loan on current interest rates, municipality 
and ministry of finance taxes, and a conservative 3% inflation of rental prices 
over 30 years based on 2013-2017 inflation rates. Not included are: real estate 
registration tax, as all PCH borrowers are exempted from this fee, and maintenance 
costs as well as electricity, water and other daily expenses.

How advantageous is it for individuals to be part of a housing cooperative in Beirut?6

Payment Found and 
become part of a 
cooperative

Buy an apartment 
through a PCH 
loan

Rent an 
apartment

Initial Capital 52,500,000 LBP 73,000,000 LBP 0 LBP

Monthly 1st 15 years 600,000LBP 1,000,000 LBP 1,000,000 LBP (av)

Monthly 2nd 15 years 100,000 LBP 200,000 LBP 2,000,000 LBP (av)

Total cost over 30 years 170,000,000 LBP 300,000,000 LBP 500,000,000 LBP

Conditions Willing to join a 
cooperative

PCH loan up to 30 years 
Salary	≥2,900,000	LBP
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Payment Found and 
become part of a 
cooperative

Buy an apartment 
through a PCH 
loan

Rent an 
apartment

Initial Capital 52,500,000 LBP 73,000,000 LBP 0 LBP

Monthly 1st 7 years 600,000 LBP 2,000,000 LBP (av) 900,000 LBP (av)

Monthly 2nd 7 years 600,000 LBP 150,000 LBP (av) 1,200,000 LBP (av)

Monthly next 15 years 100,000 LBP 150,000 LBP (av) 2,000,000 LBP (av)

Total cost over 30 years 170,000,000 LBP 245,000,000 LBP 500,000,000 LBP

Conditions Willing to join a 
cooperative

PCH loan up to 14 years 
Salary	≥6,000,000	LBP
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Payment Found and 
become part of a 
cooperative

Buy an apartment 
through a PCH 
loan

Rent an 
apartment

Initial Capital 52,500,000 LBP _ 0 LBP

Monthly 1st 15 years 600,000 LBP _ 1,000,000 LBP (av)

Monthly 2nd 15 years 100,000 LBP _ 2,000,000 LBP (av)

Total cost over 30 years 170,000,000 LBP _ 500,000,000 LBP

Conditions Willing to join a 
cooperative

Not eligible for a PCH 
loan
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Are cooperatives financially feasible in today’s Beirut? 



AUB POLICY INSTITUTE
The AUB Policy Institute (Issam Fares Institute for Public Policy and 
International Affairs) is an independent, research-based, policy-
oriented institute. Inaugurated in 2006, the Institute aims to harness, 
develop, and initiate policy-relevant research in the Arab region.
We are committed to expanding and deepening policy-relevant 
knowledge production in and about the Arab region; and to creating a 
space for the interdisciplinary exchange of ideas among researchers, 
civil society and policy-makers.

AUB Policy Institute (Issam Fares 
Institute for Public Policy and 
International Affairs) 
American University of Beirut 
P.O.Box 11-0236  
Riad El-Solh / Beirut 1107 2020 
Lebanon 

Issam Fares Institute Building 
AUB
961-1-350000 ext. 4150 
+961-1-737627 
ifi@aub.edu.lb 
www.aub.edu.lb/ifi
aub.ifi
@ifi_aub

About this project
As part of its commitment to generate informed public debate 
on issues of salient concern to social justice in Beirut, the 
Social Justice & the City program launched a pilot project under 
the title Inclusive Housing Policies in Beirut. This initiative 
aimed to articulate concrete strategies responding to the 
affordable housing challenge in Lebanon’s cities based on 
an interdisciplinary crossing of legal, economic, social, and 
planning constraints. SJC’s approach builds on earlier research 
about the housing sector in Beirut (Lebanon) in order to 
frame feasible interventions within the context of the existing 
regulatory and social constrains. It furthermore proposes a 
handful of policy reforms necessary for substantive long-term 
transformations.

Policy Recommendations
Today, the Lebanese law allows for housing 
cooperatives to be founded. To facilitate the actual 
implementation of this process:

▸	 Public authorities could raise awareness about 
housing cooperatives as an existing mechanism 
of housing provision and encourage their 
materialization by facilitating registration at the 
Directorate of Cooperatives in the Ministry of 
Agriculture;

▸	 The PCH could facilitate access to loans for 
housing cooperatives by waiving the requirement 
for individual members’ eligibility and shifting 
the “eligibility” to the cooperative that would be 
responsible for the payment of the loan. Risk can 
be reduced by demanding a detailed financial plan 
from the cooperative and a plan in case individuals 
become unable to pay their part;

▸	 The PCH could protect the long-term stock of 
affordable housing it has supported through 
cooperatives by introducing a requirement for 
cooperatives accessing PCH loans to introduce 
articles in their bylaws that prevent the dissolution 
of the cooperatives and its transformation into for-
profit housing. 

The Konrad Adenauer 
Foundation
The Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) is 
a German political foundation, closely 
associated with the Christian Democratic Union of Germany (CDU), 
making a unique contribution to the promotion of democracy, 
dialogue, conflict prevention, civil society and social market 
economy. 
The mission of the Country Programme Lebanon is to:
• inform about relevant political, economic and social issues and 

offer platforms for exchange and constructive debate
• contribute to the political, economic and social development in 

Lebanon
• promote knowledge about the functioning of political 

institutions and processes
• support the political forces of moderation and progress
• strengthen the Lebanese Republic as a democratic and 

pluralistic state through its institutions
• foster bilateral relations between Germany and Lebanon

Social Justice and the City Program
The aim of the Issam Fares Institute’s Social Justice and the City 
program is to formulate an agenda for research that establishes 
a partnership between scholars, policy-makers, and activists in 
Lebanon (and beyond) working towards more inclusive cities. The 
program seeks to act as a platform where scholars, policy-makers, 
and activists can share reflections, experiences, and strategies 
(i) documenting, analyzing and reflecting on ongoing urban 
processes affecting the organization and life of the city, (ii) sharing 
and validating research with activists, affected communities, and 
other social groups who are potentially interested in sharing both 
the acquired competence and the pool of research tactics, and (iii) 
supporting and informing initiatives that hope to influence change 
through debates, media, publications, and advocacy

Steps to Form a Cooperative 
Form a group of 10 people (or more) willing to establish 
a housing cooperative and live as neighbors.

1. Find an appropriate property (land or existing 
building).

2. Prepare a business plan that outlines the goals of 
the housing cooperative, the terms of agreement, 
the governance structure, and the feasibility study. 

3. File a request to the Directorate of Cooperatives in 
the Ministry of Agriculture for approval.

4. Deposit the initial capital at a designated Lebanese 
bank.

5. Register the cooperative at the Directorate of 
Cooperatives for final approval and establishment.

6. Get a loan from the Public Corporation for Housing 
(if needed) and acquire the chosen property.



ُيمكنك البقاء في بيروت:
نحو سياسات إسكان حضرية دامجة

الفريق البحثي 
منى فواز، مديرة برنامج العدالة االجتماعية والمدينة، معهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية، الجامعة األميركية في بيروت

دنيا سالمة، منسقة البرنامج، برنامج العدالة االجتماعية والمدينة، معهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية، الجامعة األميركية في بيروت
إيزابيال سرحان، باحثة ُمساعدة، برنامج العدالة االجتماعية والمدينة، معهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية، الجامعة األميركية في بيروت

الُخبراء الُمستشارون
إليزابيتا بييتروستيفاني، مستشارة في اإلسكان   |   نبيل عبدو، مستشار اقتصادي   |    ديزيريه فغالي، مستشارة قانونية

التوصيات األساسية
يجــب تحويــل دور المؤسســات العامــة فــي قطــاع اإلســكان مــن دعــم المســتأجرين 
والمتملكيــن إلــى تطويــر مســتدام للوحدات الســكنية ذات التكلفة الميســورة في 

المدن الكبرى.

من الممكن تحقيق ذلك على المدى القصير والمتوسط، في حال:
العامــة  ◂ العامــة لإلســكان والمديريــة  ما المؤّسســة  العامــة، ال ســيَّ قيــام اإلدارات 

للتخطيــط المدنــي بتحفيــز المطّوريــن العقارّييــن وســكان المــدن ذوي الدخــل 
المحــدود علــى العمــل بالشــراكة معهم الســتحداث مخــزون من المســاكن ذات 

التكلفة الميسورة وإدارته.

إعادة تخصيص البرلمان ألموال »الحســاب« )المخصص في قانون اإليجارات الصادر  ◂
عــام 2014 لتيســير انتقال الفئات األشــّد فقــًرا من مرحلة ضبط اإليجــار( كرأس مال 

ُيستثمر في تنفيذ حلول مستدامة للسكن الميسر.

تنفيــذ لجــان االحيــاء والمنظمــات غيــر الحكومّية والجهــات الفاعلة فــي المجتمع  ◂
المدنــي لمطالــب الدمج الحضــري من خالل آليــات التعاونيات القائمــة التي تقدم 

منافًعا لسكان المدن خصوصا البالغين من العمر 45 عاًما وما فوق بينهم.

ولتحقيق ذلك على المدى البعيد، يجب:
اعتمــاد المؤّسســة العامــة لإلســكان اســتراتيجية إســكان دامجــة، بالشــراكة مع  ◂

الهيئــات التخطيطيــة والحضريــة والماليــة، للتأثيــر على قطاع اإلســكان ال ســّيما 
مــن خــالل توســيع المحيــط الحضــري ومراجعــة تصنيــف األراضــي المذكــورة فــي 
الُمخططــات التوجيهيــة وإدراج أدوات ضريبيــة منصفــة وفــرض ضوابــط علــى 

المطورين العقاريين.

اســتعداد الهيئــات التشــريعية والتنفيذيــة إلــى تحقيــق تطوير تدريجــي لنظام  ◂
بيئي يتناســب مع المســاكن ذات التكلفة الميســورة، وذلك من خالل اســتحداث 
أشــكال متنّوعــة مــن الممتلكات وتشــكيل جمعيــات تنموية تعمــل على نطاق 

األحياء السكنية، وتمكين دور السلطات المحلية في تعزيز الدمج الحضري.
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وعلى الرغم من عدم وجود إحصاءات دقيقة في هذا الصدد، فإنَّه من 
المؤكد أن عدًدا كبيًرا من سكان لبنان ُيخصصون نسًبا متفاوتة من دخلهم 

للسكن، ويمضون ساعات طويلة من أيامهم في وسائل النقل والمواصالت 
اليومية على حساب إنتاجهم، و/أو يقيمون في مساكن غير الئقة، منها 

ما ُيسّمى بالعشوائّيات، حيث تدهورت ظروف العيش بشدة خالل العقود 
المنصرمة. إضافة إلى ذلك، فإن عدد األفراد الُمتضررين من أزمة السكن هذه 

آخذ في االزدياد، ال سيما في ظّل أزمة الالجئين السوريين الراهنة والقيود 
ل  المفروضة على اإليجارات )قانون اإليجار الصادر بتاريخ 2014/5/۸، والُمعدَّ

بتاريخ 2۰1٧/2/2٨( الذي نزع الحماية )وإن كانت غير منصفة( عن آالف األسر 
دة باإلخالء. الُمهدَّ

إن معالجة مسألة النقص في السكن الميّسر في لبنان تواجه العديد من 
حدّيات. ومن بين هذه التحدّيات، نشير في الدرجة األولى إلى غياب اإلرادة  التَّ

ة على القطاع العقاري. كما نشير  السياسية للحد من ُطغيان المصالح الخاصَّ
إلى االضطرابات وعدم االستقرار االقتصادي كعوائق رئيسية أمام االستثمارات 

طويلة األجل التي تساهم عادة في إنتاج السكن الميّسر. وإضافة إلى ذلك، 
نذكر غياب استراتيجية وطنية لإلسكان الحضري ُتوّجه عملية صنع القرار 

في هذا القطاع الحيوي وتحد من العقبات التي ُتواجهه )مثًلا توفر األراضي 
والتمويل( في تقديم السكن الميّسر. وبصورة أوسع، وعلى الرغم من 

ارتفاع معدالت الفقر، هناك تقصير وخيم وثغرات خطيرة في عملية وضع 
السياسات االجتماعية التي تندرج عليها السياسات الُمتعّلقة بالمأوى.

وهناك عواقب وخيمة تلحق النقص في المساكن ذات التكلفة الميسورة، 
إذ ُيجِمع الباحثون في حقل الدراسات الُمدنية على العالقة الوطيدة بين 

المأوى المناسب والصحة والتعليم والعمالة والعيش الكريم عموًما. مما 
يفرض ضرورة االستجابة الفوريَّة لهذه الحاجة الملّحة عن طريق اتخاذ خطوات 

بسيطة وقابلة للتنفيذ، قائمة ضمن رؤية أوسع بمثابة استراتيجية إسكان 
شاملة. في هذا السياق، يقترح موجز السياسات هذا بعض التدخالت 

الملموسة وسهلة التنفيذ.

تحّديات الوصول إلى السكن الميّسر
ائقة والمستقرة، ذات التكلفة الميسورة، يجب أن يكون من البنود ذات األولوية على جدول أعمال صانعي السياسات في لبنان. في الواقع،  إنَّ تأمين المساكن اللَّ
ة، ُترِغم عدًدا كبيًرا من المواطنين  ائق إحدى التحديات الحضرية األكثر تأّصال في لبنان. وهنا يجدر الحديث عن أزمة سكن ُمستمرَّ كن اللَّ تشّكل ندرة خيارات السَّ

اللبنانيين والالجئين والُعّمال الُمهاجرين على العيش في ظروف غير الئقة ينعدم فيها األمن والخدمات األساسية.



ألف باء المساكن ذات التكلفة الميسورة في لبنان

اإلطار القانوني اللبناني يؤّيد الحق في السكن. 1

يعترف قانون اإلسكان في لبنان )1965/5٨( بـ”الحق في السكن” من خالل 
تأكيد مسؤولية الدولة في تسهيل حصول المواطنين والمواطنات 

اللبنانيين ذوي الدخل المتوسط أو المنخفض على مسكن. كما ينّص 
القانون 19٧٧/11٨ على أن مسؤولية تأمين المسكن تندرج ضمن مسؤوليات 

السلطات البلدية. إضافة إلى ذلك، تعّهد لبنان من خالل إبرامه عدة 
اتفاقيات دولية بتوّكل مؤّسساته العامة بتوفير مسكن مالئم وآمن مع 

إتاحة الخدمات العامة والبنى التحتّية أمام الجميع.

األطر السياسية واالقتصادية في لبنان تقّوض الحق في السكن:. 2

تتعامل األطر السياسية واالقتصادية في لبنان مع األراضي على أّنها “سلع”، 
فهي ال ُتخضع المضاربين العقاريين للضرائب التصاعدية بل تجعلهم 
يستفيدون، بموجب السياسات المالية القائمة، من حوافز وتسهيالت 

متعددة على حساب سكان المدن ذوي الدخل المنخفض. ومن الضروري 
هنا وضع آلّيات تهدف إلى انتزاع األراضي المدنّية من السوق وحمايتها 

تأكيًدا على دور “األراضي االجتماعية” في دعم حاجات مختلف الناس في 
الحصول على مسكن. 

محدوديَّة دور المؤّسسات العامة في توفير المساكن ذات التكلفة . 3
الميسورة في لبنان:

اّتسمت سياسات اإلسكان العامة في لبنان بتحّيز شديد نحو تمّلك المنازل 
ع  وسُّ واقتصرت على دعم طالبي التمويالت اإلسكانّية. لذا، من الضروري التَّ

في استراتيجية إسكان وطنية تضّم مجموعة أوسع من أشكال اكتساب 
المساكن )مثًلا تنظيم اإليجار، وتوفير أساليب “الحيازة” بدًلا من التمّلك(. 
ومن المفترض أن تزيد هذه االستراتيجية أيًضا من أشكال التدخالت من 

خالل مراجعة المبادئ التوجيهية للتخطيط، وإدخال خطط ضريبية فعالة، 
وتوفير التسهيالت والحوافز الالزمة إلنتاج مساكن ذات تكلفة ميسورة، 

فضًلا عن مراقبة األسعار.

افتقار اإلطار التنظيمي في لبنان إلى األدوات المناسبة لدعم إنتاج . 4
المساكن ذات التكلفة الميسورة:

يظهر اإلطار التنظيمي في لبنان عجًزا كبيًرا في األدوات التنظيمّية 
والحوافز التي تسمح للمؤّسسات العاّمة أن توّجه قطاع اإلسكان، فيفتقر 

م للمطّورين العقارّيين )مثًلا تقديم منح إنمائية  إلى الحوافز التي ُتقدَّ
للمناطق الكثيفة بالسكان(، والضرائب )مثًلا، استرداد القيمة الزائدة 

لألراضي، والضريبة على الممتلكات الشاغرة( وأدوات التخطيط )التصنيف 
الدامج( التي تمّكن المؤّسسات العامة عادة من التدخل بشكل فعال، 

وضمان الدمج في األسواق العقارية، و/أو تشجيع المطّورين العقاريين على 
االستثمار في وحدات سكنية ذات تكلفة ميسورة. من هنا، فإنَّ إدراج هذه 

األدوات من شانه أن ُيعزز قدرة المؤسسات العامة على توجيه قطاع اإلسكان 
بشكل سليم. 

ضعف البيئة المؤّسساتّية لقطاع اإلسكان في لبنان:. 5

ينعكس غياب إرادة التدخل في سياسات قطاع اإلسكان في ضعف 
األطر المؤسساتية التي تدعم عادة إنتاج السكن الميّسر. فقد ُحّلت 

وزارة اإلسكان عام 1966 وتحّولت المؤسسة العامة لإلسكان إلى مديرية 
متخصصة في تقديم القروض وُأدِرجت تحت وزارة الشؤون االجتماعية 

صت لها موارد محدودة. واليوم تحتاج المؤّسسة العاّمة لإلسكان إلى  وُخصِّ
شركاء مؤّسسّيين )مثًلا جمعّيات تنموية و لجان أحياء محلّية( لتمكينها 

من تنفيذ برنامج للسكن االجتماعي.

من اآلليات التي يمكن تفعيلها لتمكين إنتاج السكن الميّسر . 6
والموجودة ضمن القانون اللبناني:

تشير دراستنا إلى خّطتين غير مستغّلتين تندرجان تحت صالحية 
المؤّسسات العاّمة الحالّية:

ُتوّفر التعاونيات، بوصفها آلّية مؤسساتّية، إطاًرا قانونًيا قادًرا على تيسير أ. 
المساكن للفئات الهّشة. وهناك عدد من التجارب الناجحة في لبنان 

)وخارجه( التي يمكن البناء عليها )ص 5-4(.

يمكن استخدام أنظمة وقوانين البناء من أجل مطالبة المطورين ب. 
بتخصيص نسبة مئوية من المساكن التي ينتجونها للسكن 

الميّسر)ص 6-٧(.

بعض خيارات السياسات العملية التي ُيمكن اعتمادها إلنتاج السكن الميسر:. 7

يمكن للبلديات، من خالل تصنيف بعض أحيائها على أّنها “دامجة أ. 
للجميع”، أن تفرض شروًطا على تطّور هذه األحياء بشكل يحافظ على 

االختالط االجتماعي ويضمن نسبة من المساكن ذات التكلفة الميسورة 
مع كل منشأة جديدة. كما أّن التصنيف “الدامج للجميع” قد يمنع ضّم 

العقارات ويتفادى بالتالي دخول استثمارات كبيرة مضاربة من النوع الذي 
شرد مجموعات سكانية كبيرة في العديد من أحياء بيروت.

استحداث آليات تحمي جزًءا من المساكن الموجودة من المضاربة في ب. 
السوق مثل مؤسسات ائتمانات األراضي.

فرض الضرائب على الشقق الشاغرة، مما يجعل المدن تحّد من المضاربة ج. 
العقارّية وتولّد إيرادات ُتستثمر في إبقاء الناس في أماكن سكنهم.

الت اإليجار، أن تعّزز قطاع اإليجار.د.  يمكن للمدن، من خالل تنظيم شروط وُمعدَّ

على صانعي السياسات وضع إطار على المدى الطويل لسياسة سكنّية . 8
شاملة:

يتطلب ذلك رؤية حضرية شاملة ُتوّسع محيط المدن وُتنّظم حركة النقل 
والسكن عبر مجموعة من السياسات العامة الُمتعّلقة بحسن استخدام 

األراضي والنقل العام. ويمكن تمويل هذه المشاريع الواسعة النطاق ذاتًيا 
من خالل فرض ضرائب السترداد القيمة المضافة لألراضي، شرط أن تواكبها 

أيًضا تدابير تحّد من المضاربة العقارّية، وتشّجع على المشاريع التطويرية 
الدامجة للجميع، وتطّور بيئة قطاع اإلسكان استكماًلا لتدابير القطاع غير 

الحكومي التحفيزيَّة مع القروض المصرفية القائمة، وُتغّير تصنيف المناطق 
ة. لدعم الرؤية القائمة على مدن أكثر شموليَّ

التخطيط واستخدام األراضي
توسيع حدود المدينة: تحديد مناطق التمدد الحضري ووصلها بشبكات  ◂

النقل السريع؛ 
تخصيص مناطق “ذات أهمية اجتماعية خاصة”؛ ◂
وضع أنظمة تسمح بتطبيق سياسات “السكن الدامج”؛ ◂
مراجعة األنظمة الحالّية لتصنيف المناطق وتحديد شروط البناء فيها. ◂

األدوات الُمتعّلقة بالضرائب
فرض ضريبة السترداد القيمة الزائدة لألراضي؛ ◂
فرض ضريبة على الممتلكات الشاغرة؛ ◂
فرض ضرائب على ممارسات المضاربة العقارّية؛ ◂
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الرهن والضرائب السنوية

المنهج المعتمد:
إذ يقتضي هدفنا بوضع استراتيجيات نؤّمن من 

خاللها مساكن دائمة ومستدامة في المناطق 
الحضرية بأسعار معقولة، بحثنا عن قصص النجاح 
) النجاحات( التي واجه فيها دعاة االندماج الحضري 

تحديات مماثلة لتلك التي نواجهها في بيروت 
اليوم. وبناء عليه، فقد حددنا دراسات حالة في 

سياق تكون فيه الحكومة ضعيفة، ويكون فيها 
االلتزام بالرفاهية االجتماعية معدوًما، والفساد 

ا، والمضاربة العقارية شديدة، ومستويات  متفشّيً
الفقر آخذة في االرتفاع )الرسم البياني األّول(. كما 

أخذنا بعين االعتبار السياق الجغرافي، وفترة 
الدراسات، ومصادرها، واستخرجنا آليات اإلسكان 

الُمعتمدة ذات التكلفة المعقولة.

ويتضّمن الرسم البياني الثاني مجموعة من 
االستراتيجيات الـ 24 المستخرجة من دراسات 

الحالة التي تّمت االستعانة بها والبالغ عددها 
129 دراسة. وهو يبين التعاونّيات السكنّية، 
وأنواًعا مختلفة من المبادرات الُمطلقة من 

أصحاب مشاريع األعمال الحّرة، واإلعفاءات 
الضريبية وقوانين تقسيم المناطق حيث أبرز 
االستراتيجيات. هذا وقد اخترنا اثنين من هذه 
النهج واستكشفنا جدواها في سياقات لبنان 

الحضرية.



نظام نسب اإلسكان الميّسر
يضع نظام نسب اإلسكان الميّسر المدن و/أو األحياء المدنّية على مسار زيادة 

مخزونها من المساكن ذات التكلفة الميسورة. وفي سياق عالمي حيث عملية 
أمولة األراضي جعلت أسعار المساكن في المدن تفوق بشكل كبير إمكانيات 

أغلبّية سّكانها، أصبح من الضروري لسلطات المدن أن تؤّمن مخزوًنا من 
الوحدات السكنية ذات التكلفة الميسورة وتسمح بتبادلها في ُأطر تخرج عن 

قواعد السلعة والسوق كما هي ُمماَرسة اليوم وذلك من أجل الحفاظ على 
تعّددّية سّكانها وبالتالي تنّوع وحيوية اقتصاداتها وحياتها.

1. تّم احتساب التكلفة اإلجمالية للمبنى بشكل يتضّمن سعر األرض، وسعر مواد البناء والضرائب. و تم احتساب اإليرادات بناًء على بيع كل شقة، حيث تبدأ األسعار بـ2،200 دوالر أميركي لكل متر مرّبع في الطابق األول )السعر 
محسوب كمتوسط، مبني على األسعار المعَلن عنها من قبل المتعّهدين في المنطقة(.

ما هو نظام نسب اإلسكان الميّسر؟
يهدف نظام نسب اإلسكان الميّسر إلى إشراك مطّوري المباني السكنّية 
في إنتاج مساكن ذات تكلفة ميسورة، من خالل الفرض على كل مشروع 

سكنّي جديد تأمين نسبة محددة سلًفا من الوحدات السكنية ذات التكلفة 
الميسورة. يمكن فرض إنشاء هذه الوحدات ذات التكلفة الميسورة كشرط 

مسبق للحصول على رخصة بناء أو تحفيز إنشائها من خالل تسهيالت 
رون بمبلغ  رين. وفي بعض األحيان، قد يساهم المطوِّ َمة إلى الُمطوِّ مقدَّ

معّين لصندوق ُتديره مؤّسسة عاّمة، ُيَعاد استثماره في تطوير المساكن 
ذات التكلفة الميسورة، بدًلا من بنائها مباشرة. ومن خالل اعتماد تدابير 
السكن الدامج، ضمنت العديد من المدن إنتاًجا مستداًما وطويل األمد 

للمساكن ذات التكلفة الميسورة، ما أّدى إلى المحافظة على حد أدنى من 
التنّوع االجتماعي.

يرتبط تعريف »التكلفة الميسورة« في المساكن الدامجة بالسياق الذي 
ز »الوحدات السكنية ذات  ق فيه. بيد أّنه ثمة خصائص نموذجية ُتميِّ ُيَطبَّ

التكلفة الميسورة« عن وحدات السوق مثل مساحتها األصغر، وأسعار بيع 
األرخص، والقيود المفروضة على ملكيتها. وتتراوح نسبة المساكن ذات 

التكلفة الميسورة المفروضة عند تشييد مبنى جديد عادة ما بين 10 و%30.
ويعتمد الخيار بين اللجوء إلى الحوافز أو فرض الشروط عند تطبيق سياسات 

السكن الدامج على اإلرادة السياسية، والفائدة االقتصادية ومستوى القيود 
المفروضة على عملية البناء )أو على المطّورين(. ويمكن للسلطات العامة، 

عند اقتضاء األمر أو عند اإلمكان، أن تقّدم حوافز مثل اإلعفاءات الضريبية 
أو زيادة عوامل االستثمار، كما يمكن أن تعّوض الخسائر التي تكّبدها 

المتعّهدون، وتقّلل من مقاومتهم لتنفيذ هذه السياسات.
ويمكن تنفيذ السكن الدامج على نطاق المدن بأكملها و/أو المناطق، 

كما من الممكن أيًضا تقييد تطبيقه على مستوى األحياء. وفي مثل هذه 
السياقات، يمكن للبلديات أن تحّدد مناطق ُتفَرض فيها شروط التطوير 

“يهدف نظام نسب 
اإلسكان الميّسر 

إلى إشراك مطّوري 
المباني السكنّية في 

إنتاج مساكن ذات 
تكلفة ميسورة”

من هم المستفيدون من السكن الميّسر؟
المستفيدون هم ُأَسر الطبقة المتوسطة التي تستطيع 

ل تكاليف الشراء، لكن فقط في الضواحي،  حالًيا تحمُّ
والتي ترغب في البقاء في المدينة.

العقاري لتوفير نسبة مئوّية من الوحدات المحدودة التكلفة. ويتحقق ذلك 
من خالل تغيير أنظمة تصنيف المناطق. ويمكن تحفيز تقسيم المناطق 

التضمينية أو تبريره من خالل اإلرادة في الحفاظ على األحياء المتفاوتة الدخل. 

كيف يرتبط السكن الدامج بالمحيط الحضري الحالي؟
منذ منتصف التسعينيات، تأثرت المدن الكبيرة في لبنان بشكل جذري 

جّراء أمولة األراضي. وقد أظهرت العديد من الدراسات أّن سوق اإلسكان في 
بيروت يدفع األسر ذات الدخل المنخفض والمتوّسط نحو الضواحي النائية 

باستمرار، كما أّنه يستبدل مساكنها بمخزون من الشقق الفاخرة والشاغرة. 
وقد أظهرت هذه الدراسات أيًضا اآلثار االجتماعية الناجمة عن نزوح السكان 

ع المسافات بين  في تعزيز الفوارق االجتماعية واالنقسامات الطائفية، مع توسُّ
مختلف الفئات والطبقات االجتماعية. وتختلف وتيرة التغيير باختالف ظروف 

السوق، ولكن في غياب التدابير المناسبة، يظهر التوّجه بوضوح نحو ازدياد 
االنقسامات. ومن شأن سياسات السكن الدامج أن تسمح باإلنشاء المستقر 
ا  للمساكن ذات التكلفة الميسورة ألسر الطبقة المتوسطة التي تتوّجه حالّيً

نحو شراء المساكن في الضواحي.

“وقد أظهرت العديد 
من الدراسات أّن سوق 

اإلسكان في بيروت 
يدفع األسر ذات الدخل 
المنخفض والمتوّسط 
نحو الضواحي النائية 

باستمرار، كما أّنه 
يستبدل مساكنها 

بمخزون من الشقق 
الفاخرة والشاغرة”

هل بوسعنا التكّلم عن السكن الدامج في لبنان؟
تعتمد إمكانية تنفيذ سياسات السكن الدامج في لبنان على اإلرادة 

السياسية والجدوى االقتصادية والقانونية.
وقد تكون الجدوى القانونية العقبة األسهل. فمن الممكن فرض قيود 

تضمينية على التطورات الجديدة في يومنا هذا ضمن اإلطار القانوني القائم: 
أوًلا، تسمح المادة 13 من قانون البناء )2004/636( للسلطات المحلية برفض 
رخصة البناء عندما/إذا كان المشروع يهّدد »المصلحة العامة«. وفي غياب 

تعريف واضح لـ«المصلحة العامة«، تتمّتع البلديات بصالحية اعتبار التبّدل 
السكاني السريع والواسع النطاق تهديًدا خطيًرا للمجتمعات المحلّية، 

وبالتالي يمكنها، من باب الحفاظ على السالمة العاّمة، تحقيق التوازن بين 
اآلثار السلبية للتحوالت الحضرية وحاجة الطبقات الوسطى للسكن من خالل 
فرض إنتاج نسبة من المساكن ذات التكلفة الميسورة في أّي مشروع جديد 
كشرط مسبق إلعطاء رخصة البناء. إضافًة إلى ذلك، تتمّتع المجالس البلدية 
بصالحية المطالبة بتنقيح قوانين تصنيف المناطق، وفرض متطلبات دامجة 

ضمن أنظمة استثمار األراضي في أحياء معينة و/أو المدن بأكملها.

غير أّن هذه االجتهادات القانونية تعتمد على اإلرادة السياسية. فحتى اآلن، 
لم تعتنق السلطات البلدية وال المديرّيات العاّمة المسؤولة عن التخطيط 

رسمًيا أي شرط دامج. ومع ذلك، تشير أدلة حديثة إلى تزايد المطالبات بين 
أعضاء المجلس األعلى للتنظيم المدني، بتفعيل األبعاد االجتماعية لألنظمة 

القائمة حالًيا، من خالل وضع شروط لحماية الحاجات االجتماعية أو البيئية على 
المجّمعات الكبرى )كحديقة على سبيل المثال(، كشرط لتوفير رخصة بناء. 

وُيعتبر ذلك بداية جيدة.

“غير أّن هذه االجتهادات 
القانونية تعتمد على 

اإلرادة السياسية”

يتطّلب نظام نسب اإلسكان الميّسر إعادة توزيع حصة من األرباح التي يجنيها 
رين بهذا القيد باعتبارات  رون العقارّيون. ويرتبط قبول هؤالء المطوِّ المطوِّ

مالّية، مثل هامش الربح المقبول الذي ال يرغب هؤالء في العمل ما دونه.
وبغية التحقق من الجدوى االقتصادية لهذا النهج، اختبرنا سيناريوهين 
في دراسة حالة حقيقية مأخوذة من حي مار مخايل، حيث ُأجرَيت دراسات 

استقصائية ومقابالت وتحليالت معّمقة. وجاء السيناريوهان كالتالي:

السيناريو 1: يتعّين على جميع المباني الجديدة بيع الطابق األول بسعر  ◂
يوازي %60 من سعر السوق.

السيناريو 2: يتم توسيع نطاق الحوافز للمتطّورين بحيث ُيفرض عليهم  ◂
تعيين طابقين للسكن ذي التكلفة الميسورة مقابل السماح لهم ببناء 

طابق واحد إضافي.

وأظهرت الحسابات على مبنى حديث مكّون من 9 طوابق، كما هو مبين 
أدناه، أّن السيناريوهين 1 و2 يقّلالن من أرباح المتعّهدين بنحو 6%. وبمعنى 

آخر، فإّن حوافز زيادة التطوير لطابق واحد ال تعّوض عن الخسائر في الربح 
الذي يجنيه المتعّهد، لكنها توّفر ضعف كمية المساكن ذات التكلفة 

الميسورة.

توصيات بشأن التعديالت التشريعية
يمكن تعزيز عدد الشقق ذات التكلفة الميسورة عند تعديل اإلطار التنظيمي 

للحّد من األرباح، وإدخال مبادئ فرض ضرائب استرداد القيمة الزائدة لألراضي، 
حيث تجري إعادة توزيع حصة من األرباح التي يجنيها أي مشروع بناء على 

الحي بشكل إلزامي. ويمكن إدراج مثل هذه الضوابط من خالل مراجعة 
تصنيف المناطق )المخّططات التي ترعى أو تحّدد البناء في المناطق(، 

واعتماد »سقف للكثافة السّكانية« و/أو مراجعة دورّية للضرائب على 
الممتلكات، لضبط المضاَربة العقارّية. وفي هذا السياق، تصبح تدابير مثل 

تخفيض الضرائب أو زيادة الكثافة العمرانّية حوافًزا ممكنة.

السيناريوهات التي تّم اختبارها حول اإلسكان التضميني في لبنان 1



1،500،000 دوالر أميركي ٣ سعر الملكية اإلجمالي

375،000 دوالر أميركي  مبلغ الدفعة األولى )25%)

1،125،000 دوالر أميركي المبلغ المقَتَرض

112،500 دوالر أميركي اإليداع في المصرف )%10 من القرض)

487،500 دوالر أميركي ٤ إجمالي المبلغ المراد تأمينه سلًفا

قرض المؤسسة العامة لإلسكان )سعر الفائدة %3،735( على مدى 30 عاًما

٦،٤٠٠ دوالر أميركي الدفعة الشهرية للسنوات الـ15 األولى

1000 دوالر أميركي اإليجار الشهري الذي تحصل عليه التعاونية عن طريق تأجير متجَرْين تجاريَّين على مدى 
السنوات الـ15 األولى

5،400 دوالر أميركي المبلغ الشهري المطلوب من األعضاء خالل السنوات الـ15 األولى

2،700 دوالر أميركي الدفعة الشهرية للسنوات الـ15 الثانية

1800 دوالر أميركي ٥ اإليجار الشهري الذي تحصل عليه التعاونية، عن طريق تأجير متجَرْين على مدى السنوات الـ15 
الثانية

900 دوالر أميركي المبلغ الشهري المطلوب من األعضاء خالل السنوات الـ15 الثانية

سعر الوحدة

27،000 دوالر أميركي الدفعة األولى

35،000 دوالر أميركي إجمالي المبلغ المراد تأمينه سلًفا

385 دوالر أميركي الدفعة الشهرية للسنوات الـ15 األولى

65 دوالر أميركي الدفعة الشهرية للسنوات الـ15 الثانية

٢ ُتحتسب على أساس متوّسط المبلغ الحالي، وهو ٧00،000 ليرة لبنانية في السنة، مدفوع بمثابة »إيجار قديم« من قبل المستأجرين في دراسة الحالة المعروضة أعاله، وعلى ٧50،000 ليرة لبنانّية شهرّيًا، يدفعها »المستأجرون الجدد« في المبنى 
نفسه. أّما في القانون الُمعَتَمد أخيًرا، فُتحتسب التعويضات للمستأجرين القدامى على أساس دخل األسرة، والفرق بين مقدار »القدرة على الدفع« ومدى وجوب ارتفاع اإليجار وفًقا ألسعار السوق. فاألسر المعيشية التي تتلّقى أكثر من خمسة 

أضعاف الحد األدنى لألجور ليست أهًلا للحصول على التعويضات.

٣ احُتِسَبت مع أخذ سعر األراضي في المنطقة بعين االعتبار )من منشورات العقارات، في حين لوِحظ أّن أسعار البيع الحقيقية في المنطقة كانت أقل بكثير(، وتكاليف البناء، والربح بنسبة 15% للماّلكين، نًظًرا لكونه مبنى قديًما.
٤ مطلوب من قبل المؤسسة العامة لإلسكان. سوف يولّد 240،000 دوالر أميركي بعد 15 سنة بسعر فائدة معتدل.

٥ احُتسب متوّسط اإليجار على أساس اإليجار الحقيقي الحالي، استناًدا إلى تضّخم معتدل بنسبة 3% في بدل اإليجار على مدى 30 عاًما، واستناًدا إلى معّدالت التضّخم بين عامّي 2013 و201٧.
٦ ُأجري تقدير لشقة بمساحة 60 متر2  في حي شبه مركزي في بيروت، حيث تبلغ أسعار الشقق المماثلة اليوم 2،500 دوالر أميركي لكل متر2. على وجه التحديد، تم أخذ شقة في مبنى تأّسس عام 19٧5 نفسه المعروض في دراسة الحالة أعاله، 

ا تأجير الشقق بقيمة ٧50،000 ليرة لبنانية شهرّيًا. وتشمل الحسابات: قرض من المؤسسة العامة لإلسكان على أسعار الفائدة الحالية، والضرائب البلدية وضرائب وزارة المالية، والتضّخم المعتدل بنسبة 3% من أسعار اإليجار على  حيث يتم حالّيً
مدى 30 عاًما على أساس معدالت التضخم لألعوام 2013-201٧. الحسابات غير المدرجة هي: ضريبة تسجيل العقارات، حيث يتم إعفاء جميع المقترضين من المؤسسة العامة لإلسكان من هذه الرسوم، وتكاليف الصيانة، وكذلك نفقات الكهرباء، 

والماء، والنفقات اليومية األخرى.

التعاونيات السكنّية
على مدى العقدين المنصرَمين، برزت التعاونيات كاستراتيجية إسكان رئيسية 
وناجحــة لــذوي الدخــل المحــدود. اســتناًدا إلــى مبــادئ التضامن، والمســؤولية 
ن التعاونيات بديًلا فّعاًلا للســوق يســاعد  المشــتركة، واإلنصاف، والعدالة، تؤمِّ
فــي الحصــول على المســاكن ذات التكلفــة الميســورة. أّما بالنســبة للمدينة، 
فقــد بــرزت أهمّيــة التعاونيــات فيها كآلية مناســبة النتزاع المســاكن الحضرية 
الموجــودة ذات التكلفــة الميســورة والحفــاظ عليهــا خصوصا فــي المدن التي 
تطغى عليها سياســات عقارّية نيو ليبرالّية ضّخت رؤوس األموال في األســواق 

العقارّية وأضعفت قيمة االرض االجتماعّية.

ما هي التعاونية السكنّية؟
إّن التعاونية السكنّية عبارة عن مجموعة من األفراد الذين يضعون طوًعا 

هدًفا مشترًكا هو تنظيم إدارة مساكنهم ضمن قواعد التضامن بدًلا من 
قوانين السوق. وعلى الرغم من اختالف التعاونّيات من بلد إلى آخر، فإن 

جميع نماذج التعونيات تعتمد أشكاًلا من اإلدارة الديمقراطية والتشاركّية، 
فضًلا عن االستقاللية االقتصادية. وهكذا، فإن أعضاء التعاونّية السكنّية 
يقطنون ويديرون بناء أومجموعة من الشقق السكنّية أو األبنية بموجب 
قوانين تسمح لهم باتخاذ قرار جماعي حول الواجبات واالمتيازات، وحول 

قرارات التوّسع و/أو تنظيم المدفوعات والخدمات، واختيار األعضاء الجدد، 
وغيرها من القرارات على المدَيْين القصير والطويل.

وأكثر ما تتمّيز به التعاونّيات السكنّية هو مفهومها للملكية العقارية. 
إذ تبتعد هذه التعاونّيات عن الملك الخاص، وتحصر الملكية بـ«الحيازة« 

في وحدة سكنية، في حين يعود الحق في التوريث أو التبادل لمجموعة 
أعضاء التعاونّية ضمن القيود المعتمدة لديها. وبذلك، يجري استخراج هذه 

الملكّية من السوق لصالح مجموعة من المساكن الموجودة لذوي الدخل 
المحدود. واعتراًفا بشّدة هذه القيود، تدعم المؤّسسات العامة تشكيل 

التعاونيات من خالل تقديم منافع كاإلعفاءات الضريبية، وانخفاض معدالت 
الرهن العقاري، واإلعانات، و/أو الحوافز.

من هم المستفيدون المحتملون من التعاونّيات السكنّية؟
يمكننا أن نذكر مستفيدين محتملين نصّنفهم ضمن مجموعتين 

متداخلتين: )1( المستفيدون المجبرون على اعتماد هذا الخيار على أّنه 
الوسيلة الوحيدة للبقاء في المدينة و/أو )2( المستفيدون الذين 

يختارون التعاونيات التزاًما منهم بمبادئ التضامن. وال شك 
في أن التعاونيات المعدومة األسهم تكون أكثر مناًلا 

لألشخاص ذوي الدخل المحدود ألنها ال تتطلب 
منهم رأَس مال أولي لالنتساب إليها.

ما هي العالقة بين التعاونيات السكنّية وقانون اإليجار الحالي؟
منذ العام 2014، أقّر “قانون اإليجارات الجديد” تأسيس صندوق عام يدعم 

الفئات االجتماعية األكثر هشاشًة، خالل فترة انتقالية مدّتها تسع سنوات، 
ُيغّطي خاللها الحساب الفرق بين سعر السوق وأسعار السوق المدعومة 

للمستأجرين.

“برأينا، يشّكل رأس المال 
المخّصص لهذا الحساب 

فرصة مهّمة نطرح 
استثمارها في تأسيس 
مخزون من المساكن ذات 
التكلفة الميسورة في 

المدن اللبنانية عوًضا من 
دفعها كبدل إيجار مؤّقت”

برأينا، يشّكل رأس المال المخّصص لهذا الصندوق فرصة مهّمة نطرح 
استثمارها في تأسيس مخزون من المساكن ذات التكلفة الميسورة في 

المدن اللبنانية عوًضا من دفعها كبدل إيجار مؤّقت، وذلك ألن:

الدولة على استعداد لتقديم إعانات للمستفيدين من ضبط اإليجارات.   .1
ويمكن استخدام هذه اإلعانات في إقامة مساكن تخضع للرقابة 

المؤسسية، لكي تظل تكلفتها ميسورة، بدًلا من أن َتخدم حصًرا ارتفاع 
بدل اإليجار على الوحدات التي تخضع لضبط اإليجارات.

هناك مجموعة من سكان المناطق الحضرية المستضعفين، مستعّدة   .2
الختبار هذه المقاربة للحصول على المسكن، كونها تشّكل فرصتهم 

الوحيدة للبقاء في العاصمة.
ل مخزوًنا كبيًرا  الوحدات السكنية المحّررة من ضبط اإليجارات ُتشكِّ  .3

ومتدهوًرا من الممتلكات التي يمكن أن تمتلكها التعاونيات السكنّية.
حركة السوق حالًيا ضعيفة وبطيئة، وبالتالي، فإّن األسعار منخفضة   .4

بشكل يفيد أي مجموعة من الناس ترغب في تأسيس تعاونية.

شة كافية لدعم  َصة للفئات االجتماعية الُمهمَّ هل التعويضات المخصَّ
إنشاء تعاونيات سكنّية؟

تصل قيمة اإليجارات الجديدة في دراسة الحالة التي بين أيدينا إلى 500 دوالر 
أميركي شهرّيًا. وقد َخّصص النّص األخير لقانون اإليجار الجديد للمستأجرين 
الهّشين الذين ال يزالون يستفيدون من قانون »اإليجار القديم« التعويضات2   

التالية على مدى 9 سنوات:
دخل األسرة ≥3 × الحد األدنى لألجور: 34,000 دوالر أميركي

دخل األسرة ≥4 × الحد األدنى لألجور: 5,000 دوالر أميركي
دخل األسرة ≥5 × الحد األدنى لألجور: 550 دوالر أميركي

أّما األسر األكثر هشاشًة )التي تتقاضى أقّل من 3 أضعاف الحّد األدنى لألجور(، 
فيمكنها أن تجمع تعويضاتها من أجل االستثمار في تعاونية سكنّية من 

ر خياًرا مستقًرا للسكن على المدى الطويل، من دون إمكانية  شأنها أن ُتوفِّ
زيادة بدل اإليجار أو التعّرض لإلخالء أو الطرد.

ويمكن دمج أساليب وخيارات التمويل المذكورة أعاله من أجل تمويل إنشاء 
تعاونية. ويمكن انضمام المهنّيين الشباب و/أو أفراد آخرين راغبين في 

المشاركة في تجربة التعاونيات، إلى المستأجرين القدامى.

دراسة حالة: 
بناء متعدد الطوابق ُشّيد عام 1975، متمركز يف حي قرب وسط بيروت، يتضّمن 14 وحدة سكنية 

ومتجَرْين. 
- مساحة قطعة األرض 200 م2.

- مساحة الوحدة السكنية +/-60 م2.
ة: - امُللكيَّ

 7 وحدات خاضعة »لقانون اإليجارات القدمي« )450 دوالر أميركي يف السنة(.
 7 وحدات خاضعة لقانون إيجار ما بعد العام 1992 )6000 دوالر أميركي يف السنة(.

 متجران خاضعان لقانون إيجار ما بعد العام 1992 )6000 دوالر أميركي يف السنة(.
- يتشارك ملكّية العقار ثالثة ورثة.

َرة:1،500،000  دوالر أميركي. - كلفة األرض اإلجمالية املقدَّ

 تأسيس تعاونيةالدفعة
واالنضمام إليها 7

 شراء شقة عن طريق
 قرض من المؤسسة

 العامة لإلسكان

استئجار شقة

0 ليرة لبنانية73،000،000 ليرة لبنانية52،500،000 ليرة لبنانيةرأس المال األولي

1،000،000 ليرة لبنانية )المتوسط)1،000،000 ليرة لبنانية600،000 ليرة لبنانيةالدفعة الشهرية للسنوات الـ15 األولى

2،000،000 ليرة لبنانية )المتوسط)200،000 ليرة لبنانية100،000 ليرة لبنانيةالدفعة الشهرية للسنوات الـ15 الثانية

500،000،000 ليرة لبنانية300،000،000 ليرة لبنانية170،000،000 ليرة لبنانيةالكلفة اإلجمالية خالل 30 سنة

الرغبة في االنضمام الشروط
إلى تعاونية

قرض من المؤسسة العامة 
لإلسكان لمدة أقصاها 

30 سنة

راتب ≤ 2،900،000 ليرة لبنانية

_

 تأسيس تعاونيةالدفعة
واالنضمام إليها

 شراء شقة عن طريق
 قرض من المؤسسة

العامة لإلسكان

استئجار شقة

0 ليرة لبنانية_52،500،000 ليرة لبنانيةرأس المال األولي

1،000،000 ليرة لبنانية )المتوسط(_600،000 ليرة لبنانيةالدفعة الشهرية للسنوات الـ15 األولى

2،000،000 ليرة لبنانية )المتوسط(_100،000 ليرة لبنانيةالدفعة الشهرية للسنوات الـ15 الثانية

500،000،000 ليرة لبنانية_170،000،000 ليرة لبنانيةالكلفة اإلجمالية خالل 30 سنة

الرغبة في االنضمام الشروط
إلى تعاونية

تفتقدان ألهلية الحصول 
على قرض من مؤسسة 

اإلسكان العامة

_

 تأسيس تعاونيةالدفعة
 واالنضمام إليها

 شراء شقة عن طريق
 قرض من المؤسسة

العامة لإلسكان

استئجار شقة

0 ليرة لبنانية73،000،000 ليرة لبنانية52،500،000 ليرة لبنانيةرأس المال األولي

900،000 ليرة لبنانية )المتوسط(2،000،000 ليرة لبنانية )المتوسط(600،000 ليرة لبنانيةالدفعة الشهرية للسنوات السبع األولى

1،200،000 ليرة لبنانية )المتوسط(150،000 ليرة لبنانية )المتوسط)600،000 ليرة لبنانيةالدفعة الشهرية للسنوات السبع الثانية

2،000،000 ليرة لبنانية )المتوسط)150،000 ليرة لبنانية )المتوسط(100،000 ليرة لبنانيةالدفعة الشهرية للسنوات الـ15 القادمة
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الرغبة في االنضمام الشروط
إلى تعاونية

قرض من المؤسسة العامة 
لإلسكان لمدة أقصاها 

14 سنة
راتب ≤ 6،000،000 ليرة لبنانية

_
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أسعار مرتفعة
حضور الحكومة
النيوليبرالّية
عائدات التطوير
غياب التمويل
المضاربة العقارية
التمّدد الحضري السريع
غياب الحكومة
العشوائّيات
السوق الحّرة
النزوح أرض�
التفّتت المدني
قانون تقييدي لتنظيم ا�راضي
غياب التنظيم
قّلة ا�راضي
عدم االنتظام
العشوائّيات
أقسام فرعية غير قانونية
تطّور مدني غير منّظم
تزايد عدد السكان
افتقار الى البنى التحتّية
عائدات الحكومة
الحاجة للسكن الميّسر
ا»خفاق الخاص
الغموض السياسي 
الفساد
الركود
مستوى معيشي متدنٍّ

الالمركزّية
الخصخصة
أسعار ا�راضي المتدنّية
شّدة القيود على استعمال ا�راضي

التعاونّيات السكنّية

أصحاب مشاريع ا�عمال الحّرة

ا»عفاءات الضريبية

تقسيم المناطق التي تتضّمن 
مساكن ذات تكلفة معقولة
ا»عانات المالية

تكافؤ القّوة الشرائية

التمويل الصغير

ا»سكان بتكلفة معقولة

اّتحادات االئتمان االحتكارية 

الرهون المدعومة
مؤشر مساحة ا�رض، نسبة 
مساحة ا�رض، نقل حقوق التطوير

الممتلكات العقارية الخاصة 
بالمساكن الشعبية
الضريبة على قيمة ا�رض

ا»سكان بمساعدة ذاتية

سقف التكاليف

التطوير الخاص

المساعدة الفارضة للسياسة

مقاسمة ا�راضي

بناء الدولة

الروابط االجتماعية

االستقرار

وتخفيض سعر ا�راضي

الدعم البلدي

الكثافة

٩
٨

الرسم البياني ا�ول:
اختيار الدراسات: اعتبارات سياقية

الرسم البياني الثاني:
تواتر قصص النجاح في ا�دبيات 

الُمراجعة العقارية

عر بالليرة اللبنانية
س

ال
عر بالليرة اللبنانية

س
ال

عر بالليرة اللبنانية
س

ال

المصاريف التي ستتكبدها نادين للعيش في بيروت على مدى ٣٠ عاًما

المصاريف التي ستتكبدها زينة للعيش في بيروت على مدى ٣٠ عاًما

المصاريف التي ستتكبدها سلوى، وسوسن وجمانة للعيش في بيروت على مدى ٣٠ عاًما

بدل ا»يجار السنوي + الضرائب

بدل ا»يجار السنوي + الضرائب

بدل ا»يجار السنوي + الضرائب

رسوم التعاونية السنوية

رسوم التعاونية السنوية

رسوم التعاونية السنوية

الرهن والضرائب السنوية
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التعاونّيات السكنّية:  خيار مجدي في لبنان؟
االستقرار: رسوم أقّل  ◂

وإخالء مقّيد
أسعار مساكن أدنى ◂
الحق في التوريث إن  ◂

كان الورثة مؤهّلين 
لالنضمام الى التعاونّية

تأمين رأس المال األّولّي ◂
القيود الناجمة عن صعوبة  ◂

التنسيق بين األعضاء
التنازل عن قيمة المسكن كأصل ◂

الفوائد

العوائق

تنخفض الرسوم الشهرية على األعضاء نتيجة اإلعفاءات التي تستفيد منها 
التعاونية السكنّية  كونها جمعّيات ال تبغى الربح؛ بينها العديد من الرسوم 

البلدّية، الضرائب غير المباشرة )رسم الطابع،  قروض ائتمانّية، الرسوم 
القضائّية، رسوم التسجيل العقاري(، والضرائب المباشرة )ضريبة الملكّية، 
ضريبة على التبّرعات، المساعدات، والوصايا، ضريبة على أرباح الشركات(، 

وإعفاءات أخرى. كما يمكن للتعاونّيات أن تقبل التبّرعات من المنّظمات غير 
الحكومّية، الحكومات، وفاعلي الخير الذين يؤمنون بمهّمتها.



معهد عصام فارس للسياسات العامة 
والشؤون الدولية

الجامعة األميركية في بيروت
 صندوق البريد  11-0236

رياض الصلح / بيروت 2020  110٧ لبنان

مبنى معهد عصام فارس
الجامعة األميركية في بيروت

350000-1-961 الخط الداخلي: 4150
961-1-٧3٧62٧

ifi@aub.edu.lb
 www.aub.edu.lb/ifi

aub.ifi
@ifi_aub

حول هذا المشروع
التزاًمــا منــه بتحقيــق نقــاش عــام مســتنير يتنــاول القضايــا التي تهــم العدالة 
االجتماعيــة فــي بيروت، أطلق برنامج العدالة االجتماعيــة والمدينة مبادرة ريادّية 
متعــددة التخّصصــات تدعمها مؤسســة كونــراد أديناور، تحت عنوان سياســات 
اإلســكان الدامجــة فــي بيــروت. وتهــدف هــذه المبــادرة إلــى وضع اســتراتيجيات 
ملموســة تســتجيب لتحديــات الســكن ذي التكلفــة الميســورة في مــدن لبنان 
على أساس دراسات متعددة التخّصصات تشمل الحقول القانونية واالقتصادية 
والتخطيطية. وتستند هذه الدراسة إلى أبحاث سابقة حول قطاع اإلسكان في 
بيــروت )لبنــان( مــن أجــل تحديد مداخــل محــّددة وواقعّيــة، علمّيــة وعملّية في 
الســياقات التنظيميــة واالجتماعية القائمة. كما يقتــرح النهج عدًدا محدوًدا من 
اإلصالحات السياســية الالزمة إلجراء تحّول جوهري طويل األمد في إطار اإلســكان 

ذي التكلفة الميسورة في لبنان.

برنامج العدالة االجتماعية والمدينة
يهــدف برنامــج العدالــة االجتماعيــة والمدينــة فــي معهــد عصــام فــارس إلــى 
وضــع جــدول أعمال للبحوث ُينِشــئ شــراكة بيــن العلماء وواضعي السياســات 
والناشطين في لبنان )وخارجه(، الذين يعملون من أجل تحقيق مدن أكثر دمجا. 
ن الباحثين وواضعي السياســات  ويســعى البرنامــج ليكون بمثابــة منّصة، ُتمكِّ
والناشــطين من تبادل األفكار والخبرات واالســتراتيجيات في )1(: توثيق، وتحليل 
التغّيــرات الجاريــة التي تؤّثر علــى تنظيم المدن وحياتها، )2( ومشــاركة األبحاث 
والتحقــق من صّحتها مع الناشــطين والمجتمعات المتأّثــرة والفئات االجتماعية 
األخرى التي ُيحتَمل أن تكون مهتمة بمشاركة الكفاءات المكتسبة والتكتيكات 
البحثيــة، )3( ودعــم وإثــراء المعرفــة حول المبــادرات التي تأمل فــي التأثير على 

التغيير من خالل المناقشات، ووسائل اإلعالم، والمنشورات، والُمناصرة.

وصيات حول السياسات التَّ
تسمح القوانين النافذة في لبنان بإنشاء تعاونيات سكنّية. وبهدف تيسير 

التنفيذ الفعلي لهذه العملية:

بوسع السلطات العامة أن ترفع مستوى الوعي حول التعاونيات السكنّية  ◂
على اعتبار أنَّها آلية قائمة لتوفير المساكن، وتشجيع إنشائها، عن طريق 

تسهيل التسجيل في المديرية العامة للتعاونيات في وزارة الزراعة.

ل المؤسسة العامة لإلسكان إمكانية الحصول على  ◂ يمكن أن ُتسهِّ
قروض للتعاونّيات السكنّية، عن طريق التنازل عن شرط األهلية الفردية 

لألعضاء، وتحويل »شروط التأهيل« إلى التعاونية التي تكون مسؤولة عن 
دفع القرض. ويمكن الحّد من المخاطر عن طريق مطالبة التعاونية بخطة 
َلة و توضيح آلّية لحّل النزاع في حال تعّذر أحد أفراد التعاونّية  مالية مفصَّ

على تأمين متوّجباته/ها في دفع المبلغ الواجب عليه/ها.

يمكن للمؤسسة العامة لإلسكان أن تقوم بحماية المخزون المستدام من  ◂
المساكن ذات التكلفة الميسورة، والتي دعمتها من خالل تقديم قروض 

ميسرة للتعاونيات، وذلك عن طريق فرض شروط على هذه التعاونيات 
إلدراج مواد في قوانينها الداخلية تمنع حّل التعاونيات، وإعادة المساكن 

المدعومة إلى السوق.

خطوات تأليف تعاونية:
تشكيل مجموعة من 10 أشخاص )أو أكثر( على استعداد إلقامة تعاونية   .1

سكنّية والعيش كجيران.
إيجاد العقار المناسب )أرض، مبنى قائم، أو مجموعة من الوحدات   .2

السكنّية(.
إعداد خطة عمل ُتحّدد أهداف التعاونّية السكنّية، وشروط االّتفاق،   .3

وهيكلية نظام اإلدارة، ودراسة الجدوى.
تقديم طلب إلى المديرية العامة للتعاونيات في وزارة الزراعة للحصول   .4

على الموافقة.
5.  إيداع رأس المال األّولي في مصرف لبناني ُمعّين.

تسجيل التعاونية في المديرية العامة للتعاونيات للموافقة النهائية   .6
واإلنشاء.

الحصول على قرض من المؤسسة العامة لإلسكان )إذا لزم األمر( لتمّلك   .٧
العقار المختار.

مؤسسة كونراد أديناور
هــي  كونراد-أديناور-ســتيفتنغ  مؤسســة  إّن 
مؤسســة سياســية ألمانية، ترتبط ارتباًطا وثيًقا 
ألمانيــا.  فــي  المســيحي  الديمقراطــي  باالّتحــاد 
تســاهم بشــكل فريد فــي تعزيــز الديمقراطية، 

والحوار، ومنع نشوب الصراعات، والمجتمع المدني واقتصاد السوق االجتماعية.

تقتضي مهمة برنامج دولة لبنان القيام بالتالي:
تزويــد المعلومــات حــول القضايــا السياســية، واالقتصاديــة واالجتماعيــة ذات   •

الصلة، وتقديم منصات لتبادل النقاشات والحوارات البّناءة.
المساهمة في التنمية السياسية، واالقتصادية واالجتماعية في لبنان.  •

تعزيز المعرفة حول أداء المؤسسات والمسارات السياسية.  •
دعم القوى السياسية المعتدلة والتقدمية.  •

تقوية الجمهورية اللبنانية كدولة ديمقراطية وتعّددية من خالل مؤسساتها.  •
تعزيز العالقات الثنائية بين ألمانيا ولبنان.  •

معهد عصام فارس للسياسات العاّمة والشؤون الدولّية في 
الجامعة األميركّية في بيروت

فــي  الدولّيــة،  والشــؤون  العاّمــة  للسياســات  فــارس  عصــام  معهــد  يســعى 
الجامعــة  األميركّية في بيروت، إلى تيســير الحــوار وإثراء التفاعل بين الجامعيين 
المتخصصيــن والباحثيــن وبيــن واضعي السياســات وصانعي القــرار في العالم 
العربــي بصفــة خاصة. ويعمل على إشــراك أهل المعرفة والخبــرة في المنظمات 
الدوليــة والهيئات غير الحكومية وســائر الفاعلين في الحيــاة العامة. كما يهتم، 
من خالل الدراســات واألنشــطة، بتعزيــز النقاش المفتوح حــول جملة من القضايا 
العامــة والعالقــات الدوليــة وبصياغــة االقتراحــات والتوصيــات المناســبة لرســم 

السياسات أو إصالحها.


