
  
  ٥/المحترف ج
  إدارة النزاعات والموارد النادرة/االقتصاد اإلنشائي والسياسات العقارية
  
  
  
  
  
  
  

  :توزيع أعباء إدارة العمران ومنافعه
  ) الخ…ضريبية، إدارية، (أي ضوابط وبأية أدوات 

  )سلطة مركزية أو سلطات محلية(مع أية مرجعيات مسؤولة 
  
  
  

  تقديم جدليات المحترف الخاصة
  

  امي غسان مخيبرالمح
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ضمن ندوة 
  

  "إدارة العمران في لبنان، واقعا وحاجات، أدوات وإصالحات
  

  ٢٠٠٠ حزيران ٣٠الجمعة في 
  ١٠:٣٠الساعة 

  
  
  
  



  ٢

  
تضع عملية التنظيم المجالي والعمران المدني مجموعة من األفرقاء في عالقة مع بعـضهم الـبعض؛                

: تناقضة أو حتى نزاعية؛ وهؤالء األفرقاء هم بـشكل أساسـي          وغالبا ما تكون عالقاتهم ومصالحهم م     
الدولة المركزية وأجهزتها، والبلديات، والمالكين العقاريين، والمستثمرين، والمواطنين المستفيدين مـن           

ومن الواضح تماما بأن ناتج سـوء تنظـيم وادارة هـذه العالقـات              .  الخ …األمالك والخدمات العامة    
لكننا سوف نـسعى    . متناقضة في لبنان واقع ال مجال هنا للتذكير بمدى سوء حاله          الخالفية والمصالح ال  

الضريبي من المشاكل القائمة، هذا الجانب الذي قليال مـا يحـوز            /لتوضيح الجانب اإلقتصادي والمالي   
على اهتمام المعنيين، خاصة لجهة توضيح الجهة أو الجهات التي تتحمل كلفة التنظيم والعمران، وتلك               

الضريبية الالزمة إلدارة اإلخـتالف     /تي تجني منافعهما، ولجهة تحديد األليات والنظم الفضلى المالية        ال
  .في المصالح بين الخاص والعام في شكل تكون معه الحصيلة أكثر عدالة وعقالنية

  
 وباإلختصار، يمكن التأكيد أن فعالية سياسات وطموحات وخطط التنظيم المجالي والعمران المدني في            

  :لبنان مشروطة بتوافر العناصر األساسية اآلتية المرتبطة ارتباطا عضويا مع بعضها البعض
  

  .الموارد المالية المالئمة والنظام الضريبي المناسب  :أوال
  

الهيئات والمرجعيات المسؤولة عن التخطيط والتمويل والتنفيذ والرقابة، التـي تتمتـع              :ثانيا
  .ية والفعالية الالزمة للقيام بمهامهاباإلمكانيات القانونية واإلدار

  
السلوك المواطني والمجتمعي الذي من شأنه التأثير إيجابا وفي االتجاه الصحيح علـى               :ثالثا

عملية التخطيط والتنظيم، والتنفيذ والمراقبة، بشكل ال تبقى معه القوانين حبـرا علـى ورق،                
  .  واألنظمة في واد والتطبيق في واد آخر

  
  
  

  موارد المالية المالئمة والنظام الضريبي المناسبال  :أوال
  

ان مصادر تمويل التنظيم المجالي واإلعمار المدني مختلفة ومتنوعة، تكون أساسـا عبـر الـضرائب                
كما يكمن أن تتخذ أنماطا مختلفـة تكـون فيهـا           . المباشرة والرسوم الخاصة المرتبطة بعملية اإلعمار     

وقد تضمن القانون اللبناني عددا من هذه الموارد، منها         .  المعنية بها  مساهمة مباشرة لألفراد أو الهيئات    
ما هو مطبق ومنها ما بقي حبرا على ورق، ومنها أيضا ما ينبغي التفكير جديا في إدخاله على القوانين                

  .والممارسة اللبنانية توخيا إلصالح الواقع المشكو منه
  

رائبي ال يلعب دور مصدر التمويل وحسب، إنما يمكـن          وينبغي أن نتذكر وأن نتنبه إلى أن النظام الض        
أن يلعب أيضا دورا موجها لسلوك المواطنين، أفرادا ومؤسسات وجماعات في مـا يتعلـق بـالتنظيم                 

  .المجالي والعمران والمدني
  
  
  
  

؟ بكالم آخـر، مـا هـي        من يتحمل أعباء التنظيم المجالي والعمران المدني          :المحور األول
   ووفق أي أسس وتقنيات قانونية ومالية وإدارية؟ مصادر التمويل؟



  ٣

  
  ):تسدد مباشرة من الجهة المنتفعة من العمران(مصادر التمويل غير الضريبية   -أ 

   تقييم وسائل تمويل المنصوص عليها في القانون؛ كيف يكون تفعيلها؟ -
   مساهمة الفارز في تنفيذ األشغال -
الخدمات في إنـشاء شـبكة الخـدمات        مساهمة األبنية في المناطق غير المنجزة ب       -

  العامة
  

   وسائل تمويل جديدة يمكن اقتراحها؟ -
 

تسديد المالك لنسبة مئوية من قيمة عقاره لزيادة عامل االستثمار في ما هو مسموح           -
  ")بطابق المر"حالة مختلفة عن النظام المعروف (أصال بموجب قوانين البناء 

قراءة نقدية لتبيان خطورة هذه     (ى أخرى    عملية نقل عامل االستثمار من منطقة إل       -
  ) التقنية وانحرافاتها الممكنة

  
  ):الضرائب والرسوم العامة أو البلدية(مصادر التمويل الضريبية   -ب 

  :تقييم بعض الضرائب والرسوم المنصوص عليها في القانون -
   ضريبة التحسين الناتج عن تنفيذ األشغال العامة -
   الربع المجاني -
  قال رسوم االنت -
   رسم القيمة التأجيرية -

  
باإلضافة إلى تلك النافذة أو مـع تخفـيض هـذه           ( ضرائب ورسوم جديدة يمكن اقتراحها       -

  ):األخيرة أو إلغائها
   ضريبة ناتجة عن زيادة عامل االستثمار العام-
   ضريبة عقارية على األمالك غير المبنية والمبنية-
   العقاري في صلب ضريبة الدخل إدخال رسم القيمة التأجيرية وضريبة الربح-
يستوفى من قبـل    ( رسم خاص بالعقارات المحاذية للحدائق الخاصة واألبنية التراثية          -

  ).أو البلديات/خزينة الدولة و
   غرامة سنوية أو نصف سنوية على العقارات المبنية الشاغرة أو غير مكتملة البناء-

  
  :اإلعفاءات الضريبية  -ج 
  

من اإلعفاءات الضريبية لحث المواطنين على سلوكيات تتفق والمنحى المرجو من           كيف يمكن اإلستفادة    
  .أي تخطيط وتنظيم مجالي والعمران مدني في لبنان

  : تقييم بعض اإلعفاءات من الضرائب والرسوم المنصوص عليها في القانون -
   استعمال القرميد والحجر -
   بناء المجمعات الصناعية في المناطق الريفية -

  
   إعفاءات جديدة  يمكن اقتراحها؟هل من -
  
  



  ٤

ضريبي يمكن أن يسهل عملية تخفـيض عوامـل االسـتثمار           /أي نظام مالي      :المحور الثاني
وإعادة تنظيم وتصنيف المناطق العقارية، فيجعل هذه العملية أكثر عدالة مـن الوجهـة االقتـصادية     

  وأكثر قبوال من المالكين العقاريين المعنيين بها؟
  
  

  مرجعيات المسؤولة عن التخطيط والتمويل والتنفيذ والرقابةال  :ثانيا
  

  التخطيط واإلدارة واإلشراف ؟: من يقرر في كل مرحلة من مراحل
  

الالمركزي؟ لماذا؟ ومع أية    /الحاجة إلي نقل عدد أكبر من القرارات والصالحيات إلى المستوى المحلي          
  مركزية والالمركزية؟ضوابط؟ كيف يكون توزيع الصالحيات ما بين السلطات ال

  
أي دور لكل من هذه الـسلطات ؟        :  المناطق اإلدارية    – اتحاد البلديات    –أية سلطة المركزية؟ البلديات     

  أي دور للقضاء وللمجتمع المدني على الصعيدين المركزي والالمركزي؟
  

محتـرف  المحور، ألنه سوف يكون في صلب أعمال ومناقشات ال        /لن نتوسع في مناقشة هذا الموضوع     
  :المحاور اآلتية/لكننا سوف نركز مناقشاتنا على المسائل . ٢/ج
  
  :دور الهيئات الالمركزية  - ١
  

ما العالقة بين الصالحيات اإلدارية المتعلقة بالتنظيم المدني والتجهيز العام وغيرها مـن الـصالحيات               
  ة المتعلقة بتنفيذ هذه المسؤوليات؟الواسعة التي تتمتع بها البلديات، وواجباتها في تحمل األعباء التمويلي

  
  كيف يكون توسيع الصالحيات المالية والضريبية التي تتمتع بها السلطات الالمركزية والى أي مدى؟ 

  
كيف يمكن اإلفادة من صندوق البلديات المستقل؟ هل من معايير خاصة بالتنظيم المجالي يمكن إدخالها               

  زيع وقيمة المبالغ الموزعة؟على المعايير التي تحدد أسس وشروط التو
  

كيف يمكن تفعيل دور البلديات ومشاركتها في صياغة التوجهات التنظيمية العامة في المنـاطق التـي                
إن في إبداء الرأي أو في صوغ السياسات التي على أساسه تتحرك المديرية العامـة للتنظـيم                 (تعنيها  
  ؟)المدني

  
  :صةاإلدارية المتخص/دور الهيئات المالية  - ٢
  

هل هناك حاجة إلنشاء هيئات مستقلة أو إدارات مالية متخصصة ذات صالحيات إدارية واسعة تعنـى                
  :بتمويل عملية التنظيم المجالي أو جزء منها؟ مثال

  
   شراء األمالك العامة وإدارتها ؟ -
   تمويل المحميات الطبيعية وحماية البيئة والمناظر الطبيعية؟ -
  ي؟ تمويل وإدارة التراث المبن -

  
  :دور القضاء  - ٣



  ٥

زيادة فعالية رقابة ديـوان المحاسـبة؛       : مثال(كيف يمكن تفعيل الرقابة التي يجريها القضاء المختص؟         
توسيع حق المراجعة إلى الجمعيات المعتبرة ذات المنفعة العامة؛ توسيع دور القضاء المدني في الرقابة               

نيابات العامة في حاالت الجرائم الواقعة على       على أعمال التصرف باألوقاف والمشاعات؛ تفعيل دور ال       
  ).البيئة والتراث والمناظر الطبيعية

 
  :دور المجتمع المدني  - ٤

  كيف تحييدها وضبطها؟: التأثيرات السلبية والمداخالت السياسية
  

  كيف يمكن تأطيرها وتفعيلها؟: التأثيرات اإليجابية
  
طة وتنسيق عملها وإعطاءه طابع اإلستمرارية؟      كيف العمل لتفعيل دور الهيئات والجمعيات الضاغ       -

 جمعيات حمايـة البيئيـة      –  نقابة المهندسين       -المجلس االقتصادي االجتماعي    : أية هيئات؟ مثال  (
 جمعيات متخصصة بالتنظيم المجالي والعمران المدني التي قد تتأسس لمتابعـة أعمـال              –والتراث  
  ).كز األبحاثالجامعات، مرا( الهيئات الدراسية –الندوة  

  
 كيف يمكن إشراك ممثلين عن هذه الهيئات استشاريا في عمليات رسم السياسات التوجيهية العامة               -

  ؟ )على كل من الصعيدين المركزي والالمركزي(المتعلقة بالتنظيم المجالي والعمران المدني 
  
 الخطط اإلصالحية    دفاعا عن  mobilisationكيف يمكن تثقيف الرأي العام وتجميع وتحريك مواطنيه          -

المتعلقة بالتنظيم المجالي والعمران المدني؟ كيف يمكن وضع هذا الموضوع في أولويات اإلصالح             
  السياسي واإلداري؟

  
  
  



  ٦

  ٥/برنامج مناقشات المحترف ج
  
  إدارة النزاعات والموارد النادرة/االقتصاد اإلنشائي والسياسات العقارية

  
  

  :عهتوزيع أعباء إدارة العمران ومناف
  ) الخ…ضريبية، إدارية، (أي ضوابط وبأية أدوات 

  )سلطة مركزية أو سلطات محلية(مع أية مرجعيات مسؤولة 
  
  

  )محام(غسان مخيبر    :منسق أعمال ومناقشات المحترف
  

            : المقرر
  
  

  : دقيقية٢٠
  )غسان مخيبر(مداخلة تقدم الجدليات الخاصة بالمحترف 

  
  : دقائق١٠

  للواقع المتعلق بموضوع المحترف) بيأيجابي وسل(تقييم 
  
  

  : دقيقة٥٠
  مناقشة اإلتجاهات العامة للتحسين

  
  : دقيقة٣٠

  
  :التوصيات

  
  أي ظام ضريبي ألي اصالح في التنظيم المجالي وادارة العمران؟ -
  
  أية توجهات مقترحة لتفعيل الهيئات المعنية بادارة التنظيم المجالي ومراقبته؟ -
  
  قة بالتعديالت التشريعية والتنظيمية؟ما هي األوليات المتعل -
  
  ما هي التدابير المقترح تنفيذها آنيا، خاصة من قبل المديرية العامة للتنظيم المدني؟ -
  
  ما هي الدراسات المقترح اتمامها لبلوغ برنامج اصالح يلبي الحاجات ويحقق األهداف؟ -
  



  ٧

  
  وارد النادرةإدارة النزاعات والم/االقتصاد اإلنشائي والسياسات العقارية

  توزيع أعباء إدارة العمران ومنافعه
  

  
الضريبية المتعلقة بالتنظيم المجـالي وادارة      /تجميع كافة النصوص التشريعية والتنظيمية المالية       - ١

العمران المبعثرة في قوانين مختلة، تعميما لمعرفتها وتمهيـدا لدراسـتها ولتنقيتهـا مـن الـشوائب                 
  .وإلصالحها مستقبال

   
المتعلـق بـالتنظيم المجـالي      ) البلدي(الضريبي العام والالمركزي    /عادة النظر بالنظام المالي   ا  - ٢

  :وادارة العمران والملكية العقارية، بشكل يؤدي تحقيق ثالثة أهداف رئيسية مرجوة وهي
  

توفير الموارد المالية المالئمة لعملية التنظيم المجالي وادارة العمـران بـشكل سـليم                -أ 
  .وفعال

  
توجيه السلوك المواطني واإلداري في اتجاه اإلصالح المرجو وحسن تطبيق القـوانين              -ب 

  .واألنظمة
  

تسهيل عملية تخفيض عوامل االستثمار وإعادة تنظيم وتصنيف المنـاطق العقاريـة،              -ج 
  .بشكل تتوفر فيه عدالة أكبر من الوجهة االقتصادية وقبوال أكبر من المعنيين بها

  
 على الضرائب والرسوم التي أثبتت التجربة بأنها متفقة مـع التوجهـات اإلصـالحية               اإلبقاء  -  ٣

وتحسين عملية جبايتها، وتعديل أو الغاء ما يخالف هذه التوجهات، وادخال أنواع جديدة من الـضرائب     
والرسوم واإلعفاءات تساعد على تحقيق األهداف المرجوة؛ ويكون ذلك، ليس بالضرورة عـر زيـادة               

المـالي العـام للنظـام      " المغلـف "ة المالية، بل عبر التعديل في أنواع الضرائب والرسوم ضمن           التكلف
  .الضريبي

  
تطوير مصادر التمويل غير الضريبية التي تسدد مباشرة من الجهة المنتفعة مـن العمـران،                  - ٤

  :وتحسين األداء اإلداري المرتبط بحسن تطبيقها، ومنها على سبيل المثال
  
 الفارز في تنفيذ األشغال، مع ادخال أنظمة وضوابط تنع استنساب اإلدارة في             مساهمة  -أ 

  .التقدير
  

مساهمة األبنية في المناطق غير المجهزة بالخدمات في إنشاء شبكة الخدمات العامـة،               -ب 
  .وذلك ضمن المناطق القابلة للتوسع العمراني، وفق ما تحدده أنظمة ومخططات التنظيم المدني

  
  
  
  
عادة النظر جديا بضريبة التحسين الناتج عن تنفيذ األشغال العامة، خاصة في تأثيرها السلبي              ا  - ٥

الناتج عن اإلستمالكات، وعلى ضوء واقع عدم جبايتها، ودراسـة          " الربع المجاني "على حق الدولة في     



  ٨

 تكلفة اإلنشاءات   امكانية تفعيل هذه الجباية أو استبدال هذه الضريبة بنظام أقرب الى مساهمة المالك في             
  .العامة التي يستفيد منها

  
ليطبق على العقارات المبنية وغير المبنية؛ وتكون قيمة        " للضريبة العقارية "ادخال نظام متكامل      - ٦

هذه الضريبة مرتبطة بعامل اإلستثمار المطبق على العقارات وتصنيفها، مع اعفاء صغار الملكـين أو               
  .المحدود) النظريالفعلي أو (العقارات ذات الدخل 

  
  .على األبنية الشاغرة، غير المؤجرة أو المباعة" ضريبة األمالك المبنية"تطبيق   - ٧
  
رفض جواز نقل عوامل اإلستثمار كوسيلة من وسائل التمويل أو التنظيم، ورفض جواز زيادة                - ٨

ء مقابل تسديد ضـريبة     عامل اإلستثمار في ما يتجاوز األنظمة والخطط العامة المحددة في قوانين البنا           
وعوض عن ذلك، دراسة امكانية أيجاد رسم يسدده المالك في حال طلب اإلستفادة من عامـل                . خاصة

استثمار يتجاوز نسبة يحددها القانون، لكن في مطلق األحوال ضمن الحد األقصى المسموح به أصـال                
  .بموجب قوانين البناء

  
صصة ذات صالحيات إدارية واسعة تعنـى بتمويـل   إنشاء هيئات مستقلة أو إدارات مالية متخ        -٩

  :عملية التنظيم المجالي أو جزء منها، ومنها على سبيل المثال
  

  تمويل المحميات الطبيعية وحماية البيئة والمناظر الطبيعية  -أ 
  

  تمويل وإدارة التراث المبني  -ب 
  
لالمركزية بشكل يتوافـق مـع      توسيع الصالحيات المالية والضريبية التي تتمتع بها السلطات ا          - ١٠

مهامها التنظيمية والرقابية واإلنشائية والتجهيزية وغيرها من الصالحيات الواسعة التـي تتمتـع بهـا               
البلديات، مع اإلبقاء على الضوابط المالية والقانونية الالزمة، وتفعيل المشاركة الشعبية فـي اإلطـالع               

  :ا؛ وبشكل خاصعلى المشاريع لبلدية ووسائل تمويلها ومناقشته
  

اعادة النظر بطريقة توزيع عائدات الضرائب والرسوم التي تقـوم الدولـة بجبايتهـا                -أ 
لمصلحة البلديات، فتكون هذه الطريقة مرتكزة أكثر على المعـايير الموضـوعية والـشفافية،              
وبشكل تعطى البلديات الفقيرة حصة تتناسب وحاجاتها والمشاريع الـضرورية لـديها ولـيس              

سبة الى ميزانيتها، وبشكل يكون فيه أيضا مستوى التمويل مرتبط بأسس وخطـط التنظـيم               بالن
  .المجالي وادارة العمران

  
أن يكون للبلدية دور في تحديد قيمة الضرائب والرسوم ضمن نطاقها، علـى ضـوء                 -ب 

  .وضعها الخاص وحاجاتها الخاصة، ضمن هوامش واطر يحددها القانون
  
  
  


