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  وتقدير الكلفة اإلجمالية" األراضي المعدة للبناء"التعريف عن قطاع  -١
  

 ،ويستلزم هذا اإلنتاج. يعتَبر إنتاج المساكن والمحال التجارية والمكاتب ضرورة اقتصادية واجتماعية
) VRD( شبكة من الطرقات وعدة شبكات بنى تحتية ذ تنفيباإلضافة إلى توفّر مساحات األراضي المطلوبة،

وهي عملية تشمل كافة األعمال " إنتاج األراضي المعدة للبناء"وهذا بالتحديد ما يمكن تعريفه بعملية . أخرى
  . معدة للبناءات المعدة للبناء إلى مساح مؤهلة غيرمساحاتالتي تؤدي إلى تحويل 

  
  : هذا التحول العقاري ضمن المعايير التاليةفي معظم دول العالم، يتم تنظيم 

 الكفاية لتلبية حاجات مستخدميه هو مجهزمكان المستخدم كمسكن أو المخصص للنشاطات، ضمان أن  -
  النهائيين والحد من المخاطر التي قد يشكّلها على البيئة؛ 

بشكل مباشر ( تمويل  يفترض أن يكونالتأكّد من أن توزيع التكاليف واألرباح يتم بشكل عادل، حيث -
استثمارات البنى التحتية المنفذة التي تكون قد حقّقتها الدولة أو المستفيدون ) أو من خالل تسديدها

 . يقع على عاتق المستفيدين من الريع العقاريبأنفسهم

  
  . ويأتي إنشاء البنى التحتية، في أي من األحوال، قبل المباشرة بعمليات البناء

  
ة د الزيا هذهوتتم:   سنويا٢ كلم١٠عدل زيادة األراضي التي تشهد إمتداد عمراني حوالي يبلغ مفي لبنان، 

إلى أراضٍ " تحويلها"مساحة األراضي الزراعية والطبيعية التي يعمل اإلنسان في كل سنة على خاصة على 
   .أو معبدة/مبنية و

  
 دوالراً ٨٤الزمة إلنتاج العقارات المعدة للبناء بـ وفي لبنان أيضاً، يقَدر متوسط كلفة أعمال البنى التحتية ال

وال شك في أن هذه . وهي كلفة األعمال المنفذة ضمن عملية إفراز عادية. ١ً أميركياً للمتر المربع من البناء
  ).امتداد مدني مبعثر(الكلفة ترتفع في حال توجب تجهيز أراضٍ متباعدة 

  

                                                 
  .٢٠٠٤، )DGU ( المديرية العامة للتنظيم المدنيبالتضامن مع) CDR(رسم مفصل الستصالح األراضي، مجلس االنماء واالعمار : مصدر  1
  . دوالر بناء على معطيات من عدة بلدان٨٤م احتساب ت* 
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المدنية الجديدة التي تظهر كل عام في لبنان مجهزة مسبقاً بالبنى وإذا افترضنا أن تكون كافة االمتدادات 
  . ٢ مليون دوالراً أميركياً سنويا٦٠٠ً، فإن الكلفة اإلجمالية لتجهيزها تبلغ )VRD(التحتية 

 
 .هكذا تبرز أهمية المبالغ التي يتم توظيفها أو يتوجب توظيفها في هذا القطاع

   
في لبنان ال تنشأ بكاملها قبل البدء بعملية البناء، فهذا األمر ال يغير شيئاً في ) VRD(وإذا كانت البنى التحتية 
حيث أن إنشاء هذه البنى التحتية يتم بكل األحوال، سابقاً أو الحقاً، وقد يتم . ما يتعلق بالمبالغ المالية

لدولة والبلديات باستثمارها من كما أن المبالغ الهامة التي تقوم ا. االستعاضة عنها أحياناً بحلول بديلة مؤقتة
إنتاج األراضي "في ما يتعلّق بالبنى التحتية، فهي تندرج أيضاً من ضمن موازنة " تعويض المتأخرات"أجل 

  . ، وإن أتَت متأخرة"المعدة للبناء
  
 لمقاربة المؤسساتية والفنية ا  -٢
 
   مسؤوليات الدولة في إنتاج األراضي المعدة للبناء  ١-٢

  
 لتلبية الحاجات االقتصادية واالجتماعية، ضمن هو من الشروط األساسية إنتاج األراضي المعدة للبناء لما كان

فمن البديهي، بالتالي، أن يكون  ،ظروف سالمة عامة مقبولة، فيمكن إذاً وضعه في إطار المصلحة العامة
  ). الدولة والبلديات: بمعنى أشمل (ر في تنظيم هذه العمليةللدولة دو

 
  : تغطي مسؤولية الدولة الواجبات التالية

:  األراضي المعدة للبناء المعروضة في السوق، كافية لتلبية الطلب عليهاكميةعلى الدولة التأكد من أن  -
 ٣ و٢ سنوياً، ويضاف إليه بين ٢ ماليين م٤في لبنان، يقَدر الطلب على مثل هذه األراضي بحوالي 

ضمن (صة للمساحات والمرافق العامة التي تواكب التطور العمراني  من األراضي المخص٢ماليين م
  ).األحياء والبلديات

                                                 
ي األ من ٢مليون م ١٠= Urbanisation:  العناصر التاليةللمتر المربع من البناء، مقابل) VRD(كلفة . أ. د٨٤:  قاعدة حسابية 2 ي ف ، السنة راض

Parcelles concernées =   يمن األ ٢مليون م٧,٥ ي ف ي من األ ٢مليون م ٧،٥  COS moyen = =Construction ،1،  السنةراض ي ف  راض
  . مليون دوالر٦٠٠= ٢م/ دوالر٨٠*٧،٥= VRD، السعر الكلي لل ٢م/ دوالر٨٠= VRD، سعر الالسنة
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على الدولة التأكد من أن فتح المجال أمام االمتداد المدني في منطقة ما، ال يشكّل خطراً على السالمة  -
اء وبعض مسألة مطروحة عادةً في أنظمة البن (في األعوام المقبلةالعامة والصحة العامة للسكان 

  .الموجودة في المحيط) الطبيعية والتراث( الموارد األساسية علىأو أي ضرر ) أنظمة التنظيم المدني
 في األعوام المقبلةالمنشأة، تضمن للسكان ) VRD(على الدولة التأكد من أن نوعية البنى التحتية  -

هرباء، والخطوط الهاتفية، مستوى خدمة مقبول في ما يتعلّق بالنقليات المحلية، وشبكة المياه والك
  .والصرف الصحي، وجمع النفايات

 عادل، حيث يقع على عاتق بشكلوأخيراً، على الدولة السهر على توزيع التكاليف واألرباح  -
من قبل الدولة  (المنفذة) VRD(المستفيدين من الريع العقاري، تمويل االستثمارات في البنى التحتية 

  ). أو من قبلهم
 
 

  المستخدمة إلنتاج األراضي المعدة للبناء) الحالية(ماط المؤسساتية األن  ٢-٢
  

  :في إطار تأمين المسؤوليات التي تقع على عاتقها في إنتاج األراضي المعدة للبناء، تتبع الدولة األنماط التالية
  

   العرض الكمي لألراضي
  

  :  بثالث أدواتوبة لإلمتداد العمراني بعدة أدوات لتأمين كمية األراضي المطلفي لبنان، تستعين الدولة
  

  ؛)وهو النمط الغالب( اإلدارية لعمليات الفرز الخاصة التراخيص -
شقّ الطرقات التي تحدث تغييراً في وضع األراضي المجاورة، من أراضٍ غير معدة للبناء إلى  -

ي، كون التشريع ؛ ويكون هذا التغيير شبه أوتوماتيك)أو صالحة للفرز(أراضٍ يسمح فيها بالبناء 
الحالي يجعل كل األراضي الواقعة في نطاق الجمهورية أراضٍ معدة للبناء، بمجرد وصول طريق 

  إليها؛
تنفيذ عمليات ضم وفرز يجري بموجبها إعادة توزيع العقارات وإنشاء البنى التحتية المتطورة نوعاً ما  -

 . نوتبقى طريقة التدخل هذه نادرة في لبنا): كما في طرابلس(

 .تأسيس شركات عقارية على غرار ما تم في محيط وسط بيروت التجاري -

 .إحداث مؤسسات عامة يرتكز عملها في التطوير العقاري لمنطقة ما مثل مؤسسة اليسار -
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تنفيذ عمليات ردم بحرية بموجب عقود خاصة بين الدولة والقطاع الخاص على غرار ما تم في ساحل  -
 .المتن الشمالي

  .ألدوات غير كافية، فال تقوم الدولة بتنفيذ ما يكفي وال تراقب القطاع الخاصتبقى هذه ا -
  

   :مراعاة شروط السالمة العامة والحد من تدهور الموارد
  

  :في هذا اإلطار، تستخدم الدولة المناهج التالية
  

 األداة األكثر إنها). قوانين البناء والتنظيم المدني والقوانين البيئية(التنظيم على الصعيد الوطني  -
  .والقوانين بشموليتها ال تنص على أي تمييز جغرافي. استعماالً بشكٍل عام

قواعد صارمة للبناء في مناطق  مخططات التنظيم المدني المحلية، في حال وجِدت، تلحظغالباً ما  -
: ة المفاعيلمحدودوتُعتَبر هذه األداة . الموارد الطبيعيةعلى  حساسة يشكل بناؤها خطراً أو ضرراً

من األراضي اللبنانية، ومعظمها ال يتعاطى مع % ٢٠إلى% ١٠فالمخططات تغطي ما يقارب 
 .  موضوع األخطار

قلما يصار إلى :  في حال وجود مخاطر طبيعيةعمليات الفرزالشروط الخاصة المفروضة على  -
  . استخدام هذه الشروط الخاصة من قبل اإلدارة

  
  :ماتضمان مستوى مقبول من الخد

  
 األراضي الزراعية أو دولة اللبنانية تقييم الصلة الحقيقية من تحويلحتى اآلن، تبقى األدوات التي تخول ال
 مستوى مقبول من الخدمات وكذلك في النظر إلى تأمين . محدودةالطبيعية إلى أراضٍ يسمح البناء فيها

  .نتيللشاغلين المستقبلي
  

فهناك نقص في البنى التحتية المتوفرة في االفرازات حتى بعد . يرإن هذا الوضع ينبئ بخلل فادح وخط
وقد تطورت مدن بكاملها دون أن تحظى ). قل عشرات من األعوام(مرور سنوات عديدة على الترخيص بها 

  ). راجع االمتداد الجنوبي لبيروت الكبرى(ببنى تحتية مناسبة 
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  :السهر على توزيع التكاليف والرسوم بشكل عادل
  

تُعالَج هذه النقطة مطوالً في المقاربة : ال يسعنا القول بأن الدولة تُعنَى فعلياً بمبدأ العدالة في توزيع الكلفة
  .االقتصادية الواردة الحقاً

  
نتج عن تغيير حالة ييقبض مالك األراضي الريع العقاري بكامله الذي : ويمكن اختصار الوضع كما يلي

بسيط (، وال يكون قد دفع إالّ جزء )للبناء إلى أرض يسمح فيها بالبناءمن أرض غير معدة (أرض معينة 
أعمال البنى  تنفيذ الجزء األكبر من ومن جهتها، تتولى الدولة. (VRD)من تكاليف البنى التحتية ) بشكل عام

 ،و القرىاألحياء أ" التعويض عن التأخير في تجهيز"، ثم تحت عنوان فرزال المواكبة عملية) (VRDالتحتية 
 ودون أي إجراء إلستردادها من المالك وهو وذلك من أموال المكلفين غير المستفيدين من هذه العملية

من المكلَّف إلى المستفيد من الريع العقاري بمئات " إعادة التوزيع" تُقَدر عملية عليهو. المستفيد األساسي
  . الماليين من الدوالرات األميركية سنوياً

  
  المؤسساتي وكيفية التعاطي به العجز   ٣-٢
  

  :المواضيع التاليةينتج عما سبقَ آنفاً، أنه ال بد من أن تُبذَل جهود خاصة في 
التشريع الفرنسي ف. تحسين اإلطار التشريعي والتنظيمي الذي يرعى موضوع األراضي المعدة للبناء -

ينص على عدم إمكانية و) Zones NA(تصنيف محدد لمناطق االمتداد ب يسمح،  مثالًللتنظيم المدني
  . البناء عليها طالما لم يتم تجهيزها بالبنى التحتية

 .تسريع وتيرة وضع المخططات المحلية للتنظيم المدني -

حول التجمعات (إشراك الدولة بشكل ملحوظ في تنفيذ عمليات ضم وفرز األراضي على نطاق واسع  -
 ).الكبرى بشكل خاص

ر بصورة أكثر جدية في ما يتعلّق بالتعاطي بطلبات تراخيص عمليات الحماية من المخاطر واألضرا -
 .الفرز

  .ضبط حسابات النفقات العامة المتعلقة بتجهيز األراضي -
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  العجز الفني وكيفية التعاطي به  ٤-٢
  

  :، كما هي مطبقة في لبنان، المشاكل التالية(VRD)على الصعيد الفني المحض، تطرح مسألة البنى التحتية 
من أراضٍ غير معدة للبناء إلى أراضٍ (تُعتَبر الطريق وحدها العامل األساسي لتغيير نظام األراضي  -

  .وينجم عن ذلك انتشار لألبنية دون تأمين البنى التحتية بشكل صحيح). يسمح فيها بالبناء
نة للبنى التحتية التي تُعتَبر الطرقات الرئيسية الواقعة بين المدن أي الطريق العام، بمثابة عناصر مكو -

تخدم األراضي المجاورة، في حين أن موضوعها األساسي يتمحور حول تأمين خدمات النقل ضمن 
 .شروط سالمة وسرعة معينة

، ال تهتم أغلبية الفارزين إالّ بالطّرقات، أما الدولة فهي التي (VRD)في ما يتعلّق بالبنى التحتية  -
 .(VRD)تكمال الـ تتولى، عاجالً أم آجالً، عملية اس

إن التراخيص بفرز األراضي المعزولة وتعميرها ال تُعنى بما فيه الكفاية بمسألة األمن والصحة  -
 . واألضرار في الموارد

 . أو أقله يحول دون تنفيذها(VRD)إن تبعثر االمتداد المدني يزيد من كلفة البنى التحتية  -

  
 تصحيح العجز القائم وتلبية أهداف الدولة والمسؤوليات إن تحسين الخيارات الفنية من شأنه أن يسعى إلى

  .  المناطة بها في هذا اإلطار
  

كما سبق ورأينا في المسألة المؤسساتية، فال بد من بذل جهود خاصة في سبيل تعزيز الخيارات الفنية وذلك 
  :من خالل

  
ن خطرة أو في أمكان ومواقع تحسين التنظيم من أجل تفادي إنتاج أراضٍ يسمح فيها بالبناء في أماك -

  تشتمل على موارد أساسية؛ 
 ؛)تعزيز التماسك(تحسين عملية التنظيم من أجل تفادي تبعثر التطور المدني  -

متخصصة فقط بإعداد األراضي للبناء، مما يضمن تنفيذ ) خاصة أو عامة(الحاجة إلى نشوء شركات  -
 بنى تحتية ذات مستوى يفوق المستوى الحالي؛

) على وجه الخصوص الخطوط السريعة والطرقات العامة(ضوح بين شبكة الطّرق الرئيسية الفصل بو -
 وإنتاج األراضي المعدة للبناء، وذلك من خالل التنظيم والشرطة واألعمال؛ 

 .إشراك الدولة أكثر في استباق أي تطور مدني من خالل البنى التحتية ذات مستوى جيد -
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  المقاربة االقتصادية  -٣
  
  سابات إنتاج األراضي المعدة للبناء ح١-٣
  

  . تزيد عملية تحويل األراضي الزراعية إلى أراضٍ معدة للبناء من القيمة العقارية
  

  . وتُعتَبر هذه الزيادة هامة، إذ بإمكانها أن تزيد قيمة األرض الزراعية األصلية بمعدل عشرة أضعاف
  

  : أعالهويظهر المثل الوارد أدناه برهاناً على ما ورد 
  

وفي . ٢م./أ. د٥يقَدر سعر بيع األرض الزراعية بـ . نأخذ وضعاً معيناً يكون فيه التّنظيم المدني دقيقاً
 كلفة وإذا إعتبرنا أن. ٢م./أ. د١٥٠بـ ) ١نسبة االستثمار (، تُباع األراضي المعدة للبناء ها نفسالمنطقة

يساوي الريع الصافي الذي يتقاضاه ف. ٢م./أ. د٨٠  تبلغتحويل األراضي الزراعية إلى أراضٍ معدة للبناء
  .٢م./أ. د٦٥=٨٥-١٥٠المالك 

  
وفي لبنان، تسجل نسبة الريع الصافي ارتفاعاً ملحوظاً ذلك أن مالك األرض الزراعية األساسية ال ينفق أبداً 

% ٢٥بما فيه اقتطاع ( ٢م/.أ. د٢٠ بكامله لجعل أرضه معدة للبناء، بل ينفق ما ال يزيد عن ٢م./أ. د٨٠مبلغ 
 ٢م./أ. د١٢٥=٢٥-١٥٠ويستنتج من ذلك، أنّه يقبض الريع الصافي بما يناهز ). من أرضه الزراعية للطريق

  .  مرة قيمة أرضه٢٥أي 
  

أما الدولة، فيكمن دورها في متابعة تحويل األراضي الزراعية إلى أراضٍ معدة فعلياً للبناء، آخذةً على عاتقها 
، أكان تلقائياً أو في وقت الحق، وذلك على أساس مبدأ )VRD( من نفقات البنى التحتية كبر األجزءال
وفي حال لم ينفق المالك األساسي لألرض . االمتدادات المدنية غير المجهزة بما فيه الكفاية" تحسين مستوى"

فارق من قبل الدولة التي ، عندها يصار إلى تسديد ال(VRD) على البنى التحتية ٢م./أ. د٢٠الزراعية سوى 
  .وبالتالي ال يدفع المالك أبداً هذا المبلغ، ال بل يكون على عاتق المكلَّف. ٢م./أ. د٦٠تنفق 

  
وأخيراً، هناك عامل ال بد من أخذه في عين االعتبار، أال وهو المستخدم النّهائي الذي يشتري الموقع المصمم 

د كامل الرإن هذا المستخدم النهائي . يع الذي يقبضه المالك األساسيبناءه على األرض، وهو الذي يسد
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 ها بنفسه، طالما أنّ(VRD)يضطر، في العديد من األحيان، إلى تمويل مجموعة من األعمال البديلة عن الـ 
  . لم تُنجز بشكل صحيح

  
   اآلثار االقتصادية٢-٣
  

 ، يجب(VRD) البنى التحتية  تنفيذات الدولة علىإن نفق.  استثمارهاتكلفة  الدولةستردتفي ما ذُكر آنفاً، ال 
  . من خالل صندوق يمول نفسه بنفسه، ولكن في الواقع يتم دون أي مدخول مقابلتأمينها ،من حيث المبدأ

  
كما ذكرنا . أ. مليون د٦٠٠وبالتالي، يتوجب على المكلَّف أن يؤمن سنوياً تمويل هذا القطاع، أي نفقة تناهز 

  . سابقاً
  

حال لم يؤمن المكلَّف المبلغ بالكامل، عندها يتعين على المستخدم النّهائي للموقع أن يؤمن المستحقات من وفي 
، غالباً ما تكون ...)آبار أرتوازية، مجموعات مولّدة للكهرباء(خالل استثمارات بديلة ال بد من القيام بها 

  .حلول مؤقتة ليس إال
  

فهم يقبضون ريع عقاري الحق، : كبر من تغيير تصنيف أراضيهمويكون مالكو األراضي المستفيدون األ
يسمح لهم بأن يبقوا رابحين حتى ولو كان عليهم تسديد مجمل نفقات الدولة التي وضعتها على البنى التحتية 

(VRD)وهذا ما ال يقومون به .  
  

التنظيم المدني (لية  إلى إيرادات مباشرة في مكاتب الدراسات المح(VRD)ويتحول مال البنى التحتية 
، والناقلين المحلين، )التجار(، ووسطاء محليين (VRD)وفي مؤسسات محلية لألعمال العامة والـ ) والهندسة

األنابيب، األسالك، (كما وفي ابتياع األدوات المستوردة التي يصار إلى تحويلها محلياً عند الحاجة 
  .  من هذه النّفقات إلى المالّك القدامى الذين انتقلت منهم الملكيةوعند انتقال الملكية، يعود جزء...). القطران

  
أما على صعيد التمدد العمراني الناتج عن هذا النهج، تجدر اإلشارة إلى اآلثار السلبية المتعددة التي خلّفها في 

يعية والتراثية من تدهور موارد المياه بسبب العجز في شبكات التّغذية والصرف، وتدهور المواقع الطب: لبنان
جراء التشريعات المتساهلة إلى حد اإلباحة، وتدهور شروط السالمة العامة وشروط السير على المحاور 

  . الكبرى، وتدهور صحة المواطنين
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   التصحيحات الضرورية على صعيد حسابات القطاع٣-٣
  

  : اص في ما يتعلّق بما يليال بد إذاً من تنظيم حسابات إنتاج أراضٍ معدة للبناء، وذلك بشكٍل خ
  

  . مالكي األراضيإلى (VRD)تحميل كامل كلفة البنى التحتية  -
 .استخدام األموال العامة كرأسمال دائري تعززه القيمة العقارية المضافة وليس المكلفين بدفع الضريبة -

 . الحد من التمددات العمرانية السلبية من خالل تنظيم مدني أكثر دقة -

 .(VRD)لفني لتجهيزات البنى التحتية رفع المستوى ا -

  
  مقاربة مجالية واجتماعية  -٤
  
  مقاربة مجالية    ١-٤
  

تخص عملية تحويل المساحات الطبيعية والزراعية الجديدة إلى أراضٍ مبنية كافة المناطق اللبنانية وتشكل 
  .   هكتار١٠٠٠ أي ما يعدل ٢ كلم١٠سنوياً مساحة تراكمية تبلغ 

  
  :لشاملة لترتيب األراضي توضيحات حول توزع هذه المساحات وتعطي الخطة ا

  للمنطقة المدنية المركزية؛% ١٨ -
 للتجمع في طرابلس؛% ٥ -

 للتجمعات الكبرى الستة األخرى في البالد؛% ١٤ -

 .)مدن صغيرة وقرى(لألماكن األخرى في لبنان % ٦٣ -

  
  نسبةياً على هذه األراضي، يختلف عن مساحات األبنية التي يتم تشييدها فعل نسبةعيوال شك في أن توز

والمناطق ) كثافة عالية(ع األراضي إياها، نظراً الختالف كثافة البناء بين المناطق السكنية الكبرى يتوز
التي يصار إلى تشييدها سنوياً ) األبنية(ويمكن تقدير توزع مساحات البناء ). كثافة متدنية(األخرى 
  : كالتالي
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  ة المركزية؛للمساحة المدني% ٢٨ -
 للتجمع في طرابلس؛% ٢٠ -

 للتجمعات الستة األخرى في البالد؛% ٢٦ -

  .)مدن صغيرة وقرى(لألماكن األخرى في لبنان % ٢٦ -
  

  :وتبرز هذه العناصر بشكٍل واضح
  

 في محيط التجمعات الكبرى في البالد مع األخذ (VRD)ضرورة تضافُر الجهود في سبيل تمويل الـ  -
  ب الجزء األساسي من النمو الديموغرافي واالقتصادي؛باالعتبار أنها تستقط

  
ضرورة تضافُر الجهود في سبيل المحافظة على الموارد الطبيعية والتراثية من خالل التنظيم  -

مع األخذ باالعتبار المساحات (المدني في المناطق البعيدة عن التجمعات الكبرى بشكٍل خاص  
  .)المعنية 

  
   المقاربة االجتماعية٢-٤
 

 الريع العقاري في المساحات ذات الثمن المرتفع، وهي التجمعات الكبرى على وجه من المالحظ أن
وهذا التفاوت يطرح .  المناطق الريفية التي تعاني من ضعف اقتصادييرتفع أكثر بكثير من ،الخصوص

  .كلفات التجهيز على الصعيد الوطني من خالل تمويل البنى التحتيةتوزيع مسألة معادلة 
  

 المعادلة تعتبروهذه . حالياً، يمول المكلَّف القسم األكبر من أعمال إعداد األراضي لجعلها صالحة للبناء
غير منصفة؛ فهي تزيد من ثروة مالكي األراضي، وال سيما في األماكن حيث يرتفع ثمن األراضي، 

  .  سواءالمستهلك واألجير على حد: وذلك على حساب المكلَّف والمقصود به في لبنان
 

) بحسب نسبة مئوية ثابتة أو متصاعدة(فرض ضريبة على الريع العقاري ب ويمكن الحد من هذا األمر
  .  ذات مستوى جيد وموحد في كافة المناطق(VRD)وفي تخصيص هذا المال إلنشاء بنى تحتية 

  
 حماية حقوقلى ويالئم نمط العمل هذا وبشكٍل أفضل مبدأ التطور المناطقي المتوازن، مع الحرص ع

  .  بمسألة إنتاج األراضي المعدة للبناءغير المستفيد أو المعنيالمكلَّف 
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وبالتالي، ال بد من البحث عن مناهج فنية من شأنها أن تحد من تخصيص الموارد المالية اآلتية من 

ريبة تجهيز في فرنسا مثالً، تقتطع البلديات ض. الضرائب، على تجهيز األراضي لجعلها صالحة للبناء
  . محلية عند إعطاء رخصة البناء ويتم تخصيص هذه األموال للبنى التحتية

  
   عاما١٥ً-١٠   خاتمة تشمل رؤية مستقبلية إلى -٥
  

  . عاما١٥ً-١٠بإمكان لبنان إصالح نظامه إلنتاج األراضي المعدة للبناء في خالل 
  

  :تتمحور عملية اإلصالح المطلوبة حول ما يلي
  

، تستثني األراضي غير المجهزة بشكٍل "األراضي المعدة للبناء"ر وضوحاً فيما يختص بـ أنظمة أكث -
  كاف، أقله في المساحات البعيدة عن حدود المدن والقرى القائمة؛

  وسائل إضافية إلدارة التنظيم المدني بغية تسريع عملية إعداد مخططات التنظيم المدني؛  -
  الكبرى؛  وير العمراني والفرز وبشكل خاص عند محيط المدن تدخّل أكبر للدولة في عمليات التط -
  .  كاملة على عاتق المستفيدين من الريع العقاري(VRD)إصالح ضريبي يوقع كلفة الـ  -


