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 وثيقة
 للبنك الدولي

 لالستخدام الرسمي فقط
 PAD2140: تقرير رقم

 البنك الدولي لإلنشاء والتعمير
 

 مليون دوالر أمريكي 43بقيمة  المقترحالقرض  وثيقة تقييم مشروع
 ةة اللبناني  الجمهوري   م إلىمقد  ال
 مشروع تحديث نظام إدارة األراضي  من أجل

 2018مايو/أيار  14
 
 الصمود والقدرة على ةة والريفي  ة والحضري  االجتماعي   ة بالتنميةالمعني   ةالممارسات العالمي  إدارة 

 منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا
 
 دون إذن من البنك الدولي.من  اال يجوز الكشف عن محتوياتهو إال في أداء واجباتهم الرسمية.  المستفيدون  وال يستخدمهاتوزيع محدود لهذه الوثيقة  تخضع
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 أسعار صرف العمالت

 (2017 آذار /مارس 31 بتاريخ )سعر الصرف المعتمد
 
  الدوالر األمريكيالعملة = 

 دوالر أميركي واحد 1= ليرة لبنانية  1515.50 
 

 
 السنة المالية

 كانون األول/ديسمبر 31 –الثاني/يناير كانون  1
 
 

 حافظ غانم   نائب الرئيس اإلقليمي:
  ساروج كومار جا  المدير القطري:

 فاسكيز -إيدي خورخي إيجاس  :ةالعالمي   الممارساتالمدير األول إلدارة 
 خورخي أ. مونوز  :الممارساتمدير 

 تورهونين، أوليفيرا جوردانوفيكميكا بيتيري   فريق المهام: (قائداقائد )
 
 

 الئحة بالكلمات المختصرة باللغة اإلنكليزّية
BDL Banque du Liban 
COA Court of Account 

COMAP Cadastral Organization Modernization and Automation Project 
CPF Country Partnership Framework 
CQS Consultants’ Qualifications Based Selection 
CTB Central Tender Board 
DA Designated Account 

DOF Directorate of Finance 
ECA Europe and Central Asia  

eGovernance Electronic Governance 
EMP Environmental Management Plan 

eService Electronic Service 
FB Fixed Budget Selection 
FM Financial Management 
FO Financial Officer 
FY Fiscal Year 

GAD Geographic Affairs Directorate of the Ministry of Defense 
GDLRC General Directorate of Land Registration and Cadastre 

GIS Geographical Information Systems 
GRS Grievance Redress Service 
HR Human Resources 
ICB International Competitive Bidding 

ICMSS Integrated Cadastre Mapping and Surveying System 
ICR Implementation Completion Report 
ICT Information and Communication Technology 

IFAC/INTOSAI International Standards on Auditing 
IFR Interim Financial Report 
IPF Investment Project Financing 
IOF Institute of Finance 

IPSAS International Public Sector Accounting Standards 
IRR Internal Rate of Return 
IRS Integrated Registration System 
ISO International Organization for Standardization  
LBP Lebanese Pound 
LCS Least Cost Selection 

M&E Monitoring and Evaluation 
MOF Ministry of Finance 

MOOC Massive Open Online Course 
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NCB National Competitive Bidding 
NIRS National Integrated Registration System 
NPV Net Present Value 
NSDI National Spatial Data Infrastructure 
OGC Open Geospatial Consortium 

OMSAR Ministry of Administrative Reforms 
OP/BP Operational Policy/Bank Procedures 
PDO Project Development Objective 
PFS Project Financial Statements 
PGP Private Government Property 
PGP State Property Held in Private Domain 
PMU Project Management Unit 
POM Project Operational Manual 
RFB Request for Bids 
RFQ Request for Quotations  
SOE Statement of Expenditure 
SSS Single Source Selection 

STEP Systematic Tracking of Exchanges in Procurement 
3D Three Dimensional 

TOR Terms of Reference 
QBS Quality Based Selection 

QCBS Quality and Cost Based Selection 
UNDP United Nations Development Program 
UPS Uninterruptable Power Supply  

USD/ US$ United States Dollar 
VAT Value Added Taxes 
WA Withdrawal Applications 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 المعلومات األساسية
   

 هل هذا مشروع إقليمي؟ البلد )البلدان( التمويلأداة 
 تمويل مشروع استثماري 

 
 كال

 
 أو القيود المرتبطة بالقدرات الملحَتْينحاالت الحاجة أو المساعدة ]  [

 ون الوسطاء المالي   ]  [

 سلسلة مشاريع   []
 

  تاريخ الموافقة تاريخ اإلغالق فئة التقييم البيئي
ل/ديسمبر 31 تقييم جزئي -ب  2017 حزيران/يونيو 21 2023 كانون األو 
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 التعاون ما بين البنك/مؤسسة التمويل الدولية

 
 ال

 )ة( المقترح )ة( الهدف )األهداف( اإلنمائي
 من خالل تحديث نظام السجل العقاري والمساحي.  ةوالمعلومات الجغرافية المكاني  وتخمينها  وبيانات حقوق الملكي ة تحسين الوصول إلى البيانات الخاصة باستخدام األراضي 

 
 المكّونات

مكّون إسم ال الكلفة )مليون دوالر أميركي(   
الرقمي  العقاري والمساحي تحديث النظام 19.00     

وطنيةالبنية التحتية للبيانات المكانية ال 2.50      

  التقييم العقاري والضرائب 11.00  

   3. لدولةاأراضي دارة وا   جرد 00   

دارة المشاريع 7.40   التطوير والمؤسساتي، بناء القدرات وا 

 
 المؤسسات

 
 يةاللبنانالجمهورية 

 
  المقترض:

 المديري ة العام ة للشؤون العقاري ة
 

 الوكالة المنفذة:
 (أمريكي دوالر)بمليون  المشروع تمويل حول بيانات

 يةصناديق االئتمانال [✔] التمويل المتوازي  ] [
  

قرض من المؤسسة  ] [
 الدولية للتنمية

 قرض من المؤسسة الدولية للتنمية ] [
 

البنك الدولي  ] [
 لإلنشاء والتعمير

التمويل من  ] [
 النظراء

   
 
 

  مصدر التمويل المبلغ

  البنك الدولي لإلنشاء والتعمير 43.00 
  المجموع 43.00

 
 )بمليون دوالر أميركي( المتوقعةالمسحوبات 

 الكلفة اإلجمالية للمشروع إجمالي التمويل 

  0.00 43.00    43.00 

بما في ذلك تمويل البنك )البنك الدولي  
لإلنشاء والتعمير/المؤسسة الدولية 

 للتنمية(:
  50.00 

 

 التمويل )بمليون دوالر أميركي(

 ةالسنة المالي   2018 2019 2020 2021 2022 2023    

 ةالسنوي   0.20 2.00 6.00 9.00 12.00 13.80    
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 البيانات المؤسسّية
 

 مجال الممارسات )الرئيسي(
 .ة والقدرة على الصمودوالريفي  ة ة المعنية بالتنمية االجتماعية والحضري  الممارسات العالمي  

 
 مجاالت الممارسات المساهمة

 
 
 

 اعتبارات نوع الجنس
 

 هل يخط ط المشروع للقيام بأي من األمور التالية؟
 

التشخيص القطري ة المحددة من خالل ء الفجوات القطري  ما في ضو اث السي  بين الذكور واإلنتحليل لتحديد الفجوات المرتبطة بالمشروع  .أ
طار الشراكةالممنهج و    القطري  ا 

 نعم
 

دة في نوع الجنس  .ب دة لمعالجة الفجوات المحد    في النقطة )أ( و/أو تحسين تمكين النساء أو الرجالإجراء )إجراءات( محد 
 نعم

 
دة في النقطة )ب(ج.    إدراج المؤشرات في إطار النتائج لرصد النتائج من اإلجراءات المحد 
 نعم

 

 فئة الخطر التصنيف
 متصلة بالسياسة والحوكمةالمخاطر ال .1 مرتفع⚫
 متصلة باالقتصاد الكلي المخاطر ال .2 معتدل⚫
  يةالقطاعوالسياسات ستراتيجيات باالمتصلة المخاطر ال .3 ملحوظ⚫
 للمشروع أو البرنامج  متصلة بالتصميم الفنيالمخاطر ال .4 معتدل⚫
 ة في مجال التنفيذ وضمان االستدامة القدرة المؤسسي   .5 ملحوظ⚫
 ةئتماني  االمخاطر ال .6 ملحوظ⚫
 ة جتماعي  االة و بيئي  المخاطر ال .7 معتدل⚫
 متصلة بأصحاب المصلحة المخاطر ال .8 معتدل⚫

 المخاطر األخرى  .9 
  ةاإلجمالي  مخاطر ال .10 مرتفع⚫

 
 

 ةلتراكمي  ا 0.20 2.20 8.20 17.20 29.20 43.00    

 أداة تصنيف مخاطر العمليات الممنهجة
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 االمتثال
 

 
 السياسة

 هامة؟ من حيث المحتوى أو أي جوانب أخرى  القطري  طار الشراكةإل غير ممتثل  المشروع  ُيعد  هل 
 نعم ] [       ال [✔]

 
   لب المشروع أي استثناءات من سياسات البنك الدولي؟هل يتط  
 نعم ]  [ ال [✔]

 
 

                                      السياسات الوقائّية الناجمة عن المشروع نعم      ال
 4.01التقييم البيئي، السياسة التشغيلية/إجراءات البنك،  ✔  
 4.04ة/إجراءات البنك، الموائل الطبيعية، السياسة التشغيلي     ✔
 4.36ة/إجراءات البنك، الغابات، السياسة التشغيلي     ✔
 4.09ة، إدارة اآلفات، السياسة التشغيلي     ✔
 4.11ة، السياسة التشغيلية/إجراءات البنك، ة المادي  الموارد الثقافي     ✔
 4.10ة/إجراءات البنك، ون، السياسة التشغيلي  السكان األصلي     ✔
 4.12ة/إجراءات البنك، إعادة التوطين غير الطوعية، السياسة التشغيلي     ✔
 4.37سالمة السدود، السياسة التشغيلية/إجراءات البنك،    ✔
 7.50ة/إجراءات البنك، مشاريع المجاري المائية الدولية، السياسة التشغيلي     ✔
 7.60ة/إجراءات البنك، المشاريع في المناطق المتنازع عليها، السياسة التشغيلي     ✔

 
 االتفاقيات القانونية

  
 األقسام والوصف  

ة بموجب المشروع متاحًة للمستخدمين من األساسية الخارطة حرصًا على الفاعلي ة في تطبيق المشروع، يجب على المقترض أن يحرص على أن تكون  القطاَعين المعد 
 . وفقًا للقوانين الوطنية العام والخاص

   
 األقسام والوصف

ة بموجب المشروع متاحًة للمستخدمين من القطاَعين العام والخاصعلى تطبيق المشروع المناسب والفاعل، يجب على المقترض  حرصاً   . أن تكون الخط ة المعد 
 

  األقسام والوصف
 ،د تاريخ السريان( أربعة أشهر بع4في موعد ال يتجاوز ) يشك ل، أن المديري ة العام ة للشؤون العقاري ة عبر، التنفيذ السليم والفعال للمشروع، يجب على المقترض لضمان

بقي هذه الوحدة قائمة خالل كل فترة ، وأن يُ رضية للبنكوموظفين وموارد أخرى مُ محددة ، مع والية المديري ة العام ة للشؤون العقاري ة"( داخل  PMUوحدة إدارة المشروع )"
 مشتريات وفقًا الختصاصات مقبولة لدى البنك الدولي.لل اً مديرًا للمشروع، أخصائيًا في اإلدارة المالية وأخصائي وحدة إدارة المشروعستضم  و  .تنفيذ المشروع

 
 األقسام والوصف

جراءات  اً تشغيلي الً دلي، البنك من قبلختصاصات مقبولة الا ( بعد تاريخ السريان وفقً 1المقترض في موعد ال يتجاوز شهًرا واحًدا ) يجب أن يعد   يشتمل على ترتيبات وا 
بات اإلدارة المالية بما في ذلك المحاسبة للمشروع )ب( الرصد والتقييم واإلبالغ واالتصال ؛ )ج( ترتي يالتنفيذ اليومو مفصلة من أجل: )أ( اإلدارة والتنسيق المؤسسي 
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جراءات   إلعداد (STEPأداة "التتبع الممنهج للمبادالت في مجال المشتريات" ) ، بما في ذلك تطبيق المشتريات؛ )د( ترتيبات تدقيق الحساباتوا عداد التقارير المالية وا 
جراءات إدارية ومالية وتقنية؛ وخطط المشتريات(  وتنظيمية أخرى تكون مطلوبة ألغراض تنفيذ المشروع. )هـ( أي ترتيبات وا 

 
 

  
 

 الشروط
 

 المشروع موظفو
 موظفو البنك

 اإلسم الوظيفة التخّصص الوحدة
GSULN ميكا بيتيري تورهونين (القرارات لمساءلة واتخاذاعن  مسؤولالفريق ) قائد أخصائي رئيسي في إدارة األراضي 
GSULN أوليفيرا جوردانوفيك قائدة فريق في إدارة األراضي المستوى  ةرفيع ةأخصائي 

GGOPM ائي  نا فارسلي القرارات( لمساءلة واتخاذعن ا مسؤولة)مشتريات أخصائية  المستوى  ةمشتريات رفيع ةأخص 
GGOMN ائي  ريما عبد األمير قطيش أخصائية إدارة مالية في اإلدارة المالية المستوى  ةرفيع ةأخص 
GSULN أنشال أناند عضو في الفريق إدارة األراضي أخصائي في 
GSULN ألفارو فيديريكو بارا عضو في الفريق أخصائي في إدارة األراضي 
WFACS أندريانيرينا ميشال ايريك رانجيفا عضو في الفريق في الشؤون المالية ةمسؤول 
GSU05   تشاوغانغ وانغ االجتماعي ة ةأخصائي في الضمانات الوقائي   االجتماعي ةة الضمانات الوقائي 
LEGAM  كريستين ماكوري  عضو في الفريق رفيعة المستوى  ةمستشار 
GSU05   ميشال ب. ريبوزيو كالديرون  عضو في الفريق في التنمية االجتماعي ة ةأخصائي 
GSULN ائي رفيع المستوى في إدارة األراضي  بول سكوت بيتيتوري  عضو في الفريق أخص 

GGOMN  روك جبور عضو في الفريق ماليةإدارة 
LEGAM سابا نبيل م. غيشان عضو في الفريق قانوني   مساعد 
GSULN  سارة لي هاميل عضو في الفريق مساعدي البرنامج ةكبير 
GEN05  شفيق حسين البيئيةأخصائي في الضمانات االجتماعي ة  البيئيةأخصائي في الضمانات الوقائي ة 
GSULN  وائل زقوت عضو في الفريق إدارة األراضيأخصائي رئيسي في 

    

    
 الفريق الموّسع

 اإلسم المنصب المؤسسة الموقع
 ألكسندر سولوفوف تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتإستشاري/أخصائي  البنك الدولي روما، إيطاليا

 ريتشارد فريدريك حوكمة إستشاري/ البنك الدولي إسبانيا
 فالديمير إفتيموف موظف معني بحيازة األراضي األغذية والزراعةمنظمة  أيطاليا -روما

 ويليام مكلوسكي مستشار/خبير في اإليرادات البنك الدولي المملكة المتحدة
 كارولين بالنكون  أخصائية قانونية رفيعة المستوى في األراضي إستشارية/ البنك الدولي واشنطن
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 لبنان
 األراضيتحديث نظام إدارة مشروع 

 فهرس
 

I. السياق االستراتيجي 
 الوطنيالسياق  .أ

 السياق القطاعي والمؤسساتيب. 
 ج. األهداف األسمى التي يساهم فيها المشروع

 
II. األهداف اإلنمائية للمشروع 
 عالهدف اإلنمائي للمشرو  .أ
 المستفيدون من المشروع .ب

 اإلنمائي للمشروعج. المؤشرات الدالة على مستوى النتائج المحققة في إطار الهدف 
 

III. وصف المشروع 
نات المشروع .أ  مكو 
 كلفة المشروع والتمويل .ب

 الدروس المستفادة والمأخوذة بعين االعتبار في تصميم المشروعج. 
 
IV .التنفيذ 
 الترتيبات المؤسساتية والتنفيذية .أ
 رصد النتائج وتقييمها .ب
 االستدامة .ج
 دور الشركاء .د

 
V. المخاطر األساسية 
 للمخاطر وشرح المخاطر األساسيةالتصنيف اإلجمالي  .أ

 
VI. ملخص التقييم 
 التحليل االقتصادي والمالي .أ
 التحليل الفني .ب
 اإلدارة المالية .ج
 المشتريات .د
 التحليل االجتماعي )بما في ذلك الضمانات( .ه
 التحليل البيئي )بما في ذلك الضمانات( .و
 السياسات الوقائية األخرى )إن كانت قابلة للتطبيق( .ز
 الخاصة بالبنك الدوليخدمة رفع المظالم  .ح

 
VII. إطار النتائج والرصد 
 

ل للمشروع1الملحق   : وصف مفص 
 : ترتيبات التنفيذ2الملحق 
 : خطة دعم التنفيذ3الملحق 
 : التحليل االقتصادي4الملحق 
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I.  السياق اإلستراتيجي 
 

 السياق الوطني .أ
مليون الجئ  1.5أخذ في االعتبار )من دون  2015مليون نسمة عام  4.5 سكانه عدد بلغ. واقتصادي اً  وسياسي اً  ثقافي اً  منفتح   خلالد  ط متوس   صغير   بلد   لبنان .1

 وجود معكبيرة    ة  وأمني   سياسي ة   لهز ات لبنان يتعر ضالوطني.  القتصادهالعمود الفقري  ةالسياحة والخدمات المالي   تشك ل. 1(سوري تقريًبا يقيمون في البالد
 األحدث 2006 العام واشتباكات، 1990و 1975عاَمي  بين استمرت التي المدمرة األهلي ة الحرب من يتضح كما والصراع العنف من مرتفعة مخاطر
من نصف مليون  حوالى فضاًل عن، منهم فقراء %57مليون الجئ  سوري  1.5 حوالي. يستضيف لبنان حاليًا سوريا األزمة في تشظي اتعن  ناهيك ،2عهداً 

 الصراعاتأد ت  وقدوظائف. الخدمات و الو  المأوى عبئًا متناهيًا على استخدام األراضي في ظل  تنامي الطلب على ن تدف ق الالجئيوشك ل . الالجئين اآلخرين
رة . على 3أد ى إلى تقويض مسار التنمية في البالد ما (يواالقتصاد الكل   التحتي ة ةوالبني   الحوكمة) القطاعات مختلففي  لألوضاع جذري    تغيير  إلى  المتكر 
 اصطدم ولكن ه ،من السكان دون خط  الفقر( في المئة 28)حيث تعيش نسبة  االنتشار واسعمن الفقر  الحد إلى جاهداً لبنان  سعى المنصرم، القرن  ربعمدى 
 في الصراع دينامي ات عن جزئياً  الناجمان( الصراع والعنف )2و) ؛صنع القرار عملي ة تعطيلإلى  متنام  بشكل   أد ى طائفي حكم   نظام( 1: نيْ شاملتَ  نيْ تَ بَ بعقَ 

 .  4(األوسط الشرق 
 

وتناقص هطول  (مثل موجات الجفاف والحرارة)ر، والظواهر الجوية القاسية ، والتبخ  ادة متوسط درجات الحرارة السنويةتشمل التوقعات المناخية في لبنان زي .2
، فضاًل عن لزراعة والمياه والطاقة والسياحة، بما في ذلك اهذه التغييرات على قطاعات مختلفةمن المتوقع أن تؤثر و ر. األمطار، وارتفاع مستويات البح

دارة الموارد الطبيعية.  ر السريع والنمو ة في لبنان من خالل التحض  تغير المناخ على الموارد الطبيعي تفاقم تأثيرويتأثيرات كبيرة على استخدام األراضي وا 
 .، باإلضافة إلى تدفق الالجئينالسكاني

 
 وتجن بة المؤاتية لمواطنيه النوعي  ذات من خلق العدد الذي يحتاج إليه من الوظائف  لكي يتمك ن لبنان ة  ملح   بصورة  يجب القيام بسلسلة من اإلصالحات  .3

من  التي الرئيسية اإلجراءاتوتنطوي  .ةاإلقليمي   الصراعات عن الناجمة ةاإلضافي   الضغوطات إدارة ذلك، من واألهم المواطنين، رفاه في التدهور من المزيد
ن أن شأنها  العامة، المؤسسات ةوفعالي   حوكمة ة، )ب( تحسينالكلي   ةالمالي   الشؤون  الضعف في مواطن من : أ( الحد  على ما يلي لبنان في التنمية آفاق تحس 
 لكي يصبح واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا د( تعزيز العبء المالي الكلي، وتخفيف الخاص القطاع ةإنتاجي   من أجل زيادة الطاقة في الثغرات معالجةج( 
 الشركات إنشاء أعباءمن خالل التخفيف من  األعمال مناخ تساعد على تحسين يخلق فرص عمل ويصبح بإمكانه أن العالمي باالقتصاد تماماً  مرتبطاً  لبنان

ن األشخاص النقل في مجال االستثمارات ز( زيادة وأعمالها،  ةالطبيعي   الموارد لحماية ةالبيئي   القضايا ح( معالجة بكفاءة، التحر ك من والمنتجات بحيث يتمك 
 .5المياه ذلك في بما لبنان، في
 

 ةالقائم السياسات اعةصنة مما ُيحبط سات العام  وفي فاعلي ة المؤس   الحوكمة في تؤث ر التي ةاألساسي   القيود أحد المعلومات إلى والوصول البيانات توافر شك ل .4
 اإلحصائية القدرة ضعف بفعل وموثوقيتها لبياناتا توقيت أم ا. ويؤث ر في السياسات المبني ة على األدل ة عامة على المستجداتال طالعإ عيقوية األدل   على

 بعض أن . وبالرغم منفُيشك ِّل حجر عثرة  كبير المدفوعات ميزانعلى غرار  ةاالقتصادي   والمقاييس الدخل، وتوزيعلفقر ل البيانات تغطية كفاية وعدم الشاملة،
ز قد الوزارات أخرى  بلدان   في علناً  متاحةما تكون  عادةً  التي المعلومات الوصول إلى على العمومقدرة  ال تزالالتقارير، ونشر  البيانات عن اإلفصاح عز 
 . محصورةً 

 
 اتوتأثيرها في ديناميكي ات نزاع الوضوح بشأن حقوق األراضي والملكي ة أساسي ًا من أجل الحيلولة دون تفاقم النزاعات المتصلة باألراضي نتحسي سيكون  .5

تعزيز االبتكار بة الموثوق بها المكاني   ةالجغرافي   البياناتالوصول المتنامي إلى  وسيسمحمناخ االستثمار والوصول إلى االعتمادات. هذا،  تحسينأخرى وفي 
ذات  مكاني    جغرافي    ومن شأن نظام   ة.وتطوير األعمال وخلق فرص العمل وتحقيق النمو واتخاذ القرارات الواعية وتعزيز قاعدة اإليرادات والحوكمة المحلي  

ن  نمساءلة وشفاف أ  وُيمه ِّد لعقد  اجتماعي   أكثر متانًة ولمزيد  من الثقة بين المواطنين والحكومة.بما في ذلك الموارد الطبيعية  العام ة صولإدارة األُيحس ِّ
                                                 

 (، مجموعة البنك الدولي2022 -2017بين األعوام اللبنانية )إطار الشراكة القطرية مع الجمهورية   1
 (، مجموعة البنك الدولي20142022 -2017بين األعوام استراتيجية الشراكة القطرية مع الجمهورية اللبنانية )  2

 .2017تقييم هشاشة الالجئين السوريين في لبنان، اليونيسف، المفوضية السامية لشؤون الالجئين، والبرنامج العالمي للغذاء،   3
 .2015، ي، مجموعة البنك الدولLebanon, Promoting Poverty Reduction and Shared Prosperity ،Systematic Country Diagnosticالمرجع:   4

 . 2015، ي، مجموعة البنك الدولLebanon, Promoting Poverty Reduction and Shared Prosperity ،Systematic Country Diagnosticالمرجع:  5



  البنك الدولي 
 (P159692تحديث نظام إدارة األراضي )مشروع 

 
 

11 

 

 
 اق القطاعي والمؤسساتييالس .ب
 األراضي في وُتعتبر االستثمارات. ةالفرنسي   االنتداب لحقبة والممتلكات لألراضي الخاصة ةوالملكي   ستند حيازة األراضي في لبنان إلى القانون المدنيت .6

 ُيلف   ولكن .تستوفي أقصى درجات الرقية عمراني  الطفرة الو  ناشطةة عقاري  ال السوق من الواضح أن  و البالد.  في الربح جاذبي ةً  مصادر أكثر من والمباني
ُيالحظ و  للغاية بةً ومتطل ِّ  دةً ات إدارة األراضي معق  عملي  تعتبر و  والممتلكات ضيألرال اإلجمالي في التسجيل نقص  ُيسج ل و  األراضي ةملكي   الغموض قضايا

ألراضي  شامل   ة متعددة وال يوجد جرد  حكومي   ات  وبلدي   ة بين وكاالت  مسؤوليات إدارة األراضي الحكومي   وتتوز عة والحوكمة. الترتيبات المؤسساتي    فيضعف  
 والممتلكات، واألراضي ةالطبيعي   للموارد فع ال   غير استخدام   إلى أد ى هذا الضعف في إدارة األراضيقد ول. واألراضي والممتلكات العامة وممتلكات الدولة

 .ةغير النظامي تنميةوال اتوالتعدي   المفرط االستغالل المجال أمام إذ أفسح  البيئة على أيضاً  أث ر األمر الذي
 

 مماثلة   . ولكن بالمقارنة مع هيئات  6الرقمي والمساحي العقاري  السجل نظام بإدارة   قامت وهياألراضي في لبنان  إدارة المديري ة العام ة للشؤون العقاري ة تتول ى .7
دارتها وجرد السجالت،ة، وتغطية ة الرقمي  ة المكاني  ُيعتبر النظام ضعيف األداء في مجال تبادل البيانات الجغرافي   ،على الصعيد العالمي  ،أراضي الدولة وا 

 ة  يدوي   بطريقة   المعلوماتعلى  حصول طلبألف  800السجل العقاري اللبناني بمعالجة  يقومعلى الممتلكات. على سبيل المثال، أ(  الضرائب وتخمين
 اإلنترنتمليون استفسار على  25 بمعالجة تقومنفس حجم السكان(  العقاري )التي تغطي تقريباً  للسجلة ة الكرواتي  اإللكتروني   البو ابة أن   حين في ،سنوياً 
م حين وفيب(  سنويًا، أنها  على الرقمي ة بالسجالت ُيعترفال  الجمهور، إلى اإللكتروني ة الخدمات بعضلبنان  في الرقمي والمساحيالعقاري  السجل يقد 
 العقاري اللبناني تغطيةً  السجل لدى، ج( 1926 للعاميرقى  الذي التسجيلقانون  بموجبنحو  مواز   على اليدوي ة بالسجالت االحتفاظ ويتم قانوني ة سجالت

 المباشر الوصول إمكانية تتوف ر ال( د ،فقط من قطع األراضي في المئة 55السجل المساحي يغطي  ولكن  (، والشقق األراضي)قطع  الخاصة للممتلكات دةً جي  
 .المديري ة العام ة للشؤون العقاري ةو  المالي ة وزارة في ةالفني   األقسامبعض  في إال  الرقمي  والمساحيالعقاري  السجل إلى

 
صاحب األرض  أن ها علىفي السجل العقاري، إال  أن  التسمية الخاصة بهم )أي المؤسسات التي يتم تسجيلها  7الخاصة الدولةحين يتم تسجيل أراضي  وفي .8

دة، على سبيل المثال لم يفرز البحث عن   يتم وال هذا. موثوقي ة ذات نتيجةً  التعليم بوزارة المنوطة الدولة أراضي بجميع الئحةأو الوصي عليها( ليست موح 
م. العقاري ة أصولها بشأن موثوقي ة ذات معلومات   إلى وصول للدولة ليس وبالتالي. اإلطالق على العقاري  السجل في 8العامة الدولة أراضي تسجيل  تتحك 

لة الدولة ممتلكات في العام ة للشؤون العقاري ةالمديري ة شعبة ممتلكات الدولة في  ز الشعبة على التصر ف بممتلكات الدولة إدارتها وتتول ى المسج  . عملي ًا، ُترك 
لة. أم ا التعد ي على  يتول ىمن خالل عملي ات البيع بالمزاد العلني واإليجارات.   فيبدوالدولة  أراضيقضاة المحكمة العقاري ة إدارة ممتلكات الدولة غير المسج 

 .تلقائي ة   بطريقة   الدولة أراضي لرصد سبل أو مصادر أو بياناتل وجود ال ولكن شائعاً 
 

 الجغرافي ة والبيانات الطوبوغرافي المسح خرائط ُتعد   والتي اللبناني للجيش التابعة الجغرافي ة الشؤون  مديري ة فهي لبنان في الرائدة الجغرافي ة البيانات وكالة أم ا .9
خالل  منالمعلومات  إلىمحاولة  لتعزيز الوصول  وفي. ُيمكن شراء منتجات المديري ة بعد الموافقة على كل  طلب. والمدني ة العسكري ة لألغراض المكاني ة

علومات الجغرافي ة قبل بضع سنوات وزارة الدولة لشؤون اإلصالح اإلداري بو ابًة خاصًة بنظام الم أنشأت ،مقاربة البنية التحتية للبيانات المكاني ة الوطني ة
 أخفقت التطبيق عملي ة ولكن   المكاني ة الجغرافي ة البيانات إلى للوصول تنسيق وآلي ةة للبيانات المكاني ة الوطني ة التحتي   للبنيةواستحدثت إطار عمل  تنظيمي  

م في عملي ات التوحيد لتنسيق البيانات والوصول إليها و  المستدامة الترتيبات أو التمويل غياب بحكم مثاًل نظام  فُيستخدمتشاركها ونشرها. ولكن، تحقق تقد 
ة خرائط لوضعاإلحداثيات المرجعي للبنان وسوريا   اللبناني ة وعليه يتم تطبيق أبرز معايير البنية التحتية للبيانات المكاني ة الوطني ة. األراضي بجميع خاص 

 
تاحتهاوالخاصة بإدارة األراضي الرقمي ة  ة للبيانات المكاني ة الوطني ةالبنية التحتي   نشرحول الحاجة إلى  9القطاعات توافقت لبنان، في .10  للعموم وا 

( طلب 1ُتعنى بما يلي:  وهي األراضي سجالتحول  الكتروني ة خدمات ثالث العامةالمديري ة العام ة للشؤون الجغرافي ة بتصر ف  وضعتهذا و واالستهالك. 
القانون ُتعد  سجال ت األراضي والمساحة من السج الت العامة وترقى األنظمة  فموجب( محاكاة الرسم. وجنسخة عن سندات التسجيل؛ ب( تعق ب العملي ات؛ 

                                                 
ل أتمتة تسجيل العقارات والمعامالت P005340ولمشروع تقديم المساعدة الفنية لتعزيز اإليرادات واإلدارة المالية ) 2005و 1995النظام الحالي إلى الفترة الممتدة ما بين العاَمْين  يرقى  6 (/ التابع للبنك الدولي والذي مو 

 لتحديث وأتمتة التنظيم المساحي(. 2لتحديث وأتمتة التنظيم المساحي( ورقمنة الخرائط المساحية )المشروع  1)المشروع 
 ة في القطاع الخاص وبالتالي ُيمكن التصر ف بها )بيعها، بيعها بالمزاد العلني، الخ(. أراضي الدولة الخاصة كناية عن ممتلكات تابعة للدولة والتي تحتفظ بها الدول  7
 وعليه، ال ُيمكن التصر ف بها.  األراضي العامة في النطاق العام تملك الدولة  8
ورئاسة مجلس الوزراء ووزارة الدولة لشؤون التنمية اإلداري ة والمديري ة  القانونيةعبة وزاريين والش ومستشارين م ة للشؤون المالي ةوالمديري ة العاوالمديري ة العام ة للشؤون العقاري ة وزارة المالي ة ممثلين عن تشمل الجهات المعنية  9

 لبنان في التخمين العقاري  والمعهد المالي ونقابة خبراء لبناناه وكهرباء لبنان ومصرف مي ومصلحةالعامة للشؤون الجغرافي ة في الجيش وبلدي ة بيروت ووزارة الطاقة ووزارة األشغال العام ة والنقل والمحكمة المساحي ة لجبل لبنان 
 .يين المجازينالعقار في لبنان ونقابة الطوبوغراف ري مطو ِّ  رئيس جمعيةو 
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بشأن الوصول الكتروني ًا إلى البيانات الجغرافي ة  والعقبات المفروضة على بيانات المساحة الجغرافي ة لحقبة الخرائط المطبوعة وال توف ر توجيهات  واضحة  
 المكاني ة والخدمات. 

 
دارة األراضي  أخيرًا ُيسج ل نقص  في الوصول إلى قيمة األراضي والعقارات في لبنان مما ُيرت ِّب تبعات   .11 وأبعد من ذلك. المستدامة على العائدات وا 

وتؤد ي إلى تسجيل  عرضة للفسادعملية بالتالي وهي  ،القيمة( )على سجل  األراضي( تترك مجااًل للذاتيةوباإلضافة إلى ذلك، إن  عملي ة تسجيل المعامالت )
، في إنصاف الضرائب على في المعلومات المتاحة في السوق، كما يؤثر، بالتالزم مع ممارسات تقييم غير منسقة  ذلك يؤث ر و  .م  أدنى من قيم السوق قي

رات ممتلكات الدولة مثاًل. أم ا السبيل إلى األمام على المدى القصير والذي سوف يسمح بعائدات سريعة على االستثمار فهو الممتلكات وفي مستويات إيجا
 تلكات. تحسين معلومات القيمة العقاري ة التي يتم استخدامها كمقياس  لتسجيل العملي ات العقاري ة وقاعدة  لتخمين الضرائب المتكررة على المم

 
اإلمكانات لتحديث البنية التحتية والخدمات  ها تفتقر إلىة ولكن  العناصر والقدرات األساسي  وباإلجمال، تتمت ع إدارة األراضي في لبنان بالعديد من   .12

 الرقمية الخاصة بإدارة األراضي.
 

 يساهم فيها المشروع األسمى التيج. األهداف 
 
البنك الدولي للفترة الممتدة ما بين العاَمْين مجموعة القطري الخاص ب إطار الشراكةدعم يو  ،الرقمي إلدارة األراضيتحديث النظام إلى المشروع المقترح  يهدف. 13

العقد  وتجديدالحوكمة  وهو شامل   في إطار موضوع  ( 2016يوليو تموز/ 14مجلس المديرين التنفيذيين في  هناقش الذي LB-94768تقرير رقم ال) 2022و 2017
ة. ة المكاني  إدارة األراضي وفرض الضرائب على الممتلكات والقطاعات الجغرافي   قطاعاتدة في الشفافية والحوكمة الجي   ومن المتوقع أن يزيد المشروع .االجتماعي

التالي تعزيز المساءلة واتخاذ القرارات ة وبة المكاني  وسيزيد المشروع من شفافية المعامالت الخاصة بالممتلكات وتحسين الوصول إلى السجل العقاري والبيانات الجغرافي  
ز المشروع  ابة ببو   ةة والمكاني  الت والخدمات الجغرافي  والسجة من خالل ربط السجالت والخدمات الخاصة باألراضي نظام الحوكمة اإللكتروني  أيضًا الواعية. وسيعز 

ة في ة والمؤسساتي  توسيع القدرات المادي  القطري من خالل  بإطار الشراكةسيساهم المشروع في مجاالت التركيز الخاصة ة. وباإلضافة إلى ذلك، الحوكمة اإللكتروني  
 عن طريقة الفرص االقتصادي   زيادة( ومن خالل يهاعلفرض الضرائب و  ،الممتلكات تخمينللدولة،  ة األراضي، إدارة األراضي التابعةقطاع األراضي )تعزيز إدار 

دة في القطاَعْين الخاص والعامة والمكاني  الوصول إلى األراضي والبيانات الجغرافي   تعزيز  .ة لدعم االبتكارات المتعد 
 

فمن خالل تحسين  .على نحو مستدام المشترك االزدهارتعزيز و المدقع لفقر ل وضع حد  في  والمتمثلةللبنك األهداف االستراتيجية يدعم المشروع المقترح أيضًا . 14
بشأن أفضل معلومات والحد  من الفقر في لبنان. ويتوق ع أن تؤدي  الوضوح بشأن حقوق الملكي ة، ُيساعد المشروع في إحداث تأثير  إيجابي   في النمو االقتصادي

. وحجم التأثير كبير حيث  هاتوزيعو  للموارداألراضي والموجودات واألصول إلى إدارة  أفضل  نصف ثروات البالد إلى ثالثة أرباعها يكمن بما يخدم االستثمار والنمو 
ن المشروع التواصل بين. والممتلكاتض افي القيمة الرأسمالي ة لألر   من خالل دعم تطوير منصة وطنية موحدة لتبادل البيانات الجغرافية المكانية الفعالة ، سيحس 

المتزايدة على تخطيط  البالدوتحسين إدارة الموارد الطبيعية والكوارث. وسوف يدعم قدرة  الالفع   يالبيئ الرصدب، ، بين أمور أخرى يسمحا عامة ممختلف الوكاالت ال
ة بالقطاع  مباشر   في وظيفي ة االعتمادات والعقارات وله ارتباط   لدى الوصول إلى المعلومات دوُر بارزُ  وتنفيذ تدابير التخفيف من تغير المناخ. بالمخاطر الخاص 

ن على المدى البعيد اإلنصاف من المصرفي. ومن شأن تحسين البيانات حول تخمين األراضي أن يزيد على المدى القصير  عائدات ضريبة انتقال الملكي ة وأن ُيحس ِّ
  . الممتلكاتمن ضريبة  ما يتوج ب عليهموأن ُيحدث مفاعيل توزيع  إيجابي ة وسط من هم أكثر فقرًا ولكن هم ُيسددون  الممتلكاتظام الضرائب المفروض على نفي 
 

قدرات نظام  تحسين عن طريقالخاصة بالشرق األوسط وشمال إفريقيا،  البنك الدوليمجموعة وفقًا الستراتيجية  تجديد العقد االجتماعيركيزة سيدعم المشروع . 15
دارة األراضيإدارة األراضي  ودعم أسواق األراضي والممتلكات والحد  من المخاطر المفروضة على القطاع المصرفي من خالل تقديم بيانات  المرتبطة بتسجيل وا 

فساحخاصة بقيمة الممتلكات تكون أكثر دق ًة  هذه العناصر  تشك ِّلة. ة والمكاني  إلى السجالت الخاصة باألراضي والبيانات الجغرافي   أوسع   المجال أمام الوصول بشكل   وا 
ة  ة للنمو الشامل والحد  من الفقرة والمكاني  ة والقاعدة الجغرافي  ة األساسي  ة القانوني  معًا البنية التحتي   ناهيك عن المعلومات التي ُتساعد على الحد  من النزاعات الخاص 
اإليرادات عن طريق تحسين الخدمات العامة وتقديم المعلومات  وتحصيلاألداء الوظيفي للقطاع العام  تحسينالى المشروع  سيؤول االستثمار في. عقاراتباألراضي وال

 ة.الجغرافية المكاني  
 

خدام سج الت األراضي والبيانات والشفافية واست األوسعيح الوصول بحيث ُيت في لبنان من برنامج  عشري لتحديث إدارة األراضي المرحلة األولىالمشروع ُيشك ِّل . 16
ة  وتشمل هذه المرحلة األولىارة أراضي الدولة وتعزيز العائدات. دفي اتخاذ القرارات وا   المكاني ة االستثمار في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والبنية التحتي ة الخاص 

دارة أراضي الدولة والتطوير المؤسسي. يتم  التركيز في المرحلة األولى على التكنولوجيا والقدرات المكاني ةبالبيانات  نة وتقييم العقارات والضرائب وا  التي ُيمكن  المحس 
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يع أثر برنامج تحديث إدارة توس حولتحقيقها من دون إدخال إصالحات جذري ة على إطار العمل التنظيمي والتشغيلي. من المتوق ع أن تتمحور المرحلة الثانية 
وزارة التغطية للسجالت العقاري ة. أم ا االستثمار في تحديث إدارة األراضي فهو جزء من خط ة األراضي وضمان إدارته من خالل تحديث البيئة التشغيلي ة واستكمال 

 زيادة أتمتة الخدمات في سبيل بناء دولة حديثة وخدمات  في لبنان.المالي ة 
 

II. إلنمائية للمشروعاألهداف ا 
 
 الهدف اإلنمائي للمشروع .أ

العقاري  السجلالوصول إلى بيانات استخدام األراضي والتخمين وبيانات حقوق الملكي ة والمعلومات الجغرافي ة المكاني ة من خالل تحسين نظام  تحسين  .17
 والمساحي. 

 
 المستفيدون من المشروع .ب

، ب( ةالقانوني   لحقوق ا بمقتضىاألراضي والممتلكات  واويستخدم واويرهن واويؤج ر  واأن يمتلك يمكن نالذي الناسة : أ( عام  فهم لمستفيدون من المشروعا أم ا  .18
إنصافًا  أكثر يوالذين سيستفيدون من قيم أراض ن الذين يمكن أن تخضع ممتلكاتهم للمصادرة،و على الممتلكات والمالك المكل فون الذي ُيسددون الضرائب

على الوصول اآلمن  التعويل بإمكانهم ن الذينو المستثمر ؛ د( األراضيالتي لديها وصول أفضل الى معلومات حول قيمة مديري ة العائدات ج(  ،وشفافيةً 
ة التي يمكنها ة والقطاع الخاص واألوساط األكاديمي  الحكومي   ات والمنظمات غير( الحكومة والبلدي  هاالئتمان،  علىالحصول تحسين إلى العقارات و 

على وجه الخصوص التي ستستفيد من  المديري ة العام ة للشؤون العقاري ة( ودقيقة، و  ة  مكاني   ة  جغرافي   اإلنترنت إلى معلومات   االستفادة من الوصول عبر
متعلقة الة مكاني  المعلومات تحديث ال الناتج عنمًا من تحسين إدارة األراضي كثر استدامة. كما سيستفيد المجتمع عمو األة ي  اتمؤسسال اتات والهيكلي  العملي  

ن المساءلة واتخاذ القرارات المستنيرة، وكذلك وضع وتسهيل الوصول إليها باألراضي والممتلكات والمعامالت الخاصة بها ، األمر الذي سوف يحس 
 ة.ي  السياسات المتعلقة باألراضي والممتلكات والموارد الطبيع

 
 الهدف اإلنمائي للمشروع النتائج المحققة في إطار على مستوى ة ج. المؤشرات الدالّ 

 
مهاالخدمات اإللكترونية  معامالت عدد .أ  ؛سنوي اً السجل العقاري والمساحي  التي ُيقد 
 تحسين بيانات تسجيل األراضي في سجل  األراضي الرقمي )%(؛ .ب
 .ي ات التي ُيغطي ها نظام التخمينعدد األحياء/البلد .ج

 
 

III. وصف المشروع 
 
 المشروعمكّونات  .أ

نات: )أ( تحديث السجل العقاري والمساحي الرقمي؛ )ب( البنية التحتية للبيانات المكانية  .19 قيمة الممتلكات  ؛ )ج( تقييمالوطنية يتأل ف المشروع من خمسة مكو 
دارة أراضي الدولة؛ و ؛عليها بئالضرافرض و  دارة المشاريع.و  )ه( التطوير المؤسساتي)د( جرد وا  مليون دوالر  43المشروع كلفة بلغ ت بناء القدرات وا 

 أمريكي. 
 

ن   مليون دوالر أمريكي( 19: تحديث نظام السجل العقاري والمساحي الرقمي )أ"“المكو 
ن إلى تنفيذ   .20 طًا مع متكاماًل/مترابعلى أن يكون نظام الرقمي للسجل العقاري والمساحي لل تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتل متكامل   حل   يهدف هذا المكو 

دارة أراضي الدولة وظائف أخرى على غرار تقييم ن وسيسهم . قيمة الممتلكات وا  جودة الخدمات التي تقدمها الحكومة والثقة في هذا القطاع  تحسين في المكو 
ات طة. ستستفيد أسواق األراضي والعقارات واالستثمار من خالل الترويج للشفافية والمساواة في الوصول إلى المعلومات والخدمات اإللكترونية والعمليات المبس  

دارة األراضيالمو  المستندة الى ن ومن شأن هذا  من تسهيل الوصول إلى سجالت األراضي والخدمات اإللكترونية. قع وا  المساهمة في العقد ( 1: المكو ِّ
القطاع عن طريق تعزيز الشفافية والوصول المتساوي إلى المعلومات والخدمات االجتماعي من خالل زيادة الخدمات النوعي ة التي توف رها الحكومة والثقة في 

دارة األراضي من الوصول المسه ل إلى سجال   ت األراضي والخدمات االلكتروني ة وتوحيد العملي ات. ستفيد أسواق األراضي والعقارات واالستثمارات في الموقع وا 
معلومات تحسين البنية التحتية لتكنولوجيا ال (2قاعدة بيانات موحدة للنظام العقاري والمساحي المتكامل؛ وضع ( 1االلكتروني ة. من شأن هذا المشروع: 

( مسح 5من الكوارث،  تعاف  ة ومركز أرشيفات رقمي  ( إنشاء 4الخارجية؛  لنظما ( تنفيذ خدمات إلكترونية جديدة ودمجها مع3واالتصاالت وتطبيقاتها، 
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 اتالنظام وفقًا لتحليل العملي   والمكاتب الرئيسية. وسوف يتم تطوير العمل الفني مراكز( تحسين 6 المتبقية وتحويلها إلى مت جهات، ةالورقي   ةالخرائط المساحي  
 على تشغيله.د ذلك سيتم تجربته وتعميمه مع تدريب الموظفين ة وا عادة الهندسة، وبعلتجاري  ا

 
ن "ب"  ماليين دوالر أميركي( 52.ة )ة الوطني  المكاني  ة للبيانات : البنية التحتي  المكو 

ن  هذا يهدف  .21 ن توفير لبنان في المكاني ة الجغرافي ة والخدمات البيانات وتبادل ومشاركة واستخدام وتخزين تحديد تحسين إلى المكو  . وسوف ُيسه ِّل هذا المكو 
ضافة القيمة في البالد والتي ُتحدث تأثيرًا مباشرًا  دة ونقطة الوصول لجميع خدمات التخطيط وا   ويتمالوظائف والنمو.  فيقاعدة بيانات مساحي ة جغرافي ة موح 

 الجغرافي ة المعلومات تحسين من والوقاية رصدلا نشاطات وستستفيد .العامة الجغرافي ة المساحات بيانات مجموعة في المعلومات عن اإلفراج على التركيز
 ة. وسوف يتحقق ذلك من خالل توفير الوصول إلى بيانات السجل العقاري والمساحي وغيرها من مجموعات البيانات الجغرافي  االلكتروني ة والخدمات المكاني ة
المكاني ة العام ة بالمنفعة على  الجغرافي ة. وسوف تعود البيانات وفقًا للقوانين الوطنية الوطني ة المكاني ة للبيانات ةالتحتي   البنية خالل من العامة المكاني ة

ُيحقق  المستخدمين ومقد مي الخدمات على جميع مستويات الحكومات والمنظمات غير الحكومي ة والقطاع الخاص واألوساط األكاديمي ة والعامة. وسوف
ن   ة،إلى أفضل الممارسات والمعايير المفتوحة الدولي   استناداً  الوطني ة المكاني ة للبيانات التحتي ة البنية استراتيجي ة وتنفيذ وضعدعم عملي ة ( 1ما يلي:  المكو ِّ

دة( إنشاء خريطة أساس 3 الوطني ة؛ المكاني ة للبيانات التحتي ة بالبنيةالتكنولوجي ات والبنية التحتي ة الخاصة  تحسين( 2 عبر  متعامدة مصح حة صورة) موح 
ة  المكاني ة الجغرافي ة البيانات وتوحيد إنشاء عملي ة دعم( 4 ،( لمجموع األراضي اللبناني ةجوي ة صورة أو/واألقمار االصطناعي ة  المديري ة العام ة ب)الخاص 

 التحتي ة البنية وربط االلكتروني ة الخدمات تطوير( 5و ،ةساسي  األة ني  وطالة تحتي  البنية ال( من أجل دمجها في GADمديرية الشؤون الجغرافية و  للشؤون العقاري ة
. يتم مشترك عمل إطار اتفاق خالل من األساسي ة الوطني ة التحتي ة البنية نطاق توسيع. لبنان في ةاإللكتروني   الحوكمة بنظام الوطني ة المكاني ة للبيانات

 نات في خالل المرحلة الثانية. اعملي ة الوصول إلى البي لتوسيعالتخطيط 
 

ن "ج"  ميركي(أ مليون دوالر 11)، الممتلكات وفرض الضرائب عليها قيمة : تقييمالمكو 
ن إلى إنشاء نظام تخمين  شامل    .22 لجميع الممتلكات المبني ة واألراضي غير المستثمرة في لبنان والتي ُتغط ي أصالً األحياء الحضري ة األساسي ة  يهدف هذا المكو 

ضريبة األمالك في البالد. ومن شأن ذلك أن يزيد الشفافية في السوق ويحد  من مخاطر القطاع المصرفي/الرهن العقاري ناهيك عن تحسين البنية التحتي ة ل
، سوف ترتفع عائدات ضريبة النقل نتيجة تحسين بيانات القيمة المرجعي ة لدعم عملي ة المصادقة على كلفة المعاملة عند المتوسطى المدى المتكررة. وعل

يجار أراضي الدولة من خالل تحسين المعلومات حول القالبعيدالتسجيل. وعلى المدى  يمة. ، سوف يسمح النظام بتعزيز الضريبة المتكررة على األمالك وا 
ان. وسوف  في المئة 40ومن شأن تحسين الضرائب على الممتلكات والمبني ة على القيمة أن ُيحدث تأثيرًا حوكميًا وتوزيعي ًا يعود بالمنفعة على نسبة  من السك 

ن:  جراء جرد للبيانات المادي ة المتعلقة باألراضي والممتلو ( 2( بتطوير منهجي ات التقييم الشامل، 1يسمح المكو  ، في لبنانكات في أبرز المواقع الحضري ة ا 
ن فضاًل عن ذلك،  .ضع نظام تخمين  عام  للبنانو ( و 3 ن المشروع  ،"ه" وبموجب المكو  معايير لامتثال مهنة التخمين ويسه ل  يةالتخمين القدرةسوف ُيحس 

من البرنامج العشري، من المتوق ع أن يتم  توسيع نظام التخمين بحيث يشمل جميع المناطق الحضري ة والريفي ة وأن  الثانيةالتخمين الدولي ة. في خالل المرحلة 
 ُيطو ِّر خارطة تخمين لألراضي مع مراعاة المؤشرات العقاري ة. 

 
ن "د": جرد   دارة المكو   ماليين دوالر أميركي( 3أراضي الدولة )وا 

ن إلى   .23 ة البيانات نوعي ة تحسينيهدف هذا المكو   يستثمر. المديري ة العام ة للشؤون العقاري ةب الخاص المساحةو  ي العقار  السجل   نظام في الدولة بأراضي الخاص 
ن  هذا  التشريعي ة التغييرات تفادي مع البيانات من المضمون  تحديث يتم وسوف. الدولة أراضي بإدارة الخاص المعلومات تكنولوجيا نظام تحسين في المكو ِّ

تهدف عملي ة تجميع  وسوف. المساحةالعقاري و  السجل   بنظام ربطهاأو /و الدولة أراضي حول الخارجي ة المعلومات إدخال يتم وسوف قدر المستطاع
ة باألراضي العامة المتاحة الجهوزي ة في االستجابة للنزاعات من خالل تحسين المعلومات المتصل تعزيزتهدف إليه إلى  ما فيالمعلومات حول أراضي الدولة 

ن إلى:  وسوفلالجئين.  كملجأ مؤقت   تنسيق بين الوكاالت حرصًا على إدارة الجديدة واتفاقات بين المؤسسات و  استراتيجي ة وضع تسهيل( 1يهدف المكو 
أراضي الدولة  وبيانات ة( دمج مجموعة بيانات األراضي العام  3العقاري والمساحة؛  السجل   نظام في الدولة أراضي بيانات نوعي ة تحسين( 2 ؛أراضي الدولة

 ربط خطط التقسيم المساحي بنظام السجل العقاري والمساحة. ( و 5تحسين نظم المعلوماتية الخاصة بإدارة األراضي؛ و( 4في نظام السجل العقاري والمساحة؛ 
 

ن      دارة المشاريع )التطوير المؤسسي،  -"ه" المكو   مليون دوالر أميركي( 7.4بناء القدرات وا 
ن إلى تحسين قدرة 24 ن إلى المديري ة العام ة للشؤون العقاري ة. يهدف هذا المكو  ( 1: دعم وحوكمتها على إتاحة التنفيذ النوعي للمشروع. وسوف يهدف المكو 

وضع وتنفيذ رؤيا مؤسسي ة واستراتيجي ة وميثاق لخدمة المواطن وخارطة طريق التطوير المؤسسي للمديري ة العام ة للشؤون العقاري ة وضمان استدامتها من خالل أ( 
لدى ة المديري ة العامة للشؤون العقاري ة ب( تطبيق هيكلي ات لتعزيز مساءل التزام المواطن في القطاع؛ تعززبحيث  المديري ة العام ة للشؤون العقاري ةلتحسين 

الزبون وخدمته من خالل أ( إجراء نشاطات توعية عامة لتحسين نظرة الرأي العام للمديري ة العام ة  علىالمديري ة العامة  تركيزتحسين ( 2 الفعالي ات األساسي ة؛
بلي ة وج( إقامة آلي ات ونشاطاتها وتوعية الرأي العام حول نشاطات المشروع، وب( إجراء مسوحات دوري ة للزبائن باستخدام النتائج من أجل تحسين الخدمات المستق
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إجراء دراسات وتحاليل حول السياسة وأطر عمل السياسة والشؤون القانوني ة والتنظيمي ة إلدارة األراضي  (3لضرر باالستناد إلى التجربة الدولي ة؛ للتعليقات وجبر ا
جراء تقييم ة وا عداد توصيات بشأن تحليل الوضع وا  باشرة لنشاطات المشاريع ل اآلثار المباشرة وغير المحل  ا أن تلألثر االجتماعي من شأنه اتالعامة والخاص 

المعرفة وتطوير القدرات وتطبيقه على  بناءوضع برنامج  (4على المجموعات المجتمعي ة المختلفة ووضع توصيات من أجل التلطيف من المخاطر االجتماعي ة؛ 
دارة أراضي الدولة وتخمين  الممتلكات وحوكمة القطاع العام الخ. باالستناد إلى خطط تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والبنية التحتي ة الوطني ة األساسي ة وا 

اإلبقاء على وحدة  أ( توفير المساعدة الفني ة للمساعدة على تطبيق المشروع وب( التقييم وا عداد التقارير من خالل( إدارة المشروع والرصد و 5و ؛التدريب السنوي 
 .( خالل فترة تنفيذ المشروعPMUإدارة المشروع )

 
 المشروع والتمويلكلفة  .ب

 التمويل من النظراء
نات المشروع  مكوِّ

 الصناديق االئتمانية
 

كلفة المشروع )بمليون دوالر 
 أميركي(

البنك الدولي لإلنشاء والتعمير أو تمويل المؤسسة 
  الدولية للتنمية

الصناديق 
 االئتمانّية

السجل العقاري والمساحي نظام تحديث أ. 
 الرقمي

19.0 19.0 0.0 0.0 

 0.00 0.00 2.5 2.5 ةة الوطني  ة للبيانات المكاني  ب. البنية الوطني  
ج. تقييم قيمة الممتلكات وفرض الضرائب 

 عليها
11.00 11.0 0.0 0.0 

دارة أراضي الدولة  0.0 0.0 13.0 13.0 د. جرد وا 
دارة  ه. التطوير المؤسساتي، بناء القدرات وا 

 المشاريع
7.4 7.4 0.0 0.0 

 0.0 0.0 42.9 42.9 مجموع التكاليف األساسية 
 0.0 0.0 2.9 2.9 حاالت الطوارئ 

 0.0 0.0 49.9 49.9 مجموع تكاليف المشروع
مة إلدارة القرض  0.0 0.0 0.1 0.1 المصاريف المقد 

 0.0 0.0 43.0 43.0 إجمالي التمويل الضروري 
 

مؤهلة للتمويل بأثر رجعي بمبلغ ال يتجاوز هذا التاريخ أو بعد  2018مايو  1المصروفات المدفوعة في العائدة الى مدفوعات التمويل بأثر رجعي. تكون  .25
 من مبلغ القرض.في المئة  10
 

 ج. الدروس المستفادة والمأخوذة بعين االعتبار في تصميم المشروع
ل البنك الدولي. 26 ة ب لبنان وهو يعرض علىى مستوى العالم مشاريع إدارة األراضي عل مو  األراضي في خالصة عشرين عامًا من العمل على مشاريع خاص 

عشرين عامًا، لم يكن لبلدان منطقة أوروبا وآسيا الوسطى سجالت  قبلمشروعًا إلدارة األراضي.  منطقة أوروبا وآسيا الوسطى حيث ُأنجز ما يزيد عن أربعين
يدير العديد من واليوم، وبيروقراطي.  ورقي    األراضي على المستوَيْين التشغيلي والمؤسساتي على أساس  قطاعات إدارة  جرت تجزئةدة وقد ة جي  ة أو مساحي  عقاري  

م البيانات الجغرافي  يو  ةة والمساحي  للسجالت العقاري   املةً ك ةً رقمي   اً نظم هذه الدول الذي حظي بدعم البنك الدولي، على شبكة ة ة والخدمات اإللكتروني  ة المكاني  قد 
ستونيا وجمهورية سلوفاكيا وجمهورية قيرغيزستان وروسيا البيضاء ة. ة اإلجمالي  ة اإللكتروني  ة الحكومي  من الهيكلي   اإلنترنت كجزء   واليوم، تحتل  ليتوانيا وجورجيا وا 

 102)يحتل  لبنان المرتبة  لبنك الدوليعن االصادر  -الممتلكات  تسجيلمحور  -األعمال الخاصة أنشطة ممارسة  على سل ممراتب  10أعلى واالتحاد الروسي 
باتجاه  اً كبير  اً شوط وأن يقطع منطقة أوروبا وآسيا الوسطى مثال يت بع أنلبنان  ويستطيع(. 2018تسجيل الممتلكات  محور - ممارسة أنشطة األعمال على سل م

 تالية من تجربة منطقة أوروبا وآسيا الوسطى:لا. وقد شمل تصميم المشروع المذكور الدروس ديث نظام إدارة األراضي الخاص بهتح
 

 للنجاح وتضفي الحمالت العامة للتوعية والتثقيف قيمًة مهم ًة؛يعتبر التصور العام والمشاركة ضرورَيْين  .أ
عى أولوي ات األخيرة وتعميم المعلومات عليها بما في ذلك المجموعات المستضعفة والنساء بحيث ُترا  الجهات المعنيةأن يتم تدريب العديد من  يجب .ب

 والسبل المختلفة في الوصول إلى المعلومات؛
رته على نسق  عملي  فيكون فعلي  جي د مرتبط بتسجيل الممتلكات ُيلب ي احتياجات السوق ويوف ر األمن الضروري ألصحاب الحيازات تتم إدانظام   .ج

  منطقي ة؛ أجور   ودفع ذوي الكفاءةالموظفين  وقادرًا على استبقاءماليًا  مستداماً 
م الفني يقترن يجب أن  .د لبناء القدرات لتحويل هيئات إدارة األراضي إلى مؤسسات لتقديم الخدمات ترتكز على العمالء  مع برنامج   المرتقب التقد 

 ؛ةتشارك أيضًا في أنشطة التنمية االجتماعي  و 
 إحداث تأثير كامل؛مع بالتوازي ة واإلطار القانوني/التنظيمي ات الفني  إصالح العملي  يسير يجب أن  .ه
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في لبنان( بتطوير نظام مستهدف  المستخدمة )كالنظماألساسية والمثبتة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  نظمل والتدريجي المتناميالتوسع  سمحي .و
االستفادة من أحدث التكنولوجيات والحد  من المخاطر ويمكن له  القطرية ويتماشى مع احتياجات العمل ةويبني القدرات الداخلي   يصبح شغ ااًل بسرعة

 بفعالية؛
د بحسب النوع االجتماعي ةالمصن فويمكن لتقديم فرص الوصول إلى البيانات  .ز هة لجنس محد  دراج رسائل موج  في حمالت التوعية العامة والتدريب  وا 

أم ا تفصيل نشاطات المشروع بحسب حاجات الرجال والنساء عند االقتضاء  .في وصول النساء الى األراضي أن يحق ق تأثيراً إيجابياً ملحوظاً والتثقيف 
 فُيساعد على الوقاية من االنحياز غير المنشود والتلطيف من اآلثار السلبي ة على النوع االجتماعي؛

القدرة ينبغي أخذ بعين االعتبار ذلك كمشروع. أي عند تصميم  ُيراعىيجب أن  ، وهذا ماالقدرات المؤسسي ة فيالنزاعات على المدى البعيد  تؤث ر .ح
وتلط ف المؤسسي ة  المسؤوليةدون لشفافية وقابلي ة التوق ع والمسائلة وقد تحول مقاربات اعلى تحقيق المنافع الشخصي ة والجماعي ة. المحتملة المؤسسي ة 

 ين.المواطن بينة العامة الثقتخلق و منها 
 

تغييرات في  بحيث تطب ق وتستتبع من دون إدخالمن تعاقدات البنك السابقة في لبنان الدروس المستفادة تصميم أنشطة المشروع درج باإلضافة إلى ذلك، أ .27
سيستفيد من اع إدارة األراضي في لبنان . ولكن، من المعترف به أيضًا أن  قطكامل   قانوني    إصالح   بإجراءالمشروع  هدافأ تحقيق ُيرتهن نظيمي. ولن طار التاإل

 .اإليجابي ةالمشروع  من شأنها أن ُتضاعف آثار ة  وغير ملموس ملموسةً  إيجابي ةً  آثاراً فور إنجازه سيحق ق  تشريعي    إصالح  إجراء 
 

IV. التنفيذ 
 
 الترتيبات المؤسساتية والتنفيذية .أ
 

والمشروع الضريبي والسياسي ة، ة في وزارة المالي  لمالي  العامة لة مديري  الالجهة المنف ذة للمشروع بالتعاون الوثيق مع  المديري ة العام ة للشؤون العقاري ةستكون . 28
والبرنامج الوطني بإدارة أراضي الدولة،  مرتبطة   والمؤسسات التي تتولى مسؤوليات   ،لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي في وزارة المالية يواالستشاري واإلصالح

مركز االستشعار عن ُبعد، وغيرها من المؤسسات و ة في وزارة الدفاع، ة الشؤون الجغرافي  ة، ومديري  ة لنظم المعلومات الجغرافي  واللجنة الوطني  ة، للحوكمة اإللكتروني  
بالبنك الدولي  خاص مشروع قرض أي المديري ة العام ة للشؤون العقاري ة تنف ذولم ة فضاًل عن البلديات. المكاني  بيانات الدير ج وتُ نتِّ األخرى العامة والخاصة التي تُ 

المديري ة العام ة للشؤون في المشروع بإدارة ة وسُتنشأ وحدة معني  . محدودةحت ى الساعة سوى ذاكرة مؤسساتية  ُتقملم  وبالتالي السنوات العشر األخيرةعلى مدى 
 وهي ستشمل متخصصين في السجل العقاري هذه الوحدة  مدير المشروع . وسيقودوالرصد والتقويماإلدارة المالية تكون مسؤولًة عن إدارة المشروع وعن  العقاري ة

وسيجري تعيين . المالية، والمشتريات واإلدارة موالرصد والتقوي، وبناء القدرات، الممتلكات وتخمينت واالتصاالت، والقانون، تكنولوجيا المعلوماو ، والمساحي
األنظمة الشرائي ة المطب قة في تنافسي مع ات باع  على أساس  على بي نة  من اإلجراءات التي يت بعها البنك  معنيين بالشؤون االئتمانية من الخارج يكونون  موظفين

 بنك. ال
 

نات المشروع بين الوكاالت وهي تتضمن أ سيتم. 29 ة بمكو ِّ ة البنية التحتي   -نظام سجل األراضي الرقمي والمساحة؛ ب -العمل على إنشاء مجموعات عمل خاص 
دارة المشروع وذلك في سبيل التنسي -؛ هالدولةإدارة أراضي  -التخمين الشامل؛ د -ج ؛ةة الوطني  للبيانات المكاني   ق بين مختلفة المؤسسات التطوير المؤسسي وا 

 المعني ة. 
 

 وتقييمها النتائجب. رصد 
سُينشأ  تقويمأداء المشروع ونظام لمخرجات المنتظم  رصدال( 1ة المشروع. وسيشمل رصد المشروع مجاَلْين: سيكون الرصد والتقويم ضرورَيْين في تحديد فعالي  . 30

رة والمستخدمة وعدد وسيرصد هذا النظام مؤشرات المستوى األرفع بما في ذلك عدد الخدمات اإللكترونيفي األشهر القليلة األولى من مرحلة تنفيذ المشروع.  ة المطو 
سترصد المسوحات ( 2أراضي الدولة المجرودة، وعدد من األهداف الوسيطة. و ؛ ةة الوطني  ة للبيانات المكاني  البيانات المتوفرة من خالل البنية التحتي   مجموعات
ة حياة المشروع( رضا  نصف سنوي )ثالثة مسوحات لى أساس  علتي يخضع لها العميل المنتظمة ا . وسُيحد د لتحسين التواصل معهم العمالءفي اإلجمال خالل مد 

المعلومات المرتجعة التي مة ( ستتول ى آلي ة معالجة الشكاوى المنشأة على مستوى المديري ة العا3 تنفيذ المشروع. مرحلة خالل السنة األولى منفي خط األساس 
مرتجعة وسوف يتم ها مستخدمو النظام المدعومون من المشروع ناهيك عن سائر الخدمات التي تتيحها المديري ة. سوف ُتجيب المديري ة على جميع المعلومات الُيتيح

 اعي ة السلبي ة على األفراد. تم  جمعها بهدف تحسين الخدمات المتاحة والتلطيف من التبعات االجتم التياستخدام المعلومات 
 
م . و الربع سنوية المرحليةتقارير ال لرفعالرصد والتقويم  بمهامالمشروع  إدارةفي وحدة  مسؤول   موظف   سيط لع. 31 المديري ة العام ة للشؤون إلى هذه التقارير سُتقد 
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 البنك.الى و  العقاري ة
 

 ج. االستدامة

وتحسين تقديم الخدمات بما في ذلك قدرة  موضع االهتمام العميل بناء القدرات المؤسساتية األمر الذي يترافق مع جعل المشروع من خالل ضمان استدامة نتائج سيتم. 32
ة ز المشــــروع بقو  عن ذلك، ســــيرك ِّ . فضــــاًل وفقًا للقوانين الوطنية على تقديم المعلومات الخاصــــة بالعقارات إلى القطاَعْين الحكومي والخاص المديري ة العام ة للشــــؤون العقاري ة

الســجل العقاري والمســاحي فضــاًل  حوكمةعلى صــيانة البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات واالتصــاالت و  خاصــة   على تطوير المؤســســات وبناء القدرات مع التركيز بصــورة  
تعتمد على إنشـــــاء رابط أوضـــــح ما بين الخدمات  المديري ة العام ة للشـــــؤون العقاري ةة. وُيعتقد بأن  اســـــتدامة ة الوطني  للبيانات المكاني  ة للبنية التحتي  عن االســـــتدامة التشـــــغيلية 

مه التي والموارد ل المؤســــســــاتي من خالل عملها وســــيدعم المشــــروع أيضــــًا التح . وســــيســــاعد المشــــروع المديرية على إصــــالح نموذجعلى التوالي االمديرية وتســــتخدمه اتقد  و 
 التخطيط االستراتيجي والتخطيط لألعمال وبناء القدرات.تطوير 
 

 
V. المخاطر األساسية 

 التصنيف اإلجمالي للمخاطر وشرح المخاطر األساسية .أ
الجمود  بســـببويهيمن الخطر الســـياســـي على الوضـــع . مرتفعة بســـبب حدة المخاطر الســـياســـية ومخاطر الحوكمة المرتبطة بالمشـــروع اإلجماليةالمشـــروع  مخاطرإن . 33

 المديري ة العام ة للشــؤون العقاري ةة و في وزارة المالي   اإلدارة تلتزم. ةة األســاســي  يعيق اإلصــالحات القطاعي  القديمة و  لذي يديم ســيطرة القوانين والنظمالســياســي في لبنان األمر ا
ة ولكن  الواقع الســياســي في لبنان ُيفيد بأن  المهلة التي تســتغرقها اإلصــالحات القانوني ة غير قابلة للتوق ع. ويرتبط بالمخاطر الســياســي   اإلصــالح التشــريعي إلدارة األراضــي،ب

ة على مراحل عديالمديري ة العام ة للشـــؤون العقاري ةب ذات الصـــلةخطر الحوكمة  دة في الحوكمة الضـــعيفة في إدارة . وعلى صـــعيد  عام  كما في لبنان، ُتســـهم العملي ات المعقد 
)أو غياب الوضـــــوح التنظيمي( والذي يحد  من تأثير  التنظيمينحو المنشـــــود فقد تتهدد اســـــتدامة اإلصـــــالحات. أم ا الخطر ليه، في حال عدم معالجتها على الاألراضـــــي وع

شــارك المعلومات الجغرافي ة. في تالذهني ات /القيود البائدة واضــح للبيانات الرقمي ة وج( المشــروع فيتضــم ن أ( عملي ات التســجيل اليدوي ة المفرطة، ب( الوضــع القانوني غير ال
مرافقة لها قد االســـتثمارات الفني ة في المشـــروع بحيث يتم  تطبيقها من دون أي تغييرات في الســـياســـة واألنظمة فيما يتضـــح بأن  اإلصـــالحات التنظيمي ة الولكن جرى تصـــميم 
 من تأثير المشروع على النحو األمثل، بحيث يتم  تطبيقه من دون إدخال إصالحات  تنظيمي ة. ُتساعد على اإلفادة

 
بتحديث إدارة  هاهتماما  قليلأولويات أخرى وتًا إذ بإمكان الحكومة خالل دورة حياة المشـــــروع اعتماد بارز  الخطر المرتبط بالســـــياســـــات واالســـــتراتيجيات القطاعية ُيعتبر. 34

وعليه، ُيبنى تصــــميم المشــــروع على مبدأ أن  اإلصــــالح التنفيذي من خالل تصــــميم نشــــاط المشــــروع.  الســــياســــات واالســــتراتيجيات القطاعية تلطيف مخاطراألراضــــي. يتم 
ة المشروع. الضروري   من أجل بلورة اآلثار اإليجابي ة الكاملة لنظام إدارة األراضي الرقمي والموضوع بالتصر ف قد ال يتحقق خالل مد 

 
ة بأراضــي الدولة وفي حين تفيد جميع  لز المشــروع الوصــو ســُيعز  ، الخطر المرتبط بالســياســات واالســتراتيجيات القطاعيةبوفي ما يتعل ق أيضــًا . 35 إلى المعلومات الخاصــ 

 تأثيراً القدرة المطو رة على إدارة أراضــي الدولة )الناتجة عن تحســين المعروفة(  أال  تول د يحرص علىالفعالي ات من وصــول  متنام  إلى المعلومات، ســيتعي ن على المشــروع أن 
التركيز المشــروع التقييم االجتماعي من أجل التلطيف من هذا الخطر مع  يدعمالحاليين بما في ذلك شــاغليها على نحو  غير قانوني. ســوف  يشــاغلي األراضــ علىًا ي  ســلب
ة بأراضي الدولة والتي ُتقد ر مخاطر االستثمار بالنسبة إلى مستخدمي يجوانب الوضوح والوضع والتعيعلى  ن والشغل واإلشغال وآلي ات التصر ف وفض  النزاعات الخ الخاص 

لة للحد  من المخاطر الناشئة عن كل  سيناريو خطر. ولقد  ر آلي ة مفص  يل غير الطوعي أو تفادي الترح على المديري ة العام ة للشؤون العقاري ة وافقتأراضي الدولة والتي تطو 
ســوف يحرص المشــروع على أن ه ضــمن النصــيحة التقني ة المتاحة للزبون بشــأن و . أو دعم وضــعهم المعيشــي عليهممن دون التعويض  المســتضــعفينإعادة توطين الســكان 
وا عل بشأنالنصيحة  سُتسدىإدارة أراضي الدولة،   .وسُيعمل بهاى األراضي تدابير حماية السكان المستضعفين الذين تعد 

 
، تكنولوجيا المعلومات واالتصــــــــاالت المخاطر الفنية المتعلقة بتطويرفتكنولوجيا المعلومات واالتصــــــــاالت.  المشــــــــروع في كبيرة وترتبط باســــــــتثمار المخاطر االئتمانية. 36
ا هي عليه في مشاريع إدارة األراضي األخرى التابعة للبنك الدولي ألن المديرية مم  ، أقل يا المعلومات واالتصاالت المعقدةالموجودة في جميع مشاريع تطوير نظم تكنولوجو 

ة للشــــــــــــــؤون العقاري ة ، فإن شــــــــــــــراء نظام تكنولوجيا المعلومات تصـــــــــــــــاالت والمحافظة عليها. ومع ذلكأظهرت قدرة جيدة على تطوير نظم تكنولوجيا المعلومات واال العام 
قد واجهت العديد من مشـــــــاريع إدارة األراضـــــــي قضـــــــايا تتعلق بتأخير عقود تكنولوجيا ل، و وع في لبنان وعلى الصـــــــعيد العالميالمشـــــــر  واالتصـــــــاالت يمثل خطرًا كبيرًا على

نجازها. عادةالمع . وسيعمل المشروع والمواصفات الفنية الطموحة للغاية قدة لنظم إدارة األراضي الوطنيةمن الطبيعة الفريدة والمع المشاكل، تنبع هذه لومات واالتصاالت وا 
ثبت أنه أكثر اســــــــــتدامة من عقود  وهو، تكنولوجيا المعلومات واالتصــــــــــاالت شــــــــــراء وتطوير فيعلى تخفيف المخاطر االئتمانية من خالل تطبيق نهج تدريجي ونموذجي 

 لها البنك.التطوير الضخمة الكبيرة في المشروعات االستثمارية األخرى التي يمو  
 

قدرة مؤســـــــســـــــية على التنفيذ ومخاطر ، تمثل والعمليات الخاصـــــــة بالبنك الدوليعلى تنفيذ المشـــــــروع وفقًا للمبادي التوجيهية  العام ة للشـــــــؤون العقاري ةإن قدرة المديرية . 37
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تقاعد معظم الموظفين  الفترة الزمنية،وفي هذه  .إلى أكثر من عقد من الزمانالبنك الدولي التعاون الســـــــــــــــابقة بين المديرية و تعتبر كبيرة. تعود تجربة  وهي، االســــــــــــــتدامة
من  ة األمدمخاطر االســــــــتدامة الطويل كما ســــــــيتم التلطيف من. ومحترفة مهنيةظيف وحدة إدارة مشــــــــاريع يتم تخفيف المخاطر من خالل تو و . غادروا المديريةالمعنيين أو 

ة المشــروع هم ُتســو  بهدف زيادة االســتقاللية التشــغيلية والمالية للمديرية.وذلك ، القدراتألعمال والتحول المؤســســي للمديرية، وبناء خالل االســتثمارات في تخطيط ا بشــكل مد 
المشــــاريع التي ال تتجاوز مدت ها ف. والتأثيراإلنجاز  على صــــعيَدي وقتًا طويالً  تســــتغرق التي ت في إدارة األراضــــي طبيعة االســــتثمارا بســــبب مباشــــر في مخاطر االســــتدامة

ة المشــروع من خالل الخطر الناشــئ عن ن تكون قاصــرًة عن تحقيق االســتثمارات واإلصــالحات. وفي لبنان، يتم التلطيف من تميل الى أ الخمس ســنوات اعتماد برنامج مد 
 . راضي والذي يمتد على عشر سنواتتحديث األ

 
VI. ملخص التقييم 

 
 

 التحليل االقتصادي والمالي .أ
 

ن "ج" التي يلحظهاعلى الممتلكات الضــــرائب  نتيجة تحســــين عملي ة جبايةة منافع مالي   أن ُيحقق المشــــروعالمتوقع  . من38 ة قتصــــادي  االمنافع الالمتوقع تحقيق ومن  .المكو 
 التحتية للبيانات المكانية الوطنيةالبنية ب اجمة عن المكوَنْين "ب" و"د" المتعل َقْينوالنالمكاســـــــب المرتبطة بتوفير الكلفة والوقت  ومنالقرارات  تحســـــــين عملية اتخاذخالل من 

دارة  ن "أ" ولكن  وا  دة الحجم بما أن  أراضـــي الدولة بالتتابع. ويمكن توق ع المنافع األخرى من جهود التحديث التي ينص عليها المكو  المعلومات المتاحة حول زيادة  ها غير محد 
 عدد العملي ات وكلفتها سوف تتنامى مع تحديث النظام في لبنان. 

 
ر الة القابلة للقياس ة والمالي  االقتصـــــادي   تنقســـــم المنافع. 39 ر ا عدم تطبيقوتفترض  فئة األولى المنافعالتي تم  تحديدها إلى فئَتْين. تقد  لفئة الثانية أي تغييرات تشـــــريعية. وتقد 

 ة المؤاتية. وتفترض تطبيق التغييرات التشريعي   المنافع
 

ة الخاصة بالقيمة الحالية الصافية وتقديرات المعدل الداخلي للعائد في الجدول أدناه. وللحصول على التفاصيل بشأن االفتراضات، األساسي  على النتائج  اإلطالعيمكن . 40
ل الخصــم  يتجاوزصــفر والمعدل الداخلي للعائد  تزيد عنة الصــافية القيمة الحالي   ه بما أن  أن  وجدير التنويه ب. 4ُيرجى مراجعة الملحق  ، يعتبر في المئة 15الذي يســاوي معد 

 على المستوَيْين المالي واالقتصادي.االستثمار قاباًل للتطبيق 
 

 المنافع المالّية واالقتصادّية للمشروعب: موجز 1الرسم 
 
 

 مع التغييرات التشريعية تشريعيةالتغييرات المن دون  
    المنافع المالية

 89.8 23.4 أميركي(القيمة الحالية الصافية )بميلون دوالر 
 %41.5 %24.2 المعدل الداخلي للعائد )%(

   المنافع االقتصادية
 16.7 1.8 القيمة الحالية الصافية )بميلون دوالر أميركي(

 %21.3 %15.8 المعدل الداخلي للعائد )%(
 

م في الملحق االقتصاديليل . على أساس التح41 عندما ُتطب ق التغييرات التشريعية وتتجاوز القيمة الحالية الصافية في السيناريو  أعظمالمنافع المالية  ، تكون 4 المقد 
. وعلى النحو نفسه، 3.8فترض القيام بتغييرات تشريعية بمعامل يساوي القيمة الحالية الصافية في السيناريو الذي ال ي تلك الذي يفترض القيام بتغييرات تشريعية

ساوي عند إدخال التغييرات التشريعي ة وتتجاوز القيمة الحالي ة الصافية في سيناريو التغييرات التشريعي ة القيمة الصافية نفسها بمعامل يُ تكون المنافع االقتصادي ة أعظم 
9.4. 
 

 5مليون دوالر: )أ( ضمن مهلة  43يمته ، من المتوق ع أن تسترجع الحكومة اللبناني ة ومديري ة الشؤون العقاري ة االستثمار البالغة قي. باالستناد إلى التحليل المال42
 أشهر في السيناريو الذي يفترض تغييرات تشريعي ة. 7سنوات وسبعة أشهر في السيناريو الذي ال يفترض تغييرات تشريعي ة و)ب( في أربع سنوات و

 
 التحليل الفني .ب
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ر لبنان . 43 ة بعض التراخيص والحلول. ي  انتهاء صالح تاريخ ومنالقانوني ال يتخذ صفة السجل بالرغم من أن ه  ة  دجي   حظي بإدارة  اريًا ومساحيًا رقميًا سجاًل عقطو 
ر أدوات   تدريجياً المشروع على هذه النظم ويعتمد نهجًا  سيبني دارة أراضي الدولة  لتقييم جديدةً  يطو  نهجًا طويل األمد إلصالح  ولكن ه يعتمد أيضاً قيمة الممتلكات وا 

وسُيشغ ل النظام على أساس كل  وحدة بوحدتها.  االتكنولوجي استخدام تدريجي مكثفاً وهو سُيطب ق على نحو  .ممارسات إدارة األراضي وفرض الضرائب على الممتلكات
من بيئات اختبار مؤاتية وفي مكاتب محددة في وقت الحق. الجديد الخاص بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت على مراحل وسيجري اختبار كل  نسخة/وحدة ض

التوقف في تدريجيًا ُيسهم عقاري ومساحي فع ال  نظام   وضعالمجال أمام  إفساحاألوقات مع  جميعات تسجيل موثوق بها في وسيضمن هذا النهج المتدرج تطبيق عملي  
مع استخدام وتقوية القدرات  ة  وواقعي   بسيطة   أهداف   ذاتاستثمارات بتحقيق بذلك(. وسيسمح هذا النهج  ة )إذا سمحت القوانينات اليدوي  عملي  عن استخدام السجالت وال

 .إضافية   توسيع النظام بصورة  على ة المحلي  
 

ولكن يتضح  .حات تنظيمي ةالصحاجة  إلى إمن دون  سُيمكن تطبيق المحاور كاملةً تصميم المشروع  وبفضللبنان بجهوزي ة عالية  لتطبيق المشروع.  يتمتع. 44
ط جديدة   لبنان بحاجة  إلى إدارة   أيضًا أن   ر عمل تنظيمي جغرافي مكاني وعليه من شأنه مثل هذا اإلصالح القانوني أن ُيساعد على تعزيز تأثير ارقمي ة ألراضي وا 
  المشروع. 

 
ًا ومجز أ للغاية. ااإلطار القانوني الذي يضبط إدارة أراضي  إن .45 قد جرى إصدار سلسلة من المراسيم المؤقتة في لو لقطاَعْين الخاص والعام على حد  سواء قديم جد 

فال وجود ة، ة العصري  لتحديث اإلطار في ظل  غياب التعديالت التشريعية. وبالرغم من االعتراف بأن  اإلطار القانوني غير مؤات  لدعم الممارسات اإلداري   محاولة  
لم يجارِّ جودة الخدمات وحقوق حيازة األراضي.  فيهذا وتؤث ر الطبيعة المجزأة والقديمة لإلطار القانوني بصورة سلبية تدعم اإلصالحات الجوهرية.  ة  حكومي   سياسة  ل

 شاملة   بيانات  مصدرًا للمشاكل في غياب الخالفات على األراضي  تشك لة. ما من حيث الرقمنة والخدمات اإللكتروني  اإلطار القانوني وظيفة أتمتة إدارة األراضي السي  
المرتبطة بسجالت األراضي الخاصة القانون أي قيود على الوصول إلى المعلومات  بفعالية ودرجة معالجتها. وال يفرض تتم معالجتهالنزاعات التي عدد ابشأن 

 . واألراضي العامة بالتحديد
 

 ج. اإلدارة المالية
ز ترتيبات اإلدارة المالية للمشروع بما في ذلك وظائف المحاسبة وا عداد التقارير والتدقيق في وحدة  .46 . المديري ة العام ة للشؤون العقاري ةالمشروع ضمن  إدارةستترك 
ص مفسيتاألموال ق تدف   أم ا م الخاصة  وترفعهاة الخاصة بالمشروع المشروع التقارير المالي   إدارةوسُتعد  وحدة . من خالل حساب مخص  إلى البنك مع تقارير التقد 

 بالمشروع.
 

مشروعًا واحدًا ممو اًل من البنك الدولي محدودة في مجال تنفيذ المشاريع الممولة من البنك الدولي. وقد نف ذت المديرية  خبرة المديري ة العام ة للشؤون العقاري ة. لدى 47
مة   ة  فني   عن مساعدة   . وكان المشروع عبارةً 2005في العام  وقد انتهى العمل بهمليون دوالر أميركي  26قيمة ب  يكنواإلدارة المالية. ولم لتحسين اإليرادات  مقد 

موظفًا وستضم   الجوانب االئتمانية الخاصة بالمشروع روعالمش إدارةوحدة  ستتول ىهذا المشروع. معني ًا ب ة والمشترياتات المالي  يعالج العملي  الرئيس الحالي للقسم الذي 
يكون الموظف المالي الذي يشك ل جزءًا سفي مجال تنفيذ المشاريع المدعومة من البنك الدولي.  سابقة   ذات خبرة  يكون  وُيستحسن أنماليًا يكر س كامل وقته للمشروع 

 ة بما في ذلك إدارة تدفق األموال والمحاسبة وا عداد التقارير وتسهيل التدقيق الخارجي المقبول.اإلدارة المالي   مسؤوليات جميعي المشروع قادرًا على تول   إدارة من وحدة
 

للحرص على االمتثال لجوانب المشروع مراحل أولى في  الً و مقب اً خارجي   اً مدق ق المديري ة العام ة للشؤون العقاري ةتعي ن  سوفبهدف الحد  من مخاطر اإلدارة المالية، . 48
ل ترتيبات اإلدارة المالباإلدارة المالي   اً خاص   فصالً  يتضم نات المشروع دليل عملي  التدقيق المالي وا عداد  ة الخاصة لتنفيذ مهام اإلدارة المالي   اة التي يجب وضعهي  ة يفص 

 بالمشروع وتحديد األدوار والمسؤوليات.
 

 د. المشتريات
 اتخاذ الذي تستغرقه عملي ةلوقت ا مراجعة( i: )التدابير التالية ُيقترح اتخاذ، مخاطر المشترياتوللحد  من . المشترياتتقييم لقدرات  بإجراء الدوليقام البنك  .49

)داخلي/خارجي( ُينف ذ على طول مدة المشروع  تدريبي    ( الموافقة على برنامج  iiصالحيات التدقيق المستقل؛ )تجاوز القرارات المذكورة في  لدى مبرراتتقديم الالقرارات و 
شراك الموظفين  إدارة المشتريات ن والتدريب واألدوات( لتولي مهامتقديم الدعم المناسب )الموظفو ل اإلجراءات المؤاتية اتخاذ( iiiيكون مهم ًا وعمليًا في آن؛ )و  وا 

ة بالنسبة إلى العطاءات التنافسي   يكون معتمداً  العطاءاتوثائق  ن مقبول  م( إعداد نموذج  iv؛ )المشتريات( في أنشطة المشتريات ون/موظفو الحاليين )الفني  الحكوميين 
ة لتقديم الشكاوى النهائي  ( تحديد المواعيد viورصد االمتثال للمعايير المحددة؛ ) ةوقابلة للقياس من الناحية النقدي  قويم واضحة ( التأك د من أن  معايير التvة؛ )الوطني  

دراج هذا الشرط كجزء من صالحي  التي تخضع لها  التعديالت وتسريع رصدمعني بنظام  ء( إنشاviiالوكالة؛ )واتخاذ القرارات من قِّبل  ات العقود أو تغيير الطلبات وا 
والمعلومات األخرى ذات الصلة كحد  أدنى وبصورة مؤاتية )أي على الموقع  القرارات الخاصة بالمشتريات( الموافقة على نشر viii؛ و)التدقيق في عمليات المشتريات

 .النشرات الصحفية(اإللكتروني أو 
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ل المشروع على نوعي ة الخدمات االستشاري ة س. تحليل السوق . 50  هذا القطاع تنافسي على الصعيَدين العالمي والوطني. ا في قطاع تكنولوجيا المعلومات. فسي ماليعو ِّ
 

 ُيعمل بالترتيبات التالية في عملّية الشراء الخاّصة بالمشروع:و. 51
ة بالمقترضين والمرتبطة بتمويل المشاريع االستثماري ة سُتطب ق :المشروع أنظمة  .أ وهي  المشروعفي والتي يعتمدها البنك الدولي  أنظمة المشتريات الخاص 

  .2017والمنق حة في نوفمبر  )أنظمة المشتريات( 2016تموز/يوليو  1 مؤر خة في
من الدولة": "مديري ة إضافًة إلى ذلك تقترح األنظمة منهج المشتريات، ُيمكن أن يستخدم المشروع "اختيارًا مباشرًا للمؤسسات الحكومي ة والمؤسسات المملوكة  .ب

وأن يستعين "بالمعهد المالي" لبناء القدرات. سيتعي ن على البنك الدولي  الشؤون الجغرافي ة في وزارة الدفاع" من أجل إعداد الصور الجوي ة والبيانات الجغرافي ة
 توضيح أهلي ة هذه العقود بما يتماشى مع األنظمة.

تتوف ر المساعدة  وقد. ي ة: سوف تناط وظيفة المشتريات بأخصائيي المشتريات في وحدة إدارة المشروع بدعم  من الموظفين المختصين في وزارة المالالموظف ون  .ج
دارة العقود.  تهالمعلومات واالتصاالت إلى جانب مشاركمن مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية اإلداري ة لنشاطات تكنولوجيا الفني ة   في عملي ة التقييم وا 

للمبادالت في مجال  "التتبع الممنهجالخاصة بالمشروع باستخدام أداة  تطوير خطة المشتريات المديري ة العام ة للشؤون العقاري ة: يجب على مشترياتخطط الد. 
 مرة واحدة في العام. المشترياتراجعة الالحقة لعمليات والقيام بالم تين في العاممر   ية  إشراف المتوقع إرسال بعثة   من (.STEPالمشتريات" )

 
ت اعتمادامن ولة من قروض البنك الدولي لإلنشاء والتعمير و ومكافحة الغش والفساد في المشاريع المم  منع ب المعنيةتوجيهية المبادي التسري على المشروع و هذا . 52

 .2016 حزيران/يوليو 1واعتباًرا من  2011 كانون الثاني/تنقيحها في ينايرتم  و  2006 تشرين األول/أكتوبر 15 التي صدرت فيو ، ومنح المؤسسة الدولية للتنمية
 
 االجتماعي )بما في ذلك الضمانات(التحليل  ه.
 ات وتوف رها.من المتوق ع أن ُيحدث المشروع تأثيرًا اجتماعي ًا إيجابي ًا ُيستمد بالدرجة األولى من تعزيز قدرة القطاع العام ومن شفافية المعلوم. 53
 

 تحسين فإن ه سوف يسهم بشكل مباشر فيمؤسسي ة، الصالحات اإلالبيانات و تحسين الوصول إلى تطوير  فن ي وتحسين  للبيانات و  . وحيث أن  المشروع كناية عن54

دة  ، وتوليد المعرفة والوعي بقضايا النوع االجتماعي واألراضي.االجتماعينوع الالمصنفة حسب حول الملكية الوصول إلى البيانات  وسيتم اعتماد اصالحات محد 
وعند  .هات السياسي ة التي ُيتيحها المشروع مراعيًة لشؤون النوع االجتماعييجوستكون التو متساويًا.  الذكور واإلناثيكون التأثير في المستفيدين بحيث عند الضرورة 

التي ت والحمالت اإلعالمي ة اإلمكان، سيتم تحليل اآلثار المتباينة على النوع االجتماعي )واآلثار االجتماعي ة األوسع(. وباإلضافة إلى ذلك، سيتم تصميم المعلوما
اها الذكور واإلناث في الحصول على المعلومات  ُتشك ِّل جزءًا من المشروع بحيث تتواصل مع جميع المستفيدين الذكور واإلناث ومع فهم السبل المختلفة التي يتوخ 

، متعددين مالكينالبنى التحتية األخرى لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بما في ذلك خيارات إلدراج وكافة ، سيتم إنشاء قواعد بيانات وباإلضافة إلى ذلك ومراعاتها.
سواء كانوا رجااًل األسر المعيشية  برباأع األسر على تسجيل يشج  . وهذا  يتم اختيارهن عادة كمالك أساسينساء اللواتي العلى البشكل خاص  مم ا سيعود بالفائدة

فضل ن البيانات الجغرافية المكانية الرجال والنساء من الحصول على معلومات أإلى األراضي وحقوق الملكية. وستمك   النساء وصولمن التالي يزيد ب أو نساًء، مم ا
 ثمارات التجارية.تالسل العيش أو لفرص كسبدهم بالمعلومات التي قد يحتاجونها يتزو  فيتم  بالتالي، استخدام األراضي وتوافرها بشأن
 

شغل األراضي أو التسجيل  . من المتوق ع ان ُيحدث المشروع تأثيرًا إيجابيًا في تحقيق التماسك االجتماعي والحد  من النزاعات لكونه ال يتضم ن نشاطات تؤث ر في55
النزاعات حول ة، في إدارة بما في ذلك أراضي الدول ،أفضل حول استخدام األراضي تساعد معلوماتأو في الالجئين أو المجتمعات المضيفة. ولكن من المحتمل أن 

 األراضي وُتساعد الحكومة على إدارة استخدام األراضي على نحو  أفضل في حقبة يزداد فيها الضغط على األراضي نتيجة أزمة الالجئين.
 

ن مسحًا ميدانيًا أو حمالت تسجيل والتي تعتبر محفوفة أي أثر ذات صلة  بأصحاب األراضي. ولن يتضم  إلى األراضي أو  إلى حيازةالمشروع  يؤدي. لن 56
الكبير  لعدداألراضي بفعل ا مات وتنامي الضغط على استخدابالمخاطر نظرًا لتعقيدها ولعدم وجود ترسيم  أو تحديد  واضح  ألراضي الدولة والرتفاع مستويات التعدي  

لن ُيعمل بسياسة البنك حول إعادة و عملي ة إعادة توطين غير طوعي ة.  ولن يول د ،حيازة األراضي علىالتأثير من المشروع  توق ع. وعليه، ال يُ البالدمن الالجئين في 
ن "ه" فسوف يستوفي . OP4.12التوطين غير الطوعي ة   OPالسياسة التشغيلية/اإلجراء الخاص بالبنك مقتضياتأم ا التقييم االجتماعي المطب ق كجزء  من المكو 

  يف من المخاطر االجتماعي ة. طمن أجل التل 4.01
 
 )بما في ذلك الضمانات( البيئيالتحليل  .و
 

التي تتناول التقييم ( OP/BP 4.01) 4.01يتطل ب تقييمًا بيئيًا جزئيًا بموجب السياسة التشغيلية/اإلجراء الخاص بالبنك  وهو "ب". ينتمي المشروع إلى الفئة 57
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ن "أ" ملحوظة   ة  بيئي   أنشطة المشروع أي تأثيرات  البيئي. ولن يترتب عن  والمرتبطة بالمرفق . ولكن، سينتج عن أعمال التجديد الطفيفة المخط ط لها في إطار المكو 
خط ة اإلدارة فات. وسُتعد  دارة المخل  دنيا. وستشمل هذه التأثيرات البيئية الغبار والضجيج ومسائل مرتبطة بالسالمة في الموقع وا   ةً بيئي   تأثيرات  الفني والمساحة المكتبية 

الذين سيتم  ،أو التركيب أو األعمال الصغيرةأعمال التجديد الطفيفة ة التي يجب على المقاولين المسؤولين عن ة البيئي  مبادي التوجيهي  الشروط وال لتنص  على 10البيئي ة
لتشك ل جزءًا ال يتجزأ منها. وستكون وحدة إدارة  المناقصاتة في وثائق ة البيئي  والمبادي التوجيهي  سُتدرج الشروط و . ، االلتزام بهاالتعاقد معهم في إطار المشروع

 رصد هذه التدابير واإلشراف عليها بصورة مؤاتية.عن بهذه الشروط و  مقاولينالمشروع مسؤولًة عن التأك د من التزام ال
 
 رفع المظالم الخاصة بالبنك الدولي خدمة. ز

القائمة على من أحد المشاريع المدعومة من البنك الدولي تقديم الشكاوى إلى آليات رفع المظالم سلبًا . يمكن للمجتمعات واألفراد الذين يعتقدون بأن هم تأث روا 58
على وجه السرعة من أجل معالجة  ومراجعتهااستالم الشكاوى  علىالم خدمة رفع المظ تحرص ة بالبنك الدولي.مستوى المشروع أو خدمة رفع المظالم الخاص  

د الضرر الذي وقع أو  شكواهم رفعالمشروع بويجوز للمجتمعات واألفراد المتأثرين  المخاوف المرتبطة بالمشروع.  إلى هيئة التفتيش المستقلة التابعة للبنك والتي تحد 
جراءاته.  إلى  مباشرة   ويمكن تقديم الشكاوى في أي وقت بعد لفت انتباه البنك الدولي بصورة  الذي من الممكن أن يقع نتيجة عدم امتثال البنك الدولي لسياساته وا 

ة تقديم الشكاوى إلى خدمة رفع المظالم المشتركة التابعة للبنك الدولي، . وللحصول على المعلومات بشأن كيفي  للرد   ك فرصةَ وبعد منح إدارة البنالمخاوف ذات الصلة 
 .service-redress-services/grievance-and-operations/products-p://www.worldbank.org/en/projectshttُيرجى زيارة الرابط التالي 

  .www.inspectionpanel.orgوللحصول على المعلومات بشأن كيفية تقديم الشكاوى إلى هيئة التفتيش التابعة للبنك الدولي، ُيرجى زيارة الرابط التالي 
 
 
 
  

VII. إطار النتائج والرصد 
 

 
 

 إطار النتائج
 البلد: لبنان

 تحديث نظام إدارة األراضيمشروع 
 

ألهداف اإلنمائية للمشروعا  
 العقاري والمساحي.  السجلالوصول إلى بيانات استخدام األراضي والتخمين وبيانات حقوق الملكي ة والمعلومات الجغرافي ة المكاني ة من خالل تحسين نظام  تحسين

  
 مؤشرات الهدف اإلنمائي للمشروع

 
 إسم المؤشر أساسي وحدة القياس األساسخط  الهدف النهائي التواتر مصدر البيانات/المنهجية الجهة المسؤولة عن جمع البيانات

  
 ، المديري ة العام ة للشؤون العقاري ة

 المشروع إدارةوحدة 

 500000 سنوي  المديري ة العام ة للشؤون العقاري ة

 

 العدد 10000

 

معامالت عدد  اإلسم: 
ة ي  لخدمات اإللكترونا

نظام السجل لالمنجزة 
 سنوي اً العقاري والمساحي 

 
ر هذا يقيس الوصف: مها التي االلكتروني ة الخدمات عدد بحسب محتسبة األساسي ة القيمة كون تسو . ، وما إلى ذلك(مة العقار، وبيانات األراضي)مثل بيانات قي المشروع نتيجة ستتاح التي االلكتروني ة الخدمات عدد المؤش   تقد 
  .المشروع بداية في العامة المديري ة

   
 30.00 70.00 سنوي  المديري ة العام ة للشؤون العقاري ة ةللشؤون العقاري   ةة العام  المديري  

 

 النسبة

 

بيانات تحسين نوعي ة  اإلسم: 
تسجيل أراضي الدولة في 

                                                 
 تباعاً. 2017حزيران/يونيو  30و 2017حزيران/يونيو  16نُشرت خّطة إدارة البيئة الخاّصة بالمشروع في داخل الدولة وفي البنك الدولي بتاريخ   10

http://www.lrc.gov.lb/sites/default/files/styles/EMP.pdf 

http://documents.worldbank.org/curated/en/107861498547958817/pdf/SFG3452-EA-P159692-Box402916B-Public-Disclosed-6-27-2017.pdf  

http://www.worldbank.org/en/projects-operations/products-and-services/grievance-redress-service
http://www.inspectionpanel.org/
http://www.lrc.gov.lb/sites/default/files/styles/EMP.pdf
http://documents.worldbank.org/curated/en/107861498547958817/pdf/SFG3452-EA-P159692-Box402916B-Public-Disclosed-6-27-2017.pdf


  البنك الدولي 
 (P159692تحديث نظام إدارة األراضي )مشروع 

 
 

22 

 

 إسم المؤشر أساسي وحدة القياس األساسخط  الهدف النهائي التواتر مصدر البيانات/المنهجية الجهة المسؤولة عن جمع البيانات
 

 الرقمي السجل العقاري  المشروع إدارةوحدة 

 

 
ر هذا يقيس الوصف:   .الرقمي األراضي سجل لدى المتاحة البيانات عدد إجمالي إلى نسبةً  البيانات نوعي ة تحسين مع الرقمي األراضي سجل في البيانات المؤش 

   
 المديري ة العام ة للشؤون العقاري ة

 المشروع إدارةوحدة 

عدد اإلسم:   العدد 0.00 5.00  ي ة، وزارة المالالمديري ة العام ة للشؤون العقاري ة
التي البلدي ات /األحياء
 نظام التخمين العام يشملها

 

 
ر هذا يقيس الوصف:   .عام تخمين   نظام تأسس حيث لبنان فيالبلدي ات /األحياء عدد المؤش 

  
 

 مؤشرات النتائج الوسيطة
 

الجهة المسؤولة عن جمع 
 البيانات

مصدر 
 البيانات/المنهجية

 إسم المؤشر أساسي وحدة القياس خط األساس الهدف النهائي التواتر
  

، المديري ة العام ة للشؤون العقاري ة

 المشروع إدارةوحدة 

المديري ة العام ة للشؤون 
 العقاري ة

 العدد 34.00 25.00 فصلي

 

اإلسم: متوسط عدد األيام  ✔
الضروري الستكمال 
تسجيل شراء/بيع الممتلكات 

 في نظام إدارة األراضي 

 
 

، المديري ة العام ة للشؤون العقاري ة

 المشروع إدارةوحدة 

المديري ة العام ة للشؤون 
 العقاري ة

 العدد 34.00 25.00 فصلي

 

اإلسم: متوسط عدد األيام  ✔
الضروري الستكمال 
تسجيل شراء/بيع 

في المناطق  -الممتلكات
 الحضرية

 

   
، المديري ة العام ة للشؤون العقاري ة

 المشروع إدارةوحدة 

المديري ة العام ة للشؤون 
 العقاري ة

 العدد 34.00 25.00 فصلي

 

اإلسم: متوسط عدد األيام  ✔
الضرورية الستكمال تسجيل 

في  - شراء/بيع الممتلكات
 المناطق الريفية

 

 
 

ة ينطبق على هذا المشروع. وستكون القيمة األساسي  وفقًا لما ة ة أو المناطق الريفي  الممتلكات المتواجدة في المناطق الحضري  دقة توقيت تسجيل شراء أو بيع الممتلكات والتمييز بين ر التحسينات في يقيس هذا المؤش ِّ الوصف: 
 تسجيل شراء/بيع الممتلكات في نظام إدارة األراضي في بداية المشروع.عملية ة الستكمال متوسط عدد األيام الضروري  

   
، المديري ة العام ة للشؤون العقاري ة

 المشروع إدارةوحدة 

 5.00 سنوي  المديري ة العام ة للشؤون العقاري ة

 

 العدد 0.00

 

 

 

: عدد قواعد البيانات اإلسم
ة المرتبطة بنظام الخارجي  

 .السجل العقاري والمساحي

 

 
ر عدد قواعد البيانات الخارجي ة المتصلة  الوصف:   مما يسمح بتحديثات مؤتمتة وفي الوقت المناسب. يتم  االنطالق من قاعدة صفر نظرًا لعدم وجود أي قواعد بيانات خارجي ة مرتبطة حالي ا.ً  بالمديري ة العامةيقيس هذا المؤش ِّ

   
 المديري ة العام ة للشؤون العقاري ة

 المشروع إدارةوحدة 

المديري ة العام ة للشؤون 
 العقاري ة

: عدد المناطق التي اإلسم  نعم/ال نعم ال سنوي 
لت فيها أرشيفات السجل  ُحو 
العقاري والمساحي إلى 

 .ةأرشيفات رقمي  
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الجهة المسؤولة عن جمع 
 البيانات

مصدر 
 البيانات/المنهجية

 إسم المؤشر أساسي وحدة القياس خط األساس الهدف النهائي التواتر
  

، المديري ة العام ة للشؤون العقاري ة

 المشروع إدارةوحدة 

المديري ة العام ة للشؤون 
 العقاري ة

إنشاء أرشيفات خاصة   نعم/ال نعم ال سنوي 
بالسجل العقاري والمساحي 

 .الرقمي

 

 
 

ر هذا يقيس الوصف:  مقاطعة أيفي  مماثل نشاط   وجود لعدم نظراً  صفر قاعدة من االنطالق يتم  األرشيف الرقمي المركزي.  ها فيتخزين وجرى  المساحي ة والسجالت األراضي سجالت رقمنة فيها جرت التي األحياء عد المؤش 
  .الراهن الوقت في

   
، المديري ة العام ة للشؤون العقاري ة

 المشروع إدارةوحدة 

المديري ة العام ة للشؤون 
 العقاري ة

: النسبة المئوية اإلسم  النسبة المئوية 50.00 70.00 فصلي
لخرائط السجل العقاري 

 والمساحي المرقمنة 

 

 
ر نسبة خرائط السجل العقاري والمساحي التي جرت  يقيس الوصف:  % بما أن  نصف الخرائط تقريبًا متوف ر على النسق الرقمي. 50نتيجًة لهذا المشروع. يتم  االنطالق من قاعدة  رقمنتهاهذا المؤش 

   
 ،المديري ة العام ة للشؤون العقاري ة

 إدارةوحدة  ة العامة،مديرية المالي  

 المشروع

المديري ة العام ة للشؤون 
، مديرية المالية العقاري ة
 العامة

سجالت الإنشاء  اإلسم:  نعم/ال نعم ال سنوي 
سعر المبيع وسعر الخاصة ب
 .اإليجار

 

 
 من قاعدة ال بما أّن السجالت غير متوّفرة في الوقت الراهن.  قاالنطال هذا المؤّشر هو مؤّشر نعم/ال لكونه يعكس إذا كانت مبيعات العقارات وسجالت سعر المبيع واإليجار قد أنشئت. يتّم  الوصف:

   
، المديري ة العام ة للشؤون العقاري ة

 إدارةة العامة، وحدة مديرية المالي  

 المشروع

المديري ة العام ة للشؤون 
ة ة المالي  ، مديري  العقاري ة
 العامة

تطوير نماذج عامة  اإلسم:  العدد 0.00 5.00 سنوي 
الممتلكات  لتخمينوشاملة 

خمسة أنواع ضمن خاصة ال
 .ة من الممتلكاتأساسي  

 

 
ر عدد نماذج التخمين اإلجمالي التي جرى إنشاؤها ألنواع محددة من الممتلكات.  يقيس الوصف:   .حالي اً  النماذج هذه توف ر لعدم نظراً  صفر فهي منها االنطالق يتم   التي القاعدة أم اهذا المؤش 

   
، المديري ة العام ة للشؤون العقاري ة

 إدارةة العامة، وحدة مديرية المالي  

 المشروع

المديري ة العام ة للشؤون 
ة ، مديرية المالي  العقاري ة
 العامة

 تخميننشر نتائج  اإلسم:  نعم/ال نعم ال سنوي 
 بحيث ُتصبحالممتلكات 
 متاحًة للعموم

 
ر  تتم الوصف:   نظرًا لعدم توف ر النتائج في الوقت الراهن. "ال"" أو "ال" وهو يعكس ما إذا تم  نشر نتائج تخمين العقارات وما إذا كانت متاحًة للعموم. يتم  االنطالق من قاعدة نعم"بـاإلجابة على هذا المؤش 

   
 المديري ة العام ة للشؤون العقاري ة

 المشروع إدارةوحدة 

المديري ة العام ة للشؤون 
  العقاري ة

تنفيذ نظام آلي اإلسم:   نعم/ال نعم ال سنوي 
 إلدارة أراضي الدولةجديد 

 
ر  تتم :الوصف   نظرًا لعدم وجود نظام  مماثل في الوقت الراهن. "ال"االنطالق من قاعدة  يتم  ودرجة تطبيقه.  ةنظام  جديد  إلدارة أراضي الدول إنشاء يعكس وهو"ال"  أو" نعم"بـاإلجابة على هذا المؤش 

   
المديري ة العام ة للشؤون  المديري ة العام ة للشؤون العقاري ة

  العقاري ة
وضع خطة لتطوير  اإلسم:  نعم/ال نعم ال سنوي 

المؤسسات واألعمال خاصة 
المديري ة العام ة للشؤون ب
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الجهة المسؤولة عن جمع 
 البيانات

مصدر 
 البيانات/المنهجية

 إسم المؤشر أساسي وحدة القياس خط األساس الهدف النهائي التواتر
 

 العقاري ة المشروع إدارةوحدة 

 

 
ر  تتم   الوصف:  خط ة وجود لعدم نظراً "ال"  قاعدة من االنطالق يتم  لمديري ة العامة للشؤون العقاري ة بموجب هذا المشروع. دى ا" أو "ال" وهو يعكس ما إذا تم  إنشاء خط ة للتطوير المؤسسي واألعمال لنعم"بـاإلجابة على هذا المؤش 
  .المشروع بداية في جديدة

   
 المديري ة العام ة للشؤون العقاري ة

 المشروع إدارةوحدة 

المديري ة العام ة للشؤون 
  العقاري ة

 ينالمستخدم سبةناإلسم:   النسبة للتأكيد %66 نصف سنوي 
جودة خدمات  الراضين عن

 السجل العقاري والمساحي

 
 المديري ة العام ة للشؤون العقاري ة

 المشروع إدارةوحدة 

المديري ة العام ة للشؤون 
  العقاري ة

 ينالمستخدم نسبةاالسم:    النسبة للتأكيد %66 نصف سنوي 
جودة خدمات  الراضين عن

  السجل العقاري والمساحي
 ناث(اإل)

 
 

 بداية في سُيطب ق الذي األساسي المسح بموجب المستخدم نظرة قياس تدابير من االنطالق سيتم. العقاري ة للشؤون  العام ة المديري ةدرجة ارتياح العميل من خالل قياس نظرة المستخدم حيال خدمات  المؤشرهذا  يقيس الوصف:
ر توزيع سيتم. المشروع   .االجتماعي النوع بحسب المؤش 

   
 للشؤون العقاري ةالمديري ة العام ة 

 المشروع إدارةوحدة 

المديري ة العام ة للشؤون 
  العقاري ة

عدد األشخاص  اإلسم:  العدد 0.00 2000.00 سنوي 
 الذين يخضعون للتدريب

 
 المديري ة العام ة للشؤون العقاري ة

 المشروع إدارةوحدة 

المديري ة العام ة للشؤون 
  العقاري ة

 العدد 0.00 600.00 سنوي 

 

الذين عدد األشخاص  
  )اإلناث( يخضعون للتدريب

 
 

ر عدد المشاركين الذين تلق وا التدريب بموجب المشروع. يتم  االنطالق من قاعدة صفر لكون المشاركين ُيختصرون بالمشاركين ف يقيس: الوصف لة من المشروع. هذا المؤش  ر هذا توزيع سيتمي التدريبات الممو   النوع بحسب المؤش 
  .االجتماعي

   
 المديري ة العام ة للشؤون العقاري ة

 المشروع إدارةوحدة 

المديري ة العام ة للشؤون 
  العقاري ة

  العدد 0.00 2.00 سنوي 

 

عدد المؤسسات  اإلسم:
م البيانات إلى  التي تقد 
البنية التحتية للبيانات 

 ةة الوطني  المكاني  

 
ر عدد المؤسسات التي توف ر البيانات للبوابة الجغرافي ة التي تأسست بموجب البنية التحتي ة للبيانات المكاني ة  يقيس الوصف:  تطويرها وسيتم حالياً  متوف رة غير الجغرافي ة البو ابة ألن   صفر قاعدة من االنطالق يتم  . الوطني ةهذا المؤش 
  .المشروع بموجب

   
 للشؤون العقاري ةالمديري ة العام ة 

 المشروع إدارةوحدة 

المديري ة العام ة للشؤون 
  العقاري ة

البنية التحتية اإلسم:   نعم/ال نعم ال سنوي 
للبيانات المكانية الوطنية 
التي يمكن الوصول إليها 
عبر شبكة اإلنترنت من 

اإللكترونية خالل البوابة 
 لحكومة اللبنانيةل

 
ر  تتم   الوصف:  والتي الراهن الوقت في التحتي ة البنية. يتم  االنطالق من قاعدة "ال" نظرًا لعدم وجود االلكتروني ة الحكومة بو ابة خالل من الكتروني اً  متوف رةً  التحتي ة البنية كانت" أو "ال" وهو يعكس ما إذا نعم"بـاإلجابة على هذا المؤش 

 .المشروع هذا بموجب تطويرها سيتم
   
المديري ة العام ة للشؤون  المديري ة العام ة للشؤون العقاري ة

  العقاري ة
 العدد 50000.00 10000000.00 سنوي 

 

اإلسم: عدد الطلبات  
مة عبر شبكة اإلنترنت  المقد 
والتي تخضع للمعالجة 
سنويًا من قبل نظام السجل 
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الجهة المسؤولة عن جمع 
 البيانات

مصدر 
 البيانات/المنهجية

 إسم المؤشر أساسي وحدة القياس خط األساس الهدف النهائي التواتر
 

 العقاري والمساحي المشروع إدارةوحدة 

 

 
مة الكتروني ًا والتي تتم  معالجتها في نظام السجل العقاري والمساحي في كل  سنة.  يقيس الوصف: ر عدد الطلبات المقد  نقطة االنطالق فهي عدد الخدمات االلكتروني ة التي توف رها المديري ة العامة في بداية المشروع  أم اهذا المؤش 
رة  . 50.000بـحالي ًا  والمقد 

   
 المديري ة العام ة للشؤون العقاري ة

 المشروع إدارةوحدة 

المديري ة العام ة للشؤون 
  العقاري ة

: عدد الطلبات التي اإلسم  العدد 0.00 7000000.00 سنوي 
تخضع سنويًا للمعالجة من 

البنية التحتية للبيانات  قِّبل
 ةة الوطني  المكاني  

 
ر عدد الطلبات التي ُتعالجها البنية التحتي ة في كل  سنة.  يقيس :الوصف   .المشروع بموجب إنشائها ولوجوب بعد التحتي ة البنية إنشاء لعدم نظراً  صفر قاعدة من االنطالق يتمالمؤش 
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 القيم المستهدفة
 

 المؤشرات المرتبطة باألهداف اإلنمائية للمشروع
 

 إسم المؤشر خط األساس الهدف النهائي

 سنوي اً نظام السجل العقاري والمساحي ل الُمنجزة  الخدمات اإللكترونيةمعامالت عدد  10000.00 500000.00

  تحسين نوعي ة بيانات التسجيل العقاري في السجل العقاري الرقمي 30.00 70.00

 نظام التخمين الشاملالبلدي ات التي يشملها /األحياءعدد  0.00 5.00

 
 مؤشرات النتائج الوسيطة

 
 إسم المؤشر خط األساس الهدف النهائي

 متوسط عدد األيام الضروري الستكمال تسجيل شراء/بيع الممتلكات في نظام إدارة األراضي  34.00 25.00

 المناطق الحضريةفي  -متوسط عدد األيام الضروري الستكمال تسجيل شراء/بيع الممتلكات 34.00 25.00

 في المناطق الريفية -متوسط عدد األيام الضرورية الستكمال تسجيل شراء/بيع الممتلكات 34.00 25.00

 عدد قواعد البيانات الخارجي ة المرتبطة بنظام السجل العقاري والمساحي 0.00 5.00

لت فيها أرشيفات السجل العقاري  0.00 2.00  والمساحي إلى أرشيفات رقمي ةعدد المناطق التي ُحو 

ة بالمساحة والسجل العقاري   ال نعم  إنشاء األرشيفات الرقمي ة الخاص 

 النسبة المئوية لخرائط السجل العقاري والمساحي المرقمنة 50.00 70.00

 إنشاء السجالت الخاصة بسعر المبيع وسعر اإليجار ال نعم

  الممتلكات الخاصة ضمن خمسة أنواع أساسية من الممتلكات تطوير نماذج عامة وشاملة لتخمين 0.00 5.00

 نشر نتائج تخمين الممتلكات بحيث ُتصبح متاحًة للعموم ال نعم

  تنفيذ نظام آلي جديد إلدارة أراضي الدولة ال نعم

 للشؤون العقاري ة وضع خطة لتطوير المؤسسات واألعمال خاصة بالمديرية العامة ال منع

 جودة خدمات السجل العقاري والمساحي المستخدمين الراضين عن نسبة 0.00 66%

 )اإلناث( جودة خدمات السجل العقاري والمساحي نسبة المستخدمين الراضين عن 0.00 66%

 عدد األشخاص الذين يخضعون للتدريب 0.00 2000.00

 )اإلناث( عدد األشخاص الذين يخضعون للتدريب 0.00 600.00

م البيانات إلى البنية التحتية للبيانات المكانية الوطنيةعدد  0.00 2.00  المؤسسات التي تقد 

 ال نعم
البنية التحتية للبيانات المكانية الوطنية التي يمكن الوصول إليها عبر شبكة اإلنترنت من خالل 

 ة اللبنانيةابة اإللكترونية للحكومالبو  

10000000.00 50000.00 
مة  عبر شبكة اإلنترنت والتي تخضع للمعالجة سنويًا من قبل نظام السجل عدد الطلبات المقد 

 العقاري والمساحي
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 إسم المؤشر خط األساس الهدف النهائي

 البنية التحتية للبيانات المكانية الوطنية عدد الطلبات التي تخضع سنويًا للمعالجة من قِّبل 0.00 7000000.00
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: وصف مفّصل للمشروع1الملحق   
 

 
 البلد: لبنان

 نظام إدارة األراضيتحديث مشروع 
 

 

والمعلومات  الملكي ةوالبيانات الخاصة بحقوق  هاتخمينو  األراضي استثماريكمن الهدف اإلنمائي المقترح للمشروع في تحسين الوصول إلى بيانات  .1
 العقاري والمساحة. التسجيلخالل تحديث نظام  منة ة المكاني  الجغرافي  
 

ة البنية التحتية للبيانات المكاني   وضع( ii؛ هاوشبكات ها( تحديث حلول إدارة األراضي وتكنولوجياتiالهدف اإلنمائي للمشروع المقترح من خالل  تحقيق يتم   .2
ة للتحقق من المعامالت مؤشرات عقاري   ووضعالممتلكات  لتخمين( تطوير نظام شامل iii ؛عام نطاق   علىتشارك البيانات والخدمات الجغرافية والمكانية  بهدفة الوطني  

( تشجيع استدامة القطاع/النظام v ؛( تحسين جرد أراضي الدولة ونظام إدارة أراضي الدولةiv ؛الخاصة بالممتلكات وتحسين عملي ة فرض الضرائب على الممتلكات
من عمليات إدارة األراضي  البعيد المدى علىص ( التخل  viو ؛ن الحوكمةالعقاري والمساحي وتحسين تنفيذ اإلصالحات المؤسساتية وبناء القدرات من خالل تحسي

 (.تاريخي ة ممارسةالمتداخلة والمتوازية )
 
مهاعدد الخدمات اإللكترونية التي ( 1) :المرتبطة باألداء اإلنمائي ةة المبدئي  مؤشرات األساسي  التشمل  .3 )العدد(؛  سنوي اً  نظام السجل العقاري والمساحي يقد 

ة البيانات نوعي ة تحسين( 2)  .(العدد)البلدي ات التي يشملها نظام التخمين الشامل /األحياءعدد ( 3)و )%(؛ العقاري  السجل في األراضي بتسجيل الخاص 
 

رة إلى  .4 نات: 43تصل قيمة المشروع المقد   مليون دوالر أمريكي وهو يتضم ن خمس مكو ِّ
 
ن "أ": تحديث نظام السجل العقاري والمساحي الرقمي وقيمته  .أ  مليون دوالر أمريكي؛  19المكو  
ن "ب": وضع البنية التحتية للبيانات المكاني ة الوطني ة، وقيمته  .ب  ؛مليون دوالر أميركي 2.5المكو 
ن "ج": تخمين  .ج  ؛مليون دوالر أميركي 11، وقيمته ليهاعوفرض الضرائب  الممتلكاتالمكو 
ن "د": إدارة  .د  ماليين دوالر أميركي؛ 3أراضي الدولة، وقيمته وجرد المكو 
ن "ه":  .ه دارة المشاريعالمكو   ماليين دوالر أميركي. 7.4، وقيمته التطوير المؤسسي، بناء القدرات وا 

 
 

 مليون دوالر أمريكي( 19المكّون  "أ": تحديث نظام السجل العقاري والمساحي الرقمي )
ن إلى تنفيذ حل  متكامل  مرتبط  يهدف هذا . 5 بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت للنظام الرقمي للسجل العقاري والمساحي على أن يكون متكاماًل/مترابطًا مع  المكو 

دارة أراضي الدولة.  تخمينعلى غرار وظائف أخرى  ن في تحسين نوعي ة الخدمات التي توف رها االممتلكات وا  عن لحكومة وتعزيز الثقة في القطاع سوف ُيسهم المكو 
طةي ة والعملي ات مللشفافية والوصول المتساوي إلى المعلومات والخدمات الرق العملي الترويج طريق  والعقارات واالستثمارات . وسوف تستفيد أسواق األراضيالمبس 

دارة األراضي  المرتكزة الى الموقع من  والتحضر السريع والنمو السكاني( آثار تغير المناخ -وتتكي ف مع -من فخف  ت تلك التي )على وجه الخصوص المستدامةوا 
ر إلى السجالت العقاري ة والخدمات االلكتروني ة. ومن شأن هذا المشروع أن:  دة للنظام العقاري والمساحي المتكامل؛  يضع( 1الوصول الُميس  ( 2قاعدة بيانات موح 

ن أرشيفات رقمي ة  ُينشئ( 4دمجها مع النظم الخارجية؛ دعم ( تنفيذ خدمات إلكترونية جديدة و 3 ؛البنية التحتي ة لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وتطبيقاتها ُيحس ِّ
ن( 6؛ ة وتحويلها إلى مت جهاتة المتبقي  ة الورقي  الخرائط المساحي   يمسح( 5 ؛ومركز تعاف  من الكوارث وسوف يتم . العمل الفني ة والمكتب الرئيسيمساحات  ُيحس ِّ

 فين المسؤولين عن تشغيله.ة وا عادة الهندسة، وبعد ذلك سيتم تجربته وتعميمه باإلضافة إلى تدريب الموظ  تطوير النظام وفقًا لتحليل العمليات التجاري  
 
 تنفيذ نظام متكامل للسجل العقاري والمساحي 1 .أ
 

ن الفرعي تطوير .6 د المشروع نظم المعلومات المرتبطة باألراضي لدى  وتنفيذ يتناول هذا المكو  المديري ة نظام السجل العقاري والمساحي المتكامل الجديد. وسيوح 
التسجيل الوطني ة الخاصة، ونظام ة والمسح، نظام الممتلكات الحكومي  )نظام التسجيل المتكامل، النظام المتكامل لرسم الخرائط العقاري   العام ة للشؤون العقاري ة
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وتكون بإدارة وحدة تكنولوجيا  خارجي ةً  دة تضم  نظام السجل العقاري والمساحي الجديد. سُتسند عملي ة تطوير النظام إلى جهات  المتكامل( في قاعدة بيانات موح  
ة المفتوحة ة وتطبيق المعايير الدولي  ات التكنولوجي  أحدث المنص  . تقوم عملي ة التطوير على استخدام المديري ة العام ة للشؤون العقاري ةالمعلومات واالتصاالت لدى 

ات هيكلي  يتم تحويل البيانات المتاحة إلى ات والوظائف. وسة وا عادة هندسة العملي  ات التجاري  للعملي   شامل   والممارسات الفضلى وسيتم تطوير النظام على أساس تحليل  
التصميم الجديد وتجر به وأخيرًا سُتستبدل النظم الحالي ة كل ها )نظام التسجيل المتكامل، ونظام التسجيل  للشؤون العقاري ةالمديري ة العام ة بيانات جديدة. وستختبر 

ة( بة والمسح ونظام الممتلكات الحكومي  الوطني المتكامل، النظام المتكامل لرسم الخرائط العقاري    . يدالجد السجل العقاري والمساحي المتكاملنظام ة الخاص 
 

وحدة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  ستخضعة من المستخدمين. الفئات األساسي   لحاجاتوفقًا خاصة بالمستخدمين واإلداريين  تدريب حلقاتسُتصم م  .7
دراجهاات . وسيجري تركيب المعد  هوتطوير  تهوصيان هتركيب النظام وضبط كيفي ةعلى  لتدريب   المديري ة العام ة للشؤون العقاري ةلدى  المديري ة النظام في مقر  في وا 

لة لتحويل البيانات ة على أساس خط  والمكاتب اإلقليمي   العام ة للشؤون العقاري ة دراجهاة مفص   .وا 
 

 ة وتطوير مزايا النظام وتحسينه.العمل على دعم النظام أي إصالح األخطاء البرمجي   سيتموأخيرًا،  .8
 
 لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالتتحسين البنية التحتية  2أ.
 
بحيث تتمك ن من  المديري ة العام ة للشؤون العقاري ةة والبيانات الخاصة بالتعافي من الكوارث لدى تجهيزات مراكز البيانات األساسي   سيتم العمل على تطوير .9

بموجب  اتصالات وخطوط والحصول على تراخيص خاصة بالبرمجي  ات مختلفة . وسيجري شراء معد  المتكامل الجديد النظام العقاري والمساحي استيعاب
ن الفرعي  ة بالصيانة.ة أو تكاليف خاص  ولن يغط ي المشروع أي تكاليف تشغيلي  . هذا المكو 

 
 عند االقتضاء: ،مراكز البياناتفي ات/النظم التالية المعد   شراء سيتم .10
 ؛الخوادم .أ
 ؛الحمل أطر .ب
 ؛مخازن البيانات .ج
 ؛مكاتب األشرطة .د
 ؛ دات التيار غير المنقطعةمزو   .ه
 .هاتوالموج ِّ  مفاتيح التحويل .و
 ؛النسخ االحتياطيولوازم امج بر  .ز
 األمن واألجهزة.ولوازم برامج  .ح

 
ات وحلول البرمجي ات في المكاتب اإلقليمي  شراء و/أو باإلضافة إلى ذلك، سيجري العمل على  .11 ة عماًل بتصميم النظام )تراخيص البرمجيات، تطوير المعد 

زة. هذا وسُتستخدم ماسحات   لرقمنة الوثائق الواردة تفاديًا لتحويل الوثائق  ضوئية   محطات العمل، الراسمات، وغيرها( وُيفترض بأن يرتكز ذلك على بنية مرك 
 الورقي ة في المستقبل.

 
 ةالخدمات اإللكترونية ودمج النظم الخارجي  . 3. أ
ن الفرعي إنشاء خدمات إلكتروني ة جديدة للسجل العقاري والمساحي من خالل . 12 قائمة في الخارج. وسيتم دمج النظم  ةنظمأبقواعد بيانات و  الربطسيسه ل هذا المكو 

دارة أراضي الدولة في النظام األساسي وسيتم الربط بين نظم   دمات مشتركة. وسيتم الربط بين النظام وقواعد أخرى لتقديم خ متعددة   الشاملة لتقييم قيمة الممتلكات وا 
مها الحكومة اإللكتروني   لدي ات تشمل البنية التحتي ة للبيانات المكاني ة الوطني ة والنظم الخاصة بالب بحيثة على نطاق  أوسع البيانات العامة األخرى والخدمات التي تقد 

ت الشخصي ات المعنوي ة إلخ.العناوين...(، والسجل اإلحصاو  )على غرار التخطيط المدني  ئي، وسجال 
 

 ةإنشاء أرشيفات رقمي   4 .أ
ن الفرعي منهجي ة وحلوالً  .13 ن  عد  يُ بشكل تطبيق معلوماتي ألرشيف  رقمي  فني ةً  ُ سينشئ المكو  جزءًا ال يتجزأ من نظام السجل العقاري والمساحي. يتول ى هذا المكو 

لجودة، ة للمسح الضوئي، والرقمنة الشاملة، والتحقق من صحة البيانات وضبط اة ومنهجي  ة، وا عداد مواصفات فني  أرشفة رقمي  ة الفرعي تمويل عملي ة تطوير استراتيجي  
أي منها مليون حافظة/سجل ولم ُيرقَمن  2.7البيانات )المؤقتة( االنتقالية إلى النظام األساسي. وتشمل أرشيفات السجل العقاري أكثر من  وتحويل البيانات من قواعد

ط حجم العمل الذي يقتضي الرقمنة بـ .الصفحات ئاتبعد. هذا وتختلف حافظات األرشيف من حيث الحجم فتتراوح بين بضع صفحات أو م مليون  40ُيقد ر متوس 
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 صفحة/ورقة. 
 
 ةالمساحي اتخرائط المؤشر  رقمنة 5 .أ

ن هذا  يدعم.14 الخرائط الورقية القديمة للمناطق التي لم ُيستكمل "مسحها العقاري الجديد" فضاًل عن إسناد مراجع جغرافي ة لها. وتعرض هذه  رقمنةالفرعي  المكو 
 اإلدراج مليةعالخرائط في النظام العقاري والمساحي الجديد. تستفيد  ُتدرج ممنهجة،الخرائط ترسيمًا بسيطًا )وتاريخيًا( لحدود الممتلكات. وبعد ضبط الجودة بصورة 

ة الجديدة األساس خريطة من المذكورة ن  إطار في المعد   "ب". المكو 
 

 المكاتب ومبانيتحديث مراكز البيانات  6 .أ
ن الفرعي بتحديث المباني والنظم الهندسي   سيقوم .15 لوزارة )أو  ةمديرية العامة للشؤون العقاري  للة لمركز البيانات ومركز التعافي من الكوارث التابع هذا المكو 

 ونظم ،والمراقبة بالفيديو، ونظم إقفال األبواب، وأجهزة اإلنذار ،إطفاء الحريق، والمكي فات أجهزة. وستخضع مراكز البيانات للتحسين من خالل تزويدها بةالمالي  
 .ةالدولي   الممارسات أفضل تراعي أن على. إلخ بالطاقة لإلمداد داعمة

العمالء. وسُيعاد  وخدمةبيئة العمل  لتحسين والمساحيالعقاري  بالسجل خاص  على األقل   واحد  نموذجي   مكتب   تجديد المشروع تول ىيسإلى ذلك،  باإلضافة .16
د( بيروت فيتصميم "المكتب النموذجي" )  .أرشفة ووظائف اً خلفي   اً ومكتب اً أمامي   اً مكتب بحيث يتضم ن وُيجهز وُيجد 

سوف تستخدم أعمال البناء تقنيات البناء والمواد التي و معايير الكفاءة العالية في استخدام الطاقة.  النموذجي والمكتبي المعدات في مراكز البيانات وستلب   .17
 عزل أفضل مما يساهم في زيادة الكفاءة في تكييف الهواء والتدفئة.عبر ، على سبيل المثال ،ن من الحد من استهالك الطاقةتمك  

 
ن "ب": البنية التحتية للبيانا  ماليين دوالر أميركي( 52.ت المكانية الوطنية )المكو 

ن إلى تحسين ي .18 ن توفير قاعدة ة المكاني  تحديد وتخزين واستخدام وتشارك وتبادل البيانات والخدمات الجغرافي  عملي ة هدف هذا المكو  ة في لبنان. سُيسه ِّل المكو ِّ
دة ونقطة وصول لجميع خدمات التخطيط  . والنمو   ائفوالخدمات ذات القيمة المضافة في البالد والتي ُتحدث تأثيرًا مباشرًا في الوظبيانات جغرافي ة مساحي ة موح 

ن ويهدف هذا  لجغرافي ة المعلومات ا وستعود. التنمية مصلحة فيهاإلفراج عن المعلومات الموجودة في قواعد البيانات الجغرافي ة المكاني ة العامة لما الفرعي الى المكو ِّ
نةالمكاني ة الم ويمكن تحقيق ذلك من خالل توفير إمكانية الوصول إلى بيانات . الوقايةعلى عملي ة رصد النزاعات ونشاطات  بالنفععلى نحو  غير مباشر،  ،حس 

. وستخدم وفقًا للقوانين الوطنيةو  ةة الوطني  السجل العقاري والمساحي وغيرها من مجموعات البيانات الجغرافية المكانية العامة من خالل البنية التحتية للبيانات المكاني  
ة الناس. ة وعام  ة على اختالف مستوياتها والقطاع الخاص واألوساط األكاديمي  ة وغير الحكومي  ة المستخدمين والمزودين من المؤسسات الحكومي  هذه البنية التحتي  

استنادًا إلى أفضل الممارسات والمعايير المفتوحة  ة وتنفيذهاة الوطني  انات المكاني  ة خاصة بالبنية التحتية للبياستراتيجي   دعم عملي ة وضع( 1وسيقوم المشروع بـ: 
 ( إنشاء خريطة أساس موحدة )صورة مصح حة متعامدة و/أو3ة والبنية التحتية ذات الصلة؛ ة الوطني  ( تحديث تكنولوجيات البنية التحتية للبيانات المكاني  2 ة؛الدولي  

( 5 ؛ة الوطنيةة للبيانات المكاني  إلدراجها في البنية التحتي   هاوتنسيق ة وجمعها( دعم عملي ة إنشاء البيانات الجغرافية المكاني  4 ؛ةاألراضي اللبناني   لجميع  صورة جوية(
توسيع البنية التحتي ة للبيانات المكاني ة الوطني ة من  ة بنظام الحوكمة اإللكترونية في لبنان.ة الوطني  ربط البنية التحتية للبيانات المكاني  تطوير الخدمات االلكتروني ة و 

 خالل اتفاق إطار عمل مشترك والتخطيط للوصول إلى البيانات في خالل الفترة الثانية. 
 
 استراتيجية البنية التحتية للبيانات المكانية الوطنية وخطة التنفيذ 1 .ب
 
ن  هذا سيدعم .19  وخطة تنفيذ خاصة بلبنان.  الوطني ة المكاني ة للبيانات التحتي ة بالبنية خاصة استراتيجية إعداد الفرعي المكو 

قةً  ومنضبطةً  ومتناغمةً  متكاملةً  ستضع االستراتيجية الخاصة بالبنية التحتية للبيانات المكانية الوطنية آليةً  .20 لتشارك  مؤاتية ر بنية تحتيةوتطو   ومنس 
تي ( اإلطار المؤسساiد االستراتيجية المواصفات الخاصة بـ )وتبادل ونشر البيانات الجغرافية والمكانية وتقديم خدمات إلكترونية مع البيانات. وستحد  

ية )واصفات البيانات، سياسات/جودة/سالمة اإلطار والمعايير التكنولوج( iiة للبيانات المكانية الوطنية؛ )بالبنية التحتي   والمسؤوليات والحوكمة المرتبطَتْين
الترتيبات  (v( آليات تشارك/تبادل/نشر البيانات و)ivالبيانات والخدمات الجغرافية والمكانية األولية؛ ) ( تحديد مجموعاتiiiالبيانات(، والنماذج، والطلبات؛ )

 ة.ة بما في ذلك نماذج األعمال والنماذج المالي  المالي  
ل. ما سيساعد في التكاليف محسوبةالبنية التحتي ة للبيانات المكاني ة الوطني ة  استراتيجي ة تنفيذخطة  ستكون  .21 إلى هيكلي ة وخدمات جاهزة لالستخدام في  التوص 

وبهذا، ستتمكن الجهتان المعني تان بتقديم البيانات من  .والمديري ة العامة للشؤون الجغرافي ة المديري ة العام ة للشؤون العقاري ةباالستناد إلى بيانات تام المشروع خ
َمي الخدمات في البيانات الجغرافي ة المساحي ة االثنين . وعليه، سيحظى سائر 11خدمة البنية التحتي ة للبيانات المكاني ة الوطني ة من اإلفادة من خدمات مقد 

 فير قاعدة بيانات خارجي ة أكثر تلقائيًة في خالل المرحلة الثانية من البرنامج العشري. مقدمي الخدمات بالدعم ضمن إطار المشروع ولكن من المتوق ع تو 

                                                 
م خدمات للبنية التحتي ة للبيانات المكاني ة الوطني ة.  600بالمقارنة، في النرويج   11  مقد 
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وتحقيق التكامل في  والخدمات االلكتروني ة ةة الوطني  التطبيقات الخاصة بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والمخصصة للبنية التحتية للبيانات المكاني   2ب. 

 الحوكمة اإللكترونية
 

د .22 رالصلة  ذاتالفنية  والمتطلبات األخيرةهذه  استضافة متطلباتالبنية التحتية للبيانات المكاني ة الوطني ة  استراتيجية سُتحد   المعلومات تكنولوجيا حلول وسُتطو 
 العرض خدمات ستشمل وهي. فيه مدمجة أو والمساحي العقاري  السجل بنظام مترابطة كوظيفة( ةالجغرافي   المعلومات نظم ابةبو   ذلك في)بما  واالتصاالت
المترابطة.  والمكاني ة الجغرافي ة البيانات مجموعات أساس على( 12والمعالجة التصوير،االكتشاف، /الفهرسة ذلك في)بما  أخرى  متكاملة وخدمات واالستفسارات

هةالكتروني ة  الحلولوستكون   13المفتوح الجيومكانية للتوحيد القياسي/االتحاد نحو الخدمات وترتكز على معايير مفتوحة خاصة بالهيئة الدولي   وموج 
دة. ة تكنولوجي  والبروتوكوالت المستقلة الخاصة بأي تقني    األفضلي ة. المفتوحة المصادر لحلول يكون ة محد 

ه المستخدم بوابة  14اإللكترونية الحوكمةبوابة في  الوطني ة المكاني ة للبيانات التحتية البنية سُتدمج .23 اإللكترونية إلى بوابة نظم  الحوكمةالتابعة للحكومة. سُيوج 
م للبنية التحتية الخاصة بالبيانات المكاني   د   شب اك   بمثابة تكون ة واجهًة بينيًة "ة الوطني  المعلومات الجغرافية المطو رة من خالل المشروع والتي ستقد   ".موح 

 
 جموعات البيانات الخاصة بالبنية التحتية للبيانات المكانية الوطنيةم 3ب.
نتاج وربط مجموعات البيانات الجغرافية والمكانية األساسية . 24 ن الفرعي الدعم لتحديد وا  م هذا المكو  والمديري ة  المديري ة العام ة للشؤون العقاري ةالتي توف رها سيقد 

ن الفرعي صور و لبنية التحتية للبيانات المكانية الوطنية. ل العامة للشؤون الجغرافي ة م هذا المكو  ملتقطة عبر األقمار الصناعية مصححة ومتعامدة  عالية الدقة اً سيقد 
كخريطة كيلومتر مربع(  10,400بـ  لكامل لبنان )ُتقد ر مساحتهمتعامدة المصححة و الة جوي  الصور ما يعادلها من الأو ومسندة جغرافيًا ومركبة من مجموعة صور 

على  ب والضغطيرتفع فيها الطل المناطق الحضرية األساسية والمناطق التي وطنية. باإلضافة إلى ذلك، سُتغط ىأساس للبنية التحتية الخاصة بالبيانات المكانية ال
 ية مصححة ومتعامدة عالية الدقة. صور جو من خالل كيلومتر مربع تقريبًا(  2,000األراضي )لم تغطِّ الخرائط المساحية 

 
لبنية استساعد مجموعات البيانات المقدمة من و دعم البنية التحتية للبيانات المكانية الوطنية في التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره.  سيساهم .25

على تبسيط وتوحيد  المختلفة،الجغرافية التي يتم توفيرها من قبل المؤسسات الحكومية  البوابةوالتي تم العثور عليها في  ،التحتية للبيانات المكانية الوطنية
الخدمات على تحديد الحكومة . وسيساعد ذلك ناطق األكثر عرضة للتغير المناخيواحد للمساعدة في تحديد الم موقع  المعلومات من مصادر متعددة في 

 ستتمك ن، قدمة في البداية من خالل المشروعلطبيعية. من خالل البناء على مجموعات البيانات الماألكثر مالءمة لمساعدة المتضررين من المخاطر ا
ديد في تح . سيسمح ذلكمن خالل استخدام مجموعات بيانات نوعية الهواء الدفيئةغازات مسؤولية تحديد من ، لهيئات الحكومية، على سبيل المثالا

غازات الدفيئة الخاصة بها وكذلك ، وبالتالي مساعدة مشاريع أخرى للحد من انبعاثات في الغالف الجوي  مرتفعةكربون المناطق التي تطلق مستويات 
 من غيرها. أكثرالكاربون انبعاثات ب تتسب بتحديد األنشطة التي 

 
ن "ج":   مليون دوالر أميركي( 11الممتلكات وفرض الضرائب عليها، ) تخمينالمكو 

ن إلى  .26 إنشاء نظام  شامل  لتخمين جميع األمالك المبنية واألراضي غير المستثمرة في لبنان. وهذا ما سيزيد شفافية السوق ويحد  من مخاطر يهدف هذا المكو 
ن البنية التحتي ة للضريبة المتكررة بوتيرة   ت التي تدر ها على األمالك. على المدى القصير، ستزيد قيمة العائدا منتظمة   القطاع المصرفي/الرهن العقاري وُيحس 

ن قيمة البيانات المرجعي ة مما يسمح بالمصادقة على سعر العملي ة عند التسجيل. وعلى المدى الطويل، سوف يس مح النظام ضريبة االنتقال نتيجة تحس 
رة تأثيرًا على  لضريبة األمالك المتكررة بتحسين إيجار أراضي الدولة من خالل تحسين المعلومات حول القيمة. وسيكون لضريبة األمالك المبني ة المطو 

ن:  في المئة 40صعيدي الحوكمة والتوزيع يعود بالمنفعة على نسبة  منهجيات تقييم شاملة؛  ( تطوير1من السكان من الشريحة الدنيا. ومن شأن هذا المكو 
 ( وضع نظام تقييم شامل لقيمة الممتلكات في لبنان.3وي لبنان؛ ( إجراء جرد للبيانات المادي ة المتعلقة باألراضي والممتلكات في أبرز المناطق الحضري ة ف2

ن المشروع  ن "ه"، سوف ُيحس  الدولي ة. وفي لمعايير التخمين  مهنة التخمين في لبنان متثالالتخمين وُيسه ل ا قدراتوباإلضافة إلى ذلك، وبموجب المكو ِّ
ع نظام التخمين بحيث يشمل جميع األحياء الحضري ة والريفي ة وتطوير  خارطة تخمين خالل المرحلة الثانية من البرنامج العشري، من المتوق ع أن يتوس 

 لألراضي بالتزامن مع المؤشرات العقاري ة. 
 

 

                                                 
 .http://www.opengeospatial.org/docs/isراجع معايير الخدمات الخاصة باالتحاد الجيومكاني المفتوح على الرابط التالي  12

 OGCاالتحاد الجيومكاني المفتوح /ISOالهيئة الدولية للتوحيد القياسي  13
14 default.aspxUS/Pages/-gov.gov.lb/Cultures/en-http://www.e 
 

http://www.opengeospatial.org/docs/is
http://www.e-gov.gov.lb/Cultures/en-US/Pages/default.aspx
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 الممتلكات والمشروع التجريبي لتخمينة منهجيات الشاملال 1ج.
 

ن الفرعي نماذَج تخمين  شاملًة تتالءم مع سوق العقارات في لبنان مما يسمح بوضع حلول نمذجة آلية لتخمين الشقق السكس .27 نية والمساكن يطو ر هذا المكو 
رة واألراضي العائلية الفردي ة صة على غرار الفنادق والمكاتب وعقارات التجزئة. باإلضافة إلى ذلك، ستوضع مناهج لتخمين الممتلكات الخا غير الُمطو 

)يرك ز على والممتلكات الصناعي ة. وسُتطب ق أدوات التحليل اإلحصائي لمراجعة واختبار دقة النماذج. وأخيرًا، ُسيطب ق مشروع تجريبي تقييمي شامل 
تها وضعفها . وعلى أساس المشروع التجريبي، سُيستحدث العقارات السكني ة والتجاري ة عالية القيمة( لتقديم المعلومات بشأن مواصفات النماذج ونقاط قو 

 نظام  شامل  لتخمين الممتلكات يكون مرتبطًا بنظام السجل العقاري والمساحي أو مدمجًا فيه.
 
 جرد البيانات 2ج.

ن الفرعي إعداد خطة  تنفيذية  لجمع البيانات28 عن األمالك في لبنان. وستستخدم هذه الخطة مسح األرضي المبني ة وغير المبنية ناهيك ب المتصلة . يتناول هذا المكو 
استخدام التصريح الذاتي عن خريطة األساس/الصور الخاصة بالبنية التحتي ة للبيانات المكاني ة الوطني ة للمساعدة في تحديد العقارات وهي تتطلب معاينات ميدانية و 

 لى قاعدة البيانات التي تحتفظ بها حاليًا مديري ات جباية الضرائب.البيانات من قِّبل مالكي العقارات. باإلضافة إلى ذلك، سيعتمد الجرد ع
 

 الممتلكات لتخمينالنظام الشامل  3ج. 
ن الفرعي نظامًا شاماًل لتخمين الممتلكات يطو ِّر . 29  ستراتيجيةافي لبنان. وستوضع  المناطق الحضري ة األساسي ةلقيمة  عام   تقييم   وضععلى  يكون قادراً هذا المكو 

في  ةوسوف يدعم النظام تطبيقها في المناطق الحضري ة األساسي ة. ومن المتوق ع إنجاز التغطية الحضري ة والريفي ة الكامل الممتلكات بتخمينلتقديم خطة تنفيذ خاصة 
م التخمين. خالل المرحلة الثانية من البرنامج العشري  ثر نشر قائ وسيقد  مة بقيمة الممتلكات وبعد انتهاء مدة تقديم االعتراضات، آليات لمعالجة االعتراضات والطعون. وا 

دة أخرى. وألغراضالعقارات أجل التحقق من قيم العقارات عند التسجيل ومن أجل تحديد قيمة الضرائب على  الجديدة منأن يستخدم رؤساء األقالم القيم  يمكن  متعد 
 

دارة أراضي الدولة )  ماليين دوالر أميركي( 003.المكّون "د": جرد وا 
ن إلى . 30 على إدارة أراضي الدولة. يستثمر هذا  المديري ة العام ة للشؤون العقاري ةفي السجل العقاري والمساحي وتعزيز قدرة تحسين نوعي ة البيانات يهدف هذا المكو 

ن في  )بالقدر الذي يكون ممكنًا من  ستتم إضافةو سيتم تحسين المضمون من البيانات  .تحسين نظام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت إلدارة أراضي الدولةالمكو ِّ
ة بالدولة و دون إدخال تغييرات  تنظيمي ة  أو معلومات  خارجي ة (  عملي ة تجميع المعلومات  تصب  ربطها بنظام سجل األراضي والمساحة. وسوف المعلومات الخاص 

ة بأراضي الدولة  على االستجابة للنزاعات من خالل تحسين المعلومات حول أراضي الدولة العامة المتاحة بحيث تكون ملجًأ مؤقتًا  الجهوزي ةفي صالح الخاص 
ن: . فضال عن توفير بدائل لممارسات استخدام األراضي غير المستدامة لالجئين ( تسهيل وضع استراتيجية جديدة وعقد اتفاقيات مشتركة بين iومن شأن هذا المكو 

نوعي ة البيانات المتصلة بأراضي الدولة في نظام السجل العقاري والمساحي؛  تحسين( iiالوكاالت من أجل إدارة أراضي الدولة؛ مشترك بين الوالتنسيق المؤسسات 
iiiة الخاصة باألراضي العامة وأراضي الدولة في نظام السجل العقاري والمساحي؛مجموعات البيانات الخارجي   ( دمج iv ) المعلوماتية إلدارة أراضي تحسين نظم

 . ( ربط خطط التقسيم المكاني بنظام السجل العقاري والمساحيvو الدولة
 
 
 استراتيجية إدارة أراضي الدولة 1د.
ن الفرعي استراتيجيًة وخطة عمل مترابطَتْين منطقيًا لتحقيق التواؤم بين مجموعات البيانات واإلجراءات الخاصة 31 ل . سيطو ر هذا المكو  بإدارة اراضي الدولة. وسيمو 

ن الفرعي المساعدة الفني   التنسيق وتقويم السجالت التي يحتفظ بها األوصياء على أراضي  ءة لتحليل ممارسات إدارة أراضي الدولة التي تعاني حاليًا من سو هذا المكو 
ارة أراضي الدولة وتحسين جودة البيانات الخاصة باألراضي وعمليات التشغيل الدولة واقتراح الطرق التي تساعد على تحسين كفاءة اتخاذ القرارات المرتبطة بإد

ن الفرعي مجموعة عمل مشتركة بين الدوائر ومعني  البيني   ( تحديد متطلبات المستخدم في ما يتعلق بالنظام iة بإدارة أراضي الدولة من أجل ة. وسيدعم هذا المكو 
ن "أ"(؛ المتكامل الجديد إلدارة أراضي الدولة )وا االتفاقيات المشتركة  دعم إنشاء( iii( مراجعة وتحسين تصنيف أصول أراضي الدولة؛ وiiلذي سُيطو ر في إطار المكو 

 بين المؤسسات لتحسين التنسيق بين الوكاالت في مجال إدارة أراضي الدولة وتشارك البيانات والتنسيق في ما بينها.
 
ة إلدارة أراضي الدولة والتي يجب إدراجها في عملي ة تطوير النظام الجديد إلدارة أراضي الدولة: مسك تقدير الوظائف األساسي  ة على أقل  . ستغط ي االستراتيجي  32

وترسيم أراضي الدولة  جرد أصول األراضي الحكومية؛ إدارة تدفق األرشيفات والوثائق الخاصة بأراضي الدولة؛ تسجيل األراضي العامة المملوكة من الدولة؛ تحديد
 ة المؤجرة؛ حيازة ومصادرة أصول األراضي ألغراض  ة؛ السجل الخاص باألراضي الحكومي  ة المرتبطة بتأجير وبيع األراضي الحكومي  حدودها ومسحها؛ المزادات العلني  

استخدام أراضي الدولة )لدعم عملية اتخاذ األراضي الحكومية؛ رصد الموجودات من ة؛ تحويل أراضي الدولة بين الملك العام والخاص؛ تخمين عامة أو حكومي  
بين الدوائر بشأن أصول  القرارات في ما يتعلق بالمباني غير القانونية والتعدي على هذه األراضي وحاالت التقاضي العالقة بشأن األراضي إلخ(؛ وتبادل البيانات
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 أراضي الدولة.
 
 تحسين نوعي ة بيانات تسجيل أراضي الدولة. 2د

ن الفرعي بـ: . 33 ( iiأراضي الدولة المسجلة في قاعدة البيانات الموحدة الخاصة بالسجل العقاري والمساحي؛ ب المتصلةبيانات ال( تحسين نوعي ة iسيقوم هذا المكو 
دة عن طريق الدمج/الربط بين قواعد البيانات غير المسجلة الخاصة بأراضي الدو   (؛لة )المتاحة مثالً من وزارة األشغال العامةتوسيع نطاق تغطية قاعدة البيانات الموح 

بسجالت  في الوقت الراهن سوى ُيحتفظ ال ( ربط خطط التقسيم المكاني بنظام السجل العقاري والمساحي )ربما من خالل البنية التحتية للبيانات المكانية الوطنية(. و iiiو
ن الفرعي حملًة من العمليات المكتبية في المديرية العامة للشؤون العامة الممتلكات الحكومية الخاصة في نظام الممتلكات الحكومية الخاص ل المكو  ة. وبالتالي سيمو 

دة الخاصة بالنظام الع قاري والمساحي من خالل ووحدات إدارة أراضي الدولة الخارجية على حد  سواء. وستعتمد هذه الحملة على الوصول إلى قاعدة البيانات الموح 
ون وعلى الرابط ة القائمة التي يحتفظ بها أصحاب المصلحة األساسي  ة أو الرقمي  المعلومات واالتصاالت الجديد وعلى الوصول إلى السجالت الورقي  نظام تكنولوجيا 

 القائم بخطط التقسيم المكاني.
 

دارة المشاريع ) -المكّون "ه"   مليون دوالر أميركي( 7.4التطوير المؤسسي، بناء القدرات وا 
ن إلى يهدف هذا ن إلى تحسين قدرة المديري ة العام ة للشؤون العقاري ة وحوكمتها على إتاحة التنفيذ النوعي للمشروع. وسوف يهدف المكو  التطوير ( 1: دعم المكو 

دمة المواطن وخارطة طريق لتحسين وضع وتنفيذ رؤيا مؤسسي ة واستراتيجي ة وميثاق لخالمؤسسي للمديري ة العام ة للشؤون العقاري ة وضمان استدامتها من خالل أ( 
ب( تطبيق هيكلي ات لتعزيز مساءلة المديري ة العامة للشؤون العقاري ة لدى الفعالي ات األساسي ة؛   التزام المواطن في القطاع؛ تعززالمديري ة العام ة للشؤون العقاري ة بحيث 

نشاطات توعية عامة لتحسين نظرة الرأي العام للمديري ة العام ة ونشاطاتها وتوعية الرأي العام حول ( تركيز المديري ة العامة على الزبون وخدمته من خالل أ( إجراء 2
وجبر الضرر باالستناد إلى نشاطات المشروع، وب( إجراء مسوحات دوري ة للزبائن باستخدام النتائج من أجل تحسين الخدمات المستقبلي ة وج( إقامة آلي ات للتعليقات 

ة وا عداد توصيات (3ي ة؛  التجربة الدول بشأن  إجراء دراسات وتحاليل حول السياسة وأطر عمل السياسة والشؤون القانوني ة والتنظيمي ة إلدارة األراضي العامة والخاص 
جراء تقييم لألثر االجتماعي من شأنه أن ُيحلل اآلثار المباشرة وغير المباشرة لنشاطات المشاريع على المجموع ات المجتمعي ة المختلفة ووضع تحليل الوضع وا 

المعرفة وتطوير القدرات وتطبيقه على تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والبنية التحتي ة  بناءوضع برنامج  (4توصيات من أجل التلطيف من المخاطر االجتماعي ة؛ 
دارة أراضي الدولة وتخمين الممتلكات وحوكمة القطاع العام الخ. ( إدارة المشروع والرصد والتقييم وا عداد 5و؛ باالستناد إلى خطط التدريب السنوي  الوطني ة األساسي ة وا 

 .(PMUاإلبقاء على وحدة إدارة المشروع ) التقارير من خالل أ( توفير المساعدة الفني ة للمساعدة على تطبيق المشروع وب(
 

 التطوير المؤسساتي واالستدامة 1ه.
ن الفرعي ب. 35 ستراتيجي ة مؤسسية وشرعة خدمة المواطن وخارطة طريق للمديري ة مما ُيسهم في تطوير التزام المواطن في سيقوم هذا المكو ِّ تطوير وتطبيق رؤيا وا 

ر  القطاع. وسُيعزز تضمن االستدامة المالية للسجل العقاري والمساحي. وسيطو ر  وسيلةالتطوير المؤسساتي للمديرية العامة للشؤون العقارية ومكاتبها اإلقليمية ويطو 
ن الفرعي أيضًا وينفذ مبادرات حوكمة جي   وسوف يدعم المديري ة العامة دة في مجاالت إعداد التقارير اإلحصائية والتحليل والمحاسبة وا عداد التقارير السنوي ة. هذا المكو 

مع الفئات األساسية من المستخدمين )المهنيين( وممثلي للفعالي ات األساسي ة بما في ذلك عقد اجتماعات منتظمة مع تطوير هيكلي ات لتعزيز مساءلة المديري ة  في
 المستخدمين لتقديم الوسائل التي تسمح بالتفاعل مع المستخدمين واختبار االقتراحات والحصول على التعليقات.

 
ن الفرعي استعراضًا وظيفيًا للمد36 يرية العامة للشؤون العقارية بالمقارنة مع الممارسات الدولي ة الفضلى في مجال الحوكمة المشتركة للقطاع العام. . سُيعد  المكو 

اًل للشؤون القانوني   ة و ة ولبيئة األعمال ة والمؤسساتي  وسيشمل االستعراض تحلياًل مفص  يخُلص إلى وضع خارطة طريق لتطوير المؤسسات على أن ُتنف ذ في خالل مد 
ة المتبعة؛ ج( تقييم التحدي ات ؛ ب( تحديد االستراتيجي  المديري ة العام ة للشؤون العقاري ةة المرتبطة بمشروع. وستشمل خارطة الطريق: أ( الرؤية والمهام اإلجمالي  ال

خارطة بأصحاب المصلحة وتحديد هيكلية إشراك  خطة تشغيلية؛ ه( تحديد هيكلي ة الحوكمة المستهدفة؛ و( وضعوضع المؤسساتية والتشغيلية مع اقتراح الحلول؛ د( 
( إلحاق التغييرات طة باتخاذ القرارات؛ سلطات المعني  ال( ترشيد عمل حة؛ التغييرات التشريعية الضروري  استعراض أصحاب المصلحة/الحصول على تعليقاتهم؛ ز( 

 الضروري ة في القواعد واإلجراءات.
 
 خدمة المستخدم 2ه.
مة للرأ. يرمي هذا 37 ه المديري ة العامة نحو الزبائن وخدمتهم. وسوف تتمحور االستثمارات حول تحسين الخدمات المقد  ن الفرعي إلى تحسين توج  ي العام غير المكو ِّ

نات أخرى وسوف تكون مرتبطًة بالفعالي ة في تقديم الخدمات والحكم الرشي  عامةعالم وسوف ُتسهم حملة إ د واالنفتاح. تلك المستوحاة من نشاطات قائمة ضمن مكو ِّ
حملة على تشارك المعلومات النساء والشباب. وسوف ُتساعد ال في توعية الرأي العامة حيال القضايا والخدمات المتصلة بالملكي ة مع التركيز بشكل  خاص  على

ة بالمشروع مع الجمهور األوسع. وسوف   وجدولهاأن ُتعمم على الرأي العام الهدف من إصالحات التخمين بللشؤون العقارية لمديري ة العامة لتسمح الحملة الخاص 
 ةختبار فاعلي ة نظام التخمين الجديد وشفافي ته. وسوف ُتعقد مسوحات الزبائن بصورة  دوري ة  )ثالثالالرأي العام  على أن تلتمس تعليقاتالزمني والنتائج المتوق عة منها 
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ة حياة المشروع( وسوف تس تخدم النتائج من أجل تحسين الخدمات بشكل  أفضل. كما ستتوف ر خدمات تفاعلي ة بما في ذلك منتدى لنشر المعلومات. مسوحات طوال مد 
نة سلوك وأخالقي ات للموظفي ن بهدف تحسين استجابتهم لحاجات الزبائن وتعزيز المعايير المهني ة.و  مبادرات  ستقوموأخيرًا،  ستنشر مجموعة من معايير الخدمة ومدو 

إلى التجربة الدولي ة وسوف ُتشك ِّل جزءًا  وتستندلمكافحة الفساد والحكم الرشيد )مثل توسيع نطاق الخط  الساخن للعمالء وآلي ات المعلومات المرتجعة وجبر الضرر( 
  من تدابير تحسين خدمات الزبون والتطوير المؤسسي.

 
 الدراسات والتحاليل الخاصة بالقطاع 3ه.
قات التي تحول دون تحديث قطاعَ  الهدف من. يكمن 38 ن الفرعي في تحسين فهم المعو  ن الفرعيي األراضي والمساحة الجغرافي ة في لبنان. سيقوم هذا المكو   المكو ِّ

حيازة وتطوير سوق ة عمليات السجل العقاري والمساحي وتحسين أمن البوضع تحليل  للسياسات وأطر العمل التنظيمي ة من أجل وضع توصيات بتعزيز كفاءة وفعالي  
م التوصيات والنتائج فعال ومستنير خاص بالعقارات واألراضي. وستحل ل الدراسات المرتبطة بالسياسات والشؤون الفني ة والقانوني ة المسائل والتحديات الحالي   ة وتقد 

دة ة البنية التحتية للبيانات المكاني  ، و السجل العقاري والمساحيب اصة: السياسات واللوائح الخوتتابع قبول التوصيات ضمن الحكومة. وتشمل مجاالت الدراسة المحد 
دارة أراضي الدولة، و ةالوطني   ن الفرعي المديري ة في إجراء تقييم األثر االجتماعي الذي سُيحلل تخمين الممتلكات وفرض الضرائب عليها. و ، ا  سوف يدعم هذا المكو ِّ

 شاطات المشروع على مختلف المجموعات االجتماعي ة وسوف ُيعد  توصيات للتلطيف من المخاطر االجتماعي ة. اآلثار المباشرة وغير المباشرة الناشئة عن ن
 

 التدريب والتثقيف 4ه. 
ن الفرعي في تحسين قدرات  .39 السجل العقاري م اعلى تطبيق نظ جهات معنية أخرى قدرات فضاًل عن  المديري ة العام ة للشؤون العقاري ةيكمن الهدف من هذا المكو 

مها أشخاص متخصصون  تدريبية في مختلف القطاعاتوعقد دورات  15عم المشروع تطوير المناهجوالمساحي الجديد في لبنان. وسيد شخصيًا أو عن يشاركون سيقد 
ة والعمل والموظفين اآلخرين التابعين للقطاَعْين العام والخاص والمنخرطين في تسجيل األراضي والخدمات المساحي   المديري ة العام ة للشؤون العقاري ةُبعد وذلك لموظفي 

رة. وحيثما أمكن، ستجري المرتبط بسوق العقارات. وسيجري العمل أيضًا على وضع وتقديم الدورات الخاصة بالموارد البشرية وأخالقيات العمل وخدمة العمالء واإلدا
احين، المخم نين، الوكالء العقاريين، المحامين، كُ دع اب العدل، موظفي المحاكم( للمشاركة في الدورات التدريبية المدعومة من ت  وة العاملين في القطاع الخاص )المس 

لة وطوي شامل   من المشروع، سُيطب ق تقييم   مبكر   المشروع. وفي وقت   لة األمد كما سُتعد  خطط تدريبية محددة على الحتياجات التدريب وسُتعد  خط ة تدريب مفص 
ن الفرعي الجوالت الدراسي  ابة تدريب إلكتروني  سنوي. وسُتصم م وُتنشأ بو   أساس   ل المكو   المديري ة العام ة للشؤون العقاري ةة والمشاركة في المؤتمرات لتوعية ة. كما سيمو 

العالقات بين النظراء اإلقليميين. وسيتم العمل على إعداد اإلحصائيات المصنفة على أساس الجنس والمرتبطة ة وتسهيل تدعيم شبكة والحكومة بشأن الممارسات الدولي  
 بالمشاركين ومستويات الرضا على طول فترة المشروع.

 
 إدارة المشروع وا عداد التقارير والرصد والتقويم 5ه. 

ن الفرعي في ضمان التنفيذ الكف .40 ل في إطار هذا  المديري ة العام ة للشؤون العقاري ةالمشروع في  إدارةسُتنشأ وحدة ء للمشروع. يكمن الهدف من هذا المكو  وسُتمو 
ن الفرعي. وستكون هذه الوحدة مسؤولًة عن التنفيذ اليومي ألنشطة المشروع والوظائف االئتمانية الخاصة بالمشروع والرصد والتقوي  إدارةم. وسيكون مقر وحدة المكو 

( أخصائي في iv( أخصائي في المشتريات؛ )iii) ؛( أخصائي في اإلدارة الماليةii( مدير المشروع؛)iوهي ستشمل: ) المديري ة العام ة للشؤون العقاري ة المشروع في
في السجل المساحي ( أخصائي vii( أخصائي في تسجيل األراضي )موظف حكومي(؛ )vi( أخصائي في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت؛ )vالرصد والتقويم؛ )

ة/نظم المعلومات ة الوطني  ة للبيانات المكاني  ( أخصائي في البنية التحتي  ix)و( أخصائي في تقييم قيمة الممتلكات وفرض الضرائب عليها؛ viii)موظف حكومي(؛ )
( مساعد لشؤون xiii، )( منسق وسائل اإلعالمxii، )فنيق ( منس  xi، )ي( مستشار قانونx، ستقوم الحكومة بتعيين )باإلضافة إلى ذلك .الجغرافية )موظف حكومي(

المديري ة العام ة موظف معني بشؤون السكرتارية والترجمة. وستعي ن  (xvii)( وxviبناء القدرات )في أخصائي  xv)، اإلدارة المالية في مساعد (xiv، )المشتريات
ن من المشروع لإلشراف على أنشطة المشروع ومخرجاته. كما  للشؤون العقاري ة ن الفرعي سُيصم م ويُنف ذ نظام رصد وتقويممنسقًا لكل مكو  . سوف يدعم هذا المكو ِّ

نات فرعي ة أخرى وذلك على أساس الحاجة.   الدعم الفن ي لتطبيق المشروع غير المتاح ضمن مكو ِّ
 

 
 

 : ترتيبات التنفيذ2الملحق 
 

 لبنانالبلد: 

                                                 
والتحضر السريع والنمو  ،ر األراضي في مواجهة تغير المناخ، اإلدارة المستدامة لألراضي )بما في ذلك تعزيز المرونة ومنع تدهوق األرض، التقييم، تسجيل حقوالمسح، السجل العقاريالقانون،   15

 التكامل والمواءمة ، إلخ.و، ضوئي، والمسح الل البياناتللبيانات المكانية، وإدخا البنى التحتية، ونظم المعلومات الجغرافية / السكاني(، وإدارة األرشيف
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 تحديث نظام إدارة األراضيمشروع 
 
 

 الترتيبات المؤسساتية والتنفيذية الخاصة بالمشروع
 

 
والمشروع الضريبي والسياسي ة، ة في وزارة المالي  ة العامة للمالي  الجهة المنف ذة للمشروع بالتعاون الوثيق مع المديري   المديري ة العام ة للشؤون العقاري ةستكون  .1

مسؤوليات مرتبطة بإدارة أراضي الدولة، والبرنامج الوطني للحوكمة  المنوط بهما ،لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي في وزارة المالية يواإلصالحواالستشاري 
عد، وغيرها من المؤسسات ة في وزارة الدفاع، ومركز االستشعار عن بُ ة الشؤون الجغرافي  ة، ومديري  ة لنظم المعلومات الجغرافي  ة، واللجنة الوطني  اإللكتروني  

بالبنك  خاص مشروع قرض أي المديري ة العام ة للشؤون العقاري ة ولم تنف ذ. ة فضاًل عن البلدياتاألخرى العامة والخاصة التي ُتنتِّج وُتدير البيانات المكاني  
المشروع تكون مسؤولًة  بإدارةسُتنشأ وحدة معنية لذلك . محدودةحت ى الساعة سوى ذاكرة مؤسساتية  ُتقملم  وبالتالي السنوات العشر األخيرةالدولي على مدى 

السجل العقاري عن إدارة المشروع وعن الوظائف االئتمانية للمشروع والرصد والتقويم. وسيقود مدير المشروع هذه الوحدة وهي ستشمل مبدئيًا متخصصين في 
، وبناء القدرات، والرصد والتقويم، والمشتريات واإلدارة المالية، وهي ستحصل الممتلكات نوتخميوالمساحي، وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، والقانون، 

على بي نة  من على المساعدة من موظفين عاملين في مجاَلْي السكرتارية والترجمة. وسيجري تعيين موظفين معنيين بالشؤون االئتمانية من الخارج يكونون 
 بنك. ال المعتمدة لدى المشترياتأنظمة مع ات باع  تنافسي    أساس  اإلجراءات التي يت بعها البنك على 

نات المشروع أي أ: نظام سجل األراضي والمساحة، ب:  .2 البنية التحتية للبيانات المكاني ة سيتم العمل على إنشاء مجموعات عمل بين الوكاالت ُتعنى بمكو ِّ
دارة المشروع وذلك في سبيل تحقيق التنسيق بين مختلف المؤسسات ذات  -ج: التخمين اإلجمالي؛ د: إدارة أراضي الدولة؛ ه ؛الوطني ة التطوير المؤسسي وا 
 الصلة. 

 
 اإلدارة المالية

الممولة من الجهات  من نقص في الموظفين ولديها قدرات وخبرات محدودة في مجال إدارة المشاريع المديري ة العام ة للشؤون العقاري ةتعاني  التوظيف:  .3
تولى يثًا وال زاال يخضعان للتدريب. وتوموظَفْين ُعي نا حد ة الدائرةمن رئيس فهم يتألفون دائرة الشؤون المالية، وبالنسبة إلى الموظفين الموجودين في المانحة. 

لها  التي مشاريعالخبرات سابقة في ما يتعلق ب وليست لديها واإلدارة المالية على حد  سواء. ئف المشترياتالدائرة وظا ةرئيس البنك الدولي. وبالتالي وبهدف يمو 
المالية للمشروع بما يتولى ترتيبات اإلدارة تعيين موظف مالي خاص بالمشروع ليتم   سوفالحفاظ على ترتيبات اإلدارة المالية الخاصة بالمشروع، التأكد من 

الموظف المالي  توظيف. ويجب المديري ة العام ة للشؤون العقاري ةالمشروع في  جزءًا من وحدة إدارة في ذلك المحاسبة وا عداد التقارير والتدقيق ويكون أيضاً 
إذا ما اسُتخدم. وستشمل  تدخل في إطار التمويل الرجعيلقيام بمختلف المهام التي وا للمشروع ةلضمان متابعة تنفيذ اإلدارة المالي   ممكن   في أقرب وقت  

وتلبية طلبات المديرية في ما يتعلق بإصدار المدفوعات وتوحيد الواجبات األساسية للموظف المالي على سبيل المثال ال الحصر إدارة الحساب المخصص 
صدار  ققة ة ة فصلي  تقارير مالي  حسابات المشروع وا  م تعكس الوضع المالغير مد   المالي التوجيهات الضرورية  البنك للموظفي اإلجمالي للمشروع. وسيقد 

 لكي يصبح على بي نة من المتطلبات والمبادي التوجيهية الخاصة بالبنك.والدعم التنفيذي 
 

بالمعلومات المحاسبية يرتبط بنظام المعلومات المركزي في وزارة المالية. وتشمل اإلدخاالت بشكل  اً خاص اً العقارية نظامون ؤ للشالمديرية العامة  تطبق .4
يعرض الموازنة وااللتزامات المتوافق عليها  بالحصول على بيان  للمستخدمين والمدفوعات. ويسمح النظام ة االلتزامات التعاقدي  ن من المعامالت: نوعيَ أساسي 

ول على تقارير مالية مؤقتة وغير مدققة وفقًا صبالحالنظام ال يسمح و  هذافئات الموازنة.  رصدة المتبقية لكل  فئة منالمدفوعات واألوااللتزامات المخصصة و 
من وضع نظام محاسبي  المديري ة العام ة للشؤون العقاري ةوألغراض تنفيذ اإلدارة المالية للمشروع، ستتأك د للشكل والمحتوى اللَذْين يوافق عليهما البنك الدولي. 

وبيانات مالية سنوية  بها مؤقتة وموحدة وغير مدققبرنامج الجدولة إكسل إذا لزم األمر( قادر على معالجة معامالت المشروع وا عداد تقارير مالية ) مؤات  
ومع متطلبات إعداد التقارير الخاصة بالبنك الدولي.  16م(لعاا عاطلقا في ليةدولالمحاسبة ر امعاييخاصة بالمشروع تتماشى مع األساس النقدي للمحاسبة )

م وحدة إدارة المشروع التقارير المالي    يومًا من تاريخ انتهاء الربع المعني. 45ضمن فترة لى البنك الدولي إالمؤقتة والموحدة والفصلية ة وستقد 
 

التفاوض على المشروع وهما سُيدرجان في دليل عمليات المشروع. عملية خالل  بها ةقالتوافق على نموذج ومحتوى التقارير المالية غير المدق وقد جرى  .5
م التدريب إلى الموظف المالي إلعداد التقارير المالي    . وستتألف هذه التقارير من:بها ة المدققوسُيقد 

السنة المالية بما في ذلك األموال التي  وحتى انتهاء بدءالوبشكل تراكمي من تاريخ  لنهاية السنة المعنية بيان المقبوضات والمدفوعات النقدية على أساس الفئاتأ( 
 يتم الحصول عليها من األطراف الثالثة.

                                                 

 IPSAS ملعاا عاطلقا في ليةدولالمحاسبة ر امعايي  16
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 لإلفصاح عن الجداول الزمنية: سياسات المحاسبة والمذكرات التوضيحية بما في ذلك هامشب( 
(i ) ؛الختامي ةواألرصدة الذي يسو ي ما بين األرصدة االفتتاحية بيان الحساب المخصص 
(ii ) والمبالغ المدفوعة وغير المدفوعة؛ كل  عقد موق ع بموجب المشروعبها في إطار  الملتزمبيان التزامات المشروع والذي يظهر المبالغ 
(iii ) د األصول الثابتة ويشير إلى كافة المعلومات ذات الصلة )على غرار الوصف والموقع أن يخضع للتحديث ويشمل  علىة والرقم التسلسلي إلخ( والكمي  تقرير يعد 

 ة المنتظمة وسجالت المحاسبة.أي فوارق ما بين المعاينة المادي  
 

ة وفقًا ا أن تحتوي  يجب. ة للمشروعلبيانات الماليّ ا .6 الواردة على المعلومات نفسها لمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام لبيانات المالية للمشروع المعد 
م البيانات المالية للمشروعأن تغطي  على غير المدقق بهاة ة الفصلي  التقارير المالي  في  ال تتجاوز  خالل فترة   فيإلى البنك  الخاضعة للتدقيق فترة سنة. وسُتقد 

 ة )راجع ترتيبات التدقيق الخارجي أدناه(.انتهاء كل سنة مالي   تاريخ منالستة أشهر 
نات البيانات المالي  ترتيبات التدقيق الخارجي .7 م وسُيقد  من القطاع الخاص يوافق عليه البنك.  مستقل   خارجي    من قِّبل مدقق  ة للمشروع للتدقيق : ستخضع مكو 

ة. باإلضافة إلى ذلك، انتهاء كل سنة مالي  تاريخ ال تتجاوز الستة أشهر من  ضمن مهلة  ة للمشروع مع خطاب اإلدارة إلى البنك والبيانات المالي  تقرير التدقيق 
م من على تقييم حتوي خطاب اإلدارة الخاص بالمشروعسي في اتفاقية ة للتعهدات المالي  واالمتثال  ،والنظام المحاسبي ،المدقق الخارجي الضوابط الداخلية المقد 

ة واالمتثال ة نظام الضوابط الداخلي  فعالي   مراجعةات المشروع و لدليل عملي  االمتثال بما في ذلك  جوانب المشروع جميعوسيكون التدقيق شاماًل ويغطي القرض. 
. وستكون )المنظمة الدولية للمؤسسات العليا لمراجعة الحساباتللمحاسبين/)االتحاد الدولي ة وسُيطب ق التدقيق وفقًا لمعايير التدقيق الدولي  ة القرض. التفاقي  
إبرام عقد معها عن ة للتدقيق الخارجي يوافق عليها البنك و شركة مؤهلة ومستقل  مسؤولًة عن اختيار  المديري ة العام ة للشؤون العقاري ةالمشروع في  إدارةوحدة 

 مبكر   ة للمشروع. باإلضافة إلى ذلك، ستكون وحدة إدارة المشروع مسؤولًة عن تعيين مدق ق خارجي في وقت  البيانات المالي  ة على لكي تطب ق التدقيقات السنوي  
 ستة أشهر من تاريخ بدء تنفيذ المشروع. ضمن مهلةمن حياة المشروع 

البنك فضالً عن المقترض البيانات  ، سينشر2010يوليو/تموز  1منذ ول الخاصة بالبنك وسارية المفع الوصول الى العلوماتعالوًة على ذلك، ووفقاً لسياسة  .8
يوليو/تموز  1للتفاوض بتاريخ ُقد مت على أساسها الدعوة  مليات اإلقراض االستثمارية والتيع بجميعالخاصة بالمقترض والمرتبطة  بها ة المدققة السنوي  المالي  

ة/وزارة ة للشؤون العقاري  ة العام  ع اإللكتروني للمديري  قعلى المو  الخاصة بالمشروع بها ة المدققة السنوي  البيانات المالي   . ووفقًا لذلك، سُتنشرأو بعده 2010
 .للعمومصدارها والموافقة عليها من البنك لتصبح متاحًة فور إ ةالمالي  

وسُتت خذ . ةاالستثماري بتمويل المشاريعة والسياسات واإلجراءات التي وضعها البنك الدولي في ما يتعلق للمبادي التوجيهي  سُينف ذ المشروع وفقًا . إعداد الموازنة .9
وبالنسبة إلى موازنة القيام باإلجراءات المؤاتية في ما يتعلق بالمحاسبة وا عداد التقارير والضوابط والتدقيقات. ة لضمان مجموعة من ترتيبات اإلدارة المالي  

وستضع سُيفصح عن مخصصات المشروع وفئات النفقات في اتفاقية التمويل التي يجب أن يوافق عليها مجلس الوزراء ويصادق عليها البرلمان. المشروع، 
الخاصة بالمشروع وبرنامج تنفيذ لضمان  وخطة صرف على أساس خطة المشتريات بالمشروع ةً خاص   ةً وفصلي   سنويةً  موازنةً  المديري ة العام ة للشؤون العقاري ة

 القائمة. الفروقاتة ورصد والنفقات الفعلي  ط ط لها للمقارنة ما بين النفقات المخ الة  فع   كأدوات   جميعها ستخدموهي ستُ توافر األموال في الوقت المناسب. 
للمراجعة من قِّبل ديوان  المديري ة العام ة للشؤون العقاري ةداخلي. تخضع حسابات  دائرة تدقيق   المديري ة العام ة للشؤون العقاري ة ليس في: ةالضوابط الداخليّ  .10

 المديري ة العام ة للشؤون العقاري ةويقوم ديوان المحاسبة فضاًل عن مليون ل.ل.  75 قيمتها في ما يتعلق بالمعامالت التي تتجاوز سابق   المحاسبة على أساس  
م المديري   على أساس  ق في الحسابات بالتدقي باعتبارها كيان عام حكومي ة بما أن ها جزء ال يتجزأ منها من الناحية ة التقارير إلى وزارة المالي  الحق. وتقد 

ل   على فصل  ات المشروع يحتوي بعملي   خاص   مخاطر، سُيعد  دليل  الللحد  من و هذا المشروع، ة. ولغرض تنفيذ التنظيمي   ذلك  ة بما فيبشأن اإلدارة المالي   مفص 
 بالمشروع. المتصلةة والتدقيق إجراءات المحاسبة وا عداد التقارير المالي  

دارة النقد تدفق األموال .11 "القروض" سيتم تحويل األموال من البنك الدولي إلى حساب . شروع وفقا ألحكام اتفاقية القرضسيتم تحويل األموال من البنك للم :وا 
 حساب المشروعحساب المفتوح للمشروع في مصرف لبنان بالدوالر األمريكي. يتم إجراء اإليداعات والمدفوعات من ال، ثم يتم تحويلها إلى وزارة الماليةالتابع ل

الخاصة  لبنك الدوليمشروعات ال ن في "المبادي التوجيهيةبي  وعلى النحو المُ  ،خطابات الصرفو  اتفاقية القرضوفًقا لألحكام المنصوص عليها في كل من 
 بالمصروفات.

رفق على الشكل الم ببيان النفقات بسجل   خاص   المشروع  سيستعينفات من الحساب المخصص لتغطية النفقات المتكبدة، و لدى طلب الحصول على المصر  .12
لتسوية والكشوفات الحساب ابكتاب المعلومات المالي ة والصرف المرافق لالئحة المدفوعات بموجب عقود خاضعة لمراجعة البنك الدولي السابقة، وبيان 

  المصرفي ة ذات الصلة.
 

 المصروفات
 

ل أموال القرض من البنك إلى المشروع وفقًا ألحكام اتفاقي   .13 ألموال القرض الخاصة بالمشروع في مصرف لبنان  مخصص   ة القرض. وسُيفتح حساب  سُتحو 
ل األموال من حساب القرض المفتوح حساب الخز ل ويكون تابعاً  بالدوالر األميركي مصرف لبنان بعد اعتماد اإلجراءات في انة الخاص بوزارة المالية. وسُتحو 
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نات ل  النفقات المؤهلة المتع عة المشروع هذا الحساب المخصص لدفوحدة إدار ة في ما يتعلق بالقروض. وستستخدم ة من قِّبل وزارة المالي  الداخلي   قة بأنشطة مكو 
 المشروع.

مؤهلة للتمويل بأثر رجعي بمبلغ ال يتجاوز هذا التاريخ أو بعد  2018مايو  1المصروفات المدفوعة في العائدة الى مدفوعات التكون . التمويل بأثر رجعي .14
 من مبلغ القرض. في المئة 10

خطة صرف على أساس خطة المشتريات. وستشمل  وضعب المديري ة العام ة للشؤون العقاري ة ستقومعلى المشروع، مجلس ال. فور موافقة خطة الصرف .15
نات الفرعي  خط   نات والمكو  للتحديث على ضع المديرية خطة المشتريات خوستُ ة والعقود والمعلومات األخرى ذات الصلة. ة الصرف وصفًا مفصاًل لكافة المكو 

 وترصد عن كثب أي فروقات ملحوظة. دوري    أساس  
د في خطابلة الخاصة بالصرف والتي وضعها البنك صرف حصيلة القرض وفقًا للمبادي التوجيهي   يتم .16  المعلومات المالي ة لمشاريع وعلى النحو المحد 
م طلبات الحصول على المدفوعات من القرض الصرف. و  من خالل وسُيستخدم الصرف القائم على المعامالت في إطار هذا المشروع. ووفقًا لذلك، سُتقد 

صدار االلتزام الخاص السداد لسلف و استخدام طلبات السحب من حساب ا ة طلبات السحب الوثائق . وستشمل كاف  في الحساب وتعويضات سد النقصوا 
ل بالنفقات للسداد وتعويضات سد  النقص من الحساب.مالو  الداعمة  ؤاتية بما في ذلك بيان مفص 

وسيتم مسح الوثائق الداعمة المرافقة ونقلها  ة بالمشروعة الخاص  الضروري   المعامالت بموجب الصرف اإللكتروني، سيجري اإلبالغ عن. الصرف اإللكتروني .17
وفي تسهيل تنفيذ  ملحوظة   بصورة   الصرف اتالصرف اإللكتروني في تسريع عملي   إلكترونيًا من خالل نظام البنك الدولي لالتصال بالعميل. سيساعد

لدواعي التدقيق، عند متاحًة للبنك وممثليه  بحيث تكون الوثائق التي تبي ن النفقات  يعمبجاالحتفاظ  المديري ة العام ة للشؤون العقاري ةويجب على  المشروع.
 .الحاجة

تها أربعة المشروع هاءتانبحلول تاريخ المتاحة الخدمات والسلع و تسديد النفقات المؤهلة على البنك  سيحرص .18 أشهر للسماح بتسديد . وسُتمنح فترة سماح مد 
 المشروع. انتهاء( قبل تاريخ أو التوافق عليها التي يتم تلق يها، )أي الخدمات أو السلع أو األشغال لة متكبدةأي نفقات مؤه  

م لين للتوقيع على طلبات السحالمخو  الموقعين  وزارة المالي ة: ستعي ن لون الموقعون المخوّ  .19 إلى البنك قبل الحصول  تواقيعهمنات عن وعي  هم ؤ أسماب. وسُتقد 
طلب  لون على كل ِّ عون المخو  . وسيوافق الموق ِّ على الشكل المرفق ربطًا بكتاب المعلومات المالي ة والصرف ل )سلفة من الحساب(األو  على طلب السحب 
 سحب ويوق عون عليه.

ة ل مد  اطو ة المؤاتية رة المالي  . وسيكمن هدف بعثة اإلشراف في التأك د من إدارة نظم اإلدااألقل   ين في العام علىتَ ر  : سُترسل بعثة إشراف مَ خطة اإلشراف .20
 ت اإلشراف. وسُتراجعخالل بعثافي ات ة النتائج واإلصدار وستجري متابع بها ة غير المدققموظفو البنك الدولي التقارير المالي   حياة المشروع. وسيراجع

 راجعخالل بعثات اإلشراف، ستُ في ى ذلك، و باإلضافة إلتقارير التدقيق المالي وُتحد د اإلصدارات وتخضع للمتابعة من قِّبل الموظف المالي للمشروع. 
الحساب المخصص( لضمان امتثالها للمتطلبات  فية المدفوعات والتحركات المالي  اصة بالمشروع )بما في ذلك نموذج ة والصرف الخترتيبات اإلدارة المالي  
 الدنيا الخاصة بالبنك.

 
 المشتريات

القواعد التنظيمية للمناقصات وقانون بشأن  1959المرسوم الصادر في العام ألحكام ة في وزارة المالي   العام ة للشؤون العقاري ةالمديري ة تلتزم : الوكالة المنفذة .21
 67,000مليون ل.ل. )ما يعادل  100تحت سقف الـ  المديري ة العام ة للشؤون العقاري ة. ووفقًا لذلك، تعمل 1963المحاسبة العمومية الصادر في العام 

ش المركزي. ويخضع ديوان والتفتية من قِّبل لجنة المناقصات المركزي   ة  أساسي   السقف تجري معالجتها بصورة  وعندما تتجاوز المناقصات هذا دوالر أميركي(. 
مليون ل.ل. )ما  25ا دوالر أميركي( والخدمات التي تتجاوز كلفته 50,000)ما يعادل مليون ل.ل.  75التي تتجاوز قيمتها  المحاسبة السلع واألشغال

 دوالر أميركي( للمراجعة المسبقة. 17,000يعادل 
 تمث لمليون دوالر أميركي.  26ممو اًل من البنك الدولي بقيمة مشروعًا  المديري ة العام ة للشؤون العقاري ة: نف ذت تجارب سابقة مرتبطة بمشاريع البنك الدولي .22

ة بتنفيذ المشروع على أن يجري حل ها المشروع كهيئة مؤقتة معني   إلدارةاإليرادات واإلدارة المالية. وقد أنشئت وحدة  لتعزيزة تقديم المساعدة الفني  بالمشروع 
م وزير المالي    كفاءة تنم  عن والتوجيهات الثابتة للتأك د من تنفيذ البرنامج بطريقة  ة ومستشاره المباشر الدعم السياسي عند انتهائه. وعلى طول مدة المشروع، قد 

من  همأعضاء وحدة تنفيذ المشروع  جميعوبما أن   المديري ة العام ة للشؤون العقاري ة لدىالمشروع كانوا موظفين  إدارةوبما أن  بعض أعضاء وحدة  ي ة.وفعال
ة تنفيذ مد   طوالدًا ة أداًء جي  المديري   وأظهرتساعد هذا األمر في تجن ب عدم القدرة على الوثوق بالغرباء المتأصلة في مثل هذه األوضاع. ة، ة اللبناني  الجنسي  
 .17المشروع

م خدمات الصيانة مقابل حزمة ة ي  ة المعدات وتعيد تأهيل مراكزها اإلقليم: تشتري المديري  وحزمة المشتريات العام ة للشؤون العقاري ة المديري ةمسؤوليات  .23 وتقد 
مليون دوالر أميركي(  4.6مليون ل.ل. ) 6,890و 2014مليون دوالر أميركي( في العام  12ماليين ل.ل. ) 18,106 قيمتها تبلغة عامة مشتريات سنوي  

                                                 
 (2006تقرير إنجاز مشروع "المساعدة الفنية لتعزيز اإليرادات واإلدارة المالية" )يونيو/حزيران   17
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لى جانب المديري  . 2015في العام  م وا  شمال و مركزًا إقليميًا في عكار )مركز واحد(،  25الخدمات لـ  المديري ة العام ة للشؤون العقاري ةة العامة في بيروت، تقد 
 (.4ة )النبطي  و (، 3جنوب لبنان )و (، 6جبل لبنان )و (، 3البقاع )و (، 2بعلبك )و (، 6لبنان )

 4ة و)ب( من سعر العقد لتسجيل العقد في وزارة المالي   األلففي  4رسوم الدمغة بنسبة )أ( ( 1في ما يلي ثالثة أنواع من الضرائب: ): ب المطب قةالضرائ .24
القيمة  لين والمؤهلين للحصول على ضريبةالمسج  مقاولين قة على المستشارين وال% مطب  11القيمة المضافة بنسبة  ضريبةو ( 2على كل  دفعة؛ ) األففي 

إلى المستشارين  ر بالنسبةومعدل متغي  في المئة بالنسبة إلى المستشارين غير المقيمين  7.5( ضرائب الدخل التي لديها معدل ثابت يساوي 3المضافة؛ و)
ا في بلدان أبرمت االتفاقيات مع لو ما ُسج ِّ  ة. ويمكن النظر في إعفاء المستشارين من ضرائب الدخل إذاصنيفهم الوظيفي في وزارة المالي  المقيمين بحسب ت

 14الصادر بتاريخ  379ضريبة القيمة المضافة )القانون رقم دات الجهات المانحة الدولية من لة من عائ. وُتعفى العقود الممو  يزدواج الضريبااللبنان لمنع 
 (.2001ديسمبر/كانون األول 

ويلعب التفتيش  ولكن ها تعتمد على ديوان المحاسبة للقيام بعمليات المراجعة السابقة والالحقة. : ليس لدى وزارة المالية حاليًا وظيفة تدقيق داخليالتدقيق .25
 ة دورًا مهمًا في معالجة المشتريات وحل  الشكاوى.المركزي ولجنة المناقصات المركزي  

 من رئيس الدائرة وثالثة موظفين ُعي ن من بينهم موظفان حديثًا. المديري ة العام ة للشؤون العقاري ةدائرة المشتريات في  تتألف: ون موظفو المشتريات الحالي   .26
من السنة المعنية. وبالتالي ُيطب ق التخطيط بحسب االحتياجات؛ وال ُيخط ط لألنشطة وفقًا لتوافر الموازنة الصادرة في مارس/آذار : التخطيط للمشتريات .27

، يبدو أن  النهج االستراتيجي كنوع شراء ""االتفاق النموذجيات استخدام بعض المشتريخاص ألنشطة التعبئة والتغليف. وبالرغم من أن ه يمكن ل ُيمنح أي اهتمام  
 الكفء ال ُيستخدم.

( مراجعة الوقت الذي تستغرقه 1من أجل التلطيف من الخطر بحيث ُيصبح متوسطًا: ) التاليةمن أجل الحد  من الخطر الملحوظ، ُيقترح اتخاذ التدابير  .28
ة حياة  ي( الموافقة على تطبيق برنامج  تدريبي )داخل2مستقل؛ )ال التدقيقعملي ة اتخاذ القرارات وتبرير القرارات الجائرة في مواصفات  وخارجي( طوال مد 

؛ ) المشروع يكون ذات صلة   شراك الموظفين من أجل تول ي عملي ة إدارة ال يب للدعم المناسب )الموظفون والتدريب واألدوات(( الترت3وعملي  مشتريات وا 
( إعداد مستندات عيني ة عن المناقصة من أجل طلب المشاركة في 4الحكوميين الحاليين في نشاطات المشتريات )الفني ون منهم/ موظفو المشتريات(؛ )

( وضع المهل 6( ضمان الوضوح في معيار التقييم وقياسه بالتعابير النقدي ة ورصد االمتثال للمعايير الموضوعة؛ )5وطني ة؛ )مناقصات باستخدام السوق ال
ن هذا الموجب ي( إقامة نظام  لرصد التعديالت الطارئة على العقود وتسريعها أو تغيير الطلبات وتضم7لرفع الشكاوى واتخاذ القرارات من قبل الوكاالت؛ )

ت المشتريات وسائر ا)مثاًل على موقع الكتروني أو في نشرات إعالمي ة( لتعميم قرار  النشر المناسب( الموافقة على 8مواصفات التدقيق في المشتريات؛ ) في
 المعلومات ذات الصلة.

ل المشروعس .تحليل السوق  .29 الخدمات االستشاري ة ال سي ما في قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. هذا القطاع تنافسي على الصعيَدين الدولي  على يعو ِّ
القياس وتحيينها بحسب أهداف  علىمجي ات جاهزة يتم تفصيلها ع في شراء بر والوطني. وقد ال تلتمس الحاجة إلى تطوير برمجي ات كاملة  وسوف ينظر المشرو 

  المشروع.
 
 في ما يتعلق بالمشتريات ترتيبات المقترحةال
 

ة بأنظمة المشروع:  .30  2016تموز/يوليو  1مشتريات للمقترضين بموجب تمويل مشروع االستثمار المؤر خ في الستنطبق على المشروع أحكام األنظمة الخاص 
 . 2017 تشرين الثاني/والمنق حة في نوفمبر )لوائح المشتريات(

العطاءات التنافسية طلب المناقصات )( iع أن يستخدم المشروع: )المرتبطة بالسلع والخدمات غير االستشارية: من المتوق  طرق الشراء  .أ
االختيار المباشر ( iv؛ )سابقًا( ق التسو  طلب العروض ) (iii؛ )سابقًا( ةة الوطني  العطاءات التنافسي  ات الوطني ة )صطلب المناق( ii؛ )سابقًا( ةالدولي  

 .سابقًا( التعاقد المباشر)
( االختيار iiالقائم على الجودة والكلفة؛ )المستشارين الوطنيين والدوليين اختيار ( i: من المتوقع أن يقوم المشروع بـ )اختيار المستشارين .ب

المبني على مؤهالت االختيار ( vالمستشارين؛ )( االختيار على أساس مؤهالت iv( االختيار على أساس التكلفة الدنيا؛ )iiiبموجب موازنة ثابتة؛ )
 اختيار المستشارين الفرديين.( viiاالختيار المباشر؛ )( vi؛ )المستشار

ة .ج ات المملوكة من الدولة: ُيمكن أن ُيضطر المشروع إلى التعاقد مع  :المشتريات الخاص  االختيار المباشر للمؤسسات الحكومي ة والمؤسس 
 الختصاص" من أجل إنتاج البيانات الجغرافي ة والصور الجوي ة، إضافًة إلى المعهد المالي الذي يخضع الدفاع"مديري ة الشؤون الجغرافي ة التابعة لوزارة 

ج من األنظمة حيث تكون  3.23المادة  3د بما يتماشى مع القسم و بنك الدولي تحديد أهلي ة مثل هذه العقاللبناء القدرات. وسيتعي ن على مالي ة وزارة ال
من نوعها أو مؤسسات المقترض ذات طبيعة  فريدة  التي يعرضها بيان النفقات  االستشاري ةري ة أو الخدمات االسلع واألشغال والخدمات غير االستش

 واستثنائي ة بفعل غياب البدائل المناسبة من القطاع الخاص أو بحكم إطار العمل التنظيمي أو بفعل أهمي ة المشاركة في تطبيق المشروع.
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من التعمير و ولة من قروض البنك الدولي لإلنشاء و منع ومكافحة الغش والفساد في المشاريع المم  ب المعنيةتوجيهية المبادي التسري على المشروع و  .31
 1واعتباًرا من  2011 كانون الثاني/تنقيحها في ينايرتم  و  2006 تشرين األول/أكتوبر 15 والتي صدرت فياعتمادات ومنح المؤسسة الدولية للتنمية، 

 .2016 حزيران/يوليو
ومن المتوق ع  من الموظفين الفنيين لدى وزارة المالية.المشروع بوظيفة الشراء ويحصلون على الدعم  إدارةسُيكل ف أخصائيو المشتريات في وحدة : الموظفون  .32

دارة من مكتب وزير الدولة لشؤون اإلصالح اإلداري توفير الدعم الفن ي لنشاطات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ناهيك عن المشاركة في عملي   ة التقييم وا 
 العقود. 

د قسم المشتريات في الدليل: ات المشروعدليل عملي   .33 دارة العقود. وهو يتضم ن وثائق العطاءات المعياري   سيحد  التي ستستخدم في ة طرق معالجة المشتريات وا 
 ت والترتيبات المتوقعة من آلية تقديم الشكاوى.بات حفظ السجال  يتناول متطل   المشروع. كما

الخاصة بالمشروع باستخدام أداة "التتبع الممنهج للمبادالت في مجال تطوير خطة المشتريات ب المديري ة العام ة للشؤون العقاري ة ستقوم: المشتريات ةخط .34
د المراجعات التي سيقوم بها البنك الدولي. STEPالمشتريات" ) هذا وقد (. وتحد د هذه الخطة خيارات نهج السوق وطرق االختيار والترتيبات التعاقدية كما تحد 

الموافق  ص عن خطة المشترياتوفي ما يلي ملخ   .السنة األولىفي التي سُيعمل بها واإلختصاصات لمشروع ل الملخ صةخطة المشتريات  جرى التفاوض على
 :عليها

 
 طرق االختيار والجدول الزمني ذكر ة معاألساسيّ  بالمهامة الخاصة االستشاريّ  الخدمات-1الجدول 

 
 

 
 
 

 والجدول الزمنية مع ذكر طرق الشراء ة والخدمات غير االستشاريّ . شراء السلع واألشغال األساسيّ 2الجدول 
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 .في السنة والقيام بالمراجعة الالحقة للمشتريات مرة واحدةسنويًا تين مر  من المتوقع إرسال بعثة اإلشراف  .35
 

 ص المخاطرملخ  
( التوظيف: ii؛ )الضوابط والموازين المستقلةة بالمشتريات: عدم كفاية مساءلة القرارات الخاص  ( i: )ما يلي بالمشتريات ةالمرتبط تشمل المخاطر .36

( تغليف ivة وتنفيذ المشروع بسبب النقص في التخطيط المؤاتي؛ )( التخطيط: التأخير في معالجiiiتقادم المعارف المرتبطة بإدارة المشتريات والعقود؛ )
متعلقة قرارات الالتقويم ومنح العقود: التدخل السياسي في ال( vتقديم العطاءات لعمليات الشراء المنتظمة نفسها؛ ) تكرارالمشتريات: التأخير في التنفيذ بسبب 

م النتائج؛ )النظام بسبب النظفي الثقة  غيابالشكاوى:  معالجة (vi؛ )بالمشتريات  ( الرقابة على المشتريات:viii( إدارة العقود؛ )viiام غير الكفء الذي ال يقد 
 يمكن أن يؤدي النقص في الرقابة العامة إلى االستغالل والفساد.

اتخاذ القرارات وتقديم المبررات لدى  الذي تستغرقه عملي ةالوقت  راجعةمإدراج  (i): بالمشتريات ةالمرتبط المخاطرالية للحد  من ات خاذ التدابير الت ُيقترح .37
( الموافقة على برنامج تدريبي )داخلي/خارجي( ُينف ذ على طول مدة المشروع ويكون مهم ًا iiالمستقل؛ )التدقيق  دفتر شروطتجاوز القرارات المذكورة في 

شراك الموظفين الحiiiوعمليًا في آن؛ ) كوميين ( القيام باإلجراءات المؤاتية لتقديم الدعم المناسب )الموظفون والتدريب واألدوات( لتولي مهام إدارة المشتريات وا 
( vة؛ )ة الوطني  ( إعداد نموذج مقبول من وثائق العطاءات بالنسبة إلى العطاءات التنافسي  iv)الفنيين/موظفي المشتريات( في أنشطة المشتريات؛ )الحاليين 

ة لتقديم الشكاوى واتخاذ نهائي  ( تحديد المواعيد الviالتأك د من أن  معايير التقويم واضحة وقابلة للقياس من الناحية النقدية ورصد االمتثال للمعايير المحددة؛ )
دراج هذا الشرط كجزء  viiالقرارات من قِّبل الوكالة؛ ) ات من صالحي   ( إنشاء نظام معني برصد وتسريع التعديالت التي تخضع لها العقود أو تغيير الطلبات وا 

والمعلومات األخرى ذات الصلة كحد  أدنى وبصورة مؤاتية )أي ( الموافقة على نشر القرارات الخاصة بالمشتريات viiiات المشتريات؛ و )التدقيق في عملي  
 .18على الموقع اإللكتروني أو النشرات الصحفية(

 
 التأثيرات البيئية واالجتماعية )بما في ذلك الضمانات الوقائية(

( OP/BP 4.01) 4.01وهو يتطل ب تقييمًا بيئيًا جزئيًا بموجب السياسة التشغيلية/اإلجراء الخاص بالبنك  "ب"ينتمي المشروع إلى الفئة التأثيرات البيئي ة:  .38
. ولكن، سينتج عن أعمال التجديد أو على نطاق  واسع  أو ال عودة عنها ة ملحوظةالتي تتناول التقييم البيئي. ولن يترتب عن أنشطة المشروع أي تأثيرات بيئي  

ن "أ" والمرتبطة بالمرفق الفني والمساحة المكتبية تأثيرات  الطفيفة المخط   دنيا. وستشمل هذه التأثيرات البيئية الغبار والضجيج  بيئية   ط لها في إطار المكو 
                                                 

 .مثاًل على موقع الكتروني أو نشرة صحفي ة  18
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دارة المخلفات.  ة التي يجب على البيئي  ة لتنص  على الشروط والمبادي التوجيهي   19خط ة اإلدارة البيئي ة جرى إعدادومسائل مرتبطة بالسالمة في الموقع وا 
ة والسالمو  أعمال التجديد الطفيفة أو التركيب أو األعمال الصغيرةاتخاذها بحيث ُتراعي المقاولين المسؤولين صغار  لهذه . و والشروط البيئي ة ةمعايير الصح 
أ منها. وستكون وحدة إدارة المشروع مسؤولًة عن التأك د من التزام ة في وثائق العطاءات لتشك ل جزءًا ال يتجز ة البيئي  سُتدرج الشروط والمبادي التوجيهي  الغاية، 

 .مؤاتية   المقاولين بهذه الشروط وأن ه سيتم  رصد هذه التدابير واإلشراف عليها بصورة  
إجمالي ة  من تركيز المشروع  ة  التأثيرات بصور . وتستمد إيجابي ة   اجتماعي ة   التأثيرات االجتماعي ة: من المتوق ع أن ُيحدث المشروع بصورة  إجمالي ة تأثيرات   .39

ن.  على زيادة قدرة القطاع العام والشفافية ووفرة المعلومات. في ما يلي تفصيل التأثير بحسب كل  مكو ِّ
نان "أ" و"ب" في قدرة الرجال والنساء على الوصول على المعلومات بشأن األراضي والعقارات ناهيك عن زيادة وصولهم إلى  .40 البيانات سيؤث ِّر المكو ِّ

ن نشاطات تالمكاني ة. يتض الجغرافي ة لفهم كيفي ة وصول عزيز وصول المجموعات المستضعفة إلى المعلومات بما في ذلك االستشارات م ن تصميم هذا المكو ِّ
ا المساعدة على هذه المجموعات إلى البيانات حول الملكي ة، والعقبات أمام استخدام أنظمة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ووضع األنظمة التي من شأنه

ولوجيا المعلومات واالتصاالت بما في ذلك خيارات البنى التحتية األخرى لتكنوكافة سيتم إنشاء قواعد بيانات التغل ب على هذه العقبات. وباإلضافة إلى ذلك، 
 برباأع األسر على تسجيل يشج  . وهذا  يتم اختيارهن عادة كمالك أساسينساء اللواتي العلى البشكل خاص  ، مم ا سيعود بالفائدةمتعددين مالكينإلدراج 

الرجال  المكاني ة الجغرافي ة البيانات. سوف تسمح إلى األراضي وحقوق الملكية ساءالن من وصولالتالي سواء كانوا رجااًل أو نساًء، مم ا يزيد باألسر المعيشية 
دهم بالمعلومات التي قد يحتاجونها  استخداموالنساء بالحصول على معلومات  أفضل حول   االستثمار فيأو  للعيشاألراضي ووفرتها مما من شأنه أن يزو 

 األعمال. 
نصافًا من شأنه أن يول ِّد ضرائب عادلة. ومن  إيجابي ةً  اجتماعي ةً  سوف ُيحدث المكو ِّن "ج" تأثيرات   .41 نتيجة تأثيرها في إقامة نظام تخمين أكثر شفافيًة وا 

ان وتعزيز التخطي ط على المدى شأن نظام تخمين  أكثر وضوحًا أن ُيحدث تأثيرات اجتماعي ة إيجابي ة عن طريق توضيح قيمة العقارات التي يملكها السك 
من األفراد المستضغفين  صغير   أن يتأث ر عدد  ت والتصر ف بها ناهيك عن تعزيز الوصول إلى أسواق االعتمادات. من الممكن البعيد حول استخدام الموجودا

تحديد هذا النوع  سلبًا في حال جرى تقييم ممتلكات على أن ها ذات قيمة أعلى وبالتالي ذات عبء  ضريبي  أعظم يؤث ر في القدرة على تسديد الضرائب. وسيتم
ن "ه" وسوف تتاح المساعدة الفني ة حول التلطيف من هذه اآلثار للعميل. وباإلض من افة إلى ذلك، التأثير في التقييم االجتماعي على أن ه جزء من المكو ِّ

ن "ه" بحيث ُتساعد على تحديد هذه المخاطر  رفع المظالمسُيساعد المشروع العميل على وضع آلي ات   منها. والتلطيفضمن المكو ِّ
ن "د" تأثيرًا اجتماعي ًا إيجابي ًا. ومن خالل تحديد أراضي الدولة، سوف يدعم  تحسينمن المتوق ع أن ُيحدث و  .42 إدارة أراضي الدولة المدعوم من المكو ِّ

ات الدولة اإلجمالي ة. المشروع حكومة لبنان على التخطيط بشكل  أفضل الستخدام الموجودات التي ُيمكن بدورها أن تفيد المواطنين من خالل تعزيز فعالي  
األفراد غير المستضعفين الذي يستغل ون الشكوك  تتضم نولكن من الواضح أن  هناك تعدي ات على أراضي الدولة. تفيد المحادثات اإلجمالي ة بأن  التعدي ات 
ن لن يؤث ِّر في الحق  بالملكي   يؤث ِّر في استخدام األرض أو شغلها أو يول د  نة وبالتالي لحول أراضي الدولة ناهيك عن شاغلي األراضي الفقراء. ومع أن  المكو ِّ
ون التقييم ظاميين. وسوف يكها غير النفي ذلك شاغلي حالة إعادة توطين غير طوعي ة، سوف يسبب المشروع مخاطر لشاغلي أراضي الدولة الحاليين بما

ن "ه" األداة األساسي ة التي تستخدماالجتماعي الذي يتم بم  في سبيل التلطيف من خطر تعد ي المجموعات المستضعفة على أراضي الدولة.  وجب المكو ِّ
ن "ه" تأثيرات   ُيحدث .43 على نشاطات إشراك المواطنين، وآلي ات جبر الضرر المقترحة وتطبيق مشروع التقييم االجتماعي.  اجتماعي ًة إيجابي ةً  المكو ِّ

ن ) خدمة المواطن في سبيل تحسين الخدمات التي يتلق اها المواطن ناهيك عن حصوله  ميثاقع ( وض1وتتضمن نشاطات مشاركة المواطن في هذا المكو ِّ
والترويج الستخدام الخدمات.  المديري ة العام ة للشؤون العقاري ة( نشاطات التواصل مع العموم في سبيل زيادة الوعي بشأن نشاطات 2على المعلومات؛ و)

، ومنها النساء. وباإلضافة إلى قاصرةً  أو التي تتلق ى خدمات   المستضعفةوسوف يتم تصميم خدمات مشاركة المواطن بطريقة  تسمح بوصولها للمجموعات 
ل المشروع "ه" آلي ة جبر الضرر لدى  د المواطنين بآلي ة  توف ر المعلومات المرتجعة حول نشاطات التي سوف تزو ِّ  المديري ة العام ة للشؤون العقاري ةذلك، يمو ِّ

سيتم تمويل تقييم تأثير المشروع االجتماعي لتحليل على تحديد اآلثار السلبي ة المحتملة على األفراد واألسر بما في ذلك المستضعفين منهم.  المديري ة وُتساعد
نات  أثر ان المجموعات االجتم للمشروع علىمختلفة الالمكو ِّ اعي ة المختلفة مع التركيز بشكل  خاص  على تحديد سبل تأثير المشروع السلبي ة في السك 

ز التقييم االجتماعي على فهم تأثير المكو ِّ  بشأن األراضي التي تملكها  ر ُيعطي الحكومة مزيدًا من الوضوحن  األخين "ج" بما أالمستضعفين. وسوف ُيرك 
ات المتصلة بوجهة استخدام هذه الموجودات خطرًا على المعتدين. سيسمح التقييم االجتماعي بتقييم إطار العمل القانوني الي ُيمكن أن تمث ِّل القرار وبالت

ن. وحيث يحتاج التقييم لحماية مستخدمي أراضي الدولة المستضعفين غير النظاميي وبتطبيق مقاربات الحكومة حيال عدم النظامي ة وسوف ُيدلي بتوصيات  
نات األخرى في سبيل تقييم اآلثار بشكل  أفضل، سوف يجري العمل على التقييم االجتماعي في إلى  االجتماعي تجميع بعض المعلومات من خالل المكو ِّ

لي  شامل وجردة أولي ة ألراضي الدولة. وسوف يتضم ن التقييم االجتماعي تدابير التلطيف/اإلجخالل مرحلة التطبيق وال سي ما بعد إ دارة الخاصة راء تخمين  أو 
 بالمخاطر االجتماعي ة التي تم  تحديدها. 

صالحات مؤسسي ة، وع كناية عن تحسينات تقني ة وتطو وحيث أن  المشر  .44 على  متمايزةً  ال ُيحدث تأثيرات  فهو ير البيانات وتحسين الوصول إليها وا 
ل عند الحاجة بحيث يكون التأ في المستفيدين الذكور واإلناث متساويًا. هذا وستكون التوجيهات السياسي ة ير ثالنوع االجتماعي. ولكن  اإلصالحات سوف ُتفص 

                                                 
 تباعاً. 2017حزيران/يونيو  30و 2017حزيران/يونيو  16تّم نشر خّطة إدارة البيئة الخاّصة بالمشروع في داخل الدولة وفي البنك الدولي بتاريخ   19

http://www.lrc.gov.lb/sites/default/files/styles/EMP.pdf 

http://documents.worldbank.org/curated/en/107861498547958817/pdf/SFG3452-EA-P159692-Box402916B-Public-Disclosed-6-27-2017.pdf 

http://www.lrc.gov.lb/sites/default/files/styles/EMP.pdf
http://documents.worldbank.org/curated/en/107861498547958817/pdf/SFG3452-EA-P159692-Box402916B-Public-Disclosed-6-27-2017.pdf
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تأثيرات االجتماعي ة التي ُيتيحها المشروع مراعيًة لشؤون النوع االجتماعي وعند االقتضاء، سوف يجري تحليل التأثيرات المتمايزة على النوع االجتماعي )وال
الذكور  المستفيدين ىإلل التي ُتعد  جزءًا من المشروع بطريقة  تسمح بوصولها صم تصميم حمالت اإلعالم والتوا(. وباإلضافة إلى ذلك، سوف يتشاملة   بصورة  

اها الرجال والنساء في الحصول على المعلومات.  واإلناث ومع االعتراف بالسبل المختلفة التي يتوخ 
على شغل  االجتماعي والنزاع. وحيث أن ه ال يتضم ن نشاطات قد ُيحدث تأثيرات  ك سعلى التما إيجابي ةً  ومن المتوق ع أن ُيحدث المشروع تأثيرات   .45

ن المعل لة األراضي والتسجيل، فمن غير المتوق ع أن ُيحدث تأثيرًا مباشرًا في الالجئين أو المجموعات المضيفة. ولكن من المحتمل أن ُتحس  ومات المتص 
النزاعات الخاصة والتي ُيمكن أن تنشأ كما ُيمكن أن ُتساعد الحكومة على إدارة استخدام األراضي  عالجةمباستخدام األراضي بما في ذلك أراضي الدولة في 

 بشكل  أفضل في زمن  تزيد فيه الضغوطات على األراضي نتيجة أزمة الالجئين. 
صغيرة ، ار أو االختبارات التجريبي )ة( المنهجياالختبة األراضي أو بأي تأثيرات مترافقة على مالكيها. وباستثناء لن يتسبب المشروع بنزع ملكي   .46

أو حمالت تسجيل تعتبر بالغة الخطورة بسبب تعقيدات متعددة  ميداني   مسح   متابعة االستثمار في هذا المشروع، لن يشمل هذا المشروع أي  الحجم الممه دة ل
عليها بسبب ارتفاع  ةالممارسالضغوطات  وتناميي عليها فاع مستوى التعد  وبسبب النقص في التحديد الواضح ألراضي الدولة وترسيم حدودها واحتمال ارت

قيمة  ولكن  االستثمار في تقييم. وبالتالي لن يجري التأثير على إشغال األراضي ولن يتسب ب المشروع بأي إعادة توطين قسرية. البالدعدد الالجئين في 
ن "ج" سيشمل ترسيم حدود المباني وتحديدها ألغراض ضريبي   ن "د" البيانات الخاصة بأراضي الممتلكات في إطار المكو  من مصادر  ةالدولة، وسيجمع المكو 

لن تغي ر الحقوق القائمة لم ُترسم حدودها أو ُتسج ل في السجل المساحي. وبالرغم من أن  هذه األنشطة  ممتلكاتمتعددة. ويمكن أن يكشف التحديد عن 
يجب على فريق العمل  ،استخدام األراضي أو إشغالها على أرض الواقع أو تؤد ي إلى إعادة التوطين القسري  فيالمرتبطة بالممتلكات وبالتالي لن تؤث ر 

   الحكومية.إدارة األراضي  تدابير فيالبيانات المنتجة الخاصة بالمشروع تأثير  دالوقوف عنلمشروع االمعني ب
 

 الرصد والتقويم
( الرصد المنتظم لمخرجات أداء المشروع ونظام 1ة المشروع. وسيشمل رصد المشروع مجاَلْين: سيكون الرصد والتقويم ضرورَيْين في تحديد فعالي   .47

رة؛   أراضي الدولة المجرودةو التقويم الذي سُينشأ في األشهر القليلة األولى من مرحلة تنفيذ المشروع. وسيرصد هذا النظام عدد الخدمات اإللكترونية المطو 
نصف سنوي )ثالثة  مسوحات المنتظمة التي يخضع لها العميل على أساس  سُتعنى ال( 2. ها نظام التخمين اإلجمالي الخواألحياء/البلدي ات التي يشمل

ة حياة المشروع(  د خط األساس باستطالع مسوحات في اإلجمال خالل مد   خالل السنة األولى من مرحلة تنفيذ المشروع.في رضا العميل. وسُيحد 
ن ما أيضاً يس لالمشروع ل إدارةوظيفة الرصد والتقويم في وحدة  موظف مسؤول عن سيتم تعيين .48 اإلحصاءات تحليل لتقديم التقارير اإلحصائية وحسب وا 

م إلى  في م الربع سنوية والتي سُتقد   .الدولي البنكو  المديري ة العام ة للشؤون العقاري ةتقارير التقد 
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 : خطة دعم التنفيذ3الملحق 
 

 البلد: لبنان
 تحديث نظام إدارة األراضيمشروع 

 
 

 
 استراتيجية ونهج دعم التنفيذ

دة تنفيذ تدابير الحد  من المخاطر  في دعمالبنك الدولي  دورتصف خطة دعم التنفيذ  .1 ة م المشورة الفني  ية وتقدات المنهجي  في أداة تصنيف مخاطر العملي  المحد 
ويكمن الهدف األساسي من خطة دعم التنفيذ في التأك د من منح العقود في الوقت  الهدف اإلنمائي للمشروع.ة لتسهيل تنفيذ أنشطة المشروع وتحقيق الضروري  

 المديري ة العام ة للشؤون العقاري ةفي الوقت المناسب من قبل  هاالمخرجات واتخاذ القرارات بشأن مراجعةالمناسب وجودة مخرجات المستشارين بما في ذلك 
 وتحويل المعلومات الفعالة وااللتزام بالجدول الزمني للتنفيذ.

د أيضًا خطة دعم التنفيذ متطلبات الحد  األدنى لتلبية الموجبات االئتمانية الخاصة بالبنك الدولي.  .2 إعداد التقارير التحضيرية على وسيجري التركيز تحد 
 وحل ها. مبكر   كتشاف المشاكل في وقت  والتدقيق والمساءلة وتدابير االمتثال الفني للتأك د من ا

الً  اً تقرير  المديري ة العام ة للشؤون العقاري ةالمشروع/ إدارةستعد  وحدة  .3 م المحرز على صعيد تنفيذ المشروع على أساس   مفص  نصف سنوي األمر الذي  عن التقد 
د   قيام بالمراجعات األساسيةكأساس ُيستند إليه لل الميداني ةوسُتستخدم هذه التقارير المترافقة مع الزيارات مشاكل التنفيذ. يرصد المشروع و  نشاطات وضعسيحد 

م المحرز على صعيد التنفيذ والوصول إلى اتفاقية بشأن: ) استهدافها في دعم و المجاالت التي تتطلب تعزيز بناء القدرات ( iiج المراجعات؛ )ئنتا( iللتقد 
طة المشروع الجدول الزمني للتنفيذ والتحقق من االتساق ما بين أنش مراجعةعند االقتضاء، ( ivالمناهج المتبعة لحل  المشاكل في التنفيذ و)( iiiالمشاريع؛ )

م وحدة  على النحو المخط ط له اية السنة في نه مشترياتوالتدريب وخطة وموازنة خاضعة للتحديث،  ،ةالمشروع خطَة عمل سنوي   إدارةوخطة التمويل. وستقد 
 البنك الدولي. التقويمية للسنة التالية لكي ال يعترض عليها

م فريق المشروع لدى البنك الدعم لتنفيذ المشروع بفعالية وفي الوقت المناسب من خالل الجمع ما بين اإلشراف المنتظم واالتصال  .4 مقر العميل من البسيقد 
ق ل . وسُتبذل الجهود لتعيينالمحلي ةة ي  وبعثات دعم التنفيذ نصف السنو ( ةة/بصري  )عن طريق وسائل سمعي   الرئيسي البنك مكتب لمشروع في شؤون امنس 
سيكون المكتب القطري مقر و . المديري ة العام ة للشؤون العقاري ة ودعم التنفيذ في الوقت المناسب من قِّبل ةً في بيروت لتقديم خدمة إشراف أكثر فعالي   الدولي

 المسؤولين عن المشتريات واإلدارة المالية وهم سيقد مون أيضًا الدعم والتوجيهات في الوقت المناسب. األساسيين في فريق البنك بما في ذلكاألعضاء 
 

 متطلبات خطة دعم التنفيذ والموارد
قيمة الممتلكات والمعايير الفنية الجغرافية وأعمال  وتقييمساحي وتكنولوجيا المعلومات تعتبر المعارف الفنية المرتبطة بالسجل العقاري والم. ةالمدخالت الفنيّ  .5

ة المؤاتية والتقييم العادل لضمان المنافسة العادلة من خالل المواصفات الفني  الهندسة واإلشراف في المواقع عناصر ضروريًة لمراجعة وثائق العطاءات 
وسيقوم فريق المشروع االلتزامات التعاقدية. لضمان تلبية  لضروري القيام باإلشراف الفني  خالل تنفيذ المشروع، من افي ة للعطاءات/العقود. و للجوانب الفني  

ة على  منتظم   ة األخرى على أساس  ة والوكاالت الحكومي  ة والمحلي  إلى المكاتب اإلقليمي   ةالمشروع بالزيارات الميداني   إدارةلدى البنك وموظفو وحدة  طول مد 
م   كنولوجيا المعلومات واالتصاالت ومراجعة أنشطة المشروع.نشر تالمحرز على صعيد تنفيذ المشروع لمراجعة التقد 

م أخصائي اإلدارة الم. المتطلبات والمدخالت االئتمانية .6 ة تنفيذ المشروع. وسيدعم الفريق  الية وأخصائي المشتريات لدى البنكسيقد  التدريب على طول مد 
سيتواجد أخصائي اإلدارة المالية ة وتحسين كفاءة إدارة المشتريات. تعزيز قدراتهما المالي  في مجال  المديري ة العام ة للشؤون العقاري ةالمشروع/ إدارةوحدة 

ة بالتالي على تقديم الدعم في الوقت المناسب. وسيجري اإلشراف على ترتيبات اإلدارة المالي  وأخصائي المشتريات في الميدان على الدوام وسيكونان قادَرْين 
م الدعم في الوقت المناسب لتلبية احتياجات العمالء. من خطة اإلشراف على المشروع  نصف سنوي كجزء على أساس   سيجري اإلشراف على وسُيقد 

سيدعم البنك الدولي تنفيذ اإلدارة المالية القائمة على المخاطر ة، في ما يتعلق باإلدارة المالي  لبه العميل. المشتريات في الوقت المناسب على النحو الذي يط
تنفيذ  لدىواإلشراف عليه. ة بتنفيذ المشروع من بعثاته المعني  كجزء    منتظمة   على فترات  واإلشراف ضمن األشهر الستة من تاريخ بدء تنفيذ المشروع ومن ثم  

ة الفصلي   بها ة غير المدققالتقارير المالي   ( مراجعةiة الخاصة بالمشروع وفقًا للطرق التالية: )المشروع، سيشرف البنك الدولي على ترتيبات اإلدارة المالي  
ة الموصى بها في خطابات اإلصالحي   اإلجراءاتة الخاصة بالمشروع وخطابات اإلدارة الخاصة بالمدقق و ة السنوي  عن البيانات المالي  الخاصة بالمشروع فضالً 

الخاصة بالمشروع؛ ة نظم المحاسبة والرقابة الداخلي  المجاالت التالية: )أ(  ، مراجعةالميداني ةخالل بعثات البنك الدولي في ( iiاإلدارة الخاصة بالمدقق؛ و)
أي ( ناظرة على النحو المعمول به؛ و )دة بما في ذلك األموال الملي  الموازنة والتخطيط المالي؛ )ج( ترتيبات الصرف والتدفقات الما )ب( ترتيبات إعداد

ة ة المعتمد من البنك الدولي في دعم التنفيذ وعملي  اإلدارة المالي  في ما يتعلق بموارد المشروع. وسيشارك أخصائي  فاسدة   حوادث تنطوي على ممارسات  
 اإلشراف كما هو مطلوب.
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م الضمانات الوقائي  : ةواالجتماعيّ ة ة البيئيّ الضمانات الوقائيّ  .7 ة لدى ة الدعم المنتظم في مجال تعزيز قدرات إدارة الضمانات الوقائي  ة واالجتماعي  ة البيئي  ستقد 
أ( القوانين والممارسات القائمة؛ ب( الحوكمة وأبعاد االقتصاد  بتقييماألخصائي االجتماعي  . وعلى وجه الخصوص، سيقومالمديري ة العام ة للشؤون العقاري ة

ا. وفي حال ارتفاع المخاطر المرتبطة تنفيذهات اإلخالء لدى ؛ وج( تعق ب سجل عملي  حيال الالنظامي ةالسياسي في النهج الذي تت بعه الحكومة اللبنانية 
المناقشات  تتمحور حولإلخالء، سيعد  األخصائي االجتماعي استراتيجيًة إلدارة المخاطر بشأن زيادة عمليات ااتخاذ القرارات  لينتج عن ذلكبالمشروع 

 المجتمع األكبر النظامي.في  ةغير النظامي   ةالقانوني و/أو إدراج المجتمعات المحلي   الخاصة بسياسات اإلخالء القسري وتنظيم اإلشغال غير
 

 الوقت محور التركيز المهارات الضرورية  

.  

 مات/الرصد والتقويالمشروع/العملي  إدارة 
 السجل المساحي وعلم مساحة األرض

 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
 القانونية الشؤون 

 ةاإلدارة المالي  
 المشتريات

 شؤون االجتماعيةال
 الشؤون البيئية

 

الكبيرة عقود البدء إبرام 
الدعم االستشاري المرتبطة ب

وثائق العطاءات؛  ومراجعة
ترتيبات الرصد والتقويم/تحديد 
خطوط األساس؛ الدعم مع 

 ؛ بناء القدرات المؤسساتية

أول اثنْي 
 عشر شهراً 

 الرصد والتقويماإلشراف و  كما سبق  
12 – 48 
 شهراً 

 غير ذلك الرصد والتقويماإلشراف و  كما سبق  
 

 مزيج المهارات الضرورية

 المهارات الضرورية أسابيع التوظيفعدد  عدد الرحالت التعليقات

 ُتعد ل سنويًا 

 إدارة المشروع السنة في 10 السنة في 2

 العمليات السنة في 4 السنةفي  2

 إدارة األراضي/ السنة في 5 السنة في 2
 الشؤون القانونية

 أخصائي في السجل المساحي السنة في 5 السنة في 2

 تكنولوجيا المعلومات خبرات السنة في 6 السنة في 3

 يةالشؤون االجتماع السنة في 2 السنة في 1

 الشؤون البيئية السنة في 2 السنة في 1

 المشتريات السنة في 2 

 ةة العام  المالي   السنة في 1 

 االتصاالت السنة في 1 
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 : التحليل االقتصادي4الملحق 

 البلد: لبنان
 األراضيتحديث نظام إدارة مشروع 

 
ز الملحق على المنافع القابلة للقياس ويعرض إدارة األراضي  نظام ة الخاصة بمشروع تحديثة والمالي  االقتصادي   هذا الملحق المنافعيدرس  .1 في لبنان. وسيرك 

يعكس درجة الخطورة  في المئة 15تفترض جميع النماذج التي يستعرضها هذا الملحق معد ل حسم كبير بنسبة  .بإيجاز المنافع غير القابلة للقياسفي نهايته و 
ة  سنوات في المرحلة األولى لفترة ما بعد المشروع. ُيراعي تصميم المشروع التأثير على المدى البعيد  5سنوات للتنفيذ و 5سنوات منها  10في البالد لمد 

، ولكن ها في حال تصميمها على النحو المناسب، االستثمارانتهاء مرحلة  قربلمنافع االقتصادي ة واالجتماعي ة لمشاريع األراضي تبدأ عند حيث أن  العديد من ا
اها المشروع العشر سنوات فترةُيمكنها أن تدر  منافع أبدي ة. على سبيل المثال، إن  الزيادة في عائدات المديري ة العام ة للشؤون الجغرافي ة ستتجاوز  . 20التي يتوخ 

طة األ ة عشر سنوت هي فترة منطقي ة تسمح بمراعاة منافع المشروع قصيرة إلى متوس  ل من دون الوقوف عند المنافع طويلة األجل التي كانت جوعليه فإن  مد 
 لتحصل من دون تمويل البنك.  

ر الفئة األولى المنافع وتفترض عدم تطبيق أي تغييرات تشريعية. وتقد ر ة والمالي  تنقسم المنافع االقتصادي   .2 ة القابلة للقياس والتي تم  تحديدها إلى فئَتْين. تقد 
 الفئة الثانية المنافع وتفترض تطبيق التغييرات التشريعية المؤاتية. 

ن "ج" المحر ك األساسي للمنافع المالي   .3 ، من المتوقع أن ينشأ التأثير المالي عن ةعدم القيام بأي تغييرات تشريعي   افتراض وعلىة القابلة للقياس. يعتبر المكو 
طريقة معيارية  ال. ولكن، لمصر ح عنهالمعامالت امن سعر  في المئة 5تطوير مؤشرات األسعار الخاصة بالعقارات. وحاليًا، تساوي رسوم نقل الملكية 

م تطوير مؤشرات أسعار العقارات وخرائط قيم األراضي للموجوداتللتحقق من سعر المعامالت المصر ح عنه من خالل مقارنته بالقيمة السوقية الفعلية  . سيقد 
مماثل في األردن أدى إلى  تدبير. وقد ُطب ق يحعن االحتيال في التصار للمقارنة المعيارية يمكنهم الكشف بواسطته بسهولة أكبر إلى المسجلين نظامًا شفافًا 

نهجًا أكثر تحفظًا ويفترض أن  ضرائب نقل في جمع ضريبة نقل الملكية في السنة األولى من التنفيذ. ولكن  هذا التحليل يت بع  في المئة 30بنسبة  زيادة  
مليون دوالر  500 الذي يساوي  المديري ة العام ة للشؤون العقاري ةبحلول العام األخير من المشروع. وبما أن  دخل فقط  في المئة 10سترتفع بنسبة  الملكية
مليون دوالر أميركي أو  550رسوم نقل الملكية دخاًل بقيمة في  في المئة  10الزيادة بنسبة  ير على رسوم نقل الملكية، ستحق قيعتمد إلى حد  كب أميركي
فقط من الدخل  في المئة 50على سبيل التحف ظ في األرقام، يفترض النموذج المالي أن  نسبة  .مليون دوالر أميركي في السنة 50يساوي  ا  إضافي ا  مبلغ

  مليون دوالر أمريكي. 25ُتعزا إلى المشروع، مما يول ِّد تقديرًا سنوي ًا قيمته  يأميركمليون دوالر  50السنوي اإلضافي البالغة قيمته 
مليون دوالر في السنة، إال  أن  هذه المنفعة لن تظهر على الفور. وعليه، يفترض النموذج عدم وجود  25إمكاني ة ارتفاع المنفعة المالي ة تصل إلى ومع أن   .4

في العام الثالث والرابع والخامس على التوالي. وابتداًء  في المئة 70و 40و 10وذج منافع تتراوح بين ميفترض النو منافع في السنتين األوليين من المشروع. 
. وهذا ُيعزا إلى حقيقة أن  مؤشر أسعار العقارات في المئة 100من العام السادس، وهو السنة األولى من مرحلة ما بعد المشروع، يتوق ع تحقيق منافع بنسبة 

ك عن صافي القيمة الحالي ة ناهيتفاصيل التفقدات النقدي ة المالي ة المتوقع ة  3في الرسم وخرائط تخمين األراضي سوف تستكمل وتستخدم في نهاية المشروع. 
 الداخلي ة.  العائداتومعد ل 

ر الملحق  .5 دارة أراضي الدولة ة الوطني  لبنية التحتية الخاصة بالبيانات المكاني  ا التي ستدر ها القابلة للقياس ةاالقتصاديالمنافع هذا وُيقد   إدخال أي من دون ة وا 
دارة أراضي الدولة ُيمكن أن تتحقق من دون إصالحات تةتشريعي   تعديالت شريعي ة، . ولكن، بما أن  القيمة الكاملة المحتملة للبنية التحتي ة للبيانات الوطني ة وا 

من السيناريو مع التغييرات  في المئة 75الذي ال يفترض إدخال تغييرات تشريعي ة تصل إلى  وللسينارييفترض الملحق بأن  المنافع االقتصادي ة في السنة 
دارة أراضي الدولة. للبنيةمن هذا الملحق، منطق احتساب القيمة المحتملة الكاملة  9التشريعي ة. وتستعرض الفقرة   التحتي ة للبيانات الوطني ة وا 

 ة.ة إضافي  ة ومالي  اقتصادي  من المتوقع تحقيق منافع فخالل مدة تنفيذ المشروع، في  ريعية مؤاتيةإذا كان من الممكن تنفيذ أي تغييرات تش .6
ن "ج" فرض الضرائب على األراضي والممتلكات ة القابلة للقياس، بالنسبة إلى المنافع المالي   .7 يجب أن ينتج عن اإلصالحات التشريعية التي ينص عليها المكو 

وفرض معد ل ضريبي ة ي  الضريب القاعدةلي لدى إدراجها في وهي حاليًا غير خاضعة للضرائب. وبالتا خاليةة ملكي   280,000 منفي لبنان أكثر . الخالية
مليون دوالر أميركي  50بمعدل  والبلدياتمديري ة العائدات لترتفع حصيلة اإليرادات السنوية ، س21دوالرًا أميركيًا مقابل كل  عقار 183سنوي عليها يساوي 

                                                 
ر أن تكون نسبة المنافع المتوخاة في كل  سنة أعظم تفترض النماذج المالي ة واالقتصادي ة على حد   سواء عدم وجود منافع في خالل السنَتين األوليين ألن  بدء النشاطات وتحقيق النتائج س 20 وف يستغرق وقتًا. وعليه، فمن المقد 

ل في ما يلي تقديرات نسبة المنافع للتحليل المالي:  نتحليل االقتصادي بفعل درجة اليقيارنة مع الفي حال التحليل المالي بالمق في العام في المئة  10والسهولة في قياس نتائج المنافع المالي ة. وعلى سبيل المرجعي ة، ُتسج 
ة بالتحاليل االقتصادي ة إلى ما يلي: % بين العامين السادس والعاشر. وعلى نحو  مماثل  100و الخامس% في العام 70و الرابعفي العام  في المئة 40، الثالث في العام  فبي المئة 10، تصل تقديرات نسبة المنافع الخاص 
 . العاشرفي العام  في المئة 100وهلم ا جر ا حت ى نسبة  الرابعفي العام  في المئة 20و الثالث

 لمديري ة العام ة للشؤون العقاري ةالتقديرات الحالي ة من ا 21
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 يأميركمليون دوالر  50فقط من الدخل السنوي اإلضافي البالغة قيمته  في المئة 50على سبيل التحف ظ في األرقام، يفترض النموذج المالي أن  نسبة . سنويا  
مليون دوالر أمريكي. وبمعي ة المنافع المالي ة في هذا السيناريو الذي ال يلحظ تغييرات تشريعي ة، يصل  25ُتعزا إلى المشروع، مما يول ِّد تقديرًا سنوي ًا قيمته 

منافع تتراوح  جالنموذليين. وعليه، يفترض مليون دوالر أمريكي. مجددًا ال يفترض النموذج تحقيق المنافع في السنَتين األو  50الدخل السنوي اإلجمالي إلى 
في العام الثالث والرابع والخامس على التوالي. وابتداًء من العام السادس، وهو السنة األولى من مرحلة ما بعد المشروع، يتوق ع  في المئة 70و 40و 10بين 

ل الداخلي للعائدناهيك عن صافي القيمة الحالي ة  المالي ةفع س للمنااالتدفق النقدي القابل للقي 3%. يستعرض الرسم 100تحقيق منافع بنسبة   . والمعد 
ي ومن المتوقع أن يؤد  القيم الرأسمالية.  على فُتبنىة التأجيري   القيم ة على الممتلكات مرتكزًة علىد الضرائب السنوي  و تحويل النظام كي ال تعيفترض المشروع  .8

 لن ُيطب ق هذا التحليل في هذه المرحلة.وبالتالي  سابق   تحليل   ولكن من الصعب تقدير هذه المكاسب في أي   في جمع اإليرادات. ة  زيادهذا اإلصالح إلى 
َنْين "ب" و "د" بشأن البنية ة القابلة للقياس، يمكن أن ينتج عن تشارك البيانات وتحسين اتخاذ القرارات بالنسبة إلى المنافع االقتصادي   .9 المدعوَمْين من المكو 

دارة أراضي الدولة بالتتابعة ة الوطني  ة للبيانات المكاني  التحتي   وتنتج هذه المنافع عن وفورات في الوقت والتكاليف بالنسبة إلى القطاَعْين العام والخاص.  وا 
ة من تشارك عديدة   قنوات   ين إدارة المخاطر في حال الكوارث وتحس تالقراراة اتخاذ عملي  تسهيل و البيانات ، تسقط من ازدواجي ة البيانات والمنافع المستمد 

، تشير الدراسات في غياب تحليل  اقتصادي  عميقالتأثير الدقيق تحديد وفي حين أن ه من الصعب  شري )بما في ذلك نماذج النقل( الخ.عوتحسين التخطيط ال
ُقد ر متوسط مكاسب البنية التحتية للبيانات في بلدان أخرى إلى تحقيق مكاسب ملحوظة. وعلى سبيل المثال، ة ة المكاني  بشأن قيمة المعلومات الجغرافي  

مالمكانية الوطنية في أربع ذا افترضنا أن  البلدان  في المئة 0.54زيلندا بـ وهولندا ونيو وهي أستراليا وكندا  ةة اقتصادات متقد  من الناتج المحلي اإلجمالي. وا 
من الناتج المحلي اإلجمالي.  في المئة 0.27مكاسب ملحوظًة بنسبة لذات الدخل المتوسط على غرار لبنان لم تحقق سوى نصف هذه المكاسب، تبقى هذه ا

مليون دوالر أميركي في  127.2من الناتج المحلي اإلجمالي في لبنان أي  ي المئةف 0.27بنسبة  القيمة المحتملة للبنية التحتي ة في لبنانوبالتالي ُتقد ر 
ر بـ  السنة وبالنظر إلى استثمارات المشروع، يفترض التحليل أن  . 222015مليار دوالر أميركي في العام  47.1على أساس الناتج المحلي اإلجمالي المقد 

الالحقة خمس السنوات التنفيذ المشروع و من  الخمس األولى سنواتال) العشر سنواتالة في نهاية فقط من إمكاناته اإلجمالي   في المئة 30ق لبنان سيحق  
 . مليون دوالر أميركي في السنة 38.2ويساوي ذلك لمشروع(. ل
مليون دوالر أمريكي، إال  أن  هذه المنفعة لن تظهر على الفور. وعليه، يفترض النموذج أن  38.2المالي ة يصل إلى  المنافعومع أن  احتمال زيادة  .10

في العام الرابع وهلم ا  في المئة 40و الثالثفي العام  في المئة 10ال منافع سوف تتحقق في السنَتين األوليين من المشروع بل يتوق ع تحقيق منفعة بنسبة 
وتنامي  وجالنض وزيادةفي العام العاشر. وُيعزا ذلك إلى حقيقة أن  المنفعة من البنية التحتي ة سوف تزداد مع مرور الوقت  في المئة 100جر ا وصواًل إلى نسبة 

 استخدام مجموعات البيانات.
ة من البنية ال .11 الذي ال يفترض تغييرات تشريعي ة، فمن المتوق ع تحقيق منفعة سنوي ة بنسبة  السيناريوتحتي ة، في أم ا في ما يخص  المنافع االقتصادي ة المستمد 

لقانوني ة من المنفعة السنوي ة التي كانت للتحقق في حال إدخال تغييرات تشريعي ة. أم ا هذه النسبة فهي ُتبنى على فرضي ة أن ه من بين الشروط ا في المئة 75
إنتاج البنية التحتي ة للبيانات الفضائي ة واستهالكها تحقيقًا لقرارات  ني رة. وعليه، فمن المفترض أال   وتعزيزنات العام ة التي يتم  إنتاجها للقرض، تشارك البيا

ذا أردنا أرقامًا متحفظة، فُيمكن افتراض  والسيناريالتي يدر ها  المنافعتكون   . في المئة 25تراجع  بنسبة الذي ال يفترض تغييرات تشريعي ة أقل  بكثير. وا 
ر البينة التحتي ة  ةالتدفقات النقدي ة للمنافع االقتصادي ة والقيمة الحالي ة الصافي 4ُيبي ِّن الرسم  .12 في السيناريوَهين أي مع أو من دون تغييرات  تشريعي ة. ومع تطو 

رة بـكامل إمكانات لبنان  من بلوغهذه المكاسب واالقتراب أكثر فأكثر أن تزداد ومع شيوع تشارك البيانات، من المفترض،  مليون دوالر أميركي  127.2 المقد 
 . وثيقة تقييم المشروعهذا المكسب هو مكسب على البعيد ولن يكون ورادًا في تحليل  في السنة ولكن  هذا التحليل ال ينسب هذه المنافع إلى المشروع فقط.

ن "أ".  وفورات الوقت والكلفة الناتجة عن وقت والكلفة من خاللتزداد اإلنتاجية المرتبطة بوفورات ال، المنافع غير القابلة للقياسى أخيرًا، بالنسبة إل .13 المكو 
، يعني ذلك تمك ن المديري ة العام ة للشؤون العقاري ة معالجة المعامالت. وبالنسبة إلى الذي تستغرقهالوقت  اختصار عنومن المحتمل أن تنتج هذه المنافع 

طلبات إضافية على المعامالت. وبالنسبة إلى المواطنين والشركات، يعني ذلك توفير الوقت الموظفين من معالجة المزيد من المعامالت مع افتراض وجود 
للطلب على  تحديد الطبيعة الدقيقةه من الصعب بالرغم من أن   مكاسب أخرى. ول دوتأسرع  المعامالت ستصبحمعالجة  أن  كاليف على حد  سواء بما التو 

ة موجودة اإلنتاجي   لمنافع ولكن ه يشير إلى أن  مكاسباة ووفورات الوقت والكلفة بالنسبة إلى كل مواطن وشركة، لن يقيس هذا الملحق هذه المعامالت اإلضافي  
 ويمكن أن تكون ملحوظًة في بعض الحاالت.

 
 لعائدالمعدل الداخلي لالقيمة الحالية الصافية و 
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ل الداخلي للعائد الخاص بهذا والمعد   الصافيةة بالمشروع لتقدير القيمة الحالي  الخاصة و ة القابلة للقياس ة والمالي  افع االقتصادي  نهذا القسم الم ُيعالج .14
 ة المرتبطة بهذا التحليل:بعض االفتراضات األساسي   في ما يلياالستثمار. 

 %.15معدل الخصم االعتبار ارتفاع الخطر اإلجمالي المرتبط بهذا المشروع، ُيفترض بأن يكون  بعينمع األخذ  •
تنفيذ المشروع والسنوات الخمس األخرى بالفترة الالحقة للمشروع. بالسنوات الخمس األولى من بينها ُتعنى ُتحتسب المنافع على مدى فترة عشر سنوات  •

ة تنفيذ هذه المشاريع ال تتن  المنافع المكتسبة من مشاريع إدارة األراضي التجارب التي تبي ن أويستند ذلك إلى  بل في وقت الحق. ولتحديد هذه حق ق خالل مد 
 سنوات على األقل. 5على مدى الفترة الالحقة للمشروع و  ، يجب النظر فيمنصفة   المكاسب بطريقة  

 ة.( مع التغييرات التشريعي  iiمن دون التغييرات التشريعية؛ و)( i: )واالقتصادي ة وجود سيناريوَهين ةالمنافع المالي  تستعرض  •
المتوق ع  ا التحليل المالي واالقتصادي عدم وجود منافع في خالل السنَتين األوليين ألن  بدء النشاطات وتحقيق النتائج يستغرق وقتًا. وعليه، منيفترض نموذج •

ائج المالي ة. وعلى سبيل األكبر وسهولة قياس النت ندرجة اليقي بفعلتحقيق منافع أعلى في كل  سنة في حال التحليل المالي بالمقارنة مع التحليل االقتصادي 
في العام  في المئة 70و الرابعفي العام  في المئة 40، الثالثفي العام  في المئة 10المرجعي ة، ُتسج ل في ما يلي تقديرات نسبة المنافع للتحليل المالي: 

ة بالتحاليل االقتصادي ة إلى ما يلي: بين العامين السادس والعاشر. وعلى نحو  مماثل، تصل تقديرات نسبة المنا في المئة 100و الخامس في  10فع الخاص 
 : . في ما يلي المنافع في كال الفترَتينالعاشرفي العام  في المئة 100وهلم ا جر ا حت ى نسبة  الرابعفي العام  في المئة 20و الثالثفي العام  المئة

 

 فترة ما بعد المشروع فترة التنفيذ 
 10السنة  9السنة  8السنة  7السنة  6السنة  5السنة  4السنة  3السنة  2السنة  1السنة  

 المنفعة المالية السنوية كنسبة مئوية من إجمالي المنافع المتوقعة سنوياً 
 

0.0% 0.0% 10.0% 40.0% 70.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

 %100.0 %80.0 %60.0 %50.0 %40.0 %30.0 .%20.0 %10.0 %0.0 %0.0 المتوقعة سنوياً المنفعة االقتصادية السنوية كنسبة مئوية من إجمالي المنافع 
 

ن "ج" والمنافع االقتصادي  ة للمشروع تنتج عن المكبالرغم من أن  المنافع المالي   • نين "ب" و "د"، ة تنتو  القيمة الحالية الصافية والمعدل تحليل يأخذ ج عن المكو 
ن "ه" المطبقة األنشطة  أخذسبَبْين. أواًل، لنات المشروع. وُيطب ق ذلك كامل التكاليف المرتبطة بكافة مكو   االعتباربعين الداخلي للعائد  بعين في إطار المكو 

 .على نحو حذر تقدير القيمة الحالية الصافية والمعدل الداخلي للعائد المرتبَطْين بالمشروعلى كامل المشروع. وثانيًا، التي تعود بالنفع عاالعتبار و 
 

خ صت النتائج . على أساس هذه االفتراضات، ُتحتسب التقديرات المرتبطة بالقيمة الحالية الصافية والمعدل الداخلي للعائد في الصفحة التالية. وقد لُ 10
معدل الخصم  يزيد عنصفر والمعدل الداخلي للعائد  تزيد عنة الصافية أن ه وبالرغم من أن  القيمة الحالي   جدير التنويهة في الجدول الوارد أدناه. األساسي  

 ة.ة واالقتصادي  %، يعتبر االستثمار قاباًل للتطبيق من الناحيَتْين المالي  15الذي يساوي 

 
 تشريعي ة تعديالت دون  من تشريعي ة تعديالت مع 

  المالي ة المنافع
 215.5 82.8 القيمة الحالية الصافية )بمليون دوالر أميركي(

 %58.2 %37.4 المعدل الداخلي للعائد )%(
 االقتصادي ة المنافع

 9.7 - القيمة الحالية الصافية )بمليون دوالر أميركي(
 %18.4 - المعدل الداخلي للعائد )%(

 

م في هذا الملحق، تعتبر المناف .13 ة وتتجاوز القيمة الحالية الصافية في التغييرات التشريعي   معة أكبر بكثير ع المالي  على أساس التحليل المالي المقد 
وعلى نحو  . ضعف 3.8بـ بالتغييرات التشريعيةالسيناريو الذي يفترض القيام بالتغييرات التشريعية القيمة الحالية الصافية في السيناريو الذي ال يفترض القيام 

يمة الحالي ة الصافية في سيناريو التغييرات التشريعي ة تتجاوز القيمة المالي ة الصافي مماثل، تكون المنافع االقتصادي ة أعظم لدى إدخال التغييرات التشريعي ة والق
 مر ة.  9.4الالتغييرات بمعامل  وسيناريفي 

ر الفترة التي يمكن للمديرية العامة للشؤون العقارية وحكومة لإلى التحليل المالي،  دوباالستنا .14  المشروع في ستثماراال استرجاع كلفةخاللها في بنان ُتقد 
في  أشهر 5سنوات و 4 بـو  أشهر بالنسبة إلى السيناريو الذي ال يفترض القيام بأي تغييرات تشريعية 7سنوات و 5 مليون دوالر أمريكي بـ 43البالغة قيمته 

 .سيناريو التغييرات التشريعي ة
 

 : المنافع المالي ة القابلة للقياس2الرسم 
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 للقياس القابلة المالّية المنافع

 ظالمشروع بعد ما فترة التطبيق فترة 

 10 السنة 9 السنة 8 السنة 7 السنة 6 السنة 5 السنة 4 السنة 3 السنة 2 السنة 1 السنة 

   تشريعّية تعديالت دون  من

 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 17.5 10.0 2.5 0.0 0.0 االنتقال ضريبة جباية زيادة

          43.0 المشروع كلفة

 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 17.5 10.0 2.5 0.0 43.0- النقدي ة التدفقات صافي

 %15 الخصم معد ل

 23.4 (التشريعي ة التعديالت دون )من  المالي ة للمنافع الصافية الحالي ة القيمة

 %24.2 (التشريعي ة التعديالت دون )من  المالي ة لمنافعل المعدل الداخلي للعائد

 المشروع بعد ما فترة التطبيق فترة 

 10السنة  9السنة  8السنة  7السنة  6السنة  5السنة  4السنة  3السنة  2السنة  1السنة  

 التشريعّية التعديالت مع

 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 35.0 20.0 5.0 0.0 0.0 زيادة جباية ضريبة االنتقال )االنتقال+الممتلكات الخالية(

          43.0 المشروع تكاليف

 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 35.0 20.0 5.0 0.0 43.0- صافي التدفقات النقدي ة

ل الخصم  %15 معد 

 89.8 التعديالت التشريعي ة( معالقيمة الحالي ة الصافية للمنافع المالي ة )

 %41.5 (التشريعي ة التعديالت ع)م المالي ة لمنافعل المعدل الداخلي للعائد

 
 القابلة للقياس االقتصادية : المنافع3الرسم 
 القابلة للقياس االقتصادّيةالمنافع 

 فترة ما بعد المشروع فترة التطبيق 

 10السنة  9السنة  8السنة  7السنة  6السنة  5السنة  4السنة  3السنة  2السنة  1السنة  

   من دون تعديالت تشريعّية

 28.6 22.9 17.2 14.3 11.4 8.6 5.7 2.9 0.0 0.0 إدارة أراضي الدولة ومنافع ةة الوطني  البنية التحتية للبيانات المكاني  

          43.0 كلفة المشروع

 28.6 22.9 17.2 14.3 11.4 8.6 5.7 2.9 0.0 43.0- صافي التدفقات النقدي ة

ل الخصم  %15 معد 

 1.8 )من دون التعديالت التشريعي ة( االقتصادي ةالقيمة الحالي ة الصافية للمنافع 

ل الداخلي للعائد  %15.8 )من دون التعديالت التشريعي ة( االقتصادي ةلمنافع ل المعد 

 فترة ما بعد المشروع فترة التطبيق 

 10السنة  9السنة  8السنة  7السنة  6السنة  5السنة  4السنة  3السنة  2السنة  1السنة  

 مع التعديالت التشريعّية

 38.2 30.5 22.9 19.1 15.3 11.4 7.6 3.8 0.0 0.0 ومنافع إدارة أراضي الدولة المكاني ة الوطني ةالبنية التحتي ة للبيانات 

          43.0 كلفة المشروع

 38.2 30.5 22.9 19.1 15.3 11.4 7.6 3.8 0.0 43.0- صافي التدفقات النقدي ة

ل الخصم  %15 معد 
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 16.7 )من دون التعديالت التشريعي ة( االقتصادي ةالقيمة الحالي ة الصافية للمنافع 

 %21.3 )من دون التعديالت التشريعي ة( االقتصادي ةلمنافع المعدل الداخلي للعائد ل

 


