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 )إكتساب غير المبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان( 
 

 تاريخ  11611من القانون المنفذ بالمرسوم رقم  19و13و11و 8و 7و 5و 3و 1ُتمغى المواد  المادة األولى:
 )إكتساب غير المبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان( وُيستعاض عنيا بما يأتي: 1/1/1969 
  

لبناني  ال يجوز ألي شخص غير لبناني، طبيعيًا كان أم معنويًا، كما ال يجوز ألي شخص معنوي  الجديدة: 2المادة
يعتبره ىذا القانون بحكم األجنبي، أن يكتسب بعقد أو عمل قانوني آخر بين األحياء، أي حق عيني عقاري  
في األراضي المبنانية أو أي حق عيني من الحقوق األخرى التي يعّينيا ىذا القانون إال بعد الحصول عمى  
ح وزير المالية. وال ُيَشّذ عن ىذه القاعدة ترخيص يعطى بمرسوم يتخذ في مجمس الوزراء بناًء عمى إقترا 
 إال في األحوال المنصوص عمييا صراحًة في ىذا القانون أو في نص خاص. 

 
ال يجوز تممك أي حق عيني من أي نوع كان ألي شخص ال يحمل جنسية صادرة عن دولة       
 فض التوطين.معترف بيا أو ألي شخص إذا كان التممك يتعارض مع أحكام الدستور لجية ر  

 
 (66/4/6002تاريخ  60/6002)المصححة في عدد الجريدة الرسمية رقم   الجديدة: 3المادة  
 / الجديدة ُيستثنى وُيعفى من الترخيص:1مع مراعاة أحكام المادة /  
ين  تمّمك األشخاص الطبيعيين واألشخاص المعنويين غير المبنانيين أو المعتبرين بحكم غير المبناني   - 2    
 عقارات مبنية أو مخصصة لمبناء ال تزيد مساحتيا في جميع األراضي المبنانية عمى ثالثة اآلف متر مربع. 
تاريخ  58من القانون رقم  14و 33إكتساب الحقوق العينية العقارية بموجب أحكام المادتين    - 6      
 ) قانون االستمالك(.99/5/1991 
 ينية العقارية تنفيذًا لقوانين خاصة تفرض إكتسابيا عمى سبيل الضمانة أو إكتساب الحقوق الع    - 3      
 تسمح بو لسبب آخر وضمن الحدود التي تفرضيا ىذه القوانين والشروط التي تعّينيا.  
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 إكتساب الحقوق العينية التالية: - 4 
 حق األرث لمورثة. - أ     
   غير المبنانيين الذين يدخمون في عداد ورثتيم عند وفاتيم الحق الناشىء عن وصية أو ىبة معقودة بين  - ب 

 وخاصة األصول والفروع واألزواج.
  الحقوق الناشئة عن عقود اإلنتفاع والرىن والبيع بالوفاء أو باإلستغالل والتأمين واإلجارة المنصوص  - ج 

في    ( عمى أن ُتراعى Bail emphyteotique-)نظام المساقاة16/1/1931الصادر بتاريخ19عمييا في القرار رقم
 إكتساب ىذه الحقوق أحكام المادتين الرابعة والخامسة.

 
  إن الرىن أو البيع بالوفاء أو باإلستغالل المحددة فيو مدة لإلستغالل تزيد عمى العشر    الجديدة: 5المادة  
 رخيصًا.سنوات يخضع إكتسابو إلى الترخيص. أما التأمين أو االمتياز فال يحتاج ت  

 
عمى أنو ال يحق لمدائن غير المبناني بدين ناشىء عن رىن أو بيع بالوفاء أو باإلستغالل أو تأمين أو   
إمتياز أن يشتري الحق العيني رضاًء أو بالمزايدة بواسطة القضاء دون ترخيص سابق ما لم يتقدم مزايد  
د عمى الدين المؤمن وممحقاتو. وفي ىذه الحالة لبناني لشرائو ببدل الطرح المحدد ألول مزايدة أو ببدل يزي 
يحق لمدائن غير المبناني أن يشتري ذلك الحق بالمزايدة عمى أن يعّمق شراؤه عمى شرط بيعو من لبناني في  
ميمة ال تتجاوز السنتين من تاريخ إنبرام قرار اإلحالة تحت طائمة بيع ىذا الحق وفقًا لألصول المحددة في  
  لجديدة./ ا11المادة / 
 من قانون النقد والتسميف. 151إذا كان الدائن مصرفًا فتطبق عمى شرائو أحكام المادة   

 
 

  ال يجوز أن يتجاوز ما يتمّمكو األشخاص الطبيعيون واألشخاص المعنويون غير -أ   الجديدة: 7المادة         
       تاريخ  11611انون المنفذ بالمرسوم رقم المبنانيين أو المعتبرون بحكم غير المبنانيين، بعد العمل بالق  

 % ( من مجموع مساحتيا،عمى أن ال تتعدى 3، في جميع األراضي المبنانية لثالثة بالمئة )1/1/1969
  % )الثالثة بالمئة( في كل قضاء من مجموع مساحتو وال تتعدى في محافظة بيروت العشرة 3 
 %( من مجموع مساحتيا.14) بالمائة  
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 ُيعتّد في حساب النسب المذكورة أعاله تمّمك الشركات المبنانية المعتبرة بحكم غير  -ب       
       1/1/1969تاريخ  11611المبنانية حسب أحكام المادة الثانية من القانون المنفذ بالمرسوم رقم  
 بإستثناء: 
كثرية فييا، أي ما يزيد عن شركات األشخاص والشركات المحدودة المسؤولية التي يممك األ -2  
خمسين بالمئة من الحصص، شركاء لبنانيون طبيعيون أو شركات لبنانية صرف يحّظر نظاميا التفرغ عن  
%( فقط من المساحات التي تتمّمكيا 54ىذه الحصص لغير المبنانيين، عندىا ُيحتسب نسبة خمسون بالمئة ) 
 من ضمن النسب الواردة في ىذه المادة. 

 
الشركات المغفمة أو شركات التوصية باألسيم التي يممك أكثرية األسيم فييا، أي ما يزيد عن  -6  
خمسين بالمئة من األسيم، أشخاص طبيعيون لبنانيون أو شركات لبنانية صرف يحّظر نظاميا التفرغ عن  
ات التي تتمّمكيا من %( فقط من المساح54ىذه األسيم لغير المبنانيين، عندىا ُيحتسب نسبة خمسون بالمئة ) 
 ضمن النسب الواردة في ىذه المادة. 

 
ُيعَمن عن بموغ نسب التمّمك بمرسوم يتخذ في مجمس الوزراء بناًء عمى إقتراح وزير المالية ويعّمق   
إكتساب غير المبنانيين أو المعتبرين بحكم غير المبنانيين حسب أحكام المادة الثانية من القانون المنفذ  
الحقوق العينية العقارية إال إذا كان ىذا اإلكتساب جاٍر بين  1/1/1969تاريخ  11611م رقم بالمرسو  
 األشخاص غير المبنانيين أوالمعتبرين بحكم غير المبنانيين. 
    
تنظيم البيانات واإلحصاءات  -مديرية الشؤون العقارية -يتولى المركز اآللي في وزارة المالية   
المذكورة، وعند بموغ النسب القانونية تتخذ مديرية الشؤون العقارية اإلجراءات الالزمة  الالزمة لبيان النسب 
لتوقيف عمميات تسجيل الحقوق العينية لغير المبنانيين، عمى أن تنشر ىذه البيانات في الجريدة الرسمية كل  
 ستة أشير. 

 
 بيعيين غير المبنانيين تمّمكيا بترخيص ألجل تعيين المساحات التي يجوز لألشخاص الط  الجديدة: 8المادة  
  أو بدونو حسب أحكام ىذا القانون يعتبر األزواج والزوجات واألوالد القاصرون بحكم الشخص  
 الواحد. 
 يعتبر قاصرًا لتطبيق ىذه المادة الولد الذي ال يبمغ ثمانية عشر سنة كاممة.             
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إكتسب حقًا عينيًا عقاريًا، وفاقًا ألحكام ىذا القانون، أن ينجز تشييد  عمى كل شخص طبيعي  الجديدة: 22المادة 
بناء عمى الحق موضوع التمّمك في ميمة أقصاىا خمس سنوات من تاريخ التسجيل في السجل العقاري قابمة  
لمتمديد مرة واحدة بقرار من مجمس الوزراء،وكذلك عمى كل شخص معنوي أن يخصص العقارات موضوع  
أو  ك في الغاية التي من أجميا تمّمك أو ُمنح الترخيص خالل الميمة المذكورة. كل ذلك تحت طائمة سقوط التمم 

ألحكام  إلغاء الحق وبيعو من قبل وزارة المالية مع ما أحدث عميو لحساب المخالف وعمى نفقتو ومسؤوليتو وفاقًا 
المماثمة ليا(.  رائب المباشرة والرسوم )أصول تحصيل الض 19/6/1959تاريخ  117المرسوم اإلشتراعي رقم

الثمن والنفقات القانونية.  ويصادر لمصمحة الخزينة كامل الربح الناتج عن البيع بعد أن يعاد إلى صاحب الحق كامل 
 ىذه المادة. وتكون المحاكم العدلية ىي الصالحة لمنظر في المنازعات الناتجة عن تطبيق أحكام 

الترخيص السابقة لنفاذ ىذا القانون، المنتيية منيا وغير المنتيية ممددة حكمًا ودون تعتبر ميل   -          
الحاجة إلصدار نص خاص بيا عمى أن ال تتجاوز مدة التمديد الخمس سنوات من تاريخ العمل بيذا  
 القانون. 
 الترخيص بتمّمك  لدى حل الشركات والمؤسسات والجمعيات المرخص ليا أو المعفاة من الجديدة: 23المادة  
 حقوق عينية عقارية في لبنان يحّظر قسمة ىذه الحقوق وتوزيعيا عينًا عمى الشركاء غير المبنانيين  
 إال بشرط مراعاة أحكام ىذا القانون. 

 
ُيعتّد ألجل حساب نسب التمّمك المنصوص عمييا بالفقرة " أ "من المادة السابعة الجديدة    الجديدة: 29المادة  
       بالمساحات التي ُرّخَص بإكتسابيا أو اكُتسبت بدون ترخيص بعد تاريخ العمل بالقانون المنفذ بالمرسوم        
        ، والتي ُيرّخص بإكتسابيا أو تكتسب دون ترخيص بعد العمل بيذا 1/1/1969تاريخ  11611رقم 

 / الجديدة.11م الفقرة األخيرة من المادة /القانون مع األخذ باإلعتبار أحكام المادة السابعة الجديدة وأحكا
 

 .1/1/1969تاريخ  11611من القانون المنفذ بالمرسوم رقم  11و 6ُتمغى المادتان  المادة الثانية:
 

 يعمل بيذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية. المادة الثالثة:
          

 


