
 
 

لبنان يف املنقولة غري لألموال األجانب متلك  
 

1964/ 3/ 11 يف صادر - 15740 رقم مرسوم  
 
 
 

 اللبنانٌة، الجمهورٌة رئٌس إن
 منه، 58 المادة سٌما ال اللبنانً، الدستور على بناء
 28/6/1963 تارٌخ 13173 رقم المرسوم بموجب النواب مجلس على أحالت الحكومة أن وبما

 لبنان، فً المنقولة غٌر لألموال األجانب بتملك المتعلق المعجل القانون مشروع
 به، ٌبت أن دون النواب مجلس الى المشروع هذا إحالة على ٌوما بعٌن أر من أكثر انقضى أنه وبما
 والعدل، المالٌة وزٌري اقتراح على وبناء
 ،1964 شباط 26 بتارٌخ المنعقدة جلسته فً الوزراء مجلس موافقة وبعد
: ٌأتً ما ٌرسم

 
 

 بموجب النواب مجلس على المحال المعجل القانون مشروع التنفٌذ موضع ٌوضع- 1 المادة

: نصه وهذا 28/6/1963 تارٌخ 13173 رقم المرسوم
 
. القانون هذا ألحكام معنوي أو طبٌعً أجنبً لشخص المنقولة غٌر األموال انتقال ٌخضع- 1 المادة"
 

 شخص لمصلحة منقولة غٌر أموال ملكٌة نقل شأنه من األحٌاء بٌن عقد أجراء ٌجوز ال- 2 المادة
 هذا على الحصول وٌجب خاص، ترخٌص على الحصول بعد إال معنوٌا، أم كان طبٌعٌا أجنبً

. التنفٌذ دوائر من الشراء حالة فً حتى الترخٌص
 

 آالف عشرة من أكثر بتملك معنوٌا، أم كان طبٌعٌا الواحد، للشخص الترخٌص ٌجوز ال- 3 المادة
. الواحدة المحافظة ضمن مربع متر

: المادة هذه من األولى الفقرة أحكام إطار فً ٌتملك ان له ٌحق الذي الواحد الشخص بمثابة ٌعتبر
. الرجل حٌاة فً والزوجات، والزوجة القاصرون واألوالد الرجل- 
 شخصا الحالة هذه فً الزوجات أو الزوجة تعتبر وال. الوالد وفاة حال فً القاصرون األوالد- 

. األوالد عن مستقال
. الوالدٌن وفاة حال فً القاصرون األوالد- 
. الزوج وفاة حال فً الزوجة- 



 
. المالٌة وزٌر اقتراح على بناء بمرسوم الترخٌص ٌعطى- 4 المادة

 
 الترخٌص من ٌعفى الثالثة، بالمادة محددة هً كما القصوى، بالمساحة االحتفاظ مع- 5 المادة

 العربٌة، الدول رعاٌا من المعنوٌون أو الطبٌعٌون األشخاص الثانٌة المادة فً عنه المنصوص
 بشهادة اللبنانً األصل وٌثبت األصل، اللبنانٌون والمغتربون لبنان فً المؤسسة المغفلة والشركات

. الشخصٌة لألحوال العامة المدٌرٌة موافقة بعد والمغتربٌن الخارجٌة وزارة من
 

 بتملك الترخٌص ٌجوز القانون هذا من الثالثة المادة من األولى الفقرة أحكام من استثناء- 6 المادة
: الواحدة المحافظة فً مربع متر آالف عشرة من أكثر
: التالٌة الشروط فٌها توفرت إذا لبنان فً المؤسسة المغفلة العقارٌة للشركات- 1

 
 أشخاص شركات أو لبنانٌون طبٌعٌون أشخاص ٌملكها اسمٌة أسهما رأسمالها نصف ٌكون أن- أ

. لبنانٌون أعضائها جمٌع
 

- البند فً المذكورٌن والشركات األشخاص لغٌر إلٌها المشار األسهم عن التفرغ ٌجوز ال أن- ب
. أعاله- 1
 

. طبٌعٌٌن لبنانٌٌن أشخاصا الشركات هذه إدارة مجالس أعضاء ثلثا ٌكون أن- ج
 
: التالٌة الشروط فٌها توفرت إذا لبنان فً المؤسسة المغفلة الشركات لسائر- 2

. الواحدة المحافظة فً مربع متر آالف عشرة من أكثر تتملك بأن عملها طبٌعٌة تفرض أن- أ
 

 أشخاص شركات أو لبنانٌون طبٌعٌون أشخاص ٌملكها اسمٌة اسهما رأسمالها ثلث ٌكون أن- ب
. لبنانٌون أعضائها جمٌع

 
 البند فً المذكورٌن والشركات األشخاص لغٌر إلٌها المشار األسهم عن التفرغ ٌجوز ال أن- ج
. أعاله( ب)

 
 من وكل العقد أطراف وٌعاقب القانون، هذا ألحكام خالفا ٌجري عقد كل باطال ٌعد- 7 المادة

 موظفٌن من تصدٌقه أو قبوله أو العقد تسجٌل معامالت فً مباشرة غٌر أو مباشرة بصورة اشترك
. أضعافها وثالثة العقار قٌمة بٌن تتراوح وبغرامة الموقتة الشاقة باألشغال ووسطاء وسماسرة

 
 تهربا مستعار شخص طرٌق عن أبرم عقد كل السابقة المادة أحكام علٌه وتطبق باطال ٌعد- 8 المادة

 إلزام وضع الى أو كهذا عقد تنفٌذ ضمان الى ٌرمً فرعً بند كل وكذلك القانون هذا موجبات من
. كان سبب ألي العقد تنفٌذ عدم حالة فً شكله كان أٌا بالتعوٌض

 
 رقم اإلشتراعً والمرسوم 1942 تموز 24 تارٌخ 196 رقم اإلشتراعً المرسوم ٌلغى- 9 المادة
 تتفق ال التً أو القانون هذا ألحكام المخالفة النصوص وسائر 1959 سنة حزٌران 12 تارٌخ 110

. مضمونه مع



 
. صدوره قبل المعطاة التملك رخص على القانون لهذا تأثٌر ال- 10 المادة

 
". لنشره التالً الٌوم فً به وٌعمل الرسمٌة الجرٌدة فً القانون هذا ٌنشر- 11 المادة

 
 

. الرسمٌة الجرٌدة فً المرسوم هذا ٌنشر -2 المادة
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