
 
 

 لبنان يف العقارية العينية احلقوق اللبنانيني غري اكتساب
 

 4/1/1969 يف صادر - 11614 رقم مرسوم
 
 
 

 اللبنانٌة، الجمهورٌة رئٌس إن
 منه، 58 المادة سٌما ال اللبنانً الدستور على بناء
 10/9/1968 تارٌخ 10845 رقم المرسوم بموجب النواب مجلس على أحالت الحكومة أن وبما

 لبنان، فً العقارٌة العٌنٌة الحقوق اللبنانٌٌن ؼٌر باكتساب ٌتعلق معجل قانون مشروع
 دون النواب مجلس على المذكور القانون مشروع إحالة على ٌوما أربعٌن من أكثر انقضى أنه وبما

 به، ٌبت أن
 والمالٌة، العدل وزٌري اقتراح على بناء
 ،2/1/1969 بتارٌخ المنعقدة جلسته فً الوزراء مجلس موافقة وبعد
: ٌأتً ما ٌرسم

 
 

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

 العٌنٌة الحقوق اللبنانٌٌن ؼٌر باكتساب المتعلق ،10/9/1968 تارٌخ 10845 رقم المرسوم
: نصه التالً لبنان، فً العقارٌة

 
 3/4/2001 تارٌخ 296 رقم للقانون وفقا معدلة -1 المادة

 لبنانً معنوي شخص الي ٌجوز ال كما معنوٌا، ام كان طبٌعٌا لبنانً، ؼٌر شخص الي ٌجوز ال
 عٌنً حق اي االحٌاء، بٌن آخر قانونً عمل او بعقد ٌكتسب ان االجنبً، بحكم القانون هذا ٌعتبره
 بعد اال القانون هذا ٌعٌنها التً االخرى الحقوق من عٌنً حق اي او اللبنانٌة االراضً فً عقاري

 وال. المالٌة وزٌر اقتراح على بناء الوزراء مجلس فً ٌتخذ بمرسوم ٌعطى ترخٌص على الحصول
. خاص نص فً او القانون هذا فً صراحة علٌها المنصوص االحوال فً اال القاعدة هذه عن ٌشذ

 معترؾ دولة عن صادرة جنسٌة ٌحمل ال شخص الي كان نوع اي من عٌنً حق اي تملك ٌجوز ال
. التوطٌن رفض لجهة الدستور احكام مع ٌتعارض التملك كان اذا شخص الي او بها

 
: اللبنانٌٌن ؼٌر المعنوٌٌن األشخاص بحكم تعد القانون هذا تطبٌق ألجل -2 المادة

 أشخاص فٌها الحصص جمٌع ٌملك ال التً المسؤولٌة المحدودة والشركات األشخاص شركات- 
 الى أو اللبنانٌٌن ؼٌر الى الحصص تلك عن التفرغ نظامها، حسب علٌهم، ممنوع لبنانٌون طبٌعٌون



. الصرؾ اللبنانٌة الشركات ؼٌر
 ٌملكها اسمٌة اسهما أسهمها جمٌع تكون ال التً المساهمة التوصٌة وشركات المؽفلة الشركات- 

 ؼٌر الى األسهم تلك عن التفرغ نظامها ٌحظر صرؾ لبنانٌة شركات أو لبنانٌون طبٌعٌون أشخاص
. الصرؾ اللبنانٌة الشركات ؼٌر الى أو اللبنانٌٌن الطبٌعٌٌن األشخاص

 
 3/4/2001 تارٌخ 296 رقم والقانون 19/3/1973 تارٌخ 5131 للمرسوم وفقا معدلة -3 المادة

: الترخٌص من وٌعفى ٌستثنى الجدٌدة/ 1 /المادة احكام مراعاة مع
 ؼٌر بحكم المعتبرٌن او اللبنانٌٌن ؼٌر المعنوٌٌن واالشخاص الطبٌعٌٌن االشخاص تملك- 1

 على اللبنانٌة االراضً جمٌع فً مساحتها تزٌد ال للبناء مخصصة او مبنٌة عقارات اللبنانٌٌن
. مربع متر اآلؾ ثالثة

 تارٌخ 58 رقم القانون من 40و 33 المادتٌن احكام بموجب العقارٌة العٌنٌة الحقوق اكتساب- 2
(. االستمالك قانون )29/5/1991

 او الضمانة سبٌل على اكتسابها تفرض خاصة لقوانٌن تنفٌذا العقارٌة العٌنٌة الحقوق اكتساب- 3
. تعٌنها التً والشروط القوانٌن هذه تفرضها التً الحدود وضمن آخر لسبب به تسمح

: التالٌة العٌنٌة الحقوق اكتساب- 4
. للورثة االرث حق- أ

 ورثتهم عداد فً ٌدخلون الذٌن اللبنانٌٌن ؼٌر بٌن معقودة هبة او وصٌة عن الناشئ الحق- ب
. واالزواج والفروع االصول وخاصة وفاتهم عند

 واالجارة والتأمٌن باالستؽالل او بالوفاء والبٌع والرهن االنتفاع عقود عن الناشئة الحقوق- ج
  المساقاة نظام )16/1/1934 بتارٌخ الصادر 12 رقم القرار فً علٌها المنصوص

 Bail emphyteotique )الرابعة الماتٌن احكام الحقوق هذه اكتساب فً تراعى ان على 
. والخامسة

 
 وحق سنوات العشر على منهما كل مدة تزٌد الذي العادي اإلٌجار وحق االنتفاع حق إن -4 المادة

 عشرٌن على مدته تزٌد الذي 16/1/1934 فً الصادر 12 رقم بالقرار علٌه المنصوص اإلٌجار
. الترخٌص على الحصول قبل اكتسابه ٌصح ال سنة

 
 3/4/2001 تارٌخ 296 رقم للقانون وفقا معدلة- 5 المادة

 ٌخضع سنوات العشر على تزٌد لالستؽالل مدة فٌه المحددة باالستؽالل او بالوفاء البٌع او الرهن ان
. ترخٌصا ٌحتاج فال االمتٌاز او التأمٌن اما. الترخٌص الى اكتسابه

 او تأمٌن او باالستؽالل او بالوفاء بٌع او رهن عن ناشئ بدٌن اللبنانً ؼٌر للدائن ٌحق ال انه على
 ٌتقدم لم ما سابق ترخٌص دون القضاء بواسطة بالمزاٌدة او رضاء العٌنً الحق ٌشتري ان امتٌاز
. وملحقاته المؤمن الدٌن على ٌزٌد ببدل او مزاٌدة الول المحدد الطرح ببدل لشرائه لبنانً مزاٌدة

 على شراؤه ٌعلق ان على بالمزاٌدة الحق ذلك ٌشتري ان اللبنانً ؼٌر للدائن ٌحق الحالة هذه وفً
 هذا بٌع طائلة تحت االحالة قرار انبرام تارٌخ من السنتٌن تتجاوز ال مهلة فً لبنانً من بٌعه شرط
. الجدٌدة/ 11 /المادة فً المحددة لالصول وفقا الحق

. والتسلٌؾ النقد قانون من 154 المادة احكام شرائه على فتطبق مصرفا الدائن كان اذا
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 او اللبنانٌٌن ؼٌر المعنوٌون واالشخاص الطبٌعٌون االشخاص ٌتملكه ما ٌتجاوز ان ٌجوز ال - أ

 تارٌخ 11614 رقم بالمرسوم المنفذ بالقانون العمل بعد اللبنانٌٌن، ؼٌر بحكم المعتبرون
 ان على مساحتها، مجموع من%( 3 )بالمئة لثالثة اللبنانٌة االراضً جمٌع فً ،4/1/1969
 محافظة فً تتعدى وال مساحته مجموع من قضاء كل فً( بالمئة الثالثة% )3 تتعدى ال

. مساحتها مجموع من%( 10 )بالمائة العشرة بٌروت
 اللبنانٌة ؼٌر بحكم المعتبرة اللبنانٌة الشركات تمللك اعاله المذكورة النسب حساب فً ٌعتد- ب

 4/1/1969 تارٌخ 11614 رقم بالمرسوم المنفذ القانون من الثانٌة المادة احكام حسب
: باستثناء

 عن ٌزٌد ما اي فٌها، االكثرٌة ٌملك التً المسؤولٌة المحدودة والشركات االشخاص شركات- 1
 ٌحظر صرؾ لبنانٌة شركات أو طبٌعٌون لبنانٌون شركاء الحصص، من بالمئة خمسٌن
 بالمئة خمسون نسبة ٌحتسب عندها اللبنانٌٌن، لؽٌر الحصص هذه عن التفرغ نظامها

. المادة هذه فً الواردة النسب ضمن من تتملكها التً المساحات من فقط%( 50)
 عن ٌزٌد ما اي فٌها، االسهم اكثرٌة ٌملك التً باالسهم التوصٌة شركات او المؽفلة الشركات- 2

 ٌحظر صرؾ لبنانٌة شركات او لبنانٌون طبٌعٌون اشخاص االسهم، من بالمئة خمسٌن
%( 50 )بالمئة خمسون نسبة ٌحتسب عندها اللبنانٌٌن، لؽٌر االسهم هذه عن التفرغ نظامها

. المادة هذه فً الواردة النسب ضمن من تتملكها التً المساحات من فقط
 المالٌة وزٌر اقتراح على بناء الوزراء مجلس فً ٌتخذ بمرسوم التملك نسب بلوغ عن ٌعلن 

 الثانٌة المادة احكام حسب اللبنانٌٌن ؼٌر بحكم المعتبرٌن او اللبنانٌٌن ؼٌر اكتساب وٌعلق
 اال العقارٌة العٌنٌة الحقوق 4/1/1969 تارٌخ 11614 رقم بالمرسوم المنفذ القانون من
. اللبنانٌٌن ؼٌر بحكم المعتبرٌن او اللبنانٌٌن ؼٌر االشخاص بٌن جار االكتساب هذا كان اذا

 البٌانات تنظٌم - العقارٌة الشؤون مدٌرٌة - المالٌة وزارة فً اآللً المركز ٌتولى 
 مدٌرٌة تتخذ القانونٌة النسب بلوغ وعند المذكورة، النسب لبٌان الالزمة واالحصاءات

 اللبنانٌٌن، لؽٌر العٌنٌة الحقوق تسجٌل عملٌات لتوقٌؾ الالزمة االجراءات العقارٌة الشؤون
. اشهر ستة كل الرسمٌة الجرٌدة فً البٌانات هذه تنشر ان على
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 بدونه او بترخٌص تملكها اللبنانٌٌن ؼٌر الطبٌعٌٌن لالشخاص ٌجوز التً المساحات تعٌٌن الجل
. الواحد الشخص بحكم القاصرون واالوالد والزوجات االزواج ٌعتبر القانون هذا احكام حسب
. كاملة سنة عشر ثمانٌة ٌبلػ ال الذي الولد المادة هذه لتطبٌق قاصرا ٌعتبر

 
 اكتسابه المطلوب العٌنً والحق العقار به وٌعٌن المالٌة وزارة الى الترخٌص طلب ٌقدم -9 المادة

. رفضه أو بقبوله اقتراح مع الوزراء مجلس على وٌحال
 بالرفض قراراته تخضع وال رفضه، أو الترخٌص منح فً مطلقة استنسابٌة سلطة الوزراء لمجلس
. السلطات من سلطة أٌة لرقابة

 
 الجرٌدة فً نشره تارٌخ من سنة خالل به العمل بعدم الترخٌص مرسوم مفعول ٌسقط -10 المادة

 وسجلت عنه الحق تلقى ومن له المرخص بٌن قضائٌا نزاعا التأخٌر سبب كان إذا إال الرسمٌة،
 له، المرخص إرادة عن خارجا قانونٌا حائال أو المذكورة المهلة خالل العقاري السجل فً الدعوى

. القانونً الحائل ٌزول أن الى أو المحاكمة مدة طٌلة المهلة هذه سٌر ٌقؾ الحالتٌن هاتٌن ففً
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 بناء تشٌٌد ٌنجز ان القانون، هذا الحكام وفاقا عقارٌا، عٌنٌا حقا اكتسب طبٌعً شخص كل على
 العقاري السجل فً التسجٌل تارٌخ من سنوات خمس اقصاها مهلة فً التملك موضوع الحق على
 ٌخصص ان معنوي شخص كل على وكذلك الوزراء، مجلس من بقرار واحدة مرة للتمدٌد قابلة

 مرة للتمدٌد قابلة العقاري السجل فً سنوات خمس اقصاها مهلة فً التملك موضوع العقارات
 موضوع العقارات ٌخصص ان معنوي شخص كل على وكذلك الوزراء، مجلس من بقرار واحدة
 طائلة تحت ذلك كل. المذكورة المهلة خالل الترخٌص منح او تملك اجلها من التً الؽاٌة فً التملك
 نفقته وعلى المخالؾ لحساب علٌه احدث ما مع المالٌة وزارة قبل من وبٌعه الحق الؽاء او سقوط

 تحصٌل اصول )12/6/1959 تارٌخ 147 رقم االشتراعً المرسوم الحكام وفاقا ومسؤولٌته
(. لها المماثلة والرسوم المباشرة الضرائب
 الثمن كامل الحق صاحب الى ٌعاد ان بعد البٌع عن الناتج الربح كامل الخزٌنة لمصلحة وٌصادر
 تطبٌق عن الناتجة المنازعات فً للنظر الصالحة هً العدلٌة المحاكم وتكون. القانونٌة والنفقات

. المادة هذه احكام
 ودون حكما ممددة المنتهٌة وؼٌر منها المنتهٌة القانون، هذا لنفاذ السابقة الترخٌص مهل تعتبر- 

 العمل تارٌخ من سنوات الخمس التمدٌد مدة تتجاوز ال ان على بها خاص نص الصدار الحاجة
. القانون بهذا

 
 الثالثة المادة من 2 وبالبند السابقة بالمادة المعٌنة الشركات من شركة ألٌة ٌجوز ال -12 المادة
 وفاة حالة ؼٌر فً نظامها على تدخل أن القانون هذا ألحكام وفاقا عقارٌا عٌنٌا حقا اكتسبت والتً

 البطالن طائلة تحت وذلك فٌها، اللبنانٌٌن أسهم أو حصص تخفٌض شأنه من تعدٌل أي الشركاء أحد
 فً علٌها المنصوص للعقوبات نفذوه الذٌن والمدٌرٌن التعدٌل على وافقوا الذٌن الشركاء وتعرٌض

. 16 المادة
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 حقوق بتملك الترخٌص من المعفاة او لها المرخص والجمعٌات والمؤسسات الشركات حل لدى

 اال اللبنانٌٌن ؼٌر الشركاء على عٌنا وتوزٌعها الحقوق هذه قسمة ٌحظر لبنان فً عقارٌة عٌنٌة
. القانون هذه احكام مراعاة بشرط
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 رسمٌة إفادات ٌبرز أن القانون هذا أحكام تتناوله الذي العٌنً الحق تسجٌل طالب على- 15 المادة

 خطً تصرٌح مع اللبنانٌة األراضً فً ٌملكها التً المساحات تعٌن المختصة الدوائر عن صادرة
. المساحات تلك سوى ٌملك ال أنه به ٌعلن بإمضائه موقع

 السابق اإلفادات عن تستعٌض أن اللبنانٌة ؼٌر بحكم المعتبرة التوصٌة وشركات المؽفلة للشركات
 مساحات فٌه تذكر المراقبة مفوضو صحته على وٌصادق إدارتها مجلس رئٌس ٌوقعه ببٌان ذكرها

. دفاترها قٌود الى باالستناد تملكها التً العقارات ومواقع
 16 بالمادة علٌها المنصوص بالعقوبات للحقٌقة مخالفا تصرٌحا أو بٌانا أو إفادة ٌقدم من كل ٌعاقب

 أو التصرٌح أو اإلفادة الى باالستناد تملكها تم التً العقارات مقابل دون وتصادر القانون هذا من
. الكاذب البٌان



 العقارات على إشارة وتوضع المذكور بالجرم باإلدانة ٌقضً الذي بالحكم بالمصادرة ٌقضً
. الجرم بهذا االدعاء عند المذكورة

 
 هذا ألحكام خالفا ٌجري عمل أو عقد كل الموجود ؼٌر وبحكم مطلقا بطالنا باطال ٌعد -16 المادة

 اشتركوا أو علٌه أقدموا من وٌعاقب تطبٌقه، أصول تعٌٌن أجل من تصدر التً وللنصوص القانون
 باألشؽال بأمره، علمهم مع تسجٌله، أو بتصدٌقه قاموا ومن الوجوه من وجه بأي فٌه تدخلوا أو

. أضعافها وثالثة العٌنً الحق قٌمة بٌن تتراوح وبؽرامة الموقتة الشاقة
 هذا أحكام لتطبٌق تجنبا مستعار شخص طرٌق عن أبرم قانونً عمل كل على األحكام هذه تطبق

. القانون
 حالة فً بالتعوٌض اإللزام الى أو الباطل العمل هذا مثل تنفٌذ ضمان الى ٌرمً بند كل باطال ٌعد
. تنفٌذه عدم
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 قبل المعطاة العقارٌة العٌنٌة الحقوق باكتساب الرخص على القانون هذا أحكام تطبق ال -18 المادة
. القانون بهذا العمل تارٌخ من سنة مهلة فً الرخصة استعملت إذا به العمل
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 بالمساحات الجدٌدة السابعة المادة من «أ» بالفقرة علٌها المنصوص التملك نسب حساب الجل ٌعتد
 رقم بالمرسوم المنفذ بالقانون العمل تارٌخ بعد ترخٌص بدون اكتسبت او باكتسابها رخص التً

 بهذا العمل بعد ترخٌص دون تكتسب أو باكتسابها ٌرخص والتً ،4/1/1969 تارٌخ 11614
/ 11 /المادة من االخٌرة الفقرة واحكام الجدٌدة السابعة المادة احكام باالعتبار االخذ مع القانون
. الجدٌدة

 
 ؼٌر لألشخاص ٌجوز القانون هذا فً علٌها المنصوص القصوى المساحة حدود ضمن -20 المادة

 مشروط عٌنً حق انشاء موضوعها ٌكون خاصة اتفاقات ٌعقدوا أن معنوٌٌن أو طبٌعٌٌن اللبنانٌٌن
. الواجب الترخٌص على الحصول على نفاذها
 على للحصول فٌها المعٌنة المهلة انقضت إذا معاملة ألٌة لزوم دون حكما باطلة االتفاقات هذه تعتبر

 العقد ٌتضمن لم أو سنة على زادت فإن. واحدة سنة على المهلة هذه تزٌد ال أن شرط الترخٌص
. حكما واحدة سنة المهلة فتعتبر ما مهلة

 
. الوزراء مجلس فً ٌتخذ بمرسوم القانون هذا أحكام تطبٌق دقائق تحدد -21 المادة

 
 جمٌع تلؽى كما 10/9/1966 بتارٌخ الصادر 59/66 رقم القانون أحكام تلؽى -22 المادة

. معها المؤتلفة ؼٌر أو الحالً القانون ألحكام المخالفة النصوص
 

 .الرسمٌة الجرٌدة فً نشره فور القانون بهذا ٌعمل -23 المادة
 
 



. الرسمٌة الجرٌدة فً نشره فور به وٌعمل الحاجة تدعو حٌث وٌبلػ المرسوم هذا ٌنشر -2 المادة

 1969 الثانً كانون 4 فً الفٌل سن     
 حلو شارل: اإلمضاء     
 الجمهورٌة رئٌس عن صدر
 الوزراء مجلس رئٌس

 الٌافً هللا عبد: اإلمضاء
 المالٌة وزٌر     
 الٌافً هللا عبد: اإلمضاء     
 العدل وزٌر

 العوٌنً حسن: اإلمضاء
 


