
Atelier D – groupe II 
M. Darwich Ghaziri  

  
  عملية االفراز النظرية والحدود واالستعماالت

  
  طور مفهوم االفراز وفقا لقانون التنظيم المدنيت -١

كل عملية يكون موضوعها تقسيم     " منه   ٢٦ المادة   ٢٤/٩/١٩٦٢ان االفراز بمفهوم قانون التنظيم المدني الصادر بتاريخ         
ال تشكل افراز بمفهوم هذا القانون تقسيم عقار اذا كان ناتجـا             الى قطع بقصد بيعها او تأجيرها و       عقار او عدة عقارات   

  ."عن حالة شيوع طوعي او جبري
مما سمح للدوائر العقارية القيام بتنفيذ مشاريع تقسيم للعقارات بناء على طلب المالكين بحجة ازالة شيوع ضـمن هـذه                    

وافقة الدوائر الفنية المختصة ودون ان تتأمن فيها الشروط التنظيميـة لالفـراز             العقارات وذلك دون ان تعرض على م      
المتوجبـة للطـرق والحـدائق      % ٢٥المفروضة بموجب االنظمة والقوانين المرعية االجراء ودون تخصيص نسبة ال         

  .والخدمات العامة للعقارات التي تزيد مساحتها عن عشرة االف مترا مربعا
 تـاريخ   ١٠٦ من قانون التنظيم المدني وذلك بموجب المرسـوم االشـتراعي رقـم              ٢٦ المادة   وهذا ما استوجب تعديل   

تشكل افراز بمفهوم هذا القانون كل عملية موضوعها تقـسيم عقـار او عـدة               " بحيث اصبح مفهوم االفراز      ٣٠/٦/٧٧
بل هذا القانون فيطبق الحـد      اما اذا كانت الغاية من االفراز ازالة شيوع ناتجة عن ارث او حاصل ق             . عقارات الى قطع  

االدنى لمساحة وقياسات القطع الموجودة الصالحة للبناء العائدة للمنطقة الواقع فيها العقار موضوع االفراز مـع التقيـد                  
ببقية الشروط التنظيمية في المنطقة، وال يمكن ان يتجاوز عدد القطع عدد الورثة في الحالة االولى او عدد الشركاء في                    

  ".ثانيةالحالة ال
اال ان هذا التعديل وان حدد كيفية تطبيق ازالة الشيوع، اال انه لم يمنع ايضا الدوائر العقارية من القيام بتنفيـذ مـشاريع         

 دون ان تقترن هذه المشاريع بموافقة الدوائر الفنية المختصة للتأكد من مدى مطابقتهـا للـشروط                 -ازالة شيوع –افراز  
  .التنظيمية

  :فقد نصت على ما يلي) قانون التنظيم المدني (٩/٩/٨٣ تاريخ ٦٩ المرسوم االشتراعي رقم  من٢٧اما المادة 
اما اذا  . تشكل افراز بمفهوم هذا المرسوم االشتراعي كل عملية يكون موضوعها تقسيم عقار او عدة عقارات الى قطع                "

 فيطبـق الحـد االدنـى لمـساحة         ٣٠/٦/٧٧كانت الغاية من االفراز ازالة شيوع ناتج عن ارث او حاصل قبل تاريخ              
وقياسات القطع الموجودة الصالحة للبناء والعائد للمنطقة الواقع فيها العقار موضوع االفراز مع التقيد ببقيـة الـشروط                  

 قبل البت بها للتأكد مـن تـوفر      وتعرض المعاملة على الدوائر الفنية المختصة البداء الرأي       التنظيمية للفرز في المنطقة     
  ."وط وال يمكن ان يتجاوز عدد القطع عدد الورثة في الحالة االولى او عدد الشركاء في الحالة الثانيةهذه الشر

  
  مشاريع االفراز وانعكاساتها على المناطق -٢

ان القانون الذي سمح لكل مالك عقار بالقيام بفرز عقاره الى قطع مخصصة للبناء قد عمل على تشجيع المستثمرين على              
في العقارات فبادروا الى شراء العقارات الكبيرة وعمدوا الى فرزها الى قطع صغير في ظـل عـدم                  توظيف رساميلهم   

وجود ضوابط لمثل هذه المشاريع وفي غياب أي سياسة عقارية من قبل الدولة وقد بلغت المساحة االجمالية للعقـارات                   
  ):١٩٧٨خالل العام (ي موزعة كما يل)  مليون مترا مربعا٢٥أي ما يقارب ( هكتار  ٢٤٦٠المفرزة 
  )محافظة البقاع( هكتار ٦٥٠)                محافظة الجنوب( هكتار ١١٥٠
  )محافظة جبل لبنان( هكتار ٣٤٠)                  محافظة الشمال( هكتار ٣٢٠

  :ان هذا القانون وفي ظل 
تحدد الـسياسة العامـة لترتيـب       غياب المخطط التوجيهي العام الشامل لجميع المناطق اللبنانية والذي بموجبه            

االراضي وفقا لمقتضيات المصلحة الوطنية العليا والذي كان من اولى مهام وزارة  التـصميم بموجـب القـانون                   
 والذي اصبح من مهام مجلس االنماء واالعمار الصادر بموجب المرسـوم االشـتراعي              ١٢/٦/٦٢الصادر بتاريخ   

  )٤بند  ال–المادة االولى (٣١/١/٧٧ تاريخ ٥رقم 
 ١٢/١١/١٩٣٠سوء مفهوم حرية التصرف بالملكية الخاصة عمال بقانون الملكية العقاريـة الـصادر بتـاريخ                 

  .والذي اعطى الحق لمالك األرض باستثمار ارضه والتصرف بها والبناء عليها
من % ١٠ان معظم المناطق اللبنانية غير منظمة والمناطق الموضوع لها مخططات توجيهية ال تشكل اكثر من                 

  .مجموع األراضي
قانون البناء والذي يعتبر جميع االراضي اللبنانية صالحة للبناء قد ادى الى انتشار مشاريع االفراز في جميـع                   

المناطق اللبنانية وعلى جميع األراضي وذلك بصورة عشوائية وفوضوية فامتدت مشاريع االفراز الـى المنـاطق                
الطبيعي للسكن كما اجتاحت مشاريع االفراز األراضي الزراعية والسهول ممـا           النائية والبعيدة عن مناطق االمتداد      

ساهم في انتشار االبنية في كل المناطق دون أي تنظيم مسبق وقبل ان تتمكن مؤسسات الدولة حتى من تأمين البنى                    



مـساحات  التحتية للمواطن من طرق ومياه وكهرباء وهاتف ومن خدمات عامة من مدارس ومستشفيات وحدائق و              
  .وخدمات اجتماعية

  
صحيح ان بعض مشاريع االفراز هذه وان ساهمت في ايجاد الحلول السكنية للمواطن في بعض المناطق في غيـاب أي                   
سياسة اسكانية من قبل الدولة اال ان بعض هذه المشاريع التي نفذت في بعض المناطق قد شوهت الطبيعة واساءت الى                    

  .االنسان واالرض معا
  : ان التشويه العمراني الذي لحق بهذه المناطق ناتج عن عامليناننا نرى

 ٨٠٠عدم وجود رؤية تنظيمية في تحديد المساحة الدنيا لالفراز في المناطق الغير منظمة والتي كانت محددة ب                   : اوال
ار قـر  (х٢٥ ٢٥بابعـاد   . م. م ١٢٠٠والتي اصـبحت    ) ٢٧/٨٤قرار المجلس االعلى رقم      (٢٠хΧ٢٠Χبابعاد  . م.م

   ).٤٥/٩٦المجلس االعلى رقم   
 والذي حدد االستثمار السطحي والعام في المناطق الغير منظمـة بــ             ١٤٨/٨٣ من قانون البناء رقم      ١٧المادة   : ثانيا
أي ان القانون قد يسمح بانشاء ثالث طوابق اضافة الى طابق سـفلي وطـابق             . عام وعدد الطوابق ثالثة   % ٨٠و% ٤٠

 طوابق في جميع المناطق البعيدة عن السكن وفـي االراضـي الزراعيـة              ٦ أي بناء    ٨٠/٦ابق  اعمدة ثم اضافة الى ط    
  .والوديان والمناطق الحرجية

كما اصبحت مشاريع االفراز المنفذة عبئا عند وضع أي مخطط توجيهي للمنطقة نظرا لتعارض هذا المخطط التنظيمي                 
رر الذي سوف يلحق باصحاب الحقوق ومالكي العقـارات         مع الوضع الراهن على االرض والذي ال يمكن تجاهل الض         

الذين تملكوا عقارات ناتجة عن مشاريع افراز بغاية البناء عليها ثم يتبين في المخطط التوجيهي ضرورة حمايتهـا مـن       
  .او باخضاعها لعوامل استثمار خفيفة) اراضي زراعية او مشجرة او مروية او ذات طبيعة مميزة او وديان(العمران 

  دخل االدارة للحد من انتشار مشاريع االفرازت -٣
بغاية الحد من انتشار مشاريع االفراز العشوائية ال سيما في المناطق الغير منظمة فقد حاولت المديرية العامـة للتنظـيم        
المدني التشدد في موافقتها على أي مشروع ال ينسجم مع طبيعة المنطقة ووضعت ضوابط وفرضت بعض الشروط في                  

  .ة منها للحد من هذه المشاريع منهامحاول
  توسيع مساحات القطع الناتجة عن االفراز وعدم التقيد بالمساحة الدنيا 
 عدم التجاوب مع طلبات الترخيص لمشاريع االفراز في المناطق الزراعيـة او فـي االراضـي ذات التربـة          

أو فـي   % ٣٠ي يزيد انحـدارها عـن ال        الزراعية او في البساتين او في المناطق المشجرة او في المنحدرات الت           
  ).٦٠/٩٦المذكرة االدارية رقم .(االحراج

فرض شروط خاصة للبناء في العقارات الناتجة عن االفراز بما يتوافق وطبيعة موقع العقار وتخفيض عواملي                 
  .االستثمار السطحي والعام وعدد الطوابق

وتمديد شبكات المياه والكهرباء والمياه المـستعملة       فرض تنفيذ كامل االشغال من قبل الفارز من تزفيت الطرق            
مع ايجاد المصرف الصحي العائد لها، وتشجير جانبي الطرق والحدائق وتشديد المراقبة في تنفيذ هـذه االشـغال                  

  .وبالتالي عدم اعطاء شهادة المطابقة قبل التأكد من تنفيذ هذه االشغال على األرض
 للبناء في المناطق البعيدة عن امتداد السكن الطبيعي لعدم توفر الخدمات            التشدد في مشاريع االفراز المخصصة     

  .العامة لها وللتكاليف الباهظة لتأمينها
ان هذه االجراءات التي اتخذتها اإلدارة قد عملت على الحد من مشاريع االفراز بصورة ملموسة وقد انخفضت                  

 الـى   ١٩٩٥ هكتار سنة    ٩٣٩ الى   ١٩٩٠كتار سنة    ه ١٦٠٠ الى   ١٩٨٧ هكتار سنة    ٢٤٦٠المساحة االجمالية من    
  ).مرفق جدول بتوزيع المساحات ضمن كل محافظة.(١٩٩٩ هكتار سنة ٧١٥ الى ١٩٩٨ سنة ٨٧٤

  
  :القتراحاتا -٤

لكي يصبح االفراز عمال تنظيميا يساهم في تطوير السياسة العمرانية ويعمل على تنشيط السياسة االسكانية والزراعيـة                 
  :ثم االجتماعية لما فيه مصلحة الوطن والمواطن فاننا نرىواالقتصادية ومن 

ضرورة االسراع في وضع المخطط التوجيهي العام الشامل لترتيب االراضي مع القواعد الواجب اتباعها فـي                 
  .وضع المخططات للمدن وللقرى وذلك في ضوء المصلحة الوطنية العليا

ضي اسوة بقانون البناء وبقانون ضم االراضي وفرزها في         تطوير نظام الفرز ووضع قانون لتنظيم افراز االرا        
  .المناطق اآلهلة

منع مشاريع االفراز في االراضي الزراعية واالراضي ذات التربة الزراعية، واالراضي المروية واالراضـي               
  .قالمشجرة وذلك بعد وضع التشريعات الالزمة بالتنسيق مع االدارات المختصة للعمل على تحديد هذه المناط

تشجيع مشاريع االفراز في االراضي البور الصخرية وعلى الهضاب والتي تصلها الخدمات العامـة واعطـاء                 
  .جميع التسهيالت القامة مشاريع االفراز عليها، نظرا ألن  هذه االراضي ال تصلح اال للبناء



  .اشراك البلديات في ابداء رأيها في مشاريع االفراز 
ة تنظيمية يهدف الى ايجاد قرية نموذجية وليس عملية تقـسيم عقـار وبالتـالي               اعتبار أي مشروع افراز عملي     

ضرورة اشراك مهندس في أي مشروع افراز يقوم بوضع مجسم يحدد عليه مسقط البناء وشكله في كل عقار مفرز                   
  .بما ينسجم وطبيعة موقع العقار

العمـران الـى بعـض الـسهول        ضرورة اعادة النظر ببعض المخططات التوجيهية والتي ساهمت في تمـدد             
  ).اراضي سهل الخيام، سهل البقاع االوسط، االراضي الساحلية( واالراضي الزراعية والتي سبق واقرت سابقا 

تأمين سياسة عقارية منظمة من خالل ايجاد توازن بين مشاريع االفراز المقترحة والحاجة اليهـا أي سياسـة                   
  .العرض والطلب

 مسؤولية تجميد مشروع االفراز في حال تنفيذه وتحت طائلة وضع الشروط التي             وضع قيود على الفارز تحمله     
  .تراها مناسبة وذلك لتنشيط الحركة العقارية ضمن المنطقة

الحفاظ على الثروة الحرجية الطبيعية والتنسيق مع االدارات المختصة ال سيما وزارة الزراعـة لتحديـد هـذه                   
  .از وللبناء بما يحفظ حق المالك دون تدمير هذه الثروة الطبيعيةالمناطق ووضع التشريعات الخاصة لالفر

الحفاظ على الوديان بجمال طبيعتها وبالتالي وضع شروط خاصة متشددة لالفراز في هذه المناطق مع شـروط                  
  .خاصة للبناء في المنحدرات الطبيعية وتشجيع اقامة المتنزهات والمقاهي

  



Groupe D2 
ATELIER URBANISME REGLEMENTAIRE 

“LOTISSEMENTS” 
 

درويش غزيري.م: اعداد   
 
 تحديد غاية الضم والفرز الخاص -١

في غياب المخطط التوجيهي العام الستعمال االراضي، كيف يمكن الحد من مشاريع االفراز العشوائية في                •
  .المناطق المختلفة

  وضع اطر لألنظمة بهدف الحد من مشاريع االفراز •

  :ز فيعدم الموافقة على االفرا •
  المناطق البعيدة -
   الغابات -
   المناطق الزراعية -
   المناطق ذات الطبيعة المميزة -
   الوديان -

  
  كيفية اشراك الجهات المعنية لتحسين مشاريع االفراز -٢

  دور دوائر المساحة في وضع المستحدثات على خرائط المساحة •

  اشراك البلديات المعنية في ابداء رأيها في مشاريع االفراز •

  دارة في فرض الشروط التنظيمية وفقا لطبيعة المنطقة تدخل اال •
  

  كيفية مراقبة تنفيذ مشاريع االفراز -٣

  )…مياه، كهرباء، طرق، الخ(البنى التحتية  •

  فرض محطات التكرير للمشاريع الكبيرة •

  وضع االنظمة التي تمنع البيوعات قبل تنفيذ مشروع االفراز •
  



 ٢توصيات فريق العمل د
  عمليات الضم والفرز، استباقا للتنظيم أو استعاضة عنه، قواعد التنظيم للمناطق غير المنظمة: ةمنطق الحقوق المكتسب

  درويش غزيري. م
  

الطلب من مجلس اإلنماء واإلعمار انجاز المخطط التوجيهي العام الشامل لترتيب األراضي مع القواعد الواجـب                 -١
  .صلحة الوطنية العليااتباعها في وضع المخططات للمدن وللقرى وذلك في ضوء الم

الطلب من مصلحة المساحة وضع خرائط مساحة نهائية للمناطق الغير ممسوحة او غير المحددة لتاريخه، ال سيما                  -٢
تلك المناطق الموضوعة تحت الدرس من قبل المديرية العامة للتنظيم المدني بغاية تمكين وضع المخططات التوجيهيـة                 

  .طالعامة والتفصيلية على هذه الخرائ
تطوير نظام الفرز ووضع قانون لتنظيم افراز األراضي أسوة لقانون البناء وبقانون ضم األراضي وفرزهـا فـي                   -٣

  .المناطق اآلهلة
ذات التربة الزراعية واألراضي المرويـة واألراضـي        / منع مشاريع اإلفراز بغاية البناء في األراضي الزراعية          -٤

ما وزارة الزراعة للتعاون مع المديرية العامة للتنظيم المدني لتحديـد هـذه             المشجرة والطلب من اإلدارات المعنية ال سي      
  .المناطق

والتي تقع ضمن مناطق األمتداد الطبيعـي للـسكن،         ) الغير صالحة اال للبناء   (تشجيع اإلفراز في األراضي البور       -٥
طق كما يمكن تخفيض المساحات     وبالتالي تقديم كافة التسهيالت من قروض سكنية وقروض لتنفيذ األشغال في هذه المنا            

  .الدنيا لإلفراز تشجيعا للسكن الفردي
إعادة النظر ببعض المخططات التوجيهية والتي ساهمت في تمدد العمران الى بعض السهول واألراضي الزراعية                -٦

  ).ساحلية سهول الخيام ومرجعيون والسهول الممتدة على األراضي ال-سهول البقاع األوسط(والتي سبق وأقرت سابقاً 
وضع قيود مسبقة على الفارز بوضع ضريبة تصاعدية على العقارات الناتجة عن االفراز والتي تبقى غير مبنيـة                   -٧

  .بعد مهلة عشر سنوات من تاريخ إنجاز المشروع
و إعادة النظر بقرار المجلس األعلى والعائد لتحديد المساحة الدنيا لإلفراز في المناطق الغير منظمة وذلك لبعدها أ                 -٨

  .قربها لمركز القرية أو المدينة
الحفاظ على المناظر الطبيعية والوديان وبالتالي وضع شروط خاصة لمشاريع اإلفراز في هذه المناطق والتشدد في                 -٩

  ..منع العمران والسماح فقط بإقامة المنتزهات والمقاهي
 


