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   المديرية العامة للتنظيم المدني–وزارة األشغال العامة 
  بالتعاون مع نقابة المهندسين في بيروت 

  

  وبمؤازرة من البعثة الثقافية في السفارة الفرنسية  في لبنان
  

  وبمؤازرة من السفارة اإليطالية في لبنان
________  

  

   »صالحات إدارة  العمران في لبنان، واقعاً وحاجات، أدوات وإ«ندوة 
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Franges d’urbanisation ou restructurations de quartiers, 

couverture des coûts, modes de captage et de répartition de la plus- value : 
établissements publics , expropriations par zone, sociétés foncières, 

législation et applications  
Groupe E1  

  
عند حدود التمدد العمراني وفي عمليات إعادة ترتيب االحياء ، انماط تغطية التكاليف والقبض على 

  المؤسسات العامة واستمالك المناطق والشركات العقارية ، : القيمة الزائدة وتوزيعها 
   بين التشريع والتطبيق
  ١فريق العمل هـ

  
  

  نقابة المهندسين
  

   ٢٠٠٠ تموز ١و  حزيران ٣٠ و ٢٩
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  المهندس محمد فواز  
  

   المقدمة –أوالً 
يمكن للسلطة العامة في لبنان ان تتدخل مباشرة في تحضير التمدد العمراني وفي إعـادة ترتيـب االحيـاء القديمـة او             

مستثمرين المهدمة وذلك لتسريع تنفيذ تصميم ونظام تنظيم مدني من جهة ، وللحصول على مساهمة مالكي العقارات وال                
  . وأصحاب الحقوق في تغطية تكاليف المشروع من جهة ثانية 

لقد وضعت القوانين اللبنانية بتصرف السلطات العامة عدة إمكانات للتدخل المباشر لتنفيذ التصاميم المصدقة ، سأتحدث                
  : عن أربعة من بينها 

  ضريبة التحسين الناتج عن تنفيذ اشغال عامة 
  استمالك المناطق 

  سسات العامة لترتيب األراضي المؤ
  الشركات العقارية 

  
   ضريبة التحسين الناتج عن تنفيذ أشغال عامة    -ثانياً 

، وإذا نتج عـن     ) ، مشروع  ضم وفرز      ...طريق ، حديقة عامة ،      ( عندما تقوم السلطة العامة بتنفيذ مشروع عام         •
 تُفرض على العقار المحسن وفقاً ألحكام الفـصل  المشروع تحسين في العقارات ، فإن هذا التحسين يخضع لضريبة  

  : والذي يتلخص بما يلي  ) ١٩٩١ آيار ٢٩ تاريخ ٥٨القانون رقم ( من قانون االستمالك ) ٤(
»   

 تفرض ضريبة تحسين على الزيادة في قيمة العقارات الناتجة مباشرة عن تنفيـذ مختلـف                :المادة الخامسة واالربعون    
  . ء مشاريع المجارير واألرصفة األشغال العامة باستثنا

ينشأ عن ضريبة التحسين امتياز لمصلحة الخزينة على العقار المحسن بصرف النظر عن الشخص المنتقل اليه                  
  . ويسجل هذا االمتياز على صحيفة العقار العينية 

  
ن العقار من جراء قيام المشروع  تعد تحسينا الزيادة التي تطرأ على قيمة العقار او الجزء م      :المادة السادسة واالربعون    

  . منذ تاريخ إعالنه من المنافع العامة حتى تاريخ وضعه قيد االستعمال 
  

 تعفى من ضريبة التحسين قيمة الجزء من التحسين التي ال تزيد عن خمسة أضعاف الحـد                 :المادة السابعة واالربعون    
  .  ي حدد مقدار التحسين االدنى لألجور المعمول به بتاريخ صدور القرار البدائي الذ

  : وتفرض الضريبة على االجزاء التي تفوق المبلغ المذكور في الفقرة السابقة بالنسب اآلتية   
عشرة بالماية على الجزء الذي يفوق خمسة أضعاف الحد االدنى لألجور المشار إليها أعـاله وال                % ١٠ -

  . يجاوز خمسة وعشرين ضعفا 
  . ة وعشرين صعفا للحد االدنى لألجور وال يفوق الخمسين ضعفاعلى الجزء الذي يجاوز خمس % ٢٠ -
  . على الجزء الذي يجاوز الخمسون ضعفا للحد االدنى لألجور وال يفوق الماية  % ٣٠ -
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على الجزء الذي يجاوز الماية ضعف الحد االدنى لآلجور على ان ال تتجـاوز قيمـة ضـريبة                   % ٤٠  -
  . صدور قرار التخمين التحسين قيمة ربع مساحة العقار بتاريخ 

  
   تنشأ في وزارة المالية ، مصلحة الواردات ، دائرة ضريبة خاصة :المادة الثامنة واالربعون 

  " دائرة ضريبة التحسين " تدعى 
  

  : يناط بدائرة ضريبة التحسين :المادة الخمسون 
ى أمانة السجل العقـاري     وضع بيان معلل بالعقارات التي تقدر ان التحسين سيتناولها وتبلغ نسخة عنه ال             -١

لتسجيل قيد على صحيفة كل عقار يشير الى انه خاضع لضريبة التحسين ، وال يشطب هذا القيد اال بعـد                    
صدور قرار مبرم عن لجنة االستمالك يقضي بعدم توجب الضريبة او بعد تسديد الـضريبة فـي حـال                   

  . توجبها 
  .ت المشار إليها التثبت من الحقوق العينية وغير العينية على العقارا -٢
التحري عن االسعار الرائجة في مراحل درس وتنفيذ المشروع وعن االسعار المحتملة بتاريخ وضعه قيد                -٣

  . االستعمال وسائر المعلومات المتعلقة  بتحسين العقارات المشار إليها 
وتكليفهم ) ١(في البند   ابالغ المكلفين المحتملين والمالكين الذين استملك قسم من عقاراتهم البيان المذكور               -٤

  .  يوماً  من تاريخ التبليغ ١٥تقديم مالحظاتهم في مهلة 
  . وضع تقرير مفصل بالمعلومات التي تحصل عليها وبمالحظات ذوي العالقة ومستنداتهم  -٥
فور تبلغها االعالم بانجاز األشغال ، إحالة التقرير المذكور مع كامل الملف الى اللجنة الصالحة لتحديـد                  -٦

  .  التحسين قيمة
  

  .تحدد قيمة التحسين لجان االستمالك   : المادة الواحدة والخمسون
  

  .  تحدد اللجنة مقدار التحسين بالنسبة الى كل عقار :المادة الثالثة والخمسون 
ال يعتد في أي حال بالتحسين الناتج عن العوامل االقتصادية وسواها مما ال يصح اعتباره ناتجا عن مرسـوم                      

  . المنفعة العامة وتنفيذ األشغال إعالن 
  

 تفرض ضريبة التحسين مبدئياً على مالك العقار المحسن ، وفي حال وجود حق انتفاع على                :المادة الرابعة والخمسون    
  . العقار توزع بين الرقبة وصاحب االنتفاع 

اللجنة ما يصيب المالـك     أما في حال وجود استثمار او إيجار لغير السكن على العقار او على قسم منه فتحدد                 
  . واصحاب الحقوق فعالً من التحسين 

  
 تصدر دائرة ضريبة التحسين باالستناد الى قرارات اللجان بتحديد قيمة التحسين جـداول              :المادة الخامسة والخمسون    

  . تكليف 
  .ال تقبل هذه الجداول من طرق المراجعة سوى طلب التصحيح للخطأ المادي 
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 تدفع ضريبة التحسين النهائي على خمسة اقساط سنوية متساوية يستحق اولها فـي اليـوم        :لخمسون  المادة السادسة وا  
  . االول من شهر تموز من السنة الثانية التي تلي سنة تبليغ جداول التكليف

وتدفع ضريبة التحسين النهائي الناتجة عن مشاريع الري على عشرة أقساط سنوية متساوية يستحق اولها فـي                 
  . االول من شهر تموز من السنة الرابعة  التي تلي سنة تبليغ جداول التكليف اليوم

  . تحصل هذه الضريبة وفقاً ألصول تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها 
تستحق كامل الضريبة او الرصيد المتبقي منها دفعة واحدة عند بيع العقار موضوع التحسين بيعاً اختياريـا او                  

   .جبرياً 
  

 تعود حصيلة ضريبة التحسين الى الخزينة او الى صندوق المؤسـسة العامـة  او                :المادة الثامنة والخمسون    
البلدية التي تم تنفيذ األشغال لحسابها وتقوم دائرة ضريبة التحسين باستيفاء الضريبة بواسطة  دوائر التحصيل                

    .  »مة منفذة األشغال ما جبي لحسابهاالمالية على ان تقيد الخزينة الى البلدية او المؤسسة العا
   
 ان العمل بهذا النص هو مناسب للسلطة العامة ألنه يؤمن مساهمة العقارات في تـسديد نفقـات تنفيـذ                    •

المشروع العام ، وهو عادل ومناسب للمالكين وألصحاب الحقوق ألن الضريبة المفروضة عليهم تبقـى فـي                 
حسين الذي اصابهم نتيجة عمل السلطة العامة ودون أي جهـد مـن   من قيمة الت% ٤٠جميع الحاالت اقل من  

  . قبلهم 
ان التطبيق الفعلي لهذا القانون حتى االن ال يدعو الى التفاؤل ، إذ على الرغم من انقضاء حوالي عـشر                     •

سنوات على العمل بقانون االستمالك الجديد ، وعلى الرغم من وضع إشارة ضريبة التحسين من قبل دائـرة                  
 عقار فإن تحديد قيمة التحسين ألي عقار لم يـتم حتـى االن حـسب                ٣٠ ٠٠٠بة التحسين على حوالي     ضري
  .علمنا

  
  :  استمالك المناطق -ثالثاً 

 « )  ٩/٩/١٩٨٣ تـاريخ    ٦٩المرسوم االشتراعي رقم    (  من قانون التنظيم المدني      ١٨بموجب المادة    •
يم والمعدة للمصالح العامة كالـشوارع والطرقـات        يحق لإلدارات ان تستملك المساحات المبينة في التصم       

كما يحق لها استمالك كامل المساحات موضـوع التـصميم او           ... والساحات والحدائق واألبنية العامة الخ    
تلك العائدة لمنطقة منه ، واالمالك المكتسبة على هذه الصورة يمكن بيعها بالمزاد العلني إذا اقتضى االمر                 

تيب او االفراز او الضم والفرز ، كما يمكن استثمارها مباشرة مـن قبـل اإلدارة او                 بعد تنفيذ أشغال التر   
  . »إنشاء أبنية عليها وبيعها او تأجيرها بصورة دائمة او العودة الى بيعها بعد ذلك 

ان العمل بهذا النص هو مناسب للسلطة العامة التي تستملك العقارات باسعارها الرائجة قبل ترتيبهـا                 •
) ألسكان ذوي الدخل المحدود     ( رتفاع اسعارها ويمكنها استعمالها لتنفيذ مشاريع ذات صفة عامة          أي قبل ا  

كما يمكنها بيع العقارات    . دون ان ينعكس ارتفاع ثمن االراضي عليها        ) كالمناطق الصناعية   ( او إنمائية   
ألصحاب الحقوق ألنه يعطـيهم     وهو تدبير عادل بالنسبة     . بعد ترتيبها فيعود اليها الربح الناتج عن عملها         

  . القيمة الحقيقية لعقاراتهم 
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 فإنها لم تستعمل اال مرة واحـدة وغيـر          ١٩٨٣على الرغم من وجود هذه اإلمكانية القانونية منذ سنة           •
مكتملة ، إذ قامت مدينة بعلبك باستمالك األراضي ألنشاء منطقة صناعية ، وتم وضع الدراسة التفصيلية                

  .  جهيزها ثم توقف المشروع  بعد ذلك وال يزال متوقفاً حتى االن  لترتيب األراضي وت
    

    Aménagement 'Etablissements Publics d المؤسسات العامة لترتيب االراضي –رابعاً 
( بمفهوم قـانون التنظـيم المـدني     ) Etablissements  Publics(  ان المؤسسات العامة لترتيب األراضي - ١-٤

التـي  ) Offices  Autonomes(  تختلف عن المؤسسات العامـة   ) ٩/٩/١٩٨٣ تاريخ ٦٩راعي رقم المرسوم االشت
   : ١٣/١/١٩٧٢ تاريخ ٤٥١٧تخضع للنظام العام  للمؤسسات العامة موضوع المرسوم رقم 

عامة بإنهاء مهمتها   فاألولى تهتم بتحضير االمتداد العمراني ولها الصفة المؤقتة مبدئياً اذ من المقدر ان تنتهي المؤسسة ال               
، بينما يكون للثانية صفة الديمومة مبدئياً ألنها تؤمن خدمات دائمة للسكان كمؤسسة كهرباء لبنـان او مؤسـسة ميـاه                     

  .بيروت 
  
 عند  ١٩٧٧ ان المؤسسات العامة لترتيب األراضي ليست جديدة في التشريع اللبناني فقد ُأدخلت  الول مرة سنة                  -٢-٤

ير وسط بيروت التجاري كإحدى الوسائل الممكنة لتنفيذ المشروع الذي وضع في حينه بعد انتهـاء                البحث في إعادة تعم   
   ) . ١٩٧٦-١٩٧٥( المرحلة األولى من األحداث اللبنانية             

  
 من قـانون التنظـيم      ٢٢ ان النص القانوني الحالي الذي يرعى المؤسسات العامة لترتيب األراضي هو المادة              - ٣-٤
  : مدني التي تنص عل ما يلي ال
»  

 يمكن للحكومة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء ان تُنشئ مؤسسة او مؤسسات عامة ذات طابع تجـاري       :٢٢المـادة   
  . الجل ترتيب كل او جزء من منطقة وضع او سيوضع لها تصميم ونظام تنظيم مدني 

واإلداري وتخضع لرقابة ديوان المحاسبة المؤخرة دون أية         تتمتع هذه المؤسسات بالشخصية المعنوية وباالستقالل المالي        
  . رقابة اخرى 

تحدد بمرسوم إنشاء هذه المؤسسات جميع األحكام المتعلقة بنطاقها وسير عملها وال سيما أهدافها وصالحياتها وإداراتها                
  .  البلديات ذات العالقة ومراقبتها وطرق تمويلها وعالقاتها مع سائر اإلدارات والمؤسسات العامة والبلدية او

  
  : تناط بالمؤسسة العامة كل او بعض األعمال اآلتية 

التملك المؤقت بواسطة االستمالك لجميع العقارات الواقعة ضمن نطاق عملها بما فيها جميع الحقوق على هذه العقارات                 
 .  

  .ت العامة المختصة والبلديات إعداد برامج التجهيزات العامة وتنفيذها مباشرة او بواسطة اإلدارات والهيئا
ضم وفرز العقارات الواقعة ضمن نطاقها وفاقاً لمقتضيات المخطط التنظيمي الموضوع وإعادة توزيع العقـارات بعـد                 

  .ترتيبها على المالكين بنسبة حقوق كل منهم 
  . اقات اخرى تراها مناسبة إعداد برنامج البناء وتأمين إعادة البناء مباشرة او بواسطة المالكين او بواسطة أية اتف

  . تأمين عودة المستأجرين والمستثمرين الى أماكن جديدة في األبنية المشيدة او التعويض عليهم
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  :  تقوم المؤسسة بعملها على الشكل التالي :ثانياً 
اءات العامـة   تقتطع اإلدارة مجاناً إلنشاء او توسيع الشوارع والحدائق والساحات العامة وسائر التجهيزات واالنش              -  أ

او غير ذلك مساحة خمس وعشرين بالماية من كامل مساحة العقارات الواقعة ضـمن إطـار المنطقـة موضـوع       
وال تدخل في حساب النسبة المذكورة الشوارع والساحات وسائر األمالك العمومية الكائنة داخـل إطـار          . الترتيب  

  .  والتي تبقى ملكيتها عائدة لإلدارة المنطقة بتاريخ تصديق التنظيم الموضوع للمنطقة المذكورة
  

إذا تبين من التصميم الموضوع للمنطقة ان مساحة األمالك العمومية التي يلحظها هي أقل من    المجموع المتكـون   
من مساحة األمالك العمومية الكائنة ضمن إطار المنطقة قبل وضع التصميم مضافاً إليها مساحة الخمس وعـشرين                 

وفقاُ للفقرة األولى من هذه المادة تعتبر المساحة اإلضافية المتبقية من المجموع المشار إليـه ملكـاً                 بالمئة المقتطعة   
  . خاصاً لإلدارة 

  
فور صدور مرسوم إنشاء المؤسسة تطبق على كامل المنطقة موضوع التصميم ، األحكـام الناتجـة عـن مفعـول           

  . التخطيط المصدق او إعالن المنفعة العامة 
 االستثناءات الواردة في الفقرة ج ادناه من هذه المادة تسلم الى مالكي ومستأجري ومستثمري العقـارات                 مع مراعاة 

الواقعة ضمن نطاق المؤسسة العامة شهادات اسمية تمثل قيمة الحقوق المترتبة لكل منهم محددة بمبلغ مال او مساحة                  
  . او كليهما 

  
سنة على تسليمها الى أصحابها اال في حالة وجـود حقـوق عينيـة ،               تكون هذه الشهادات قابلة للتفرغ بعد انقضاء        

خالف االتفاقات ، على العقار موضوع التملك او المؤسسة التجارية الكائنة عليه ، فال يصح التفرغ في هذه الحالـة                    
بة للشهادات  وفي هذه الحالة يبقى محفوظاً حق الشفعة بالنس       . اال بموافقة أصحاب هذه الحقوق الصريحة على التفرغ         

التي تمثل قيمة عقارات كانت مملوكة بالشيوع  وحق األفضلية المنصوص عليه في المادة العاشرة مـن المرسـوم                   
  .  بالنسبة للشهادات التي تمثل قيمة مؤسسات تجارية ١١/٧/١٩٦٧ تاريخ ١١االشتراعي رقم 

ات المتعلقة باكتساب الملكية العقارية من قبل       تطبق على التفرغ عن الشهادات الممثلة لحقوق المالكين أحكام التشريع         
  . غير اللبنانيين 

  
 استثناء من الفقرة ب أعاله يمكن بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء منح المؤسسة العامة الحق بأن تـدفع  الحقـوق                      -ج

  : العائدة لفئات المستأجرين والمستثمرين اآلتية 
عملهم التجاري مع وجهة االستعمال المقررة في المخطط        المستأجرين والمستثمرين الذين ال تتفق طبيعة        -١

  . التنظيمي الموضوع للمنطقة الكائن فيها مأجورهم 
  . المستأجرين والمستثمرين الذين ال تتجاوز حقوقهم مبلغا معينا يحدده المرسوم المذكور  -٢

راً او اسهماً في عقار مبنياً او غيـر          تسدد المؤسسة العامة حقوق المالكين بعد ترتيب المنطقة ، بتمليك كل مالك عقا             -د
مبني ، توازي قيمتها قيمة حقوقه الممثلة بالشهادة المسلمة له ، وذلك بعد اقتطاع ما يصيب هذا المالـك مـن الحـصة                       

  . العائدة لإلدارة مجاناً بموجب الفقرة  أ  أعاله من هذه المادة  
  

  : يخير المالك بين 
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ار غير مبني ويترتب عليه عندئذ ان يقوم بمفرده او باالشتراك مـع مـالكين               الحصول على العقار او اسهم في عق       -١
مجاورين بالبناء  على العقار المخصص له ضمن المهل والشروط التي يحددها برنامج البناء ودفتر الشروط الذين                 

  . تعدهما المؤسسة العامة 
قوم المؤسسة العامة بالبنـاء مباشـرة او         الحصول على حقوق ملكية مشتركة في عقار مبني ، وفي  هذه الحالة ت              -٢

  .بواسطة الغير وفاقاً للشروط التي تراها مناسبة 
  

 تسدد حقوق مستأجري  ومستثمري االماكن المعدة لإليجار الواقعة ضمن نطاق المؤسسة العامة بتسليم كل مـنهم                –هـ  
 للمأجور الذي كان يشغله وفـي اقـرب         بعد ترتيب المنطقة وإعادة بنائها مأجورا جديدا موازيا في طبيعته وقيمته          

  . مكان ممكن من هذا المأجور ودون ان يترتب على ذلك دفع أي بدل خلو إضافي 
  

يحدد بدل إيجار المأجور الجديد باالتفاق بين المالك والمستأجر وفي حال عدم االتفاق يحق للمالك ان يطلب مـن                   
  .  حد أقصى المحكمة المختصة تحديد البدل العادل دون التقيد بأي

  
 تحدد المؤسسة العامة أصول تنفيذ معامالت إعادة توزيع العقارات واالماكن المعدة لإليجار على مختلف أصـحاب                 -و

الحقوق كما تحدد عند االقتضاء كيفية تحقيق التوازن بيم حقوق كل من هؤالء والعقارات او األماكن المخصصة لهم                  
 .  

  
تياز والحجز الجارية على العقار او المؤسسة التجارية  الكائنـة ضـمن نطـاق                ترقن حقوق الرهن والتأمين واالم     -ز

المؤسسة العامة لدى انتقال ملكية العقار الى هذه المؤسسة وتنتقل هذه الحقوق بنفس الرتبة السابقة التي كانت لكـل                   
لمرسوم االشتراعي ومن ثم عنـد      منها على الشهادة المشار اليها في الفقرة ب من البند ثانياً من هذه المادة من هذا ا                

  " . االقتضاء على العقار او المأجور المخصص للمالك او المستأجر بعد ترتيب المنطقة 
             

  :  ان لترتيب منطقة ما بواسطة مؤسسة عامة فوائد عديدة نذكر منها -٤-٤
كل المناسب بدالً من االمتداد غيـر       بالنسبة للمنطقة نفسها النها ستكون مرتبة ومحضرة لالمتداد العمراني بالش          •

  . المنظم ، كما انها تؤمن إنشاء األبنية وال تكتفي بضم األراضي وفرزها 
  .   بالنسبة للسلطة العامة النها تؤدي الى وفر مالي في تكاليف االستمالك وهو امر مهم جداً في لبنان  •
ترتيب  لكامل المنطقة بدالً من قيام كل واحد مـن           بالنسبة للمالكين وأصحاب الحقوق الن السلطة العامة تقوم بال         •

اللبنـاني  " نفـسية   " كما ان هذه الطريقة تنسجم مع       . المالكين بترتيب عقاره دون التنسيق مع العقارات المجاورة         
المتمسك بالملكية العقارية الن عمل المؤسسة يقتصر على نزع الملكية العقارية ، مؤقتاً خالل فترة تنفيذ الترتيـب                  

  . لتعيد الى كل صاحب حق حقاً عقارياً بعد انتهاء الترتيب 
  

  :  يوجد حالياً بعض الصعوبات في التطبيق العملي للمؤسسات العامة نذكر منها -٥-٤  
 ان على المؤسسة ان تقوم بإعداد برامج التجهيزات العامة وتنفيذها مباشرة او بواسـطة اإلدارات والهيئـات                 

ات ، وهو عمل يحتاج الى تمويل مع ما يواجه ذلك من صعوبات بالنـسبة لـإلدارات            العامة المختصة والبلدي  
  . العامة والبلديات في الوقت الحاضر 
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يصار الى تخمين قيمة الحقوق وتُسلم الى مالكي ومستأجري ومستثمري العقـارات الواقعـة ضـمن نطـاق                  
  . هم محددة بمبلغ مال او مساحة او كليهما المؤسسة العامة شهادات اسمية تمثل قيمة الحقوق المترتبة لكل من

تُسدد المؤسسة العامة حقوق المالكين بعد ترتيب المنطقة بتمليك كل مالك عقاراً او اسهماً في عقار ، مبنياً او غير مبنى                     
  .، توازي قيمتها قيمة حقوقه الممثلة بالشهادة المسلمة إليه 

  :  يخير المالك بين 
 في عقار غير مبنى وعليه عندئذ ان يقوم بالبناء ضمن المهل والشروط التي              الحصول على عقار او اسهم     -

  . تحددها المؤسسة 
  .  الحصول على حقوق ملكية مشتركة في عقار مبنى ، وفي هذه الحالة تقوم المؤسسة العامة بالبناء  -

امة بتسليم كل مـنهم ، بعـد   تسدد حقوق مستأجري ومستثمري األماكن المعدة لإليجار الواقعة ضمن نطاق المؤسسة الع        
ترتيب المنطقة وإعادة بنائها ، مأجوراً جديداً موازياً في طبيعته وقيمته للمأجور الذي كان يشغله وفي اقرب مكان ممكن                   

  .  من هذا المأجور 
  

لـب مـن    يحدد بدل إيجار المأجور الجديد باالتفاق بين المالك والمستأجر وفي حال عدم االتفاق ، يحق للمالـك أن يط                  
  . المحكمة المختصة تحديد البدل العادل 

  
  : إننا نرى صعوبات عديدة في تنفيذ هذه التدابير نذكر منها 

تحديد قيمة الحقوق بمساحة أراضي وذلك بسبب اختالف سعر االراضى من مكان الى آخر ، ثم الفـرق                   -
  . بعد الترتيب في سعر األرض نفسها بين ما كانت عليه قبل الترتيب وبين ما أصبحت عليه 

  .تحويل الشهادات االسمية الى حقوق ملكية مجدداً مع ما يرافق هذه التخمينات من اعتراضات  -
  .إمكانية عدم اتفاق المالك والمستأجر على قيمة المأجور بعد الترتيب  -
  .عدم إمكانية المالك بالبناء في العقار ضمن المهلة وبالشروط التي تحددها المؤسسة -
حصول المؤسسة على المال الالزم إلنشاء األبنية إذا رفض مالكو العقارات  الجديدة القيـام               عدم إمكانية    -

  . بالتنفيذ بأنفسهم 
  . وربما أدت هذه الصعوبات الى عدم إمكانية عمل المؤسسة العامة الفعلي على األرض بموجب النصوص الحالية 

  
شئت المؤسسة العامـة لترتيـب منطقـة الـضاحية      ُأن ١٩٩٥ حزيران   ٢٩ تاريخ   ٦٩١٨ بموجب المرسوم رقم     -٦-٤

  . الوحيدة التي أنشئت حتى االن لترتيب األراضي " المؤسسة العامة " وهي ) اليسار ( الجنوبية الغربية لمدينة بيروت 
تهدف المؤسسة الى ترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت المحددة على الخريطة المرفقـة بالمرسـوم                 

    . ٢٨/٦/١٩٩٥ تاريخ ٦٩١٣
  

تتمتع المؤسسة بالشخصية المعنوية واالستقالل المالي واإلداري وترتبط برئيس مجلس الوزراء الذي يمارس الوصـاية               
  . اإلدارية عليها 

  
وقد تم وضع دراسات كثيرة اال ان العمـل          . ٢٤/٧/١٩٩٥ تاريخ   ٧٠٦٠تم تعيين أول مجلس إدارة بموجب المرسوم        

  . األرض لم يبداء بعد حسب علمنا الفعلي على 
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   الشركات العقارية  -خامساً 

  يوجد شركات عقارية  خاصة تعود ألفراد او لمؤسسات خاصة ، وهي تخضع لقانون التجارة وتخـرج عـن                     - ١-٥
او /ة و الدول( موضوع هذا البحث الذي ينحصر بالشركات العقارية المختلطة التي يمكن ان تُنشاء بين السلطات العامة                  

" دون أية إضافة ويقـصد بهـا        " الشركات العقارية   " وسنستعمل في هذا البحث تسمية      . وأصحاب الحقوق   ) البلديات  
الشركات العقارية المختلطة التي تهدف الى ترتيب إجمالي لكل او لجزء من منطقة وضع او سيوضع لها تصميم ونظام                   

  "  . تنظيم مدني  
 من قانون التنظيم المـدني      ١٩ ليست جديدة في التشريع اللبناني ، فقد نصت عليها المادة             ان الشركات العقارية   -٢-٥

 والقاضي بتنظـيم    ١٩٦٥ كانون الثاني    ٢٩ تاريخ   ٩٥٩ ، كما صدر المرسوم رقم       ٢٤/٩/١٩٦٢السابق الصادر بتاريخ    
  .  من قانون التنظيم المدني ١٩الشركات العقارية المنصوص عنها في المادة 

  
 من قانون التنظيم المدني التي تنص على        ٢١ ان النص القانوني الحالي الذي يرعى الشركات العقارية هو المادة            -٣-٥

  : ما يلي 
»  

 يمكن إنشاء شركات عقارية بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء الجل ترتيب إجمالي لكل او لجزء من منطقة       :٢١المادة  
   .وضع او سيوضع لها تصميم ونظام تنظيم مدني

 من هذه المادة ، سائر أصحاب الحقوق التي تـدخل           ٦تضم هذه  الشركات المالكين كما تضم ، مع مراعاة أحكام البند             
فـي هـذا    " اإلدارة  " في تقدير قيمة العقار بمن فيهم المستأجرين والمستثمرين وكذلك اإلدارة ذات العالقة ويفهم بكلمة               

  . ء كانت منفردة  او مجتمعة النص الدولة او البلديات ذات العالقة سوا
  

يمكن للحكومة ان تقرر بموجب المرسوم المبين أعاله عدم إدخال األمالك  الوقفية في نطاق الشركة كمـا يمكنهـا ان                     
  . تقرر عدم إدخال المستأجرين والمستثمرين على ان يتم التعويض عليهم وفقاً لألصول 

 وسائر الحقوق ويقدم المالكون وسائر أصحاب الحقوق الذين تـضمهم        يجري عند تأليف الشركة تخمين األمالك العقارية      
 من هـذه    ٧الشركة جميع حقوقهم الى الشركة ويحصلون على اسهم مقابل هذه المقدمات ، مع مراعاة أحكام البند                 

فعتها ألجـل   كما تخصص أيضاً اسهم لإلدارة مقابل مقدماتها العينية ومقابل األموال النقدية التي تكون قد د              . المادة  
  . إنشاء الشركة وتغذية صندوقها 

تستملك اإلدارة مجاناً إلنشاء او توسيع الشوارع والحدائق والساحات العامة وسائر التجهيزات واالنشاءات العامة مساحة               
تعادل خمسة وعشرين بالمئة من كامل مساحة العقارات المقدمة الى الشركة والكائنة في المنطقة موضوع الشركة                

وال تدخل في حساب النسبة المذكورة الشوارع والفسحات وسائر االمالك العمومية الكائنة حالياً والتـي               . قارية  الع
  . تبقى ملكيتها عائدة لإلدارة 

إذا تبين من التصميم الموضوع للمنطقة موضوع الشركة العقارية ان مساحة االمالك العمومية  التي يلحظها هـي                  
ن مساحة االمالك العمومية الكائنة ضمن إطار المنطقة قبل وضع التصميم مضافاً إليها             أقل من المجموع المتكون م    

مساحة الخمسة والعشرين بالمئة المقتطعة وفقاً للفقرة األولى من هذه المادة ، تعتبر المساحة اإلضافية المتبقية من                 
 بين تقديم هذه المساحة الى الشركة مقابل        المجموع المشار إليه ملكاً خاصاً لإلدارة ويعود لهذه األخيرة حق الخيار          
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إعطائها اسهماً بقيمة هذه المقدمات او الحصول عينا على قطع من األرض تعادل المساحة المذكورة لدى ترتيـب                   
  . المنطقة وتقسيم األراضي  

  
ـ           ن مفعـول  تطبق على كامل المنطقة موضوع الشركة فور نشر مرسوم الترخيص بتأسيس الشركة األحكام الناتجـة ع

  . التخطيط المصدق او إعالن المنفعة العامة لجهة اعطاء رخص البناء او الترميم 
 يستمر المالكون وأصحاب الحقوق في التصرف بأمالكهم لغاية انعقاد الجمعية  التأسيسية التي تعلن تأسـيس الـشركة                  

  . وينقل هذا الحق الى الشركة اعتبار من هذا التاريخ. على الوجه القانوني 
يمكن لإلدارة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء ان تمنح اصحاب الحقوق الذين ال تتجاوز قيمة حقوقهم مبلغاً معيناً يحدده                 
المرسوم المذكور الخيار بين تقديم حقوقهم الى الشركة لقاء اسهم او قبض هذه الحقوق نقداً ، على دفعة واحـدة او                     

 أصحاب الحقوق في كل حقوقهم وتحصل على اسهم في الشركة مقابل            وتحل اإلدارة في هذه الحالة محل     . دفعات  
  . تقديمها لهذه الحقوق 

ترقن حقوق الرهن والتأمين واالمتياز والحجز على العقار أو المؤسسة التجارية الكائنة في المنطقة موضـوع الـشركة                  
 الرتبة السابقة التي كانت لكل منها على    العقارية لدى إجراء المقدمات  العينية الى الشركة وتنتقل هذه الحقوق بنفس           

  . األسهم العائدة لصاحب هذا العقار او المؤسسة مقابل مقدماته 
 مـن  ٨١ال تخضع المقدمات العينية لتكوين رأسمال الشركة العقارية الى معاملة التحقق المنصوص عليها فـي المـادة      

  . قانون التجارة 
ميم والنظام العائدين لها ويمكنها ان تبيع األراضي المرتبة كما يمكنهـا إنـشاء              ترتب الشركة المنطقة وفقاً الحكام التص     

  . أبنية عليها وبيعها او تأجيرها او استثمارها 
يحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء كل ما يتعلق بتنظيم الشركات العقارية المـذكورة وال سـيما مهمتهـا وفئـات                     

  . وإدارتها وسير عملها وتمويلها  ومراقبتها وتصفيتها المساهمين فيها وأصول تأسيسها ومدتها 
توزع صافي الموال الناتجة عن هذه البيوع او التأجير او االستثمار على المساهمين بالنسبة الى االسهم التي يحوزونهـا            

« .   
  . المذكور سابقاً ٩٥٩/٦٥هذا باإلضافة الى المرسوم التطبيقي رقم 

  
  : واسطة شركة عقارية فوائد عديدة نذكر منها  ان لترتيب منطقة ما ب-٤-٥

بالنسبة للمنطقة نفسها النها ستصبح منطقة مرتبة ومحضرة للبناء بالشكل المناسب من حيث شـكل ومـساحة                  •
  . القطع وشبكة الطرق وشبكات الخدمات العامة والحدائق والفسحات الحرة 

ن مساحات العقارات صـغيرة والملكيـات مـشتركة    ان الشركة العقارية هي حل مناسب لترتيب المناطق حيث تكو  
ألنها تحول جميع هذه الحقوق الى اسـهم        ... ومتشابكة وحقوق المستأجرين والمستثمرين صعبة الحل مع المالكين         

  . متساوية في شركة تجارية 
ـ                • ر كبيـر فـي     بالنسبة للسلطة العامة النها تؤدي الى وفر في تكاليف االستمالك لتنفيذ الخدمات العامة وهو وف

  . المناطق العمرانية على األخص نظراً ارتفاع أسعار األراضي 
بالنسبة للمالكين وأصحاب الحقوق الذين يعجزون عن االتفاق على قسمة العقارات او علـى تـصفية الحقـوق                   •

وبة او لـصع  ) خاصـة نتيجـة االرث      ( لصغر مساحة العقارات غير القابلة للقسمة او لكثرة عدد المالكين                         
كما كان الوضع في بعض أقـسام       " مجمدة  " االتفاق بين المالكين والمستأجرين وأصحاب الحقوق فتبقى العقارات           
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 ؛ فتأتي الشركة العقارية لتعطي كل صاحب حق حصته مستقلة بشكل اسـهم ،               ١٩٧٥وسط مدينة بيروت قبل سنة      
  . ها بالشكل المناسب فتحفظ الحقوق ألصحابها وتجد الحل لترتيب العقارات والبناء في

  
"  النفـسية   "  من الناحية العمالنية ، ال تواجه الشركات العقارية صعوبات تذكر إال إنها تواجه بعض الصعوبات                 -٥-٥

من قبل بعض أصحاب الحقوق الذين يملكون عقارات مادية ملموسة مع شهادات ملكية تثبت انهم هم األسياد بالتصرف                  
كما تواجه  . في شركة قد ال يكونون هم أصحاب القرار فيها          " ورقية  " ارية إلى مالكي اسهم       بها ، فتحولهم الشركة العق    

  . صعوبات تأمين المال الالزم من قبل السلطة العامة النطالق عمل الشركة 
  
ن أية   على الرغم من انقضاء ما يقارب األربعين سنة على إمكانية إنشاء الشركات العقارية ، لم تُنشاء  حتى اال                   -٦-٥

 من قانون التنظيم المدني السابق الـصادر سـنة          ١٩المادة  (  من قانون التنظيم المدني      ٢١شركة عقارية بموجب المادة     
 النشاء شركة عقارية لترتيب منطقة      ١٩٧٥تجدر اإلشارة الى ان هناك محاولة جرت قبل بداية األحداث سنة            ) . ١٩٦٢

وكالهما في وسط مدينة بيروت ، بالنظر للوضع التنظيمي الذي كان سائداً            الغلفول وشركة ثانية لترتيب منطقة الصيفي       
  . حالت دون ذلك ١٩٧٥في هاتين المنطقتين واتخذت التدابير العمالنية للتنفيذ ، إال ان األحداث التي بدأت سنة 

  
   الشركات العقارية إلعادة ترتيب واعمار منطقة متضررة  بسبب االحداث األمنية  –سادساً 

يتناول موضوعها إعادة ترتيب وضـعية  "  بإنشاء شركات عقارية  ٧/١٢/١٩٩١ تاريخ  ١١٧ سمح القانون رقم     -١-٦
وإعمار منطقة او اكثر من المناطق المتضررة  في لبنان بسبب األحداث األمنية وفقاً لتصميم ونظام تـوجيهي مـصدق               

 ٦٩المرسوم االشـتراعي رقـم      (  التنظيم المدني     من قانون  ٢١وهي شركات تنشاء بمفهوم المادة      "  . حسب األصول   
  : وأعطيت هذه الشركات إمكانات خاصة بها نذكر بعضها في ما يلي  ) ٩/٩/١٩٨٣تاريخ 

 يحوز ان يتضمن نظام الشركة األساسي أحكاماً مؤقته تسمح بتأسيس الشركة وتسيير أعمالها قبل               -١-١-٦ «
قارات المقدمة الى الشركة او على سائر الحقوق المتعلقـة بهـذه            البت نهائياً بالنزاعات على حقوق مالكي الع      

  . العقارات 
 إذا كانت المنطقة المتضررة محاذية للبحر فيمكن للحكومة االتفاق مع الشركة العقارية المنشأة على               -٢-١-٦

عمليـة  ردم جزء من البحر وفقاً لتصميم ونظام توجيهي مصدق أصوالً ، ويتم ترتيب األراضي الناتجة عـن                  
  . الردم وتوزيعها بين الدولة والشركة 

 يتكون رأسمال الشركة من التقديمات العينية في المنطقة الداخلة ضمن نطاق المنطقة المقرر إعادة               -٣-١-٦
   . ٦-١-٤ترتيبها وإعمارها ومن المقدمات  النقدية التي يكتتب بها األشخاص المحددون في الفقرة 

ال الشركة بعملة أجنبية ويجب أال تزيد المساهمة النقدية عن قيمة المقـدمات              يمكن ان يحدد رأسم    -٤-١-٦
  . العينية 

  : من أجل تخمين العقارات والحقوق التي تدخل في رأسمال الشركة العقارية تطبق األصول اآلتية -٥-١-٦
  . تُحدد العقارات الداخلية ضمن نطاق الشركة وأرقامها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء  -١
تُعين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء لجنة تخمين بدائية او اكثر مهمة اللجنة تحديـد القيمـة                  -٢

اإلجمالية لمختلف الحقوق العائدة للمالكين او المستأجرين او المـستثمرين ولكافـة أصـحاب              
  . الحقوق في كل عقار في المنطقة المعينة 
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ة بتنفيذ مهمتها بعد ان تعلن بواسطة النشر عـن          تبدأ اللجنة او اللجان المذكورة في الفقرة السابق        -٣
دعوة أصحاب الحقوق تقديم طلباتهم ودفاعهم ومالحظاتهم في المنطقة المعينة مع بيان أرقـام              
العقارات لتقديم طلباتهم ودفاعهم ومالحظاتهم الخطية ومستنداتهم عند االقتضاء وال تخاذ محل            

الل مهلة ثالثة أشهر اعتباراً من تاريخ إتمام عملية      إقامة ضمن المحافظة الواقعة فيها المنطقة خ      
  . النشر 

  
 تصدر اللجنة قراراتها بعد الكشف على كل من العقارات في المنطقة المعنية وبعـد االطـالع                

  . على المالحظات المقدمة إليها من قبل أصحاب الحقوق  فيها 
عنها أعاله فور صدورها الى     تحال ملفات القرارات الصادرة عن اللجنة او اللجان المنصوص           -٤

اللجنة او لجان تخمين عليا تعين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء تكون مهمتها إعادة النظـر                
وعليها من أجل ذلك ان تطلب مجدداً من أصحاب الحقوق تقـديم            . في القرارات المحالة إليها     

ك وفقاً لألصـول ذاتهـا      طلباتكم ودفاعهم ومالحظاتهم بشأن قرارات لجان التخمين البدائية وذل        
  .  أعاله ٣المنصوص عنها في الفقرة 

تكون قرارات لجنة أو لجان التخمين العليا مبرمة وغير قابلة للطعن بأي طريـق مـن طـرق                  
  . المراجعة العادية او االستثنائية بما في ذلك  تجاوز حد السلطة 

ارية وحقوق اإليجار واالستثمار     تعتبر العقارات على أنواعها وأياً كان مالكها والمؤسسات التج         -٥
  . كافة الواقعة ضمن المنطقة المعنية مقدمات عينية 

فور االنتهاء من االكتتاب في أسهم الشركة تنتقل حكماً ملكية العقارات والمؤسسات التجاريـة              
  . وحق اإليجار الى الشركة العقارية المنشأة 

مع مرسوم التـرخيص بإنـشاء الـشركة        تحال ملفات العقارات المدرجة في الالئحة المنشورة         -٦
العقارية الى لجان تؤلف وفقاً ألحكام قانون االستمالك تكون مهمتها توزيع القيمة المخمنة لكـل       
عقار على المالكين والمستأجرين وأصحاب الحقوق على ان ال يتجاوز المجموع العائد لهـؤالء              

 التخمين العليا المنـصوص عنهـا       في كل عقار المبلغ اإلجمالي المحدد من قبل لجنة أو لجان          
  . أعاله 

  :  تعطى األفضلية في االكتتاب برأسمال الشركة النقدي وفقاً للترتيب اآلتي -٦-١-٦
  . مالكو العقارات الواقعة في منطقة الشركة وأصحاب الحقوق عليها 

  . اللبنانيون والشركات اللبنانية الصرف بمفهوم قانون تملك غير اللبنانيين
  . لة والمؤسسات العامة والبلديات المعنية  الدو-ج
  .  اللبنانيو األصل والمؤسسات العربية الرسمية وشبه الرسمية ورعايا الدول العربية -د

 في حال زيادة رأسمال الشركة ، للمساهمين القدماء حق أفضلية باالكتتاب بمجموع األسهم الجديدة               -٧-١-٦
  . كونها وضمن مهلة شهر من تاريخ طرح األسهم الجديدة لإلكتتاب على اساس نسبة األسهم القديمة التي يمل

  .  تكون أسهم الشركة العقارية قابلة للتداول في بورصة بيروت فوراً -٨-١-٦   
 نستثنى الشركة العقارية من أحكام المادة األولى من قانون تملـك غيـر اللبنـانيين وتعفـى مـن                    -٩-١-٦

  : الترخيص شرط 
  . ثا أعضاء مجلس اإلدارة على األقل من اللبنانيين أن يكون دائماً ثل  -  أ
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من رأسمالها   % ١٠ان يحظر نظامها تملك أي مساهم مباشرة او بصورة غير مباشرة أكثر من               - ب
 .  

  .    ويعتبر زوج وزوجة المساهم وفروعه القاصرون بمثابة الشخص الواحد 
ولة ورسوم التسجيل في الـسجل التجـاري         تعفى هذه الشركة من رسوم الكاتب العدل العائدة للد         -١٠-١-٦

ورسم الطابع على راس المال ، وتعفى مقدماتها العينية من كافة رسوم االنتقال من أصحابها األصـليين الـى                   
  . الشركة 

 تعفى الشركة من ضريبة الدخل لمدة عشر سنوات من تاريخ تأسيسها وتعفى أسهمها ومساهموها               -١١-١-٦
  .   فقط من ضريبة الباب  الثالث من قانون ضريبة الدخل خالل المدة ذاتها بصفتهم مساهمين في الشركة

 يتوجب على الشركة العقارية تمويل وتأمين تنفيذ الطرق وإقامة الساحات والحدائق العامة لحساب              -١٢-١-٦
  . وعلى نفقة الدولة 

مة غير المبنية المقابلة لهـا فـي        تصبح المساحات المنفذة على هذا النحو أمالكاً عامة وتحل محل األمالك العا           
  . المنطقة المعينة والتي تعتبر مسقطة من األمالك العامة حكماً 

يشترط ان ال تقل المساحات الجديدة عن المساحات األصلية وان ال تقل المساحات الجديدة في مطلق األحـوال                  
  . عن ربع مساحة عقارات المنطقة المعنية 

  
ن مقابل األجزاء من األمالك العامة غير المبنية التي ال تـدخل فـي األمـالك                تتملك الشركة العقارية من دو    

  . الجديدة ، والتي تكون خاضعة للترتيب الذي ينص عليه هذا المرسوم االشتراعي 
تبقى األمالك العامة المبنية التي يلحظ التصميم والنظام العائدان للمنطقة العائدان للمنطقة المعنية بقاءهـا فـي                 

  .  ملكاً لإلدارة المعنية موقعها
 يتوجب على الشركة العقارية ان تقوم لحساب وعلى نفقة الدولة بتمويل وتأمين تنفيذ أشغال البنية                -١٣-١-٦

التحتية كشبكات المياه والكهرباء والمجارير والمجاري والطرق واألرصفة وأعمدة اإلضاءة ومرائب السيارات            
  . ر التجهيزات واالنشاءات العامة في المنطقة المعنية واالتصاالت السلكية والالسلكية وسائ

 يمكن تعويض الشركة عن قيمة جزء او كل تكاليف األشغال المنصوص عنهـا فـي الفقـرتين                  -١٤-١-٦
أو بإعطائها قـسماً    /السابقتين وكذلك عن البنية التحتية في األراضي المستحدثة نتيجة ردم البحر ، وذلك نقداً و              

أو بإعطائها حق استثمار    /أو أراضي عائدة للدولة في المنطقة المعنية و       /جة عن ردم البحر و    من األراضي النات  
بعض الخدمات الناتجة عن البنية التحتية في كلتي المنطقتين ، وفي هذه الحالة األخيرة يتم ذلك بموجب قوانين                  

  . تصدر في هذا الشأن 
حقوق العينية وتوزيعها عيناً على الشركاء غير        عند حل الشركة ألي سبب كان ال يجوز قسمة ال          -١٥-١-٦

  . اللبنانيين إال وفقاً ألحكام قانون تملك غير اللبنانيين 
 خالفاً لألحكام القانونية التي ترعى عقود اإليجار ومع مراعاة االتفاقات الرضائية الحاصلة بـين               -١٦-١-٦

بقى اإليجارات المتعلقة باألبنية التي تـضررت       ت ) ٧/١٢/١٩٩١( المالكين والمستأجرين قبل نفاذ هذا القانون       
 وتاريخ نفاذ هذا القانون قائمة بمفاعيلها كافـة بـين           ١٩٧٥ شباط   ١٦نتيجة للحوادث الحاصلة بين تاريخ            

المؤجرين والمستأجرين بالرغم من هالك المأجور او تعيبه أو تغيره أو حرمان المستأجر من االنتفاع بـه او                  
  . " ببعضه 
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 تم تحديد منطقة مشروع وسط   مدينة بيـروت وأرقـام             ١٩٩٢ شباط   ١٩ تاريخ   ٢٢٣٦ بموجب المرسوم    •  – ٢-٦
  . العقارات داخل هذه المنطقة 

 تم تصديق النظام األساسي للشركة اللبنانية لتطـوير وإعـادة           ١٩٩٢ تموز   ٢٢ تاريخ   ٢٥٣٧بموجب المرسوم رقم    
  ) سوليدير ( ل  . م. أعمار وسط مدينة بيروت ش

 تم تصديق التصميم والنظام التوجيهي العـام لوسـط          ١٩٩٢ تشرين األول    ١٥ تاريخ   ٢٧٨٦بموجب المرسوم رقم    
  . مدينة بيروت 

 نشرت لجنة التخمين العليا في الجريدة الرسمية قرارها النهائي بتخمين عقارات الوسط وقـد               ١٩٩٣ آب   ٢٦بتاريخ  
  .  مليون دوالر أميركي ١١٧٠بلغت قيمتها 

  . مليون دوالر٦٥٠ بدأ االكتتاب في الرأسمال النقدي البالغ ١٩٩٣ تشرين الثاني في أول
األسهم ( وقيمة االكتتاب النقدي    )  األسهم من فئة أ      ِ)تم تأسيس الشركة نهائياً برأسمال يساوي مجموع قيمة الحقوق          

  .  مليون دوالر ١٨٢٠أي ) من الفئة ب 
   . ١٩٩٢تعمل شركة سوليدير منذ سنة 

. ل.م. ُأنشئت شركة عقارية مففلـة لبنانيـة ش        ١٩٩٥ تشرين الثاني    ٦ تاريخ   ٧٤٨٠  بموجب المرسوم رقم        • -٣-٦
  وصدق نظامها األساسي  ) لينور ( باسم الشركة اللبنانية لتطوير الساحل الشمالي لمدينة بيروت 

Société Libanaise pour le Développement du Littoral Nord de la ville de Beyrouth         ( 
LINORD ) 

  :يتناول موضوعها 
 تـاريخ   ٧٣٠٩القيام بجميع األعمال الالزمة لتنفيذ التصميم والنظام التوجيهي العام المصدق بموجب المرسوم رقم               -١

  .  والمحدد بموجب الخريطة المرفقة في هذا المرسوم ٢٥/٩/١٩٩٥
ها مع الحكومة اللبنانية وفقاً لتصميم ونظام توجيهي مـصدق          ردم جزء من البحر في المواقع التي يتم االتفاق بشأن          -٢

حسب األصول ويتضمن ترتيب األراضي الناتجة عن عملية الردم وتمويل وتنفيذ اشغال البنية التحتية العائدة لهـا                 
يرها وتملك ما يصيب الشركة من هذه األراضي بموجب االتفاق المذكور وبيعها وإنشاء األبنية عليها وبيعها او تأج                

  . او استثمارها وإدارتها وصيانتها وبصورة عامة ممارسة جميع حقوق الملكية عليها 
  . القيام بجميع العمليات واالعمال الضرورية التي يتطلبها تنفيذ موضوع الشركة  -٣

  .  مدة الشركة خمسون سنة تبدأ من تاريخ التأسيس النهائي  •
 يصار الى االكتتاب به وفقاً ألحكام هذا النظام وتكون قيمـة            حدد رأس المال بمبلغ مائتي مليون دوالر أمريكي        •

  . السهم الواحد ماية دوالر أميركي  
  . يفسح في المجال عند االكتتاب النقدي برأس المال أمام أكبر عدد من المساهمين  •
  : تعطي األفضلية في االكتتاب وفقاً للترتيب اآلتي  •

  . هوم قانون تملك غير اللبنانيين اللبنانيون والشركات اللبنانية الصرف بمف  -  أ
  .الدولة والمؤسسات العامة والبلديات المعنية  - ب
  .  اللبنانيون االصل والمؤسسات العربية والرسمية وشبه الرسمية ورعايا الدول العربية -ج

   ٢ م٢ ٤٠٠ ٠٠٠تغطي المنطقة موضوع الشركة مساحة  •
 ٦٤قصة دولية بموجب قرار مجلس الـوزراء رقـم          وضعت الدراسات الالزمة وتم طرح المشروع على شكل منا         •

تمويل وتصميم وإنشاء وضمانة الحواجز البحرية وردم البحر وأعمال المرفأ وإعادة           "  لـ   ٤/٦/١٩٧٧تاريخ  
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تأهيل مكب النفايات في برج حمود واألشغال األساسية للمعالجة المسبقة للمجاري وأعمـال البنيـة التحتيـة                 
  . »لمشروع لينور 

   المناقصة عن نتيجة إيجابية لم تسفر •
  المشروع متوقف حالياً حسب علمنا   •
 شركتان االولى لتطوير ساحل صيدا الجنوبي ترمي الى إنشاء مرفـأ            ١١٧/٩١ ُأنشئت ، بناء على القانون رقم        - ٤-٦

  .  ب علمنا تجاري والثانية لتطوير ساحل مدينة صور الشمالي ، إال ان هاتين الشركتين لم تقوما بأعمال فعلية حس
  

  .  عدالة ترتيب المناطق بواسطة مؤسسات عامة او شركات عقارية  –سابعاً 
  : ان ترتيب منطقة ما بواسطة مؤسسة عامة او بواسطة شركة عقارية يؤمن العدالة بين اصحاب الحقوق الى حد كبير 

وع من اصل العقارات المصابة بالتخطيط      فاإلستمالك ألجل المنفعة العامة مثالً يقتطع المساحات الالزمة لتنفيذ المشر         
، اما العقارات األخرى فإنها تستفيد عادة من المشروع دون المساهمة الفعلية فيه على الرغم مـن وجـود قـانون                     

  .ضريبة التحسين الذي لم يطبق بشكل جدي
منطقـة موضـوع    أما العمل بموجب مؤسسة عامة او شركة عقارية فإنه يبدأ بتخمين جميع الحقوق ضمن نطاق ال               

الترتيب و بسعرها الرائج ويحفظ هذه الحقوق ويعيدها الى اصحابها اما بشكل شهادات أسمية في المؤسسة العامـة                  
واما بشكل أسهم في شركة تجارية في حالة الشركة العقارية ، وإذا حققت الشركة ربحاً فإن هذا الربح يتوزع على                    

  . لك اصحاب الحقوق كل بنسبة عدد االسهم التي يم
باإلضافة الى ذلك نعتقد أنه يمكن الوصول الى درجة عالية من العدالة إذا جرى تخمين الحقوق قبل وضـع نظـام                     
التنظيم المدني ، ألن النظام يؤدي الى رفع قيمة العقارات حيث يرتفع عامل االستثمار دون أي جهد او مساهمة من                    

ام فإن تخمين الحقوق يكون بقيمتها الحقيقية قبل تدخل السلطة          فإذا تم التخمين قبل وضع النظ     . قبل أصحاب الحقوق    
  . العامة 

  
   الخاتمة   –ثامناً 

 ١٩٦٢منـذ   (  على الرغم من ان القانون قد نص على إمكانية إنشاء الشركات العقارية منذ ما يقارب األربعين سنة                  
( ،  

  راضي ، وعلى الرغم من ان الشركة العقارية تشكل وسيلة فاعلة لترتيب اال
  وعلى الرغم من إنها تؤمن العدالة بين اصحاب الحقوق ، 

وعلى الرغم من إنها سهلة التطبيق لمنطقة كبيرة وكذلك لمنطقة صغيرة وحتى لعقار واحد لـم يتوصـل اصـحاب                    
  الحقوق الى اتفاق للبناء او إلعادة البناء فيه ، 

  .  من قانون التنظيم المدني ٢١ وفقاً ألحكام المادة فإن الشركة العقارية لم تستعمل حتى االن ولو لمرة واحدة
 لتحديثه ، وتشجيع إنشاء الشركات العقارية لترتيب المناطق         ٩٥٩/٦٥لذلك نرى إعادة النظر بالمرسوم التطبيقي رقم        

  . حيث يكون هناك حاجة لذلك 
 في عملها بموجب النـصوص       ان المؤسسة العامة تشكل وسيلة عادلة لترتيب منطقة معينة إال اننا نرى صعوبة             •

  .  القانونية الحالية 
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  المديرية العامة للتنظيم المدني–وزارة األشغال العامة 
  بالتعاون مع نقابة المهندسين في بيروت 

  

  وبمؤازرة من البعثة الثقافية في السفارة الفرنسية  في لبنان
  

  وبمؤازرة من السفارة اإليطالية في لبنان
________  

  

   »دارة  العمران في لبنان، واقعاً وحاجات، أدوات وإصالحات إ«ندوة 
_______________ 

 
Franges d’urbanisation ou restructurations de quartiers, 

couverture des coûts, modes de captage et de répartition de la plus- value : 
établissements publics , expropriations par zone, sociétés foncières, 

législation et applications  
  
  

عند حدود التمدد العمراني وفي عمليات إعادة ترتيب االحياء ، انماط تغطية التكاليف والقبض على 
  المؤسسات العامة واستمالك المناطق والشركات العقارية ، : القيمة الزائدة وتوزيعها 

   بين التشريع والتطبيق
  
  
   
 مهندسيننقابة ال

  
   ٢٠٠٠ تموز ١ حزيران و ٣٠ و ٢٩
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  المهندس محمد فواز  

  
  

   المقدمة –أوالً 
يمكن للسلطة العامة في لبنان ان تتدخل مباشرة في تحضير التمدد العمراني وفي إعادة ترتيب االحياء                

لتسريع تنفيذ تصميم ونظام تنظيم مدني من جهة ، وللحصول على مـساهمة             القديمة او المهدمة وذلك     
  . مالكي العقارات والمستثمرين وأصحاب الحقوق في تغطية تكاليف المشروع من جهة ثانية 

لقد وضعت القوانين اللبنانية بتصرف السلطات العامة عدة إمكانات للتدخل المباشر لتنفيـذ التـصاميم               
  :  أربعة من بينها المصدقة ، سأتحدث عن

  ضريبة التحسين الناتج عن تنفيذ اشغال عامة  -١-١
  استمالك المناطق  -٢-١
  المؤسسات العامة لترتيب األراضي  -٣-١
  الشركات العقارية  -٤-١

  
   ضريبة التحسين الناتج عن تنفيذ أشغال عامة    -ثانياً 

) ع  ضم وفرز     ، مشرو ...طريق ، حديقة عامة ،      ( عندما تقوم السلطة العامة بتنفيذ مشروع عام         •
، وإذا نتج عن المشروع تحسين في العقارات ، فإن هذا التحسين يخضع لضريبة تُفـرض علـى                  

 آيـار   ٢٩ تـاريخ    ٥٨القانون رقم   ( من قانون االستمالك    ) ٤(العقار المحسن وفقاً ألحكام الفصل      
  : والذي يتلخص بما يلي  ) ١٩٩١

»   
 على الزيادة في قيمة العقارات الناتجة مباشرة عن          تفرض ضريبة تحسين   :المادة الخامسة واالربعون    

  . تنفيذ مختلف األشغال العامة باستثناء مشاريع المجارير واألرصفة 
ينشأ عن ضريبة التحسين امتياز لمصلحة الخزينة على العقار المحسن بصرف النظـر عـن                 

  . الشخص المنتقل اليه ويسجل هذا االمتياز على صحيفة العقار العينية 
  

 تعد تحسينا الزيادة التي تطرأ على قيمة العقار او الجزء من العقار مـن               :المادة السادسة واالربعون    
  . جراء قيام المشروع منذ تاريخ إعالنه من المنافع العامة حتى تاريخ وضعه قيد االستعمال 
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ال تزيد عن خمسة     تعفى من ضريبة التحسين قيمة الجزء من التحسين التي           :المادة السابعة واالربعون    
أضعاف الحد االدنى لألجور المعمول به بتاريخ صدور القرار البـدائي الـذي حـدد مقـدار                 

  .  التحسين 
  : وتفرض الضريبة على االجزاء التي تفوق المبلغ المذكور في الفقرة السابقة بالنسب اآلتية   

جـور المـشار   عشرة بالماية على الجزء الذي يفوق خمسة أضعاف الحد االدنى لأل % ١٠ -
  . إليها أعاله وال يجاوز خمسة وعشرين ضعفا 

على الجزء الذي يجاوز خمسة وعشرين صعفا للحد االدنى لألجـور وال يفـوق               % ٢٠ -
  . الخمسين ضعفا

  . على الجزء الذي يجاوز الخمسون ضعفا للحد االدنى لألجور وال يفوق الماية  % ٣٠ -
حد االدنى لآلجور علـى ان ال تتجـاوز         على الجزء الذي يجاوز الماية ضعف ال       % ٤٠  -

  . قيمة ضريبة التحسين قيمة ربع مساحة العقار بتاريخ صدور قرار التخمين 
  

   تنشأ في وزارة المالية ، مصلحة الواردات ، دائرة ضريبة خاصة :المادة الثامنة واالربعون 
  " دائرة ضريبة التحسين " تدعى 

  
  :التحسين  يناط بدائرة ضريبة :المادة الخمسون 

وضع بيان معلل بالعقارات التي تقدر ان التحسين سيتناولها وتبلغ نسخة عنه الـى أمانـة                 -١
السجل العقاري لتسجيل قيد على صحيفة كل عقار يشير الى انه خاضع لضريبة التحسين              
، وال يشطب هذا القيد اال بعد صدور قرار مبرم عن لجنة االستمالك يقضي بعدم توجب                

  . د تسديد الضريبة في حال توجبها الضريبة او بع
  .التثبت من الحقوق العينية وغير العينية على العقارات المشار إليها  -٢
التحري عن االسعار الرائجة في مراحل درس وتنفيذ المشروع وعن االسـعار المحتملـة             -٣

   .بتاريخ وضعه قيد االستعمال وسائر المعلومات المتعلقة  بتحسين العقارات المشار إليها 
ابالغ المكلفين المحتملين والمالكين الذين استملك قسم من عقاراتهم البيان المـذكور  فـي                -٤

  .  يوماً  من تاريخ التبليغ ١٥وتكليفهم تقديم مالحظاتهم في مهلة ) ١(البند 
  . وضع تقرير مفصل بالمعلومات التي تحصل عليها وبمالحظات ذوي العالقة ومستنداتهم  -٥
انجاز األشغال ، إحالة التقرير المذكور مع كامل الملف الـى اللجنـة             فور تبلغها االعالم ب    -٦

  . الصالحة لتحديد قيمة التحسين 
  

  .تحدد قيمة التحسين لجان االستمالك   : المادة الواحدة والخمسون
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  .  تحدد اللجنة مقدار التحسين بالنسبة الى كل عقار :المادة الثالثة والخمسون 
تحسين الناتج عن العوامل االقتصادية وسواها مما ال يصح اعتباره ناتجا           ال يعتد في أي حال بال        

  . عن مرسوم إعالن المنفعة العامة وتنفيذ األشغال 
  

 تفرض ضريبة التحسين مبدئياً على مالك العقار المحـسن ، وفـي حـال               :المادة الرابعة والخمسون    
  . اع وجود حق انتفاع على العقار توزع بين الرقبة وصاحب االنتف

أما في حال وجود استثمار او إيجار لغير السكن على العقار او على قسم منه فتحدد اللجنة ما                  
  . يصيب المالك واصحاب الحقوق فعالً من التحسين 

  
 تصدر دائرة ضريبة التحسين باالستناد الى قرارات اللجان بتحديد قيمـة            :المادة الخامسة والخمسون    

  . التحسين جداول تكليف 
  .تقبل هذه الجداول من طرق المراجعة سوى طلب التصحيح للخطأ المادي ال 

  
 تدفع ضريبة التحسين النهائي على خمسة اقساط سنوية متساوية يستحق :المادة السادسة والخمـسون   

  . اولها في اليوم االول من شهر تموز من السنة الثانية التي تلي سنة تبليغ جداول التكليف
ن النهائي الناتجة عن مشاريع الري على عشرة أقساط سـنوية متـساوية        وتدفع ضريبة التحسي  

يستحق اولها في اليوم االول من شهر تموز من السنة الرابعة  التي تلي سنة تبليـغ جـداول                   
  .التكليف 

  . تحصل هذه الضريبة وفقاً ألصول تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها 
يد المتبقي منها دفعة واحدة عند بيع العقار موضوع التحـسين           تستحق كامل الضريبة او الرص    

  . بيعاً اختياريا او جبرياً 
  

 تعود حصيلة ضريبة التحسين الـى الخزينـة او الـى صـندوق              :المادة الثامنة والخمسون    
المؤسسة العامة  او البلدية التي تم تنفيذ األشغال لحسابها وتقوم دائرة ضريبة التحسين باستيفاء               

ريبة بواسطة  دوائر التحصيل المالية على ان تقيد الخزينة الى البلدية او المؤسسة العامـة                الض
    .  »منفذة األشغال ما جبي لحسابها

   
 ان العمل بهذا النص هو مناسب للسلطة العامة ألنه يؤمن مساهمة العقارات فـي تـسديد                 •

صحاب الحقوق ألن الـضريبة     نفقات تنفيذ المشروع العام ، وهو عادل ومناسب للمالكين وأل         
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من قيمة التحسين الذي اصابهم نتيجة      % ٤٠المفروضة عليهم تبقى في جميع الحاالت اقل من         
  . عمل السلطة العامة ودون أي جهد من قبلهم 

ان التطبيق الفعلي لهذا القانون حتى االن ال يدعو الى التفاؤل ، إذ على الرغم من انقضاء                  •
ل بقانون االستمالك الجديد ، وعلى الرغم من وضـع إشـارة            حوالي عشر سنوات على العم    

 عقار فإن تحديد قيمـة      ٣٠ ٠٠٠ضريبة التحسين من قبل دائرة ضريبة التحسين على حوالي          
  .التحسين ألي عقار لم يتم حتى االن حسب علمنا

  
  :  استمالك المناطق -ثالثاً 

 تـاريخ   ٦٩شـتراعي رقـم     المرسوم اال (  من قانون التنظيم المدني      ١٨بموجب المادة    •
 يحق لإلدارات ان تستملك المساحات المبينـة فـي التـصميم والمعـدة              « )  ٩/٩/١٩٨٣

كما يحـق   ... للمصالح العامة كالشوارع والطرقات والساحات والحدائق واألبنية العامة الخ        
لها استمالك كامل المساحات موضوع التصميم او تلك العائدة لمنطقـة منـه ، واالمـالك               

تسبة على هذه الصورة يمكن بيعها بالمزاد العلني إذا اقتضى االمر بعد تنفيـذ أشـغال            المك
الترتيب او االفراز او الضم والفرز ، كما يمكن استثمارها مباشـرة مـن قبـل اإلدارة او           

  . »إنشاء أبنية عليها وبيعها او تأجيرها بصورة دائمة او العودة الى بيعها بعد ذلك 
 هو مناسب للسلطة العامة التي تستملك العقارات باسعارها الرائجة          ان العمل بهذا النص    •

( قبل ترتيبها أي قبل ارتفاع اسعارها ويمكنها استعمالها لتنفيذ مشاريع ذات صـفة عامـة                
دون ان ينعكس ارتفـاع     ) كالمناطق الصناعية   ( او إنمائية   ) ألسكان ذوي الدخل المحدود     

ع العقارات بعد ترتيبها فيعود اليها الربح الناتج عـن          كما يمكنها بي  . ثمن االراضي عليها    
  . وهو تدبير عادل بالنسبة ألصحاب الحقوق ألنه يعطيهم القيمة الحقيقية لعقاراتهم . عملها 

 فإنها لم تستعمل اال مـرة       ١٩٨٣على الرغم من وجود هذه اإلمكانية القانونية منذ سنة           •
باستمالك األراضي ألنشاء منطقة صـناعية ،       واحدة وغير مكتملة ، إذ قامت مدينة بعلبك         

وتم وضع الدراسة التفصيلية لترتيب األراضي وتجهيزها ثم توقف المشروع  بعد ذلك وال              
  .  يزال متوقفاً حتى االن  

    
    Aménagement 'Etablissements Publics d المؤسسات العامة لترتيب االراضي –رابعاً 

بمفهوم قانون التنظـيم   ) Etablissements  Publics(  ب األراضي ان المؤسسات العامة لترتي- ١-٤
  Offices(  تختلف عن المؤسسات العامة  ) ٩/٩/١٩٨٣ تاريخ ٦٩المرسوم االشتراعي رقم ( المدني 

Autonomes (              تـاريخ   ٤٥١٧التي تخضع للنظام العام  للمؤسسات العامة موضـوع المرسـوم رقـم 
١٣/١/١٩٧٢ :   
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حضير االمتداد العمراني ولها الصفة المؤقتة مبدئياً اذ من المقدر ان تنتهـي المؤسـسة               فاألولى تهتم بت  
العامة بإنهاء مهمتها ، بينما يكون للثانية صفة الديمومة مبدئياً ألنها تـؤمن خـدمات دائمـة للـسكان                   

  .كمؤسسة كهرباء لبنان او مؤسسة مياه بيروت 
  
يست جديدة في التشريع اللبناني فقد ُأدخلت  الول مرة           ان المؤسسات العامة لترتيب األراضي ل      -٢-٤

 عند البحث في إعادة تعمير وسط بيروت التجاري كإحدى الوسائل الممكنة لتنفيذ المشروع              ١٩٧٧سنة  
   ) . ١٩٧٦-١٩٧٥( الذي وضع في حينه بعد انتهاء المرحلة األولى من األحداث اللبنانية             

  
 مـن   ٢٢ي الحالي الذي يرعى المؤسسات العامة لترتيب األراضي هو المادة            ان النص القانون   - ٣-٤

  : قانون التنظيم المدني التي تنص عل ما يلي 
»  

 يمكن للحكومة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء ان تُنشئ مؤسسة او مؤسسات عامة ذات                :٢٢المادة  
  . تصميم ونظام تنظيم مدني طابع تجاري الجل ترتيب كل او جزء من منطقة وضع او سيوضع لها 

تتمتع هذه المؤسسات بالشخصية المعنوية وباالستقالل المالي واإلداري وتخضع لرقابة ديوان المحاسبة            
  . المؤخرة دون أية  رقابة اخرى 

تحدد بمرسوم إنشاء هذه المؤسسات جميع األحكام المتعلقة بنطاقها وسير عملهـا وال سـيما أهـدافها                 
تها ومراقبتها وطرق تمويلها وعالقاتها مع سـائر اإلدارات والمؤسـسات العامـة             وصالحياتها وإدارا 

  . والبلدية او البلديات ذات العالقة 
  

  : تناط بالمؤسسة العامة كل او بعض األعمال اآلتية 
التملك المؤقت بواسطة االستمالك لجميع العقارات الواقعة ضمن نطاق عملها بمـا فيهـا جميـع                 -١

  . لعقارات الحقوق على هذه ا
إعداد برامج التجهيزات العامة وتنفيذها مباشرة او بواسطة اإلدارات والهيئات العامـة المختـصة               -٢

  .والبلديات 
ضم وفرز العقارات الواقعة ضمن نطاقها وفاقاً لمقتضيات المخطط التنظيمي الموضـوع وإعـادة               -٣

  .توزيع العقارات بعد ترتيبها على المالكين بنسبة حقوق كل منهم 
عداد برنامج البناء وتأمين إعادة البناء مباشرة او بواسطة المالكين او بواسطة أية اتفاقات اخـرى            إ -٤

  . تراها مناسبة 
  . تأمين عودة المستأجرين والمستثمرين الى أماكن جديدة في األبنية المشيدة او التعويض عليهم -٥
  

  :  تقوم المؤسسة بعملها على الشكل التالي :ثانياً 
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ارة مجاناً إلنشاء او توسيع الشوارع والحدائق والساحات العامة وسـائر التجهيـزات             تقتطع اإلد   - أ
واالنشاءات العامة او غير ذلك مساحة خمس وعشرين بالماية من كامل مساحة العقارات الواقعـة               

وال تدخل في حساب النسبة المذكورة الشوارع والساحات        . ضمن إطار المنطقة موضوع الترتيب      
ك العمومية الكائنة داخل إطار المنطقة بتاريخ تصديق التنظيم الموضـوع للمنطقـة             وسائر األمال 

  . المذكورة والتي تبقى ملكيتها عائدة لإلدارة 
  

إذا تبين من التصميم الموضوع للمنطقة ان مساحة األمالك العمومية التي يلحظها هـي أقـل مـن                     
 ضمن إطار المنطقة قبل وضـع التـصميم         المجموع المتكون من مساحة األمالك العمومية الكائنة      

مضافاً إليها مساحة الخمس وعشرين بالمئة المقتطعة وفقاُ للفقرة األولى مـن هـذه المـادة تعتبـر              
  . المساحة اإلضافية المتبقية من المجموع المشار إليه ملكاً خاصاً لإلدارة 

  
ميم ، األحكام الناتجـة     فور صدور مرسوم إنشاء المؤسسة تطبق على كامل المنطقة موضوع التص          

  . عن مفعول التخطيط المصدق او إعالن المنفعة العامة 
مع مراعاة االستثناءات الواردة في الفقرة ج ادناه من هذه المادة تـسلم الـى مـالكي ومـستأجري        
ومستثمري العقارات الواقعة ضمن نطاق المؤسسة العامة شهادات اسمية تمثل قيمة الحقوق المترتبة             

  .  محددة بمبلغ مال او مساحة او كليهما لكل منهم
  

تكون هذه الشهادات قابلة للتفرغ بعد انقضاء سنة على تسليمها الى أصحابها اال في حالـة وجـود                  
حقوق عينية ، خالف االتفاقات ، على العقار موضوع التملك او المؤسسة التجارية الكائنة عليـه ،                 

وفي هـذه  .  أصحاب هذه الحقوق الصريحة على التفرغ فال يصح التفرغ في هذه الحالة اال بموافقة   
الحالة يبقى محفوظاً حق الشفعة بالنسبة للشهادات التي تمثل قيمة عقارات كانت مملوكة بالـشيوع                

 تـاريخ   ١١وحق األفضلية المنصوص عليه في المادة العاشرة من المرسـوم االشـتراعي رقـم               
  .  مؤسسات تجارية  بالنسبة للشهادات التي تمثل قيمة١١/٧/١٩٦٧

تطبق على التفرغ عن الشهادات الممثلة لحقوق المالكين أحكام التشريعات المتعلقة باكتساب الملكية             
  . العقارية من قبل غير اللبنانيين 

  
 استثناء من الفقرة ب أعاله يمكن بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء منح المؤسسة العامة الحق بأن                 -ج

  : لفئات المستأجرين والمستثمرين اآلتية تدفع  الحقوق العائدة 
المستأجرين والمستثمرين الذين ال تتفق طبيعة عملهم التجاري مـع وجهـة االسـتعمال               -١

  . المقررة في المخطط التنظيمي الموضوع للمنطقة الكائن فيها مأجورهم 
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  . كور المستأجرين والمستثمرين الذين ال تتجاوز حقوقهم مبلغا معينا يحدده المرسوم المذ -٢
 تسدد المؤسسة العامة حقوق المالكين بعد ترتيب المنطقة ، بتمليك كل مالك عقاراً او اسـهماً فـي                   -د

عقار مبنياً او غير مبني ، توازي قيمتها قيمة حقوقه الممثلة بالشهادة المسلمة له ، وذلك بعد اقتطاع ما                   
  . رة  أ  أعاله من هذه المادة  يصيب هذا المالك من الحصة العائدة لإلدارة مجاناً بموجب الفق

  
  : يخير المالك بين 

الحصول على العقار او اسهم في عقار غير مبني ويترتب عليـه عندئـذ ان يقـوم بمفـرده او                     -١
باالشتراك مع مالكين مجاورين بالبناء  على العقار المخصص له ضمن المهل والـشروط التـي                

  . ا المؤسسة العامة يحددها برنامج البناء ودفتر الشروط الذين تعدهم
 الحصول على حقوق ملكية مشتركة في عقار مبني ، وفي  هذه الحالة تقـوم المؤسـسة العامـة                    -٢

  .بالبناء مباشرة او بواسطة الغير وفاقاً للشروط التي تراها مناسبة 
  

 تسدد حقوق مستأجري  ومستثمري االماكن المعدة لإليجار الواقعة ضمن نطاق المؤسسة العامة              –هـ  
تسليم كل منهم بعد ترتيب المنطقة وإعادة بنائها مأجورا جديدا موازيا في طبيعته وقيمته للمأجور               ب

الذي كان يشغله وفي اقرب مكان ممكن من هذا المأجور ودون ان يترتب على ذلك دفع أي بـدل                   
  . خلو إضافي 

  
دم االتفاق يحق للمالك    يحدد بدل إيجار المأجور الجديد باالتفاق بين المالك والمستأجر وفي حال ع           

  . ان يطلب من المحكمة المختصة تحديد البدل العادل دون التقيد بأي حد أقصى 
  
 تحدد المؤسسة العامة أصول تنفيذ معامالت إعادة توزيع العقارات واالماكن المعدة لإليجار علـى               -و

كل مـن هـؤالء     مختلف أصحاب الحقوق كما تحدد عند االقتضاء كيفية تحقيق التوازن بيم حقوق             
  . والعقارات او األماكن المخصصة لهم 

  
 ترقن حقوق الرهن والتأمين واالمتياز والحجز الجارية على العقار او المؤسسة التجارية  الكائنـة                -ز

ضمن نطاق المؤسسة العامة لدى انتقال ملكية العقار الى هذه المؤسسة وتنتقل هذه الحقـوق بـنفس    
ل منها على الشهادة المشار اليها في الفقرة ب من البند ثانياً مـن هـذه                الرتبة السابقة التي كانت لك    

المادة من هذا المرسوم االشتراعي ومن ثم عند االقتضاء على العقار او المأجور المخصص للمالك               
  " . او المستأجر بعد ترتيب المنطقة 
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  : نذكر منها  ان لترتيب منطقة ما بواسطة مؤسسة عامة فوائد عديدة -٤-٤
بالنسبة للمنطقة نفسها النها ستكون مرتبة ومحضرة لالمتداد العمراني بالشكل المناسب بدالً من              •

  . االمتداد غير المنظم ، كما انها تؤمن إنشاء األبنية وال تكتفي بضم األراضي وفرزها 
ر مهم جداً فـي     بالنسبة للسلطة العامة النها تؤدي الى وفر مالي في تكاليف االستمالك وهو ام             •

  .   لبنان 
بالنسبة للمالكين وأصحاب الحقوق الن السلطة العامة تقوم بالترتيب  لكامل المنطقة بـدالً مـن                 •

كمـا ان هـذه   . قيام كل واحد من المالكين بترتيب عقاره دون التنسيق مع العقـارات المجـاورة         
ة الن عمل المؤسسة يقتـصر علـى        اللبناني المتمسك بالملكية العقاري   " نفسية  " الطريقة تنسجم مع    

نزع الملكية العقارية ، مؤقتاً خالل فترة تنفيذ الترتيب لتعيد الى كل صاحب حق حقاً عقارياً بعـد                  
  . انتهاء الترتيب 

  
  :  يوجد حالياً بعض الصعوبات في التطبيق العملي للمؤسسات العامة نذكر منها -٥-٤  

لتجهيزات العامة وتنفيذها مباشـرة او بواسـطة    ان على المؤسسة ان تقوم بإعداد برامج ا    •
اإلدارات والهيئات العامة المختصة والبلديات ، وهو عمل يحتاج الى تمويل مع ما يواجه ذلك               

  . من صعوبات بالنسبة لإلدارات العامة والبلديات في الوقت الحاضر 
ارات الواقعة  يصار الى تخمين قيمة الحقوق وتُسلم الى مالكي ومستأجري ومستثمري العق           •

ضمن نطاق المؤسسة العامة شهادات اسمية تمثل قيمة الحقوق المترتبة لكل منهم محددة بمبلغ              
  . مال او مساحة او كليهما 

تُسدد المؤسسة العامة حقوق المالكين بعد ترتيب المنطقة بتمليك كل مالك عقاراً او اسهماً في عقـار ،                  
  . حقوقه الممثلة بالشهادة المسلمة إليه مبنياً او غير مبنى ، توازي قيمتها قيمة

  :  يخير المالك بين 
الحصول على عقار او اسهم في عقار غير مبنى وعليه عندئذ ان يقوم بالبناء ضمن المهل                 -

  . والشروط التي تحددها المؤسسة 
الحصول على حقوق ملكية مشتركة في عقار مبنى ، وفي هذه الحالة تقوم المؤسسة العامة                -

  .  بالبناء 
تسدد حقوق مستأجري ومستثمري األماكن المعدة لإليجار الواقعة ضمن نطاق المؤسسة العامة بتـسليم              
كل منهم ، بعد ترتيب المنطقة وإعادة بنائها ، مأجوراً جديداً موازياً في طبيعته وقيمته للمأجور الـذي                  

  .  كان يشغله وفي اقرب مكان ممكن من هذا المأجور 
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لمأجور الجديد باالتفاق بين المالك والمستأجر وفي حال عدم االتفاق ، يحق للمالك أن              يحدد بدل إيجار ا   
  . يطلب من المحكمة المختصة تحديد البدل العادل 

  
  : إننا نرى صعوبات عديدة في تنفيذ هذه التدابير نذكر منها 

تحديد قيمة الحقوق بمساحة أراضي وذلك بسبب اختالف سعر االراضى من مكـان الـى                -
آخر ، ثم الفرق في سعر األرض نفسها بين ما كانت عليه قبل الترتيب وبين ما أصـبحت                  

  . عليه بعد الترتيب 
تحويل الشهادات االسمية الى حقوق ملكية مجدداً مع مـا يرافـق هـذه التخمينـات مـن         -

  .اعتراضات 
  .إمكانية عدم اتفاق المالك والمستأجر على قيمة المأجور بعد الترتيب  -
  .نية المالك بالبناء في العقار ضمن المهلة وبالشروط التي تحددها المؤسسةعدم إمكا -
عدم إمكانية حصول المؤسسة على المال الالزم إلنشاء األبنية إذا رفض مالكو العقـارات                -

  . الجديدة القيام بالتنفيذ بأنفسهم 
ألرض بموجـب   وربما أدت هذه الصعوبات الى عدم إمكانية عمل المؤسسة العامـة الفعلـي علـى ا               

  . النصوص الحالية 
  
 ُأنشئت المؤسسة العامة لترتيب منطقة      ١٩٩٥ حزيران   ٢٩ تاريخ   ٦٩١٨ بموجب المرسوم رقم     -٦-٤

الوحيدة التي أنشئت حتى    " المؤسسة العامة   " وهي  ) اليسار  ( الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت      
  . االن لترتيب األراضي 

نطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت المحـددة علـى الخريطـة       تهدف المؤسسة الى ترتيب م    
    . ٢٨/٦/١٩٩٥ تاريخ ٦٩١٣المرفقة بالمرسوم 

  

تتمتع المؤسسة بالشخصية المعنوية واالستقالل المالي واإلداري وترتبط برئيس مجلس الوزراء الـذي             
  . يمارس الوصاية اإلدارية عليها 

  

وقد تم وضـع دراسـات       . ٢٤/٧/١٩٩٥ تاريخ   ٧٠٦٠جب المرسوم   تم تعيين أول مجلس إدارة بمو     
  . كثيرة اال ان العمل الفعلي على األرض لم يبداء بعد حسب علمنا 

  
   الشركات العقارية  -خامساً 

  يوجد شركات عقارية  خاصة تعود ألفراد او لمؤسسات خاصة ، وهـي تخـضع لقـانون                   - ١-٥
ي ينحصر بالشركات العقارية المختلطة التـي يمكـن ان          التجارة وتخرج عن موضوع هذا البحث الذ      
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وسنستعمل في هـذا البحـث      . وأصحاب الحقوق   ) او البلديات   /الدولة و ( تُنشاء بين السلطات العامة       
الشركات العقارية المختلطة التي تهدف الـى       " دون أية إضافة ويقصد بها      " الشركات العقارية   " تسمية  

  "  .  من منطقة وضع او سيوضع لها تصميم ونظام تنظيم مدني  ترتيب إجمالي لكل او لجزء
 من قانون   ١٩ ان الشركات العقارية ليست جديدة في التشريع اللبناني ، فقد نصت عليها المادة               -٢-٥

 كانون  ٢٩ تاريخ   ٩٥٩ ، كما صدر المرسوم رقم       ٢٤/٩/١٩٦٢التنظيم المدني السابق الصادر بتاريخ      
 من قـانون التنظـيم      ١٩بتنظيم الشركات العقارية المنصوص عنها في المادة         والقاضي   ١٩٦٥الثاني  
  . المدني 

  
 مـن قـانون التنظـيم       ٢١ ان النص القانوني الحالي الذي يرعى الشركات العقارية هو المادة            -٣-٥

  : المدني التي تنص على ما يلي 
»  

راء الجل ترتيب إجمالي لكـل       يمكن إنشاء شركات عقارية بمرسوم يتخذ في مجلس الوز          :٢١المادة  
  .او لجزء من منطقة وضع او سيوضع لها تصميم ونظام تنظيم مدني 

 من هذه المادة ، سـائر أصـحاب         ٦تضم هذه  الشركات المالكين كما تضم ، مع مراعاة أحكام البند             
ذات العالقة  الحقوق التي تدخل في تقدير قيمة العقار بمن فيهم المستأجرين والمستثمرين وكذلك اإلدارة              

  . في هذا النص الدولة او البلديات ذات العالقة سواء كانت منفردة  او مجتمعة " اإلدارة " ويفهم بكلمة 
  
يمكن للحكومة ان تقرر بموجب المرسوم المبين أعاله عدم إدخال األمالك  الوقفيـة فـي نطـاق                   -١

 ان يتم التعويض عليهم وفقاً      الشركة كما يمكنها ان تقرر عدم إدخال المستأجرين والمستثمرين على         
  . لألصول 

يجري عند تأليف الشركة تخمين األمالك العقارية وسائر الحقوق ويقدم المالكون وسائر أصـحاب               -٢
الحقوق الذين تضمهم الشركة جميع حقوقهم الى الشركة ويحصلون على اسهم مقابل هذه المقدمات              

صص أيضاً اسهم لـإلدارة مقابـل مقـدماتها         كما تخ .  من هذه المادة     ٧، مع مراعاة أحكام البند      
  . العينية ومقابل األموال النقدية التي تكون قد دفعتها ألجل إنشاء الشركة وتغذية صندوقها 

تستملك اإلدارة مجاناً إلنشاء او توسيع الشوارع والحدائق والساحات العامة وسـائر التجهيـزات               -٣
مئة من كامل مساحة العقارات المقدمـة الـى         واالنشاءات العامة مساحة تعادل خمسة وعشرين بال      

وال تدخل في حساب النـسبة المـذكورة        . الشركة والكائنة في المنطقة موضوع الشركة العقارية        
  . الشوارع والفسحات وسائر االمالك العمومية الكائنة حالياً والتي تبقى ملكيتها عائدة لإلدارة 

الشركة العقارية ان مساحة االمـالك العموميـة       إذا تبين من التصميم الموضوع للمنطقة موضوع        
التي يلحظها هي أقل من المجموع المتكون من مساحة االمالك العمومية الكائنـة ضـمن إطـار                 
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المنطقة قبل وضع التصميم مضافاً إليها مساحة الخمسة والعشرين بالمئة المقتطعة وفقـاً للفقـرة               
ة المتبقية من المجموع المشار إليه ملكـاً خاصـاً          األولى من هذه المادة ، تعتبر المساحة اإلضافي       

لإلدارة ويعود لهذه األخيرة حق الخيار بين تقديم هذه المساحة الى الشركة مقابل إعطائها اسـهماً                
بقيمة هذه المقدمات او الحصول عينا على قطع من األرض تعادل المساحة المذكورة لدى ترتيب                

  . المنطقة وتقسيم األراضي  
  

لى كامل المنطقة موضوع الشركة فور نشر مرسوم الترخيص بتأسيس الشركة األحكـام             تطبق ع  -٤
الناتجة عن مفعول التخطيط المصدق او إعالن المنفعة العامة لجهة اعطاء رخص البناء او الترميم               

 .  
 يستمر المالكون وأصحاب الحقوق في التصرف بأمالكهم لغاية انعقاد الجمعية  التأسيـسية التـي              -٥

  . وينقل هذا الحق الى الشركة اعتبار من هذا التاريخ. تأسيس الشركة على الوجه القانوني تعلن 
يمكن لإلدارة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء ان تمنح اصحاب الحقوق الذين ال تتجـاوز قيمـة                  -٦

او حقوقهم مبلغاً معيناً يحدده المرسوم المذكور الخيار بين تقديم حقوقهم الى الشركة لقـاء اسـهم                 
وتحل اإلدارة في هذه الحالة محل أصحاب       . قبض هذه الحقوق نقداً ، على دفعة واحدة او دفعات           

  . الحقوق في كل حقوقهم وتحصل على اسهم في الشركة مقابل تقديمها لهذه الحقوق 
ترقن حقوق الرهن والتأمين واالمتياز والحجز على العقار أو المؤسسة التجارية الكائنة في المنطقة               -٧

وضوع الشركة العقارية لدى إجراء المقدمات  العينية الى الشركة وتنتقل هـذه الحقـوق بـنفس                 م
الرتبة السابقة التي كانت لكل منها على األسهم العائدة لصاحب هذا العقـار او المؤسـسة مقابـل                  

  . مقدماته 
منصوص عليهـا   ال تخضع المقدمات العينية لتكوين رأسمال الشركة العقارية الى معاملة التحقق ال            -٨

  .  من قانون التجارة ٨١في المادة 
ترتب الشركة المنطقة وفقاً الحكام التصميم والنظام العائدين لها ويمكنها ان تبيع األراضي المرتبة               -٩

  . كما يمكنها إنشاء أبنية عليها وبيعها او تأجيرها او استثمارها 
شركات العقارية المـذكورة وال     يحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء كل ما يتعلق بتنظيم ال           -١٠

سيما مهمتها وفئات المساهمين فيها وأصول تأسيسها ومدتها وإدارتها وسـير عملهـا وتمويلهـا                
  . ومراقبتها وتصفيتها 

توزع صافي الموال الناتجة عن هذه البيوع او التأجير او االستثمار على المساهمين بالنـسبة                -١١
   . »الى االسهم التي يحوزونها  

  . المذكور سابقاً ٩٥٩/٦٥إلضافة الى المرسوم التطبيقي رقم هذا با
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  :  ان لترتيب منطقة ما بواسطة شركة عقارية فوائد عديدة نذكر منها -٤-٥
بالنسبة للمنطقة نفسها النها ستصبح منطقة مرتبة ومحضرة للبناء بالشكل المناسب مـن حيـث                •

  . ة والحدائق والفسحات الحرة شكل ومساحة القطع وشبكة الطرق وشبكات الخدمات العام
ان الشركة العقارية هي حل مناسب لترتيب المناطق حيث تكـون مـساحات العقـارات صـغيرة                 

ألنهـا  ... والملكيات مشتركة ومتشابكة وحقوق المستأجرين والمستثمرين صعبة الحل مع المالكين           
  . تحول جميع هذه الحقوق الى اسهم متساوية في شركة تجارية 

 للسلطة العامة النها تؤدي الى وفر في تكاليف االستمالك لتنفيذ الخدمات العامـة وهـو                بالنسبة •
  . وفر كبير في المناطق العمرانية على األخص نظراً ارتفاع أسعار األراضي 

بالنسبة للمالكين وأصحاب الحقوق الذين يعجزون عن االتفاق على قسمة العقـارات او علـى                •
خاصـة  ( عقارات غير القابلة للقسمة او لكثرة عدد المالكين                       تصفية الحقوق لصغر مساحة ال    

" او لصعوبة االتفاق بين المالكين والمستأجرين وأصحاب الحقوق فتبقى العقارات             ) نتيجة االرث   
 ؛ فتـأتي الـشركة      ١٩٧٥كما كان الوضع في بعض أقسام وسط مدينة بيروت قبل سنة            " مجمدة  

حصته مستقلة بشكل اسهم ، فتحفظ الحقوق ألصحابها وتجد الحل          العقارية لتعطي كل صاحب حق      
  . لترتيب العقارات والبناء فيها بالشكل المناسب 

  
 من الناحية العمالنية ، ال تواجه الشركات العقارية صعوبات تـذكر إال إنهـا تواجـه بعـض                   -٥-٥

اديـة ملموسـة مـع    من قبل بعض أصحاب الحقوق الذين يملكون عقـارات م "  النفسية  " الصعوبات  
" شهادات ملكية تثبت انهم هم األسياد بالتصرف بها ، فتحولهم الشركة العقارية إلـى مـالكي اسـهم                     

كما تواجه صعوبات تأمين المال الالزم من       . في شركة قد ال يكونون هم أصحاب القرار فيها          " ورقية  
  . قبل السلطة العامة النطالق عمل الشركة 

  
نقضاء ما يقارب األربعين سنة على إمكانية إنشاء الشركات العقاريـة ، لـم               على الرغم من ا    -٦-٥

 من قانون   ١٩المادة  (  من قانون التنظيم المدني      ٢١تُنشاء  حتى االن أية شركة عقارية بموجب المادة          
تجدر اإلشارة الى ان هناك محاولة جـرت قبـل بدايـة          ) . ١٩٦٢التنظيم المدني السابق الصادر سنة      

 النشاء شركة عقارية لترتيب منطقة الغلفول وشركة ثانية لترتيب منطقة الصيفي            ١٩٧٥ سنة   األحداث
وكالهما في وسط مدينة بيروت ، بالنظر للوضع التنظيمي الذي كان سـائداً فـي هـاتين المنطقتـين                   

  . حالت دون ذلك ١٩٧٥واتخذت التدابير العمالنية للتنفيذ ، إال ان األحداث التي بدأت سنة 
  
   الشركات العقارية إلعادة ترتيب واعمار منطقة متضررة  بسبب االحداث األمنية  –دساً سا
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يتناول موضوعها إعادة   "  بإنشاء شركات عقارية       ٧/١٢/١٩٩١ تاريخ   ١١٧ سمح القانون رقم     -١-٦
ترتيب وضعية وإعمار منطقة او اكثر من المناطق المتضررة  في لبنان بسبب األحداث األمنية وفقـاً                 

 من قـانون    ٢١وهي شركات تنشاء بمفهوم المادة      "  . لتصميم ونظام توجيهي مصدق حسب األصول       
وأعطيت هذه الشركات إمكانـات      ) ٩/٩/١٩٨٣ تاريخ   ٦٩المرسوم االشتراعي رقم    ( التنظيم المدني   

  : خاصة بها نذكر بعضها في ما يلي 
ته تسمح بتأسـيس الـشركة       يحوز ان يتضمن نظام الشركة األساسي أحكاماً مؤق        -١-١-٦ «

وتسيير أعمالها قبل البت نهائياً بالنزاعات على حقوق مالكي العقارات المقدمة الى الـشركة او    
  . على سائر الحقوق المتعلقة بهذه العقارات 

 إذا كانت المنطقة المتضررة محاذية للبحر فيمكن للحكومة االتفـاق مـع الـشركة               -٢-١-٦
زء من البحر وفقاً لتصميم ونظام توجيهي مصدق أصوالً ، ويـتم            العقارية المنشأة على ردم ج    

  . ترتيب األراضي الناتجة عن عملية الردم وتوزيعها بين الدولة والشركة 
 يتكون رأسمال الشركة من التقديمات العينية في المنطقة الداخلـة ضـمن نطـاق               -٣-١-٦

قدية التي يكتتـب بهـا األشـخاص        المنطقة المقرر إعادة ترتيبها وإعمارها ومن المقدمات  الن        
   . ٦-١-٤المحددون في الفقرة 

 يمكن ان يحدد رأسمال الشركة بعملة أجنبية ويجب أال تزيد المساهمة النقدية عـن               -٤-١-٦
  . قيمة المقدمات العينية 

من أجل تخمين العقارات والحقوق التي تدخل في رأسمال الشركة العقارية تطبـق             -٥-١-٦
   :األصول اآلتية 

تُحدد العقارات الداخلية ضمن نطاق الشركة وأرقامها بمرسوم يتخذ فـي مجلـس            -١
  . الوزراء 

تُعين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء لجنة تخمين بدائية او اكثر مهمـة اللجنـة      -٢
تحديد القيمة اإلجمالية لمختلف الحقـوق العائـدة للمـالكين او المـستأجرين او              

  . ق في كل عقار في المنطقة المعينة المستثمرين ولكافة أصحاب الحقو
تبدأ اللجنة او اللجان المذكورة في الفقرة السابقة بتنفيذ مهمتهـا بعـد ان تعلـن                  -٣

بواسطة النشر عن دعوة أصحاب الحقوق تقديم طلباتهم ودفاعهم ومالحظاتهم في           
المنطقة المعينة مع بيان أرقام العقارات لتقديم طلبـاتهم ودفـاعهم ومالحظـاتهم             

طية ومستنداتهم عند االقتضاء وال تخاذ محل إقامة ضمن المحافظـة الواقعـة             الخ
  . فيها المنطقة خالل مهلة ثالثة أشهر اعتباراً من تاريخ إتمام عملية النشر 
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 تصدر اللجنة قراراتها بعد الكشف على كل من العقارات في المنطقـة المعنيـة              
  . قبل أصحاب الحقوق  فيها وبعد االطالع على المالحظات المقدمة إليها من 

تحال ملفات القرارات الصادرة عن اللجنة او اللجان المنصوص عنها أعاله فور             -٤
صدورها الى اللجنة او لجان تخمين عليا تعين بمرسوم يتخذ في مجلس الـوزراء              

وعليها من أجل ذلـك ان      . تكون مهمتها إعادة النظر في القرارات المحالة إليها         
صحاب الحقوق تقديم طلباتكم ودفـاعهم ومالحظـاتهم بـشأن          تطلب مجدداً من أ   

قرارات لجان التخمين البدائية وذلك وفقاً لألصول ذاتها المنصوص عنهـا فـي             
  .  أعاله ٣الفقرة 

تكون قرارات لجنة أو لجان التخمين العليا مبرمة وغير قابلة للطعن بأي طريـق              
  . لك  تجاوز حد السلطة من طرق المراجعة العادية او االستثنائية بما في ذ

 تعتبر العقارات على أنواعها وأياً كان مالكها والمؤسـسات التجاريـة وحقـوق              -٥
  . اإليجار واالستثمار كافة الواقعة ضمن المنطقة المعنية مقدمات عينية 

فور االنتهاء من االكتتاب في أسهم الـشركة تنتقـل حكمـاً ملكيـة العقـارات                
  . ار الى الشركة العقارية المنشأة والمؤسسات التجارية وحق اإليج

تحال ملفات العقارات المدرجة في الالئحة المنشورة مع مرسوم الترخيص بإنشاء            -٦
الشركة العقارية الى لجان تؤلف وفقاً ألحكام قانون االسـتمالك تكـون مهمتهـا              
توزيع القيمة المخمنة لكل عقار على المالكين والمستأجرين وأصـحاب الحقـوق            

يتجاوز المجموع العائد لهؤالء في كل عقار المبلغ اإلجمالي المحـدد           على ان ال    
  . من قبل لجنة أو لجان التخمين العليا المنصوص عنها أعاله 

  :  تعطى األفضلية في االكتتاب برأسمال الشركة النقدي وفقاً للترتيب اآلتي -٦-١-٦
   . مالكو العقارات الواقعة في منطقة الشركة وأصحاب الحقوق عليها  - أ
  . اللبنانيون والشركات اللبنانية الصرف بمفهوم قانون تملك غير اللبنانيين - ب
  .  الدولة والمؤسسات العامة والبلديات المعنية -ج
 اللبنانيو األصل والمؤسسات العربية الرسمية وشبه الرسمية ورعايا الدول العربية           -د
 .  

اء حق أفضلية باالكتتاب بمجموع      في حال زيادة رأسمال الشركة ، للمساهمين القدم        -٧-١-٦
األسهم الجديدة على اساس نسبة األسهم القديمة التي يملكونها وضمن مهلة شهر مـن تـاريخ                

  . طرح األسهم الجديدة لإلكتتاب 
  .  تكون أسهم الشركة العقارية قابلة للتداول في بورصة بيروت فوراً -٨-١-٦   
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مادة األولى من قانون تملك غيـر اللبنـانيين          نستثنى الشركة العقارية من أحكام ال      -٩-١-٦
  : وتعفى من الترخيص شرط 

  . أن يكون دائماً ثلثا أعضاء مجلس اإلدارة على األقل من اللبنانيين   - أ
 % ١٠ان يحظر نظامها تملك أي مساهم مباشرة او بصورة غير مباشرة أكثر من       - ب

  . من رأسمالها 
  . ون بمثابة الشخص الواحد    ويعتبر زوج وزوجة المساهم وفروعه القاصر

 تعفى هذه الشركة من رسوم الكاتب العدل العائدة للدولة ورسوم التـسجيل فـي               -١٠-١-٦
السجل التجاري ورسم الطابع على راس المال ، وتعفى مقدماتها العينية مـن كافـة رسـوم                 

  . االنتقال من أصحابها األصليين الى الشركة 
خل لمدة عشر سنوات من تاريخ تأسيـسها وتعفـى           تعفى الشركة من ضريبة الد     -١١-١-٦

أسهمها ومساهموها بصفتهم مساهمين في الشركة فقط من ضريبة الباب  الثالث مـن قـانون                
  .  ضريبة الدخل خالل المدة ذاتها 

 يتوجب على الشركة العقارية تمويل وتأمين تنفيـذ الطـرق وإقامـة الـساحات               -١٢-١-٦
  . ة الدولة والحدائق العامة لحساب وعلى نفق

تصبح المساحات المنفذة على هذا النحو أمالكاً عامة وتحل محل األمالك العامة غير المبنيـة               
  . المقابلة لها في المنطقة المعينة والتي تعتبر مسقطة من األمالك العامة حكماً 

ي يشترط ان ال تقل المساحات الجديدة عن المساحات األصلية وان ال تقل المساحات الجديدة ف              
  . مطلق األحوال عن ربع مساحة عقارات المنطقة المعنية 

  

تتملك الشركة العقارية من دون مقابل األجزاء من األمالك العامة غير المبنية التي ال تدخل في            
  . األمالك الجديدة ، والتي تكون خاضعة للترتيب الذي ينص عليه هذا المرسوم االشتراعي 

تي يلحظ التصميم والنظام العائدان للمنطقـة العائـدان للمنطقـة           تبقى األمالك العامة المبنية ال    
  . المعنية بقاءها في موقعها ملكاً لإلدارة المعنية 

 يتوجب على الشركة العقارية ان تقوم لحساب وعلى نفقة الدولة بتمويل وتـأمين              -١٣-١-٦
 والطرق واألرصـفة    تنفيذ أشغال البنية التحتية كشبكات المياه والكهرباء والمجارير والمجاري        

وأعمدة اإلضاءة ومرائب السيارات واالتصاالت الـسلكية والالسـلكية وسـائر التجهيـزات             
  . واالنشاءات العامة في المنطقة المعنية 

 يمكن تعويض الشركة عن قيمة جزء او كل تكاليف األشغال المنصوص عنها في              -١٤-١-٦
ألراضي المستحدثة نتيجة ردم البحر ، وذلـك        الفقرتين السابقتين وكذلك عن البنية التحتية في ا       

أو أراضي عائدة للدولة فـي      /أو بإعطائها قسماً من األراضي الناتجة عن ردم البحر و         /نقداً و 
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أو بإعطائها حق استثمار بعض الخدمات الناتجة عن البنية التحتية في كلتي            /المنطقة المعنية و  
  . موجب قوانين تصدر في هذا الشأن المنطقتين ، وفي هذه الحالة األخيرة يتم ذلك ب

 عند حل الشركة ألي سبب كان ال يجوز قسمة الحقوق العينية وتوزيعهـا عينـاً                -١٥-١-٦
  . على الشركاء غير اللبنانيين إال وفقاً ألحكام قانون تملك غير اللبنانيين 

قات الرضائية   خالفاً لألحكام القانونية التي ترعى عقود اإليجار ومع مراعاة االتفا          -١٦-١-٦
تبقـى اإليجـارات     ) ٧/١٢/١٩٩١( الحاصلة بين المالكين والمستأجرين قبل نفاذ هذا القانون         

 وتاريخ  ١٩٧٥ شباط   ١٦المتعلقة باألبنية التي تضررت نتيجة للحوادث الحاصلة بين تاريخ                
ك المأجور او   نفاذ هذا القانون قائمة بمفاعيلها كافة بين المؤجرين والمستأجرين بالرغم من هال           

  . " تعيبه أو تغيره أو حرمان المستأجر من االنتفاع به او ببعضه 
  

 تم تحديد منطقة مشروع وسط   مدينـة          ١٩٩٢ شباط   ١٩ تاريخ   ٢٢٣٦ بموجب المرسوم    •  – ٢-٦
  . بيروت وأرقام العقارات داخل هذه المنطقة 

األساسـي للـشركة     تم تصديق النظـام      ١٩٩٢ تموز   ٢٢ تاريخ   ٢٥٣٧بموجب المرسوم رقم     •
  ) سوليدير ( ل  . م. اللبنانية لتطوير وإعادة أعمار وسط مدينة بيروت ش

 تم تـصديق التـصميم والنظـام        ١٩٩٢ تشرين األول    ١٥ تاريخ   ٢٧٨٦بموجب المرسوم رقم     •
  . التوجيهي العام لوسط مدينة بيروت 

ارها النهائي بتخمـين     نشرت لجنة التخمين العليا في الجريدة الرسمية قر        ١٩٩٣ آب   ٢٦بتاريخ   •
  .  مليون دوالر أميركي ١١٧٠عقارات الوسط وقد بلغت قيمتها 

  . مليون دوالر٦٥٠ بدأ االكتتاب في الرأسمال النقدي البالغ ١٩٩٣في أول تشرين الثاني  •
وقيمـة  )  األسهم من فئـة أ       ِ)تم تأسيس الشركة نهائياً برأسمال يساوي مجموع قيمة الحقوق           •

  .  مليون دوالر ١٨٢٠أي ) األسهم من الفئة ب ( االكتتاب النقدي 
   . ١٩٩٢تعمل شركة سوليدير منذ سنة  •
 ُأنشئت شركة عقارية مففلـة      ١٩٩٥ تشرين الثاني    ٦ تاريخ   ٧٤٨٠  بموجب المرسوم رقم        • -٣-٦

 وصدق نظامها ) لينور  ( باسم الشركة اللبنانية لتطوير الساحل الشمالي لمدينة بيروت         . ل.م.لبنانية ش 
  األساسي  

Société Libanaise pour le Développement du Littoral Nord de la ville de Beyrouth         ( 
LINORD ) 

 :يتناول موضوعها 

القيام بجميع األعمال الالزمة لتنفيذ التصميم والنظام التوجيهي العام المصدق بموجب المرسوم رقم              -١
  . لخريطة المرفقة في هذا المرسوم  والمحدد بموجب ا٢٥/٩/١٩٩٥ تاريخ ٧٣٠٩
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ردم جزء من البحر في المواقع التي يتم االتفاق بشأنها مع الحكومة اللبنانية وفقاً لتصميم ونظـام                  -٢
توجيهي مصدق حسب األصول ويتضمن ترتيب األراضي الناتجة عن عملية الردم وتمويل وتنفيذ             

ركة من هـذه األراضـي بموجـب االتفـاق          اشغال البنية التحتية العائدة لها وتملك ما يصيب الش        
المذكور وبيعها وإنشاء األبنية عليها وبيعها او تأجيرها او استثمارها وإدارتها وصيانتها وبصورة             

  . عامة ممارسة جميع حقوق الملكية عليها 
  . القيام بجميع العمليات واالعمال الضرورية التي يتطلبها تنفيذ موضوع الشركة  -٣

  .  سنة تبدأ من تاريخ التأسيس النهائي  مدة الشركة خمسون •
حدد رأس المال بمبلغ مائتي مليون دوالر أمريكي يصار الى االكتتاب به وفقـاً ألحكـام هـذا                   •

  . النظام وتكون قيمة السهم الواحد ماية دوالر أميركي  
  . يفسح في المجال عند االكتتاب النقدي برأس المال أمام أكبر عدد من المساهمين  •
  : ألفضلية في االكتتاب وفقاً للترتيب اآلتي تعطي ا •

  . اللبنانيون والشركات اللبنانية الصرف بمفهوم قانون تملك غير اللبنانيين   - أ
  .الدولة والمؤسسات العامة والبلديات المعنية  - ب
  .  اللبنانيون االصل والمؤسسات العربية والرسمية وشبه الرسمية ورعايا الدول العربية -ج

   ٢ م٢ ٤٠٠ ٠٠٠موضوع الشركة مساحة تغطي المنطقة  •
وضعت الدراسات الالزمة وتم طرح المشروع على شكل مناقصة دولية بموجب قـرار مجلـس                •

تمويل وتصميم وإنشاء وضمانة الحواجز البحريـة       "  لـ   ٤/٦/١٩٧٧ تاريخ   ٦٤الوزراء رقم   
ل األساسـية   وردم البحر وأعمال المرفأ وإعادة تأهيل مكب النفايات في برج حمود واألشـغا            

  . »للمعالجة المسبقة للمجاري وأعمال البنية التحتية لمشروع لينور 
  لم تسفر المناقصة عن نتيجة إيجابية  •
  المشروع متوقف حالياً حسب علمنا   •
 شركتان االولى لتطوير ساحل صيدا الجنوبي ترمي        ١١٧/٩١ ُأنشئت ، بناء على القانون رقم        - ٤-٦

نية لتطوير ساحل مدينة صور الشمالي ، إال ان هاتين الشركتين لم تقومـا              الى إنشاء مرفأ تجاري والثا    
  .  بأعمال فعلية حسب علمنا 

  

  .  عدالة ترتيب المناطق بواسطة مؤسسات عامة او شركات عقارية  –سابعاً 
ان ترتيب منطقة ما بواسطة مؤسسة عامة او بواسطة شركة عقارية يؤمن العدالة بين اصحاب الحقوق                

  : د كبير الى ح
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فاإلستمالك ألجل المنفعة العامة مثالً يقتطع المساحات الالزمة لتنفيـذ المـشروع مـن اصـل               •
العقارات المصابة بالتخطيط ، اما العقارات األخرى فإنها تستفيد عادة من المشروع دون المساهمة              

  .الفعلية فيه على الرغم من وجود قانون ضريبة التحسين الذي لم يطبق بشكل جدي
أما العمل بموجب مؤسسة عامة او شركة عقارية فإنه يبدأ بتخمين جميع الحقوق ضمن نطـاق                 •

المنطقة موضوع الترتيب و بسعرها الرائج ويحفظ هذه الحقوق ويعيدها الى اصحابها اما بـشكل               
شهادات أسمية في المؤسسة العامة واما بشكل أسهم في شركة تجارية في حالة الشركة العقارية ،                

حققت الشركة ربحاً فإن هذا الربح يتوزع على اصحاب الحقوق كل بنسبة عدد االسهم التـي                وإذا  
  . يملك 

باإلضافة الى ذلك نعتقد أنه يمكن الوصول الى درجة عالية من العدالة إذا جرى تخمين الحقوق                 •
 قبل وضع نظام التنظيم المدني ، ألن النظام يؤدي الى رفع قيمة العقارات حيـث يرتفـع عامـل                  

فإذا تم التخمين قبل وضع النظـام       . االستثمار دون أي جهد او مساهمة من قبل أصحاب الحقوق           
  . فإن تخمين الحقوق يكون بقيمتها الحقيقية قبل تدخل السلطة العامة 

  

   الخاتمة   –ثامناً 
ين  على الرغم من ان القانون قد نص على إمكانية إنشاء الشركات العقارية منذ ما يقارب األربع                •

  ،  )١٩٦٢منذ ( سنة 
  وعلى الرغم من ان الشركة العقارية تشكل وسيلة فاعلة لترتيب االراضي ، 

  وعلى الرغم من إنها تؤمن العدالة بين اصحاب الحقوق ، 
وعلى الرغم من إنها سهلة التطبيق لمنطقة كبيرة وكذلك لمنطقة صغيرة وحتـى لعقـار واحـد لـم           

  بناء او إلعادة البناء فيه ، يتوصل اصحاب الحقوق الى اتفاق لل
 من قانون التنظـيم     ٢١فإن الشركة العقارية لم تستعمل حتى االن ولو لمرة واحدة وفقاً ألحكام المادة              

  . المدني 
 لتحديثه ، وتشجيع إنشاء الشركات العقارية       ٩٥٩/٦٥لذلك نرى إعادة النظر بالمرسوم التطبيقي رقم        

  .  لذلك لترتيب المناطق حيث يكون هناك حاجة
 ان المؤسسة العامة تشكل وسيلة عادلة لترتيب منطقة معينة إال اننا نرى صعوبة فـي عملهـا                  •

  .  بموجب النصوص القانونية الحالية 
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  محمد فواز-  ١ –المحترف هـ 

  
  انماط تغطية التكاليف  والقبض على القيمة الزائدة

   العقاريةالمؤسسات العامة واستمالك المناطق والشركات
_____________  

  
ان فرض الضريبة على التحسين في قيمة العقارات الناتج عن تنفيـذ أشـغال              :  ضريبة التحسين    -١

عامة هو تدبير مناسب للسلطة العامة إذ يؤمن لها عائدات تساعدها على تنفيذ مشاريعها، وهو تـدبير                 
التحسين الذي حصلوا عليه دون أي جهـد  عادل بالنسبة للمالكين إذ ال يطلب منهم سوى جزء من قيمة     

  . من قبلهم 
( وعلى الرغم من مرور ما يقارب  العشر سنوات على العمل بقـانون االسـتمالك الحـالي                                  

فإنه لم يتم تطبيق ضريبة التحسين حتى االن ، لذلك يقتضي دراسة الصعوبات              ) ٥٨/٩١القانون رقم   
  . ذ التدابير المناسبة لتالفيها التي تواجه العمل بهذا القانون واتخا

  
يواجه عمل المؤسسات العامة لترتيب المناطق صعوبات كثيرة منها كيفية تنفيذ           :  المؤسسات العامة    -٢

  ... البنى التحتية و كيفية تمويل وإنشاء االبنية وكيفية إعادة المستأجرين 
 مـن قـانون التنظـيم       ٢٢ المادة   لذلك يقتضي دراسة هذه الصعوبات وإدخال التعديالت المناسبة على        

  .التي ترعى عمل هذه المؤسسات  ) ٦٩/٨٣المرسوم االشتراعي رقم ( المدني 
  
تشكل هذه الطريقة وسيلة جيدة لترتيب المناطق فهي مناسبة للمالكين إذ تـدفع             :  استمالك المناطق    -٣

عامة النها تعطيهـا الحريـة      لهم قيمة عقاراتهم بسعرها الحقيقي قبل الترتيب ، وهي مناسبة للسلطة ال           
المطلقة لترتيب المنطقة حيث ستكون صاحب الحق الوحيد خالل العمل ، كما تجني الـسلطة العامـة                 

لذلك يقتضي تشجيع السلطات العامة علـى       . الفوائد الناتجة عن الترتيب لتستعملها باالتجاه الذي تريد         
  . استعمال هذه الطريقة ومساعدتها على القيام بها 

  
تشكل الشركة العقارية حالً مناسباً لترتيب منطقة ما في كثير مـن الحـاالت              :  الشركات العقارية    -٤

  . ولكنها غير مستعملة بالفعل 
  

 المتعلق بتنظيم عمل الـشركات العقاريـة ثـم تـشجيع            ٩٥٩/٦٥يقتضي إعادة النظر بالمرسوم رقم      
  .    ت عقارية لترتيب المناطق السلطات العامة وخاصة البلديات ومساعدتها على إنشاء شركا
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