استثُاء انًجًوعاث انسكُيت في انعقاراث انعائذة نوزارة االسكاٌ وانتعاوَياث يٍ
بعط االَظًت انًتعهقت باالفراز
يرسوو رقى =<? - 76صادر في ;7??=/?/7
* راجع المانون رلم  247الصادر فً  2000/8/7فٌما ٌتعلك بإلغاء وزارة اإلسكان والتعاونٌات

ان رئٌس الجمهورٌة،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم االشتراعً رلم  69تارٌخ ( 1983/9/9لانون التنظٌم المدنً) وتعدٌالته،
بناء على المانون رلم  519تارٌخ ( 1996/6/6تسوٌة تملٌن بعض العمارات لدى وزارة االسكان
والتعاونٌات)،
بناء على المانون رلم  539تارٌخ ( 1996/7/24انشاء المإسسة العامة لالسكان)،
بناء على المرسوم رلم  7868تارٌخ ( 1974/5/13تصدٌك نظام البناء والفرز والضم واالستثمار
العائد لعمارات المصلحة الوطنٌة للتعمٌر فً المناطك اللبنانٌة)،
بناء على موافمة المجلس االعلى للتنظٌم المدنً بتارٌخ ،1997/8/13
بناء على التراح وزٌري االشغال العامة واالسكان والتعاونٌات،
وبعد موافمة مجلس الوزراء فً جلسته المنعمدة بتارٌخ ،1997/7/23
ٌرسم ما ٌؤتً :
المادة  -1تستثنى المجموعات السكنٌة فً العمارات العائدة لوزارة االسكان والتعاونٌات التً
انشئت وفما الحكام لوانٌن وانظمة االسكان من االنظمة المتعلمة باالفراز على ان تتم االجازة
باالفراز بمرارات تصدر عن المدٌر العام للتنظٌم المدنً وذلن بعد موافمة المجلس االعلى للتنظٌم
المدنً .

المادة

ٌ -2نشر هذا المرسوم وٌبلغ حٌث تدعو الحاجة .
بعبدا فً  15اٌلول 1997
االمضاء  :الٌاس الهراوي

صدر عن رئٌس الجمهورٌة
رئٌس مجلس الوزراء
االمضاء  :رفٌك الحرٌري
وزٌر االشغال العامة

االمضاء  :علً حراجلً
وزٌر االسكان والتعاونٌات
االمضاء  :محمود ابو حمدان

وظع برَايج ادخار /اقتراض سكُي يٍ قبم انًصارف
قرار رقى  - <7>6صادر في 7??</;/97
ان حاكم مصرف لبنان،
بناء على لانون النمد والتسلٌف ال سٌما  70و 76و 79و 174منه،
وبعد استطالع رأي جمعٌة مصارف لبنان ،واستنادا الى لرار المجلس المركزي المتخذ ،فً جلسته
المتعمدة بتارٌخ ،1996/5/29
ٌمرر ما ٌلً:
المادة ٌ -1مكن ألي مصرف وضع برنامج إدخار /إلتراض سكنً ٌهدف الى تشجٌع كل فرد
لبنانً راشد أو لاصر ،ممٌم أو غٌر ممٌم على االدخار بمصد االلتراض الالحك لشراء أو لتشٌٌد أو
لترمٌم مسكن له فً لبنان.
وٌكون للمصرف المعنً االستفادة من االعفاءات المذكورة فً المادة الخامسة من هذا المرار فً
حال حصوله على الموافمة المسبمة للمجلس المركزي لمصرف لبنان على برنامجه ومراعاته
للشروط المحددة فً المواد الثانٌة والثالثة والرابعة أدناه.
المادة ٌ -2جب أن ٌتضمن برنامج االدخار /االلتراض السكنً المعروض للحصول على موافمة
المجلس المركزس لمصرف لبنان االمور التالٌة:
أ -فتح حساب إدخار شخصً واحد لمن ٌود االنتساب الى البرنامج لمدة ال تمل عن الخمس سنوات
تجمد فٌه الودائع لحد ألصى ممداره ،رأسماال وفوائد ،ماٌة وخمسون ملٌون ل.ل .للحساب
المفتوح باللٌرة اللبنانٌة ،أو ماٌة ألف دوالر للحساب المفتوح بالعملة االجنبٌة .وال ٌجوز السحب
من هذا الحساب لبل نهاٌة مدة التجمٌد إال ألسباب مبررة وبعد إعالم لجنة الرلابة على
المصارف باألمر.
ب -التزام المصرف فً عمد فتح حساب االدخار /االلتراض بمنح المنتسب الى البرنامج عند حلول
االجل المتفك علٌه ،وبعد تحرٌر حساب االدخار ،لرضا بتوافر فٌه الشرطان التالٌان:
 أن ال تمل لٌمتة المرض عن ضعفً رصٌد حساب االدخار رأسماال وفوائد ،أو عن ثلثً المٌمةالتخمٌنٌة للعمار موضوع المرض ،أٌهما ألل.
 أن ال تمل المدة المحددة الٌفاء المرض فً طلب االلتراض عن العشر سنوات.ج -وجود إطار خاص متعلك بفض المنازعات بٌن المصرف وعمالئه المنتسبٌن الى البرنامج.

د -نموذج عن عمد االدخار /االلتراض الذي سٌعرض من لبل المصرف على من ٌرغب باالنتساب
الى البرنامج متضمنا حموق والتزامات الفرٌمٌن االساسٌة.

المادة

ٌ -3حدد المصرف باالتفاق مع المنتسب الى البرنامج وفً عمد االدخار /االلتراض االمور

التالٌة:
 -1العملة التً سٌتم تنفٌذ عملٌتً االدخار وااللتراض.
 -2أسس احتساب معدالت فوائد االدخار وااللتراض ضمن االطار التالً:
أٌ -نبغً أن ال ٌتدنى معدل فائدة االدخار عن نصف معدل الفائدة المدفوعة على سندات الخزٌنة
من فئة السنة إذا الحساب باللٌرة اللبنانٌة ،وعن معدل اللٌبور نالص  %1إذا كان الحساب
بالعملة االجنبٌة.
بٌ -نبغً أن ال ٌزٌد معدل فائدة االلتراض عن نصف معدل الفائدة المدفوعة على سندات
الخزٌنة من فئة السنة زائد  %4إذا كان الحساب باللٌرة اللبنانٌة ،وعن معدل اللٌبور زائد
 %3إذا كان الحساب العملة االجنبٌة.
المادة ٌ -4تعٌن على المصرف المعنً مسن حسابات االدخار والمروض السكنٌة بشكل مستمل
ومنفصل عن الحسابات االخرى الواردة فً مٌزانٌته بجمٌع فصولها.
المادة  -5عدل نص الفمرة األولى وفما للمرار رلم  7934تارٌخ 2001/9/27
تنزل من مجموع االلتزامات الجل التً ٌحتسب على اساسها جزء من االحتٌاطً االلزامً مجموع
الودائع باللٌرة اللبنانٌة العائد لبرامج االدخار  /االلتراض السكنً
وال تإخذ بعٌن االعتبار احتساب النسبة المحددة من لبل مصرف لبنان كحد أعلى للتسلٌفات
بالعمالت االجنبٌة الى الودائع بهذه العمالت المبالغ بالعمالت االحنبٌة المودعة بممتضى برنامج
االدخار /االلتراض السكنً.
نص الفمرة األولى لبل التعدٌل:
تنزل من مجموع العناصر التً ٌحتسب على أساسها االحتٌاطً االلزامً مجموع الودائع باللٌرة اللبنانٌة العائدة
لبرنامج االدخار /االلتراض السكنً.

المادة ٌ -6نبغً على المصرف الذي ٌرغب بالحصول على الموافمة المذكورة فً المادة االولى
أن ال ٌمل رأسماله عن عشرة ملٌارات لٌرة لبنانٌة.
وٌمكن للمجلس المركزي لمصرف لبنان أن ٌمنح هذه الموافمة لفرع المصرف االجنبً استنادا الى
حجم الرأسمال المخصص الستثمارات الفرع فً لبنان والى نوع الدعم الممدم له من المركز
الرئٌسً.

المادة  -7تكلف لحنة الرلابة على المصارف بالتدلٌك بسالمة انتظام العمل ببرنامج االدخار/
االلتراض السكنً المعتمد من لبل المصرف المعنً ومن استمرار توافر شروط الموافمة على
اعتماد هذا البرنامج.
ٌتولف مصرف لبنان عن منح المصرف المعنً االعفاءات الواردة فً هذا المرار عند تهلف
الشروط الخاصة باالعفاء .كما تطبك ،عند االلتضاء ،بحك المصرف المخالف العموبات االدارٌة
المنصوص علٌها فً الموانٌن واالنظمة المرعٌة االجراء.

المادة -8
المادة

ٌعمل بهذا المرار فور صدوره.

ٌ -9نشر هذا المرار فً الجرٌدة الرسمٌة.
بٌروت فً  31أٌار 1996
حاكم مصرف لبنان
رٌاض توفٌك سالمه

تحذيذ دقائق تطبيق احكاو انًرسوو االشتراعي رقى = 7تاريخ ;>9/9/8
( تقذيى قروض نترييى واعادة بُاء االبُيت انًعذة نهسكٍ انتي تعررث يٍ جراء
االحذاث)
انًعذل بانًرسوو االشتراعي رقى = 77تاريخ < >9/?/7وبانقاَوٌ رقى  7/=:تاريخ
7??7/=/8:
يرسوو رقى ? - 9?7صادر في 7??9/>/76
* راجع المانون رلم  247الصادر فً  2000/8/7فٌما ٌتعلك بإلغاء وزارة اإلسكان والتعاونٌات

ان رئٌس الجمهورٌة،
بناء على الدستور ،
بناء على المرسوم االشتراعً رلم  17تارٌخ  ( 1983/3/25تمدم لروض لترمٌم واعادة بناء
االبنٌة المعدة للسكن التً تضررت من جراء االحداث ) وتعدٌالته  ،السٌما المادة  31منه ،
بناء على التراح وزٌر االسكان والتعاونٌات ،
بناء على موافمة هٌئة مجلس الخدمة المدنٌة بمرارها رلم  701تارٌخ ، 1992/12/10
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة ( الرأي رلم  24تارٌخ ، ) 1992/12/23
وبعد موافمة مجلس الوزراء بتارٌخ ، 1993/7/7

ٌرسم ما ٌؤتً :
المادة  -1تسري مدة المرض وفائدته ابتداء من اول الشهر الذي ٌلً تارٌخ تولٌع اتفالٌة المرض
من لبل الفرٌمٌن على ان تحسب من ضمنها مدتا االمهال للدفع المحددة فً المادة السادسة عشرة من
المرسوم االشتراعً رلم  17تارٌخ . 1983/3/25
المادة ٌ -2عطى المرض للمستفٌد بالرغم من وجود اشارات دٌن اخرى على عماره وفما الحكام
المادة  19من المرسوم االشتراعً رلم  17تارٌخ  83/3/25والمادة االولى من المرسوم
االشتراعً رلم  117تارٌخ . 1983/9/16
المادة  -3تإلف المدٌرٌة العامة لالسكان  ،فً المناطك المتضررة مكاتب اللٌمٌة وفرق عمل
ترتبط بها وتتولى لبول طلبات المروض والكشف على االضرار وتمدٌرها .
ٌرأس المكتب االللٌمً موظف من الفئة الثالثة على االلل على اعمال المكتب االللٌمً وفرق العمل
وٌولع اتفالٌة المروض.
المادة ٌ -4عٌن فً كل مكتب اللٌمً مدلك تكون مهمته النظر فً توفر المال ومدى انطباق
المعاملة على الموانٌن واالنظمة النافذة  .وال تولع االتفالٌة من لبل رئٌس المكتب لبل التؤشٌر علٌها
من لبل المدلك.
المادة ٌ -5جري الدفع بواسطة شٌكات ٌولعها رئٌس المكتب االللٌمً مع الموظف المكلف
بالمحاسبة وذلن بعد التؤكد من صحة الحسابات وانطباق معاملة الدفع على الموانٌن واالنظمة التً
ترعى اتفالٌة المرض.
المادة  -6تتؤلف واردات حساب المروض لالبنٌة المتضررة من :
 -1التبرعات والهبات المالٌة التً تودعها الدولة فً حساب خاص لدى مصرف لبنان باسم وزارة
االسكان والتعاونٌات .
 -2سلفات الخزٌنة التً تعطٌها الدولة .
 -3المبالغ التً تستعمل من اموال " الصندوق الخاص باالسكان "
 -4المبالغ الناتجة عن تسدٌد الساط المروض وفوائدها .
 -5فوائد االموال المودعة فً المصارف.

المادة  -7تتالف المدفوعات فً هذا الحساب من :
 -1المروض المالٌة المعطاة للمستفٌدٌن .
 -2النفمات الفنٌة واالدارٌة وسواها مما ٌتطلبه العمل .
 -3تسدٌد الدٌون
المادة ٌ -8جوز للمدٌرٌة العامة لالسكان التعالد بالتراضً مع مصارف الدارة االعمال الحسابٌة
المتعلمة بالمروض.
المادة  -9تشرف المدٌرٌة العامة لالسكان على حسن تنفٌذ وسٌر العمل لدى مختلف الفرق
والمكاتب االللٌمٌة  ،ولها عند الحاجة ان تشكل اجهزة وتكلف الوحدات االدارٌة وموظفٌن منها
لهذه الغاٌة.
المادة  -10فٌما خال الرواتب والتعوٌضات الملحمة بها التً ٌتماضونها من ادارتهم االساسٌة
ٌخضع الموظفون الملحمون بوزارة االسكان والتعاونٌات  -المدٌرٌة العامة لالسكان  ،لسلطة هذه
الوزارة .
المادة ٌ -11تماضى الموظفون المكلفون بتنفٌذ احكام المرسوم االشتراعً رلم  17تارٌخ
 83/3/25وتعدٌالته  ،تعوٌضات شهرٌة ممطوعة عن مجموع ساعات العمل االضافٌة توازي
ثلث الرواتب الشهرٌة االساسٌة على ان ال ٌمل دوامهم عن ثمان واربعٌن ساعة فً االسبوع وعلى
ان ٌعتبر ثلثا لٌمة هذا التعوٌض بمثابة بدل انتمال .
ٌحدد الدوام االضافً الخاص بمرارات تصدر عن الوزٌر وتعٌن اسماء الخاضعٌن لهذا الدوام
بموجب لرارات شهرٌة تصدر عن المدٌر العام.
المادة ٌ -12عطى الموظف الذي تتطلب طبٌعة عمله االنتمال الدائم الى المناطك او ورش العمل
التعوٌض الشهري الممطوع عن بدل النمل المنصوص عنه فً المرسوم رلم 4166
تارٌخ 81/7/14على ان تطبك علٌه احكام المرسوم رلم  1497تارٌخ  1991/7/16تحدد اسماء
الموظفٌن الذٌن ٌكلفون بهذه المهام بموجب لرارت شهرٌة تصدر عن المدٌر العام .
المادة  -13مع مراعاة احكام المادة الثانٌة عشرة السابمة ٌ ،لغى المرسوم رلم  138تارٌخ
 1977/5/2وكل نص مخالف.

المادة ٌ -14نشر هذا المرسوم وٌبلغ حٌث تدعو الحاجة .
بعبدا فً  10آب 1993
االمضاء  :الٌاس الهراوي
صدر عن رئٌس الجمهورٌة
رئٌس مجلس الوزراء
االمضاء  :رفٌك الحرٌري
وزٌر المالٌة
االمضاء  :رفٌك الحرٌري
وزٌر االسكان والتعاونٌات
االمضاء  :محمود ابو حمدان

يرسوو رقى  - 769صادر في 7?>8/78/96
تعذيم بعط احكاو انًادتيٍ انخايست وانسادست يٍ انقاَوٌ رقى < >6/تاريخ
=7?>6/;/7
انًتعهق بتًويم واَشاء عشريٍ انف وحذة سكُيت في كافت انًُاغق انهبُاَيت
* راجع المانون رلم  247الصادر فً  2000/8/7فٌما ٌتعلك بإلغاء وزارة اإلسكان والتعاونٌات

ان رئٌس الجمهورٌة،
بناء على الدستور والسٌما المادة  58منه ،
وبما ان الحكومة احالت على مجلس النواب  ،بموجب المرسوم رلم  4871تارٌخ ،1982/2/15
مشروع لانون معجل ٌرمً الى تعدٌل بعض احكام المادتٌن الخامسة والسادسة من المانون رلم
 80/6تارٌخ  1980/5/17المتعلك بتموٌل وانشاء عشرٌن الف وحدة سكنٌة فً كافة المناطك
اللبنانٌة،
بما انه انمضى اكثر من اربعٌن ٌوما على طرح مشروع المانون المعجل المذكور على مجلس
النواب دون ان ٌبته.
بناء على التراح وزٌر االسكان والتعاونٌات ووزٌر المالٌة ،
وبعد موافمة مجلس الوزراء فً جلسته المنعمدة بتارٌخ ، 1982/12/8
ٌرسم ما ٌؤتً :
المادة  -1وضع موضع التنفٌذ  ،مشروع المانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب
المرسوم رلم  4871تارٌخ  1982/2/15الرامً الى تعدٌل بعض احكام المادتٌن الخامسة
والسادسة من المانون رلم  80/6تارٌخ  1980/5/17المتعلك بتموٌل وانشاء عشرٌن الف وحدة
سكنٌة فً كافة المناطك اللبنانٌة ،التالً نصه :

المادة  -1تمدد المهلة المحددة فً المادة الخامسة من المانون رلم  80/6تارٌخ  1980/5/17بحٌث
تمبل طلبات االستفادة من زٌادة عامل االستثمار لغاٌة  1983/12/31وٌسمط حك المالن الذي ال
ٌمدم طلبه لبل هذا التارٌخ.
المادة  -2تمدد المهل المحددة فً المادة السادسة من المانون رلم  80/6تارٌخ  1980/5/17بحٌث
ٌتوجب على المالن الذي ٌطلب االستفادة من زٌادة عامل االستثمار لبل  1983/1/1ان ٌدفع
للصندوق المستمل لالسكان النسبة من ثمن االرض الوهمٌة التً حددها المانون رلم  80/6للطلبات
الممدمة خالل السنة االولى من تطبٌمه على ان تزاد هذه النسبة  %50اذا طلبت االستفادة خالل سنة
.1983
المادة ٌ -3عمل بهذا المانون فور نشره فً الجرٌدة الرسمٌة ".

المادة -2

ٌنشر هذا المرسوم وٌبلغ حٌث تدعو الحاجة وٌعمل به فور نشره فً الجرٌدة الرسمٌة.
بعبدا فً  30كانون الثانً سنة 1982
االمضاء  :امٌن الجمٌل

صدر عن رئٌس الجمهورٌة
رئٌس مجلس الوزراء
االمضاء  :شفٌك الوزان
وزٌر االسكان والتعاونٌات
االمضاء  :بهاء الدٌن البساط

تًويم واَشاء عشريٍ انف وحذة سكُيت في كافت انًُاغق انهبُاَيت
قاَوٌ رقى <  -صادر في =7?>6/;/7
* راجع المانون رلم  247الصادر فً  2000/8/7فٌما ٌتعلك بإلغاء وزارة اإلسكان والتعاونٌات

الر مجلس النواب
وٌنشر رئٌس الجمهورٌة المانون التالً نصه :

المادة  -1صدق مشروع لانون تموٌل وانشاء عشرٌن الف وحدة سكنٌة فً كافة المناطك اللبنانٌة
المحال الى مجلس النواب بموجب المرسوم رلم  2565تارٌخ  1979/12/27كما عدلته اللجان
النٌابٌة المشتركة .
ٌعمل بهذا المانون فور نشره.
بعبدا فً  17اٌار سنة 1980
االمضاء  :الٌاس سركٌس
صدر عن رئٌس الجمهورٌة
رئٌس مجلس الوزراء
االمضاء  :سلٌم الحص
وزٌر االسكان والتعاونٌات
االمضاء  :مٌشال المر
وزٌر المالٌة
االمضاء  :علً الخلٌل

قاَوٌ تًويم واَشاء عشريٍ انف وحذة سكُيت في كافت انًُاغق انهبُاَيت
المادة ٌ -1نشؤ لدى وزارة االسكان والتعاونٌات صندوق ٌسمى " الصندوق المستمل لالسكان،
غاٌته تموٌل وانشاء عشرٌن الف وحدة سكنٌة على االلل وتوابعها فً جمٌع المناطك اللبنانٌة.
تتكون واردات " الصندوق المستمل لالسكان " من المروض واالموال التً تخصص لمشروع
االسكان ومن نسبة  %75من الواردات الناتجة عن تطبٌك هذا المانون.
تخصص للبلدٌات المعنٌة ال  %25البالٌة من الواردات الناتجة عن تطبٌك هذا المانون وذلن
لمساعداتها على تحسٌن اوضاعها الداخلٌة النشاء حدائك وفسحات وساحات وموالف عامة
وطرلات وارصفة ومجارٌر وانارة وتؤمٌن احتٌاط عماري مستمبلً.
ٌتمتع " الصندوق المستمل لالسكان" باالستمالل المالً واالداري وتودع امواله فً مصرف
لبنان.
ٌحك لهذا الصندوق ان ٌحسم السندات المحررة الّمرة فً مصارف تجارٌة وان ٌتعامل مع
المصارف وفما لالسس التجارٌة والمصرفٌة المعمول بها.
تخضع ادارة اموال هذا الصندوق لنظام مالً ٌصدق بمرسوم ٌتخذ فً مجلس الوزراء بناء على
التراح وزٌر االسكان والتعاونٌات.
المادة  -2معدلة وفما للمرسوم  3686تارٌخ 1987/2/11
ٌعتمد فً توزٌع العشرٌن الف وحدة سكنٌة وطرٌمة اعطاء المروض االسس التالٌة :
 -1توزع المساكن على المناطك اللبنانٌة كما ٌلً :
محافظة لبنان الشمالً  2250-مسكن.
محافظة البماع  2250 -مسكن
محافظة لبنان الجنوبً  2250 -مسكن.
منطمة جبل لبنان الشمالٌة  2250 -مسكن

منطمة جبل لبنان الجنوبٌة  2250 -مسكن
ضواحً بٌروت الشرلٌة ( الوالعة فً الضٌة المتن  -كسروان )  3375-مسكن.
ضواحً بٌروت الجنوبٌة ( الوالعة فً الضٌة بعبدا  -عالٌه  -الشوف )  3375 -مسكن.
محافظة بٌروت  2000 -مسكن.
 تعتبر الطرٌك الرئٌسٌة لبٌروت  -دمشك الحد الفاصل لمنطمتً جبل لبنان الشمالٌة والجنوبٌة. تعتبر من ضواحً بٌروت المرى الوالعة فً محافظة جبل لبنان التً ال تبعد اكثر من عشرٌنكٌلومترا عن حدود بٌروت االدارٌة.
 -2تمسم المساكن الى فئتٌن وٌخصص عدد المساكن لكل فئة كما ٌلً :
أ  -فئة ذوي الدخل المحدود ٌخصص لها  /10000/مسكن.
ب -فئة ذوي الدخل المتوسط ٌخصص لها  /10000/مسكن.
ٌ -3مكن تعدٌل هذا التوزٌع للمناطك او للفئات اذا لم تتمدم منطمة من المناطك او فئة بالطلبات
ضمن المهلة المحددة وذلن بمرسوم ٌتخذ فً مجلس الوزراء.
 -4تحدد لٌمة المرض لفئة ذوي الدخل المحدود بمبلغ حده االلصى مائة الف لٌرة تسدد على مدة
عشرٌن سنة .ولفئة ذوي الدخل المتوسط بمبلغ حده االلصى  /130.000/لٌرة تسدد على مدة
عشرٌن سنة.
ٌ -5مكن تعدٌل لٌم المرض وتحدٌد الشروط التفصٌلٌة والمالٌة والفنٌة غٌر المحددة بهذا المانون
والشروط المطلوبة للحصول على المرض بمرسوم ٌتخذ فً مجلس الوزراء بناء اللتراح وزٌر
االسكان والتعاونٌات.
المادة ٌ -3مكن بناء لطلب مالن عمار ومع مراعاة احكام المادة الرابعة من هذا المانون ،زٌادة
عامل االستثمار العام لعماره بما ٌعادل عامل االستثمار السطحً كحد الصى شرط ان ال تزٌد
االضافة عن طابك واحد وان ال ٌزٌد عامل االستثمار العام النهائً بعد الزٌادة فً العمار عن الثالثة
والنصف
باستثناء زٌادة عامل االستثمار العام المحددة اعاله تبمى نافذة جمٌع احكام لانون البناء رلم
 71/59تارٌخ  1971/9/13وجمٌع المراسٌم والمرارات المتخذة عمال به ،وكذلن جمٌع االنظمة
النافذة العائدة للمناطك المنظمة.
اذا كان الطلب ٌرمً الى اضافة بناء على بناء موجود ٌجب ان ٌكون وضع البناء الموجود
لانونٌا بتارٌخ تمدٌم الطلب ،وتحسب مساحة البناء المخالفة فً حال وجودها والتً تمت تسوٌة
وضعها بموجب لوانٌن تسوٌة مخالفات البناء السٌما مشروع المانون الموضوع موضع التنفٌذ
بموجب المرسوم رلم  2347تارٌخ  1979/10/8من اصل المساحة االضافٌة التً تسمح بها
الفمرة االولى من هذه المادة.
المادة  -4تستثنى من الزٌادة المنصوص عنها فً المادة الثالثة من هذا المانون ،بمرسوم ٌتخذ فً
مجلس الوزراء وخالل مهلة ال تتجاوز ثالثة اشهر من تارٌخ العمل بهذا المانون ،المناطك التً
ٌعتبر المجلس االعلى للتنظٌم المدنً انه من غٌر المناسب زٌادة عامل االستثمار العام فٌها
كالمناطك الحرجٌة والزراعٌة واالثرٌة وغٌرها.

المادة  -5كل مالن عمار لم ٌتمدم بطلب االستفادة من زٌادة االستثمار خالل سنتٌن من تارٌخ
العمل بهذا المانون ولم ٌدفع المبلغ المتوجب علٌه ٌسمط حمه من االستفادة من احكام هذا المانون
وتطبك على عماره الشروط العادٌة المحددة بموجب االنظمة والموانٌن النافذة.
مددت المهلة المحددة فً هذه المادة وفما للمرسوم رلم  103تارٌخ  ،1982/12/30بحٌث تمبل طلبات االستفادة
من زٌادة عامل االستثمار لغاٌة  1983/12/31وٌسمط حك المالن الذي ال ٌمدم طلبه لبل هذا التارٌخ.

المادة ٌ -6توجب على مالن العمار الذي ٌطلب االستفادة من زٌادة عامل االستثمار العام
المنصوص عنها فً هذا المانون ان ٌدفع " للصندوق المستمل لالسكان " مبلغا ٌوازي :
 ( %25عندما ال ٌتجاوز عامل االستثمار العام )%1
 ( %30عندما ٌكون عامل االستثمار العام اعلى من  %1وال ٌتجاوز .)%2
 ( %35عندما ٌكون عامل االستثمار العام اعلى من  %2وال ٌتجاوز  ) %3 2/1من ثمن
األرض الوهمٌة الواجب اضافتها الى مساحة العمار االساسٌة لٌصبح عامل االستثمار العام
المستعمل فً العمار مساوٌا لعامل االستثمار العام النهائً المسموح به فً المنطمة بعد الزٌادة وذلن
اذا طلب االستفادة من الزٌادة خالل السنة االولى من تطبٌك هذا المانون على ان تزاد هذه النسب
 %50اذا طلبت االستفادة خالل السنة الثانٌة.
ٌتوجب على المالن دفع هذا المبلغ فور تمدٌم طلب االستفادة واعطائه الموافمة التً تحدد المٌمة
المتوجبة علٌه على ضوء لرارات اللجان التً تعٌنها وزارة االسكان والتعاونٌات لهذه الغاٌة.
ٌمكن للمالن ان ٌدفع هذا المبلغ اما نمدا وما بموجب سندات تحرر المر " الصندوق المستمل
لالسكان" مع فائدة سنوٌة لدرها  %9وتستحك السندات اصال وفائدة عند اجراء عملٌة بٌع العمار
وتوضع اشارة رهن اول ممتاز بالمٌمة على الصحٌفة العمارٌة.
ٌحدد تارٌخ استحماق السندات بسنة واحدة اعتبارا من تارٌخ تنظٌمها وٌمكن تمدٌد استحمالاتها
لغاٌة خمس سنوات ،وفً حال عدم اجراء اٌة عملٌة عٌنٌة خالل الخمس سنوات تتوجب عندئذ
المبالغ المستحمة فً نهاٌة السنة الخامسة اصال وفائدة دون اي تمدٌد وتنفذ فورا وفما لالصول
المانونٌة.
مددت المهلة المحددة فً هذه المادة وفما للمرسوم رلم  103تارٌخ  ،1982/12/30بحٌث ٌتوجب على المالن الذي
ٌطلب االستفادة من زٌادة عامل االستثمار لبل  1983/1/1ان ٌدفع للصندوق المستمل لالسكان النسبة من ثمن
االرض الوهمٌة التً حددها المانون رلم  80/6للطلبات الممدمة خالل السنة االولى من تطبٌمه على ان تزاد هذه
النسبة  %50اذا طلبت االستفادة خالل سنة .1983

المادة  -7تعطى الحكومة حك اصدار النصوص التنظٌمٌة والتطبٌمٌة العائدة لهذا المانون وتعدٌل
انظمة ومالكات وزارة االسكان والتعاونٌات بمراسٌم تتخذ فً مجلس الوزراء بناء على التراح
وزٌر االسكان والتعاونٌات.

المادة  -8تعطى الحكومة حك عمد لروض ضمن حد الصى لدره ثالثمائة ملٌون لٌرة وذلن
بمراسٌم تتخذ بمجلس الوزراء بناء على التراح وزٌر االسكان والتعاونٌات ووزٌر المالٌة غاٌتها
تموٌل المرحلة االولى من المشروع االسكانً هذا.

المادة

ٌ -9عمل بهذا المانون فور نشره فً الجرٌدة الرسمٌة.

استثُاء انًشاريع انتُظيًيت وانوحذاث انسكُيت في يذيُت بيروث يٍ تحذيذ انعهو وعذد
انطوابق
يرسوو رقى  - 7:?:8صادر في >7?=6/=/7

إن رئٌس الجمهورٌة اللبنانٌة،
بناء على الدستور اللبنانً،
بناء على لانون التنظٌم المدنً الصادر بتارٌخ  24أٌلول  1962المعدل بموجب مشروع المانون
الموضوع موضع التنفٌذ بموجب المرسوم رلم  13472تارٌخ  26تموز ،1963
وبعد االطالع على لرار اللجنة المائمة بؤعمال مجلس بلدٌة بٌروت المتخذ بتارٌخ  29تموز 1969
بموجب كتاب رئٌس اللجنة رلم /1063م تارٌخ  31تموز ،1963
وبعد االطالع على لرار المجلس االعلى للتنظٌم المدنً المتخذ بتارٌخ  5أٌلول  1969ـ محضر
رلم .36
وبناء على التراح وزٌر االشغال العامة والنمل،
وبعد موافمة مجلس الوزراء بتارٌخ  1تموز ،1970
ٌرسم ما ٌؤتً:
المادة  -1تستثنى من تحدٌد العلو وعدد الطوابك فً مدٌنة بٌروت المشارٌع التنظٌمٌة
 Ensembles Grandsالتً تنشؤ فوق مساحة ال تمل عن عشرة آالف متر مربع.
وعندما تتعلك هذه المشارٌع بوحدات سكنٌةٌ ،جب أن ال ٌتعدى عدد هذه الوحدات المائة فً الهكتار
الواحد باالضافة الى المنشآت العامة (ثمافٌة ،اجتماعٌة )...التً ٌتطلبها المشروع.
المادة ٌ -2توجب على كل مشروع فرز فً مدٌنة بٌروت تبلغ مساحته أو تزٌد عن خمسة آالف
متر مربع تمدٌم مخطط حجمً ٌفرض عوامل استثمار سطحً وعام تنسجم مع هذا المخطط على
أن ال ٌتجاوز مجموع هذه العوامل لألبنٌة المنشؤة بموجب هذا المخطط عوامل استثمار المنطمة
الوالع فٌها المشروع.

المادة ٌ -3طبك مضمون المادتٌن االولى والثانٌة على المطع التً تستوفً هذه الشروط بعد
ضمها الى بعض وتخضع المشارٌع المشار إلٌها فً المادتٌن المذكورتٌن أعاله لموافمة المجلس
االعلى للتنظٌم المدنً المسبمة.

المادة

ٌ -4نشر هذا المرسوم وٌبلغ حٌث تدعو الحاجة.
بعبدا فً  18تموز سنة 1970
االمضاء :شارل حلو
صدر عن رئٌس الجمهورٌة

رئٌس مجلس الوزراء
االمضاء :رشٌد كرامً
وزٌر االشغال العامة والنمل
االمضاء :بٌار الجمٌل

