
Lebanese Rent Control Laws overview 

 

Date Number Extension period Description 

26/1/1940 19 LR 1 yr – until 
31/12/1940 

Law made during the time of the French mandate, it only 
extended the period of the rent at the same conditions. 

28/12/1940 368 LR 1 yr – until 
31/12/1941 

Law made during the time of the French mandate, it only 
extended the period of the rent at the same conditions. 

31/12/1941 134 DL 1 yr – until 
31/12/1942 

Law made during the time of the French mandate, 
It extended the period of the rent for 1 year and regulated the 
relationship between the tenant and the landlord providing a 
mechanism for rent increase of 10% for rents up to 250 liras, 
15% on rents from 251 till 500 liras, 20% on rents exceeding 
20%. 
It also provided conditions of eviction of the tenant for 
multiple reasons, including retrieving property for demolition 
in sight of reconstruction.  

11/12/1942 288 DL 1 yr – until 
31/12/1943 

Law made under the Lebanese republic by the council of 
ministers. The term of rent agreements was extended for 1 
year. The rent was adjusted as follows: 
For rents under 500 liras, an increase of 20% is added. 
For rents between 500-1000 liras, increase of 30% 
For rents of 1000 Liras, an increase of 40% is to be made. 
It also provided conditions of eviction of the tenant for 
multiple reasons, including retrieving property for demolition 
in sight of reconstruction. 

29/2/1944  1 yr – until 
31/12/1944 

Law made under the Lebanese republic by the council of 
ministers. The term of rent agreements was extended for 1 
year. The rent was adjusted by tranches, 30%-70% increases. It 
also provided conditions of eviction of the tenant for multiple 
reasons, including retrieving property for demolition in sight of 
reconstruction.   

5/5/1945  Until 31/12/1945 it only extended the period of the rent at the same conditions 
with no rent increase. 

30/3/1948  Until 31/12/1948 Rent decrease of 20% for buildings older than 1939, 15% for 
buildings erected later than 1939. 
The law also provided the conditions for eviction 

29/4/1949  Until 31/12/1950 Only extension with no rent increase or other terms. 

24/3/1951  Until 31/12/1951 Law made under the Lebanese republic by the council of 
ministers. The term of rent agreements was extended for 1 
year. The rent was adjusted by tranches, 5%-10% increases. It 
also provided conditions of eviction of the tenant for multiple 
reasons, including retrieving property for demolition in sight of 
reconstruction.   
On rent agreements made between 1/7/1943 and 1948, For 
old buildings of before 1939, rent was decreased by 25% for 
the year 1951, and 20% for the later building until 1949. 



It also provided conditions of eviction of the tenant for 
multiple reasons, including retrieving property for demolition 
in sight of reconstruction.   

4/3/1952  Until 31/12/1952 Only extension with no rent increase or other terms. 

9/10/1953  Until 31/12/1953 Only extension with no rent increase or other terms. 

7/5/1954  Until 31/12/1954 Law made under the Lebanese republic by the council of 
ministers. The term of rent agreements was extended for 1 
year. The rent was not adjusted.  
For old buildings of before 1939, rent was decreased by 25% 
for the year 1951, and 25% for the later building until 1949 on 
rents that have not been decreased yet. 
It also provided conditions of eviction of the tenant for 
multiple reasons, including retrieving property for demolition 
in sight of reconstruction.   

21/6/1956  Until 31/12/1958 For rent agreements made before 1941, rent increase of 15% 
for year 1956, 30% for year 1957, 45% for year 1958. For 
agreements made during 1941, ¾ of the above increase, for 
rents between 1942 and 1943 increase on 1/2  of the above. 
Rent decrease after a rent duration of 4 years, if For rents 
between 1943 and 1956, rent decrease, if not decreased yet 
of: 25% for building older than 1/1/1940, 20% of older than 
1943, 15% for older than 1956. 
It also provided conditions of eviction of the tenant for 
multiple reasons, including retrieving property for demolition 
in sight of reconstruction.   

9/8/1961  Until 31/12/1961 Only extension with no rent increase or other terms. 

31/7/1962  Until 31/12/1966 Rent increase of 10-15-20-25-25 from 1962 till 1966. 
Rent decrease of 15% for older rents that have not been 
decreased yet, as other laws.  

9/5/1967 29 Until 31/12/1969 Annulment of rent increase of 1962 till date. Rent decrease of 
15% of older rents that have not been decreased yet. It also 
provided conditions of eviction of the tenant for multiple 
reasons, including retrieving property for demolition in sight of 
reconstruction.   

26/12/1970 16/70 Until 26/12/1970 Only extension with no rent increase or other terms. 

31/3/1971 30/71 Until 31/5/1971 Only extension with no rent increase or other terms. 

10/12/1971 65/71 Until 31/12/1972 Only extension with no rent increase or other terms. 

31/1/1973 8/73 Until 31/5/1973 Only extension with no rent increase or other terms. 

4/9/1973 17/73 Until 31/12/1973 Only extension with no rent increase or other terms. 

25/3/1974 10/74 Until 31/12/1977 On rents made before 1943:  
Increase of 10% for 1974 
15% for 1975 
20 for 1976 
25% for 1977,  
On rents made between 1943 and 1953, increase of ½ the 
above 
For buildings made after 1967, for rents not exceeding 6000 



liras in Beirut and 4000 liras outside of Beirut, increase made 
after 1974 is annulled, and only applies 3% to the rent of the 
said date. 
It also provided conditions of eviction of the tenant for 
multiple reasons, including retrieving property for demolition 
in sight of reconstruction.   

30/6/1977 7/77 Until 31/12/1977 For buildings made after 1977, for rents not exceeding 6000 
liras in Beirut and 4000 liras outside of Beirut, increase made 
after 1974 is annulled, and only applies 3% to the rent of the 
said date. 
It also provided conditions of eviction of the tenant for 
multiple reasons, including retrieving property for demolition 
in sight of reconstruction.   

26/8/1983 22/83 Until 31/12/1985 Rent adjustment:  
Increase of 25-75%, gradually from 1982-1985 on rents made 
before 1954. 
On rents made between 1954 and 1961, increase of 15-60% 
over 4 years, from 1982 – 1985 
On rents made between 1962 and 1966, increase of 40% over 
4 years, 1982-1985. 
On rents made between 1967 and 1972, increase of 20% over 
4 years, 1982-1985. 
Decrease on rents made between 1/7/1975 and 31/12/1975: 
15%, between 1/1/1976 and 31/12/1976: 20%, between 
1/1/1977 and 31/12/1978 of 25%, from 1979 until 1983, 
decrease of 30% 
No decrease if rent on 1975 is equal to rent on 1975 or fair 
market value. 

25/2/1986 13/86 Until 31/12/1986 Only extension with no rent increase or other terms. 

22/7/1992 160/92 Until 31/12/1995 As of 23/7/1993, on rents made on 1/1/1987 until 1/1/1988: 
On rents made before 1954: increase of 165 times 
On rents from 1954 until 1961: increase of 130 times. 
On rents from 1962 until 1966: increase of 112 times 
On rents from 1967 until 1972: increase of 83 times 
On rents from 1973 until 1978: increase of 59 times 
On rents from 1979 until 1982: increase of 42 times 

On rents from 1983 until 1984: increase of 24 times 
On rents made from 1/1/1985 until 31/12/1985: increase of 18 times 
On rents made from 1/1/1986 until 31/12/1986: increase of 12 times 
On rents made from 1/1/1987 until 31/12/1987: increase of 4 times 
On rents made from 1/1/1988 until 31/12/1988: increase of 3 times 
On rents ending from 20/12/1988 till 29/6/1989: increase of 2.3 times plus 30% 

On rents ending between 30/6/1989 
till 31/12/1990: increase of 1.7 times 
and 70% 
On rents ending between 1/1/1991 till 
31/12/1991: increase of 1.3 times and 



30% 

10/1/1994 4631  Law imposing a rent increase as of 
1992, according to increase made to 
the minimum wage by ½ of legal 
increase . Minimum wage increase of 
70%, rent increase of 35% 

18/1/1995 6263  Minimum wage increase of 20%, rent 
increase of 10% 

6/6/1996 504/96 Until 
31/12/1996 

Only extension with no rent increase or 
other terms. 

8/7/1996 8733  Minimum wage increase of 20%, rent 
increase of 10% 

28/2/1997 605 Until 
31/12/1997 

Only extension with no rent increase or 
other terms. 

27/12/1999 160 Leasing Only extension with no rent increase or 
other terms. 

26/5/2000 206/2000 Until 
30/6/2001 

Only extension with no rent increase or 
other terms. 

12/12/2002 494/2002 Until 
30/6/2003 

Only extension with no rent increase or 
other terms. 

30/1/2004 557/2004 30/6/2004 Only extension with no rent increase or 
other terms. 

20/11/2004 637/2004 Until 
31/12/2005 

Only extension with no rent increase or 
other terms. 

15/5/2006 750/2006 31/12/2006 Only extension with no rent increase or 
other terms. 

5/9/2008 24/2008 Until 
30/6/2009 

Only extension with no rent increase or 
other terms. 

14/10/2008 63  Minimum wage increase of 66%, rent 
increase of 33% 

6/3/2010 93/2010 Until 
31/12/2010 

Only extension with no rent increase or 
other terms. 

   Only extension with no rent increase or 
other terms. 

29/8/2011 171/2011 Until 
31/3/2012 

Only extension with no rent increase or 
other terms. 

25/1/2012 7426  Minimum wage increase of 100%, rent 
increase of 50% 

8/5/2014   New rent law liberating rent 
agreements made before 1992, after a 
period of 9/12 years according to some 
terms. 
Meanwhile the rents were increased to 
reach the fair market value, gradually, 
over 6 years. 
It also provided conditions of eviction 
of the tenant for multiple reasons, 



including retrieving property for 
demolition in sight of reconstruction.   

28/2/2017 2 Until 
31/12/2026 

New law amending the previous law of 
2014, keeping the same mechanism of 
rent increase and eviction and 
retrieving the property for demolition 
then reconstruction. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انعقاريت االيجاراث عقٕد ٔتًديد االيجار بدل

 26/1/1940 في صادر -. ر. ل/ 19 رقى قزار

 
  ، الفرنساوٌة للجمهورٌة السامً المفوض ان
 .  1920 سنة 2ت12 بتارٌخ الصادر الفرنساوٌة الجمهورٌة ربٌس مرسوم على بناء
 تدفع ان ٌمكن الذي السعر بتعٌٌن 1939 سنة اٌلول 21 تارٌخ. ر.ل 245 رلم المرار على وبناء
 الفرنكات او السورٌة او اللبنانٌة العملة ؼٌر بعملة المحررة الدٌون اللبنانٌة بالعملة أساسه على

 .  الكمبٌو اساس على دفعها والمشترط الفرنساوٌة
 : ٌاتً ما لرر 
 

 وكل لانونٌة بعملة اال العمارات اٌجارات تحرر ان المرار هذا تارٌح من ابتداء ٌجوز ال -1 المادة

 . الؼٌا ٌكون االحكام هذه فٌه وتخالؾ المرار هذا بعد ٌتم عمد
 

 التنفٌذ موضع المرار هذا لوضع سابمة عمود فً لٌمتها عٌنت التً العمارات اٌجارات -2 المادة

. ل 245 رلم المرار فً المعٌن التحوٌل لمعدل وفما لانونٌة بعملة تدفع المانونٌة العملة ؼٌر بعملة
 .  1939 سنة اٌلول 21 تارٌخ.  ر

 ٌكون معدل على المستؤجر له ٌدفع ان االٌجار من دفعه لسط آخر عند المإجر لبل اذا انه على
 .التالٌة االلساط لدفع مطبما المعدل هذا فٌظل االخٌر لهذا اوفك
 

 بموجب كانت من العمارات لمستؤجر ٌحك االٌجار بدل بها عٌن التً العملة كانت مهما -3 المادة

 التً السنة فً مدتها تنتهً عمود او التنفٌذ موضع المرار هذا وضع تارٌخ لبل مدتها انتهت عمود



 من مضمون كتاب فً الملن صاحب الى ٌرسلونه بسٌط طلب على بناء ٌستندوا التارٌخ،ان هذا تلً
 : ادناه المعنٌة الشروط ضمن االٌجار مدة تمدٌد
      
 ال المستؤجر وكان التنفٌذ موضع المرار هذا وضع لبل علٌه المتفك االجل بانتهاء االٌجار انتهى واذا
  1940 سنة االول كانون 31 حتى المستؤجر فٌه بمً  المؤجور المل شاؼبل ٌزال
 

 تلً التً السنة اثناء فً ضمنا تجدٌده اثر على او االٌجار صن بممتضى ٌنتهً االٌجار كان واذا
 . علٌه المتفك االجل تارٌخ من ابتداء واحدة سنة االٌجار مدد التنفٌذ موضع المرار هذا وضع
     
 االلتضاء عند وتطبك التمدٌد مدة كل العمد فً معٌن هو كما االٌجار بدل ٌبمى الحالتٌن كلتا وفً
 .االٌجار بدل دفع على 2 المادة احكام

 

 . المرار هذا الحكام المخالفة السابمة والموانٌن المرارات احكام تلؽى -4 المادة

 

 نظرا ، ٌوضع الذي المرار هذا تنفٌذ مكلؾ العلٌا المفوضٌة فً العام السر امٌن -5 المادة

 لضرورة
 التنفٌذ ،موضع 1925 نٌسان 14 فً الصادر -س-96 عدد المرار من 3 للمادة ووفما االسراع
 . السراٌات باب على بتعلٌمه

 
 

 1940 1ن 26بٌروت فً 
            
 المفوض الفرنسً 
            
 االمضاء:غ.بٌر 

 

 

 تًديد عقٕد االيجاراث انعقاريت ٔتحديد بدل ْذِ االيجاراث

 قزار رقى 368/ل.ر. - صادر في 1940/12/28

 

 
 الصادر الفرنساوي الجمهورٌة ربٌس مرسوم على بناء ، الفرنساوٌة للجمهورٌة السامً مفوض ان
  ، 23/11/1920 فً

 عمود وتمدٌد االٌجار بدالت دفع بشؤن 26/1/1940 تارٌخ. ر.ل 19 رلم المرار على وبناء
 .  العمارٌة االٌجارات

 : ٌؤتً ما لرر

 انمسى االٔل



 

 اي من العمارٌة االٌجار عمود 1941 سنة االول كانون31 حتى واحد شكل على تمدد -1 المادة

 او الضمنً تجدٌده بمجرد او االٌجار لصن وفما التارٌخ هذا لبل.  اجلها من ٌنتهى التى كانت نوع
 بدفع المتعلك 1940 سنة الثانً كانون 26 تارٌخ. ر.ل 19 رلم المرار من 3 الماده بممتضى
 .العمارٌة االٌجارات عمود وتمدٌد االٌجار بدالت

 

 السابمة المادة فً علٌه المنصوص المانونً التمدٌد من االستفادة حك العمار شاؼل ٌمنح -2 المادة

 الحك هذا بمً توفً او الامته محل المستؤجر ترن واذا. معاملة بؤدنى المٌام الى ٌضطر ان دون
 فً علٌه المترتبة بالواجبات التمدٌد من المستفٌد ٌمم لم اذا. معه عادة ٌعٌشون الذٌن عابلتة العطاء
 باسماط طلبا ٌمدم ان للمإجر جاز المؤجور استعمال اساء اذا او المانون بممتضى او االٌجار صن
 .التمدٌد من حمه
 

 على االلتضاء عند وتطبك التمدٌد طٌلة جارٌا الخطً باالتفاق المعٌن االٌجار بدل ٌبمى -3 المادة

 تناول اذا انه على 1940/ 1/ 26 تارٌخ. ر.ل 9 رلم المرار احكام من 2 المادة االٌجار بدالت دفع
 ببدل 1939 سنة اٌلول اول لبل االٌجار هذا عمد لد وكان الصناعة او للتجارة محل اٌجار التمدٌد
 . التمدٌد مدة عن البدل هذا على بالمابة عشرة اضافة جاز ، سورٌة او لبنانٌة لٌرة 250 عن ٌزٌد
 

 السورٌة او اللبنانٌة الجنسٌة من الملن صاحب على التمدٌد بحك ٌتعرض ان ٌجوز ال -4 المادة

 او ٌسكنه ان واراد 26/1/1940 تارٌخ 19 رلم المرار اذاعة لبل من لسما او عمارا اشترى الذي
 فً ملكه باسترجاع بحمه ٌتذرع ال الملن صاحب ان المستؤجر اثبت اذا انه على.  منه لسما ٌسكن
 بدل على الجارٌة االحكام تطبٌك من التملص او بالمستؤجر االضرار بمصد بل مشروع صالح سبٌل

 ٌمكن ال وكذلن. الحك هذا ممارسته الملن صاحب على ٌنكروا ان المضاة على وجب االٌجار
 منه لسم او العمار الشؽال مشروع بسبب ٌتذرع الذي الملن صاحب على التمدٌد بحك االعتراض

 .  فروعه او اصوله لبل من
 االلل على اشهر ستة لبل ٌنبه ان ملكه باسترجاع حمه من االستفاده ٌرٌد الذي الملن صاحب على

 الملن صاحب اراد واذا المشؽول المحل استرجاع ٌرٌد الذي المستؤجر العدل كاتب ٌد عن باخطار
 فً ٌذكر ان ذلن عدا علٌه وجب المادة هذه من الثالثة للنبذة وفما الملن باسترجاع حمه استعمال
 على. المذكور الحك استعمال تبرر التً االسباب او السبب ، البطبلن طابلة تحت دلة بكل االخطار
 ان الملن صاحب بها تذرع التً االسباب او السبب مشروعٌة على االعتراض ٌرٌد الذي المستؤجر

 االشعار استبلمه تارٌخ ٌوم من ابتداء اشهر ثبلثة اثناء فً الصبلحٌة ذي الماضً الى دعواه ٌمدم
 .دعواه رفضت واال ، االخبلء بوجوب

 

 عمره كان اذا او معه ٌمٌمون االلل على اوالد ثبلثة له عابلة رب المستؤجر كان اذا -5 المادة

 كان االااذا االسترجاع حك علٌه ٌطبك فبل شدٌدٌن مرض او بعاهة مصابا كان او سنة سبعٌن
 ..وعابلته هو ٌسكنه ان ٌرٌد واحدا بٌتا اال ٌملن ال او الحاالت هذه احدى فً نفسه الملن صاحب

 

 اشهر ثبلثة اثناء فً ٌشؽل ولم 5و4 المادتٌن باحكام تذرع الذي الملن صاحب ان -6 المادة

 ، المستفٌدون وال بنفسه هو ال االلل على سنوات ثبلث ومدة المستؤجر ذهاب تارٌخ من ابتداء



 علٌه وٌفرض باالسترجاع حموله جمٌع من المستمبل فً ،ٌسمط الجلهم اخبلءه طلب الذي المسكن
 الذي للمستؤجر ٌدفع ان علٌه وٌفرض لٌرة وخمسٌن مابتٌن الى لٌرة وعشرٌن خمس من نمدي جزاء
 وال سابما ٌشؽله الذي للمسكن اٌجار سنة لٌمة دون ٌكون ال تعوٌضا المسكن اخبلء على حمل

 هذا وٌمكن لحمه الذي الضرر اثبات على المستؤجر هذا ٌجبر ان دون سنوات خمس بدل ٌزٌدعن
 ٌتوجب ال الحالة هذه وفً ، الٌه العودة ٌطلب ان مشؽول ؼٌر ٌزال ال المسكن كان اذا المستؤجر

 اذا المذكور التعوٌض دفع علٌه ٌتوجب وال حمه لسموط الملن صاحب ٌتعرض ال. التعوٌض دفع
 .المؤجور الى بالعودة حمه طبٌعٌة بصورة ممارسته من منعته لاهرة لوة او فجابً حادث ولع

 

 انمسى انثاَي

 

 

 ٌعٌن جدٌد المرارلمستؤجر هذا اذاعة بعد تجري التً السكن محبلت عموداٌجارات فً -7 المادة

 للبت كانت التً التؤجٌرٌة المٌمة البدل هذا ٌتجاوز ان ٌجب انه على الفرٌمٌن باتفاق االٌجار بدل
 .1940 سنة شباط اول بتارٌخ

 

 : ٌلً كما1940 شباط اول فً التؤجٌرٌة المٌمة تثبت -8 المادة

 كان الذي االٌجار صن بواسطة التاجٌرٌة لٌمتها تثبت مؤجورة التارٌخ بهذا كانت التً المساكن
 للمساكن التؤجٌرٌة المٌمة دون كان االٌجار بدل ان الملن صاحب ٌثبت لم ما التارٌخ بهذا جارٌا

 : التالٌة بالماعدة ٌتذرع ان ٌمكنه وعندبذ المؤجورة
 التشابه بطرٌمة التاجٌرٌة المٌمة بشؤنها تثبت 1940 شباط اول بتارٌخ مإجرة تكن لم التً البٌوت

 .  تؤجٌره الممصود بالمسكن شبٌهة مساكن عن ٌدفع الذي االٌجار بدل مع
 الملن على انفمها انه الملن صاحب ٌثبت التً المصارٌؾ االعتبار بعٌن تإخذ ان ذلن عدا ٌجب

 . المسكن لٌمة فً زادت لد التحسٌنات هذه تكون ما لدر على 1940 سنة شباط اول منذ لتحسٌنه
 

 سنة شباط اول بتارٌخ بناإها انجز ٌكن لم التً االبنٌة على تطبك 8و7 المادتٌن احكام -9 المادة

1940. 

 حكاو عايت

 

 لضرورة نظرا التنفٌذ موضع ٌوضع الذي المرار هذا تنفٌذ مكلؾ العام السر امٌن -10 المادة

 المفوضٌة باب على بتعلٌمه 1925 نٌسان 14-تارٌخ- س 96 من 3 المادة الحكام ووفما االسراع
 . العلٌا
 

 28/12/1940 فً بٌروت
     
  بالوكالة السامً المفوض
  فوجٌر ج:  االمضاء

 

 



 

 

 

 

 انسكٍ بيٕث االيجارعٍ بدالث دفع طزيقت

 3/2/1941 في صادر -. ر.ل/25 رقى قزار

 
 ولبنان، سورٌا فً السامً المفوض الفٌلك لابد الجنرال ان
 ،1920 سنة 2 ت23 فً الصادر الفرنساوٌة الجمهورٌة ربٌس مرسوم على بناء
 : ٌاتً ما لرر
 

 فبل المتعبة المحلٌة للعادة وفما او االتفاق حسب مسبما ٌدفع للسكن اٌجار بدل كان اذا -1 المادة

  مدة عن مسبما البدل تماضً ٌجوز
 ٌكون ان دون لذلن مخالفة عادة او اتفاق كل رؼم السابمة الفمرة أحكام تطبك. اشهر ثبلثة عن تزٌد

 .كانت زٌادة اٌة االٌجار بدل بزٌادة السبب بهذا بالتذرع حك للمإجر
 

 او اتفاق كل رؼم االولى المادة فً علٌها المنصوص الحاله فً المستؤجر ٌمكن انه -2 المادة

 ال زٌادة البدل هذا بزٌادة أشهر الثبلثة دون مدة عن اال اٌجاره بدل ٌدفع ال ،ان لذلن مخالفة عادة
 . شهرٌن كل ٌدفع كان اذا بالماٌة 5 و مشاهرة ٌدفع البدل كان اذا بالمبة 10 تتجاوز

 

 موضع ٌوضع الذي المرار هذا بتنفٌذ مكلؾ العٌا المفوضٌة فً العام السر امٌن - 3 المادة

 نٌسان 14 تارٌخ - س - 96 رلم المرار من 3 المادة الحكام ووفما االسراع لضرورة نظرا التنفٌذ،
  . العلٌا المفوضٌة باب على بتعلٌمه ،1925

 

 

 

  قإٌَ االيجاراث

 يزسٕو اشتزاعي رقى 134 - صادر في 1941/12/31
 
  اللبنانٌة الجمهورٌة ربٌس ان
  ،1941 سنة الثانً تشرٌن 26 تصرٌح على بناء
  ،1938 سنة اذار 11 لانون على وبناء
  1941 سنة 1ن 31 فً المإرخ الوزراء مجلس لرار على وبناء
 :  ٌؤتً ما ٌرسم



 
 

 هذا لبل اجلها ٌنتهً التً العمارٌة االٌجار عمود 1942 سنة 1ن 31 حتى تمدد -1 المادة

. ر.ل 19 رلم المرار من الثالثة المادة بممتضى او تجدٌده بمجرد او االٌجار لصن وفما التارٌخ
  1940/ 28/12 فً المإرخ.ر.ل368 رلم المرار بممتضى او 1940 سنة 2ن 26 فً المإرخ

  التدبٌر هذا من ٌستفٌد ال ان على
 . للزراعة المعدة االمبلن اٌجار -1
 وطرابلس بٌروت مدن حدود خارج الوالعة والصناعة للتجارة المعدة االماكن اٌجار عمود -2

 .لبلصطٌاؾ مراكز المصنفة واالماكن وزحلة وصٌدا المٌناء
 

 السابمة المادة فً علٌه المنصوص المانونً التمدٌد من االستفادة حك العمار شاؼل ٌمنح -2 المادة

 . معاملة بؤٌة المٌام الى ٌضطر ان دون
 . معه عادة ٌعٌشون الذٌن عٌلته العضاء الحك هذا ٌبمى المستؤجر توفً واذا
 اذا او المانون بممتضى او االٌجار صن فً علٌه المترتبة بالموجبات التمدٌد من المستفٌد ٌمم لم اذا

 .التمدٌد من المستؤجر حك اسماط ٌطلب ان للمإجر جاز المؤجور استعمال اساء
 

 التً او 1939 سنة اٌلول اول لبل المبرمة العمود فً علٌه المتفك االٌجار بدل ان-3 المادة

 : الصى حدا المعتبر التالً للمعدل وفما التمدٌد مدة خبلل زٌادتة ٌمكن التارٌخ هذا بعد تجددت
 :الحرة للمهن المعدة وكذلن للصناعة او للتجارة المعدة العمارات اٌجار لعمود - اوال
 %15. ل.ل250 الى 1 من
 %20 ل.ل500 الى 251 من
 % 25 فوق فما 501 من
 

 : وخبلفه للسكن المعدة العمارات اٌجار لعمود -ثانٌا
 %10. ل.ل250 الى 1من
 % 15. ل.ل 500 الى 251 من
 %  20 فوق فما 201 من
 

  المتبعة المحلٌة للعادة وفالا او االتفاق حسب مسبما ٌدفع للسكن بٌت اٌجار بدل كان اذا -4 المادة

 كل رؼم السابمة الفمرة احكام اشهر،تطبك ثبلثة عن تزٌد مدة عن مسبما البدل تماضً ٌجوز فبل
 أٌّة اإلٌجار بدل لزٌادة السبب بهذا التزرع حك للمإجر ٌكون ان دون لذلن مخالفة عادة او اتفاق
 . كانت زٌادة

 

 كل رؼم السابمة الرابعة المادة فً علٌها المنصوص الحالة فً المستؤجر ٌمكن انه على -5 المادة

 البدل هذا بزٌادة اشهر الثبلثة عن تنمص مدة عن اال اٌجاره بدل ٌدفع ال ان مخالفة عادة او اتفاق
 . شهرٌن كل ٌدفع كان اذا بالمابة 5و مشاهرة ٌدفع البدل كان اذا بالمابة 10 تتجاوز ال  الزٌادة

 



 19 رلم المرارٌن تطبٌك اثناء فً مختارا المستؤجر بها لبل االٌجار بدل على زٌادة كل -6 المادة

 الخاصة الزٌادة وكذلن 1940 سنة 1ن 8و 1940 سنة 2ن26 فً المإرخٌن. ر.ل 368و.ر.ل
 علٌه المنصوص المعدل احكام تنفٌذ عند تراعى 1940 شباط من 3 المادة فً علٌها المنصوص

 احكام تنفٌذ عند تراعى 1940 شباط 3 فً المإرخ ر.ل 24 المعدل المرار من الثالثة المادة فً
 :  التالٌة للكٌفٌة وفالا السادسة المادة فً علٌه المنصوص المعدل

 هذه فان االشتراعً المرسوم هذا احكام تطبٌك عن الناتجة المٌمة تتجاوز الزٌادة لٌمة كانت اذا
 .  المإجر لمصلحة تبمى الزٌادة

 .  البدلٌن عن الناتج الفرق ٌستوفً ان فً الحك فللمإجر العكس كان اذا ام
 

 ٌملن الذي السوري او اللبنانً الملن صاحب على التمدٌد بحك ٌعترض ان ٌجوز ال -7 المادة

 . منها بعضا او عماراته من عمارا ٌسكن ان وٌرٌد سواه دون للسكن معدة عمارات
 صالح سبٌل فً ملكه استرجاع فً بحمه ٌتذرع ال الملن صاحب ان المستؤجر اثبت اذا انه على

 المضاة فعلى االٌجار بدل على الجارٌة االحكام من والتملص بالمستؤجر االضرار لمصد  مشروع
 . الحك هذا ممارسة للمالن ٌجٌزوا ال ان

 الشؽال مشروع بسب ٌتذرع الذي الملن صاحب على التمدٌد بحك االعتراض ٌمكن ال وكذلن
 .  فروعه او اصوله لبل من منه لسم او العمار
 االلل على اشهر ستة لبل ٌنبه ان العمار باسترجاع حمه من االستفادة ٌرٌد الذي الملن صاحب على

 هذه من الثالثة للفمرة وفالا العمار استرجاع منه ٌرٌد الذي المستؤجر العدل، الكاتب ٌد على باخطار
 او السبب البطبلن طابلة تحت دلة بكل االخطار فً ٌذكر ان ذلن عن عدا علٌه وجب المادة

 .  المذكور الحك استعمال تبرر التً االسباب
 بها تذرع التً االسباب او السبب مشروعٌة على االعتراض ٌرٌد الذي المستؤجر على

 من ابتداء اشهر ثبلثة مهلة فً الصبلحٌة ذو الماضً الى دعواه ٌمدم ان الملن صاحب
 . دعواه رفضت واال االخبلء بوجوب  االشعار استبلمه تارٌخ

 

 تارٌخ من ابتداء اشهر ستة اثناء فً ٌشؽل ولم -7 المادة باحكام تذرع الملن صاحب ان -8 المادة

 طلب الذي المسكن وفروعه اصوله وال بنفسه هو ال االلل على سنوات ثبلث ومدة المستؤجر ذهاب
 ٌدفع ان علٌه وٌفرض باالسترجاع حموله جمٌع من المستمبل فً ٌسمط الجلهم او الجله اخبلءه

 الذي للمسكن سنة اٌجار بدل عن ٌمل ان ٌمكن ال تعوٌضا المسكن اخبلء على حمل الذي للمستؤجر
 الضرر اثبات على المستؤجر هذا ٌجبر ان دون سنوات خمس بدل عن تزٌد وال سابما ٌشؽله كان
 وفً ، الٌه العودة ٌطلب ان مشؽول ؼٌر ٌزال ال المسكن كان اذا المستؤجر هذا وٌمكن لحمه، الذي
 دفع علٌه ٌتوجب وال حمه لسموط الملن صاحب ٌتعرض ال.  تعوٌض أي له ٌحك ال الحالة هذه

 .  المؤجور الى بالعودة حمه" طبٌعٌة بصورة" ممارسة من لاهرة لوة منعته اذ المذكور التعوٌض
 

  االشتراعً المرسوم هذا نشر بعد تبرم التً السكن محبلت اٌجارات عمود فً -9 المادة

 . الفرٌمٌن باتفاق االٌجار بدل ٌعٌن جدٌد لمستؤجر
 

 معها تتفك ال التً او االحكام لهذه المخالفة والمرارات الموانٌن جمٌع تنفٌذ ٌولؾ -10 المادة

 . االشتراعً المرسوم هذا فٌه ٌطبك الذي الزمن طٌلة



 تارٌخ من اال تسري ال 1938 سنة اذار 11 لانون من الثانٌة المادة فً علٌها المنصوص المهل ان
 . االشتراعً المرسوم هذا احكام مفعول فٌه ٌبطل الذي الٌوم
 

 وٌنشر 1942 سنة 2ن اول من ابتداء به ٌعمل الذي االشتراعً المرسوم هذا ان-11 المادة

 . الحاجة تدعو حٌث وٌبلػ
 

 1941 سنة االول كانون 31 فً بٌروت       
 نماش الفرد:  االمضاء       
  الجمهورٌة ربٌس عن صدر
  الوزراء مجلس ربٌس

  الداعوق احمد:  االمضاء
  الوزراء مجلس ربٌس نابب       

  العدلٌة وزٌر           
  بولس نجٌب فٌلٌب:  االمضاء       

 

 

 

 

 قإٌَ االيجاراث

 يزسٕو اشتزاعي رقى 288 - صادر في 1942/12/11

 

 

 
  ، اللبنانٌة الجمهورٌة ربٌس ان
  ،1941 سنة الثانً تشرٌن 26 تصرٌح على بناء
  ،1938 سنة أذار 11 لانون على وبناء
 االول كانون 28و الثانً كانون 25 فً الصادرة 25 و24 و368 و19 رلم المرارات على وبناء
  1941 سنة شباط 3و 1940 سنة
  1941 سنة االول كانون 31 فً الصادر 134 رلم االشتراعً المرسوم على وبناء
  العدلٌة وزٌر التراح على وبناء
  1942 سنة الثانً كانون 9 فً المإرخ الوزراء مجلس لرار على وبناء
 : ٌؤتً ما ٌرسم

 
 

 فً علٌها المنصوص العمارٌة االٌجار عمود 1943 سنة االول كانون 31 حتى تمدد -1 المادة

 .1941 سنة االول كانون 31 بتارٌخ الصادر 134 رلم االشتراعً المرسوم من االولى المادة
 



 

 او والصناعة للتجارة او للسكن المعدة االماكن اٌجار عمود كافة على التمدٌد هذا ٌسري -2 المادة

 لبلماكن التابعة والباحات الحدابك كل على وكذلن اللبنانٌة الجمهورٌة اراضً جمٌع فً ؼٌرها
 .المرسوم هذا احكام من الزراعٌة االمبلن اٌجارات تستفٌد ال.  المإجرة

 
 

 اجارة ؼرفتٌن من اكثر ؼٌره اجر اذا التمدٌد من العمار شاؼل او المستؤجر حك ٌسمط -3 المادة

 بنسٌون تكون الن اعدت التً المإجرة العمارات او المساكن من خطً اذن دون جزبٌة او كاملة
 نشر لبل ورضى علم لد المالن كان اذا الحك سموط ٌشملها ال الؽاٌة لهذة هٌبت او باالثاث مجهزة

 . له هٌبت او اعدت بما المرسوم هذا
 
 

 24/12/1942 فً الصادر للمرار وفما معدلة -4 المادة

 
 بعد مددت او جددت او 1939 سنة اٌلول اول لبل عمدت التً االتفالات فً المعٌن االٌجار بدل ان
 الرؼم على التالً للمعدل وفالا 1943 سنة الثانً كانون اول من اعتبارا زٌادتها ٌمكن التارٌخ هذا
 .1942 سنة الثانً كانون من لبلول الحمة لمدة العابدة البدالت من ممدما دفع مما
  
 لمزاولة المعدة العمارات وكذلن الصناعة او للتجارة المعدة العمارات اٌجار عمود خص فٌما -1

  العامة االدارات تشؽلها والتً الحرة المهن
 % 40 ل.ل 250 تجاوز ال التً للعمود
 %50. ل.ل 500 تجاوز ال التً للعمود
 % 60. ل.ل500 تجاوز التً للعمود

  وؼٌرها للسكن المعدة االٌجارات عمود خص فٌما-2
 % 20. ل.ل 500 تجاوز ال التً للعمود
 % 30. ل.ل 500 تجاوز التً للعمود
 % 40. ل.ل 1000 تجاوز التً لعمود
تحسب باعتبار البدل الحمٌمً الذي (founds perdus) الهالكة االجور ذات العمود خص فٌما اما

 تمدره المحاكم 
ٌمكن تطبٌك الزٌادة نفسها على العمارات التً اجرٌت او جددت اجارتها او مددت اول اٌلول سنة 

او بدل مساو له . وفً هذه  1939ببدل الل من بدل اٌلول سنة  1941من اول اٌلول سنة  1939
 1939الحالة تحسب الزٌادة على اساس بدل اول اٌلول سنة 

 
 

على كل زٌادة فً بدل  1934المرسوم االشتراعً رلم  من 6تطبك احكام المادة  -5المادة 

 .1939االٌجار لبل بها المستؤجر منذ اٌل اٌلول سنة 
 
 



 8/4/1943تارٌخ  15معدلة وفما للمرسوم االشتراعً  -6المادة 

ال ٌسري حك التمدٌد على صاحب الملن الذي ٌملن عمارات معدة للسكن فحسب وٌرٌد ان 
لسما منها على شرط ان ٌثبت ان ضرورات عابلٌة تضطره  ٌسكن عمارا من عماراته او

الى استرداد العمار المإجر الجل استعماله الشخصً على ان المالن الذي ٌستفٌد من احكام 
 الؽفرة االولى ال ٌجوز له تؤجٌر العمار الذي استرده او لسما منه. 

 
 

ٌد بعد نشرهذا المرسوم فً عمود اٌجارات محبلت السكن التً عمدت لمستؤجر جد -7المادة 

او عمدت بعد نشر هذا المرسوم االشتراعً ال ٌمكن للمالن ان ٌطالب بزٌادة  134االشتراعً رلم 
او على المٌمة التؤجٌرٌة العادٌة فً هذا  1939%على بدل االٌجار فً اول اٌلول سنة 50اكثر من 

 1939بناإها بعد اول اٌلول سنة التارٌخ اذا لم ٌوجد عمد ما فٌما خص السكن التً بنٌت او اكمل 
% على المٌمة التؤجٌرٌة 50واجرت فً المدة نفسها ال ٌمكن المالن ان ٌطلب بزٌادة اكثر من 

العادٌة عند انتهاء البناء ، على ان تإخذ بعٌن االعتبار الزٌادة الطاربة على اثمان المواد ونفمات 
ر الذي رضً ببدل ٌفوق هذه النسبة ان ٌرجع البناء وعلى الرؼم من اي اتفاق مخالؾ ٌمكن المستؤج

 . 1943على المإجر بتخفٌض فً االٌجار ٌبتدىء من اول كانون الثانً سنة 
 
 

والفمرات التً لم تعدل من المادة السبمة ، وكذلن احكام  6و5و4و2ان احكام المواد  -8المادة 

 .1943ء طوال سنة تبمى مرعٌة االجرا 134من المرسوم االشتراعً رلم  10و 8المواد  
 
 

ٌمكن ربٌس دابرة االجراء عند وجود اسباب مهمة ان ٌإجل مدة ال تجاوز الثبلثة اشهر  -9المادة 

تنفٌذ كافة االحكام المضابٌة التً تمضً باخبلء بٌوت السكن على ان ٌإدي المستؤجر لبل ذلن 
يء مدة هذا التؤجٌل من تارٌخ بدالت االٌجار المتوجبة والتً تتوجب الى انتهاء مهلة التؤجٌل وتبتد

انتهاء المهل التً منحها المستؤجر بممتضى تلن االحكام وفً حال عدم وجود مهلة ٌبتدىء التؤجٌل 
 من تارٌخ هذا المرسوم االشتراعً .

 
 

تلؽى جمٌع االحكام المخالفة لهذا المرسوم االشتراعً او التً ال تتوافك مع مضمونه  -10المادة 

 ٌثما تدعو الحاجة. وٌنشر او ٌبلػ ح
  1942كانون االول سنة  11بٌروت فً    

 االمضاء: الفرد نماش     
 صدر عن ربٌس الجمهورٌة 

 ربٌس مجلس الوزراء 
 االمضاء: سامً الصلح 

 وزٌر العدلٌة 
 االمضاء: احمد الحسٌنً   

 



 

 تًديد عقٕد االيجار ٔتحديد بدالتٓا

 قإٌَ - صادر في 1944/2/29

 
ّ  31/12/1950 لؽاٌة المانون بهذا العمل مدد  29/4/1949 فً الصادر للمانون وفما

 
  النواب مجلس الر

 : نصه االتً المانون الجمهورٌة ربٌس ونشر

 

 في تًذيذ االجاسة

 

 عمود 1944 سنة اول كانون كانون 31 الى تمدد مخالؾ سابك اتفاق كل من بالرؼم -1 المادة

 تمدٌده او تجدٌده بمجرد او االٌجار لعمد وفما التارٌخ هذا لبل اجلها ٌنتهً التً العمارٌة االٌجارات
 . السابمة الموانٌن احكام بممتضى

 

 والصناعة والتجارة للسكن المعدة االماكن اٌجارة عمود كافة على التمدٌد هذا ٌسري -2 المادة

 الحدابك كل على وكذلن اللبنانٌة الجمهورٌة اراضً جمٌع فً االعمال وسابر والحرؾ الحرة المهن
 .المإجرة لبلماكن التابعة والباحات

 

 .مبنٌة ؼٌر او كانت مبنٌة وتوابعها زراعٌة العمال المعدة العمارات اٌجار حرا ٌبمى -3 المادة

 

 المادتٌن فً علٌه المنصوص المانونً التمدٌد من االستفادة حك العمار شاؼل ٌمنح -4 المادة

 بالعمارات ٌتعلك فٌما التمدٌد هذا من وٌستفٌد.  معاملة بؤٌة المٌام الى ٌضطر ان دون والثانٌة االولى
 المؤجور فٌها التً البلدة تركه او وفاته حالة فً معه الماطنٌن المستؤجر اسرة افراد للسكن المعدة
 او حرة لمهنة او صناعً او تجاري لعمل المعدة بالمحبلت ٌتعلك فٌما اٌضا التمدٌد هذا من وٌستفٌد
 تارٌخ لبل معه شراكتهم الثابتة شركابه او ورثنه من المستؤجر ممام ٌموم من اخر عمل او لحرفة
 .نفسه العمل على استمر اذا او االٌجار عمد

 

 في بذل االيجاسة

 

 جددت او 1939 االول كانون 31 لبل عمدت التً االتفالات فً المعٌن االٌجارة بدل ان -5 المادة

 بدل ٌمل ال  ان شرط التالً للمعدل وفما 1944 لسنة ٌحدد السابمة الموانٌن بموجب مددت او رضاء
 : 1943 لسنة االٌجار بدل عن 1944 لسنة االٌجار
 :  السكن دور- االولى الفبة
 % 30- لٌرة 250 الى لٌرة من



 % 40 - لٌرة500 الى 251 من
 % 50- لٌرة 750 الى 501 من
 %60- فوق فما 751 من
 والمهندسٌن المحامٌن ومكاتب االطباء وعٌادات  للمستوصفات المعدة االماكن - الثانٌة الفبة

 :  العلمٌة والمإسسات والرٌاضٌة الخٌرٌة الجمعٌات ومكاتب والصحفٌٌن
 
 %  40 - 250 الى لٌرة من
 % 50- لٌرة 500 الى 251 من
 % 60 -لٌرة 750 الى 501 من
 % 70- فوق فما 751 من
 

 العامة ولبلدارات صناعٌة او تجارٌة والعمال الحرؾ الرباب المؤجورة االماكن - الثالثة الفبة
 : الثانٌة والفبة االولى الفبة فً المذكورة ؼٌر االعمال من ذلن وسوى

 % 60 - لٌرة 250 الى لٌرة من
 %80 -لٌرة 500 الى 251 من
 %100- فوق فما 501 من
 

  بٌن مددت او اٌجاراتها جددت او اجرت التً العمارات على نفسها الزٌادة تطبٌك ٌمكن -6 المادة

 او 1939 سنة اول كانون31 بدل من الل ببدل 1941 سنة تموز واول 1939 سنة اول كانون31
 .1939 سنة اول كانون31 بدل اساس على الزٌادة تحسب الحالة هذه وفً.  له مساو ببدل
 

 سنة تموز اول بعد جدٌد لمستاجر المعمودة االجارات بدالت زٌادة الٌة تخضع ال -7 المادة

 .  المانون هذا من االولى المادة احكام بممتضى تمدٌدها رؼم ٌلٌها وما 1941
 للدول التابعة الجٌوش الفراد المإجر او المصادرة العمارات جدٌدة زٌادة الٌة اٌضا تخضع وال

 .والحلٌفة المتحدة
 

 العمار فً تجارٌة اعماال ٌتعاطى وكان والثانٌة االولى الفبتٌن من المستؤجر اذاكان -8 المادة

 هذا من الخامسة المادة من الثالثة للفبة المحددة الزٌادة الى ٌشؽله الذي العمار فٌخضع المؤجور
 . المانون

 

تحسب الزٌادة باعتبار البدل  founds perdus الهالكة االجور ذات العمود فً -9 المادة

 الحمٌمً الذي تمدره المحاكم.
 

بالمبة  75ان الفنادق والبنسٌونات  واالماكن المجهزة بالفرش تخضع لزٌادة لدرها  -10المادة 

كانون 31اما االٌجارات المعمودة بٌن  1939كانون اول سنة  31عن بدل االجارة المعمودة لبل 
بالمبة ما عدا الفنادق والبنسٌنات 30فتخضع لزٌادة لدرها  1941واول تموز سنة  1939اول 

بالمبة  60قدرها واالماكن المجهزة بالفرش الكابنة فً مدن ولرى االصطٌاؾ فانها تخضع لزٌادة 
 .1943بالمبة فً الحالة الثانٌة شرط ان ال ٌمل بدل المدفوع سنة  15فً الحالة االولى و



 

كانون اول 31ان الزٌادة المحددة اعبله تضاؾ الى اصل بدل االٌجارة المعمودة فً  -11المادة 

مجردة عن الضمابم الممررة بممتضى  1941وبٌن هذا التارٌخ واول تموز سنة  1939سنة 
 الموانٌن السابمة.

 

ٌحك لمستؤجر بٌوت السكن ان ٌإجروا ؼٌرهم لسما من العمار بدون اذن خطً من   -12المادة 

مإجر بالرؼم من كل اتفاق مخالؾ على انه ٌحك عندبذ للمالن استفاء الضمابم المانونٌة العابدة ال
 لبلماكن المعدة للتجارة والصناعة. 

اذا حك لمستؤجري االماكن المعدة للصناعة او التجارة او المهن الحرة ان ٌإجروا بمفعول العمد 
الماٌة على الضمابم الممررة لفبتهم بممتضى لسما من المؤجور واستعملو هذا الحك تضاؾ خمسون ب

 هذا المانون.

 في دفع انبذل

 

 تزٌد مدة عن مسبما البدل طلب ٌجوز ال محلٌة عادة او سابك اتفاق كل من بالرؼم -13 المادة

 .  االٌجار بدل لزٌادة السبب بهذا ٌتذرع ان للمإجر ٌحك وال اشهر ثبلثة عن
  اٌة بدون مشاهرة االٌجارة بدل ٌدفع ان محلٌة عادة او اتفاق كل من بالرؼم للمستؤجر ٌمكن انه على
 .االخرى االماكن جمٌع فً بالمابة 10 وبزٌادة السكن بٌوت فً زٌادة

 

 في اسماط حك انتًذيذ

 

 المانون هذا بممتضى الممنوح التمدٌد حك من العمار شاؼل او المستؤجر حك ٌسمط -14 المادة

 :  االتٌة االحوال تحمك عند العمار باخبلء وٌحكم
 كتاب بموجب بالدفع االخطار تارٌخ من شهر خبلل لانونا المستحك االٌجار بدل ٌدفع لم اذا - أ

  بالوصول علم مع مضمون
 باستعماله سمح او استعمله او فادحا تخرٌبا فٌه احدث كان المؤجور استعمال المستؤجر اساء اذا - ب

 طرق بكافة ذلن من التحمك وٌمكن المإجر وبٌن بٌنه الجاري العمد شروط تنافً بطرٌمة
 .االثبات

 

 عماراته من عمار استرداد ٌطلب ان ٌملكه عمارا ٌشؽل ال الذي الملن لصاحب -15 المادة

 المإجر العمار استرداد الى تضطره حادثة عابلٌة ضرورات ان ٌثبت ان بشرط للسكن المؤجورة
 . الشخصً سكنه الجل
 علٌه المحكوم المستؤجر لمصلحة االبطال طابلة تحت استرده الذي العمار تؤجٌر للمالن ٌجوز وال

 .باالخبلء
 

 تارٌخ من اشهر ستة اثناء فً ٌشؽله ولم للسكن عماره استرد الذي الملن صاحب ان -16 المادة

 سنة اٌجاره بدل عن ٌمل ال تعوٌضا العمار اخلى الذي للمستؤجر ٌدفع ان علٌه ٌفرض االخبلء



 على المستؤجر هذا ٌجبر ان بدون سنوات خمس بدل عن ٌزٌد وال سابما ٌشؽله كان الذي للمسكن
 .ذلن بعد العمار استرداد فً له حك كل من المإجر وٌسمط.  لحمه الذي الضرر اثبات

 

 على الحاكم ٌمدرها الخبلءه مهلة العمار شاؼل ٌمنح ان ٌجب باالخبلء ٌحكم عندما -17 المادة

 .اشهر ستة على تزٌد ال ان
 

 بمرار المنمول السلؾ الموظؾ ٌسكنه  كان الذي العمار فً ٌحل ان الخلؾ للموظؾ -18 المادة

 من االٌجار عن الناشبة الواجبات و الحموق جمٌع وتنتمل.  العمار االخٌر هذا اخلى اذا حكومً
 . الخلؾ الى السلؾ
 لرار تارٌخ من ٌوما عشر خمسة لمدة العمار سكن فً رؼبته المالن اببلغ الجدٌد الموظؾ وعلى
 .  العمار باشؽال حمه سمط واال النمل
 الؼٌا االٌجار عمد ٌعتبر المادة هذه الحكام خبلفا الجدٌد الموظؾ لشخص العمار المالن اجر اذا

 عشرة خبلل المضٌة فً تبت ان المحكمة وعلى العمار اخبلء ٌطلب ان الجدٌد للموظؾ وٌحك حكما
 . التنفٌذ معجل حكمها ٌكون وان اٌام
 

 للمحاكم فٌها الفصل ٌعود المانون هذا تطبٌك عن الناشبة االختبلفات جمٌع ان -19 المادة

 . الصلحٌة
 او العادٌة المراجعة طرق من تمبل ال الشؤن هذا فً الصلحٌة المحاكم تصدرها التً االحكام ان

 . البداٌة محكمة لدى واالستبناؾ االعتراض اال االستثنابٌة
 .المهل بتمصٌر ٌتعلك فٌما 1938 سنة شباط اول لانون احكام تطبك

 

 المطعٌة الدرجة اكتسبت و المانون هذا نشر لبل صدرت التً المضابٌة االحكام ان -20 المادة

 .السابمة الموانٌن الحكام خاضعة تبمى النظر لٌد هً التً والدعاوى.  هً كما تنفذ
 

 .مضمونة مع تتفك ال والتً المانون لهذا المخالفة االحكام جمٌع تلؽى -21 المادة

 

 تدعو حٌث وٌبلػ وٌنشر 1944 سنة الثانً كانون اول من اعتبارا المانون بهذا ٌعمل -22 المادة

 .  ذلن الى الحاجة
 1944 سنة شباط 29 فً بٌروت     
 الخوري خلٌل بشاره:  االمضاء     

 
   

  الجمهورٌة ربٌس عن صدر
  الوزراء مجلس ربٌس

  الصلح رٌاض:  االمضاء
 



 31/12/1945 حتٗ االيجاراث قإٌَ تًديد

 5/5/1945 في صادر - قإٌَ

 
  النواب مجلس الر

 : نصه االتً المانون الجمهورٌة ربٌس ونشر
 

 1ن31 حتى نافذة 1944 سنة شباط 29 بتارٌخ الصادر االجور لانون احكام تبمى -1 المادة

 .1945 سنة
 

 . 1945 سنة 2ن اول من اعتبارا المانون بهذا ٌعمل -2 المادة

 
  1945 سنة اٌار 5 فً بٌروت                                      
  الخوري خلٌل بشارة:  االمضاء                                      

          
  الجمهورٌة مجلس ربٌس عن صدر      
  الوزراء مجلس ربٌس      
  كرامه الحمٌد عبد:  االمضاء       

                      
  العدل وزٌر                  
 فرعون هنري:  االمضاء                               
 

 

 تًديد احكاو قإٌَ االيجاراث نغايت 1948/12/31 - ٔاضافت احكاو جديدة انيّ

 قإٌَ - صادر في 1948/3/30

 
 :نصه اآلتً المانون الجمهورٌة ربٌس ونشر النواب مجلس الر
 

 و 1944/ 29/2 فً الصادر االجور لانون احكام 1948/ 12/ 31 لؽاٌة تمدد -1 المادة

           1946/ 18/2 بمانون المعدل
 : التالٌه االحكام مراعاة مع
 

/ 29/2 لانون من 10و6و5 المواد فً علٌها المنصوص المانونٌة الضمابم على عبلوة -2 المادة

 زٌادة 1948 سنة عن البدالت هذه الى ٌضاؾ االٌجار بدالت من جزءا تحسب التً و1944
 المواد فً المبٌنة االخرى االماكن عن بالمابة عشر وخمسة السكن دور عن بالمابة 10 ممدارها
 .المذكورة



 

 عشرٌن 20 بنسبة تخفض  1943 سنة تموز اول بعد المعمودة االٌجارات بدالت ان - 3 المادة

 من التارٌخ هذا بعد المنشؤة للمبانً بالمابة 15 ونسبة 1939/ 31/12 لبل المنشؤة للمبانً بالمابة
 . كانت نوع اي
 

 . 1948 عام خبلل المنشؤة المبانً اٌجار السابمة المادة فً الممرر التخفٌض ٌشمل ال -4 المادة

 

 ٌسمط 1944/ 2/ 29 لانون من -14 المادة فً المبٌنة الحاالت الى باالضافة -5 المادة

 :  التمدٌد فً المستاجر حك
 
 الامته محل فً وذلن لعمله او لسكنه وٌصلح بكامله ٌملكه بناء له شؽر او بناء انشؤ اذا -1 
 .االخرى الحاالت فً عمله محل وفً للسكن معدا العمار  كان اذا
 

 المنمولٌن الموظفٌن لسكن شاؼرة بٌوتا الوزراء مجلس من بمرار تصادر ان للحكومة - 6 المادة

 . السلؾ محل الخلؾ حلول لاعدة تطبٌك تعذر اذا
 

 االتفاق عدم عند السابمة المادة احكام بممتضى المصادرة للبٌوت االٌجار بدل ٌحدد - 7 المادة

 العمار فٌها الوالع المنطمة فً المستعجلة االمور لاضً من بمرار والمالن الموظؾ بٌن حبٌا
 .المستعجلة االمور لاضً بمرارات المختصة المراجعة لطرق المرار هذا وٌخضع

 

 .  1948 سنة الثانً كانون اول من اعتبارا المانون بهذا ٌعمل - 8 المادة

 
 

  1948 سنة اذار 30 فً بٌروت     
  الخوري خلٌل بشارة:  االمضاء     

  
  الجمهورٌة ربٌس عن صدر
  الوزراء مجلس ربٌس

  الصلح رٌاض:  االمضاء
 

  العدلٌة وزٌر   
  الحسٌنً احمد:  االمضاء    

 

 

 



 تًديد احكاو قإٌَ االيجاراث نغايت 1950/12/31

  قإٌَ - صادر في 1949/4/29

 
 النواب مجلس الر

 :نصه االتً المانون الجمهورٌة ربٌس ونشر
 

 شباط 29 فً الصادر االجور لانون احكام 1950 سنة االول كانون 31 لؽاٌة تمدد -1 المادة

 .1948 سنة اذار 30 وبمانون 1946 سنة شباط 18 بمانون والمعدل 1944
 

 سنة اذار 30 بتارٌخ الصادر المانون من الثالثة المادة فً الممرر التخفٌض ٌشمل ال -2 المادة

 االٌجارات التخفٌض ٌشمل وانما 1949و 1948 سنتً خبلل المنشؤة المبانً اٌجارات 1948
 .1948 سنة لبل المنشؤة بالمبانً والمتعلمة السنتٌن هاتٌن خبلل المعمودة

 

 .1949 سنة الثانً كانون اول من اعتبارا المانون بهذا ٌعمل -3 المادة

 
 1949 سنة نٌسان 29 فً بٌروت     
 الخوري خلٌل بشارة: االمضاء     
 الجمهورٌة ربٌس عن صدر
 الوزراء مجلس ربٌس

 الصلح رٌاض: االمضاء
 

 

 

 تًديد احكاو االيجاراث نغايت 1951/12/31 ٔاضافت احكاو جديدة انيّ

 قإٌَ - صادر في 1951/3/24

 

 
 النواب، مجلس الر

 : نصه االتً المانون الجمهورٌة ربٌس ونشر
 
 

 29 بتارٌخ الصادر االجور لانون احكام 1951 سنة من االول كانون 31 لؽاٌة تمدد -1 المادة

 29 وبمانون 1948 آذار 30 وبمانون 1946 سنة شباط 18 بمانون المعدل 1944 سنة شباط
 : التالٌة التعدٌبلت مع 1949 سنة نٌسان

 



 

 29 لانون من 10و6و5 المواد فً علٌها المنصوص المانونٌة الضمابم على عبلوة -2 المادة

 بدالت من جزءا تحسب والتً 1948 سنة اذار 30 لانون من 2 المادة وفً 1944 سنة شباط
 :  زٌادةممدارها 1951 سنة عن البدالت هذه الى ٌضاؾ االٌجارات

   
 :  والصناعٌة التجارٌة المحبلت - اوال 
 
  بالمبة7-لٌرة 250 الى لٌرة من  
  بالمابة 9 -لٌرة 500 الى 251من  
  بالمابة 12-لٌرة 750 الى 501 من  
  بالمابة 15 - فوق فما 751 من  
 

 : االخرى االماكن -ثانٌا
 
  بالمابة  5- لٌرة 250 الى لٌرة من
  بالمابة 7- لٌرة 500 الى 251 من
  بالمابة  8-لٌرة 750 الى 501 من
 بالمابة 10- فوق فما 751 من
 
 

 سنة االول كانون واخر 1943 سنة تموز اول بٌن المعمودة االٌجار مموالت ان -3 المادة

 كانون 31 لبل انشاإها تم التً للمبانً بالمابة 25 بنسبة 1951 سنة عن بدالتها تخفض 1948
 انه اال كانت نوع اي من التارٌخ هذا بعد انشاإها تم التً للمبانً بالمابة 20 و 1939 سنة االول

 والسنوات 1949 سنة خبلل جدٌد مستؤجر مع عمدت التً االٌجار مماوالت التخفٌض هذا ٌشمل ال
 .تلٌها التً
 
 

 االبنٌة من لسما التنفٌذ موضع المانون هذا وضع تارٌخ من اعتبارا المستاجر اجر اذا -4 المادة

 فً الممرر التخفٌض من ٌستفٌد فبل 1948 سنة لبل والمنشؤة 1943 سنة تموز اول بعد المستؤجرة
 .السابمة المادة

 
 

 على  ٌحتوي البناء لدٌم العمار هذا كان اذا للسكن المؤجور عماره ٌسترد ان للمالن -5 المادة

 وكان ، مساكن عدة من ٌتؤلؾ بناء محلها ٌمٌم ان فً ٌرؼب المالن وكان وضٌعة او خربة مساكن
 .  المختصة السلطات من االمر هذا التمام االزمة الرخصة على استحصل لد

 دارا ٌإلؾ ال المؤجور العمار هذا كان اذا البناء علىسطح المبنً المؤجور عمارا ٌسترد ان وللمالن
 وكان طوابك عدة او طابما السطح على  ٌمٌم ان فً ٌرؼب المالن وكان للسكن بنفسها صالحة

 .لذلن البلزمة الرخصة على استحصل
 



 

 ثبلثة مهلة فً البناء اعادة فً ٌشرع ان باالسترداد له المحكوم العمار صاحب على -6 المادة

 . بالعمل الشروع تارٌخ من ونصؾ سنة الصاها مدة فً ٌبنٌه وان االخبلء تارٌخ من اشهر
 او الشخصً لسكنه ٌستعمله ان او المسترد العمار ٌإجر ان االشهر الثبلثة مدة خبلل له ٌحك وال
 . ذلن ؼٌر
 
 

 العمار اخلى الذي للمستؤجر علٌه ٌفرض السابمة المادة احكام العمار صاحب خالؾ اذا -7 المادة

 . سابما ٌشؽله الذي للعمار سنوات خمس اٌجار بدل عن ٌمل ال وضرر عطل بدل
 المسؤجر ٌلزم ان بدون ارتكبها لد المالن ٌكون التً المخالفة ألهمٌة بالنسبة التعوٌض ممدار ٌحدد
 .لحمه الذي الضرر باثبات

 
 

 ال ببدل الجدٌد البناء الى المستؤجر اعادة اما:  امرٌن بٌن ٌختار ان فً الحك للمالن -8 المادة

 بدل ٌعادل بما المستؤجر على التعوٌض واما ، السابك البدل عن االكثر على بالمابة 50 عن ٌزٌد
 اذا سنوات عشر وبدل 1943 سنة تموز اول لبل معمودا االٌجار كان اذا سنة عشرٌن اجارة بدل
 .التارٌخ هذا بعد معمودا االٌجار كان
 
 

 حزٌران 24 بتارٌخ الصادر 55 رلم االشتراعً المرسوم من 38 المادة الحكام خبلفا -9 المادة

 تارٌخ من او المانون هذا نشر تارٌخ من شهرٌن خبلل تإجر ال التً العمارات تخضع 1943 سنة
 . المبنٌة االمبلن لضرٌبة كان سبب الي اخبلبها
 13 المادة فً علٌها المنصوص اللجنة به تموم لها تؤجٌرٌة لٌمة تخمٌن على بناء الضرٌبة وتفرض

 . المذكور االشتراعً المرسوم من
 
 

 اجلها من اوجر التً للؽاٌة ٌستعمله ولم انمطاع بدون سنة المؤجور المستؤجر ترن اذا -10 المادة

 . االسترداد ٌطلب ان للمالن حك
 
 

 . 1951 سنة الثانً كانون اول من اعتبارا المانون هذا مفعول ٌسري -11 المادة

 
  1951 سنة آذار 24 فً بٌروت     
  الخوري خلٌل بشارة:  االمضاء     



   تًديد احكاو قإٌَ االيجاراث  نغايت 1952/12/31

 قإٌَ - صادر في 1952/3/4  

 
  النواب مجلس الر

 : نصه االتً المانون الجمهورٌة ربٌس ونشر
 

 

 29 بتارٌخ الصادر االجور لانون احكام 1952 سنة من االول كانون 31 لؽاٌة تمدد -1 المادة

 29 وبمانون 1948 سنة اذار 30 وبمانون 1946 سنة شباط 18 بمانون المعدل 1944 سنة شباط
 . 1951 سنة أذار 24 وبمانون 1949 سنة نٌسان

 

  1952 سنة الثانً كانون اول من اعتبارا المانون بهذا ٌعمل -2 المادة

    
  1952 سنة أذار 4 فً بٌروت      

  الخوري خلٌل بشارة: االمضاء    
  الجمهورٌة ربٌس عن صدر
  الوزراء مجلس ربٌس

  الصلح سامً:  االمضاء
  العدلٌة وزٌر  

  الخوري فإاد:  االمضاء       
 

 

 

 تًديد احكاو االيجاراث نغايت 1953/12/31

 قإٌَ - صادر في 1953/10/9

 
  النواب مجلس الر

 :نصه االتً المانون الجمهورٌة ربٌس ونشر
 

 لانون باحكام المددة االجار عمود 1953 سنة االول كانون 31 لؽاٌة تمدد - وحٌدة مادة

    1944 سنة شباط 29 فً االجورالصادر
 سنة نٌسان 29 و 1948 سنة أذار 30 و 1946 سنة شباط 18 فً الصادرة بالموانٌن المعدل    

  1952 سنة آذار 4و 1951 سنة آذار 24و 1949
  1953 سنة الثانً كانون اول من ابتداء المانون بهذا ٌعمل    
   

  1953 سنة االول تشرٌن 9 فً بٌروت                                                     



  شمعون كمٌل:  االمضاء                                                     
    
  الجمهورٌة ربٌس عن صدر   
   الوزراء مجلس ربٌس  
  الٌافً عبدهللا:  االمضاء  
 

  العدلٌة وزٌر                                                              
 االعور بشٌر:  االمضاء                                                           

 

 

 

 قإٌَ االيجاراث نسُت 1954

 قإٌَ - صادر في 1954/5/7

 
  النواب مجلس الر

 : نصه االتً الجمهورٌة ربٌس ونشر
 

 االول كانون 31 لؽاٌة المانون هذا حدود فً تمدد مخالؾ سابك اتفاق كل من بالرؼم -1 المادة

 .            االٌجار عمود 1955 سنة
 جمٌع فً االعمال وسابر الحرة والمهن والصناعة والتجارة للسكن المعدة بالعمارات المتعلمة

 .  والبلدٌات الحكومٌة الدوابر من ام والمإسسات االفراد من مؤجورة اكانت سواء اللبنانٌة االراضً
 لها التابعة والمبانً الزراعٌة باالراضً المتعلمة االٌجار عمود المانون هذا احكام من تستثنى

 .  باالستعمال
 بالمبانً المتعلمة االٌجار عمود العامة الموانٌن الحكام وتخضع المانون هذا احكام من اٌضا تسنثنى
 كهربابٌا مصعدا االلل على ، للمستؤجر ٌإمن بناء كل فخما بناء وٌعتبر.  للسكن المعدة الفخمة
 .للتدفبة مشتركا وجهازا وبوابا

 

 بدون االولى المادة فً علٌه المنصوص التمدٌد من االستفادة حك العمار شاؼل ٌمنح -2 المادة

 المستؤجر اسرة افراد ، للسكن المعدة بالعمارات ٌتعلك فٌما التمدٌد من وٌستفٌد. معاملة اٌة الى حاجة
 المعدة بالمحبلت تعلك فٌما التمدٌد من وٌستفٌد.  المؤجور تركه عند او وفاته عند معه الماطنون

 شركابه او ورثته من المستؤجر ممام ٌموم من ، اخر لعمل او حرة لمهنة او صناعً او تجاري لعمل
 . نفسه العمل على واستمر اٌجاره عمد تارٌخ لبل له شراكتهم ثبتت اذا
 

 المانون هذا بممتضى الممنوح التمدٌد حك من العمار شاؼل او المستؤجر ٌسمط -3 المادة

 : التالٌة االحوال فً العمار باخبلء ٌحكم
 الكاتب بواسطة بالدفع االخطار تارٌخ من شهر خبلل المستحك االٌجار بدل ٌرسل لم اذا -أ

 . بالوصول علم مع مضمونة مكشوفة بطالة بموجب او ، العدل



 سمح او استعمله او فادحا، تخرٌبا فٌه احدث بان المؤجور استعمال المستؤجر اساء اذا -ب
 ذلن من التحمك وٌمكن ، المإجر موافمة بدون العمد شروط مع تتنافى بطرٌمة استعماله
 .  االثبات طرق بجمٌع

 او لسكنه وٌصلح االلل على ارباعه ثبلثة ٌملن بناء له شؽر او بناء المستؤجر انشؤ اذا -ج
 الحاالت فً عمله محل وفً ، للسكن معدا العمار كان اذا ، الامته محل فً وذلن لعمله

 .  الواحد الشخص بحكم والزوجة الزوج وٌعتبر االخرى
 .اجلها من اجر التً للؽاٌة ٌستعمله ولم ، انمطاع بدون سنة المؤجور المستؤجر ترن اذا -د
 

 المإجرة عماراته من عمار استرداد الشخصً سكنه الجل ٌطلب ان للمالن -4 المادة

 ٌكون ال وان ، استرداده الى تضطره حادثة عابلٌة ضرورات ان ٌثبت ان بشرط للسكن
 . لسكنه صالحا ٌملكه عمارا شاؼبل
 ٌثبت ان على ٌملكه عمار فً ٌمٌم كان وان ، اوالده سكن الجل االسترداد ٌطلب ان وله
 له ملن فً ممٌما لمصلحته االسترداد المطلوب ٌكون ال وان العابلٌة، الضرورات حال كل
 ، ؼرضه لؽٌر عماره لسم المؤجور المستشفى لصاحب. لسكنه ٌصلح االسترداد لطلب او
 . سكنه او تؤجٌره له ٌحك وال ، الستشفى الى اضافته شرط المسم، هذا ٌسترد ان

 . وسنة شهر بٌن تتراوح لبلخبلء مهلة ، حال كل فً للمستؤجر وتعطى
 اعبله المبٌنة الحاالت جمٌع فً لمستؤجر، ٌدفع ان االسترداد طالب المالن على وٌترتب
 .المحاكم تمدره عادال تعوٌضا

 

 االخبلء تارٌخ من اشهر ستة خبلل ٌشؽله ولم للسكن عماره استرد الذي المالن ٌلزم - 5 المادة

 الذي للمسكن سنوات خمس اٌجار بدل عن ٌمل ال تعوٌضا ، العمار اخلى الذي ، للمستؤجر ٌدفع بان
 . اصابه الذي الضرر اثبات على المستؤجر ٌجبر ان بدون سابما ٌشؽله كان
 لعطل ٌتعرض ، له اشؽاله على سنوات خمس انمضاء لبل ، المسترد عماره ترن الذي المالن ان

 .شرعً عذر عن ناتجا اٌاه تركه ٌكن لم ما ، المحاكم تمدره السابك للمستؤجر وضرر
 

 العمار هذا كان اذا مكانه جدٌد بناء والامة هدمه الجل المؤجور عماره ٌسترد ان للمالن -6 المادة

 ٌزٌد اال على ، االستبجار شاء اذا ، االولوٌة حك وللمستؤجر ، وضٌعة او خربة اماكن على ٌحتوي
 المابم البناء ٌسترد ان ، جدٌد طابك الامة اجل من له و المدٌم االٌجار بدل اضعاؾ ثبلثة عن الجدٌد
 انشاء فً ٌرؼب الذي وللمالن ذاتها بحد للسكن كاملة دارا ٌإلؾ ال البناء هذا كان اذا ، السطح على
  الجدٌدة االنشاءات الستعمال فنٌا الضروري المسم منه ٌسترد ان المؤجور عماره فوق جدٌد طابك

 الام لد المستؤجر كان وان ، ٌستردها ان المؤجور ارضه على بناء الامة فً ٌرؼب الذي وللمالن
 . سكنه او عمله الجل وضٌعة انشاءات علٌها

 السلطات من البناء رخصة على استحصل لد المالن ٌكون ان االحوال هذه جمٌع فً وٌشترط
 .المختصة

 

 وان مستؤجر اخر اخبلء تارٌخ من اشهر ثبلثة بمهلة البناء فً ٌشرع ان المالن على -7 المادة

 . بالعمل الشروع تارٌخ من سنتان الصاها مدة فً ٌتمه
 .ذلن لؽٌر او الشخصً لسكنه ٌستعمله ان او المسترد العمار ٌإجر ان اشهر ثبلثة مدة له ٌحك وال
 



 تعوٌض العمار اخلى الذي للمستؤجر علٌه ٌفرض السابمة المادة احكام المالن خالؾ اذا -8 المادة

 .المحاكم تمدره
 

 ان المؤجور عماره سترداد ال السادسة المادة احكام من االستفادة ٌرٌد الذي المالن على -9 المادة

 الذي البدل بٌن الفرق اضعاؾ خمسة عن االٌمل على المحاكم تمدره عادال تعوٌضا للمستؤجر ٌدفع
 لاعدة على نفسه بالتارٌخ للعمار المحاكم تعٌنه الذي والبدل االسترداد طلب بتارٌخ المستؤجر ٌدفعه
 كان اذا الفرق اضعاؾ وعشرة ، 1943 سنة تموز اول لبل معمودا االٌجار كان اذا ، المثل بدل

 الى باالضافة ، للمستؤجر ٌحك الصناعٌة او التجارٌة المحبلت وفً التارٌخ هذا بعد معمودا االٌجار
 المإسسة لها تتعرض التً الخسارة ٌوازي المحاكم تمدره اخر تعوٌض  ، اعبله المبٌن التعوٌض
 (  ذلن الى وما والمولع الخلو) االخبلء جراء من الصناعٌة او التجارٌة

 االولوٌة حك مارس اذا ، السابمتٌن الفمرتٌن فً مذكور هو مما تعوٌض اي للمستؤجر ٌترتب وال
 .... السادسة المادة فً عنه المنصوص

 ان المالن على ٌتوجب ، السادسة المادة من الرابعة الفمرة فً ذكرها الوارد االنشاءات وجود وعند
 دفع بعد اال بالخبلء الحكم ٌنفذ ال االحوال كل وفً االنشاءات هذه عن عادال تعوٌضا للمستؤجر ٌدفع

 .التعوٌض
 

 خطً اذن بدون العمار من لسما ؼٌرهم اجروا الذٌن السكن بٌوت مستؤجري على -10 المادة

 تمدٌر وللماضً ، اثاث مع المإجر المسم عن ٌستوفونه الذي البدل نصؾ له ٌدفعوا ان ، المالن من
 .الخبلؾ عند الحمٌمً البدل
 

 : التالً الوجه على االٌجار بدالت تعٌن -11 المادة

 عبلوة الٌها ٌضاؾ  السابمة الموانٌن بممتضى للضمابم خاضعة كانت التً االٌجار بدالت - اوال
 او الصناعٌة ؼٌر لبلماكن% 10 ممدارها زٌادة ، منها جزءا تحسب التً الضمابم هذه على

 . التجارٌة
 التً 1943 سنة تموز اول بعد المعمود االٌجار بدالت 1955 و 1954 سنتً عن تخفض - ثانٌا
  ، االن حتى تخفض لم

 . رضاء الحاصلة التخفٌضات االعتبار بعٌن تإخذ ان على
 1939 سنة اول كانون 31 لبل انشاإها تم التً للمبانً بالمابة 25
 سنة االول كانون 31و 1940 سنة الثانً كانون اول بٌن انشاإها تم التً للمبانً بالمابة 25

1951  
 .1952 سنة الثانً كانون اول بعد انشاإها تم التً المبانً بدالت للتخفٌض التخضع

 

 المنمول السلؾ الموظؾ ٌسكنه كان الذي العمار فً ٌحل ان الخلؾ للموظؾ -12 المادة

 .  العمار االخٌر هذا اخلى اذا ، بمرارحكومً
 الجدٌد الموظؾ وعلى.  الخلؾ الى السلؾ من االٌجار عن الناشبة والوجبات الحموق جمٌع وتنتمل
 باشؽال حمه سمط واال ، النمل لرار تارٌخ من ٌوما 15 بمدة العمار سكن فً رؼبته المالن اببلغ
 . العمار



 الؼٌا االٌجار عمد ٌعتبر المادة هذه الحكام خبلفا الجدٌد الموظؾ ؼٌر لشخص العمار المالن اجر اذا
  الجدٌد وللموظؾ ، حكما
 حكمها وٌكون اٌام عشرة خبلل فً المضٌة فً تبت ان المحكمة وعلى ، العمار هذا اخبلء ٌطلب ان

 . التنفٌذ معجل
 

 المنمولٌن الموظفٌن لسكن شاؼرا بٌوتا الوزراء مجلس من بمرار تصادر ان للحكومة -13 المادة

  السلؾ محل الخلؾ حل لاعدة تطبٌك تعذر اذا
 المستعجلة االمور لاضً من بمرار البدل هذا فٌعٌن االٌجار بدل على المالن و الموظؾ ٌتفك لم اذا

 . العمار محل له التابع
 

 اٌجار ببدل والبلدٌات للدولة العابدة العمارات شاؼلو التمدٌد ٌستفٌدمن ال -14 المادة

 . رمزي
 ٌخص عمارا ٌشؽل وكان الجٌش فً عسكرٌا كان اذا العمار شاؼل التمدٌد من ٌستفٌد وال

 فً النظر باعادة تمضً المصلحة كانت او اخرى منطمة الى نمل او الخدمة وترن الدولة
 هذه جمٌع فً العسكرٌة وللسلطة الجٌش، فً بها الخاص للنظام وفما المساكن، توزٌع

 .تنفٌذه على وتعمل باالخبلء تؤمر ان االحوال
 

 تزٌد مدة عن مسبما البدل طلب ٌجوز ال ، محلٌة عادة او سابك اتفاق كل من بالرؼم -15 المادة

 ٌمكن انه على.  االٌجار بدل لزٌادة السبب بهذا ٌتذرع ان للمإجر ٌحك وال اشهر ثبلثة عن
 فً زٌادة اٌة بدون مشاهرة االٌجار بدل ٌدفع ان ، محلٌة عادة او اتفاق كل من بالرؼم للمستؤجر

 .االخرى االماكن جمٌع فً بالمبة عشرة زٌادة ومع السكن بٌوت
 

 1938 سنة شباط اول بتارٌخ الصادر المانون احكام االٌجارات دعاوى فً تطبك -16 المادة

 .المهل بتمصٌر المتعلك
 

 . باالٌجارات المتعلمة االستثنابٌة الموانٌن جمٌع تلؽى -17 المادة

 . 1954 سنة الثانً كانون اول من اعتبارا المانون بهذا ٌعمل -18 المادة

 
  1954 سنة اٌار 7 فً بٌروت     

  شمعون كمٌل:  االمضاء     
  الجمهورٌة ربٌس عن صدر
  الوزراء مجلس ربٌس

  الٌافً عبدهللا:  االمضاء
  العدلٌة وزٌر   

  نماش الفرد: االمضاء    



 قإٌَ االيجاراث

 قإٌَ - صادر تاريخ 1956/6/21

 
  النواب مجلس الر

 : نصه االتً المانون الجمهورٌة ربٌس ونشر
 

 كانون 31 حتى المانون هذا شروط ضمن تمدد مخالؾ سابك اتفاق كل من بالرؼم -1 المادة

 المعدة بالعمارات والمتعلمة المذكور التارٌخ لبل اجلها ٌنتهً التً االٌجار عمود 1958 سنة االول
 اكانت سواء اللبنانٌة االراضً جمٌع فً االعمال وسابر الحرة والمهن والصناعة والتجارة للسكن

 . والبلدٌات الحكومٌة الدوابر من ام والمإسسات االفراد من مؤجورة
 . فسنة سنة اال المستؤجر على التمدٌد هذا ٌسري ال
 

 بدون االولى المادة فً علٌه المنصوص التمدٌد من االستفادة حك العمار شاؼل ٌمنح -2 المادة

 اسرة افراد ، للسكن المعدة بالعمارات ٌتعلك فٌما ، التمدٌد من وٌستفٌد معاملة آٌة الى حاجة
 فٌما التمدٌد من وٌستفٌد. البلدة تركه او وفاته لبل االلل على واحدة سنة معه الماطنون المستؤجر

 ممام ٌموم من ، اخر لعمل او حرة لمهنة او صناعً او تجاري لعمل المعدة  بالمحبلت ٌتعلك
 العمل على واستمر االٌجار عمد تارٌخ لبل معه شراكتهم ثبتت اذا شركابه او ورثته من المستؤجر

  نفسه
 

 وٌحكم المانون هذا بممتضى الممنوح التمدٌد حك من العمار شاؼل او المستؤجر ٌسمط -3 المادة

 : التالٌة االحوال فً العمار باخبلء
 
 الكاتب بواسطة بالدفع االخطار تبلؽه تارٌخ من شهر خبلل المستحك االٌجار بدل ٌرسل لم اذا -أ

 . بالوصول علم مع مضمونة مكشوفة بطالة بموجب او العدل،
 
 باستعماله سمح او استعمله او ، فادحا تخرٌبا فٌه احدث بان المؤجور استعمال المستؤجر اساء اذا -ب

 . االثبات طرق بجمٌع ذلن من التحمك وٌمكن ، المإجر موافمة بدون العمد شروط مع تتنافى بطرٌمة
 
 .  انمطاع بدون سنة المؤجور المستؤجر ترن اذا -ج
 
 مرخصا وكان المانونً التمدٌد مدة ضمن االٌجار عن تنازل او بكامله المؤجور المستؤجر اجر اذا -د
  ، العمد صلب فً بذلن له

 . المالن تجاه االصلً المستؤجر محل له المتنازل او الثانً المستؤجر ٌحل ذلن وعند
 
 وٌصلح االلل على ارباعه ثبلثة ٌملن الامته محل فً بناء له شؽر او بناء المستؤجر انشؤ اذا -هـ

 . الواحد الشخص بحكم معهم الماطنون واالوالد والزوجة الزوج وٌعتبر لسكنه
 



 للسكن المإجرة عماراته من عمار استرداد الشخصً سكنه الجل ٌطلب ان للمالن -4 المادة

 ٌملكه عمارا شاؼبل ٌكون ال وان ، استرداده الى تضطره عابلٌة ضرورات ان ٌثبت ان بشرط
 . لسكنه صالحا

 حال كل فً ٌثبت ان على ، ٌملكه عمار فً ٌمٌم كان وان اوالده سكن الجل االسترداد ٌطلب ان وله
 لطالب او ملن فً ممٌما لمصلحته االسترداد المطلوب ٌكون ال وان  ، العابلٌة الضرورات
 . لسكنه ٌصلح االسترداد
 ٌسترد ان ؼرضه لؽٌر عماره من لسم المؤجور المعبد او المٌتم او المدرسة او المستشفى لصاحب

 . سكنه او تؤجٌره له ٌحك وال االصل الى اضافته شرط المسم هذا
  وسنة اشهر ثبلثة بٌن تتراوح لبلخبلء مهلة حال كل فً ، للمستؤجر وتعطً
 تعوٌضا اعبله المبٌنة الحاالت جمٌع فً للمستؤجر ٌدفع ان االسترداد طالب المالن على وٌترتب
 .المحاكم تمدره عادال

 

 بان االخبلء تارٌخ من اشهر ستة خبلل ٌشؽله ولم للسكن عماره استرد الذي المالن ٌلزم -5 المادة

 المسترد للمسكن سنوات خمس اٌجار بدل عن ٌمل ال تعوٌضا ، العمار اخلى الذي للمستؤجر ٌدفع
 . اصابه الذي الضرر اثبات على المستؤجر ٌجبر ان بدون
 لعطل ٌتعرض له اشؽاله على سنوات خمس انمضاء لبل ، المسترد عماره ٌترن الذي المالن ان

 .شرعً عذر عن ناتجا اٌاه تركه ٌكن لم ما المحاكم تمدره السابك المستؤجر وضرر
 

 هذا كان اذا ، مكانه جدٌد بناء والامة هدمه الجل المؤجور عماره ٌسترد ان للمالن -6 المادة

 .  وضٌعة او خربة اماكن على ٌحتوي العمار
 ٌشؽل ال البناء هذا كان اذا ، السطح على المابم البناء ٌسترد ان ، جدٌدة انشاءات الامة اجل من وله

 . فاكثر جدٌدٌن طابمٌن الامة اراد  اذا او االلل على بها البناء لانون ٌسمح التً المساحة نصؾ
 فنٌا الضروري المسم منه ٌسترد ان ، المؤجور بنابه فوق جدٌد طابك انشاء فً ٌرؼب الذي وللمالن

 . الجدٌدة االنشاءات الستعمال
 علٌها الام لد الشاؼل كان وان ، ٌستردها ان ، ارضه على بناء الامة فً ٌرؼب الذي وللمالن
 . العمد مدة انمضت تكون ان شرط ، سكنه او عمله الجل وضٌعه انشاءات
 الامة الجل البالً ٌسترد ان المؤجور اخبلء على المؤجور ارباع ثبلثة شاؼلً مع اتفك الذي وللمالن

 .جدٌد بناء
 

 وان مستؤجر اخر اخبلء تارٌخ من اشهر ستة بمهلة البناء فً ٌشرع ان المالن على -7 المادة

 . بالعمل الشروع تارٌخ من سنوات ثبلث الصاها مدة فً ٌتمه
 لؽٌر او الشخصً لسكنه ٌستعمله ان او المسترد العمار ٌإجر أن اشهر الستة مدة خبلل له ٌحك وال
 .ذلن
 . المحاكم تمدره تعوٌضا العمار اخلى الذي للمستؤجر علٌه ٌفرض ، المادة هذه احكام المالن خالؾ اذا
 

 ان المؤجور عماره السترداد السادسة المادة احكام من االستفادة ٌرٌد الذي المالن على -8 المادة

 الذي البدل بٌن الفرق اضعاؾ خمسة عن ٌمل اال على المحاكم تمدره عادال تعوٌضا للمستؤجر ٌدفع
 لاعدة على نفسه بالتارٌخ للعمار المحاكم تعٌنه الذي والبدل ، االسترداد طلب بتارٌخ المستؤجر ٌدفعه



 كان اذا الفرق اضعاؾ وعشرة 1943 سنة تموز اول لبل معمودا اإلٌجار كان اذا المثل بدل
 الى باالضافة ، للمستؤجر ٌحك الصناعٌة او التجارٌة المحبلت وفً التارٌخ هذا بعد معمودا اإلٌجار

 المإسسة لها تتعرض لد التً الخسارة ٌوازي المحاكم تمدره اخر تعوٌض اعبله المبٌن التعوٌض
 بعٌن ٌإخذ ان على(  ذلن الى وما والمولع الخلو)  االخبلء جراء من الصناعٌة او التجارٌة
 . السابمة الفمرة بموجب الممرر التعوٌض االعتبار
 ان المالن على ٌتوجب السادسة المادة من الرابعة الفمرة فً ذكرها الوارد االنشاءات وجود وعند
 بعد اال باإلخبلء الحكم ٌنفذ ال االحوال كل وفً االنشاءات هذه عن عادال تعوٌضا للمستؤجر ٌدفع
 . التعوٌض دفع
 

 ؼٌرهم اجروا والذٌن المانونٌة للضمابم خاضعة ببدالت السكن بٌوت مستؤجري على -9 المادة

 اثاث بدون منهم المإجر المسم عن ٌستوفونه الذي البدل نصؾ للمالن ٌدفعوا ان العمار من لسما
 .  الخبلؾ عند الحمٌمً البدل تمدٌر وللماضً ، اثاث مع المإجر المسم عن البدل وربع

 

 االصلً المستؤجر على ٌجب انما الثانوي المستؤجر على باالخبلء الحكم ٌسرى -10 المادة

 على حال كل فً وٌجب له ٌستحك الذي التعوٌض عن وحده مسإال كان واال للمحاكمة استحضاره
 الثانوي المستؤجر تجاه مسإوال بمً واال التنفٌذ دابرة لدى علٌه به المحكوم التعوٌض تؤمٌن المإجر

 . له المستحك التعوٌض عن
 . المؤجور لكامل الفعلً االخبلء االبعد لدٌها المإمن المبلػ التنفٌذ دابرة تدفع ال
 

 : التالً الوجه على االٌجارات بدالت تعٌن -11 المادة

 الضمابم عن عبلوة الٌها ٌضاؾ 1941 سنة الثانً كانون اول لبل المعمودة االٌجار بدالت": اوال
 : ممدارها زٌادة منها" جزءا تحسب التً السابمة الموانٌن بموجب الممررة
  والصناعٌة التجارٌة االماكن

  1956 سنة عن بالمبة 20
  1957 سنة عن بالمبة 40
  1958 سنة عن بالمبة 60
 

  االخرى االماكن
  1956 سنة عن بالمبة 15
  1957 سنة عن بالمبة 30
  1958 سنة عن بالمبة 45
 البند فً المبٌنة الزٌادة ارباع ثبلثة الٌها تضاؾ 1941 سنة خبلل المعمودة االٌجارات بدالت - ثانٌا

 . االول
 

 1943 سنة حزٌران 30 و 1942 سنة الثانً كانون اول بٌن المعمودة االٌجارات بدالت - ثالثا
 . االول البند فً المبٌنة الضمابم نصؾ الٌها تضاؾ
 االولى الفمرة فً المبٌنة للضمابم ٌخضع اال للمستؤجر ٌحك والصناعٌة التجارٌة االماكن فً - رابعا
 .  المحاكم تمدره عادال بدال ٌدفع ان على



 عدد على االرض لٌمة وتوزع ، المؤجور لٌمة من بالماٌة ستة البدل هذا ٌتجاوز ان ٌجوز وال
 خمسة على وتوزع ، الخاصة لظروفها بالنظر بعض على بعضها اهمٌة مراعاة مع المابمة الطوابك

 . العدد هذا عن تمل المابمة الطوابك كانت اذا
 سنة الثانً كانون اول ولبل 1943 سنة حزٌران 30 بعد المعمودة االٌجار بدالت تخفض - خامسا
 االعتبار بعٌن تإخذ ان على ، السابمة الموانٌن بموجب االن حتى تخفض لم والتً 1956

 : رضاء حصلت التً التخفٌضات
  1940 سنة الثانً كانون اول لبل انشاإها تم التً لبلبنٌة بالمبة 25
  1943 سنة تموز اول لبل انشاإها تم التً لبلبنٌة بالمبة 20
  1956 سنة الثانً كانون اول لبل انشاإها تم التً لبلبنٌة بالمبة 15
 . المؤجور اتمام على سنوات اربع مرور بعد اال التخفٌض هذا ٌطبك اال على
 

 بمرار المنمول السلؾ الموظؾ ٌسكنه كان الذي العمار فً ٌحل ان الخلؾ للموظؾ -12 المادة

 من االٌجار عن الناشبة والواجبات الحموق جمٌع وتنتمل.  العمار االخٌر هذا اخلى اذا حكومً
 تارٌخ من ٌوما العمار بمدة سكن فً رؼبته المالن اببلغ الجدٌد الموظؾ وعلى.  الخلؾ الى السلؾ
 . العمار باشؽال حمه سمط واال النمل لرار
 الؼٌا االٌجار عمد ٌعتبر المادة هذه الحكام خبلفا الجدٌد الموظؾ ؼٌر لشخص العمار المالن اجر اذا

 خبلل المضٌة فً تبت ان المحكمة وعلى ، العمار هذا اخبلء ٌطلب ان الجدٌد وللموظؾ ، حكما
 .التنفٌذ معجل حكمها وٌكون اٌام عشرة

 

 تعذر اذا المنمولٌن الموظفٌن لسكن شاؼرة بٌوتا ٌصادر ان الوزراء مجلس لربٌس -13 المادة

 . السلؾ محل الخلؾ حل لاعدة تطبٌك
 المستعجلة االمور لاضً من بمرار البدل هذا فٌعٌن االٌجار بدل على والمالن الموظؾ ٌتفك لم اذا

 . العمار محل له التابع
 

  3/5/1960 بتارٌخ الصادر للمانون وفما معدلة -14 المادة

 من ٌستفٌد وال.  رمزي اٌجار بمعدل والبلدٌات للدولة العابدة العمارات شاؼلو التمدٌد من ٌستفٌد ال
 او الخدمة وترن الدولة ٌخص عمارا ٌشؽل وكان الجٌش فً عسكرٌا كان اذا العمار شاؼل التمدٌد
 للنظام وفما ، المساكن توزٌع فً النظر باعادة تمضً المصلحة كانت او اخرى منطمة الى نمل

 . تنفٌذه على وتعمل باإلخبلء تؤمر ان االحوال جمٌع فً العسكرٌة وللسلطة ، الجٌش فً بها الخاص
 تصرؾ تحت الموضوعة العامة او الخاصة العمارات شاؼلً جمٌع على السابمة الفمرة احكام تطبك
 اللبنانٌة السلطات تعهدت التً او افراده لصالح او الجٌش لصالح المصادرة او العسكرٌة السلطة
 التعوٌض من المعنٌة العمارات شاؼلو ٌستفٌد فمط االخٌرة الحالة هذه وفً اجنبٌة دولة الى بتسلٌمها

 . لبنانٌة لٌرة االؾ سبعة االعلى حده ٌتجاوز ان على علٌه المنصوص
 باع الذي والمالن ، المؤجور اخبلء على المالن مع اتفك الذي المستؤجر التمدٌد من ٌستفٌد وال

 .  باخبلءه وتعهد المؤجور
 

 تزٌد مدة عن مسبما البدل طلب ٌجوز ال ، محلٌة عادة او سابك اتفاق كل من بالرؼم -15 المادة

 ٌمكن انه على ، االٌجار بدل لزٌادة السبب بهذا ٌتذرع ان للمإجر ٌحك وال اشهر ثبلثة عن



 زٌادة اٌة بدون وسلفا مشاهرة االٌجارة بدل ٌدفع ان محلٌة عادة او اتفاق كل من بالرؼم للمستؤجر
 . االخرى االماكن جمٌع فً بالمبة عشرة زٌادة ومع السكن بٌوت فً
 

 1938 سنة شباط اول بتارٌخ الصادر المانون احكام االٌجارات دعاوي فً تطبك -16 المادة

 . المهل بتمصٌر المتعلك
 

 :  المتعلمة االٌجارات عمود المانون هذا احكام من تستثنى -17 المادة

 .  باالستعمال لها التابعة والمبانً الزراعٌة باالراضً -اوال
 كهربابٌا مصعدا للمستؤجر ٌإمن بناء كل فخما بناء وٌعتبر ، للسكن المعدة الفخمة المبانً - ثانٌا

 . البناٌة فً ممٌما وبوابا الهواء لتكٌٌؾ او للتدفبة مركزٌا وجهازا
 او للتدفبة وجهاز حدٌمة ولها واحد بمستؤجر مشؽول االلل على بطابمٌن فٌبل ٌشكل بناء كل كذلن

 . الهواء لتكٌٌؾ
 المحاكم بدالته تمدر وانما المانون هذا احكام من ٌستثنى فبل ، السكن لؽٌر معدا الفخم البناء كان واذا
 . عشرة الحادٌة المادة فً المبٌنة لبلسس وفما
 

   هإالء ترن عند عمالها او مستخدمٌها لسكن المإسسات او الشركات تمٌمها التً السكن بٌوت -ثالثا
 . فٌها العمل العمال او المستخدمٌن

 

 تمدره عادل لبدل وتخضع المانون هذا من االولى المادة فً المبٌن التمدٌد من تستفٌد -18 المادة

 : كانت اذا 1943 سنة تموز اول لبل منشؤة بابنٌة المتعلمة االٌجار عمود المحاكم
 توازي الدٌن فابدة كانت اذا رسمٌة لٌود بموجب 1956 سنة الثانً كانون اول لبل علٌها مإمنا-1
  ٌستوفٌها التً البدالت تفوق او
 عشرة بدالتها تفوق فٌها شابعة حصة او ابنٌة عدة او بناء منشىء او ٌملن شخص الى مإجر -2

 . ٌدفعه الذي البدل اضعاؾ
 

 .  1956 سنة الثانً كانون اول من اعتبارا المانون بهذا ٌعمل -19 المادة

 
  1965 سنة حزٌران 21 فً بٌروت     

  شمعون كمٌل:  االمضاء      
  الجمهورٌة ربٌس عن صدر
  الوزراء مجلس ربٌس

  الٌافً عبدهللا:  االمضاء
  العدلٌة وزٌر  

  نماش الفرد:  االمضاء    
 

 

 



 تًديد احكاو قإٌَ االيجاراث - نغايت 1961/12/31

 قإٌَ - صادر في 1961/8/9

 

 
  النواب مجلس الر

 : نصه  االتً المانون الجمهورٌة ربٌس ونشر
 

 سنة االول كانون 31 لؽاٌة 21/6/1956 بتارٌخ الصادر االٌجارات لانون احكام تمدد -1 المادة

 1958 لسنة المعٌنة البدالت بذات 1961
 

 1961 سنة الثانً كانون اول لبل اجلها ٌنتهً التً العمود على المانون هذا احكام تطبك -2 المادة

 1956 سنة حزٌران 21 لانون  احكام من  المستثناة العمود عدا ما
 

 منذ ارسلت التً بالدفع االنذارات جمٌع فمط االخبلء حٌث من تكن لم وكؤنها ملؽاة تعد -3 المادة

 . مبرم حكم  بشؤنها صدر لد ٌكن لم ما 1958 االول كانون 24 حتى 1958 سنة نٌسان 8
 

 سنة الثانً كانون اول من اعتبارا به وٌعمل الرسمٌة الجرٌدة فً المانون هذا ٌنشر -4 المادة

1961 . 
 

  1961 سنة آب 9 فً الذوق        
  شهاب فإاد:  االمضاء       

 
   الجمهورٌة ربٌس عن صدر
  الوزراء مجلس ربٌس

  سبلم صابب:  االمضاء
 

  العدلٌة وزٌر         
 بولس نجٌب فٌلٌب:  االمضاء        

 

 

 

 

 

 

 ايجاس انعماساث انًعذة نهسكٍ ٔانتجاسة ٔانصُاعت ٔانًٍٓ انحشة ٔسائش االعًال

 لإٌَ - صادس في 2:73/8/42



 
 النواب، مجلس الر

 :نصه االتً المانون الجمهورٌة ربٌس ونشر
 

 كانون 31 حتى المانون هذا شروط ضمن تمدد مخالؾ سابك اتفاق كل من بالرؼم -1 المادة

 الموانٌن بمفعول الممددة او المانون هذا صدور تارٌخ لبل المعمودة االجارات 1966 سنة االول
 اٌا االعمال وسابر الحرة والمهن والصناعة والتجارة للسكن المستعملة بالعمارات والمتعلمة السابمة
 نوعها كان اٌا المإسسات او االفراد من ماجورة كانت سواء اللبنانٌة االراضً جمٌع فً نوعها كان
 .البلدٌة او الحكومٌة الدوابر من ام
 االول التمدٌد ٌسري التمدٌدات تعدد حال وفً فسنة سنة اال المستؤجر على التمدٌد هذا ٌسري ال

 .الجارٌة السنة لنهاٌة
 

 االتً االشخاص التمدٌد من ٌستفٌد الماجور من انتماله او المستؤجر وفاة حال فً -2 المادة

 : بٌانهم
 :للسكن المعدة باالماكن ٌتعلك فٌما -1

 .معهما الماطنون واوالده المستؤجر زوج -
 دون اشؽاله فً مستمرٌن ٌزالون ال وكانوا الماجور الى المستؤجر مع دخلوا الذٌن االنسباء -

 .انمطاع
 .البدل بذات الحالتٌن هاتٌن فً التمدٌد وٌحصل

 :االخرى واالعمال الحرة والمهن والصناعة للتجارة المعدة باالماكن ٌتعلك فٌما -ب
 على االٌجار عمد بتارٌخ معه شراكتهم الثابتة وشركابه ورثته من المستؤجر ممام ٌموم من -

 .االلل
 متضامنٌن متكافلٌن المادة هذه احكام بموجب التمدٌد من المستفٌدٌن االشخاص جمٌع ٌعتبر
 .المإجر تجاه
 

 وٌحكم المانون هذا بممتضى له الممنوح التمدٌد حك من العمار شاؼل او المستؤجر ٌسمط -3 المادة

 :التالٌة االحوال فً العمار باخبلء
 الكاتب بواسطة بالدفع االخطار تبلؽه تارٌخ من شهر خبلل المستحك االجار بدل ٌرسل لم اذا -أ

 .بالوصول اشعار مع مضمونة مكشوفة بطالة بموجب او العدل
 او العادي االستعمال عن ناشا ؼٌر تخرٌبا فٌه احدث بان الماجور استعمال المستؤجر اساء اذا -ب

 التحمك وٌمكن المإجر، موافمة بدون العمد شروط مع تتنافى بطرٌمة باستعماله سمح او استعمله
 .االثبات طرق بجمٌع ذلن من

 االخبلء ٌتناول الحال هذه وفً الخطٌة المإجر موافمة بدون الماجور كامل المستؤجر اجر اذا -ج
 .الثانً المستؤجر

 مرخصا وكان المانونً التمدٌد مدة ضمن االجار عن تنازل او بكامله الماجور المستؤجر اجر اذا -د
 المستؤجر محل له المتنازل او الثانً المستؤجر ٌحل ذلن وعند العمد، صلب فً بذلن له

 .المالن تجاه االصلً



 الامة محل ٌختار ان وبدون انمطاع بدون اشهر ستة عن تزٌد مدة الماجور المستؤجر ترن اذا هـ
 بالوصول اشعار مع مضمون بكتاب المختار االلامة محل ٌعٌن البدل، بدفع االنذار فٌه ٌبلػ
 .المإجر الى ٌبلػ

 .انمطاع بدون سنة الماجور المستؤجر ترن اذا -و
 وٌصلح االلل على ارباعه ثبلثة ٌملن الامته محل فً بناء له شؽر او بناء المستؤجر انشا اذا -ز

 .الواحد الشخص بحكم معهما الماطنون واالوالد والزوجة الزوج وٌعتبر. لسكنه
 

 بشرط للسكن المإجرة عمارته من عمار استرداد الشخصً سكنه الجل ٌطلب ان للمالن -4 المادة

 صالحا ٌملكه عمارا شاؼبل ٌكون ال وان استرداده، الى تضطره عابلٌة ضرورات ان ٌثبت ان
 .لسكنه
 حال كل فً ٌثبت ان على ٌملكه عمار فً ٌمٌم كان وان اوالده، سكن الجل االسترداد ٌطلب ان وله

 لطالب او له ملن فً ممٌما لمصلحته االسترداد المطلوب ٌكون ال وان الحادثة العابلٌة الضرورات
 .لسكنه ٌصلح االسترداد،
 ٌسترد ان ؼرضه لؽٌر عماره من لسم الماجور المعهد او المٌتم او المدرسة او المستشفى لصاحب

 .سكنه او تؤجٌره له ٌحك وال االصل الى اضافته شرط المسم هذا
 من اعتبارا اشهر ستة عن تزٌد وال شهر عن تمل ال لبلخبلء مهلة حال، كل فً للمستؤجر، وتعطى
 .المطعٌة الدرجة الحكم اكتساب تارٌخ

 تعوٌضا اعبله المبٌنة الحاالت جمٌع فً للمستؤجر ٌدفع ان االسترداد طالب المالن على وٌترتب
 حتى دفعها لد المستؤجر ٌكون التً البدالت مجموع حال كل فً ٌتجاوز ال ان على المحاكم، تمدره
 .الفعلً االخبلء تارٌخ

 

 تارٌخ من اشهر اربعة خبلل ٌشؽله ان للسكن عماره استرد الذي المالن على ٌتوجب -5 المادة

 .االلل على سنوات ثبلث لمدة له شاؼبل ٌستمر وان االخبلء
 ٌدفع بان االخبلء تارٌخ من اشهر اربعة خبلل ٌشؽله ولم للسكن عماره استرد الذي المالن ٌلزم

 ٌجبر ان بدون للماجور سنوات خمس اجار بدل عن ٌمل ال تعوٌضا العمار اخلً الذي للمستؤجر
 .اصابه الذي الضرر اثبات على المستؤجر

 لعطل ٌتعرض له اشؽاله على سنوات ثبلث انمضاء لبل المسترد عماره ٌترن الذي المالن ان
 .شرعً عذر عن ناتجا اٌاه تركه ٌكن لم ما المحاكم تمدره السابك للمستؤجر وضرر

 

 اجل من وله، مكانه، جدٌد بناء والامة هدمه الجل الماجور عماره ٌسترد ان للمالن -6 المادة

 المساحة نصؾ ٌشؽل ال البناء هذا كان اذا السطح، على المابم البناء ٌسترد ان جدٌدة، انشاءات الامة
 .فاكثر جدٌدٌن طابمٌن الامة اراد اذا او االلل على بها البناء لانون ٌسمح التً

 فنٌا الضروري المسم منه ٌسترد ان الماجور بنابه فوق جدٌد طابك انشاء فً ٌرؼب الذي وللمالن
 .الجدٌدة لبلنشاءات
 انشاءات علٌها الام لد الشاؼل كان وان ٌستردها، ان ارضه على بناء الامة فً ٌرؼب الذي وللمالن
 .العمد مدة انمضت تكون ان شرط سكنه او عمله الجل وضٌعة
 .جدٌد بناء الامة الجل البالً ٌسترد ان الماجور ارباع ثبلثة شاؼلً مع اتفك الذي وللمالن

 



 ٌدفع ان عماره السترداد السادسة المادة احكام من االستفادة ٌرٌد الذي المالن على -7 المادة

 عشرة عن ٌزٌد وال اضعاؾ خمسة عن ٌمل ال ان على المحاكم تمدره عادال تعوٌضا للمستؤجر
 المحاكم تعٌنه الذي والبدل االسترداد طلب بتارٌخ المستؤجر ٌدفعه الذي البدل بٌن الفرق اضعاؾ
 .المثل بدل لاعدة على ذاته بالتارٌخ للعمار
 اعبله، المبٌن التعوٌض الى باالضافة للمستؤجر، ٌحك الصناعٌة، او التجارٌة المحبلت وفً

 من الصناعٌة او التجارٌة المإسسة لها تتعرض لد التً الخسارة ٌوازي المحاكم تمدره اخر تعوٌض
 بموجب الممرر التعوٌض االعتبار بعٌن ٌإخذ ان على ،(ذلن الى وما والمولع الخلو) االخبلء جراء
 .السابمة الفمرة
 ان المالن على ٌتوجب السادسة المادة من الثالثة الفمرة فً ذكرها الوارد االنشاءات وجود وعند
 .االنشاءات هذه عن عادال تعوٌضا المستؤجر ٌدفع
 ال لبلخبلء مهلة للمستؤجر وتعطى التعوٌض دفع بعد اال باالخبلء الحكم ٌنفذ ال االحوال كل وفً
 .المطعٌة الدرجة الحكم اكتساب تارٌخ من اعتبارا اشهر اربعة عن تزٌد وال شهرٌن عن تمل
 

 وان مستؤجر اخر اخبلء تارٌخ من اشهر ستة بمهلة البناء فً ٌشرع ان المالن على -8 المادة

 .بالعمل الشروع تارٌخ من سنوات ثبلث الصاها بمدة ٌتممه
 لؽٌر او الشخصً لسكنه ٌستعمله ان او المسترد العمار ٌإجر ان اشهر الستة مدة خبلل له ٌحك وال
 .ذلن
 العمار اخلى الذي للمستؤجر علٌه ٌفرض شرعً عذر دون المادة هذه احكام المالن خالؾ اذا

 ان بدون وذلن المسترد الماجور عن ٌدفعه كان الذي االٌجار بدل اضعاؾ خمسة ٌوازي تعوٌض
 .اصابه الذي الضرر اثبات على المستؤجر ٌجبر
 

 االصلً المستؤجر على ٌجب انما الثانوي، المستؤجر على باالخبلء الحكم ٌسري -9 المادة

 حال كل فً وٌجب له ٌستحك الذي التعوٌض عن وحده مسإوال كان واال للمحاكمة، استحضاره
 المستؤجر تجاه مسإوال بمً واال التنفٌذ دابرة لدى علٌه به المحكوم التعوٌض تامٌن المإجر على

 .له المستحك التعوٌض عن الثانوي
 .الماجور لكامل الفعلً االخبلء بعد اال لدٌها المإمن المبلػ التنفٌذ دابرة تدفع ال
 

 ؼٌرهم اجروا والذٌن المانونٌة للضمابم خاضعة ببدالت السكن بٌوت مستؤجري على -10 المادة

 اثاث، بدون منهم المإجر المسم عن ٌستوفونه الذي البدل نصؾ للمالن ٌدفعوا ان العمار من لسما
 .الخبلؾ عند الحمٌمً البدل تمدٌر وللماضً اثاث، مع المإجر المسم عن البدل وربع

 

 :االتً الوجه على االجار بدالت تعٌن -11 المادة

  الضمابم عن عبلوة الٌها ٌضاؾ 1941 سنة الثانً كانون اول لبل المعمودة االجار بدالت -اوال
 :ممدارها زٌادة منها جزءا تحسب التً السابمة الموانٌن بموجب الممررة      

 :والصناعٌة التجارٌة االماكن
 1962 سنة عن بالمبة 15
 1963 سنة عن بالمبة 20
 1964 سنة عن بالمبة 25



 1966و 1965 سنة عن بالمبة 30
 :االخرى االماكن

 1962 سنة عن بالمبة 10
 1963 سنة عن بالمبة 15
 1964 سنة عن بالمبة 20
 1966و 1965 سنة عن بالمبة 25

 البند فً المبٌنة الزٌادات ارباع ثبلثة الٌها تضاؾ 1941 سنة خبلل المعمودة االجار بدالت -ثانٌا
 .االول

 تضاؾ 1943 سنة حزٌران 30و 1942 سنة الثانً كانون اول بٌن المعمودة االجار بدالت -ثالثا
 .االول البند فً المبٌنة الزٌادات نصؾ الٌها

 كانون اول ولبل 1943 سنة حزٌران 30 بعد المعمودة االٌجار بدالت بالمبة 15 تخفض -رابعا
 بعٌن تإخذ ان على السابمة الموانٌن بموجب االن حتى تخفض لم والتً 1962 سنة الثانً

 اربع مرور بعد اال التخفٌض هذا ٌطبك اال على. رضاء حصلت التً التخفٌضات االعتبار
 .الماجور اتمام على سنوات

 

 للضمابم اخضاعه عدم ٌطلب ان للمستؤجر ٌحك والصناعٌة التجارٌة االماكن فً -12 المادة

 .الماجور لٌمة من بالمبة 6و 4 بٌن ٌتراوح المحاكم تمرره عادال بدال ٌدفع ان على لانونا الممررة
 اهمٌة مراعاة مع المابمة الطوابك عدد على االرض لٌمة توزع المذكور البدل حساب اجل ومن

 هذا عن تمل الطوابك كانت اذا خمسة على وتوزع الخاصة لظروفها بالنظر بعض على بعضها
 .العدد
 1962 سنة الثانً كانون اول لتارٌخ سابك تخمٌن طلب على بناء سٌحدد الذي او المحدد البدل اما

 لنهاٌة به فٌعمل 1956 سنة حزٌران 21 لانون من الرابعة فمرتها 11 المادة الحكام استنادا وممدم
 .1961 سنة

 للمإجر ٌحك وعندبذ بالمبة اربعة عن ٌمل كان اذا اال 1966 سنة لنهاٌة البدل بهذا معموال وٌبمى
 من البدل لتحدٌد المادة هذه من االولى الفمرة فً المبٌن االساس على جدٌد تخمٌن اجراء ٌطلب ان
 .1966 سنة ولنهاٌة 1962 سنة الثانً كانون اول
 

 تزٌد مدة عن مسبما البدل طلب ٌجوز ال محلٌة عادة او سابك اتفاق كل من بالرؼم -13 المادة

 للمستؤجر ٌمكن انه على االٌجار بدل لزٌادة السبب بهذا ٌتذرع ان للمإجر ٌحك وال اشهر ثبلثة عن
 بٌوت فً زٌادة اٌة بدون وسلفا مشاهرة االٌجار بدل ٌدفع ان محلٌة عادة او اتفاق كل من بالرؼم
 .االخرى االماكن جمٌع فً بالمبة عشرة زٌادة ومع السكن

 

 :المتعلمة االٌجار عمود المانون هذا احكام من تستثنى -14 المادة

 .باالستعمال لها التابعة والمبانً الزراعٌة باالراضً -اوال
 هإالء ترن عند عمالها او مستخدمٌها لسكن المإسسات او الشركات تمٌمها التً السكن بٌوت -ثانٌا

 .فٌها العمل
 21 لانون من 17 المادة بموجب لها المعطى للوصؾ وفما للسكن المعدة الفخمة المبانً -ثالثا

 .1956 سنة حزٌران



 وفما بدالته تمدر انما المانون هذا احكام من ٌستثنى فبل السكن لؽٌر معدا الفخم البناء كان اذا
 .12 المادة فً المبٌنة لبلسس

 

 تمدره عادل لبدل وتخضع المانون هذا من االولى المادة فً المبٌن التمدٌد من تستفٌد -15 المادة

 اول لبل منشؤة بابنٌة المتعلمة االٌجار عمود الماجور، لٌمة من بالمبة 6 عن ٌمل ال ان على المحاكم
 :كانت اذا 1943 سنة تموز
 الدٌن فابدة كانت اذا رسمٌة لٌود بموجب 1962 سنة الثانً كانون اول لبل علٌها مإمنا -اوال

 .المبنٌة االمبلن ضرٌبة حسم بعد المإجر ٌستوفٌها التً البدالت تفوق او توازي
 عشرة بدالتها تفوق شابعة حصة او ابنٌة عدة او بناء منشا او مالن شخص الى مإجرة -ثانٌا

 .ٌدفعه الذي البدل اضعاؾ
 

 لعدم باالخبلء الماضٌة البدابٌة االحكام استبناؾ ان الدفع، لعدم االخبلء دعاوى فً -16 المادة

 كفالة بتمدٌم او به المحكوم االصل من بالمبة خمسٌن باٌداع ٌمترن لم ما التنفٌذ ٌولؾ ال الدفع
 .ذاتها بالنسبة ممبول مصرؾ من مصرفٌة

 

 1938 سنة شباط اول بتارٌخ الصادر المانون احكام االجار دعاوى فً تطبك -17 المادة

 . المهل بتمصٌر المتعلمة
 

 .1962 سنة الثانً كانون اول من اعتبارا المانون بهذا ٌعمل -18 المادة

 
 1962 سنة تموز 31 فً الذوق     
   شهاب فإاد: االمضاء     
 الجمهورٌة ربٌس عن صدر
 الوزراء مجلس ربٌس

 كرامً رشٌد: االمضاء
 العدلٌة وزٌر     
 بطرس فإاد: االمضاء     

 

 

 

 

 

 

 



 اخزٖ إليجاراث جديدة احكاو ٔٔضع بدالتٓا ٔتحديد االيجاراث بعض تًديد

 9/5/1967 في صادر - 29 رقى قإٌَ

 
  النواب مجلس الر

 : نصه االتً المانون الجمهورٌة ربٌس ونشر
 

 كانون 31 حتى المانون هذا شروط ضمن تمدد، مخالؾ سابك اتفاق كل من بالرؼم -1 المادة

 به للعمل المعٌنة المدة خبلل ستعمد والتً صدوره لبل المحددة او المعمودة االٌجارات 1969 االول
 مع االعمال من وؼٌرها الحرة المهن او للصناعة او للتجارة او للسكن مستعمله بعمارات والمتعلمة
 . المانون هذا فً المبٌنة االستثناء مراعاة

 

 لهذا وٌحك المستؤجر لمصلحة فسنة سنة السابمة بالمادة علٌه المنصوص التمدٌد ٌسري -2 المادة

 سنة كل من االلل على شهر لبل التمدٌد بعدم رؼبته ٌعلن ان على فٌه حمه عن ٌتنازل ان االخٌر
 . المإجر الى ٌوجهها بالوصول اشعار مع مضمونة مكشوفة ببطالة

 

  المؤجور تركه او المستؤجر وفاة حال فً التمدٌد من ٌستفٌد -3 المادة

  
  للسكن المإجرة باالماكن ٌتعلك فٌما -أ 
  معه الممٌمون واوالده المستؤجر زوج -1
 فً مستمرٌن ٌزالون ال وكانوا االجارة تنفٌذ بدء عند المؤجور الى معه دخلوا الذٌن انسباإه -2

  انمطاع دون اشؽاله
 
  المانون هذا احكام تشملها التً االخرى باالماكن ٌتعلك فٌما -ب
  المستؤجر ورثة -1
  سابك بتارٌخ او االٌجار عمد بتارٌخ شراكتهم الثابتة شركاإه -2

 من( د) الفمرة احكام حسب المستؤجر محل ٌحل من التمدٌد من ٌستفٌد المؤجور نوع كان ومهما
  العام المانون احكام حسب او المانون هذا من الرابعة المادة
 ٌدفعه كان الذي البدل بذات اعبله المذكورة الفمرات فً المبٌنة الحاالت جمٌع فً التمدٌد ٌحصل

  المستؤجر
 بواسطة الصناعٌة او التجارٌة المإسسة ٌشترون الذٌن المعنوٌون او الطبٌعٌون االشخاص -3

 المبٌنة لؤلسس وفما العادل البدل تحدٌد طلب للمالن ٌحك انه على االفبلس حالة فً المضابٌة الدوابر
  المانون هذا من 16 المادة فً
 المعطى التمدٌد حك ٌجزأ فبل اخرى لؽاٌة اخر ولسم للسكن المؤجور من لسم تخصٌص حال فً
  االصلً المستؤجر محل ٌحلون لمن

 تجاه متضامنٌن متكافلٌن المادة هذه احكام بموجب التمدٌد من المستفٌدٌن االشخاص جمٌع ٌعتبر
 موجباتهم تنفٌذ فً المإخر

 



  المؤجور باخبلء علٌه وٌحكم المانونً التمدٌد فً محله ٌحل من او المستؤجر حك ٌسمط -4 المادة

 
 او بنفسه تبلؽه تارٌخ من شهرٌن خبلل االٌجار بدل من علٌه استحك ما ٌرسل او ٌدفع لم اذا -أ

 ببطالة او العدل كاتب بواسطة الٌه موجها انذارا معه الممٌمٌن الراشدٌن عابلته افراد احد بواسطة
  البدل ذلن دفع به ٌطلب دعوى بؤستحضار او مضمونة ببرلٌة او بالوصول اشعار مع مكشوفة

 ذلن بعد ومضى تبلٌؽها ٌتم ولم ذكرها السابك االنذار وسابل احدى ارسال على شهران مضى اذا
 ارسال تارٌخ ولت فً علٌه المستحك االٌجار بدل بدفع المستؤجر ٌموم ان دون اشهر خمسة مدة

 . حكما ٌسمط بالتمدٌد حمه فان االنذار
 
 استعمله او العادي االستعمال عن ناشىء ؼٌر تخرٌبا فٌه احدث بان المؤجور استعمال اساء اذا -ب
  المإجر موافمة دون العمد وشروط ٌتنافى مضر وجه على باستعماله سمح او
 المؤجور فً حسابه على المستؤجر بها ٌموم التً التجهٌزات المؤجور الستعمال اساءة تعتبر ال

 . الساخن الماء او الهواء تكٌٌؾ او التبرٌد او التدفبة لتؤمٌن
 
 او منه بمسم او بكامله السكن لؽٌر المعد المؤجور اجر او بكامله للسكن المعد المؤجور اجر اذا -ج

 الحالة هذه وفً المانون اجازة او المإجر موافمة دون المانونً التمدٌد مدة خبلل اجارته عن تنازل
 .الثانً المستؤجر على باالخبلء الحكم ٌسري

 
 بحكم او االٌجار عمد فً بذلن له مرخصا وكان اجارته عن تنازل او المؤجور كامل اجر اذا -د

 .المالن تجاه االصلً المستؤجر محل له المتنازل او الثانً المستؤجر ٌحل الحالة هذه وفً المانون،
 
 ، االٌجار بدل من بشًء مدٌنا وكان ، انمطاع دون اشهر ستة مدة المـؤجور المستؤجر ترن اذا -ه

 بالوصول اشعار مع مضمونة مكشوفة بطالة بموجب ٌعٌنه بالدفع االنذار فٌه ٌبلػ مماما ٌختر ولم
 .المإجر الى ٌوجهها

 
  انمطاع دون سنة المؤجور ترن اذا -و
 
 وٌكون االلل على ارباعه ثبلثة ٌملن او ٌملكه بناء فٌه ٌمٌم الذي البلد فً له شؽر او بناء انشؤ اذا -ز

  باألجارة ٌشؽله الذي المسكن من بدال لسكنه صالحا
 وهذا ٌعتبرون المستؤجر مع الممٌمون بمجموعهم االوالد او الزوجه او الزوج ٌملكه الذي البٌت ان

 .الفمرة هذه احكام لتطبٌك الواحد الشخص حكم فً االخٌر
 

 اثبات شرط للسكن اجره بناء استرداد اوالده احد سكن او سكنه الجل ٌطلب ان للمالن -5 المادة

 االسترداد ٌطلب من او هو ٌكون ال وان استرداده الى تضطره طاربة عابلٌة ضرورة وجود
  استرداده المطلوب للعمار مستواه فً ومعادال لسكنه صالحا ٌملكه عمارا شاؼبل لمصلحته

 
 ؼرضه لؽٌر عماره من لسم المؤجور المٌتم او التعلٌمٌة او التربوٌة المإسسة او المستشفى لصاحب

 .الؼراض واستعماله االصل الى اضافته شرط المسم هذا ٌسترد ان
 



 ال لبلخبلء مهلة المستؤجر ٌعطً السابمة بالمادة علٌهما المنصوص االسترداد حالتً فً -6 المادة

 وٌترتب المطعٌة الدرجة الحكم اكتساب تارٌخ من اعتبارا اشهر ستة عن ٌزٌد وال شهر عن تمل
 مجموع ٌتجاوز ال ان على المحاكم تمدره تعوٌضا للمستؤجر ٌدفع ان االسترداد طالب المالن على

 لبلخبلء المحدد التارٌخ حتى اجارته بدء منذ بدفعها التزم او دفعها لد المستؤجر ٌكون التً البدالت
 . بدفعها الزم او دفعها التً البدالت4/1 ربع عن ٌنمص وال المطعً المحكمة بحكم
 فٌضاؾ صناعٌة او تجارٌة بمإسسة متعلما الخامسة من الثانٌة الفمرة على المبنً االسترداد كان اذا
 تلن لها تتعرض التً الخسارة ٌوازي المضاء ٌمدره اخر تعوٌض اعبله المبٌن التعوٌض الى

(  وؼٌرها المشروع  تولؾ ، الزبابن او المولع خسارة ، الخلو بدل) االسترداد جراء من المإسسة
 .المادة هذه الحكام تنفٌذا ٌصدر الذي الحكم تنفٌذ حك الفرٌمٌن من لكل
 

 ٌستعمله ان  الخامسة بالمادة المبٌنتٌن الؽاٌتٌن من لؽاٌة مؤجور استرد الذي المالن على -7 المادة

 الوجه هذا على استعماله فً ٌستمر وان ، االخبلء تارٌخ من اشهر اربعة مهلة فً الؽاٌة تلن فً
 االسترداد طلب اجلها من التً للؽاٌة المحددة المهلة فً ٌستعمله لم فاذا ، االلل على سنوات ثبلث
 السنة بدل اساس على محسوبه سنوات خمس اٌجار بدالت عن ٌمل ال للمستؤجر بتعوٌض ٌلزم فانه
 ذلن المالن ترن واذا اصابه الذي الضرر باثبات المستؤجر ٌلزم ان دون ، االخبلء فٌها تم التً

 فان اشؽاله على سنوات ثبلث انمضاء فبل اخرى لؽاٌة مشروع عذر دون  استعمله او المؤجور
 اللجوء وٌمكن المحاكم تمدره اضافً تعوٌض لدفع بسببه ٌتعرض ممصودا مدنٌا جرما ٌعتبر عمله
 .لتحصٌله االكراهً الحبس الى
 

 االسترداد شروط تتواؾ لم ولو للسكن المإجر عماره استرداد للمالن -8 المادة

 احد لسكن او الشخصً لسكنه االسترداد ٌكون ان شرط 5 المادة فً علٌها المنصوص
 ثبلثة -6 المادة فً للمساكن المحدد التعوٌض على عبلوة للمستؤجر ٌدفع ان وعلى اوالده

 .التعوٌض هذا اضعاؾ
 

 الامة اجل من وله ، مكانه جدٌد بناء والامة هدمه الجل المؤجور ٌسترد ان للمالن -9 المادة

 التً المساحة نصؾ ٌشؽل ال البناء هذا كان اذا سطح على المابم البناء ٌسترد ان ، جدٌدة انشاءات
  فاكثر جدٌدٌن طابمٌن الامة اراد واذا  االلل على فٌها بالبناء  البناء لانون ٌسمح

 فنٌا الضروري المسم ٌستردج ان المؤجور بنابه فوق جدٌد طابك انشاء فً ٌرؼب الذي وللمالن
  الجدٌدة لبلنشاءات

 بكامله لتخصصه المؤجور عماره ٌسترد ان للمالن ٌجوز وزحلة وصٌدا وطرابلس بٌروت مدن فً
  فمط للسٌارات مولفا بكاملها ارضه تخصٌص او
  التالٌٌن بالشرطٌن اال الحاله هذه فً باالسترداد ٌسمح ال
 خمس مدة المسترد عماره فً بناء انشاء فً المالن حك لصر ٌعلن العماري السجل فً لٌد وضع -1

  باسترداده الماضً الحكم ابرام تارٌخ من سنوات
 فً بناء بانشاء الترخٌص ٌمنع منه افادة واخذ البلدي المجلس الى االسترداد من الؽاٌة اعبلن -2

  السابمة بالفمرة المعٌنة المدة خبلل المذكور العمار
 



 ان عماره السترداد التاسعة المادة احكام من االستفادة فً ٌرؼب الذي المالن على -10 المادة

 بدل بٌن الفرق اضعاؾ خمسة عن ٌمل ال ان على المحاكم تمدره عادال تعوٌضا للمستؤجر ٌدفع
 عشرة على ٌزٌد وال المضاء ٌحدده كما االسترداد طلب بتارٌخ المثل آخر وبٌن االخٌر االٌجار
  اضعافه

 ٌمدره اخر تعوٌض السابمة بالفمره المعٌن التعوٌض الى ٌضاؾ الصناعٌة او التجارٌة المحبلت وفً
 بدل)  االخبلء جراء من الصناعٌة او التجارٌة المإسسة لها تتعرض التً الخسارة ٌوازي المضاء
 (  وؼٌرها االعمال تولؾ الزبابن او المولع خسارة الخلو

 وال شهر عن تمل ال لبلخبلء مهلة المستؤجر وٌعطً التعوٌض دفع بعد اال باالخبلء الحكم ٌنفذ ال
 الحكم ابرام تارٌخ من اعتبارا اشهر ستة عن تزٌد
 

 تارٌخ من اشهر ستة بمهلة فٌه ٌشرع ان البناء الجل ملكة ٌسترد الذي المالن على -11 المادة

  العمل فً الشروع تارٌخ من سنوات الثبلث تتجاوز ال مهلة فً ٌتمه وان مستؤجر اخر اخبلء
 لسكنه ٌستعمله ان او منه لسما او المسترد العمار ٌإجر ان ، اشهر الستة مهلة خبلل له ٌحك وال

  الخاصة االعمال من ذلن ماثل لما او الخاصة صناعته او لتجارته او الشخصً
 فً الؽاٌة هذه لتحمٌك الرامٌة االعمال ٌباشر ان للسٌارات مولفا لجعله ملكه ٌسترد الذي المالن على
  االكثر على اشهر ستة مهلة فً ٌتمها وان االخبلء تارٌخ من اشهر ثبلثة مهلة
 العمار اخلى الذي المستؤجر ازاء ٌلتزم فانه مشروع عذر دون المادة هذه احكام المالن خالؾ اذا

 باثبات المستؤجر ٌلزم ان دون االٌجار سنً من االخٌرة السنة اٌجار اضعاؾ خمسة بتعوٌض
 .اصابه الذي الضرر

 

 المحاكمة الى ٌدعو ان االصلً المستؤجر على ٌجب ثانوٌة اجارة وجود عند -12 المادة

  المستؤجر لهذا ٌستحك الذي التعوٌض عن وحده مسإوال كان واال الثانوي المستؤجر
 االصلً للمستؤجر التعوٌض هذا ٌدفع ةال االجراء دابرة لدى به المحكوم التعوٌض المإجر ٌودع
  الثانوي المستؤجر ازاء مسإوال بمً االٌداع بهذا ٌمم لم فاذا المؤجور لكامل الفعلً االخبلء االبعد
 سرٌانه عدم او الثانوي المستؤجر على باالخبلء الحكم سرٌان لجهة العامة المانونٌة االحكام تطبك
  ضده للتنفٌذ الحكم لابلٌة ولجهة للمحاكمة دعوته حالة فً علٌه
 

 التعوٌض وتحدٌد باألسترداد الماضً الحكم تنفٌذ حك الفرٌمٌن من لكل
 

 لسما اجروا والذٌن المانونٌة للضمابم خاضعة ببدالت السكن بٌوت مستؤجري على -13 المادة

 وربع اثاث دون المإجر المسم عن ٌستوفونه الذي البدل نصؾ للمالن ٌدفعوا ان للؽٌر المؤجور من
 ممداره على الخبلؾ عن الحمٌمً البدل تمدٌر وللمضاء اثاث مع المإجر المسم عن البدل
 

  -14 المادة
  زٌادة اٌة بدون اي ، حالها على تبمى 1943 عام لبل المعمودة االٌجارات بدالت -1
 1962 سنة الثانً كانون واول 1943 سنة حزٌران 30 بٌن  المعمودة االٌجارات بدالت تبمى -2
  السابمة الموانٌن بموجب تحددت كما



 الدعاوى على 1962 سنة تموز 31 بتارٌخ الصادر االٌجار لانون من 15 المادة احكام تطبك -3
 المحاكم لدى عالمة تزال ال والتً المذكورة المادة من الثانٌة الفمرة بموجب الٌمت التً
 

 تارٌخ حتى 1966 سنة الثانً كانون اول منذ طرات زٌادة كل وتسترد باطله تعد -15 المادة

 . 1962 سنة ثانً كانون اول منذ المعمودة السكن أماكن اٌجارات بدالت على المانون هذا نشر
 اول منذ المعمودة السكن أماكن اٌجارات بدالت 1967 سنة ثانً كانون اول من ابتداء تخفض
 بعد اال التخفٌض هذا ٌطبك اال على% 15 بالماٌة عشر خمسة بنسبة 1962 سنة ثانً كانون
 .  األشؽال رخصة تارٌخ من سنوات أربع مرور
 المشار الزٌادة مبلػ تنزٌل بعد 1966 سنة عن التعالدي البدل ٌعتمد التخفٌض حساب أجل ومن
 . حصولها حال فً االولى بالفمرة الٌها
 

 -16 المادة
 : أآلتٌة األماكن المستؤجر لطلب بناء المحاكم تمدره عادل بدل لتحدٌد تخضع -1

 للضمابم اخضاعهم عدم مستؤجرها ٌطلب التً والصناعٌة التجارٌه المحبلت:  اوال
 .  لانونا الممررة

 انه ،على المانون هذا صدور بعد انشاإها ٌتم التً مواصفاتها اختبلؾ على االبنٌه:  ثانٌا
 باألبنٌة ٌتعلك فٌما األلل على تعالدٌة سنة بعد اال العادل البدل تحدٌد طلب للمستؤجر الٌحك

 . المانون هذا بموجب عادٌة المعتبره
 مراعاة مع المابمة الطبمات عدد على االرض لٌمة توزع العادل البدل حساب أجل من-2 

 كانت اذا خمسة على وتوزع الخاصه وظروفها وحالتها األخرى الى بالنظر منها كل أهمٌة
 وسبعة خمسة بٌن تتراوح بنسبة البدل وٌحدد العدد هذا من ألل االراضً فٌه بما الطبمات
 . المؤجور لٌمة من بالمبه

 

 مدة عن مسبما البدل طلب للمإجر ٌجوز ال محلٌه عادة او سابك اتفاق كل من بالرؼم -17 المادة

 كل من بالرؼم المستؤجر ٌمكن انه على مبلؽه لزٌادة البدل بتمسٌط التذرع او أشهر ثبلثة على تزٌد
 وزٌادة السكن بٌوت عن زٌادة اٌة دون وسلفا مشاهرة االٌجار بدل ٌدفع ان ، محلٌة عادة او اتفاق
 . االخرى االماكن عن بالمبة عشرة لدرها

 

 :  المانون هذا أحكام من تستثنى -18 المادة

 .  لها التابعة والمبانً الزراعٌة االراضً -1
 عمالها او.  مستخدمٌها لسكن البناٌات اصحاب او المإسسات او الشركات تمدمها التً المساكن -2
 .  عملهم هإالء ترن عند نواطٌرها او
 . العامة الدوله أمبلن -3 
 

 :  منه 21 المادة الحكام وتخضع المانون هذا احكام من اٌضا تستثنى -19 المادة

  الفٌبلت -1
  على احتواءها -1أ: التالٌة بالممٌزات تتصؾ والتً للسكن المعدة الفخمة االبنٌة -2
  االلل على سنة كل من أذار 31 لؽاٌة 2ت 15 من متواصلة بصورة ٌعمل للتدفبة  جهاز -أ



 (  االكثر على طابمٌن من مإلؾ البناء كان اذا اال)  كهربابً مصعد  -ب
  السنة طوال البناٌة شمك لجمٌع الماء وصول ٌإمن خاص خزان او لمٌاه جهاز -ج
  مسكن لكل خاص أو مركزي جهاز بواسطة ٌإمن السنة طوال انمطاع دون جار ساخن ماء -د
  البناٌة مدخل عند مسكن لكل برٌد صندوق -ه
 االشراؾ ٌمكنه مكان وفً مستمرة بصورة البناٌة مدخل عند خاص مكان فً ممٌم بواب وجود -2

  المدخل  على الفعلً
 بعد تصبح المادة هذه فً المعٌنة بعضها او كلها الفخم البناء باوصاؾ تتصؾ تعد لم االبنٌة ان

 لد بها المنتفع او مالكها ٌكون ان شرط صدوره لبل المنشؤة العادٌة االبنٌة بحكم المانون هذا صدور
  االشؽال رخصة او البناء انجاز تارٌخ بعد علىااللل سنوات خمس مدة السابك الوصؾ من استفاد
  المانون هذا من 16 المادة الحكام وفما المضاء بواسطة العادل البدل ٌحدد الحالة هذه وفً
 هذه ٌنجز ان شرط آنفا المذكورة المواصفات فٌه تتوافر بحٌث بناءه ٌصلح ان للمالن ٌحك انه على

 الرسمٌة الجرٌدة فً المانون هذا نشر تارٌخ من سنة خبلل االصبلحات
 

 من 17 بالمادة او المانون من 19 بالمادة المعٌنة باوصافه سواء الفخم البناء ان - 20 المادة

 بجمٌع ٌشكل السكن لؽٌر السامه من لسم اي مإجر او والمإجر 1956 حزٌران 21 المانون
 بالمادة علٌه المنصوص للتمدٌد منه لسم اي اجارة او اجارته تخضع او تتجزأ ال وحدة السامه
 .16 المادة الحكام وفما ٌحدد االٌجار بدل ان اال االولى

 

 منها المساكن فؤن للسكن مستعملة او معدة اجزاءه بعض او الفخم البناء كان اذا - 21 المادة

  التالٌة لبلحكام تخضع
  1966 سنة خبلل االٌجار بدل على طرأت زٌادة كل وتسترد تلؽى -1
 مستؤجره من تؤجٌره على سنوات خمس انمضاء لبل المسكن اخبلء ٌطلب ان للمإجر ٌحك ال -2

 لبل من او للمستؤجر ٌدفع لم ما فمط االٌجار مدة انتهاء سوى مبرر الطلب لهذا ٌكن لم اذا االخٌر
  لبل االخبلء طلب حصل اذا واحدة سنة اٌجار بدل ٌعادل تعوٌضا المانون هذا احكام حسب محلة
 السنة انمضاء ولبل ذلن بعد االخبلء طلب حصل اذا البدل ونصؾ التؤجٌر على سنوات ثبلث مضً

  1967 الثانً كانون اول من ابتداء الفمرة هذه باحكام وٌعمل ، الخامسة
  باالخبلء حكما المستؤجر بحك صدر وان
 

 او ابنٌة مالكا ٌكون الذي ، معنوٌا شخصا او كان طبٌعٌا ، شخصا المستؤجر ان -22 المادة

 ٌستفٌد ال ٌدفعه الذي االٌجار بدل اضعاؾ عشرة عن اٌجارها بدالت تزٌد االبنٌة فً شابعة حصصا
 16 بالمادة المعٌن الوجه على اٌجاره بدل تحدٌد بشرط اال التمدٌد من
 

 تنفٌذ ٌولؾ ال مستحك اٌجار بدل دفع لعدم مؤجور باخبلء الماضً الحكم استبناؾ ان -23 المادة

 او باالخبلء الماضً الحكم فً المحدد او به المحكوم البدل نصؾ باٌداع ٌمترن لم ما الحكم ذلن
 الحكومة من ممبول مصرؾ من كفالة بتمدٌم

 

 التً لبلحكام تخضع المانون هذا صدور بعد انشاإها ٌتم التً الفخمة ؼٌر االبنٌة ان -24 المادة

 الفخمة االبنٌة لها تخضع



 

 لتحصٌل الثابتة الدٌون بتنفٌذ المتعلك 1954 سنة اٌار 12 المانون احكام تطبك -25 المادة

 البلدٌة دوابر فً المسجلة الخطٌة االٌجارات سندات فً المعٌنة البدالت
 

 الثانً كانون اول من اعتبارا احكامه وتسري الرسمٌة الجرٌدة فً المانون هذا ٌنشر -26 المادة

  1967 سنة
  1967 سنة اٌار 9 فً الفٌل سن                              
  حلو شارل:  االمضاء                  

  الجمهورٌة ربٌس عن صدر
  الوزراء مجلس ربٌس

  كرامً رشٌد:  االمضاء
 

  العدل وزٌر
  رزق فإاد:  االمضاء         

 

 

 

 تًديد يفعٕل قإٌَ االيجاراث نغايت 1970/12/31

 قإٌَ رقى 70/16 - صادر في 1970/12/26

 
  النواب مجلس الر

 : نصه االتً المانون الجمهورٌة ربٌس وٌنشر
 
 

 اٌار 9 بتارٌخ الصادر 29/67 رلم المانون مفعول 1970 االول كانون 31 لؽاٌة ٌمدد -1 المادة

 بدالتها وتحدٌد االٌجارات بعض بتمدٌد والمتعلك 1967
 
 

 1970 الثانً كانون اول من اعتبارا المانون هذا احكام تطبك -2 المادة

 
 

  الرسمٌة الجرٌدة فً نشره فور المانون بهذا ٌعمل -3 المادة

 
  1970 سنة االول كانون 26 فً بعبدا      
  فرنجٌة سلٌمان:  االمضاء      
  الجمهورٌة ربٌس عن صدر



  الوزراء مجلس ربٌس
  سبلم صابب:  االمضاء
  العدل وزٌر      
  كبً جمٌل: االمضاء      

 

 

 

 تًديد يفعٕل قإٌَ االيجاراث نغايت 1971/5/31

 قإٌَ رقى 71/30 - صادر في 1971/3/31

 
  النواب مجلس لر

 : نصه التالً المانون الجمهورٌة ربٌس وٌنشر
 

 اٌار 9 بتارٌخ الصادر 29/67 رلم المانون مفعول 1971 اٌار 31 لؽاٌة ٌمدد -وحٌدة مادة

 رلم المانون بموجب به العمل الممدد بدالتها وتحدٌد االٌجارات بعض بتمدٌد المتعلك 1967
  26/12/1970 بتارٌخ الصادر 16/70
   
  1971 الثانً كانون اول من اعتبارا المانون هذا احكام وتطبك   

      
  1971 سنة آذار 30 فً بعبدا    
  فرنجٌة سلٌمان:  االمضاء  

 
  الجمهورٌة ربٌس عن صدر   
  الوزراء مجلس ربٌس   
  سبلم صابب:  االمضاء   

 

 

 تًديد يفعٕل قإٌَ االيجاراث نغايت 1972/12/31

 قإٌَ رقى 71/65 - صادر في 1971/12/10

 
  النواب مجلس الر

 : نصه التالً المانون الجمهورٌة ربٌس وٌنشر
 
 



 الصادر 29/67 رلم االٌجارات لانون 1972 سنة االول كانون 31 لؽاٌة ٌمدد - وحٌدة مادة

 رلم المانون بموجب 1971 سنة اٌار 31 لؽاٌة مفعوله مدد والذي 1967 سنة اٌار 9 بتارٌخ
 من ابتداء رجعً مفعول المانون لهذا ٌكون ان على ، 1971 سنة أذار 30 بتارٌخ الصادر 30/71
  1971 سنة حزٌران اول
  الرسمٌة الجرٌدة فً نشره فور المانون بهذا ٌعمل  
 

  1971 سنة االول كانون 10 فً بعبدا   
  فرنجٌة سلٌمان:  االمضاء 

   
  الجمهورٌة ربٌس عن صدر  
  الوزراء مجلس ربٌس  
  سبلم صابب:  االمضاء 
 

 

 تًديد يفعٕل قإٌَ االيجاراث حتٗ 1973/5/31

 قإٌَ رقى 73/8  - صادر في 1973/1/31

 
  النواب مجلس الر

 :نصه التالً المانون الجمهورٌة ربٌس وٌنشر
 

 سنة اٌار9 بتارٌخ الصادر 29/67 رلم المانون االٌجارات لانون مفعول ٌمدد -وحٌدة مادة

 حتى 1972 سنة االول كانون 12 تارٌخ 12/1972 رلم المانون بموجب الصادر وتعدٌله 1967
  1973 اٌار 31 تارٌخ
  1/1/1973 من اعتبارا الفانون بهذا وٌعمل

    
  1973 سنة الثانً كانون 31 فً بعبدا 

  فرنجٌة سلٌمان: االمضاء 
  الجمهورٌة ربٌس عن صدر
  الوزراء مجلس ربٌس

  سبلم صابب:  االمضاء
  العدل وزٌر

 االعور بشٌر:  االمضاء 
 

 

 



 تًديد يفعٕل قإٌَ االيجاراث حتٗ تاريخ 1973/12/31

 قإٌَ رقى 73/17 - صادر في 1973/9/4

 
  النواب مجلس الر

 :نصه االتً المانون الجمهورٌة ربٌس وٌنشر
 
 

 رلم المانون)  االٌجارات لانون مفعول 1973 االول كانون 31 تارٌخ حتى ٌمدد -1 المادة

 تارٌخ 12/72 رلم المانون بموجب الصادر وتعدٌله 9/5/1967 بتارٌخ الصادر 29/67
12/12/1972 
 

  1973/ 1/6 من اعتبارا المانون بهذا ٌعمل -2 المادة

  
  1973 سنة اٌلول 4 فً اهدن  

  فرنجٌة سلٌمان:  االمضاء  
 
  الجمهورٌة ربٌس عن صدر  
  الوزراء مجلس ربٌس 
  الصلح الدٌن تمً:  االمضاء  

  العدل وزٌر
 الخلٌل كاظم:  االمضاء

 

 

 قإٌَ االيجاراث

 قإٌَ رقى 74/10 - صادر في 1974/3/25

 
  النواب مجلس الر

 : نصه االتً المانون الجمهورٌة ربٌس وٌنشر
 
 

 كانون 31 لؽاٌة المانون هذا شروط ضمن تمدد ، مخالؾ سابك اتفاق كل من بالرؼم -1 المادة

 مدة خبلل ستعمد التً و صدوره لبل المحددة و المعمودة انواعها على االٌجارات 1977 سنة االول
 . المانون هذا فً المذكورة االستثنابات مراعاة مع ، به العمل

 



 وٌحك المستؤجر لمصلحة فسنة سنة السابمة المادة فً عنه المنصوص التمدٌد ٌسري -2 المادة

 نهاٌة من االلل شهرعلى لبل التمدٌد بعدم رؼبته ٌعلن ان على فٌه حمه عن ٌتنازل ان االخٌر لهذا
 .المإجر الى ٌوجهها بالوصول اشعار مع مكشوفة برٌدٌة بطالة بموجب تؤجٌرٌة سنة كل

 
 26/8/1983 تارٌخ 22/83 للمانون وفما معدلة -3 المادة

 المستؤجر محل ٌحل من الى باالضافة المؤجور تركه او المستؤجر وفاة حال فً التمدٌد من ٌستفٌد
 : العام المانون احكام حسب

  
 : حرة مهنة لممارسة المإجرة بااماكن ٌتعلك فٌما -أ
 
 او حرة مهنة اي الورٌث ٌمارس ان شرط بٌنهم فٌما االتفاق حسب بعضهم او المستؤجر ورثة -1
  تجارٌا محبل وال منزال ال تجارٌا مكتبا المؤجور ٌستعمل ان
 
 ٌمارس ان شرط ورثته من او المستؤجر من التنازل طرٌك عن المؤجور الٌه آل من كل  -2

 ان على تجارٌا محبل وال مخزنا ال تجارٌا مكتبا المؤجور ٌستعمل ان او حرة مهنة اي له المتناول
 وفً.  الوفاة حصول تارٌخ من السنة ٌتعدى ال مهلة فً المستؤجر وفاة حال فً التنازل ٌجري
 من العشرٌن و السادسة المادة الحكام وفما العادل البدل تحدٌد ٌطلب ان للمالن ٌحك الحالتٌن هاتٌن
  االساسً االٌجار بدل من بالمبة المبة الزٌادة تتجاوز ال ان وعلى المانون هذا
 فً ولٌس احدهم توفً و حرة مهنة ٌمارسون ممن واحد من اكثر من مشؽوال المؤجور كان اذا

 حك االٌجار فً شركابه سابر ٌعطً كان سبب الي المؤجور ترن او مهنته ذات ٌمارس من ورثته
  عٌنها عمده بشروط محله بالحلول االفضلٌة

 
  الباب هذا باحكام المشموله االخرى باالماكن ٌتعلك فٌما -ب
 
  بٌنهم فٌما االتفاق حسب بعضهم او المستؤجر ورثة -1
  سابك بتارٌخ او االٌجار عمد بتارٌخ شراكتهم الثابتة المستؤجر شركاء -2
 الصادر 11/67 رلم االشتراعً المرسوم من ٌلٌها وما الخامسة المادة احكام من المستفٌدون-3

 او التجارٌة المإسسة ٌشترون الذٌن المعنوٌون او الطبعٌون االشخاص و 11/7/1967 بتارٌخ
 ان للمالن ٌحك الفمرة هذه فً علٌهما المنصوص الحالتٌن وفً المضابٌة الدوابر بواسطة الصناعٌة

 . المانون هذا من 26 المادة فً المبٌنة لؤلسس وفما العادل البدل تحدٌد ٌطلب
 تجاه متضامنٌن متكافلٌن المادة هذه أحكام بموجب التمدٌد من المستفدون االشخاص جمٌع ٌعتبر

 . موجباتهم تنفٌذ فً المإجر
 

 :  المؤجور باخبلء علٌه وٌحكم المانون التمدٌد فً محله ٌحل من او المستؤجر حك ٌسمط -4 المادة

 
 المؤجور فٌها الكابن المرٌة او المدٌنة فً االٌجار بدل من علٌه ما استحك ما ٌرسل او ٌدفع لم اذا -أ

 انذارا معه المممٌن الراشدٌن عابلته افراد احد بواسطة او ، بنفسه تبلؽه تارٌخ من شهرٌن خبلل
  دابرة طرٌك عن او العدل الكاتب بواسطة الٌه موجها



 او بالوصول اشعار مع مكشوفة ببطالة او المانون هذا  من 21 المادة احكام الى استنادا التنفٌذ
 فً النشر بواسطة التبلٌػ ٌتم آنفا الٌه المشار التبلٌػ تعذر حال وفً باالستبلم اشعار مع ببرلٌة

 على بناء وذلن التبلٌػ تعذر من تثبته بعد المستعجله االمور لاضً ٌعٌنها ٌومٌتٌن محلٌتٌن جرٌدتٌن
 المؤجور باب على االنذار صورة وتلصك.  لضابً رسم الي ٌخضع ال باستدعاء المإجر طلب

 نشر آخر حصول تارٌخ من الشهرٌن مهلة وتسري مباشر بواسطة
 
 استعمله او العادي االستعمال عن ناشىء ؼٌر تخرٌبا فٌه احدث بان المؤجور استعمال اساء اذا -ب

  المإجر موافمة دون العمد وشروط ٌتنافى مضر وجة على
 لتؤمٌن المؤجور فً نفمته على المستؤجر بها ٌموم التً التجهٌزات المؤجور الستعمال اساء تعتبر ال

 مراعاة مع وذلن ، والدٌكور الزخرفة اشؽال او الساخن الماء او الهواء التكٌٌؾ و التبرٌد او التدفبة
  المانون هذا من 18 المادة من االخرتٌن الفمرتٌن احكام

 
 تنازل او منه ٌمسم او السكن لؽٌر المعد المؤجور اجر او بكامله للسكن المعد المؤجور اجر اذا -ج

 الحاله هذه وفً المانون اجازة او الخطٌة المإجر موافمة دون المانونً التمدٌد مدة خبلل اجارته عن
 على االلتضاء عند بالتعوٌض حمه حفظ مع الثانوي المستؤجر على اٌضا باالخبلء الحكم ٌسري

  االصلً المستؤجر
 
 بحكم او االٌجار عمد فً بذلن له مرخصا وكان  اجارته عن تنازل او المؤجور كامل اذااجر -د

  المالن تجاه االصلً المستؤجر محل له المتنازل او الثانً المستؤجر ٌحل الحاله هذه وفً المانون
 
 ولم االٌجار بدل من بشًء مدٌنا وكان انمطاع دون اشهر ستة مدة المؤجور المستؤجر ترن اذا -ه

 الى ٌوجهها بالوصول اشعار مع مكشوفة بطالة بموجب ٌعٌنه بالدفع االنذار فٌه ٌبلػ مماما ٌختر
  المإجر

 
  انمطاع دون سنة المؤجور ترن اذا-و
 
 على ارباعة ثبلثة ٌملن او ٌملكه مستؤجر بناء فٌها ٌسكن التً البلدة فً له شؽر او بناء انشؤ اذا -ز

  باالجاره ٌشؽله الذي المسكن من بدال لسكنه صالحا وٌكون االلل
 والزوجة الزوج ان

 .المفرة هذه احكام لتطبٌك الواحد الشخصً حكم فً ٌعتبرون معا الممٌمٌن الماصرٌن واالوالد
 

   - 5 المادة
 وجود ٌثبت ان شرط للسكن اجره بناء استرداد اوالده احد سكن او سكنه الجل ٌطلب ان للمالن -أ

 فً ومعادال للسكن صالحا ٌملكه عمارا شاؼبل لمصلحته استرداد الى تضطره عابلٌة ضرورة
  استرداده المطلوب للعمار مستواه
 االسترداد من الؽاٌة كانت اذا فٌه ٌمٌم الذي للسكن مبلصك لمؤجور االسترداد ٌطلب ان للمالن كذلن
  العابله لحاجٌات مإمنا مسكنا وجعله لسكنه المسترد المؤجور ضم



 ال ان على المحاكم تمدره عادال تعوٌضا للمستؤجر ٌدفع ان االسترداد طالب المالن على ٌترتب
 المثل وبدل الدعوى الامة بتارٌخ المستؤجر ٌدفعه كان الذي البدل بٌن الفرق امثال خمسة عن ٌنمص
  امثاله عشرة عن الفرق هذا ٌزٌد ال وان المحاكم تمدره الذي
 
 او عماره من لسم المؤجور المٌتم او التعلٌمٌة او التربوٌة المإسسة او المستشفى صاحب للمالن -ب

 استعماله و االصل الى اضافته شرط المسم هذا ٌسترد ان الؽاٌة هذه لؽٌر المتبلصمة عماراته
 وفما المحاكم تمدره عادال تعوٌضا ٌدفع ان الحاله هذه فً االسترداد طالب على ٌترتب الؼراضه
 المسم كان واذا للسكن مؤجورا استرداده المطلوب المسم كان اذا السابمة الفمرة فً المبنٌة لبلسس
 الخسارة ٌوازي المحاكم تمدره اخر تعوٌض اعبله المبٌن التعوٌض الى فٌضاؾ السكن لؽٌر مإجرا
 تولؾ و الزبابن او المولع وخسارة الخلو كبدل) االسترداد جراء من المستؤجر لها ٌتعرض التً

 (  وؼٌرها المشروع
 
 الامة اجل من وله مكانة جدٌد بناء والامة هدمه الجل المؤجور استرداد ٌطلب ان للمالن -ج

 االلل على ٌشؽل ال البناء هذا كان اذا السطح على المابم البناء استرداد ٌطلب ان جدٌدة انشاءات
 ٌكون ان ٌشترط فاكثر جدٌدٌن طابمٌن الامة اراد اذا او فٌها البناء لانون ٌسمح التً المساحة نصؾ
  الجدٌدة االنشاءات اللامة الفنٌة الناحٌة من ضرورٌا البناء استرداد
 اللامة فنٌا الضروري المسم استرداد ٌطلب ان المؤجور بنابه فوق طابك بانشاء ٌرؼب الذي للمالن

  الجدٌدة االنشاءات
 
 مولفا بكاملها ارضه تخصٌص او بكاملة لتخصٌصه المؤجور عماره استرداد ٌطلب ان للمالن -د

 الشرطٌن توافر االسترداد طالب اثبت اذا اال الحاله هذه فً باالسترداد ٌسمح ال فمط للسٌارات
  التالٌٌن

 آنفا المذكورة للؽاٌه عماره استعمال على بااللتصار المالن ٌلزم العماري السجل فً لٌد وضع( 1
  المسترد المؤجور تسلمه تارٌخ من االلل على سنوات سبع مدة
 واخذ الصالح االداري المرجع الى او البلدي المجلس ربٌس الى االسترداد من الؽاٌة اعبلن( 2

  المعنٌة المدة خبلل الؽاٌه هذه لؽٌر المذكور العمار فً بناء بانشاء الترخٌص بمنع منه االفادة
 تمدره عادال تعوٌضا للمستؤجر ٌدفع ان(  د و ج) للفمرتٌن وفما االسترداد طالب المالن على ٌترتب
 بتارٌخ المستؤجر ٌدفعه كان الذي االٌجار بدل بٌن الفرق امثال ثمانٌة عن ٌنمص ال ان على المحاكم
 كان اذا مثبل عشر اثنً عن الفرق هذا ٌزٌد ال وان المحاكم تمدره الذي المثل وبدل الدعوى الامة

  للسكن مإجرا المكان
 المالن على ٌترتب(  شابه ما او حرة مهن صناعة تجارة)  السكن لؽٌر مإجرا المكان كان اذا

 لها ٌتعرض التً الخساره ٌوازي المحاكم تمدره اخر تعوٌض اعبله المبٌن التعوٌض الى باالضافة
 (  وؼٌرها االعمال وتولؾ الزبابن او المولع وخسارة الخلو كبدل)  االخبلء جراء من المستؤجر

 
 صدور بتارٌخ ممداره اساس على التعوٌض مبلػ ٌحدد تعوٌض لماء االسترداد الحاالت جمٌع فً -ه

  الدعوى فً المتوافرة التمدٌرٌة العناصر ضوء فً النهابً الحكم
 
 .المانون بهذا العمل بدء بتارٌخ مبرم بحكم تمترن لم التً المضاٌا على المادة هذه احكام تطبك -و
 



 :  التالٌة لبلصول اعبله الخامسة المادة فً عنها المنصوص االسترداد حاالت تخضع -6 المادة

 
 اجارته على خطٌا وافك الذي الثانوي المستؤجر االصلً المستؤجر مع ٌدعو ان المإجر على -1

 ٌكون واال االخرٌن الثانوٌٌن المستؤجرٌن و الشاؼلٌن دعوة ٌطلب ان االصلً المستؤجر وعلى
  لهم ٌستحك لد الذي التعوٌض عن وحده مسإوال

 
 الثانوٌٌن والمستؤجرٌن االصلً المستؤجر تجاه المحكمة المضٌة لوة االخبلء لحكم ٌكون -2

  المحاكمة الى المدعوٌن والشاؼلٌن
 سرٌانه عدم او الثانوي المستؤجر على باالخبلء الحكم سرٌان لجهة العامة المانونٌة االحكام تطبك
  ضده للتنفٌذ الحكم لابلٌة ولجهة للمحاكمة دعوته عدم حالة فً علٌه
 
  الحكم تبلٌػ تارٌخ من اشهر ستة عن تزٌد وال شهرٌن عن تمل ال لبلخبلء مهلة المستؤجر ٌعطً -3
 
 ٌدفع وال به المحكوم التعوٌض اجراء دابرة اٌداعه بعد اال المإجر لصالح باالخبلء الحكم ٌنفذ ال -4
  المؤجور لكامل الفعلً االخبلء بعد اال التعوٌض هذا
 
 .التعوٌض وتحدٌد باالسترداد الماضً الحكم تنفٌذ حك الفرٌمٌن من لكل -5
 

 المستؤجر الى ٌدفع أن المانون هذا بؤحكام عمبل مؤجوره استرد الذي المالن على ٌترتب -7 المادة

 الذي الضرر بإثبات ملزما المستؤجر ٌكون ان دون المثل بدل اضعاؾ خمسة ٌعادل اضافٌا تعوٌضا
 :ادناه المبٌنة الحاالت فً وذلن اصابه

 
 من( ب)و( أ) الفمرتٌن فً عنهما المنصوص الؽاٌتٌن الحدى وفما استرد لد المؤجور كان اذا -1

 اربعة بمهلة الؽاٌة لتلن وفما مشروع مسوغ دون المالن ٌستعمله ولم المانون هذا من الخامسة المادة
 ثبلث الوجه ذلن فً  استعماله على مشروع مسوغ دون ٌستمر اولم االخبلء تارٌخ من اشهر

  االلل على سنوات
 
 الفمرة فً عنها المنصوص للؽاٌة وفما البناء واعادة الهدم اجل من استرد لد المؤجور كان اذا -2
 اخبلء تارٌخ من اشهر ستة بمهلة بالبناء المالن ٌشرع ولم المانون هذا من الخامسة المادة من( ج)

 بدون وذلن العمل فً الشروع تارٌخ من سنوات الثبلث الٌتجاوز  مهلة فً ٌتمه ولم مستؤجر اخر
 من واجره لصناعته او لتجارتة او الشخصً لسكنه المسترد المؤجور استعمل اذا او مشروع مسوغ
  اعبله المبٌنة اشهر الستة مهلة خبلل الؽٌر

 
 ٌباشر ولم الخامسة المادة من( د) الفمرة الحكام وفما موفما لجعله استرد لد المؤجور كان اذا -3

 ٌتمها ولم مستؤجر اخر اخبلء تارٌخ من أشهر ثبلثة مهلة فً ؼاٌته لتحمٌك الرامٌة االعمال المالن
 . مشروع مسوغ دون األكثر على اشهر ستة مهلة فً
 

 االٌجارات بدالت تزاد االعتبار بعٌن المضابٌة واالتفالات الرضابٌة الزٌادات أخذ مع -8  المادة

 : التالً النحو على 1967 سنة اٌار9 لبل المنشؤة العادٌة لبلبنٌة



 
 :للسكن المخصصة االماكن فً-1
 :1943 تموز اول لبل المعمودة االٌجارات -أ

  1974 سنة عن بالمبة10 بنسبة تزاد
  1975 سنة عن بالمبة 15 بنسبة تزاد
 1976 سنة عن بالمبة20 بنسبة تزاد
 1977 سنة عن بالمبة25 بنسبة تزاد
 
 بممدار تزاد 1953 سنة االول كانون 31و1943 سنة تموز اول بٌن المعمودة االٌجارات -ب

 . اعبله المبنٌة الزٌادة نصؾ
 
 : السكن لؽٌر المخصصة االماكن فً -2
 : 1943 سنة تموز اول لبل المعمودة االٌجارات -أ

 1974 سنة عن بالمبة 20 بنسبة تزاد
  1975 سنة عن بالمبة 25 بنسبة تزاد
  1976 سنة عن بالمبة 30 بنسبة تزاد
 1977 سنة عن بالمبة 40 بنسبة تزاد
 
 الٌها ٌضاؾ 1953 سنة االول كانون 31 و 1943 سنة تموز اول بٌن المعمودة االٌجارات -ب

 . السابمة( أ) الفمرة فً المبنٌة الزٌادة نصؾ
 
 ٌضاؾ 1963 سنة االول كانون 31 و 1954 سنة الثانً كانون اول بٌن المعمودة االٌجارات -ج

 . المذكورة الزٌادة ربع الٌها
 بدء بتارٌخ المستؤجر على ٌتوجب كان الذي االٌجار بدل مرة كل فً ٌعتمد الزٌادة حساب أجل من

 . المانون بهذا العمل
 على اعبله الممررة للزٌادة اخضاعه عدم ٌطلب ان السكن لؽٌر المخصصة األماكن لمستؤجر ٌحك
 . المانون هذا من 12 المادة الحكام وفما المحاكم تمدره عادال بدال ٌدفع ان
 

 30/6/1977 تارٌخ 7/77 للمانون وفما معدلة -9 المادة

 وتخضع 1977 سنة االول كانون 31 حتى تمدد سابك انذار كل من وبالرؼم الفٌبلت باستثناء
 رلم المانون من( 19) المادة بموجب فخمة الموصوفة االبنٌة اٌجارات المذكور المانون الحكام
 العاشرة المادة الحكام بدالتها وتخضع ، 1967 أٌار 9 بعد المنشؤة العادٌة واالبنٌة 29/67

 .الجدٌدة
 

 30/6/1977 تارٌخ 7/77 للمانون وفما معدلة -10 المادة

 : ٌلً كما اعبله التاسعة المادة بموجب المحددة االماكن اٌجارات بدالت تحدد
 
 بٌروت السنة فً لبنانٌة لٌرة االؾ ستة االصلٌة بدالتها تفوق ال التً االٌجارات عمود فً -1

 . خارجها االؾ واربعة



 على الحاصلة الرضابٌة الزٌادات ، 1974 الثانً كانون اول من اعتبارا تسترد وال ملؽات تعتبر
 الثانً كانون اول من االصلٌة بالبدالت بدالتها وتحدد 1970 االول كانون31 بعد البدالت تلن

 .  واحدة مرة%3 الٌها مضافا 1970 االول كانون 31 ولؽاٌة 1974
 
 تسترد وال تلؽى اعبله المذكورٌن المبلؽٌن احد االصلٌة بدالتها تفوق التً االٌجارات عمود فً -2

 الٌها مضافا 1970 االول كانون 31 بعد الحاصلة الزٌادات 1974 الثانً كانون اول من اعتبارا
 . واحدة مرة% 3
 

 مسوغ دون ضمنا او صراحة علٌها المتفك الخدمات بعض او كل المإجر ٌإد لم اذا -11 المادة

 لاضً ٌعٌنه خبٌر بواسطة منها التحمك صار والعة كل عن المإجر ٌطالب ان للمستؤجر ، مشروع
 . أشهر وستة شهرٌن اٌجار بدل بٌن ٌتراوح بتعوٌض ، المستعجله االمور

 . لضابً رسم الي خبٌر تعٌٌن طلب ٌخضع ال
 

 :  المانون هذا فً المبٌنة االخرى الحاالت الى باالضافة ، العادل البدل لنظام تخضع -12 المادة

 
 فً شابعة حصصا او ابنٌة مالكا ٌصبح او ٌكون معنوي او طبٌعً شخص الى المإجرة االماكن -1

 ٌدفعها التً االٌجار بدالت او االٌجار بدل اضعاؾ عشرة عن اٌجارها بدالت مجموع ٌزٌد ابنٌة
 .  له المإجر االماكن جمٌع عن
 
 سنة اٌار 9 بعد المنشؤة العادٌة االبنٌة فً او الفخمه االبنٌة فً السكن لؽٌر المإجرة االماكن -2

1967. 
 كل اهمٌة مراعاة مع المابمه الطوابك عدد على االرض لٌمة توزع ، العادل البدل حساب اجل من 

 على بالتحسنات التمدٌر هذا ٌتؤثر ان ودون الخاصه وظروفها وحاالتها االخرى الى بالنظر  منها
 اذا  خمسة على االرض لٌمة وتوزع ، الخاصه نفمته  على المستؤجر اجراها لد ٌكون التً انواعها

 من بالل الطوابك عدد حددت لد المنطمه فً البناء انظمة تكن لم ما طوابك خمسة من الل البناء كان
 . ذلن
 تفوق ال ان على المؤجور لٌمة من بالمبة 7 و 5 بٌن تتراوح صافٌة بنسبة العادلة البدالت تحدد

 .االصلٌة البدالت من بالمبة خمسٌن المادة هذه من الثانٌة الفمرة فً المبنٌة لبلماكن الزٌادة
 

 اٌار 9 بعد المنشؤ العادٌة االبنٌة وفً الفخمة االبنٌة فً المؤجور اخبلء طلب ٌجوز ال -13 المادة

 الرابعة المادة فً عنه المنصوص التمدٌد من االسماط حاالت فً اال السكن لؽٌر والمإجرة 1967
 . المانون هذا من

 المادة فً المبٌنة االسس و للشروط وفما المحدد العادل للبدل االبنٌة تلن اٌجارات عمود تخضع
 .السابمة عشرة الثانٌة

 

 ممدار حدد و السابمة الموانٌن بموجب العادل للبدل خاضعة كانت التً العمود فً -14 المادة

 تحدٌد طلب للمستؤجر او للمإجر ٌمكن ، المانون بهذا العمل تارٌخ لبل مبرمة باحكام فٌها البدل
 وٌبمى المانون هذا من عشرة الثانٌة المادة فً المبٌنة والشروط لبلسس وفما مجددا العادل البدل
 .الجدٌد البدل تحدٌد لؽاٌة سارٌا به المحكوم البدل



 

 دون للسكن المعد المإجور من لسما الؽٌر من اجروا الذٌن المستؤجرٌن جمٌع على -15 المادة

 وربع اثاث دون المإجر كان اذا ٌستوفونه الذي البدل نصؾ االخٌر لهذا ٌدفعوا ان المإجر موافمة
 .اثاث مع كان اذا البدل
 

 خمسة بممدار تخفض المضابٌة او الرضابٌة التخفٌضات االعتبار بعٌن االخذ مع -16 المادة

 .12/1977/ 31 ولؽاٌة 1974 الثانً كانون اول من اعتبارا بالمبة عشر
 
 لدور 1973 سنة االول كانون 31 و 1967 الثانً كانون اول بٌن المعمود االٌجار بدالت -1

 على انطبالها لعدم العادٌة االبنٌة بحكم اصبحت التً او 1967 اٌار 9 لبل المنشؤ العادٌة السكن
 بموجب تخفض لم والتً 29/67 رلم المانون من عشرة التاسعة المادة فً المبٌنة المواصفات

 . السابمة  الموانٌن
 كانون اول من اعتبارا والمستؤجرة 1967 سنة اٌار 9 بعد المنشؤ العادٌة السكن دور بدالت -2

 . 1973 سنة الثانً
 رخصة تارٌخ من سنوات اربع مرور بعد اال المادة هذه فً عنه المنصوص التخفٌض ٌطبك ال -3

 . االشؽال
 

 طلب العادٌة االبنٌة فً للمإجر ٌجوز ال ، محلٌه عادة او سابك اتفاق من بالرؼم -17 المادة

 ٌمكن انه على ممداره لزٌادة البدل بتمسٌط التذرع او اشهر ثبلثة عن مدةتزٌد عن مسبما البدل
 انمضاء بعد وذلن وسلفا مشاهرة االٌجار بدل ٌدفع ان محلٌة عادة او اتفاق كل من بالرؼم للمستؤجر

 . االولى التعالدٌة السنة
 

 العمل لبل ملهى او فندلٌة مإسسة او مطعما المإجرة االماكن فً للمالن ٌجوز ال -18 المادة

 من وٌعتبر البناء بمتانة تضر ال ان شرط ، التحسٌنات اجراء فً للمستؤجر معارضة المانون بهذا
 و الباردة الجارٌة المٌاه واجهزة االنابٌب تركٌب ، المركزٌة التدفبة الهواء تكٌٌؾ:  المبٌل هذا

 او الصحٌة التجهٌزات الموسٌمى و التلفزٌون و  الرادٌو  تمدٌدات ، الكهربابٌة االشؽال الساخنة
 . والدٌكور الزخرفة اشؽال وتوابعه المطبخ تجهٌز المصعد تركٌب للحرٌك المضادة

 االمور لاضً امام المإجر ٌستحضر ان المادة هذة احكام من االفادة فً ٌرؼب الذي المستؤجر على
 لتمكٌن تحدٌدها علٌه ٌجب والتً اجرابها فً ٌرؼب التً االعمال ٌجري بان ستبذانه ال المستعجله
 ان ٌمكن التً المخاطر جمٌع ضد تامٌن عمد ٌجري وان ، ومبلءمتها لانونٌتها تمدٌر من المحكمة

 .ذلن المإجر الٌه طلب اذا فٌما وذلن بها ٌموم التً االشؽال عن تنتج
 حساب فً وال االسترداد تعوٌض حساب فً المادة هذة بموجب الحاصلة التحسٌنات لٌمة التدخل
 . الؽٌر من المإسسة بٌع حال فً العادل البدل
 

 تنفٌذ ٌولؾ ال مستحك اٌجار دفع لعدم المؤجور باخبلء الماضً الحكم استبناؾ ان -19 المادة

 او باالخبلء الماضً الحكم فً المحدد او به المحكوم البدل نصؾ باٌداع ٌمترن لم ما الحكم ذلن
 . ممبول مصرؾ من كفاله بتمدٌم

 



 المانون احكام المانون هذا تنفٌذ عن الناشبه المنازعات و الدعاوى جمٌع فً تطبك - 20 المادة

 اال بشؤنها الصادره االحكام تمبل وال المهل بتمصٌر المتعلمة 1938 سنة شباط اول بتارٌخ الصادر
 . واالستبناؾ االعتراض
 المانون هذا من عشرة الثامنة المادة فً عنها المنصوص المستعجله االمور لاضً صبلحٌة باستثناء

 المسابل وٌجمع ، واالشؽال االٌجارات بدعاوي للفصل عامة والٌة المدنً المنفرد بالماضً تناط ،
 بالطرٌمة الٌة المرفوعة المضاٌا فً وٌنظر ، علٌه وتعرض  تبلزمها التً والدفوع والطلبات
 السنة فً لٌرة الؾ عشر الخمسة على ٌزٌد خطً بعمد الوارد المؤجور بدل كان واذا المستعجله

 . عٌنها بالطرٌمة بالدعوى تنظر ان علٌها التً البداٌة لمحكمة الوالٌة تعود
 

 1968 سنة اٌار 4 تارٌخ 9783 رلم بالمرسوم الصادر المانون احكام تطبك - 21 المادة

 فً المسجله االٌجار سندات فً المعٌنة البدالت لتحصٌل الخطٌة والتعهدات العمود تنفٌذ المتعلك
 .البلدٌة دوابر

 

 :  المانون هذا احكام من تستثنى -22 المادة

 . لها التابعة والمبانً الزراعٌة االراضً -1
 
 لسكن االبنٌة اصحاب او الصناعٌة او التجارٌة المإسسات او الشركات لدمتها التً المساكن -2

 . النواطٌر او الحراس او العمال او المستخدمٌن
 
 بما تتصؾ والتً المانون هذا نشر بعد للتؤجٌر صالحة وتصبح انشاإها ٌتم او ستنشؤ التً االبنٌة -3

 : ٌلً
 
  وحمام ومطبخ طعام وؼرفة استمبال ولاعة ثبلث او نوم ؼرفتً من اكثر من تتؤلؾ ال ان -أ

  عادٌة  كهربابٌة وتمدٌدات جار ماء -ب
  االراضً الطابك الى باالضافة طابمٌن من مإلفا البناء ٌكون عندما ، كهربابً مصعد -ج
 وٌجب االرضً الطابك الى باالضافة طابمٌن من اكثر من مإلفا ٌكون عندما البناء فً ٌمٌم بواب -د
  البناء هذا على االشراؾ من ٌمكنه مكان فً مستمرة الامتة تكون ان
 االٌجار بدالت على ٌضٌؾ ان المادة هذة من الثالثة المفرة فً الٌها المشار االبنٌة لمالن ٌجوز ال

  االشؽال رخصة تارٌخ على سنوات اربع مرور بعد وذلن سنوٌا بالمبة ثبلثة من اكثر
 . المانون هذا لبل المنشؤ الفخمة لبلبنٌة العابدة االخبلء احكام االبنٌه هذه على تطبك

 
 : التالٌه المواصفات فٌها تتوافر التً و المانون بهذه العمل بعد المنشؤة الفخمه األبنٌه  -4
 األلل على سنه كل من آذار 31 لؽاٌة الثانً تشرٌن15 من منتظمه بصورة ٌعمل للتدفبه جهاز -أ

 . تؤمٌنه نفمات ٌتحمل المستؤجر كان وان
 وان األلل على سنه كل من اٌلول 30 لؽاٌة حزٌران15من منتظمه بصورة ٌعمل للتبرٌد جهاز_ ب
 . تؤمٌنه نفمات ٌتحمل المستؤجر كان
 شمه عشر ست من والل طابمٌن من اكثر من مإلفا البناء كان اذا واحد كهربابً مصعد_ ج

 الشمك عدد زاد اذا مصاعد وثبلث شمه وثبلثٌن عشرة ست بٌن الشمك عدد تراوح اذا ومصعدٌن
 . الثبلثٌن عن



 . السنه طوال الٌها المٌاه وصول ٌإمن شمه لكل خاص خزان او المٌاه جهاز -د
 كان وان خاص جهاز بواسطه ٌإمن منتظمه بصورة السنه طوال انمطاع دون جار ساخن ماء_ه

 . تامٌنه نفمات ٌتحمل المستؤجر
 . البناٌه مدخل عند شمه لكل برٌد وصندوق شمه بكل مباشر ٌتصل انترفون_ و
 . شمه لكل سٌاره مولؾ_ ز
 ٌمكنه مكان وفً مستمره بصورة البناٌه مدخل عند خاص مكان فً وممٌم متفرغ بواب_ ح

 .المدخل على الفعلً األشراؾ
         

 : التالٌه المواصفات فٌها تتوفر والتً المانون بهذا العمل بعد المنشآة الفٌبلت -5
 ومرآب حدٌمه وله واحد لمستؤجر للسكن ومإجر اكثر او اثنٌن او واحد طابك من مإلؾ بناء كل

 . تامٌنها نفمات ٌتحمل المستؤجر كان وان الساخنه المٌاه ٌإمن خاص وجهاز للتدفبه وجهاز
 سنه حره العمود تبمى للسكن المإجرة و المانون هذا صدور بعد المنشؤه الفخمه األبنٌه و الفٌبلت فً

 .فسنه
 
 .العامه الدوله امبلن -6
 

 فً الٌها المشار و العادٌه األبنٌه سنوات خمس لمدة المبٌنة األمبلن ضرٌبة من تعفى -23 المادة

 بها المتعلمة البناء رخص على اصحابها ٌحصل التً, العشرٌن و الثانٌة المادة او الثالثة الفمرة
 . المانون بهذا العمل مده خبلل فً بؤشؽالها الترخٌص على وٌحصلون وٌنجزونها

 منه المدفوعة البناء رخصه ٌسترد أن السابمة الفمرة ألحكام وفما أالعفاء من استفاد لمن وٌحك
 ان له فٌحك الحد هذا عن الرسم زاد أما لبنانً لٌره األلفً عن ٌزٌد ال الرسم هذا كان اذا بكامله
 . الزٌادة لٌمة نصؾ ألٌها مضافا الرسم من األولى لٌرة االلفً ٌسترد

 

 .مضمونه مع المإتلفة ؼٌر أو المانون لهذا المخالفة المانونٌة األحكام جمٌع تلؽى -24 المادة

 

 الثانً كانون أول من اعتبارا أحكامه وتسٌري الرسمٌة الجرٌدة فً المانون هذا ٌنشر -25 المادة

 . 1974 سنه
 1974 آذار 25 فً بعبدا                                                              
 فرنجٌة سلٌمان: األمضاء                                                             

  الجمهورٌة ربٌس عن صدر
  الوزراء مجلس ربٌس

  الصلح الدٌن تمً:  االمضاء
  العدل وزٌر                                                            
 الخلٌل كاظم:  االمضاء                                                            

 تعديم بعض احكاو قإٌَ االيجاراث رقى 74/10 تاريخ 1974/3/25

 قإٌَ رقى 77/7  - صادر في 1977/6/30

 



 ، النواب مجلس الر
 : نصه التالً المانون الجمهورٌة ربٌس وٌنشر

 

 30/6/1977 تارٌخ 86 االشتراعً للمرسوم وفما معدلة -1 المادة

 : التالً الوجه على الثالثة المادة من االولى الفمرة عدلت
 :  التمدٌد من ٌستفٌد

 
 الحرة المهن من مهنة ٌمارس مستؤجر من التنازل طرٌك عن المؤجور الٌه آل من كل - اوال 

 ذاتها الحرة المهنة له المتنازل ٌمارس ان وشرط المتوفً المستؤجر هذا ورثة من او بمانون المنظمة
 . حصولها من االكثر على اشهر ستة تتعدى ال مهلة ،فً الوفاة حال لً ، التنازل ٌجري وان
 

 حسب المستؤجر محل ٌحل من الى باالضافة ، األجور تركه او المستؤجر وفاة حال وفً - ثانٌا
 (. تعدٌل بدون والبالً: ) العام المانون احكام

 

 -2 المادة
 الرابعة المادة من(أ) الفمرة فً علٌها المنصوص االنذارات ،مهل 1976 تموز31 حتى تمدد -1
 . 10/74 رمك االٌجارات لانون من
 . 1975 نٌسان 13 لبل المانونٌة مدتها استوفت التً االنذارات التمدٌد هذا ٌشمل ال
 
 االٌجارات لانون من الرابعة المادة من( و)و( ه) الفمرتٌن ، 1976 اول كانون 31 حتى ٌولؾ -2

 . فٌها الحددة الحبلت فً المانونً التمدٌد فً المستؤجر حك باسماط المعلمة ، 10/74 رلم
 الفمرات فً عنها المنصوص المؤجور ترن مدة فٌها تكون التً الحاالت التولؾ هذا ٌشمل ال
 .  1975 نٌسان 13 لبل اكتملت لد( و)و(ه)
 

 االٌجارات عمود 1977 اول كانون31 وحتى اضافه اٌة دون سنوٌا البدل بنفس تمدد -3 المادة

 بعد المنزلً باالثاث فٌها ٌحتفظون او مستؤجروها ٌشؽلها التً للسكن المعدة االبنٌة فً الموسمٌة
 .  الموسمٌة االٌجار مدة انهاء
 

 :  التالٌة االحكام بها وتستبدل 10/74 رلم االٌجارات لانون من التاسعة المادة تلؽى -4 المادة

 الحكام وتخضع 1977 االول كانون31 حتى تمدد سابك انذار كل من وبالرؼم الفٌبلت باستثناء 
 29/67 رلم المانون من( 19) المادة بموجب فخمة الموصوفة االبنٌة اٌجارات المذكور المانون
 . الجدٌدة العاشرة المادة الحكام بدالتها تخضع ،و1967 اٌار 9 بعد المنشؤة العادٌة واالبنٌة

 

 : التالٌة باالحكام وتستبدل العاشرة المادة تلؽى -5 المادة

 : ٌلً كما اعبله التاسعة المادة بموجب المحددة االماكن اٌجارات بدالت تحدد:  الجدٌدة 10 المادة
 
 بٌروت فً السنة فً لبنانٌة لٌرة االؾ ستة االصلٌة بدالتها تفوق ال التً االٌجارات عمود فً -1

 .  خارجها االؾ واربعة



 على الحاصلة الرضابٌة الزٌادات ، 1974 الثانً كانون اول من اعتبارا تسترد وال ملؽاة تعتبر
 الثانً كانون اول من االصلٌة بالبدالت بدالتها وتحدد 1970 االول كانون31 بعد البدالت تلن

 مرة% 3 الٌها مضافا 1977 اول كانون31 ولؽاٌة 1974 الثانً كانون 31 ولؽاٌة 1974
 .واحدة

 
 تسترد وال تلؽى اعبله المذكورٌن المبلؽٌن احد االصلٌة بدالتها تفوق التً االٌجارات عمود فً -2

 1970 االول كانون 31 بعد الحاصلة الزٌادات 1974 الثانً كانون اول من اعتبارا
 

 . الرسمٌة الجرٌدة فً نشره فور المانون بهذا ٌعمل -6 المادة

 
  1977  سنة حزٌران 30 فً بعبدا

  سركٌس الٌاس:  االمضاء
  الجمهورٌة ربٌس عن صدر
  الوزراء مجلس ربٌس

  الحص سلٌم:  االمضاء
  العدل وزٌر
 روفاٌل فرٌد االمضاء

 

 

 

 تعهيق بعض انًٓم انًتعهقت بأحكاو االيجاراث

 يزسٕو اشتزاعي رقى 148 - صادر في 1977/12/31

 
  الجمهورٌة ربٌس ان
 الدستور على بناء
 (. اشتراعٌة مراسٌم اصدار حك الحكومة منح) 11/8/1977 تارٌخ 8/77 رلم المانون على بناء
 المرسوم على بناء(. 25/3/1974 تارٌخ 10/74 رلم المانون) االٌجارات لانون على بناء

 (. االحداث اثر على المستؤجر مع المالن عبللات تنظٌم) 8/2/1977 تارٌخ 7 رلم االشتراعً
 .  الدولة شورى مجلس استشارة وبعد
  العدل وزٌر التراح على بناء
 .  31/12/1977 بتارٌخ الوزراء مجلس موافمة وبعد
 :  ٌؤتً ما ٌرسم

 

 االنذارات مهل مفعول 31/1/1978 وتارٌخ 21/2/1977 تارٌخ بٌن حكما ٌعلك -1 المادة

 .  االٌجار بدالت بدفع المتعلمة
 .  1/2/1978 تارٌخ من ابتداء السرٌان الى المهل هذه تعود
 



 وضعت والتً ، بٌروت لمدٌنة التجاري الوسط منطمة فً الكابنة المبنٌة االمبلن فً -2 المادة

 االنذارات مهل مفعول 30/6/1978 وتارٌخ 21/2/1977 تارٌخ بٌن حكما ٌعلك ، الدرس تحت
 . االٌجار بدالت بدفع المتعلمة
 . 1/7/1978 تارٌخ من ابتداء السرٌان الى المهل هذه تعود
 

 بدء االشتراعً المرسوم بهذا العمل وتارٌخ 21/2/1977 تارٌخ بٌن حكما ٌعلك -3 المادة

 تارٌخ 7 رلم االشتراعً المرسوم من 14و 10 المادتٌن فً علٌها المنصوص المهل سرٌان
 تارٌخ 10/74 المانون)  اإلٌجارات لانون من الرابعة المادة من" و" الفمرة ومفعول 8/2/1977

25/3/1974 ) 
 . 1/1/1978 تارٌخ من ابتداء السرٌان الى المهل هذه تعود
 

 1/1/1978 من اعتبارا به وٌعمل  الرسمٌة الجرٌدة فً االشتراعً المرسوم هذا ٌنشر -4 المادة

 
 1977 االول كانون 31 فً بعبدا     
 سركٌس الٌاس االمضاء     

 

 

 

 احكاو االيجاراث

  قإٌَ رقى 22 - صادرفي 1983/8/26

 
 النواب، مجلس الر

 :نصه التالً المانون الجمهورٌة ربٌس وٌنشر
 

 لجنة صٌاؼته واعادت عدلته كما االٌجارات احكام 20/82 رلم المانون صدق - وحٌدة مادة

 تارٌخ 641 رلم بالمرسوم الوارد المعجل المانون مشروع على بناء والعدل، االدارة
28/2/1983. 

 .منه 41 المادة فً المحدد التارٌخ من ابتداء احكامه تسري ان على نشره، بعد به وٌعمل
 

 1983 آب 26 فً بعبدا     
 الجمهورٌة ربٌس عن صدر الجمٌل امٌن: االمضاء     
 الوزان شفٌك: الوزراءاالمضاء مجلس ربٌس
 شٌخانً روجٌه: االمضاء العدل وزٌر

 قإٌَ رقى 82/20  - احكاو االيجاراث

 انباب االٔل - عمٕد ايجاس االياكٍ انسكُيت

 



 السكنٌة، االماكن بمثابة وتعتبر المانون، هذا الحكام السكنٌة االماكن اٌجار عمود تخضع -1 المادة

 سٌاحً مكتب اعمال او حرفً نشاط او حرة مهنة ولممارسة للسكن واحد آن فً المإجرة االماكن
 .به مرخص

 

 :المانون هذا احكام من تستثنى -2 المادة

 .لها التابعة والمبانً الزراعٌة االراضً اٌجار عمود -أ
 بهذا العمل تارٌخ بعد المعمودة واالشتاء االصطٌاؾ الماكن العابدة الموسمٌة االٌجار عمود -ب

 .عشرة السادسة المادة احكام مراعاة مع المانون
 .المانون هذا الحكام خاضعة فتبمى االماكن لهذه السنوٌة االٌجار عمود اما 

 البناٌات اصحاب او والصناعٌة التجارٌة المإسسات او الشركات تمدم بموجبها التً العمود -ج
 .ببدل او مجانا واجرابها مستخدمٌها لسكن اماكن

 :التالٌة المواصفات فٌها تتوافر والتً 25/3/1974 بعد المنشؤة الفٌبلت اٌجار عمود -د
 حدٌمة ولها واحد لمستؤجر للسكن ومإجرة اكثر او اثنٌن او واحد طابك من مإلفة تكون ان 

 نفمات ٌتحمل المستؤجر كان وان الساخنة المٌاه ٌإمن خاص وجهاز للتدفبة وجهاز ومرآب
 .االساسً االٌجار بدء بتارٌخ المواصفات هذه توافر شرط تؤمٌنها

 ممطوعا تعوٌضا للمستؤجر ٌدفع المستثناة الفٌبلت اٌجار عمد تجدٌد فً المالن ٌرؼب لم اذا - 
 .االخٌرة السنة بدل اضعاؾ ستة اٌجار بدل ٌعادل

 .والبلدٌات للدولة العامة االمبلن اشؽال هـ
 .سٌاحٌا المصنفة المفروشة بالشمك المتعلمة االٌجار عمود -و
 

 :التمدٌد فً -3 المادة

 لؽاٌة تمدد اعبله، الثانٌة بالمادة المحددة االستثناءات مراعاة ومع مخالؾ سابك اتفاق كل من بالرؼم
 االماكن اٌجار عمود المانون، هذا فً الواردة واالحكام الشروط ضمن ،1985 االول كانون 31

 .به العمل خبلل ستعمد والتً المانون هذا صدور لبل الممدة او المعمودة السكنٌة
 ٌعلن ان على فٌه حمه عن ٌتنازل ان االخٌر لهذا وٌحك المستؤجر، لمصلحة فسنة سنة التمدٌد ٌسري
 مكشوفة برٌدٌة بطالة بموجب وذلن المؤجور تركه من االلل على شهرٌن لبل التمدٌد بعدم رؼبته

 .العدل الكاتب بواسطة كتاب بموجب ٌبلؽه او المإجر الى ٌوجهها باالستبلم اشعار مع مضمونة
 
 

 :الزٌادة فً -4 المادة

 :التالً النحو على االٌجار بدالت تزاد
 :1/1/1954 لبل المعمودة االٌجارات - اوال

  على سنوات اربع خبلل تدرٌجٌا الزٌادة هذه وتتوجب% 75 بنسبة العمود هذه بدالت تزاد       
 :التالً النحو       
 .1982 سنة عن( بالمبة وعشرٌن خمسة%)25       
 .1983 سنة عن( بالمبة وثبلثٌن خمسة% )35       
 .1984 سنة عن( بالمبة خمسون% )50       
 .1985 سنة عن( بالمبة وسبعٌن خمسة% )75       

 



 االول كانون 31و 1954 الثانً كانون اول بٌن الممددة والعمود المعمودة االٌجارات - ثانٌا
1961: 
  اربع خبلل تدرٌجٌا الزٌادة هذه وتتوجب( بالمبة ستون% )60 بنسبة العمود هذه بدالت تزاد       
 :التالً النحو على سنوات       
 .1982 سنة عن( بالمبة عشر خمسة% )15      
 .1983 سنة عن( بالمبة ثبلثون% )30      
 .1984 سنة عن( بالمبة واربعٌن خمسة% )45      
 .1985 سنة عن( بالمبة ستون% )60     
 

 االول كانون 31 و 1962 الثانً كانون اول بٌن الممددة والعمود المعمودة االٌجارات - ثالثا
1966: 
% )اربعون بالمبة( وتتوجب هذه الزٌادة تدرٌجٌا خبلل 40تزاد بدالت هذه العمود بنسبة        
 اربع 
 سنوات على النحو التالً:       

 .1982%)عشرة بالمبة( عن سنة 10 
 .1983% )عشرون بالمبة( عن سنة 20 
 .1984% )ثبلثون بالمبة( عن سنة 30 
 .1985% )اربعون بالمبة( عن سنة 40 

 
كانون االول  31و  1967االٌجارات المعمودة والعمود الممددة بٌن اول كانون الثانً  -رابعا 
1972: 
% )عشرون بالمبة( وتتوجب هذه الزٌادة تدرٌجٌا خبلل 20تزاد بدالت هذه العمود بنسبة         
 اربع 

 :وات على النحو التالًسن 
 .1982% )خمسة  بالمبة( عن سنة 5 
 .1983% )عشرة بالمبة( عن سنة 10 
 .1984% )خمسة عشرة بالمبة( عن سنة 15 
 .1985% )عشرون بالمبة( عن سنة 20 

 
من اجل حساب الزٌادة ٌعتمد فً كل مرة بدل االٌجار الذي كان ٌتوجب على المستؤجر بتارٌخ 

( وتإخذ الزٌادات واالتفالات الرضابٌة الحاصلة بعد العمل بالمانون 20/82نون )رلم العمل بهذا الما
( بعٌن االعتبار بحٌث ٌبمى ما زاد منها على الزٌادة المانونٌة حما مكتسبا للمإجر وما 10/74)رلم 

 نمص عنها ٌتوجب على المستؤجر.
 
 

 فً التخفٌض: -5المادة 

 النحو التالً: تخفض بدالت االٌجارات المعمودة على
 :31/12/1975و  1/7/1975بدالت اٌجار العمود بٌن  -اوال 

 %)خمسة عشر بالمبة(. 15تخفض بدالت هذه العمود بنسبة        



 
 :31/12/1976و  1/1/1976بدالت اٌجارات العمود بٌن  -ثانٌا 

 % )عشرٌن بالمبة(.20تخفض بدالت هذه العمود بنسبة        
 

 :31/12/1978و  1/1/1977اٌجارات العمود بٌن بدالت  -ثالثا 
 بالمبة. 25تخفض بدالت هذه العمود بنسبة        

 
 وتارٌخ نشر المانون: 1/1/1979بدالت اٌجارات العمود بٌن  -رابعا 
 بالمبة. 30تخفض هذه العمود بممدار         

 
ٌجار المعمودة من ال تشمل احكام التخفٌض المنصوص علٌها فً بنود هذه المادة عمود اال

وحتى تارٌخ نشر هذا المانون اذا كانت بدالت اٌجار عمودها خبلل هذه المدة ال  1/7/1975
 او ال تتجاوز بدل المثل لهذه السنة. 1974تتجاوز بدالت عمودها لعام 

او بدل المثل فبل ٌجوز ان  1974اما اذا زادت بدالت هذه العمود على بدالت اٌجار عمودها لعام 
 دى التخفٌض عند االلتضاء، الزٌادة.ٌتع
 
 

 -6المادة 
للمالن ان ٌطلب الجل سكنه او سكن احد اوالده استرداد بناء اجره للسكن شرط ان ٌثبت وجود  -أ

ضرورة عابلٌة تضطره الى استرداده وان ال ٌكون هو او من ٌطلب االسترداد لمصلحته مالكا 
 معادال فً مستواه للعمار المطلوب استرداده.عمارا اخر ومبلبما صالحا للسكن ؼٌر مشؽول و

وللمالن ان ٌطلب االسترداد لمؤجور مبلصك للمسكن الذي ٌمٌم فٌه اذا كانت الؽاٌة من  
 االسترداد ضم المؤجور المسترد لسكنه وجعله مسكنا مإمنا لحاجٌات العابلة.

تمدره المحاكم على ان ال ٌترتب على المالن طالب االسترداد ان ٌدفع للمستؤجر تعوٌضا عادال  
ٌنمص عن سبعة امثال الفرق بٌن البدل الذي كان ٌدفعه المستؤجر بتارٌخ الامة الدعوى وبدل 

 المثل الذي تمدره المحاكم وان ال ٌزٌد هذا الفرق عن عشرة امثاله.
ره او للمالن صاحب المستشفى او المإسسة التربوٌة او التعلٌمٌة او المٌتم المؤجور لسم من عما -ب

عماراته المتبلصمة لؽٌر هذه الؽاٌة ان ٌسترد هذا المسم شرط اضافته الى االصل او استعماله 
 الؼراض المإسسة.

ٌترتب على طالب االسترداد فً هذه الحالة ان ٌدفع تعوٌضا عادال تمدره المحاكم وفما لبلسس  
ا للسكن واذا كان ذلن المسم المبٌنة فً الفمرة السابمة اذا كان المسم المطلوب استرداده مؤجور

مإجرا لؽٌر السكن فٌضاؾ الى التعوٌض المبٌن اعبله تعوٌض اخر تمدره المحاكم ٌوازي 
الخسارة التً ٌتعرض لها المستؤجر من جراء االسترداد )كبدل الخلو وخسارة المولع او 

 الزبابن وتولؾ المشروع وؼٌرها...(
هدمه والامة بناء جدٌد مكانه وله من اجل الامة للمالن ان ٌطلب استرداد المؤجور الجل  -ج

انشاءات جدٌدة ان ٌطلب استرداد البناء المابم على السطح اذا كان هذا البناء ال ٌشؽل على 
 االلل نصؾ المساحة التً ٌسمح المانون البناء فٌها او اذا اراد الامة طابمٌن جدٌدٌن فاكثر.

 الناحٌة الفنٌة اللامة االنشاءات الجدٌدة. ٌشترط ان ٌكون استرداد البناء ضرورٌا من 



للمالن الذي ٌرؼب بانشاء طابك فوق بنابه المؤجور ان ٌطلب استرداد المسم الضروري فنٌا  
 اللامة االنشاءات الجدٌدة.

ٌترتب على المالن طالب االسترداد وفما للفمرة ج ان ٌدفع للمستؤجر تعوٌضا عادال تمدره  
عن عشرة امثال الفرق بٌن بدل االٌجار الذي كان ٌدفعه المستؤجر  المحاكم على ان ال ٌنمص

بتارٌخ الامة الدعوى وبدل المثل الذي تمدره المحاكم وان ال ٌزٌد هذا الفرق عن اثنً عشر 
 مثبل واذا كان المكان مإجرا للسكن.

حرة  اذا كان المؤجور مإجرا للسكن وللممارسة مهنة حرة فً آن معا )تجارة، صناعة، مهنة 
او ما شابه( ٌترتب على المالن باالضافة الى التعوٌض المبٌن اعبله تعوٌض اخر تمدره 

المحاكم ٌوازي الخسارة التً ٌتعرض لها المستؤجر من جراء االخبلء كبدل الخلو وخسارة 
 المولع والزبابن وتولؾ االعمال وؼٌرها.

ٌض على اساس ممداره بتارٌخ صدور فً جمٌع حاالت االسترداد لماء تعوٌض، ٌحدد مبلػ التعو -د
 الحكم النهابً بداٌة او استبنافا فً ضوء العناصر التمدٌرٌة المتوافرة فً الدعوى.

 هـ تطبك احكام هذه المادة على المضاٌا التً لم تمترن بحكم مبرم بتارٌخ بدء العمل بهذا المانون.
 
 

ٌترتب على المالن الذي استرد مؤجوره عمبل باحكام هذا المانون ٌعادل خمسة اضعاؾ  -7المادة 

 بدل المثل دون ان ٌكون المستؤجر ملزما باثبات الضرر الذي اصابه وذلن فً الحاالت المبٌنة ادناه.
ة اذا كان المؤجور لد استرد وفما الحدى الؽاٌتٌن المنصوص عنها فً الفمرتٌن أ و ب من الماد -1

السادسة من هذا المانون ولم ٌستعمله المالن دون مسوغ مشروع وفما لتلن الؽاٌة بمهلة اربعة 
اشهر من تارٌخ االخبلء او لم ٌستمر دون مسوغ مشروع على استعماله فً ذلن الوجه ثبلث 

 سنوات على االلل.
صوص عنها فً الفمرة ج اذا كان المؤجور لد استرد من اجل الهدم واعادة البناء وفما للؽاٌة المن -2

من المادة السادسة من هذا المانون ولم ٌشرع المالن بالبناء بمهلة ستة اشهر من تارٌخ اخبلء 
مستؤجر ولم ٌتممه فً مهلة ال تتجاوز االربع سنوات من تارٌخ الشروع فً العمل وذلن بدون 

او لصناعته واجره مسوغ مشروع او اذا استعمل المؤجور المسترد لسكنه الشخصً او لتجارته 
 من الؽٌر خبلل مهلة الستة اشهر المبٌنة اعبله.

 
 

 االٌجار الثانوي والتنازل: -8المادة 

ال ٌجوز للمستؤجر التنازل عن المؤجور او تؤجٌره كلٌا او جزبٌا اال بموافمة المالن الخطٌة 
 وبالشروط التً ٌتفك علٌها.

مل عمد اجارته شمة او اكثر من شمة ؼٌر اذا تنازل المستؤجر االصلً عن المؤجور الذي ٌش
مفروشة فً البناء الواحد او اجر هذه الشمك كلها او بعضها ؼٌر مفروشة للسكن، وكان مرخصا له 

بذلن من عمد االٌجار او فً حكم المانون، من مستؤجرٌن ثانوٌٌن ٌستفٌد المتنازل لهم او 
ل المستؤجر االصلً وتصبح عبللتهم مباشرة المستؤجرون الثانوٌون من التمدٌد المانونً وٌحلون مح

 مع المالن.
وفً حال التؤجٌر الثانوي الجزبً بموافمة المالن، تبمى العبللة التؤجٌرٌة محصورة بٌن المالن 

 والمستؤجر االصلً وتنتهً مدة االٌجار الثانوي بانتهاء مدة االٌجار االصلً.



وي فً كل دعوى تمام بوجه المستؤجر االصلً، على المالن ان ٌدعو الى المحاكمة المستؤجر الثان
وٌكون للحكم الصادر بوجه المستؤجر االصلً لوة المضٌة المحكوم بها بوجه المستؤجر الثانوي، 
على انه ٌحك للمستؤجر الثانوي مطالبة المستؤجر االصلً بالتعوٌض فً حال ثبوت سوء نٌة او 

 خطؤ او اهمال هذا االخٌر.
 
 

 من التمدٌد:االسماط  -9المادة 

ٌسمط حك المستؤجر بالتمدٌد وٌفسخ عمد االٌجار وٌحكم على المستؤجر او من ٌحل محله باالخبلء 
 فً الحاالت التالٌة:

اذا لم ٌدفع ما استحك علٌه من بدل االجارة وذلن خبلل شهرٌن بعد تبلؽه بنفسه او بواسطة احد  -أ
الٌه بموجب بطالة برٌدٌة مكشوفة مضمونة  افراد عابلته الراشدٌن الممٌمٌن معه انذارا موجها

مع اشعار باالستبلم او بموجب كتاب موجه الٌه بواسطة الكاتب العدل او بموجب انذار صادر 
 عن دابرة االجراء وفما لما نصت علٌه المادة الثالثة والثبلثٌن من هذا المانون.

ة ٌتم التبلٌػ بواسطة النشر فً فً حال تعذر اجراء التبلٌؽات المشار الٌها فً الفمرة السابم 
جرٌدتٌن مجلٌتٌن ٌومٌتٌن ٌعٌنهما لاضً االمور المستعجلة بعد تثبته من تعذر التبلٌػ وذلن 

بناء على طلب المإجر باستدعاء ال ٌخضع الي رسم لضابً وتلصك صورة االنذار على باب 
 لة نشر او لصك.المؤجور بواسطة مباشر. وتسري مهلة الشهرٌن من تارٌخ حصول اخر معام

 ٌتحمل المستؤجر نفمات كافة هذه المعامبلت. 
اذا اساء استعمال المؤجور بان احدث فٌه تخرٌبا ؼٌر ناشا عن االستعمال العادي او استعمله  -ب

 على وجه مضر ٌتنافى وشروط العمد دون موافمة المإجر الصرٌحة.
المهنة الحرة لمهتنه فً لسم من ال تعتبر اساءة استعمال للمؤجور ممارسة المستؤجر صاحب  

المؤجور المخصص لسكنه، وفً هذه الحالة ال ٌحك للمالن مطالبة المستؤجر باي تعوٌض كما 
 ال ٌحك للمستؤجر مطالبة المالن باي تعوٌض عنها فً حاالت االسترداد.

ال تضر ال تعتبر اساءة استعمال للمؤجور التجهٌزات التً ٌمٌمها المستؤجر على نفمته شرط ان  
بمتانة البناء وٌعتبر من هذا المبٌل أعمال تركٌب المصعد، تؤمٌن التدفبة او التبرٌد او تكٌٌؾ 

 الهواء او الماء الساخن او اشؽال الزخرفة والدٌكور.
باستثناء اعمال الزخرفة والدٌكور على المستؤجر الذي ٌرؼب فً االفادة من احكام هذه المادة  

لماضً المنفرد المدنً الستبذانه بان ٌجري االعمال التً ٌرؼب فً ان ٌستحضر المإجر امام ا
 اجرابها والتً ٌجب علٌه تحدٌدها لتمكٌن المحكمة من تمدٌر لانونٌتها ومبلءمتها.

ٌتحمل المستؤجر او المستؤجرون نفمات عمد تؤمٌن ضد جمٌع المخاطر التً ٌمكن ان تنتج عن  
االعمال المذكورة آنفا ونفمات اعادة الحال الى ما كانت علٌه االشؽال التً ٌمومون بها ونفمات 

فً السام البناء التً تكون لد تضررت بسبب االعمال دون ان ٌكون لهم الحك بالرجوع على 
 المالن للمطالبة بها او بمسم منها ال اثناء اشؽالهم المؤجور وال بتارٌخ انتهاء هذه االشؽال.

صلة من جراء االعمال المذكورة فً هذه الفمرة ب لتمدٌر بدل ال تدخل لٌمة التحسٌنات الحا 
 المثل فً حساب تعوٌض االسترداد وال فً حساب البدل العادل.

اذا تنازل عن المؤجور او اجره كلٌا او جزبٌا، دون موافمة المالن المنصوص علٌها فً المادة  -ج
ء على المستؤجر الثانوي او الثامنة من هذا المانون وفً هذه الحالة ٌسري الحكم باالخبل

 المتنازل له مع حفظ حمه بالتعوٌض، عند االلتضاء على المستؤجر االصلً.



اذا انشؤ المستؤجر بناء للسكن او شؽر له او تملن بناء شاؼرا ٌملن ثبلثة ارباعه على االلل  -د
 المرٌة ذاتها. وٌكون صالحا ومبلبما لسكنه ومعادال لمستوى المؤجور الذي ٌشؽله فً المدٌنة او

وفً هذه الحالة ٌعتبر الزوج والزوجة واالوالد الممٌمون مع المستؤجر فً حكم الشخص  
الواحد لتطبٌك احكام هذه الفمرة ما لم تتوفر فً وضع االوالد حالة الضرورة العابلٌة 

هلة المنصوص عنها فً الفمرة أ من المادة السادسة من هذا المانون شرط االلامة الفعلٌة فً م
ال تتجاوز الستة اشهر من تارٌخ التملن والشؽور واالستمرار فً السكن لمدة ثبلث سنوات 

 على االلل.
هـ اذا ترن الماجور مدة ستة اشهر دون انمطاع وكان مدٌنا بشًء من بدل االٌجار ولم ٌكن 
مع  للمستؤجر ممام ٌبلػ فٌه االنذار بالدفع بموجب كتاب او بطالة برٌدٌة مكشوفة مضمونة

 اشعار باالستبلم وفما لبلصول المنصوص علٌها فً الفمرة أ من هذه المادة.
 
 

 احكام دفع البدالت واالستفادة من التمدٌد: -10المادة 

بعد انمضاء السنة التعالدٌة االولى، للمستؤجر، بالرؼم من كل اتفاق مخالؾ ان ٌدفع بدل االٌجار 
 مشاهرة وسلفا.

 
 

المستؤجر او ترن الماجور ٌحل حكما محله فً االستفادة من عمد فً حال وفاة  -11المادة 

 االٌجار الممدد عند االلتضاء، بكافة شروطه االخٌرة او المعدلة بحكم المانون:
زوج المستؤجر واصوله وفروعه الذٌن ٌمٌمون معه فً المؤجور ما عدا من سبك وترن الماجور  -أ

 وشؽل مسكنا اخر.
انسباإه الذٌن دخلوا معه الى الماجور عند بدء االجارة وكانوا ال ٌزالون مستمرٌن فً اشؽاله  -ب

 دون انمطاع.
 
 

فً البناء المإلؾ من عدة طوابك او شمك مفرزة اذا باع المالن لسما من ؼٌر  -12المادة 

 مستؤجر هذا المسم ٌكون للمستؤجر حك االفضلٌة بتملن المبٌع بنفس الشروط.
صر حك االفضلٌة بالمستؤجر او المستؤجرٌن المذكورة اسماإهم فً عمد االٌجار او بالمستفٌدٌن ٌح

 من التمدٌد المانونً، وعند تعددهم ٌعود حك االفضلٌة لهم بالتساوي.
ان حك االفضلٌة ال ٌتجزأ فبل ٌجوز استعماله او اسماطه اال بكامله، فاذا تعدد اصحاب حك االفضلٌة 

حمه بالتساوي مع االخرٌن واذا اسمط احدهم او بعضهم هذا الحك او لم ٌمارسه  استعمل كل منهم
 انتمل الى البالٌن بالتساوي فٌما بٌنهم باالضافة الى الحصة االساسٌة العابدة الى كل منهم.

ال ٌنشؤ حك االفضلٌة فً البٌع الحاصل بٌن الشركاء فً المؤجور ذاته او بٌن الزوجٌن او بٌن 
صول واالخوة وفروعهم او فً المماٌضة او فً الهبة بدون عوض او فً البٌع بالمزاد الفروع واال

 العلنً.
على من اراد ممارسة حك االفضلٌة ان ٌعرض الثمن المبٌن فً عمد البٌع بتمدٌم كفالة مصرفٌة 
تضمن دفع الثمن وملحماته وٌبلػ هذا العرض الى كل من البابع والمشتري فً المهل المحددة فً 

 لفمرة أ.ا
 عند حصول النزاع على لٌمة الثمن وملحماته وعلى حك االفضلٌة تبت المحكمة باالمر.



اذا ثبت عدم صحة كل او بعض ما ورد فً االعبلم الصادر عن المشتري او فً عمد البٌع لجهة 
الثمن وملحماته ٌكون المشتري مسإوال تجاه صاحب حك االفضلٌة بعطل وضرر تمدره المحاكم 

ال ٌمل عن مثل الفرق بٌن المبلػ المصرح به فً االعبلم او المذكور فً العمد والمبلػ  على ان
 الحمٌمً المدفوع من المشتري وان ال ٌزٌد على ثبلثة امثاله.

 ٌسمط حك االفضلٌة:
لم ٌمارسه صاحب الحك خبلل مهلة ثبلثٌن ٌوما تلً تارٌخ تبلؽه اعبلما من المشتري بواسطة  اذا -أ

الكاتب العدل ٌتضمن رلم المسم المشتري وتارٌخ التسجٌل واسماء المتعالدٌن ومحل الامة كل 
 منهم والثمن وملحماته وشروط العمد.

ة السابمة وانمضت مهلة سنة من تارٌخ اذا لم ٌتبلػ صاحب الحك االعبلم المشار الٌه فً الفمر -ب
 تسجٌل عمد البٌع فً السجل العماري.

فً حال تزاحم اصحاب حك االفضلٌة الوارد ذكرهم فً هذه المادة مع اصحاب الحك  
)المتعلك  24/12/1962المذكورٌن فً المادة السادسة وما ٌلٌها من المانون الصادر بتارٌخ 

 عدة طوابك او شمك( ٌفضل المستؤجر. بتنظٌم ملكٌة االبنٌة المإلفة من
 
 

تمسط الساطا شهرٌة متساوٌة على مدى اربعة وعشرٌن شهرا بدالت االٌجارات  -13المادة 

 المتراكمة او ما تراكم منها بذمة المستؤجر حتى تارٌخ العمل بهذا المانون.
الساط شهرٌة متتابعة . اذا لم ٌدفع المستؤجر ثبلثة 1982ٌبدأ التمسٌط بتارٌخ اول تشرٌن الثانً 

تصبح البدالت ؼٌر المدفوعة مستحمة بكاملها وواجبة االداء بدون اي انذار مسبك وفً هذه الحالة 
 تطبك احكام البند أ من المادة التاسعة من هذا المانون خاصة لجهة توجب االنذار.

 
 

كام البندٌن أ و ب ٌولؾ تنفٌذ االحكام النهابٌة التً صدرت او ستصدر بناء على اح -14المادة 

 من المادة السابعة والبند هـ من المادة التاسعة من هذا المانون لمدة سنتٌن ابتداء من تارٌخ العمل به.
تطبك احكام هذه المادة على االحكام الصادرة واالحكام التً ستصدر فً المضاٌا المتعلمة باالسترداد 

 لمادة.واالسماط من التمدٌد فً الحاالت المبٌنة فً هذه ا
 
 

خبلل الفترة الوالعة  10/74ٌعلك مفعول الفمرة هـ من المادة الرابعة من المانون رلم  -15المادة 

 وتارٌخ نشر هذا المانون. 22/2/1977بٌن تارٌخ 
 
 

بالرؼم من كل نص او اتفاق سابك مخالؾ تمدد ولمدة سنتٌن من تارٌخ العمل بهذا  -16المادة 

وسمٌة المعمودة لبل تارٌخ العمل به التً ٌحتفظ المستؤجر بموجبها المانون عمود االٌجارات الم
باالثاث المنزلً فً الماجور بعد انتهاء مدة االٌجار الموسمٌة ما لم ٌكن للمستؤجر مسكن اخر آمن 

 ٌصلح لسكنه.
 بعد انمضاء مدة السنتٌن ٌعتبر المستؤجر شاؼبل الماجور دون مسوغ شرعً.

 
 



لذٌن ٌشؽلون مساكن عمبل بالموانٌن الخاصة بمصادرة بٌوت لسكن للعسكرٌٌن ا -17المادة 

العسكرٌٌن او ٌستمروا فً اشؽال المساكن المصادرة لسكنهم بعد احالتهم على التماعد بالبدل الذي 
 ٌإدونه للمالن مضافا الٌه مبة بالمبة ممسطا كما ٌلً:

بهذا المانون او من تارٌخ احالته  % )خمسون بالمبة( فً السنة االولى التً تبدأ بتارٌخ العمل50
 على التماعد بعد صدور هذا المانون.

 % )خمسة وعشرون بالمبة( فً كل من السنتٌن الثانٌة والثالثة.25
فً حال تطبٌك احكام االخبلء الواردة فً هذا المانون على العسكرٌٌن ٌحدد التعوٌض المستحك لهم 

التعوٌض المنصوص عنه فً المادة السادسة من هذا % )خمسون بالمبة( من لٌمة 50بممدار 
 المانون.

 أ- االبُيت ٔانشمك انًعذة نهتأجيش

 

 ستة انمضاء بعد شاؼرة الشمة بمٌت اذا للتؤجٌر، المعدة والشمك االبنٌة جمٌع فً -18 المادة

 النهابٌة االشؽال رخصة على الحصول تارٌخ على سنة او اٌجار اخر انتهاء تارٌخ على اشهر
 1962 اٌلول 17 بتارٌخ الصادر المانون فً علٌها المنصوص المبنٌة االمبلن لضرٌبة تخضع
 الحكام وفما المختصة المالٌة الدوابر تمدره كما للشمة الصافً االٌراد اساس على الضرٌبة وتفرض
 .المذكور المانون من ٌلٌها وما 35 المادة
 الحصول تارٌخ على او اٌجار اخر انتهاء تارٌخ على سنتٌن انمضاء بعد شاؼرة الشمة بمٌت واذا
% 50 توازي عبلوة سابما المذكورة الضرٌبة الى باالضافة فتفرض النهابٌة، االشؽال رخصة على
 .الشمة تؤجٌر اعادة حٌن الى مفروضة العبلوة هذه وتبمى الضرٌبة لٌمة من
 
 :للبٌع المعدة والشمك االبنٌة -ب
 اشهر ثبلثة خبلل المختصة الدابرة من ٌتمدم ان مالكه على فٌتوجب للبٌع، معدا البناء كان اذا -1

 .االمر هذا فٌه ٌبٌن بتصرٌح النهابٌة االشؽال رخصة على الحصول تارٌخ من
 على تفرض التصرٌح تارٌخ من سنتٌن مدة خبلل المفرزة شممه احدى او البناء المالن ٌبع لم اذا -2

 .المادة هذه من أ الفمرة فً المذكورة الضرٌبة المدة هذه انتهاء بعد مباعة ؼٌر شمة كل
 من الثانً البند فً المذكورة السنتٌن مهلة خبلل المفرزة شممه احدى او البناء المالن اجر اذا اما -3

 هذه من أ الفمرة فً المحددة الضرٌبة تعادل ؼرامة اجرت شمة كل على فتفرض الفمرة هذه
 تارٌخ من الممتدة المدة عن وذلن لٌمتها من% 50) بالمبة خمسون الٌها مضافا المادة

 (.التؤجٌر تارٌخ حتى التصرٌح
 خمسة لدرها عبلوة الضرٌبة هذه الى تضاؾ التصرٌح تارٌخ على سنوات ثبلث مرور وبعد -4

 وٌستمر تؤجٌر او بٌع بدون شاؼرة تبمى شمة كل عن لٌمتها من%( 25) بالماٌة وعشرون
 .الشمة تؤجٌر او بٌع حٌن الى المذكورة العبلوة مع الضرٌبة فرض

 
 ان على المشتري على المادة هذه من أ الفمرة احكام تطبك الشمة او البناء ملكٌة انتمال حال فً -ج

 فً البٌع عمد تسجٌل تارٌخ من المشتري بحك الفمرة هذه فً علٌها المنصوص المهل تسري
 .العمارٌة الدوابر

 هذا نشر تارٌخ لبل انمضت التً المهل المادة هذه فً المذكورة المهل حساب فً تدخل ال 
 النهابٌة االشؽال لرخصة تارٌخا المانون هذا نشر تارٌخ وٌعتبر. الرسمٌة الجرٌدة فً المانون

 .نشره تارٌخ لبل صدرت لد كانت اذا



 دون الؽٌر ٌشؽلها التً للبٌع او للتؤجٌر المعدة والشمك االبنٌة على المادة هذه احكام تسري ال 
 مالكوها ٌزال ال 26/2/1975 تارٌخ بعد حصت التً الحوادث بنتٌجة شرعً مسوغ

 .الحرمان هذا زوال تارٌخ من لتسري تعود المادة هذه احكام ان اال بها االنتفاع من محرومٌن
 
 

 عشر لمدة المبنٌة االمبلن ضرٌبة من تعفى السابمة، المادة باحكام االحتفاظ مع -19 المادة

 رخصة على مالكوها وٌستحصل المانون هذا صدور بعد تبنً التً السكنٌة الوحدات سنوات
 وحدة كل مساحة تزٌد ال ان شرط المانون بهذا العمل تارٌخ من سنوات خمس مدة خبلل االشؽال
 (.الشرفات عدا ما) مربعا مترا وعشرٌن وخمسة ماٌة عن سكنٌة

 

 انباب انثاَي - عمٕد ايجاس االياكٍ غيش انسكُيت

 

 ومع السكنٌة ؼٌر االماكن اٌجار على المانون هذا من الثالثة المادة احكام تطبك -20 المادة

 10/74 رلم المانون احكام 31/12/1985 لؽاٌة تمدد المانون هذا فً الواردة االحكام مراعاة
 المادة باستثناء السكنٌة ؼٌر باالماكن ٌتعلك فٌما تعدٌبلته جمٌع مع 25/3/1974 بتارٌخ الصادر

 .الضرٌبة من السكنٌة ؼٌر االبنٌة باعفاء ٌتعلك فٌما منه 23
 المإسسة ببٌع المتعلك) 11/7/1967 تارٌخ 11 رلم االشتراعً المرسوم احكام مراعاة مع

 (التجارٌة
 من التاسعة المادة من هـ و ج و ب و أ البند الحكام وفما السكنٌة ؼٌر االماكن فً التمدٌد حك ٌسمط
 .المانون هذا
 

 باالحكام وتستبدل تعدٌبلتها جمٌع مع 10/74 رلم المانون من الثالثة المادة تلؽى -21 المادة

 :التالٌة
 

 تارٌخ من سنوات ثبلث ولمدة كافة بمفاعٌلها تمدد سابك، اتفاق او نص لكل خبلفا -22 المادة

 مدتها تنته لم والتً 25/2/1975 تارٌخ لبل المعمودة الحرة واالدارة االستثمار عمود العمد، نهاٌة
 او باالخبلء الحر المدٌر او المستثمر بالزام ٌمضً نهابً حكم صدر لد ٌكن لم ما التارٌخ هذا بعد

 .برضاه تركه
 فٌه حمه عن ٌتنازل ان منهما لكل وٌحك الحر المدٌر او المستثمر لمصلحة فسنة سنة التمدٌد ٌسري
 برٌدٌة بطالة بموجب ممددة سنة كل نهاٌة من االلل على شهر لبل التمدٌد بعدم رؼبته ٌعلن ان على

 .المإسسة صاحب المإجر الى ٌوجهها بالوصول اشعار مع مكشوفة
 بمهلة بذمته المترتبة البدالت كافة اٌفاء بعد اال الحر المدٌر او المستثمر التمدٌد هذا من ٌستفٌد ال

 .المانون هذا نشر تارٌخ من اشهر ثبلثة
 
 

 المادة، هذه من وثانٌا اوال البندٌن فً نسبتها المحددة الزٌادات حساب الجل ٌعتمد -23 المادة

 .المانون هذا نشر بتارٌخ واجبا ٌكون الذي االٌجار بدل مرة، كل وفً
 



 :الحرة المهن لؽٌر المإجرة باالماكن ٌتعلك فٌما - اوال
 :1/1/1954 لبل والمعمودة االرضٌة االماكن اٌجار بدالت -1 - أ

 سنوات اربع خبلل تدرٌجٌا الزٌادة هذه وتتوجب بالمبة مبتٌن بممدار العمود هذه بدالت تزاد
 :التالً النحو على
 .1982 سنة عن( بالمابة خمسون% )50

 .1983 سنة عن( بالمبة مبة% )100
 .1984 سنة عن( بالمابة وخمسون مبة% )150
 .1985 سنة عن( بالمابة مبتان% )200

 
 :31/12/1961 حتى 1/1/1954 من اعتبارا المعمودة العمود اٌجار بدالت -2

 اربع خبلل تدرٌجٌا وتتوجب%( 150)بالمبة وخمسٌن مبة بممدار العمود هذه بدالت تزاد
 :التالً النحو على سنوات

 .1982 سنة عن( بالمابة اربعون% )40
 .1983 سنة عن( بالمبة سبعون% )70

 .1984 سنة عن( بالمابة وعشرة مبة% )110
 .1985 سنة عن( بالمابة وخمسٌن مبة% )150

  
 :31/12/1967 حتى 1/1/1962 من اعتبارا المعمودة العمود اٌجار بدالت -3

 على سنوات اربع خبلل تدرٌجٌا وتتوجب%( 100) بالمبة مبة بممدار العمود هذه بدالت تزاد 
 :التالً النحو
 .1982 سنة عن( بالمابة وعشرٌن خمسة% )25
 .1983 سنة عن( بالمبة خمسون% )50
 .1984 سنة عن( بالمابة وسبعٌن خمسة% )75

 .1985 سنة عن( بالمابة مبة% )100
 
 :31/12/1974 حتى 1/1/1968 من اعتبارا المعمودة العمود اٌجار بدالت -4

 سنوات اربع خبلل تدرٌجٌا وتتوجب%( 50) بالمبة خمسٌن بممدار العمود هذه بدالت تزاد
 :التالً النحو على
 .1982 سنة عن( بالمابة عشرة خمسة% )15
 .1983 سنة عن( بالمبة وعشرٌن خمسة% )25
 .1984 سنة عن( بالمابة وثبلثٌن خمسة% ) 35
 .1985 سنة عن( بالمابة خمسون% )50

 
 متصلة كانت اذا الطوابك من وؼٌره االرضً الطابك على تمتد التً االماكن االرضً بمثابة تعتبر
 واحد، عمد فً واحد لمستؤجر ومإجرة واحد بناء فً بٌنها فٌما
 تجزبة للمحكمة ٌعود اخرى الحكام تخضع والساما الفمرة هذه تشملها الساما الواحد العمد تناول اذا

 .الزٌادة نسبة لتحدٌد االلتضاء عند البدل
 
 :االرض وتحت فوق ما الطوابك فً الحرة المهن لؽٌر المإجرة االماكن -ب

 .اعبله المحددة الزٌادة نصؾ بممدار االماكن هذه بدالت تزاد



 
 :الحرة المهن لممارسة المإجرة باالماكن ٌتعلك فٌما - ثانٌا

 البند من/ ب/ الفمرة فً المحددة الزٌادات نصؾ بممدار االماكن هذه اٌجار بدالت تزاد
 .المادة هذه من «اوال»

 المادة فً عنه المنصوص العادل البدل وال المادة هذه فً علٌها المنصوص الزٌادات تطبك ال - ثالثا
 السباب بها االنتفاع من مستؤجروها حرم التً االماكن على 10/74 رلم لانون من الثالثة
 من محرومٌن ٌزالون وال 15/4/1975 تارٌخ بعد حصلت التً الحوادث بنتٌجة امنٌة

 زوال على سنتٌن مرور بعد لتسري تعود العادل والبدل الزٌادات هذه ان اال بها، االنتفاع
 .الحرمان

 المستؤجر على ٌتوجب كان الذي االٌجار بدل مرة كل فً ٌعتمد الزٌادة حساب اجل من  -رابعا
 بعد الحاصلة الرضابٌة واالتفالات الزٌادات وتإخذ( 20/82 رلم) المانون بهذا العمل بتارٌخ
 حما المانونٌة الزٌادة على منها زاد ما ٌبمى بحٌث االعتبار بعٌن 10/74 رلم بالمانون العمل
 .المستؤجر على ٌتوجب عنها نمص وما للمإجر مكتسبا

 من المتضررة السٌاحٌة والمإسسات الفنادق الصحاب ٌمكن مخالؾ، نص كل من بالرؼم -خامسا
 تمسٌط بطلب التعدٌل هذا صدور تارٌخ من اشهر ثبلثة مهلة فً ٌتمدموا ان االحداث جراء
 هذا تعدٌل صدور ولؽاٌة 22/2/1977 منذ االماكن هذه عن المتراكمة االٌجار بدالت
 .المانون
 البدالت هذه بتمسٌط ٌمضً ان ٌمكن الذي المختص االجارات لاضً الى الطلب هذا ٌمدم
 ممدار الطلب اجابة عند ٌراعى ان على% 9 تتعدى ال بفابدة شهرا وعشرٌن اربعة على

 .االمنٌة وظروفها االماكن بهذه البلحك الضرر
 ٌفمد بالدفع انذار تبلؽه من شهرٌن وخبلل للحكم وفما موعده فً لسط اي المستؤجر ٌدفع لم اذا
 .معا المانونً والتمدٌد بالتمسٌط حمه
 .البدالت هذه بشؤن المرسلة االنذارات مفعول حكما ٌولؾ التمسٌط طلب ان
 

 ب، الفمرات الحكام وفما الماجور باسترداد الحك السكن لؽٌر المإجر العمار لمالن -24 المادة

 المحدد التعوٌض الى باالضافة المالن على وٌترتب المانون هذا من السادسة المادة من هـ، د، ج،
 الخلو كبدل) االخبلء جراء من المستؤجر لها تعرض التً الخسارة عن اخر تعوٌض المادة بهذه

 ؼٌر العمار استرداد الشروط بذات وٌمكن(. وؼٌرها االعمال وتولؾ والزبابن المولع وخسارة
 .علٌه بناء الامته بؽٌة المبنً

 

 انباب انثانث - احكاو يشتشكت نجًيع عمٕد االيجاساث

 

 

 

 طبٌعً لشخص المإجرة االماكن المانون هذا فً المبٌنة العادل البدل الحكام تخضع -25 المادة

 بدالت مجموع من نصٌبه ٌزٌد ابنٌة فً شابعة حصصا او ابنٌة مالن ٌصبح او ٌكون معنوي او
 التخفٌض او الزٌادة تحسب ان على ٌشؽله الذي الماجور اٌجار بدل امثال عشرة عن اٌجارها
 واالوالد والزوجة الزوج ٌعتبر البدالت هذه ولحساب المانون هذا فً علٌهما المنصوص المانونٌٌن



 مستؤجر من العادل البدل ٌطلب ان للمالن ٌحك وال الواحد الشخص حكم فً المستؤجر مع الممٌمون
 .واحدة مرة اال المانون هذا بحكم محله ٌحل من او واحد
 %(.100) بالمبة المبة نسبة البدل زٌادة تتجاوز ان ٌجوز ال المادة هذه احكام تطبٌك فً
 
 

 .الماجور لٌمة من بالمابة وسبعة خمسة بٌن تتراوح صافٌة بنسبة العادل البدل ٌحدد -26 المادة

 .االرض ثمة ومن البناء كلفة مجموع من ٌصٌبه بما الماجور لٌمة تحدد
 .المدم بسبب لٌمته من تدنى لد ٌكون ما حسم بعد الدعوى الامة بتارٌخ البناء كلفة مجموع ٌمدر
 :التالٌتٌن الحالتٌن الحدى وفما الدعوى الامة بتارٌخ االرض ثمة من الماجور ٌصٌب ما ٌمدر
 ثمن وزع علٌه المابم العمار فً به المسموح العام االستثمار عامل كامل استنفد لد البناء كان اذا -1

 .المانونٌة البناء طوابك عدد على االرض
 له البلزمة المساحة تحسب سابما الٌه المشار العام االستثمار عامل كامل ٌستنفد لم البناء كان اذا -2

 عدد على وتوزع المساحة هذه لٌمة وتمدر هذا االستثمار عامل الى باالستناد االرض من
 .الطوابك

 وحاالتها االخرى الى بالنظر الطوابك من كل اهمٌة تراعى المذكورتٌن، الحالتٌن وفً 
 لد المستؤجر ٌكون التً انوعها على بالتحسٌنات التمدٌر هذا ٌتؤثر ان دون الخاصة وظروفها
 .الخاصة نفمته على اجراها

 
 

 :للذمة مبربا ٌعتبر -27 المادة

 فً او الماجور له التابع البرٌد مكتب فً تدفع برٌدٌة حوالة بواسطة المإجر الى البدالت دفع -أ
 ٌرسل ان المستؤجر وعلى البدالت لدفع االٌجار عمد فً المعٌن المكان له التابع البرٌد مكتب
 .المانونٌة المهلة ضمن بالوصول اشعار مع مضمون بكتاب البرٌدٌة الحوالة

 وعلى الماجور نطالها ضمن ٌمع التً الدابرة فً ٌعمل الذي العدل الكاتب لدى البدالت اٌداع -ب
 .لبلصول وفما االٌداع مضمون المإجر اببلغ العدل الكاتب

 
 

 فً علٌهما المنصوص ج و ب للفمرتٌن استنادا باالسترداد علٌه المحكوم للمستؤجر -28 المادة

 من بالرؼم ٌطلب ان المإجرة االماكن المتعدد الواحد البناء فً المانون، هذا من 24و 6 المادتٌن
 اخر بحك باالسترداد مبرم حكم صدور حٌن الى بحمه الصادر الحكم تنفٌذ تؤجٌل مخالؾ، نص كل

 .ماجوره باسترداد الماضً الحكم صدور بتارٌخ ٌدفعه كان الذي البدل بدفع ٌستمر ان شرط مستؤجر
 
 

  -29 المادة
 :ٌلً ما المانون هذا فً الواردة المشتركة بالخدمات ٌمصد -1

 .ومصعده ودرجه البناء لمدخل الكهربابً التٌار استهبلن نفمات -أ
 والتعوٌضات المانونٌة الزٌادات مع لبلجور االدنى الحد ٌتجاوز ال ان على البواب اجور -ب

 .المسكن بدل االجر هذا حساب فً ٌدخل وال العابلٌة
 .والتبرٌد والتدفبة الساخنة والمٌاه المٌاه تؤمٌن نفمات -ج



 علٌها اتفك التً او تمدٌمها اعتاد التً المشتركة الخدمات تمدٌم عن االمتناع للمإجر ٌحك ال -2
 .االٌجار عمد فً اساسا

 ٌإمن ان المإجر على الساخنة، المٌاه او التبرٌد او التدفبة تشمل الخدمات هذه كانت واذا 
 والتبرٌد التالٌة، السنة من اذار 31 حتى الثانً تشرٌن 15 من منتظمة بصورة الكافٌة التدفبة
 طلٌة تمدٌمها فعلٌة الساخنة المٌاه اما نفسها، السنة من االول تشرٌن 15 حتى حزٌران اول من
 .العمد فً مخالؾ اتفاق هنان ٌكن لم ما ذلن كل السنة اٌام

 للمستؤجر ٌتوجب علٌها، المتفك الخدمات بعض او كل شرعً، مسوغ دون المإجر ٌإد لم اذا 
 ٌتراوح تعوٌض المستعجلة االمور لاضً ٌعٌنه خبٌر بواسطة منها التحمك صار والعة كل عن
 .لضابً رسم الي الخبٌر تعٌٌن طلب ٌخضع وال اشهر، وستة شهرٌن اٌجار بدل بٌن

 العمد تارٌخ بعد المادة هذه فً المبٌنة المشتركة الخدمات كلفة على زٌادات طرأت اذاس -3
 .الزٌادات هذه كامل المستؤجرون او المستؤجر ٌتحمل االساسً

 لبلٌجارات بالنسبة االساسً للعمد تارٌخا 1/1/1975 تارٌخ ٌعتمد الخدمات هذه كلفة لحساب 
 المانون هذا نشر وتارٌخ التارٌخ هذا بٌن المعمودة االٌجارات اما 1/1/1976 لبل المعمودة
 .العمد تارٌخ الخدمات لحساب فٌعتمد

 ان على اشهر ثبلثة كل المشتركة الخدمات نفمة فً حصته للمالن ٌدفع ان المستؤجر على 
 تفصٌلٌا حسابا المستاجرٌن المالن ٌبلػ ان بعد تعالدٌة سنة كل اجر فً النهابٌة المحاسبة تجري

 بعٌن وتإخذ ذلن، طلبوا اذا المثبتة الفواتٌر على االطبلع حمهم من ٌكون ان وعلى بمدفوعاته
 .المشتركة الخدمات كلفة على الطاربة الزٌادات توزٌع عند مؤجور كل مساحة االعتبار

 بدالت دفع عن التاخر بمثابة الخدمات من اي كلفة من ٌصٌبه ما دفع عن المستؤجر تؤخر ٌعتبر -4
 .المانون هذا من التاسعة المادة من/ أ/ الفمرة فً علٌها المنصوص المفاعٌل نفس وٌنتج االٌجار

 
 

 واالشؽال االٌجار دعاوى جمٌع فً للفصل عامة والٌة المدنً المنفرد بالماضً تناط -30 المادة

 .السنوي االٌجار بدل بلػ مهما تبلزمها التً والدفوع الطلبات جمٌع وفً
 .الموجزة االصول ٌطبك ان على
 خبلل واالستبناؾ االعتراض سوى االستثنابٌة او العادٌة المراجعة طرق من البدابً المرار ٌمبل ال

 المراجعة طرق من طرٌك اي االستبنافً المرار ٌمبل وال. تبلؽه تارٌخ من ٌوما عشرة خمسة مهلة
 .االعتراض سوى االستثنابٌة او العادٌة
 التً والمستعجلة الطاربة المضاٌا فً للنظر صالحا العام المانون احكام نطاق فً العجلة، لضاء ٌبمى
 .النزاع اساس الى فٌها الفصل ٌتصدى ال
 
 

 والمختصة سترسل والتً المرسلة االنذارات مفعول المانون بهذا العمل خبلل ٌلؽى -31 المادة

 الوسط اوضاع ٌنظم ما صدور لحٌن وذلن بٌروت لمدٌنة التجاري الوسط فً الكابنة باالبنٌة
 .فٌه والمستؤجرٌن المالكٌن وعبللات المذكور التجاري

 
 

 عمود باطلة تعتبر ال 59/71 رلم البناء لانون من 25 المادة الحكام خبلفا -32 المادة

 .النافذة الموانٌن بموجب بشؤنها التسوٌة اجراء ٌجوز ال باماكن تعلمت اذا اال االٌجارات



 
 

 1968 سنة اٌار 4 تارٌخ 9793 رلم بالمرسوم الصادر المانون احكام تطبك -33 المادة

 .االٌجار عمود فً المعٌنة البدالت لتحصٌل الخطٌة والتعهدات العمود بتنفٌذ المتعلك
 
 

 المرسلة االٌجار بدالت دفع لعدم بالتمدٌد الحك اسماط لجهة االنذارات مفعول ٌلؽى -34 المادة

 رلم بالمانون العمل وتارٌخ 15/4/1975 تارٌخ بٌن االستثنابٌة او العادٌة بالطرق المبلؽة او
20/82. 
 
 

 بسبب الماجور اشؽال من حرم الذي المتضررة ؼٌر االبنٌة فً المستؤجر على -35 المادة

 مهلة ضمن المالن ٌعلم ان بعد الٌه ٌعد ولم 7/77 رلم االشتراعً المرسوم بعد الحاصلة االحداث
 هذه وفً االٌجار، عمد استمرار من االستفادة فً رؼبته عن المانون بهذا العمل تارٌخ من اشهر ستة

 وتارٌخ الماجور تركه تارٌخ بٌن الوالعة الفترة عن المتؤخرة البدالت ربع ٌدفع ان علٌه الحالة
 وسابل بكل ٌتم ان ٌمكن العمد استمرار من االستفادة المستؤجر برؼبة المالن اعبلم ان. الٌه عودته
 .البدالت من المتوجب وعرض المضمون والكتاب النشر فٌها بما االعبلم

 الؽٌر من اشؽاله بسبب او امنٌة السباب ذلن علٌه وتعذر الماجور الى العودة المستؤجر اختار اذا
 الماجور الى العودة علٌه تعذر اذا اما االٌجار بدل ربع دفع المستؤخر على المالن موافمة بدون
 .بدل اي المستؤجر على ٌتوجب فبل المالن بموافمة الؽٌر من اشؽاله بسبب
 المستؤجر على والتعوٌض الماجور اشؽال الى المستؤجر اعادة اما المإجر على ٌتوجب ذلن وعند
 العابلٌة للضرورات االسترداد حالة فً المفروض التعوٌض دفع او به البلحك الضرر من الجدٌد
 هذا من والعشرٌن الرابعة المادة فً المحدد التعوٌض دفع او السكنٌة االماكن اٌجارات لعمود
 .السكنٌة ؼٌر لبلماكن المانون
 الى فٌضاؾ المانون هذا من االولى للمادة وفما حرة مهنة ولممارسة للسكن الماجور كان واذا

 الخلو كبدل) المإجر عمل جراء من المستؤجر لها ٌتفرغ التً الخسارة ٌوازي المحاكم تعوٌض
 (.وؼٌرها اخر كمكتب الخلو وبدل والزبابن المولع وخسارة
 .التملن بطرٌمة ذاتها البلدة او المدٌنة فً اخر بسكن استمراره حالة فً باالجازة المستؤجر حك ٌسمط

 
 

 :المانون هذا من والثبلثٌن الثامنة المادة احكام مراعاة مع -36 المادة

 بنتٌجة تضررت التً االبنٌة على 7/77 رلم االشتراعً المرسوم من االول الباب احكام تطبك
 المرسوم من 13 المادة من 2 الفمرة تطبٌك حالة وفً 22/2/1977 من اعتبارا الحاصلة الحوادث

 االساسً العمد بتارٌخ المتوجب االٌجار بدل العادل التعوٌض لحساب ٌعتمد المذكور االشتراعً
 .9/9/1982 بتارٌخ مواز لمؤجور المثل وبدل الضرر ونوع
 المواد فً علٌها المنصوص المهل المانون هذا نشر وتارٌخ 1/1/1978 تارٌخ بٌن حكما تعلك

 التً باالبنٌة ٌتعلك فٌما 7/77 رلم االشتراعً المرسوم من عشرة والرابعة والعاشرة التاسعة
 .1977 سنة شباط 21و 1975 شباط 26 بٌن حصلت التً الحوادث بنتٌجة تضررت

 .المانون هذا صدور لبل والمستؤجر المالن بٌن تمت التً الرضابٌة االتفالات نافذة تبمى



 
 

 من لكل حك الموجب هذا المتعالدون خالؾ واذا اللبنانٌة بالعملة االٌجار بدل ٌحدد -37 المادة

 بتارٌخ العمد فً المعتمد االجنبً النمد سعر اساس على االٌجار بدل ٌحدد ان والمستؤجر المالن
 .االساس هذا على البدل وٌدفع العمد تارٌخ ٌوم بٌروت سوق فً سعره
 بتارٌخ بسعرها اجنبٌة بعملة المحررة بدالتها تحوٌل فٌتم المانون هذا نشر لتارٌخ السابمة العمود اما

 .به العمل
 
 

 7/77 رلم االشتراعً المرسوم بموجب انشبت التً البدابٌة التحكٌمٌة اللجان تلؽى -38 المادة

 التً الدعاوى المختص المنفرد الماضً امام ادارٌا تحال العدلٌة، المحاكم الى صبلحٌاتها وتنتمل
 هذا فً علٌها المنصوص االصول علٌها وتطبك نهابً حكم فٌها ٌصدر ولم امامها عالمة كانت

 المحاكم على امامها العالمة النزاعات ادارٌا وتحال العلٌا التحكٌمٌة اللجان تلؽى كذلن المانون
 .المانون هذا الحكام وفما فٌها النظر للتابع الصالحة االستبنافٌة

 تصدر بمذكرة االحالة هذه امر ٌنتدبه من او المختصة االستبناؾ لمحكمة االول الربٌس وٌتولى
 .عنه
 
 

 تطبك ال 8/2/1977 تارٌخ 7 رلم االشتراعً المرسوم احكام بسابر االحتفاظ مع -39 المادة

 لبل الممامه النزاعات وتبمى مضمونه مع المإتلفة ؼٌر او المانون لهذا المخالفة المانونٌة االحكام
 .النزاعات هذه ظلها فً نشؤت التً للموانٌن خاضعة به المعل تارٌخ

 
 

 لانون احكام نشره تارٌخ لؽاٌة تمدد المانون هذا احكام مع ٌتعارض ال ما كل فً -40 المادة

 .1974 اذار 25 بتارٌخ الصادر 10/74 رلم االٌجارات
 
 

 20/82 رلم االساسً المانون احكام وتسري الرسمٌة الجرٌدة فً المانون هذا ٌنشر -41 المادة

 .1982 اٌلول 9 فً السابك النشر تارٌخ منذ وتعدٌبلته
 

  تعهيك يفعٕل اَزاساث انذفع في لضايا االيجاساث

 لإٌَ سلى 6  - صادس في 2:96/5/7 

 
  النواب مجلس الر

 : نصه التالً المانون الجمهورٌة ربٌس وٌنشر
 
 



 بدفع مطالبة تتضمن والتً للمستؤجر المإجر من المرسلة االنذارات كافة مفعول ٌعلك -1 المادة

 المادة من الثانٌة والفمرة التاسعة المادة من/ أ/ الفمرة الى والمسندة خدمات فرق او اٌجار بدالت
 لانون من/ 20/ المادة من الثانٌة والفمرة والعشرٌن التاسعة المادة من/ 4/ والفمرة عشرة الثالثة

 . 22/83 رلم االٌجارات
 . الرسمٌة الجرٌدة فً المانون هذا نشر منذ تسري فمط شهران التعلٌك مدة
 
 

 - المبالػ هذه ٌسدد ان االنذار بموجب بها المطالب المبالػ ٌدفع لم الذي المستؤجر على -2 المادة

 االولى المادة فً عنها المنصوص الشهرٌن مهلة فً - االنذار مدة انتهاء بعد سددها لد ٌكن لم اذا
 الحالة هذه وفً المانون هذا صدور بتارٌخ االٌجار بدل على% 10 لدرها وزٌادة المانون هذا من

 وٌتحمل - اساسه على تمدمت التً االجارة فسخ دعوى وكذلن له مفعول ال الؼٌا االنذار ٌعتبر
 . االنذار ونفمات الدعوى ومصارٌؾ رسوم كافة المستؤجر
 الجل تكبدها التً المختلفة االضافٌة النفمات عن للمإجر بتعوٌض المستؤجر الزام للمحكمة وٌمكن
 . دعواه فً حك على كان المإجر ان تبٌن اذا الدعوى الامة
 
 

 الشهرٌن مهلة فً االنذار موضوع البدالت دفع على تلمابٌا المستؤجر ٌمدم لم اذا -3 المادة

 هذا صدور لبل علٌها كانا التً الحالة الى الفرٌمان ٌعود المانون هذا من االولى المادة فً المحددة
 . اخر انذار توجٌه الى الحاجة دون السرٌان الى االنذار مهلة وتعود.  المانون
 . الٌها وصلت لد تكون التً النمطة من مجراها الدعوى وتستعٌد

 
 

 ومبرم نهابً حكم صدر كان اذا ، احكامه من المستؤجر ٌستفٌد وال المانون هذا ٌطبك ال -4 المادة

 . االٌجار عمد وفسخ التمدٌد حك باسماط لضً
 
 

 . الرسمٌة الجرٌدة فً نشره فور المانون بهذا ٌعمل -5 المادة

  1985 سنة نٌسان 6 فً بعبدا     
  الجمٌل امٌن:  االمضاء     
  الجمهورٌة ربٌس عن صدر
  الوزراء مجلس ربٌس

  كرامً رشٌد:  االمضاء
  العدل وزٌر      
  بري نبٌه: االمضاء     

 

 

 



 تًديد قإٌَ االيجاراث حتٗ 1986/12/31

 قإٌَ رقى 86/13  - صادر في 1986/2/25

 
  النواب مجلس الر

 : نصه التالً المانون الجمهورٌة ربٌس وٌنشر
 

 تارٌخ 22/83 رلم االٌجارات لانون باحكام العمل تمدد استثنابٌة بصورة - وحٌدة مادة

  31/12/1986 فً تنتهً سنة لمدة 26/8/83
  نشره فور المانون بهذا وٌعمل

  1986 شباط 25 فً بعبدا
  الجمٌل امٌن: االمضاء

  الجمهورٌة ربٌس عن صدر
  الوزراء مجلس ربٌس

  كرامً رشٌد: االمضاء
 العدل وزٌر
 بري نبٌه: االمضاء

 

 

 انًبُيت انعقاراث ايجار

 22/7/1992 في صادر - 160 رقى قإٌَ

 
 تارٌخ 721 رلم للمرسوم وفما وذلن 30/6/1999 تارٌخ حتى المانون بهذا العمل مدد*

5/11/1998 
 26/5/2000 تارٌخ 206 رلم للمانون وفما وذلن 30/6/2001 تارٌخ حتى مجددا به العمل مدد*

 تارٌخ 494 رلم للمانون وفما وذلن 30/6/2003 تارٌخ حتى مجددا به العمل مدد*
12/12/2002 

 تارٌخ 526 رلم للمانون وفما وذلن 31/12/2003 تارٌخ حتى مجددا به العمل مدد*
16/7/2003 

 30/1/2004 تارٌخ 557 رلم للمانون وفما وذلن 30/6/2004 تارٌخ حتى مجددا به العمل مدد*
 تارٌخ 637 رلم للمانون وفما وذلن 31/12/2005 تارٌخ حتى مجددا به العمل مدد*

20/11/2004 
 تارٌخ 750 رلم للمانون وفما وذلن 31/12/2006 تارٌخ حتى مجددا به العمل مدد*

15/5/2006  
 تارٌخ 24 رلم للمانون وفما وذلن 30/6/2009 تارٌخ حتى مجددا به العمل مدد*

5/9/2008 
 تارٌخ 93 رلم للمانون وفما وذلن 31/12/2010 تارٌخ حتى مجددا به العمل مدد*



 6/3/2010 
 تارٌخ 171 رلم لانون وفما وذلن 31/3/2012 تارٌخ حتى مجددا به العمل مدد*

 29/8/2011 
 2 رلم حكما النافذ للمانون وفما وذلن 28/12/2014 تارٌخ حتى به العمل مدد*

 28/2/2017تارٌخ
 

 مالحظة

 
 71/71/1179 في صادر 93 رقم تعميم

 
 المؤجرة األماكن إيجار بدل زيادة نسبة تحديد بشأن والبلديات العامة والمؤسسات العامة اإلدارات جميع إلى

 12/7/1171 تاريخ 1216 رقم المعيشة غالء زيادة مرسوم ضوء في 761/31 رقم القانون ألحكام الخاضعة
 

 تم نشره في الجريدة الرسمية العدد 22 - الصادرة بتاريخ 73 كانون األول 1179
 
 

 اإلدارات جمٌع الى الطلب تضمن والذي 27/9/2013 تارٌخ 27 رلم الوزراء مجلس رباسة تعمٌم على عطفا  
 لانونً نص صدور حٌن الى اإلٌجار بدالت على زٌادة أي تطبٌك فً الترٌث والبلدٌات العامة والمإسسات العامة
 .تطبٌمها وآلٌة الزٌادة هذه ٌحدد

 والذي أفادت فٌه بما ٌلً: 29/11/2013تارٌخ  1/ص4446وبناء على كتاب وزارة المالٌة رلم 
الذي ربط بدالت عمود اإلٌجار  22/7/1992تارٌخ  160من لانون اإلٌجارات رلم  13و 6استنادا الى المادتٌن 

المادة السادسة منه ما ٌلً الخاضعة ألحكامه بزٌادة ؼبلء المعٌشة فً المطاع الخاص، حٌث نصت الفمرة )ج( من 
وبعد المضاعفة الوارد ذكرها فً البندٌن "أ" و "ب" من هذه المادة ترتبط وتزاد تباعا   23/7/1992"اعتبارا من 

بدالت اإلٌجار بنسبة تعادل نصؾ نسبة الزٌادة الطاربة فً كل مرة على الجزء األول من الراتب المحددة فً 
 المعٌشة وتحدٌد أجور المستخدمٌن والعمال وذلن اعتبارا  من تارٌخ العمل بكل زٌادة. المراسٌم المتعلمة بزٌادة ؼبلء

 31/12/2008تارٌخ  63صدر المانون رلم  14/10/2008تارٌخ  500وحٌث أنه استنادا الى المرسوم رلم 
تارٌخ  160من المانون رلم  13و 6الذي نص على أن تطبك على بدالت اإلٌجار المنصوص علٌها فً المادتٌن 

 % ؛33نسبة زٌادة لدرها  22/7/1992
تارٌخ  500لد ألؽى المرسوم رلم  25/1/2012تارٌخ  7426وحٌث أن مرسوم زٌادة ؼبلء المعٌشة رلم 

% )مبة بالمبة( مما جعل الزٌادة المتوجب تطبٌمها 100وحدد الزٌادة على الشطر األول بنسبة  14/10/2008
% 50بنسبة  22/7/1992تارٌخ  160من المانون رلم  13و 6ا فً المادتٌن على بدالت اإلٌجار المنصوص علٌه

 ،1/2/2012وذلن ابتداء من  1/5/2008على ما كانت علٌه لبل 
تارٌخ  63بموجب المانون رلم  1/5/2008% على بدالت اإلٌجار ابتداء من 33وحٌث أنه سبك أن طبمت زٌادة 

% 12،8نسبتها  1/2/2012ٌادة على هذه البدالت ابتداء من ، فإن وزارة المالٌة رأت تطبٌك ز31/12/2008
الذي نص فً  3/4/2013تارٌخ  375/1، وذلن بموجب لرارها رلم 1/2/2012على البدل المعمول به لبل 

 6تطبٌك على بدالت اإلٌجار المنصوص علٌها فً المادتٌن  1/2/2012مادته األولى على ما ٌلً: "اعتبار من 
% على البدالت 12،8)إٌجار العمارات المبنٌة( نسبة زٌادة لدرها  22/7/1992تارٌخ  160م من المانون رل 13و

 ".1/2/2012وذلن من اجل احتساب المٌم التؤجٌرٌة ابتداء من  31/1/2012كما هً فً 
 وحٌث أن الهٌبة االستشارٌة العلٌا فً وزارة العدل لد رأت صحة هذا االحتساب،

 
 لذلك،

 
 .27/9/2013تارٌخ  27/2013مجلس الوزراء رلم ٌلؽى تعمٌم رباسة 

وٌطلب الى جمٌع اإلدارات العامة والمإسسات العامة والبلدٌات التً تشؽل أبنٌة مستؤجرة خاضعة لمانون اإلٌجارات 
% على البدل المعمول به 12،8تطبٌك نسبة الزٌادة التً حددتها وزارة المالٌة بـ  22/7/1992تارٌخ  160رلم 



، على أن ٌصار الى التحدٌد النهابً لهذه الزٌادة ونسبتها وتعدٌل عمود اإلٌجار فً ضوبها عند 31/1/2012بتارٌخ 
 صدور النصوص المانونٌة المتعلمة بها وفما  لؤلصول.

 
 1179كانون األول  71بيروت في 

 ربٌس مجلس الوزراء
 نجٌب مٌماتً

 

 

 

 انًبُيت انعماساث ايجاس لإٌَ

 عايت احكاو - االٔل انباب

 

 صدوره لبل المعمودة المبنٌة العمارات اٌجار عمود جمٌع المانون هذا الحكام تخضع -1 المادة

 .المبنٌة العمارات اٌجار عمود المانون هذا فً ترد حٌثما االٌجارات عمود بعبارة وٌفهم
 

 :المانون هذا احكام من تستثنى -2 المادة

 
 .لها التابعة والمبانً الزراعٌة االراضً اٌجار عمود -أ
 
 .واالشتاء االصطٌاؾ الماكن العابدة الموسمٌة االٌجار عمود -ب
 
 وبشكل البناٌات واصحاب والصناعٌة التجارٌة المإسسات او الشركات تمدم بموجبها التً العمود -ج

 .ببدل او مجانا اجرابهم لسكن اماكن العمل، ارباب عام
 
 :اآلتٌة المواصفات فٌها تتوافر والتً 25/3/1974 بعد المنشؤة الفٌبلت اٌجار عمود -د
 

 وجهاز ومراب حدٌمة ولها واحد لمستؤجر ومإجرة اكثر او واحد طابك من مإلفة تكون ان -
 توافر شرط تؤمٌنها نفمات ٌتحمل المستؤجر كان وان الساخنة المٌاه ٌإمن خاص وجهاز للتدفبة
 .االساسً االٌجار بدء بتارٌخ المواصفات هذه
 
 اشهر ثبلثة لبل بذلن المستؤجر ٌعلم ان علٌه المستثنى، الفٌبل عمد تجدٌد فً المالن ٌرؼب لم اذا

 باالستبلم اشعار مع مضمونة مكشوفة برٌدٌة بطالة بموجب وذلن العمد مدة انتهاء من االلل على
 بدل اضعاؾ ستة ٌعادل ممطوعا تعوٌضا له ٌدفع وان العدل، الكاتب بواسطة كتاب بموجب او

 االجارة اعتبرت اعبله الثانٌة الفمرة فً الوارد باالعبلم المالن ٌمم لم واذا. االخٌرة السنة اٌجار
 .جدٌدة لسنة ممددة

 
 .والبلدٌات للدولة العمومٌة االمبلن اشؽال -هـ
 
 .سٌاحٌا المصنفة المفروشة االماكن اٌجار عمود -و
 



 

 الثانٌة المادة فً المحددة االستثناءات مراعاة ومع مخالؾ، سابك اتفاق كل من بالرؼم -3 المادة

 عمود المانون، هذا فً الواردة واالحكام الشروط ضمن 31/12/1995 لؽاٌة تمدد المانون هذا من
 .صدوره لبل الممددة او المعمودة المبنٌة العمارات اٌجار
 ٌعلن ان على فٌه حمه عن ٌتنازل ان االخٌر لهذا وٌحك المستؤجر، لمصلحة فسنة سنة التمدٌد ٌسري
 برٌدٌة بطالة بموجب وذلن الممددة السنة انتهاء من االلل على شهرٌن لبل التمدٌد بعدم رؼبته

 .العدل الكاتب بواسطة كتاب بموجب او المإجر الى ٌوجهها باالستبلم اشعار مع مضمونة مكشوفة
 المفعول، نافذ المانون بهذا العمل وتارٌخ 1/1/1987 بٌن الحاصل بالتمدٌد الحك عن التنازل ٌبمى
 .السابمة الموانٌن ظل فً الحاصل بالتمدٌد الحك عن التنازل المفعول نافذ ٌبمى كما

 

 انسكُيت االياكٍ ايجاس - انثاَي انباب

 

  .السكن ولؽٌر للسكن واحد، بعمد المإجرة، االماكن سكنٌة اماكن بمثابة تعتبر -4 المادة

 

 .24/5/1994 تارٌخ 336 للمانون وفما معدلة -5 المادة

 االساسً االٌجار عمد من االستفادة فً محله حكما ٌحل المؤجور، تركه او المستؤجر وفاة حال فً
 :المانون بحكم المعدلة او االخٌرة شروطه بكافة االلتضاء عند الممدد او
 
 ترن ان سبك من عدا ما المؤجور فً معه ٌمٌمون الذٌن فمط واوالده واصوله المستؤجر زوج -أ

 .اخر مسكنا وشؽل المؤجور
 
 فً مستمرٌن ٌزالون ال وكانوا االجارة تنفٌذ بدء عند المؤجور الى معه دخلوا الذٌن انسباإه -ب

 . انمطاع بدون اشؽاله
 

 تارٌخ 63 رلم والمانون 24/5/1994 تارٌخ 336 للمانون وفما معدلة -6 المادة

 :على تنص التً األولى المادة 31/12/2008
 وفً اللبنانٌة الجامعة وفً والبلدٌات العامة اإلدارات فً واألجور للرواتب األدنى الحد ٌرفع

 أي( لبنانٌة لٌرة ألؾ خمسمبة) ل.ل/ 500000/ إلى العمل لمانون الخاضعة ؼٌر العامة المإسسات
 .لؤلجور األدنى الحد على% 66 نسبتها بزٌادة
تارٌخ  160من المانون رلم  13و 6 المادتٌن فً علٌها المنصوص اإلٌجار بدالت على تطبك
)إٌجار العمارات المبنٌة( نصؾ نسبة الزٌادة الملحوظة فً الفمرة السابمة وذلن  22/7/1992

 اعتبارا  من تارٌخ العمل بهذا المانون.
 

 فً البدالت:
 
انتهت مدتها  والتً 1/1/1987بدالت االٌجار المعمودة لبل  23/7/1993تضاعؾ اعتبارا من  -أ

 على النحو االتً: 1/1/1988التعالدٌة االولى لبل 
 



 ( مبة وخمسة وستٌن ضعفا.165: )1/1/1954اوال: االٌجارات المعمودة لبل 
 

 ضمنا: 31/12/1961حتى  1/1/1954ثانٌا: االٌجارات المعمودة اعتبارا من 
 ( مبة وثبلثٌن ضعفا.130)
 

( مبة 112ضمنا: ) 31/12/1966حتى  1/1/1962ن ثالثا: االٌجارات المعمودة اعتبارا م
 واثنً عشر ضعفا.

 
( ثبلثة 83ضمنا: ) 31/12/1972حتى  1/1/1967رابعا: االٌجارات المعمودة اعتبارا من 

 وثمانٌن ضعفا.
 

( تسعة 59ضمنا: ) 31/12/1978حتى  1/1/1973خامسا: االٌجارات المعمودة اعتبارا من 
 وخمسٌن ضعفا.

 
( اثنٌن 42ضمنا: ) 31/12/1982حتى  1/1/1979االٌجارات المعمودة اعتبارا من سادسا: 

 واربعٌن ضعفا.
 

( اربعة 24ضمنا: ) 31/12/1984حتى  1/1/1983سابعا: االٌجارات المعمودة اعتبارا من 
 وعشرٌن ضعفا.

 
 ( ثمانٌة18ضمنا: ) 31/12/1985حتى  1/1/1985ثامنا: االٌجارات المعمودة اعتبارا من 

 عشر ضعفا.
 

( اثنً 12ضمنا: ) 31/12/1986حتى  1/1/1986تاسعا: االٌجارات المعمودة اعتبارا من 
 عشر ضعفا.

 
او التً  1/1/1987بدالت االٌجار المعمودة اعتبارا من  23/7/1992تضاعؾ اعتبارا من  -ب

 على النحو االتً: 31/12/1987تنتهً مدتها التعالدٌة االولى بعد 
 

 .1/1/1988لتً انتهت مدتها التعالدٌة االولى لبل االٌجارات ا -
 ( اربعة اضعاؾ.4)
 
 19/12/1988ضمنا و  1/1/1988االٌجارات التً انتهت مدتها التعالدٌة االولى بٌن  -

 ( ثبلثة اضعاؾ.3ضمنا: )
 
 29/6/1989ضمنا و  20/12/1988االٌجارات التً انتهت مدتها التعالدٌة االولى بٌن  -

 %.30( ضعفان و 2,3ضمنا: )
 
 31/12/1990ضمنا و  30/6/1989االٌجارات التً انتهت مدتها التعالدٌة االولى بٌن  -

 %.70( ضعؾ واحد و 1,7ضمنا: )



 
 31/12/1991ضمنا و  1/1/1991بٌن  االٌجارات التً انتهت مدتها التعالدٌة االولى -

 %.30( ضعؾ واحد و 1,30ضمنا: )
من اجل احتساب المضاعفة ٌعتمد بدل االٌجار الذي كان متوجبا على المستؤجر بتارٌخ 

، بالنسبة للعمود المحددة فً البند أ من هذه المادة كما ٌعتمد بدل االٌجار الذي 31/12/1986
-انتهاء المدة التعالدٌة االولى بالنسبة للعمود المحددة فً البند كان متوجبا على المستؤجر بتارٌخ 

من هذه المادة وتإخذ بعٌن االعتبار الزٌادة الرضابٌة الحاصلة بعد العمل بالمانون الرلم  -ب
المعدل بحٌث ٌبمى ما زاد منها على الزٌادة المانونٌة حما مكتسبا للمإجر وما نمص عنها  20/82

 دفعه. ٌتوجب على المستؤجر
 

وتعتبر رضابٌة لتطبٌك احكام هذا البند، كل زٌادة على المستؤجر وال ٌكون ملزما بادابها وفما 
 للمانون، وال ٌعتبر التنازل الرضابً عن التخفٌضات المانونٌة السابمة بمثابة زٌادة رضابٌة.

لتحدٌد المضاعفة وعندما ٌشمل عمد االٌجار الساما بدأت اٌجاراتها بتوارٌخ مختلفة ٌجزأ لبدل 
 تبعا لتارٌخ بدء جارة كل منها.

 
وبعد المضاعفة الوارد ذكرها فً البندٌن " أ " ، " ب " من هذه  23/7/1992اعتبارا من  -ج

المادة ترتبط وتزاد تباعا بدالت االٌجار بنسبة تعادل نصؾ نسبة الزٌادة الطاربة فً كل مرة على  
مراسٌم المتعلمة بزٌادة ؼبلء المعٌشة وتحدٌد اجور الجزء االول من الراتب المحددة فً ال

 المستخدمٌن والعمال وذلن اعتبارا من تارٌخ العمل بكل زٌادة.
 
تستحك الزٌادات المنصوص علٌها فً البندٌن " أ " و "ب " من هذه المادة من تارٌخ نفاذ  -د

 من دون اي مفعول رجعً. 22/7/1992تارٌخ  160/92المانون الرلم 
 

 التنازل عن االجارة والتؤجٌر الثانوي. -7ة الماد

ال ٌجوز للمستؤجر التنازل عن المؤجور او تؤجٌره كلٌا او جزبٌا اال بموافمة المالن الخطٌة 
 وبالشروط التً ٌتفك علٌها.

اذا تنازل المستؤجر االصلً عن المؤجور وكان مرخصا له بذلن صراحة فً عمد االٌجار االساسً 
مانون، ٌستفٌد المتنازل لهم من التمدٌد المانونً وٌحلون محل المستؤجر االصلً او الممدد بحكم ال

 وتصبح عبللتهم مباشرة مع المالن.
وفً حال التؤجٌر الثانوي الكلً او الجزبً بموافمة المالن الصرٌحة فً العمد االساسً او الممدد، 

تنتهً مدة االٌجار الثانوي بانتهاء تبمى العبللة التؤجٌرٌة محصورة بٌن المالن والمستؤجر االصلً و
 مدة االٌجار االصلً.

على المالن ان ٌدعو الى المحاكمة المستؤجر الثانوي فً كل دعوى تمام بوجه المستؤجر االصلً، 
وٌكون للحكم الصادر بوجه المستؤجر االصلً لوة المضٌة المحكوم بها بوجه المستؤجر الثانوي، 

مطالبة المستؤجر االصلً بالتعوٌض فً حال ثبوت سوء نٌة او على انه ٌحك للمستؤجر الثانوي 
 خطؤ او اهمال هذا االخٌر.

 

 استرداد المؤجور -8المادة 

 .24/5/1994تارٌخ  336معدلة وفما للمانون  -اوال: أ



للمالن ان ٌطلب الجل سكنه او سكن احد اوالده استرداد المؤجور السكنً شرط ان ٌثبت ضرورة 
استرداده، وان ال ٌكون هو او من ٌطلب االسترداد لمصلحتة مالكا مسكنا اخر  عابلٌة تضطره الى

مبلبما وصالحا للسكن ؼٌر مشؽول ومعادال فً مستواه للمؤجور المطلوب استرداده ضمن النطاق 
 البلدي عٌنه او نطاق بلدي مجاور.

الؽاٌة من االسترداد وللمالن ان ٌطلب االسترداد لمؤجور مبلصك للمسكن الذي ٌمٌم فٌه اذا كانت 
 ضم المؤجور المسترد لسكنه وجعله مسكنا مإمنا لحاجات العابلة.

 
للمالن صاحب المستشفى او المإسسة التربوٌة او التعلٌمٌة او الخٌرٌة او المٌتم المإجر لسم من  -ب

عماره او عماراته المتبلصمة، للسكن ان ٌسترد هذا المسم شرط اضافته الى االصل واستعماله 
 الؼراض المإسسة.

 
للمالن ان ٌطلب استرداد المؤجور الجل هدمه والامة بناء جدٌد  مكانه وله من اجل الامة  -ج

انشاءات جدٌدة ان ٌطلب استرداد البناء المابم على السطح اذا كان هذا البناء ٌشؽل الل من نصؾ 
 ن فاكثر.المساحة التً ٌسمح لانون البناء بها او اذا اراد الامة طابمٌن جدٌدٌ

وٌشترط ان ٌكون استرداد البناء ضرورٌا من الناحٌة الفنٌة اللامة االنشاءات الجدٌدة وللمالن الذي 
ٌرؼب بانشاء طابك فوق بنابه المإجر ان ٌطلب استرداد المسم الضروري فنٌا اللامة االنشاءات 

 الجدٌدة.
 
عبله ان ٌدفع للمستؤجر تعوٌضا ٌتوجب على المالن طالب االسترداد وفما للبنود أ و ب و ج ا -د

% خمسٌن 50% خمسة وعشرٌن بالمبة وان ال ٌزٌد عن 25عادال تمدره المحاكم على اال ٌمل عن 
 بالمبة من لٌمة المؤجور.

 
 ثانٌا: فً جمٌع حاالت االسترداد لماء تعوٌض .

 .24/5/1994تارٌخ  336معدلة وفما للمانون 
بتارٌخ صدور الحكم النهابً فً ضوء العناصر التمدٌرٌة ٌحدد مبلػ التعوٌض على اساس ممداره 

 المتوافرة فً الدعوى.
وفً الدعاوى التً لم ٌصدر بها لرار مبرم ٌحدد التعوٌض وفما الحكام المانون الذي الٌمت الدعوى 
 فً ظله على ان ال ٌتجاوز التعوٌض خمسٌن بالمبة من لٌمة المؤجور بتارٌخ صدور الحكم النهابً.

 

ٌترتب على المالن الذي استرد مؤجوره عمبل باحكام هذا المانون ان ٌدفع الى المستؤجر  -9ة الماد

تعوٌضا اضافٌا ٌعادل نصؾ لٌمة التعوٌض الممضً به دون ان ٌكون المستؤجر ملزما باثبات 
 الضرر الذي اصابه وذلن فً الحالتٌن المبٌنتٌن ادناه.

 
الؽاٌتٌن المنصوص عنهما فً الفمرتٌن أ و ب من البند  اذا كان المؤجور لد استرد وفما الحدى -1

اوال من المادة الثامنة من هذا المانون ولم ٌستعمله المالن دون مسوغ مشروع وفما للؽاٌة المطلوبة 
بمهلة سنة من تارٌخ االخبلء او لم ٌستمر دون مسوغ مشروع فً استعماله على ذلن الوجه ثبلث 

 سنوات على األلل .
 



ان المؤجور لد استرد من اجل الهدم واعادة البناء وفما للؽاٌة المنصوص عنها فً الفمرة ج اذا ك -2
من بند اوال من المادة الثامنة من هذا المانون ولم ٌشرع المالن بالبناء دون مسوغ مشروع بمهلة 
روع سنة من تارٌخ اخبلء اخر مستؤجر ولم ٌتممه فً مهلة ال تتجاوز الخمس سنوات من تارٌخ الش

فً العمل بدون مسوغ مشروع او اذا استعمل المؤجور المسترد لسكنه او لمنفعته الشخصٌة او اجره 
 من الؽٌر خبلل مهلة السنة المبٌنة اعبله.

 

 .24/5/1994تارٌخ  336معدلة وفما للمانون  -10المادة 

 االسماط من حك التمدٌد:
 ل محله لانونٌا باالخبلء فً الحاالت اآلتٌة:ٌسمط حك المستؤجر بالتمدٌد وٌحكم علٌه او على من ٌح

 
اذا لم ٌدفع ما استحك علٌه من بدل االجارة وذلن خبلل شهرٌن بعد تبلؽه بنفسه او بواسطة احد  -أ

افراد عابلته الراشدٌن، الممٌمٌن معه انذار موجها الٌه بموجب بطالة مكشوفة مضمونة مع اشعار 
بواسطة الكاتب العدل او بموجب انذار صادر عن دابرة باالستبلم او بموجب كتاب موجه الٌه 

 التنفٌذ وفما لما نصت علٌه المادة الثانٌة والعشرون من هذا المانون.
 

فً حال تعذر اجراء التبلٌؽات المشار الٌها فً الفمرة السابمة ٌتم التبلٌػ بواسطة النشر فً جرٌدتٌن 
بعد تثبته من تعذر التبلٌػ وذلن بناء على طلب  محلٌتٌن ٌومٌتٌن ٌعٌنهما لاضً االمور المستعجلة

المإجر باستدعاء ال ٌخضع الي رسم او طابع من اي نوع كان وتلصك صورة االنذار على باب 
 المؤجور بواسطة مباشر وتسري مهلة الشهرٌن من تارٌخ حصول اخر معاملة نشر او لصك.

فٌذ ٌتم التبلٌػ بواسطة النشر، وفما وفً حال تعذر اجراء تبلٌػ االنذار الصادر عن دابرة التن
 لبلصول عٌنها بموجب لرار ٌتخذه ربٌس دابرة التنفٌذ.

 ٌتحمل المستؤجر نفمات هذه المعامبلت.
 
اذا اساء استعمال المؤجور بان احدث فٌه تخرٌبا ؼٌر ناشا عن االستعمال العادي او استعماله  -ب

 إجر الخطٌة.على وجه مضر ٌتنافى وشروط العمد دون موافمة الم
ال تعتبر اساءة استعمال المؤجور ممارسة المستؤجر صاحب المهنة الحرة لمهنته فً لسم من 

المؤجور المخصص لسكنه السباب امنٌة اضطرته لترن ممر ممارسة مهنته وفً هذه الحالة ال ٌحك 
اضافً  للمالن مطالبة المستؤجر بؤي تعوٌض كما ال ٌجوز للمستؤجر مطالبة المالن بؤي تعوٌض

 عنها فً حاالت االسترداد.
 

ال تعتبر اساءة استعمال المؤجور التجهٌزات التً ٌمٌمها المستؤجر على نفمته شرط ان ال تضر 
بمتانة البناء وٌعتبر من هذا المبٌل اعمال تركٌب المصعد وخزان المٌاه او تؤمٌن التدفبة او التبرٌد او 

 الماء الساخن.
لدٌكور السطحٌة البسٌطة، على المستؤجر الذي ٌرؼب فً االفادة من باستثناء اشؽال الزخرفة وا

احكام هذه المادة ان ٌستحضر المإجر امام لاضً االمور المستعجلة الستبذانه بان ٌجري االعمال 
 التً ٌرؼب فً اجرابها والتً ٌجب علٌه تحدٌدها، لتمكٌن المحكمة من تمدٌر لانونٌتها ومبلءمتها.

المستؤجرون نفمات عمد تؤمٌن ضد جمٌع المخاطر التً ٌمكن ان تنتج عن  ٌتحمل المستؤجر او
االشؽال التً ٌمومون بها ونفمات االعمال المذكورة آنفا ونفمات اعادة الحال الى ما كانت علٌه فً 



السام البناء التً تكون لد تضررت بسبب االعمال دون ان ٌكون لهم الحك بالرجوع على المالن 
 و بمسم منها سواء اثناء اشؽالهم المؤجور او بتارٌخ انتهاء هذا االشؽال.للمطالبة بها ا

ال تدخل لٌمة التحسٌنات الحاصلة من جراء االعمال المذكورة فً هذا البند )ب( فً حساب تعوٌض 
 االسترداد وال فً حساب البدل العادل.

 
تنازل عن المؤجور او اجره كلٌا او جزبٌا دون موافمة المالن الخطٌة او خبلفا لعمد االٌجار  اذا -ج

 االساسً او الممدد، وفً هذه الحالة ٌمتضً ادخال المستؤجر الثانوي او المتنازل له فً المحاكمة.
 
للسكن  اذا كان المستؤجر ٌشؽل عن طرٌك االٌجار ولؽٌر ضرورة عابلٌة اكثر من مؤجور معد -د

فمط ال ٌفصل بٌنها اكثر من سبعة كٌلومترات خطا شعاعٌا، فعلٌه ان ٌحدد خبلل مهلة ستة اشهر 
تبدأ من تارٌخ نفاذ هذا المانون التعدٌلً، المؤجور الذي ٌرؼب باالستفادة من حك التمدٌد فٌه واذا لم 

 ٌفعل، فٌعود للمحكمة ان تحدد المسكن الذي ٌسمط فٌه حك التمدٌد.
 
ذا انشؤ المستؤجر بناء للسكن، او شؽر له، او تملن بناء شاؼرا ٌملن ثبلثة ارباعه على االلل ا -هـ

وٌكون صالحا ومبلبما لسكنه ومعادال لمستوى المؤجور الذي ٌشؽله فً المدٌنة او المرٌة عٌنها، او 
عتبر فً مكان ال ٌبعد عن المؤجور اكثر من سبعة كٌلومترات خطا شعاعٌا فً هذه الحاالت، ٌ

الزوج والزوجة واالوالد الماصرون الممٌمون مع المستؤجر وكذلن اوالد المستؤجر الراشدون الذٌن 
هم على عاتمه، فً حكم الشخص الواحد لتطبٌك احكام البندٌن " د " و " هـ " ما لم تتوافر فً وضع 

امنة من هذا المانون، االوالد حالة الضرورة العابلٌة المنصوص علٌها فً البند " أ " من المادة الث
شرط االلامة الفعلٌة فً مهلة ال تتجاوز السنة من تارٌخ انجاز البناء او التملن او الشؽور، 

 واالستمرار فً السكن لمدة ثبلث سنوات على االلل.
 

 ٌستثنى من احكام البندٌن د و هـ:
حد، شمة الستعمالها الحالة التً ٌتملن فٌها المستؤجر او من ٌعتبر معه فً حكم الشخص الوا -1

كمكتب تجاري او سٌاحً او لممارسة مهنة من المهن وٌستعملها فعلٌا لهذه الؽاٌة خبلل ستة 
اشهر من تارٌخ التملن وٌستمر فً نفس االستعمال لمدة ثبلث سنوات على االلل تحت طابلة 

 سموط الحك فً التمدٌد بدون اي تعوٌض.
 
وتارٌخ صدور  13/4/1975لكا لمسكن شاؼر ما بٌن الحالة التً اصبح فٌها المستؤجر ما -2

 هذا المانون شرط ان ٌكون لد باع هذا المسكن لبل صدور هذا المانون.
 
اذا ترن المؤجور السباب ؼٌر امنٌة مدة سنة بدون انمطاع اعتبارا من تارٌخ نفاذ هذا المانون  -و

 ورؼم استمراره فً دفع االٌجار.
للبنانٌون الموظفون والمستخدمون فً البعثات اللبنانٌة الرسمٌة فً ٌستثنى من احكام هذا البند ا

 الخارج.
 
اذا ترن المؤجور السباب ؼٌر امنٌة مدة ستة اشهر بدون انمطاع وكان مدٌنا بشًء من البدالت  -ز

ولم ٌكن له ممام معروؾ من المالن ٌبلػ فٌه االنذار بالدفع او لم ٌختر مماما ٌبلػ فٌه هذا االنذار، 
عٌنه للمإجر بموجب كتاب او بطالة برٌدٌة مكشوفة مضمونة مع اشعار باالستبلم وفما الصول ٌ

 التبلٌػ المنصوص عنها فً البند أ من هذه المادة.



 
 اشهر دون انمطاع. 6اذا ترن المستؤجر ؼٌر اللبنانً المؤجور لمدة  -ح
 

المعدل  20/1982المانون رلم للعسكرٌٌن الذٌن كانوا لبل العمل بهذا المانون او  -11المادة 

ٌشؽلون مساكن عمبل بالموانٌن الخاصة بمصادرة بٌوت لسكن العسكرٌٌن، ان ٌستمروا فً اشؽال 
المساكن المصادرة لسكنهم بعد احالتهم على التماعد بالبدل االخٌر الذي ٌإدونه للمالن مضافا الٌه 

مانون على ان ٌعتبر تارٌخ المصادرة بمثابة الزٌادة المانونٌة الممررة فً المادة السادسة من هذا ال
 تارٌخ بدء االشؽال لحساب نسبة الزٌادة.

وفً حال تطبٌك احكام االسترداد على العسكرٌٌن الذٌن خضعوا لهذه المادة ٌحدد التعوٌض 
 المستحك لهم بنصؾ لٌمة التعوٌض المتوجب وفما للمادة الثامنة من هذا المانون.

 

 انسكُيت غيش االياكٍ ايجاس عمٕد - انثانث انباب

 

 وفاة حال فً التمدٌد من ٌستفٌد 24/5/1994 تارٌخ 336 للمانون وفما   معدلة -12 المادة

 :المؤجور تركه او المستؤجر
 

 :صناعٌة او تجارٌة لؽاٌات المإجرة باالماكن ٌتعلك فٌما -اوال
 

 .بٌنهم فٌما االتفاق حسب بعضهم او المستؤجر ورثة -1
 
 .سابك بتارٌخ او االٌجار عمد بتارٌخ شراكتهم الثابتة المستؤجر شركاء -2
 
 (.1) 11/67 رلم االشتراعً المرسوم من ٌلٌها وما الخامسة المادة احكام من المستفٌدون -3

 .24/5/1994 تارٌخ 336 للمانون وفما معدلة
 الٌه تنتمل لمن التجارٌة المإسسة الستثمار المخصصة االمكنة اجارة وتنتمل تمدد الحالة هذه وفً
 .المإسسة تلن

 
 :بمانون منظمة حرة مهنة لممارسة المإجرة باالماكن ٌتعلك فٌما -ثانٌا
 

 حرة مهنة اي الورٌث ٌمارس ان شرط بٌنهم فٌما االتفاق حسب بعضهم او المستؤجر ورثة -1
 .بمانون منظمة

 
 ٌمارس ان شرط ورثته من او المستؤجر من التنازل طرٌك عن المؤجور الٌه آل من كل -2

 فً المستؤجر وفاة حال فً التنازل ٌجري أن وعلى لمانون منظمة حرة مهنة أي له المتنازل
، او فً مهلة سنة من تارٌخ صدور هذا المانون، اذا ýالوفاة تارٌخ من السنتٌن تتعدى ال مهلة

 كانت الوفاة حاصلة لبل صدوره وٌحك للمالن ان ٌضاعؾ بدل االٌجار.
كان المؤجور مشؽوال من اكثر من واحد ممن ٌمارسون مهنة حرة وتوفً احدهم ولٌس فً  اذا

ورثته من ٌمارس مهنته عٌنها، ٌعطى شركاإه فً االٌجار حك الحلول محله بشروط العمد ذاتها، 
 لماء تعوٌض للورثة ٌعادل عشرة اضعاؾ بدل االٌجار المعمول به بعد نفاذ هذا المانون. 



ترن المستؤجر الشرٌن للمؤجور الي سبب كان فٌحل محله شركاإه بشروط عمده اما فً حال 
 ذاتها.

 
 فٌما ٌتعلك باالماكن االخرى: -ثالثا
 

زوج واصول وفروع المستؤجر، او بعضهم حسب االتفاق فٌما بٌنهم شرط ان ٌمارسوا  -1
 المهنة عٌنها.

 
 او بتارٌخ سابك.شركاء المستؤجر الثابتة شراكتهم بتارٌخ عمد االٌجار  -2
 
كل من آل الٌه المؤجور عن طرٌك التنازل من المستؤجر او من الورثة الوارد ذكرهم فً  -3

 الفمرة 
( آنفا شرط ان ٌمارس المتنازل له المهنة عٌنها، على ان ٌجري التنازل رسمٌا لدى الكاتب 1)

ة او فً مهلة سنة من العدل فً حال وفاة المستؤجر فً مهلة ال تتعدى السنة من تارٌخ الوفا
تارٌخ صدور هذا المانون اذا كانت الوفاة حاصلة لبل صدوره ٌحك للمالن ان ٌطلب تحدٌد البدل 

 العادل وفما الحكام المادة السابعة عشرة من هذا المانون.
ٌعتبر جمٌع االشخاص المستفٌدٌن من التمدٌد بموجب احكام هذه المادة متكافلٌن متضامنٌن تجاه 

 ً تنفٌذ موجباتهم.المإجر ف
 

من البند )ثالثا( الواردتٌن  3من البند )ثانٌا( والفمرة  2تمدد سنة واحدة المهلة المحددة فً الفمرة 
 اعبله ابتداء من تارٌخ نفاذ هذا المانون التعدٌلً.

 

تارٌخ  63والمانون رلم 24/5/1994تارٌخ  336معدلة وفما للمانون  -13المادة 

 ولى التً تنص على:المادة األ 31/12/2008
ٌرفع الحد األدنى للرواتب واألجور فً اإلدارات العامة والبلدٌات وفً الجامعة اللبنانٌة وفً 

/ ل.ل )خمسمبة ألؾ لٌرة لبنانٌة( أي 500000المإسسات العامة ؼٌر الخاضعة لمانون العمل إلى /
 % على الحد األدنى لؤلجور.66بزٌادة نسبتها 

تارٌخ  160من المانون رلم  13و 6تطبك على بدالت اإلٌجار المنصوص علٌها فً المادتٌن 
)إٌجار العمارات المبنٌة( نصؾ نسبة الزٌادة الملحوظة فً الفمرة السابمة وذلن  22/7/1992

 اعتبارا  من تارٌخ العمل بهذا المانون.
 

 تحدد بدالت اٌجار االماكن ؼٌر السكنٌة على النحو االتً:
 

 اوال: االماكن المإجرة لؽاٌات تجارٌة او صناعٌة:
 
 الطوابك االرضٌة:  -1
 

بدالت اٌجار الطوابك االرضٌة المعمودة لبل  23/7/1992تضاعؾ اعتبارا من  -أ
 على النحو االتً: 1/1/1988والتً انتهت مدتها التعالدٌة االولى لبل  1/1/1987



 
 ستماٌة وستٌن ضعفا. 660 1/1/1954االٌجارات المعمودة لبل  -
 
خمسماٌة  520ضمنا  31/12/1961حتى  1/1/1954االٌجارات المعمودة اعتبارا من  -

 وعشرٌن ضعفا.
 
اربعماٌة  448ضمنا  31/12/1966حتى  1/1/1962االٌجارات المعمودة اعتبارا من  -

 وثمانٌة واربعٌن ضعفا.
 
ثبلثماٌة  332ضمنا  31/12/1972حتى  1/1/1967االٌجارات المعمودة اعتبارا من  -

 واثنٌن وثبلثٌن ضعفا.
 
وستة  236ضمنا  31/12/1978حتى  1/1/1973االٌجارات المعمودة اعتبارا من  -

 وثبلثٌن ضعفا.
 
مبة  168ضمنا  31/12/1982حتى  1/1/1979االٌجارات المعمودة اعتبارا من  -

 وثمانٌة وستٌن ضعفا.
 
ستة وتسعٌن  96ضمنا  31/12/1984حتى  1/1/1983االٌجارات المعمودة اعتبارا من  -

 ضعفا.
 
اثنان  72ضمنا  31/12/1985حتى  1/1/1985االٌجارات المعمودة اعتبارا من  -

 وسبعٌن ضعفا.
 
ثمانٌة  48ضمنا  31/12/1986حتى  1/1/1986االٌجارات المعمودة اعتبارا من  -

 واربعٌن ضعفا.
 
او  1/1/1987ار المعمودة اعتبارا من بدالت االٌج 23/7/1992تضاعؾ اعتبارا من  -ب

 على النحو االتً: 31/12/1987المعمودة لبل هذا التارٌخ وانتهت مدتها التعالدٌة االولى بعد 
 

 ( ثمانٌة اضعاؾ.8) 1/1/1988االٌجارات التً انتهت مدتها التعالدٌة االولى لبل  -
 
 19/12/1988ضمنا و  1/1/1988االٌجارات التً انتهت مدتها التعالدٌة االولى بٌن  -

 ضمنا: 
 ( ستة اضعاؾ.6)
 
 29/6/1989ضمنا و  20/12/1988االٌجارات التً انتهت مدتها التعالدٌة االولى بٌن  -

 اربعة اضعاؾ. )4ضمنا )
 



ضمنا و  30/12/1989االٌجارات التً انتهت مدتها التعالدٌة االولى بٌن  -
 ( ثبلثة اضعاؾ.3ضمنا ) 31/12/1990
 
 31/6/1991ضمنا و  1/1/1991االٌجارات التً انتهت مدتها التعالدٌة االولى بٌن  -

 ( ضعفان.2ضمنا )
 
 الطوابك ما فوق وما تحت الطابك االرضً المإجرة لؽاٌات تجارٌة او صناعٌة. -2

 المتوجبة على الطوابك االرضٌة. تحدد بدالت هذه الطوابك بثبلثة ارباع البدالت
 

 ثانٌا: االماكن المإجرة لؽاٌات ؼٌر تجارٌة او صناعٌة:
تحدد بدالت اٌجار االماكن المإجرة لؽاٌات ؼٌر تجارٌة او صناعٌة بثبلثة ارباع بدالت االماكن 

 المإجرة لؽاٌة تجارٌة او صناعٌة.
 

الذي كان متوجبا على المستؤجر بتارٌخ ثالثا: من اجل احتساب المضاعفة ٌعتمد بدل االٌجار 
 من المادة الثالثة عشرة من هذا المانون. -أ  -بالنسبة للعمود المحددة فً البند  31/12/1986

كما ٌعتمد بدل االٌجار الذي كان متوجبا على المستؤجر بتارٌخ انتهاء المدة التعالدٌة االولى بالنسبة 
ادة الثالثة عشرة وتإخذ بعٌن االعتبار الزٌادة الرضابٌة من الم -ب  -للعمود المحددة فً البند 

المعدل بحٌث ٌبمى ما زاد منها على الزٌادة المانونٌة حما  20/82الحاصلة بعد العمل بالمانون رلم 
 مكتسبا للمإجر وما نمص عنها ٌتوجب على المستؤجر دفعه.

 
المستؤجر وال ٌكون ملزما بادابها وفما  وتعتبر رضابٌة لتطبٌك احكام هذا البند كل زٌادة ٌوافك علٌها

 للمانون وال ٌعتبر التنازل الرضابً عن التخفٌضات المانونٌة السابمة بمثابة زٌادة رضابٌة.
اما اذا حدد البدل العادل رضابٌا او لضابٌا فٌعتمد تارٌخ نفاذ هذا البدل اساسا الحتساب 

 المضاعفات.
ضابٌة لماء منافع اضافٌة للمستؤجر فٌجري توزٌع البدل واما اذا كان لد طرأ على البدل زٌادة ر

 على شطرٌن.
 

 الشطر االول ٌتمثل بالبدل األساسً فتطبك علٌه المضاعفات العابدة لتارٌخ بدء االجارة.
 

الشطر الثانً ٌتمثل بالزٌادة فتطبك علٌه المضاعفات المحددة للسنة التً طرأت فٌها الزٌادة 
 المذكورة.

االٌجار الساما بدأت اجاراتها بتوارٌخ مختلفة او الساما تشملها عدة بنود من هذه  عندما ٌشمل عمد
 المادة ٌجزأ البدل لتحدٌد المضاعفة تبعا لتارٌخ بدء اجارة كل منها او تبعا لمولعها فً البناء.

 
انون من ل 8و  7و  6رابعا: تعتبر تجارٌة او صناعٌة االماكن المإجرة للؽاٌات المعددة فً المواد 

 التجارة البرٌة.
تعتبر بمثابة طوابك ارضٌة االماكن التً تمتد على الطابك االرضً والطابك الذي فوله والطابك 
الذي تحته اذا كانت هذه الطوابك متصلة فً ما بٌنها داخلٌا ضمن المؤجور فً بناء واحد ومإجرة 

 لمستؤجر واحد فً عمد واحد.



ها عدة بنود فً هذه المادة ٌعود للمحكمة تجزبة البدل عند اذا تناول العمد الواحد الساما تشمل
 االلتضاء لتحدٌد نسبة الزٌادة.

 
، وبعد المضاعفة الوارد ذكرها فً هذه المادة ترتبط وتزاد تباعا 23/7/1992خامسا: اعتبارا من 

راتب، بدالت االٌجار بنسبة تعادل نصؾ نسبة الزٌادة الطاربة فً كل مرة على الجزء االول من ال
المحددة فً المراسٌم المتعلمة بزٌادة ؼبلء المعٌشة، وتحدٌد اجور المستخدمٌن والعمال وذلن 

 اعتبارا من تارٌخ العمل بكل زٌادة.
 
اذا ترن المستؤجر المؤجور تلمابٌا خبلل مهلة ثبلثة اشهر من تارٌخ نفاذ هذا المانون التعدٌلً او  -

وما دفع  23/7/1992الٌجار السابمة والمترتبة اعتبارا من لبل هذا التارٌخ ٌعفى من دفع بدالت ا
 منها ٌمكن استرداده.

 
سادسا: تستحك الزٌادات المنصوص علٌها فً المادة الثالثة عشرة من هذا المانون من تارٌخ نفاذ 

من دون اي مفعول رجعً وتعتبر ملؽاة جمٌع  22/7/1992تارٌخ  160/92المانون الرلم 
والمخالفة لهذا البند سادسا، كما ٌعتبر ما كان سبك  160/92بعد المانون  االتفالات المنظمة

لبل  160/92للمستؤجر دفعه على حساب المفعول الرجعً فً ظل المادة الثالثة عشرة من المانون 
تعدٌلها دفعات على حساب البدالت، وتعتبر الضرابب والرسوم التً ٌكون المإجر لد سددها عن 

ا على حساب المفعول الرجعً بمثابة دفعة على حساب ما سٌترتب علٌه من المبالػ التً لبضه
 ضرابب ورسوم عن بدالت اٌجار الحمة.

 
 

مع االحتفاظ باحكام المادة الثانٌة عشرة من هذا المانون ٌسمط حك المستؤجر فً  -14المادة 

 رة من هذا المانون.التمدٌد وفما الحكام البنود )أ( و )ب( و )ج( و )و( و )ز( من المادة العاش
باالضافة الى اسباب االسماط الواردة فً الفمرة السابمة ٌسمط حك مستؤجر االماكن المإجرة لؽاٌات 

تجارٌة او صناعٌة فً التمدٌد اذا احدث تؽٌٌرا فً جهة استعمال المؤجور كما حددت فً عمد 
 االٌجار.

 
 

 -ب-داد المؤجور وفما الحكام الفمرتٌن لمالن العمار المإجر لؽٌر السكن الحك باستر -15المادة 

من بند اوال والبند ثانٌا من المادة الثامنة من هذا المانون وٌترتب على المالن باالضافة الى  -ج
التعوٌض المحدد فً هذه المادة تعوٌض اخر عن الخسارة التً ٌتعرض لها المستؤجر من جراء 

 ولؾ االعمال وؼٌرها(.االخبلء )كبدل الخلو وخسارة المولع والزبابن وت

 

 انعادل انبذل االيجاس عمٕد نجًيع يشتشكت احكاو - انشابع انباب

 

 .24/5/1994 تارٌخ 336 للمانون وفما معدل -16 المادة

 



 لٌمة من%( 100) بالمبة مبة نسبة البدل هذا ٌتجاوز ال ان على العادل البدل الحكام تخضع -اوال
 :التعدٌلً المانون هذا فً علٌها المنصوص الزٌادة احتساب بعد البدالت

 
 فً شابعة حصصا او ابنٌة مالكا ٌصبح او ٌكون معنوي او طبٌعً لشخص المإجرة االماكن -أ

 الذي المؤجور اٌجار بدل امثال عشرة عن الفعلٌة اٌجارها بدالت مجموع من نصٌبه ٌزٌد اماكن
 .ٌشؽله
 الشخص حكم فً المستؤجر مع الممٌمون واالوالد والزوجة الزوج ٌعتبر البدالت، هذه لحساب
 هذا بحكم محله ٌحل من او واحد مستؤجر من العادل البدل ٌطلب ان للمالن ٌحك وال الواحد،
 .واحدة مرة اال المانون

 
 ادارة عمد علٌها ٌجري والتً التجارٌة المإسسة عناصر من عنصرا المعتبرة االٌجارات -ب

 .الحرة االدارة فترة طٌلة وذلن 11/67 االشتراعً المرسوم الحكام  وفما حرة
 
 حالة فً او عنها التفرغ حالة فً التجارٌة المإسسة عناصر من عنصرا المعتبرة االٌجارات -ج

 .المضابٌة الدوابر بواسطة بٌعها
 

 الى والبلدٌات العامة والمإسسات الدولة من المإجرة االماكن اٌجار بدالت تخضع: ثانٌا
 حتى وذلن المانون هذا من عشرة الثالثة المادة فً علٌها المنصوص المضاعفات

 اساس على وصاعدا 1/1/1994 من ابتداء%( 100) بالمبة مبة بنسبة وتزاد ،31/12/1993
 .31/12/1993 فً المتوجب البدل
 
 االعتمادات فتح الوزراء مجلس فً ٌتخذ بمرسوم للحكومة ٌجاز البند، هذا احكام تطبٌك الجل -

 .التؽطٌة مصادر وتحدٌد االعتمادات هذه وتنسٌب البلزمة
 

 والمإسسات الدولٌة، والمنظمات االجنبٌة، الدول من المإجرة االماكن اٌجار بدالت تزاد: ثالثا
 الزٌادة احتساب بعد وذلن امثالها ثبلثة بممدار االجنبٌة، الجنسٌة ذات الشركات وكذلن لها التابعة

 .التعدٌلً المانون هذا فً علٌها المنصوص
 

 تمدر. المؤجور لٌمة من بالمبة وسبعة خمسة بٌن تتراوح بنسبة العادل البدل ٌحدد -17 المادة

 .االرض ثمن ومن البناء كلفة مجموع من ٌصٌبه بما المؤجور بمٌمة
 .المدم بسبب لٌمته من تدنى لد ٌكون ما حسم بعد الدعوى بتارٌخ البناء كلفة مجموع ٌمدر
 :اآلتٌتٌن الحالتٌن الحدى وفما الدعوى الامة بتارٌخ االرض ثمن من المؤجور ٌصٌب ما ٌمدر
 
 ثمن ٌوزع علٌه المابم العمار فً به المسموح العام االستثمار عامل كامل استنفذ لد البناء كان اذا( 1

 .المانونٌة البدء طوابك عدد على االرض
 
 من له البلزمة المساحة تحسب سابما الٌه المشار العام االستثمار كامل ٌستفد لم البناء كان اذا( 2

 .الطوابك عدد على وتوزع المساحة هذه لٌمة وتمدر هذا االستثمار عامل الى باالستناد االرض



 وحالته االخرى الطوابك الى بالنظر الطوابك من كل اهمٌة تراعى المذكورتٌن، الحالتٌن وفً
 اجراها لد المستؤجر ٌكون التً انواعها على بالتحسٌنات التمدٌر هذا ٌتؤثر ان دون الخاصة وظروفه

 .الخاصة نفمته على
 

 :البدالت دفع احكام -18 المادة

 االٌجار بدل ٌدفع ان مخالؾ اتفاق كل من بالرؼم االساسً العمد مدة انمضاء بعد للمستؤجر -أ
 هذا استحماق بتارٌخ لبلجور االدنى الحد نصؾ ٌتجاوز الشهري االٌجار بدل كان اذا وسلفا مشاهرة
 .البدل
 
 :التمدٌد حك من باالسماط المستؤجر على ٌحكم ال -ب
 

 باالستبلم اشعار مع مضمون بكتاب برٌدٌة حوالة بواسطة المإجر الى البدالت ارسل اذا -1
 .المإجر الامة محل الى المانونٌة المهلة ضمن

 
 ٌمع الذي المضاء فً ٌعمل الذي العدل كاتب لدى البدالت المانونٌة المهلة ضمن اودع اذا -2

 .لمبضها ودعوته االٌداع مضمون المإجر اببلغ العدل الكاتب وعلى المؤجور، نطاله ضمن
 

 الى المالن ٌعمد لم واذا باالسترداد، الماضً الحكم تنفٌذ والمستؤجر المالن من لكل -19 المادة

 لدره اضافً بتعوٌض ٌلزم انذاره، بعد التنفٌذ، دابرة فً التعوٌض لٌمة من علٌه ٌتوجب ما تسدٌد
 بواسطة مباشرة وٌحصل وٌنفذ ٌحسب للتعدٌل لابل ؼٌر التعوٌض، لٌمة من شهرٌا بالمبة اثنان
 .التنفٌذ دابرة

 

 :والصٌانة الخدمات 24/5/1994 تارٌخ 336 للمانون وفما   معدلة -20 المادة

 
 :ٌؤتً ما المانون هذا فً الواردة المشتركة الخدمات بنفمات ٌمصد -1
 

 االلسام وسابر والمصعد الناطور لسكن العابدة الكهربابً، التٌار انتاج او استهبلن نفمات( أ
 .المفرز ؼٌر البناء فً بحكمها هو وما المفرز البناء فً المشتركة

 
 الساخنة والمٌاه االرتوازٌة اآلبار من المستخرجة ذلن فً بما الباردة المٌاه تؤمٌن نفمات( ب

 ونفمات وبالمصعد وتمدٌداتها باجهزتها المتعلمة واالصبلحات الصٌانة ونفمات والتبرٌد والتدفبة
 .الضمان شركات احدى لدى تؤمٌنه

 
 والضمابم التدرج فٌها بما الزٌادات الى باالضافة لبلجور، االدنى للحد الموازي البواب اجر( ج

 وتعوٌض االجتماعً للضمان الوطنً للصندوق المتوجبة واالشتراكات المانونٌة والتعوٌضات
 .المسكن بدل االجر حساب فً ٌدخل وال. الخدمة نهاٌة

 
 علٌها اتفك التً او تمدٌمها اعتاد التً المشتركة الخدمات تمدٌم عن االمتناع للمإجر ٌحك ال -2

 على الساخنة، المٌاه او التبرٌد او التدفبة تشمل الخدمات هذه كانت واذا االٌجار، عمد فً اساسا



 السنة من آذار 21 حتى الثانً تشرٌن 15 من منتظمة بصورة الكافٌة التدفبة ٌإمن ان المإجر
 فعلٌه الساخنة المٌاه اما عٌنها السنة من اول تشرٌن 15 حتى حزٌران اول من والتبرٌد التالٌة،
 .العمد فً مخالؾ اتفاق هنان ٌكن لم ما ذلن كل السنة، اٌام طٌلة تمدٌمها

 هذه بموجب الواجبة او علٌها المتفك الخدمات بعض او كل شرعً، مسوغ بدون المالن ٌإد لم اذا
 دون المستعجلة االمور لاضً ٌعٌنه خبٌر بواسطة ذلن من التحمك بعد للمستؤجر ٌترتب المادة
 به، المحكوم التعوٌض مجموع ٌزٌد اال على شهرٌن اٌجار بدل ٌساوي تعوٌض رسم، اي استٌفاء

 .اشهر ستة اٌجار بدل عن الواحدة، التؤجٌرٌة السنة فً
 
 ٌساهم المشتركة النفمات كامل المستؤجر عاتك على ٌلمً نصا تضمن ال االٌجار عمد كان اذا -3

 االمكنة بدالت مجموع من% 5 مساهمته تتجاوز ال ان شرط النفمات هذه من% 20 بنسبة المالن
 شاؼرة كانت سواء البناء منها ٌتؤلؾ التً الوحدات على البالً وٌوزع الخدمات هذه من تستفٌد التً
 .سواه او المالن من مشؽولة او
 
 المستؤجرٌن وبٌن بٌنه لها وتوزٌعا للنفمات تفصٌلٌا حسابا اشهر ثبلثة كل ٌنظم ان المإجر على -4

 على االطبلع منهم كل حك من وٌكون الٌهم وٌبلؽه اعبله للماعدة وفما منهم كل مساهمة حصة مبٌنا
 اذا صحتها على لبلعتراض االلتضاء عند نفمته على عنها صور وطلب النفمات لهذه المثبتة الفواتٌر

 .شاء
 .الشاؼلٌن بٌن المساهمة حصص توزٌع عند مؤجور كل مساحة االعتبار بعٌن تإخذ

 
 لٌمة من علٌهم ٌترتب ما نسبة تعادل الحساب على سلفة المستؤجرٌن من ٌطلب ان للمإجر -5

 على لبلشراؾ احدهم تعٌٌن للمستؤجرٌن ٌحك الحالة هذه وفً اشهر، لثبلثة المحتملة الخدمات نفمات
 .السلفة هذه انفاق عملٌة

 
 بدالت دفع عن التؤخر بمثابة المساهمة فً المستحمة حصته دفع عن المستؤجر تؤخر ٌعتبر -6

 .المانون هذا من العاشرة المادة من( أ) البند فً عنها المنصوص عٌنها المفاعٌل وٌنتج االٌجار
 
 المشتركة ؼٌر االصبلحات كامل المستؤجر ٌتحمل العمد فً وارد سابك نص لكل خبلفا -7

 .بالمؤجور والخاصة
 
 المالن لبل من الشؽالها او لبلٌجار المعدة االلسام ارباع ثبلثة شاؼلً بٌن ٌجري خطً اتفاق كل -8

 ولجمٌع للمالن ملزما ٌكون المشتركة الخدمات بعض او كل تؤدٌة من المالن اعفاء بشؤن
 .المستؤجرٌن

 

 .24/5/1994 تارٌخ 336 للمانون وفما معدلة -21 المادة

 الطلبات جمٌع وفً االٌجار دعاوى جمٌع فً للفصل النظر صبلحٌة المدنً المنفرد بالماضً تناط
 .السنوي االٌجار بدل بلػ مهما تبلزمها التً والدفوع

 
 الحكم ٌمبل وال اللوابح، تبادل بمهل التمٌد دون االٌجارات دعاوى فً االولى المحاكمة جلسة تعٌن

 المراجعة طرق من اٌا المانون لهذا الخاضعة المبنٌة العمارات اٌجار دعاوى فً الصادر االبتدابً



 المدنٌة المحاكمات اصول لانون من 468 المادة حدود فً االعتراض سوى واالستثنابٌة العادٌة
 من طرٌك اي االستبنافً الحكم ٌمبل وال تبلؽه، تارٌخ من ٌوما عشر خمسة مهلة خبلل واالستبناؾ

 اصول لانون من 657 المادة حدود فً االعتراض سوى االستثنابٌة او العادٌة المراجعة طرق
 .المدنٌة المحاكمات

 
 االسماط لجهة االبتدابً الحكم وبٌن بٌنه تعارض ثمة كان اذا التمٌٌز ٌمبل االستبنافً الحكم ان اال
 .فمط التمدٌد حك من

 اعتمد الذي المانون كان اٌا 1/1/1987 من اعتبارا الصادر االستبنافٌة االحكام على ذلن وٌسري
 .االحكام هذه فً

 التً والمستعجلة الطاربة المضاٌا فً للنظر صالحا العام المانون احكام نطاق فً العجلة لضاء ٌبمى
 .النزاع اساس الى فٌها الفصل ٌتصدى ال
 

 بتنفٌذ المتعلمة المدنٌة المحاكمات اصول لانون من ٌلٌها وما 847 المادة احكام تطبك -22 المادة

 والممددة الطرفٌن بٌن المنظمة االٌجار عمود فً المعٌنة البدالت لتحصٌل الخطٌة والتعهدات االسناد
 .لانونٌا

 

 من والثبلثٌن الخامسة المادة احكام من استفادوا الذٌن المستؤجرٌن اجارة تستمر -23 المادة

 ربع دفع فً ٌستمروا ان شرط بعد، المؤجور الى ٌعودوا لم والذٌن المعدل 20/82 رلم المانون
 نفاذ تارٌخ من سنة بمهلة المؤجور الى ٌعودوا وان المانون هذا احكام تطبٌك بعد المترتبة البدالت

 .لاهرة ظروؾ ذلن دون تحل لم ما المانون، هذا
 

 بسبب المؤجور اشؽال حرم الذي المتضررة ؼٌر االبنٌة فً اللبنانً المستؤجر على -24 المادة

 من سنة بظرؾ المؤجور الى ٌعود ان بعد، الٌه ٌعد ولم 1/9/1982 من اعتبارا الحاصلة االحداث
 مهلة ضمن االٌجار عمد استمرار فً رؼبته عن المالن ٌعلم ان وعلٌه المانون، بهذا العمل تارٌخ
 وفما المتؤخرة البدالت ربع ٌدفع ان علٌه الحالة هذه وفً المانون، هذا نفاذ تارٌخ من اشهر ستة

 .الٌه عودته وتارٌخ المؤجور تركه  تارٌخ بٌن الوالعة الفترة عن المانون هذا الحكام
 االعبلم وسابل بكل ٌتم ان ٌمكن العمد استمرار من باالستفادة المستؤجر برؼبة المالن اعبلم ان

 .البدالت من المتوجب وعرض المضمون والكتاب النشر فٌها بما المكتوبة
 
 من اشؽاله بسبب او امنٌة السباب ذلن علٌه وتعذر المؤجور الى العودة المذكور المستؤجر اختار اذا

 .المانون هذا الحكام وفما االٌجار بدل ربع دفع المستؤجر على المالن، موافمة بدون الؽٌر
 
 على ٌتوجب فبل المالن بموافمة الؽٌر من اشؽاله بسبب المؤجور الى العودة علٌه تعذرت اذا اما

 الذي للمستؤجر السابمة، االجارة باستمرار الجدٌد النستؤجر علم ثبت اذا ذلن وعند بدل اي المستؤجر
 الجدٌد والمستؤجر المالن مطالبة او المؤجور الى العودة اما ٌختار ان اجارته، باستمرار المالن اعلم

 بالمبة خمسٌن%( 50) و بالمبة وعشرٌن خمسة%( 25) بٌن ٌتراوح بتعوٌض والتضامن بالتكافل
 .للسكن مخصصا المؤجور كان اذا المؤجور، لٌمة من
 



 بمطالبة ٌحصر المستؤجر حك فان السابمة االجارة باستمرار الجدٌد المستؤجر علم ٌثبت لم واذا
 .للسكن مخصصا المؤجور كان اذا السابمة الفمرة فً المذكور بالتعوٌض المالن
 التً الخسارة ٌوازي ما المذكور التعوٌض الى ٌضاؾ السكن لؽٌر مخصصا المؤجور كان واذا

 االخٌر هذا علم ثبوت حال فً الجدٌد والمستؤجر المالن عمل جراء من المستؤجر لها تعرض
 .العلم هذا ثبوت عدم حال فً المالن عمل جراء ومن السابمة، االجارة باستمرار

 

 التً االماكن على المانون هذا فً عنهما المنصوص العادل البدل وال الزٌادة تطبك ال -25 المادة

 وذلن 13/4/1975 بعد الحاصلة الحوادث نتٌجة امنٌة السباب بها االنتفاع من مستؤجروها حرم
 زوال بعد رجعً مفعول دون للسرٌان ٌعودان العادل والبدل الزٌادة هذه ان اال الحرمان مدة طٌلة

 .االمنٌة االسباب
 

 .24/5/1994 تارٌخ 336 للمانون وفما معدلة -26 المادة

 الحكام الخاضعة العمود تبمى االٌجارات، عمود ترعى التً المانونٌة االحكام علٌه نصت لما خبلفا
 ،9/9/1982 من اعتبارا الحاصلة االحداث بسبب تضررت التً لبلبنٌة والعابدة المانون هذا

 من بالرؼم والمستؤجرٌن المإجرٌن بٌن كافة بمفاعٌلها لابمة التعدٌلً المانون بهذا العمل وتارٌخ
 من االول الباب احكام وتطبك ببعضه، او به االنتفاع المستؤجرٌن حرمان او تعٌبه او المؤجور هبلن

 المواد فً المحددة المهل بشؤنها وتبدأ المتضررة، االبنٌة هذه على 7/77 الرلم االشتراعً المرسوم
 المانون بهذا العمل تارٌخ من المذكور االشتراعً المرسوم من عشرة والرابعة والعاشرة التاسعة
 7/77 الرلم االشتراعً المرسوم من عشرة الثالثة المادة من 1 الفمرة تطبٌك حالة وفً التعدٌلً
 .التعدٌلً المانون هذا فً الواردة البدل هذا احكام العادل البدل بشؤن تطبك

 
 المادة من ثانٌا البند تطبٌك حال فً المانون هذا من عشرة والخامسة الثامنة المادتان تطبك كما

 .المذكورة عشرة الثالثة
 المنصوص الزٌادات تحتسب ،7/77 الرلم االشتراعً المرسوم من الرابعة المادة تطبٌك حال فً

 لٌرة ملٌونً بمبلػ لبنانٌة لٌرة آالؾ الخمسة مبلػ عن وٌستعاض التعدٌلً المانون هذا فً علٌها
 بعد البدل فٌعتمد 7/77 الرلم االشتراعً المرسوم من السادسة المادة تطبٌك حال فً اما. لبنانٌة

 .التعدٌلً المانون هذا فً الواردة المانونٌة الزٌادة احتساب
 

 االعتبار بعٌن تؤخذ ان للمحكمة التمدٌد من االسماط او االسترداد حاالت جمٌع فً -27 المادة

 المسترد المؤجور فً الترمٌم اعمال الجراء المستؤجر تحملها لد ٌكون التً الضرورٌة النفمات
 .الترمٌم اعمال على انمضت التً المدة وكذلن

 

 المانون، هذا نفاذ لبل الممددة او المعمودة الهالكة، البدالت ذات االٌجار عمود تخضع -28 المادة

 .منه عشرة السابعة المادة فً عنها المنصوص العادل البدل الحكام
 

 البدل وٌعتمد لمضمونها وفما تنفذ تصاعدٌة بصورة البدل فٌها المحدد العمود ان -29 المادة

 .المانون هذا الحكام وفما االٌجار تمدٌد عند تعالدي كبدل االخٌر
 



 .24/5/1994 تارٌخ 336 للمانون وفما معدلة -30 المادة

 احكام نفاذه تارٌخ لؽاٌة تمدد المانون هذا من والعشرٌن الواحدة المادة من الثالثة الفمرة مراعاة مع
 امام العالمة النزاعات وتبمى منه، 12 المادة باستثناء تعدٌبلته، مع 20/82 الرلم االٌجارات لانون

 عدا ما ظلها فً نشؤت التً االستثنابٌة االٌجارات لموانٌن خاضعة 23/7/1992 لبل المحاكم
 هذا من الثامنة المادة من ثانٌا البند حدود فً الماضً لتمدٌر خاضعا ٌصبح الذي االسترداد تعوٌض
 المانون

 

 .24/5/1994 تارٌخ 336 للمانون وفما معدلة -31 المادة

 المبلؽة االٌجار، بدالت دفع لعدم التمدٌد حك من االسماط الى المإدٌة االنذارات مفعول ٌعلك
 فمط شهرٌن لمدة وذلن المانون، بهذا العمل وتارٌخ 15/4/1975 بعد االستثنابٌة او العادٌة بالطرق
 .المانون هذا نفاذ منذ تسري
 السابمة الفمرة فً عنها المنصوص الشهرٌن مهلة وخبلل التعلٌك هذا من ٌستفٌد الذي المستؤجر على
 هذا نفاذ بتارٌخ علٌه هو كما البدل هذا ممدار من% 25 بممدار االٌجار بدل على زٌادة ٌدفع ان

 .منه جزءا وتصبح المذكور البدل الى الزٌادة هذه وتضم المانون
 لدمت الذي التمدٌد حك من االسماط دعوى وكذلن له مفعول ال الؼٌا االنذار ٌعتبر الحالة هذه وفً
 .اساسه على
 
 الشهرٌن مهلة خبلل اعبله المذكورة والزٌادة المتؤخرة البدالت تلمابٌا، المستؤجر، ٌدفع لم اذا

 وتعود المانون هذا نفاذ لبل علٌها كانا التً الحالة الى الفرٌمان ٌعود المادة هذه فً عنها المنصوص
 النمطة من مجراها الدعوى وتستعٌد جدٌد، انذار توجٌه الى حاجة دون من السرٌان الى االنذار مهلة
 .الٌها وصلت لد تكون التً
 
 لضى ومبرم نهابً حكم صدر لد كان اذا احكامها من المستؤجر ٌستفٌد وال المادة هذه تطبك ال

 .التمدٌد حك من باالسماط
 نفاذ تارٌخ من ابتداء المادة هذه من والرابعة االولى الفمرتٌن فً المحددة المهل شهرٌن مهلة تمدد
 .التعدٌلً المانون هذا
 
 

 مخالفات تحوي بؤماكن المتعلمة االٌجارات عمود باطلة تعتبر ال اخر نص الي خبلفا -32 المادة

 النافذة الموانٌن بموجب للتسوٌة لابلة ؼٌر المخالفات هذه كانت اذا او المدنً التنظٌم او البناء لموانٌن
 .المخالفة ازالة مع بالتبلزم اال االخبلء ٌنفذ ال ان على
 
 

 .24/5/1994 تارٌخ 336 للمانون وفما معدلة -33 المادة

 التعدٌلً المانون هذا من عشرة والثالثة السادسة المادتٌن فً علٌها المنصوص الزٌادات تطبك ال
 .العملة بهذه محررة زالت ما والتً االٌجار عمود فً االجنبٌة بالعملة المحددة البدالت على
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 النواب مجلس الر

 :نصه التالً المانون الجمهورٌة ربٌس وٌنشر
 
 

 الرامً 22/7/1993 تارٌخ 3835 رلم بالمرسوم الوارد المانون مشروع صدق - وحٌدة مادة

 كما(  المبنٌة العمارات اٌجار)  22/7/1992 تارٌخ 160 رلم المانون احكام بعض تعدٌل الى
 . المشتركة النٌابٌة اللجان عدلته

 
 . نشره فور المانون بهذا ٌعمل

 1994 اٌار 24 فً بعبدا      
 الهراوي الٌاس: االمضاء      
 الجمهورٌة ربٌس عن صدر
 الوزراء مجلس ربٌس

 الحرٌري رفٌك: االمضاء
 الوزراء مجلس ربٌس      
 الحرٌري رفٌك: االمضاء      
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 انًبُيت انعماساث ايجاس

  -1 المادة
 :اآلتً بالنص عنه وٌستعاض الخامسة المادة من( ب) الفمرة نص ٌلؽى -1

 :جدٌدة( ب) الفمرة
 فً مستمرٌن ٌزالون ال وكانوا االجارة تنفٌذ بدء عند المؤجور الى معه دخلوا الذٌن انسباإه -ب

 . انمطاع بدون اشؽاله
 
 :االتً بالنص عنه ٌستعاض و السادسة المادة نص ٌلؽى -2

 : البدالت فً:  الجدٌدة السادسة المادة
 انتهت والتً 1/1/1987 لبل المعمودة االٌجار بدالت23/7/1992 من اعتبارا تضاعؾ -أ

 :االتً النحو على 1/1/1988 لبل االولى التعالدٌة مدتها
 

 ضعفا وستٌن وخمس مبة( 165) 1/1/1954 لبل المعمودة االٌجارات: اوال



 
 :ضمنا 31/12/1961 حتى 1/1/1954 من اعتبارا المعمودة االٌجارات: ثانٌا
 .ضعفا وثبلثٌن مبة( 130)
 

 : ضمنا 31/12/1966 حتى 1/1/1962 من اعتبارا المعمودة االٌجارات: ثالثا
 .ضعفا وعشر واثنً مبة( 112)
 

 : ضمنا 31/12/1972 حتى 1/1/1967 من اعتبارا المعمودة االٌجارات: رابعا
 .ضعفا وثمانٌن ثبلثة( 83)
 

 :ضمنا 31/12/1978 حتى 1/1/1973 من اعتبارا المعمودة االٌجارات: خامسا
 .ضعفا وخمسٌن تسعة( 59)
 

 :ضمنا 31/12/1982 حتى 1/1/1979 من اعتبارا المعمودة االٌجارات: سادسا
 .ضعفا واربعٌن اثنٌن( 42)
 

 :ضمنا 31/12/1984 حتى 1/1/1983 من اعتبارا المعمودة االٌجارات: سابعا
 . ضعفا وعشرٌن اربعة( 24)
 

 :ضمنا 31/12/1985 حتى 1/1/1985 من اعتبارا المعمودة االٌجارات: ثامنا
 .صعفا عشر ثمانٌة( 18)
 

 :ضمنا 31/12/1986 حتى 1/1/1986 من اعتبارا المعمودة االٌجارات: تاسعا
 .ضعفا عشر اثنً( 12)
 
 او 1/1/1987 من اعتبارا المعمودة االٌجار بدالت 23/7/1992 من اعتبارا تضاعؾ -ب

 :االتً النحو على 31/12/1987 بعد االولى التعالدٌة مدتها تنتهً التً
 

 1/1/1988 لبل االولى التعالدٌة مدتها انتهت التً االٌجارات -
 
 اضعاؾ اربعة( 4)
 19/12/1988 و ضمنا 1/1/1988 بٌن االولى التعالدٌة مدتها انتهت التً االٌجارات -

 :ضمنا
 
 اضعاؾ ثبلثة( 3)
 29/6/1989 و ضمنا 20/12/1988 بٌن االولى التعالدٌة مدتها انتهت التً االٌجارات -

 : ضمنا
 %.30 و ضعفان( 3،2)
 



 31/12/1990 و ضمنا 30/6/1989 بٌن االولى التعالدٌة مدتها انتهت التً االٌجارات -
 :ضمنا

 %.70 و واحد ضعؾ( 7،1)
 
 31/12/1991 و ضمنا 1/1/1991 بٌن االولى التعالدٌة مدتها انتهت التً االٌجارات -

 :ضمنا
 %30 و واحد ضعؾ( 30،1)
 
 بتارٌخ المستؤجر على متوجبا كان الذي االٌجار بدل ٌعتمد المضاعفة اكتساب اجل من
 االٌجار بدل ٌعتمد كما المادة هذه من أ البند فً المحددة للعمود بالنسبة ، 31/12/1986
 المحددة للعمود بالنسبة االولى التعالدٌة المدة انتهاء بتارٌخ المستؤجر على متوجبا كان الذي
 العمل بعد الحاصلة الرضابٌة الزٌادة االعتبار بعٌن وتإخذ المادة هذه من -ب- البند فً

 مكتسبا حما المانونٌة الزٌادة على منها زاد ما ٌبمى بحٌث المعدل 20/82 الرلم بالمانون
 .دفعه المستؤجر على ٌتوجب عنها نمص وما للمإجر

 
 ملزما ٌكون وال المستؤجر علٌها ٌوافك زٌادة كل البند هذا احكام لتطبٌك ، رضابٌة وتعتبر
 زٌادة بمثابة السابمة المانونٌة التخفٌضات عن الرضابً التنازل ٌعتبر وال للمانون وفما بادابها

 . رضابٌة
 المضاعفة لتحدٌد البدل ٌجزأ مختلفة بتوارٌخ اٌجاراتها بدأت الساما االٌجار عمد ٌشمل عندما
 .منها كل اجارة بدء لتارٌخ تبعا
 
 من" ب"  ،"  أ"  البندٌن فً ذكرها الوارد المضاعفة وبعد 23/7/1992 من اعتبارا -ج

 كل فً الطاربة الزٌادة نسبة نصؾ تعادل بنسبة االٌجار بدالت تباعا وتزاد ترتبط المادة هذه
 وتحدٌد المعٌشة ؼبلء بزٌادة المتعلمة المراسٌم فً المحددة الراتب من االول الجزء على مرة

 .زٌادة بكل العمل تارٌخ من اعتبارا وذلن والعمال المستخدمٌن اجور
 
 نفاذ تارٌخ من المادة هذه من"  ب"  و"  أ"  البندٌن فً علٌها المنصوص الزٌادات تستحك -د

 .رجعً مفعول اي دون من 22/7/1992 تارٌخ 160/92 الرلم المانون
 
 :االتً بالنص وتستبدل الثامنة المادة من اوال البند من( أ) الفمرة تلؽى -أ -3

 :جدٌد اوال
 ٌثبت ان شرط السكنً المؤجور استرداد اوالده احد سكن او سكنة الجل ٌطلب ان للمالن

 مالكا لمصلحته االسترداد ٌطلب من او هو ٌكون ال وان استرداده، الى تضطره عابلٌة ضرورة
 استرداده المطلوب للمؤجور مستواه فً ومعادال مشؽول ؼٌر للسكن وصالحا مبلبما اخر مسكنا
 .مجاور بلدي نطاق او عٌنه البلدي النطاق ضمن

 االسترداد من الؽاٌة كانت اذا فٌه ٌمٌم الذي للمسكن مبلصك لمؤجور االسترداد ٌطلب ان وللمالن
 .العابلة لحاجات مإمنا مسكنا وجعله لسكنه المسترد المؤجور ضم

 
 :االتً بالنص وٌستبدل الثامنة المادة من ثانٌا البند نص ٌلؽى -ب

 



 :جدٌد ثانٌا
 العناصر ضوء فً النهابً الحكم صدور بتارٌخ ممداره اساس على التعوٌض مبلػ ٌحدد

 .الدعوى فً المتوافرة التمدٌرٌة
 الٌمت الذي المانون الحكام وفما التعوٌض ٌحدد مبرم لرار بها ٌصدر لم التً الدعاوى وفً

 صدور بتارٌخ المؤجور لٌمة من بالمبة خمسٌن التعوٌض ٌتجاوز ال ان على ظله فً الدعوى
 .النهابً الحكم

 
 العاشرة المادة من( هـ) و( د) البندان وكذلن( ب) البند من والرابعة الثالثة الفمرتان تلؽى -4

 :اآلتٌة بالنصوص عنها وٌستعاض
 

 :جدٌدتان( ب) البند من والرابعة الثالثة الفمرتان
 تضر ال ان شرط نفمته على المستؤجر ٌمٌمها التً التجهٌزات المؤجور استعمال اساءة تعتبر ال 

 او التدفبة تؤمٌن او المٌاه وخزان المصعد تركٌب أعمال المبٌل هذا من وٌعتبر البناء بمتانة
 .الساخن الماء او التبرٌد

 االفادة فً ٌرؼب الذي المستؤجر على البسٌطة، السطحٌة والدٌكور الزخرفة اشؽال باستثناء" 
 ٌجري بان الستبذانه المستعجلة االمور لاضً امام المإجر ٌستحضر ان المادة هذه احكام من

 لانونٌتها تمدٌر من المحكمة لتمكٌن تحدٌدها، علٌه ٌجب والتً اجرابها فً ٌرؼب التً االعمال
 ". ومبلءمتها

 
 :جدٌد( د) البند
 للسكن معد مؤجور من اكثر عابلٌة ضرورة ولؽٌر االٌجار طرٌك عن ٌشؽل المستؤجر كان اذا
 اشهر ستة مهلة خبلل ٌحدد ان فعلٌه شعاعٌا، خطا كٌلومترات سبعة من اكثر بٌنها ٌفصل ال فمط
 واذا فٌه التمدٌد حك من باالستفادة ٌرؼب الذي المؤجور التعدٌلً، المانون هذا نفاذ تارٌخ من تبدأ
 .التمدٌد حك فٌه ٌسمط الذي المسكن تحدد ان للمحكمة فٌعود ٌفعل لم
 

 :جدٌد( هـ) البند
 االلل على ارباعه ثبلثة ٌملن شاؼرا بناء تملن او له، شؽر او للسكن، بناء المستؤجر انشؤ اذا

 عٌنها، المرٌة  او المدٌنة فً ٌشؽله الذي المؤجور لمستوى ومعادال لسكنه ومبلبما صالحا وٌكون
 ٌعتبر الحاالت، هذه فً شعاعٌا خطا كٌلومترات سبعة من اكثر المؤجور عن ٌبعد ال مكان فً او

 الراشدون المستؤجر اوالد وكذلن المستؤجر مع الممٌمون الماصرون واالوالد والزوجة الزوج
 تتوافر لم ما"  هـ"  و"  د"  البندٌن احكام لتطبٌك الواحد الشخص حكم فً عاتمه، على هم الذٌن
 من الثامنة المادة من"  أ"  البند فً علٌها المنصوص العابلٌة الضرورة حالة االوالد وضع فً
 او التملن او البناء انجاز تارٌخ من السنة تتجاوز ال مهلة فً الفعلٌة االلامة شرط المانون، هذا

 .االلل على سنوات ثبلث لمدة السكن فً واالستمرار الشؽور،
 
 :اآلتٌة العبارة عشرة الثانٌة المادة من اوال البند من( 3) الفمرة الى تضاؾ -أ -5

 الٌه تنتمل لمن التجارٌة المإسسة الستثمار المخصصة االمكنة اجارة وتنتمل تمدد الحالة هذه وفً
 .المإسسة تلن
 
 :نصه االتً رابعا البند عشرة الثانٌة المادة الى ٌضاؾ -ب



 :رابعا البند
 الواردتٌن( ثالثا) البند من 3 والفمرة( ثانٌا) البند من 2 الفمرة فً المحددة المهلة واحدة سنة تمدد
 .التعدٌلً المانون هذا نفاذ تارٌخ من ابتداء اعبله

 
 :االتً بالنص عنه وٌستعاض عشرة الثالثة المادة نص ٌلؽى -6

 :االتً النحو على السكنٌة ؼٌر االماكن اٌجار بدالت تحدد
 

 :صناعٌة او تجارٌة لؽاٌات المإجرة االماكن: اوال
 االرضٌة الطوابك -1

 لبل المعمودة االرضٌة الطوابك اٌجار بدالت 23/7/1992 من اعتبارا تضاعؾ -أ
 :االتً النحو على 1/1/1988 لبل االولى التعالدٌة مدتها انتهت والتً 1/1/1987
 

 .ضعفا وستٌن ستماٌة 660 1/1/1954 لبل المعمودة االٌجارات -
 
 520 ضمنا 31/12/1961 حتى 1/1/1954 من اعتبارا المعمودة االٌجارات -

 .ضعفا وعشرٌن خمسماٌة
 
 448 ضمنا 31/12/1966 حتى 1/1/1962 من اعتبارا المعمودة االٌجارات -

 .ضعفا واربعٌن وثمانٌة اربعماٌة
 
 332 ضمنا 31/12/1972 حتى 1/1/1967 من اعتبارا المعمودة االٌجارات -

 .ضعفا وثبلثٌن واثنٌن ثبلثماٌة
 
 مبتان 236 ضمنا 31/12/1978 حتى 1/1/1973 من اعتبارا المعمودة االٌجارات -

 .ضعفا وثبلثٌن وستة
 
 مبة 168 ضمنا 31/12/1982 حتى 1/1/1979 من اعتبارا المعمودة االٌجارات -

 .ضعفا وستٌن وثمانٌة
 
 ستة 96 ضمنا 31/12/1984 حتى 1/1/1983 من اعتبارا المعمودة االٌجارات -

 .ضعفا وتسعٌن
 
 اثنان 72 ضمنا 31/12/1985 حتى 1/1/1985 من اعتبارا المعمودة االٌجارات -

 .ضعفا وسبعٌن
 
 ثمانٌة 48 ضمنا 31/12/1986 حتى 1/1/1986 من اعتبارا المعمودة االٌجارات -

 .ضعفا واربعٌن
 



 او 1/1/1987 من اعتبارا المعمودة االٌجار بدالت 23/7/1992 من اعتبارا تضاعؾ -ب
 النحو على 31/12/1987 بعد االولى التعالدٌة مدتها وانتهت التارٌخ هذا لبل المعمودة
 :االتً

 
 .اضعاؾ ثمانٌة( 8)  1/1/1988 لبل االولى التعالدٌة مدتها انتهت التً االٌجارات -
 
 19/12/1988 و ضمنا 1/1/1988 بٌن االولى التعالدٌة مدتها انتهت التً االٌجارات -

 .اضعاؾ ستة( 6: )ضمنا
 
 و ضمنا 20/12/1988 بٌن االولى التعالدٌة مدتها انتهت التً االٌجارات -

 .اضعاؾ اربعة ضمنا( 4) 29/6/1989
 
 و ضمنا 30/6/1989 بٌن االولى التعالدٌة مدتها انتهت التً االٌجارات -

 .اضعاؾ ثبلثة( 3) ضمنا 31/12/1990
 
 31/12/1991 و ضمنا 1/1/1991 بٌن االولى التعالدٌة مدتها انتهت التً االٌجارات -

 .ضعفان( 2) ضمنا
 
 صناعٌة او تجارٌة لؽاٌات المإجرة االرضً الطابك تحت وما فوق ما الطوابك -2

 .االرضٌة الطوابك على المتوجبة البدالت ارباع بثبلثة الطوابك هذه بدالت تحدد
 

 .صناعٌة أو تجارٌة ؼٌر لؽاٌات المإجرة االماكن: ثانٌا
 االماكن بدالت ارباع بثبلثة صناعٌة او تجارٌة ؼٌر لؽاٌات المإجرة االماكن اٌجار بدالت تحدد

 .صناعٌة او تجارٌة لؽاٌة المإجرة
 

 بتارٌخ المستؤجر على متوجبا كان الذي االٌجار بدل ٌعتمد المضاعفة احتساب اجل من :ثالثا
 .المانون هذا من عشرة الثالثة المادة من - أ - البند فً المحددة للعمود بالنسبة 31/12/1986
 االولى التعالدٌة المدة انتهاء بتارٌخ المستؤجر على متوجبا كان الذي االٌجار بدل ٌعتمد كما

 الزٌادة االعتبار بعٌن وتإخذ عشرة الثالثة المادة من -ب - البند فً المحددة للعمود بالنسبة
 الزٌادة على منها زاد ما ٌبمى بحٌث المعدل 20/82 رلم بالمانون العمل بعد الحاصلة الرضابٌة
 .دفعه المستؤجر على ٌتوجب عنها نمص وما للمإجر مكتسبا حما المانونٌة

 
 بادابها ملزما ٌكون وال المستؤجر علٌها ٌوافك زٌادة كل البند هذا احكام لتطبٌك رضابٌة وتعتبر
 .رضابٌة زٌادة بمثابة السابمة المانونٌة التخفٌضات عن الرضابً التنازل ٌعتبر وال للمانون وفما
 الحتساب اساسا البدل هذا نفاذ تارٌخ فٌعتمد لضابٌا او رضابٌا العادل البدل حدد اذا اما

 .المضاعفات
 البدل توزٌع فٌجري للمستؤجر اضافٌة منافع لماء رضابٌة زٌادة البدل على طرأ لد كان اذا واما
 .شطرٌن على
 

 .االجارة بدء لتارٌخ العابدة المضاعفات علٌه فتطبك االساسً بالبدل ٌتمثل االول الشطر



 الزٌادة فٌها طرأت التً للسنة المحددة المضاعفات علٌه فتطبك بالزٌادة ٌتمثل الثانً الشطر
 .المذكورة

 من بنود عدة تشملها الساما او مختلفة بتوارٌخ اجاراتها بدأت الساما االٌجار عمد ٌشمل عندما
 .البناء فً لمولعها تبعا او منها كل اجارة بدء لتارٌخ تبعا المضاعفة لتحدٌد البدل ٌجزأ المادة هذه
 

 من 8 و 7 و 6 المواد فً المعددة للؽاٌات المإجرة االماكن صناعٌة او تجارٌة تعتبر :رابعا
 .البرٌة التجارٌة لانون
 والطابك فوله الذي والطابك االرضً الطابك على تمتد التً االماكن ارضٌة طوابك بمثابة تعتبر
 واحد بناء فً المؤجور ضمن داخلٌا بٌنها ما فً متصلة الطوابك هذه كانت اذا تحته الذي

 .واحد عمد فً واحد لمستؤجر ومإجرة
 عند البدل تجزبة للمحكمة ٌعود المادة هذه فً بنود عدة تشملها الساما الواحد العمد تناول اذا

 .الزٌادة نسبة لتحدٌد االلتضاء
 

 وتزاد ترتبط المادة هذه فً ذكرها الوارد المضاعفة وبعد ،23/7/1992 من اعتبارا :خامسا
 من االول الجزء على مرة كل فً الطاربة الزٌادة نسبة نصؾ تعادل بنسبة االٌجار بدالت تباعا

 والعمال المستخدمٌن اجور وتحدٌد المعٌشة، ؼبلء بزٌادة المتعلمة المراسٌم فً المحددة الراتب،
 .زٌادة بكل العمل تارٌخ من اعتبارا وذلن

 
 او التعدٌلً المانون هذا نفاذ تارٌخ من اشهر ثبلثة مهلة خبلل تلمابٌا المؤجور المستؤجر ترن اذا -

 وما 23/7/1992 من اعتبارا والمترتبة السابمة االٌجار بدالت دفع من ٌعفى التارٌخ، هذا لبل
 .استرداده ٌمكن منها دفع
 

 نفاذ تارٌخ من المانون هذا من عشرة الثالثة المادة فً علٌها المنصوص الزٌادات تستحك :سادسا
 جمٌع ملؽاة وتعتبر رجعً مفعول اي دون من 22/7/1992 تارٌخ 160/92 الرلم المانون

 سبك كان ما ٌعتبر كما سادسا، البند لهذا والمخالفة 160/92 المانون بعد المنظمة االتفالات
 160/92 المانون من عشرة الثالثة المادة ظل فً الرجعً المفعول حساب على دفعه للمستؤجر

 سددها لد المإجر ٌكون التً والرسوم الضرابب وتعتبر البدالت، حساب على دفعات تعدٌلها لبل
 علٌه سٌترتب ما حساب على دفعة بمثابة الرجعً المفعول حساب على لبضها التً المبالػ عن
 .الحمة اٌجار بدالت عن ورسوم ضرابب من

 
 :االتً بالنص عنه وٌستعاض عشرة السادسة المادة نص ٌلؽى -7

 :جدٌدة عشرة السادسة المادة
 من%( 100) بالمبة مبة نسبة البدل هذا ٌتجاوز ال ان على العادل البدل الحكام تخضع: اوال
 :التعدٌلً المانون هذا فً علٌها المنصوص الزٌادة احتساب بعد البدالت لٌمة
 

 شابعة حصصا او ابنٌة مالكا ٌصبح او ٌكون معنوي او طبٌعً لشخص المإجرة االماكن -أ
 المؤجور اٌجار بدل امثال عشرة عن الفعلٌة اٌجارها بدالت مجموع من نصٌبه ٌزٌد اماكن فً

 .ٌشؽله الذي



 حكم فً المستؤجر مع الممٌمون واالوالد والزوجة الزوج ٌعتبر البدالت، هذه لحساب
 محله ٌحل من او واحد مستؤجر من العادل البدل ٌطلب ان للمالن ٌحك وال الواحد، الشخص

 .واحدة مرة اال المانون هذا بحكم
 
 ادارة عمد علٌها ٌجري والتً التجارٌة المإسسة عناصر من عنصرا المعتبرة االٌجارات -ب

 .الحرة االدارة فترة طٌلة وذلن 11/67 االشتراعً المرسوم الحكام وفما حرة
 
 فً او عنها التفرغ حالة فً التجارٌة المإسسة عناصر من عنصرا المعتبرة االٌجارات -ج

 .المضابٌة الدوابر بواسطة بٌعها حالة
 

 الى والبلدٌات العامة والمإسسات الدولة من المإجرة االماكن اٌجار بدالت تخضع: ثانٌا
 حتى وذلن المانون هذا من عشرة الثالثة المادة فً علٌها المنصوص المضاعفات

 اساس على وصاعدا 1/1/1994 من ابتداء%( 100) بالمبة مبة بنسبة وتزاد ،31/12/1993
 .31/12/1993 فً المتوجب البدل
 

 فتح الوزراء مجلس فً ٌتخذ بمرسوم للحكومة ٌجاز البند، هذا احكام تطبٌك الجل -
 .التؽطٌة مصادر وتحدٌد االعتمادات هذه وتنسٌب البلزمة االعتمادات

 
 والمإسسات الدولٌة، والمنظمات االجنبٌة، الدول من المإجرة االماكن اٌجار بدالت تزاد: ثالثا

 الزٌادة احتساب بعد وذلن امثالها ثبلثة بممدار االجنبٌة، الجنسٌة ذات الشركات وكذلن لها التابعة
 .التعدٌلً المانون هذا فً علٌها المنصوص

 
 :االتً بالنص عنه وٌستعاض العشرٌن المادة من"  5"  البند نص ٌلؽى -8

 :جدٌد 5 البند
 لٌمة من علٌهم ٌترتب ما نسبة تعادل الحساب على سلفة المستؤجرٌن من ٌطلب ان للمإجر" 

 لبلشراؾ احدهم تعٌٌن للمستؤجرٌن ٌحك الحالة هذه وفً اشهر، لثبلثة المحتملة الخدمات نفمات
 ". السلفة هذه انفاق عملٌة على

 
 :االتً بالنص عنه وٌستعاض 21 المادة من الثانٌة الفمرة نص ٌلؽى -9

 :جدٌدة( 2) الفمرة
 الحكم ٌمبل وال اللوابح، تبادل بمهل التمٌد دون االٌجارات دعاوى فً االولى المحاكمة جلسة تعٌن

 المراجعة طرق من اٌا المانون لهذا الخاضعة المبنٌة العمارات اٌجار دعاوى فً الصادر االبتدابً
 المدنٌة المحاكمات اصول لانون من 468 المادة حدود فً االعتراض سوى واالستثنابٌة العادٌة

 من طرٌك اي االستبنافً الحكم ٌمبل وال تبلؽه، تارٌخ من ٌوما عشر خمسة مهلة خبلل واالستبناؾ
 اصول لانون من 657 المادة حدود فً االعتراض سوى االستثنابٌة او العادٌة المراجعة طرق

 .المدنٌة المحاكمات
 

 :االتً بالنص عنه وٌستعاض والعشرون السادسة المادة نص ٌلؽى -10
 الخاضعة العمود تبمى االٌجارات، عمود ترعى التً المانونٌة االحكام علٌه نصت لما خبلفا
 من اعتبارا الحاصلة االحداث بسبب تضررت التً لبلبنٌة والعابدة المانون هذا الحكام



 المإجرٌن بٌن كافة بمفاعٌلها لابمة التعدٌلً المانون بهذا العمل وتارٌخ ،9/9/1982
 ببعضه، او به االنتفاع المستؤجرٌن حرمان او تعٌبه او المؤجور هبلن من بالرؼم والمستؤجرٌن

 المتضررة، االبنٌة هذه على 7/77 الرلم االشتراعً المرسوم من االول الباب احكام وتطبك
 االشتراعً المرسوم من عشرة والرابعة والعاشرة التاسعة المواد فً المحددة المهل بشؤنها وتبدأ

 عشرة الثالثة المادة من 1 الفمرة تطبٌك حالة وفً التعدٌلً المانون بهذا العمل تارٌخ من المذكور
 هذا فً الواردة البدل هذا احكام العادل البدل بشؤن تطبك 7/77 الرلم االشتراعً المرسوم من

 البند تطبٌك حال فً المانون هذا من عشرة والخامسة الثامنة المادتان تطبك كما. التعدٌلً المانون
 .المذكورة عشرة الثالثة المادة من ثانٌا
 
 الزٌادات تحتسب ،7/77 الرلم االشتراعً المرسوم من الرابعة المادة تطبٌك حال فً

 بمبلػ لبنانٌة لٌرة آالؾ الخمسة مبلػ عن وٌستعاض التعدٌلً المانون هذا فً علٌها المنصوص
 7/77 الرلم االشتراعً المرسوم من السادسة المادة تطبٌك حال فً اما. لبنانٌة لٌرة ملٌونً
 .التعدٌلً المانون هذا فً الواردة المانونٌة الزٌادة احتساب بعد البدل فٌعتمد

 
 :االتً بالنص عنه وٌستعاض الثبلثون المادة نص ٌلؽى -11

 :الجدٌدة الثبلثون المادة
 احكام نفاذه تارٌخ لؽاٌة تمدد المانون هذا من والعشرٌن الواحدة المادة من الثالثة الفمرة مراعاة مع 

 امام العالمة النزاعات وتبمى منه، 12 المادة باستثناء تعدٌبلته، مع 20/82 الرلم االٌجارات لانون
 عدا ما ظلها فً نشؤت التً االستثنابٌة االٌجارات لموانٌن خاضعة 23/7/1992 لبل المحاكم
 هذا من الثامنة المادة من ثانٌا البند حدود فً الماضً لتمدٌر خاضعا ٌصبح الذي االسترداد تعوٌض
 .المانون

 
 :اآلتٌة الجدٌدة الفمرة 31 المادة الى ٌضاؾ -12
 نفاذ تارٌخ من ابتداء المادة هذه من والرابعة االولى الفمرتٌن فً المحددة المهل شهرٌن مهلة تمدد
 .التعدٌلً المانون هذا
 

 :االتً بالنص عنه وٌستعاض والثبلثٌن الثالثة المادة نص ٌلؽى -13
 التعدٌلً المانون هذا من عشرة والثالثة السادسة المادتٌن فً علٌها المنصوص الزٌادات تطبك ال

 .العملة بهذه محررة زالت ما والتً االٌجار عمود فً االجنبٌة بالعملة المحددة البدالت على
 
 

 اعتبارا 12/8/1988 تارٌخ 60 الرلم المانون من العاشرة المادة باحكام العمل ٌتولؾ -2 المادة

 .22/7/1992 تارٌخ 160 الرلم المانون نفاذ تارٌخ من
 
 

 تارٌخ 160 الرلم المانون باحكام وٌعمل الرسمٌة الجرٌدة فً التعدٌلً المانون هذا ٌنشر -3 المادة

 حدد التً الحاالت باستثناء ،23/7/1992 من اعتبارا التعدٌلً المانون هذا واحكام ،22/7/1992
 .نفاذه تارٌخ من اعتبارا تطبٌمها بدء التعدٌلً المانون هذا

 



 

 تًديد يفعٕل قإٌَ ايجار انعقاراث انًبُيت

 قإٌَ رقى 504 - صادر في 1996/6/6

 
  النواب مجلس ألر

 : نصه التالً المانون الجمهورٌة ربٌس وٌنشر
 

 تارٌخ 160/92 رلم المانون مفعول 1996 االول كانون 31 تارٌخ حتى ٌمدد -1 المادة

 اٌجار لانون) 24/5/1994 تارٌخ 336/94 رلم المانون بموجب الصادر وتعدٌله 22/7/1992
 (  المبنٌة العمارات

 

  1/1/1996 من" اعتبارا المانون بهذا ٌعمل -2 المادة

  1996 حزٌران 6 فً بعبدا        
  الهراوي الٌاس:  االمضاء        
  الجمورٌة ربٌس عن صدر
  الوزراء مجلس ربٌس

   الحرٌري رفٌك: االمضاء
  الوزراء مجلس ربٌس        
  الحرٌري رفٌك: االمضاء        

 

 

 

 

 

  تًديد يفعٕل قإٌَ ايجار انعقاراث انًبُيت

 قإٌَ رقى 605 - صادر في 1997/2/28 

 
  النواب مجلس الر

 :  نصه التالً المانون الجمهورٌة ربٌس وٌنشر
 

 تارٌخ 160/92 رلم المانون مفعول 1997 االول كانون 31 تارٌخ حتى ٌمدد -1 المادة

 الصادر 336/94 رلم المانون بموجب المعدل المبنٌة العمارات باٌجار المتعلك 22/7/1992
 بتارٌخ الصادر 504/96 رلم المانون بموجب به العمل والممدد 24/5/1994 بتارٌخ

6/6/1996. 



 

  1/1/1997 من اعتبارا المانون بهذا ٌعمل -2 المادة

  1997 شباط 28 فً بعبدا       
  الهراوي الٌاس االمضاء       
  الوزراء مجلس ربٌس عن صدر

  الحرٌري رفٌك:  االمضاء
  الوزراء مجلس ربٌس       
  الحرٌري رفٌك:  االمضاء       

 

 

 يزيي انٗ تُظيى عًهياث االيجار انتًٕيهي

 قإٌَ رقى 160 - صادر في 1999/12/27

 
 النواب، مجلس الر

 :نصه التالً المانون الجمهورٌة ربٌس وٌنشر

 الى الرامً 8/5/1999 تارٌخ 607 رلم بالمرسوم الوارد المانون مشروع صدق -وحٌدة مادة

 .والنفط والصناعة والتجارة الوطنً االلتصاد لجنة عدلته كما التموٌلً االٌجار عملٌات تنظٌم
 .الرسمٌة الجرٌدة فً نشره فور المانون بهذا ٌعمل

 1999 االول كانون 27 فً بعبدا       
 لحود امٌل: االمضاء       
  الجمهورٌة ربٌس عن صدر
 الوزراء مجلس ربٌس

 الحص سلٌم: االمضاء
 الوزراء مجلس ربٌس       
 الحص سلٌم: االمضاء       

 لإٌَ تُظيى عًهياث االيجاس انتًٕيهي

 

 على والٌات ومعدات تجهٌزات تاجٌر عملٌات" التموٌلً االٌجار" بعملٌات ٌمصد -1 المادة

 تملكها حك المستؤجر اعطاء شرط بملكٌتها، االحتفاظ مع تؤجٌرها بهدؾ المإجر من مشتراة انواعها
 االلساط جزبٌا، ولو باالعتبار، االخذ مع العمد اجراء عند شروطه تحدد علٌه متفك ثمن لماء

 .اٌجار كبدالت المدفوعة
 

" التموٌلً االٌجار" بعملٌة مشمولة اموال عن االجارة، مدة خبلل المإجر، تفرغ اذا -2 المادة

 على خطٌا المستؤجر ٌوافك لم ما لها ضامنا ٌبمى الذي المتفرغ موجبات له المتفرغ الى حكما تنتمل
 .الموجب هذا من المإجر اعفاء

 



 الخطٌة، المإجر موافمة على الحصول بعد اال موجباته عن التفرغ للمستؤجر ٌجوز ال -3 المادة

 الموجبات بجمٌع له المتفرغ مع والتضامن بالتكافل ملزما ذلن بعد االساسً المستؤجر وٌبمى
 .ذلن خبلؾ على العمد هذا ٌنص لم ما التموٌلً، االٌجار عمد عن الناشبة االساسٌة

 

 محضر، بموجب لها استبلمه فور المستؤجر الى المإجرة االموال حراسة تنتمل -4 المادة

 .الحراسة هذه عن ناشبة مسإولٌة اٌة ، بالتالً علٌه، وتترتب
 عن خارج فعل نتٌجة ذلن حصل لو حتى المستؤجر على المإجر المال هبلن مخاطر كذلن وتمع
 .ارادته
 بصفته الؽٌر تجاه مسإولٌة اٌة المإجر للمال مالكا بصفته المإجر ٌتحمل ال آخر، نص الي وخبلفا
 .المستؤجر على المسإولٌات هذه تترتب بل الجوامد، فعل عن الناشبة المسإولٌة وخاصة تلن،
 ٌتعلك ما بكل بذلن المإجر المالن من حكما مفوضا باعتباره الؽٌر، مداعاة االخٌر لهذا ٌعود

 المإجر ٌعلم ان على المإجر، للمال العادي باستعماله مرتبط ، اصابه ضرر اي عن بالتعوٌض
 .ذلن خبلؾ على العمد ٌنص لم ما اختار، اذا فٌها التدخل االخٌر لهذا ٌحك ان وعلى المداعاة، بهذه
 

 او المإجر، المال فً خفٌة او ظاهرة عٌوب  الٌة ضمان موجب اي المإجر ٌتحمل ال -5 المادة

 .المال هذا بابع على تمع موجبات الٌة
 المال بابع ٌتحملها التً الموجبات لجمٌع بالنسبة مباشرة، البابع مداعاة بحك بالممابل المستؤجر ٌتمتع
 وٌحك ، بذلن لٌامه فور البابع بمطالبته خطٌا المإجر ٌعلم ان المستؤجر وعلى. المإجر تجاه

 .الٌه بالنسبة نافذا الحكم لجعل او المستؤجر مطالب لدعم ذلن، اختار اذا التدخل، للمإجر
 االٌجار عمد فً المإجر تجاه المستؤجر بها ارتبط التً الموجبات تبمى االحوال مطلك وفً

 ان باعتبار المإجرة، االموال شراء لعمد بالنسبة طوارئ من حصل مهما المفعول، سارٌة التموٌلً،
 انه على البابع، تجاه البٌع عمد عن الناشبة والحموق الموجبات فً المإجر محل ٌحل المستؤجر

 .المادة هذه احكام خبلؾ على التموٌلً االٌجار عمد فً خطٌا االتفاق والمستؤجر للمإجر ٌجوز
 
 

 التجاري للسجل تابع خاص هجابً سجل االولى الدرجة محاكم من محكمة كل فً ٌنشؤ -6 المادة

 .التجار المستؤجرٌن باسماء" التموٌلً االٌجار"  عملٌات فٌه تدون
 المدنٌة المإسسات لسجل تابع خاص هجابً سجل بٌروت فً االولى الدرجة محكمة فً اٌضا وٌنشؤ
 .التجار ؼٌر المستؤجرٌن باسماء" التموٌلً االٌجار"  عملٌات فٌه تدون
 .العدل وزٌر من بمرار المادة هذه بموجب المنشؤٌن الخاصٌن السجلٌن من كل ٌنظم

 بهذه اشارة تدون اعبله، مذكور هو لما وفما" التموٌلً االٌجار"  عملٌات تدوٌن الى باالضافة
 .للمستؤجر العابد التجاري السجل فً العملٌات

 

  -7 المادة
 فً المذكورة السجبلت فً للنشر المانون هذا من االولى المادة فً الملحوظة العملٌات تخضع -1

 عن والسٌما والمستؤجر المإجر بٌن المولع العمد مضمون عن النشر فً وٌعلن السابمة المادة
 تارٌخ وعن" التموٌلً االٌجار"  بعملٌات المشمولة االموال ولٌمة ماهٌة وعن الفرلاء هوٌة



 الخٌار حك لممارسة العمد فً علٌه المتفك ثمن وعن االلساط ولٌمة عدد وعن العمد ومدة
 .به المشمولة االموال لشراء للمستؤجر المعطى

 فً المإجر من طلب على بناء المادة هذه من االولى الفمرة فً الملحوظة المعلومات تنشر -2
 الربٌسً المركز ٌكون حٌث التجاري السجل لدى المنشؤ الخاص الهجابً السجل

 .المذكور التجاري السجل فً بها اشارة وتدون للمستؤجرمسجبل  
 الهجابً السجل فً المعلومات المإجر من لطلب بناء فتنشر، تاجرا المستؤجر ٌكن لم واذا 

 عمل محل او الامة محل كان اٌنما وذلن بٌروت فً المدنٌة المإسسات لسجل التابع الخاص
 المستؤجر،

 المٌود على تطرأ لد التً التعدٌبلت جمٌع الخاص الهجابً السجل فً اٌضا تسجل ان ٌجب -3
 .المادة هذه من( 1) البند فً المحددة

 الهجابً السجل فً تسجٌلها تارٌخ من اال الؽٌر تجاه" التموٌلً االٌجار"  بعملٌات ٌعتد ال -4
 .الخاص

 .نافذ لضابً لرار بموجب واما الفرٌمٌن باتفاق اما الخاص الهجابً السجل فً المٌد ٌرلن -5
 المٌود عن مصدلة صورة صفة، اٌة باثبات الزامه ودون المستدعً نفمة على الملم، ربٌس ٌعطً -6

 لانون من 34 المادة فً عنه المنصوص الرسم لماء وذلن الخاص الهجابً السجل فً المدرجة
 .التجارة

 المانون هذا بموجب المنشؤٌن الخاصٌن السجلٌن فً والترلٌن والتعدٌل التسجٌل معامبلت تعفى -7
 من سواء ذمة براءة اٌة ابراز من لٌودهما عن افادات او صور على االستحصال ومعامبلت

 .سواهما من او االجتماعً للضمان الوطنً الصندوق من او المالٌة وزارة
 

 ٌثبت المانون هذا من الرابعة المادة الحكام وفما" التموٌلً االٌجار"  عملٌات تسجٌل ان -8 المادة

 ورؼم المستؤجر، افبلس اشهار حال وفً. العملٌات هذه موضوع لبلموال المإجر ملكٌة الؽٌر تجاه
 .لبلموال المإجر ملكٌة على تؤثٌر اي االفبلس لهذا ٌكون ال مخالؾ، نص كل
 

 للمستؤجر بالنسبة تملن كعمد المحاسبً، الصعٌد على ،"التموٌلً االٌجار"  عمد ٌعتبر -9 المادة

 :االتٌة الشروط احد العمد تضمن اذا وذلن للمإجر، بالنسبة تموٌل وكعمد
 .العمد مدة انتهاء عند المستؤجر الى المإجر المال ملكٌة انتمال حتمٌة -أ

 بالمبة عشرة ٌتجاوز ال بمبلػ العمد، مدة انتهاء عند المإجر المال بشراء للمستؤجر اختٌار حك -ب
 .العمد اجراء عند االلساط الحتساب المعتمدة لٌمته من

 وفما االلل على المإجر للمال المتبمٌة االلتصادٌة الحٌاة ارباع لثبلثة التعالدٌة المدة موازاة -ج
 .العمد اجراء بتارٌخ لتمدٌرها

 ٌوازي لما العمد، بتارٌخ محتسبة العمد خبلل المتوجبة االٌجار بدالت من)*(  الحالٌة المٌمة بلوغ -د
 .االخٌر التارٌخ بهذا المإجر، للمال السولٌة المٌمة من االلل على بالمبة تسعٌن

 

 لرارات بموجب التاسعة المادة فً الٌها المشار المحاسبٌة المبادئ تطبٌك دلابك تحدد -10 المادة

 .المالٌة وزٌر عن تصدر
 

 من ٌستفٌد مستؤجر الى تاجٌري تموٌل عمد بموجب المإجرة االموال على تطبك -11 المادة

. علٌها المتفك التموٌلً التؤجٌر عمد مدة طوال نفسها االعفاءات هذه جمركٌة، او ضرٌبٌة اعفاءات



 المإجرة، لبلموال الفعلٌة المإجر استعادة حال فً اال الجمركٌة والرسوم الضرابب هذه تستحك وال
 .كان سبب الي وذلن
 ضرٌبة لانون من مكرر خمسة المادة فً عنها المنصوص االعفاءات من المستؤجر ٌستفٌد كما

 .شروطها توافر حال فً الدخل
 

 او تجهٌزات على لبلستحصال" التموٌلً االٌجار"  الى تلجؤ التً المإسسات على -12 المادة

 .المذكورة العملٌات مٌزانٌاتها من مستملة خاصة بنود فً تظهر ان. العمالها مخصصة معدات
 

 :اال لبنان فً" التموٌلً االٌجار" اعمال احتراؾ ٌحظر -13 المادة

 .له المتممة وبالعملٌات"  التموٌلً باالٌجار" موضوعها محصور مختصة لبنانٌة مؽفلة لشركات -1
 االٌجار"  بعملٌات المٌام االساسً موضوعها ٌكون التً االجنبٌة المؽفلة الشركات لفروع -2

 ".التموٌلً
 .لبنان مصرؾ لدى المسجلة المالٌة للمإسسات -3

 او المإسسات" تموٌلً اٌجار"  شركات او مإسسات تعتبر ال المادة هذه احكام تطبٌك اجل من 
 لموضوعها تابعة بصورة"  التموٌلً االٌجار"  عملٌات تمارس التً التجارٌة الشركات
 .االساسً التجاري

 

( 2)و( 1) الفمرتٌن فً عنها المنصوص" التموٌلً االٌجار" شركات على ٌتوجب -14 المادة

 المباشرة لبل لبنان مصرؾ من مسبك ترخٌص على الحصول المانون هذا من 13 المادة من
 ٌخدم انه ٌرى ما بمدر اعبله الٌه المشار الترخٌص لبنان لمصرؾ المركزي المجلس ٌمنح. بالعمل

 .رفضه او الترخٌص منح فً استنسابٌة بسلطة المجلس وٌتمتع العامة المصلحة
 

  من( 2)و( 1) الفمرتٌن فً عنها المنصوص"  التموٌلً االٌجار"  شركات على -15 المادة

 تطلب ان منه 14 المادة باحكام عمبل لبنان مصرؾ من لها والمرخص المانون هذا من 13 المادة
 .لبنان مصرؾ لدى تسجٌلها

 .المانونٌة الشروط المستوفٌة التسجٌل طلبات تمبل
 عنها المنصوص لبلحكام وفما المسجلة" التموٌلً االٌجار" شركات البحة لبنان مصرؾ ٌنشر

 .والتسلٌؾ النمد لانون من 136 المادة فً للمصارؾ بالنسبة
 من 138و 137المادتٌن فً عنها المنصوص الموجبات" التموٌلً االٌجار"  شركات على تطبك
 .والتسلٌؾ النمد لانون

 

 االٌجار"  شركات لراسمال االدنى الحد لبنان لمصرؾ المركزي المجلس ٌحدد -16 المادة

 االدنى والرأسمال المانون هذا من 13 المادة من( 1) الفمرة فً عنها المنصوص اللبنانٌة" التموٌلً
 فً بالعمل لها المرخص االجنبٌة" التموٌلً االٌجار"  شركات فروع لبل من تخصٌصه الواجب
 .لبنان
"  مإسسات اعطاء له وٌعود ولت اي فً تعدٌلهما لبنان لمصرؾ المركزي للمجلس ٌمكن كما

 .اوضاعها لتسوٌة ومهبل اعمالها تمارس التً" التموٌلً االٌجار
 .لبنان مصرؾ لدى واحدة ودفعة نمدا المخصصات هذه كامل او المال راس كامل ٌحرر



 

 ٌمابل ما منها ٌتكون التً الموجودات عناصر تمدٌر مبادئ المركزي المصرؾ ٌحدد -17 المادة

 ".التموٌلً االٌجار"  راسمال
 بالفعل تفوق موجوداتها بان ولت اي فً تثبت ان" تموٌلً اٌجار" شركة كل على ٌفرض ان وله

 .راسمالها لٌمة االلل على ٌساوي بمبلػ الؽٌر، تجاه علٌها المتوجبة المطلوبات
 االلصى حدها مهلة خبلل تعمد، ان بخسابر اصٌبت لد تكون التً" التموٌلً االٌجار"  شركات على
 لطلب بناء لبنان مصرؾ فً ٌودع نمدي احتٌاطً لتجمٌد او راسمالها، تكوٌن العادة اما اشهر، ستة
 وفما والمحدد المفروض االدنى الحد عن ٌمل ال ان شرط راسمالها لتخفٌض واما االخٌر، هذا

 .المانون هذا من 16 المادة الحكام
 .لبنان فً العاملة كافة" التموٌلً االٌجار" شركات على المادة هذه احكام تطبك

 

 لدٌه اٌداع حسابات فتح على ٌحددها، شروط ضمن الموافمة، لبنان لمصرؾ ٌعود -18 المادة

 ".التموٌلً االٌجار"  لشركات
 

 االموال تؤجٌر اعادة لبنان مصرؾ لدى المسجلة المالٌة المإسسات على ٌترتب -19 المادة

 حلول تارٌخ من اشهر ستة الصاها مدة خبلل تصفٌتها او «التموٌلً االٌجار » بعملٌات المشمولة
 حلول لبل كان سبب الي العمد انهاء تارٌخ من او بشرابها حمه المستؤجر ٌستعمل لم اذا العمد اجل
 ارادتها، عن خارجة لظروؾ المهلة بهذه التمٌد المذكورة المالٌة المإسسات على تعذر اذا. اجله

 .لبنان مصرؾ بشؤنها تراجع
 

 التً الوسابل واستخدام والتعلٌمات التوصٌات اعطاء صبلحٌة المركزي للمصرؾ -20 المادة

 «التموٌلً االٌجار »لشركات سلٌم عمل تسٌٌر تإمن ان شؤنها من
 مصرؾ ٌصدرها التً والتعلٌمات بالتوصٌات التمٌد «التموٌلً االٌجار »شركات على وٌتوجب

 .المانون هذا احكام الى استنادا لبنان
 

 مفوضً تعٌٌن لبنان فً العاملة كافة «التموٌلً االٌجار » شركات على ٌتوجب -21 المادة

 .المصارؾ على المطبمة لبلحكام وفما اعمالها على مرالبة
 

 «التموٌلً االٌجار » شركات على بالرلابة لبنان مصرؾ فً الرلابة لجنة تموم -22 المادة

 واالصول للمواعد وفما لبنان فً العاملة االجنبٌة «التموٌلً االٌجار » شركات وفروع اللبنانٌة
 .المصارؾ الى بالنسبة المتبعة

 

 االٌجار » شركات وفروع اللبنانٌة «التموٌلً االٌجار » شركات على ٌتوجب -23 المادة

 لبنان مصرؾ اببلغ اعمالها متابعة عن التولؾ فً ترؼب التً لبنان فً العاملة االجنبٌة «التموٌلً
 .بذلن
 لبل كافة بالتزاماتها التمٌد على العمل المعنٌة الشركات الزام لبنان لمصرؾ المركزي للمجلس ٌعود
 .لبنان فً عملها ممارسة عن نهابٌا تولفها

 



 النمد لانون من 127 المادة احكام «التموٌلً االٌجار » شركات على تطبك -24 المادة

 .والتسلٌؾ
 

  -25 المادة
 لبنان، مصرؾ ٌتخذها التً العامة التنظٌمٌة بالتدابٌر تتمٌد ان «التموٌلً االٌجار »شركات على -أ

 .معها المتعاملٌن للزبابن حماٌة ٌفرضها التً وباالجراءات
 منه، المحددة المهل وضمن النماذج ووفك بالشروط له، تمدم ان خاصة، بصورة وعلٌها، -ب

 .منها ٌطلبها التً واالحصابٌة المحاسبٌة والبٌانات والمستندات المعلومات
 

 امثال عشرة االلصى حدها ٌبلػ تؤخٌر ؼرامات ٌفرض ان لبنان مصرؾ لحاكم ٌعود -26 المادة

 ال لبنان فً عاملة «تموٌلً اٌجار »شركة كل على تؤخٌر ٌوم كل عن لبلجر الشهري االدنى الحد
 او المانون هذا من 25 المادة من «ب» الفمرة فً عنها المنصوص بالموجبات المهل ضمن تتمٌد

 تطبٌك دون ذلن ٌحول وال المانون، هذا من 22 المادة فً الٌها المشار الرلابة اعمال تعرلل
 .المخالفة الشركات لها تتعرض ان ٌمكن التً االدارٌة او الجزابٌة العموبات
 على الفابدة معدل ٌوازي بمعدل التؤخٌر ؼرامات تسدٌد عدم عن تؤخٌر فوابد لبنان مصرؾ ٌستوفً
 .سنة لمدة الخزٌنة سندات

 

 من الثانٌة الفمرة فً عنها المنصوص البلبحة من «التموٌلً االٌجار » شركة تشطب -27 المادة

 :االتٌة الحاالت من اي فً المانون هذا من 15 المادة
  «التموٌلً االٌجار »شركات البحة على تسجٌلها من اشهر ستة خبلل نشاطها فعلٌا تمارس لم اذا -أ

 .متتالٌة اشهر ستة لفترة اعمالها ممارسة عن انمطعت اذا -ب
 الخٌارات الحد وفما وضعها تصحٌح الى اشهر ستة مهلة خبلل تعمد ولم بخسابر اصٌبت اذا -ج

 .المانون هذا من 17 المادة من الثالثة الفمرة بموجب المتاحة الثبلث
 الحكام وفما لبنان لمصرؾ المركزي المجلس ٌعٌنه الذي االدنى الحد الى راسمالها ترفع لم اذا -د

 اوضاع لتسوٌة المركزي المجلس ٌحددها التً المهل ضمن وذلن المانون، هذا من 16 المادة
 .«التموٌلً االٌجار »مإسسات

 .المانون هذا من 29 المادة الحكام تطبٌما او رضابٌا اما التصفٌة، لٌد وضعت اذا هـ
 .افبلسها اعلن اذا -و

 المنشؤة العلٌا  المصرفٌة الهٌبة وتمرره( و)و(هـ)الحالتٌن فً الشطب لبنان مصرؾ حاكم ٌمرر 
 .االخرى الحاالت فً لبنان مصرؾ لدى

 

 الشركة حل والى «التموٌلً االٌجار »مهنة ممارسة تحظٌر الى حكما الشطب ٌإدي -28 المادة

 .االجراء المرعٌة للموانٌن وفما وتصفٌتها المعنٌة
 تستمر ان التصفٌة ؼاٌات اجل ومن التصفٌة حالة فً هً التً «التموٌلً االٌجار » لشركة ٌمكن
 لٌد » انها اسمها بعد بوضوح ٌذكر ان شرط «تموٌلً اٌجار »كشركة تسمٌتها استعمال فً

 .«التصفٌة
 

  -29 المادة



 احكام او التجارة لانون احكام او االساسً نظامها احكام «التموٌلً االٌجار » شركة خالفت اذا -1
 ٌفرضها التً التعلٌمات او التوصٌات او التدابٌر او االجراء المرعٌة التشرٌعات او المانون هذا

 او بٌانات لدمت اذا او المانون هذا من المستمدة الصبلحٌات بممتضى المركزي المصرؾ
 مصرؾ لدى المنشؤة العلٌا المصرفٌة للهٌبة ٌحك للحمٌمة، مطابمة ؼٌر او نالصة معلومات

 : االتٌة االدارٌة العموبات من اٌا المخالفة «التموٌلً االٌجار »بشركة تنزل ان لبنان
 .التنبٌه -أ

 .المهنة ممارسة فً آخر تمٌٌد او تحدٌد اي فرض او العملٌات ببعض المٌام من منعها -ب
 .المعنٌة «التموٌلً االٌجار » شركة نفمة على مرالب تعٌٌن -ج
 .«التموٌلً االٌجار» شركات البحة عن شطبها -د

 المرعٌة الموانٌن فً عنها المنصوص والعموبات الؽرامات تطبٌك دون ذلن ٌحول وال 
 .المخالفة « التموٌلً االٌجار » شركة لها تتعرض التً االجراء

 المراجعة طرق من طرٌك اي المادة هذه فً الٌها المشار العلٌا المصرفٌة الهٌبة لرارات تمبل ال -2
 .المضابٌة او االدارٌة العادٌة، وؼٌر العادٌة

 

 امثال عشرة االلصى حدها وبؽرامة سنوات ثبلث الى اشهر ستة من بالحبس ٌعالب -30 المادة

 من 23و14و13 المواد احكام ٌخالؾ من كل العموبتٌن هاتٌن باحدى او لبلجر السنوي االدنى الحد
 .المانون هذا

 
 

 وتصدر المستعجلة، االصول التموٌلً االٌجار دعاوى فً المختصة المحكمة تطبك -31 المادة

 اصله على نافذا معجبل المرار هذا تصدر ان ولها ابطاء، دون  الٌها المرفوعة الدعاوى فً لرارها
 .كفالة دون من او بكفالة

 
 

 هذا صدور بتارٌخ «التموٌلً االٌجار » عملٌات تمارس التً المإسسات تعطى -32 المادة

 االعتداد عدم طابلة تحت وذلن صدوره لبل بها لامت التً العملٌات لتسجٌل اشهر ستة مهلة المانون
 . النٌة حسنً الؽٌر تجاه بها
 

 «التموٌلً االٌجار » مإسسات وفروع «التموٌلً االٌجار » مإسسات تعطى -33 المادة

 لتسوٌة المذكور التارٌخ من اشهر ستة فترة المانون هذا صدور بتارٌخ لبنان فً العاملة االجنبٌة
 من 14 المادة فً عنه المنصوص الترخٌص على لبلستحصال سٌما وال الحكامه وفما اوضاعها

 .المانون هذا
 

 .الرسمٌة الجرٌدة فً نشره فور المانون بهذا ٌعمل -34 المادة
 

 

 تًذيذ يفعٕل لإٌَ ايجاساث انعماساث انًبُيت



 قإٌَ رقى 206 - صادر في 2000/5/26

 
 12/12/2002 تارٌخ 494 رلم للمانون وفما   المانون هذا مفعول 30/6/2003 تارٌخ حتى مدد* 

 النواب مجلس الر
 :نصه التالً المانون الجمهورٌة ربٌس وٌنشر

 

 الثانً تشرٌن 5 تارٌخ 721 رلم المانون مفعول 30/6/2001 تارٌخ حتى ٌمدد -وحٌدة مادة

 العمارات باٌجار المتعلك 22/7/1992 تارٌخ 160/92 رلم المانون على المعطوؾ 1998
 .المبنٌة
 .1/7/1999 تارٌخ من اعتبارا به وٌعمل الرسمٌة الجرٌدة فً المانون هذا ٌنشر
 

 2000 اٌار 26 فً بعبدا        
 لحود امٌل: االمضاء        
 الجمهورٌة ربٌس عن صدر
 الوزراء مجلس ربٌس

 الحص سلٌم: االمضاء
 الوزراء مجلس ربٌس        
 الحص سلٌم: االمضاء        

 

 

 

 

 

 3114 حزيشاٌ 41 تاسيخ حتى انًبُيت انعماساث ايجاس لإٌَ يفعٕل تًذيذ

 12/12/2002 في صادر - 494 رقى قإٌَ

 
 النواب، مجلس ألر

 :نصه التالً المانون الجمهورٌة ربٌس وٌنشر
 

 :وحٌدة مادة
 على المعطوؾ 26/5/2000 تارٌخ 206 رلم المانون مفعول 30/6/2003 تارٌخ حتى ٌمدد

 .المبنٌة العمارات باٌجار المتعلك وتعدٌبلته 22/7/1992 تارٌخ 160/92 رلم المانون
 
 .1/7/2001 من اعتبارا   به وٌعمل الرسمٌة الجرٌدة فً المانون هذا ٌنشر -
 

 2002 االول كانون 12 فً بعبدا 
 لحود امٌل: االمضاء 

 الجمهورٌة ربٌس عن صدر



 الوزراء مجلس ربٌس
 الحرٌري رفٌك: االمضاء

 الوزراء مجلس ربٌس 
 الحرٌري رفٌك: االمضاء         

 

 

 

 تًذيذ يفعٕل لإٌَ ايجاس انعماساث انًبُيت حتى تاسيخ 41 حزيشاٌ 3115

 قإٌَ رقى 557 - صادر في 2004/1/30

 
 النواب، مجلس ألر

 :نصه التالً المانون الجمهورٌة ربٌس وٌنشر
 

 22/7/1992 تارٌخ 160/92 رلم المانون مفعول 30/6/2004 تارٌخ حتى ٌمدد -وحٌدة مادة

 بتارٌخ الصادر 336/94 رلم المرسوم بموجب المعدل المبنٌة، العمارات بإٌجار المتعلك
24/5/1994 . 
 . 2004 شباط 1 من اعتبارا به وٌعمل الرسمٌة الجرٌدة فً المانون هذا ٌنشر -

  
  2004 الثانً كانون 30 فً بعبدا 
 لحود إمٌل:  االمضاء 

  الجمهورٌة ربٌس عن صدر
  الوزراء مجلس ربٌس

 الحرٌري رفٌك االمضاء
  الوزراء مجلس ربٌس 
  الحرٌري رفٌك االمضاء 

 

 
 

 20/11/2004 في صادر - 637  قإٌَ رقى

 2005 االول كانون 31 تارٌخ حتى المبنٌة العمارات اٌجار لانون مفعول تمدٌد
 

 النواب، مجلس الر
 :نصه التالً المانون الجمهورٌة ربٌس وٌنشر

 
 

 تارٌخ 160/92 رلم المانون مفعول 31/12/2005 تارٌخ حتى ٌمدد  -وحٌدة مادة

 الصادر 336/94 رلم المانون بموجب المعدل المبنٌة، العمارات باٌجار المتعلك 22/7/1992



 .24/5/1994 بتارٌخ
 .1/7/2004 من اعتبارا به وٌعمل الرسمٌة الجرٌدة فً المانون هذا ٌنشر -
 
 

 2004 الثانً تشرٌن 20 فً بعبدا  
 لحود امٌل: االمضاء   

 الجمهورٌة ربٌس عن صدر
 الوزراء مجلس ربٌس

 كرامً عمر: االمضاء
 الوزراء مجلس ربٌس   

 كرامً عمر: االمضاء   

 

 42/23/3117 تاسيخ حتى انًبُيت انعماساث ايجاس لإٌَ يفعٕل تًذيذ

 15/5/2006 في صادر - 750 رقى قإٌَ

 
 النواب، مجلس ألر

 :نصه التالً المانون الجمهورٌة ربٌس وٌنشر

 
 تارٌخ 160/92 رلم المانون مفعول 31/12/2006 تارٌخ حتى ٌمدد - وحٌدة مادة

 336/94 رلم المانون بموجب المعدل المبنٌة، العمارات باٌجار المتعلك 22/7/1992
 .24/5/1994 بتارٌخ الصادر

 
 .1/1/2006 من اعتبارا   به وٌعمل الرسمٌة الجرٌدة فً المانون هذا ٌنشر -
 
 

 2006 أٌار 15 فً بعبدا    
 لحود امٌل: االمضاء    
 الجمهورٌة ربٌس عن صدر
 الوزراء مجلس ربٌس

 السنٌورة فإاد: االمضاء
 الوزراء مجلس ربٌس    
 السنٌورة فإاد: االمضاء    

 
 

 

 :41/7/311 نغايت انًبُيت انعماساث إيجاس لإٌَ يفعٕل تًذيذ



 5/9/2008 في صادر 24 رقى قإٌَ

 

 3119 أيهٕل : بتاسيخ انصادسة - 47 انعذد انشسًيت انجشيذة في َششِ تى
 
 النواب، مجلس ألر

 نصه:وٌنشر ربٌس الجمهورٌة المانون التالً 

 
 مادة وحيدة:

 22/7/1992تارٌخ  160/92مفعول المانون رلم  30/6/2009ٌمدد حتى تارٌخ 

الصادر بتارٌخ  336/94المتعلك بإٌجار العمارات المبنٌة، المعدل بموجب المانون رلم  
24/5/1994 . 
 

 .1/1/2007ٌنشر هذا المانون فً الجرٌدة الرسمٌة وٌعمل به اعتبارا من  -2المادة 

 
 2008أٌلول  5بعبدا فً 

 اإلمضاء: مٌشال سلٌمان
           
 صدر عن ربٌس الجمهورٌة 

           

 ربٌس مجلس الوزراء 
           
 اإلمضاء: فإاد السنٌورة 

 ربٌس مجلس الوزراء
 اإلمضاء: فإاد السنٌورة

 

 42/23/3121 ألصاْا يذة حتى انًبُيت انعماساث إيجاس لإٌَ يفعٕل تًذيذ

 6/3/2010 في انصادر - 93 رقى قإٌَ

 3121 آراس 22 بتاسيخ انصادسة - 23 انعذد انشسًيت انجشيذة في َششِ تى
 

 ،النواب مجلس ألر

 :وٌنشر ربٌس الجمهورٌة المانون التالً نصه

 
 :مادة وحيدة

 22/7/1992تارٌخ  160/92مفعول المانون رلم  31/12/2010ٌمدد حتى مدة ألصاها 

 .بإٌجار العمارات المبنٌة وتعدٌبلتهالمتعلك 

 .1/7/2009ٌُنشر هذا المانون فً الجرٌدة الرسمٌة وٌعمل به اعتبارا من تارٌخ 
 



 1171آذار  6بعبدا في 
 اإلمضاء: مٌشال سلٌمان

 عن ربٌس الجمهورٌة صدر

 
            
            
 ربٌس مجلس الوزراء 

            
            
 الدٌن الحرٌرياإلمضاء: سعد  

 
 ربٌس مجلس الوزراء    

 اإلمضاء: سعد الدٌن الحرٌري

 

 

 

 42/4/3123 ألصاْا يذة حتى انـًبُيت انعماساث إيجاس لإٌَ يفعٕل تًذيذ

 29/8/2011 في صادر - 171 رقى قإٌَ

 

 3122 أيهٕل 4 بتاسيخ انصادسة - 52 انعذد انشسًيت انجشيذة في َششِ تى
 

 ألر مجلس النواب،

 :وٌنشر ربٌس الجمهورٌة المانون التالً نصه

 
تارٌخ  160/92مفعول المانون رلم  31/3/2012مـادة وحٌدة: ٌمدد حتى مدة ألصاها 

 .وتعدٌبلته الـمتعلك بإٌجار العمارات الـمبنٌة 22/7/1992

 

 1/1/2011  ــ ٌنشر هذا المانون فً الجرٌدة الرسمٌة وٌعمل به اعتبارا من

 
 1177آب  13بيت الدين في 

 اإلمضاء: مٌشال سلٌمان   
 صدر عن ربٌس الجمهورٌة 

     

 اإلمضاء: دمحم نجٌب مٌماتً ربٌس مجلس الوزراء

 
 ربٌس مجلس الوزراء   

 اإلمضاء: دمحم نجٌب مٌماتً

 



 اإليجاساث لإٌَ

 8/5/2014 بتاريخ صادر قإٌَ

 

 1172 اياس 8 بتاسيخ انصادسة - 11 انعذد يهحك انشسًيت انجشيذة في َششِ تى
 

 علٌها تمت التً الموانٌن الجمهورٌة ربٌس ٌصدر أن على تنص الدستور من 56 المادة أن بما
 .نشرها وٌطلب الحكومة إلى إحالتها بعد شهر خبلل فً النهابٌة الموافمة

إعادته من الدستور تنص على أنه فً حال انمضاء المهلة دون إصدار المانون أو  57وبما أن المادة 
 ٌعتبر المانون نافذا  حكما  ووجب نشره،

وبما أن مجلس النواب ألر لانون اإلٌجارات وأحاله ربٌس مجلس النواب إلى الحكومة للنشر بتارٌخ 
8/4/2014، 

من الدستور تكون لد انمضت بتارٌخ  57وبما أن مهلة الشهر المنصوص علٌها فً المادة 
 ة لانون اإلٌجارات ودون أن ٌعٌده إلى مجلس النواب،دون أن ٌصدر ربٌس الجمهورٌ 7/5/2014

 لذلن،

 من الدستور، 57وتنفٌذا  ألحكام المادة 

 .8/5/2014ٌعتبر لانون اإلٌجارات نافذا  حكما  ووجب نشره بتارٌخ 
 

 9/6/3125لإٌَ صادس بتاسيخ 

 اإليجاساث لإٌَ
 النواب، مجلس ألر

 وٌُْنَشْر المانون التالً نّصه:

 2002كانون الثانً  3تارٌخ  7104وحٌدة: صّدق مشروع المانون الوارد بالمرسوم رلم مادة 
 الرامً إلى وضع لانون اإلٌجارات كما عدلته لجنة اإلدارة والعدل.

 ٌنشر هذا المانون فً الجرٌدة الرسمٌة وٌعمل به بعد ستة أشهر من تارٌخ نشره.

 

 لإٌَ اإليجاساث

 انباب األٔل

 عايت أحكاو

 

 لبل المعمودة المبنٌة العمارات إٌجار عمود جمٌع المانون هذا ألحكام تخضع -1 ادةالم

23/7/1992 . 
 

 تستثنى من أحكام هذا المانون: -2المادة 

 عمود إٌجار األراضً الزراعٌة والمبانً التابعة لها. -أ 

 عود اإلٌجار الموسمٌة العابدة ألماكن اإلصطٌاؾ واإلشتاء. -ب 

 التً بموجبها ٌمدم أصحاب العمل أماكن لسكن أجرابهم مجانا  أو ببدل.العمود  -ج 

 إشؽال األمبلن العمومٌة للدولة والبلدٌات. -د 



 عمود إٌجار الفٌبلت التً تتوافر فٌها المواصفات اآلتٌة: -ِ 

أن تكون مإلفة من طابك واحد أو أكثر ومإجرة لسكن مستؤجر واحد ولها حدٌمة ومرآب وجهاز 
وجهاز خاص ٌإمن المٌاه الساخنة وإن كان المستؤجر ٌتحمل نفمات تؤمٌنها شرط توافر هذه تدفبة 

 المواصفات بتارٌخ بدء اإلٌجار األساسً.

 

  انباب انثاَي

 انًساعذاث صُذٔق ٔأحكاو انسكُيت األياكٍ إيجاس
 

 انمسى األٔل

 انًساعذاث بصُذٔق خاصت أحكاو
 

 هذا فً إلٌه ٌشار) المانون هذا بؤحكام المشمولة السكنٌة لبلٌجارات خاص صندوق ٌنشؤ -3 المادة

 هذه فً الخزٌنة مدٌرٌة لدى حساباته وتمسن المالٌة لوزارة تابعا   ٌكون ،(بالصندوق المانون
 .الوزارة

ٌهدؾ هذا الصندوق إلى مساعدة جمٌع المستؤجرٌن المعنٌٌن بهذا المانون الذٌن ال ٌتجاوز معدل 
( الحد األدنى لؤلجور وذلن عن طرٌك المساهمة فً دفع 3أضعاؾ )دخلهم الشهري ثبلثة 

 الزٌادات، كلٌا  أو جزبٌا  حسب الحالة، التً تطرأ على بدالت إٌجاراتهم تنفٌذا  ألحكام هذا المانون.

 ٌُمصد بالمستؤجر حٌثما ورد فً هذا المانون المستؤجر أو من حل محله لانونا .

لصندوق، وألجل تحدٌد معدل الدخل العابلً الشهري، ٌُمصد عند طلب االستفادة من مساهمة ا
 بالمستفٌد أو بالفرٌك المستفٌد حٌثما وردا فً هذا المانون المستؤجر وشاؼلو المؤجور المانونٌون معه.

 

ال ٌستفٌد من تمدٌمات هذا الصندوق المستؤجر الذي استؤجر طبما  ألحكام أحد المانونٌن  -4المادة 

 األبنٌة التً كانت تعتبر فخمة والمستؤجر ؼٌر اللبنانً. فً 10/74و 29/67

 

 تتؤلؾ واردات الصندوق من: -5المادة 

.مساهمات سنوٌة من الدولة تلحظ فً موازنة وزارة المالٌة لتؽطٌة التزامات الصندوق 

 الهبات والتبرعات والوصاٌا بعد موافمة مجلس الوزراء علٌها، وتنزل لٌمة هذه الهبات
والوصاٌا من المبالػ المتخذة أساسا  لتحدٌد ضرٌبة الدخل المتوجبة، كما تنزل من المبالػ 

 المتخذة أساسا  لتحدٌد رسوم االنتمال، وتعفى من الرسوم المفروضة على الهبات.

 

تخضع إدارة أموال هذا الصندوق بما فً ذلن أصول اإلنفاق والجباٌة لنظام مالً  -6المادة 

 تخذ فً مجلس الوزراء بناء  على التراح وزٌر المالٌة.ٌصّدق بمرسوم ٌ

 

تنظر فً تطبٌك األحكام المتعلمة بدفع الزٌادات على بدالت اإلٌجار لجنة مإلفة من  -7المادة 

لاٍض عامل أو متماعد ربٌسا  ومن أربعة أعضاء، ٌمثل أحدهم المالكٌن والثانً المستؤجرٌن والثالث 
 بع تنتدبه وزارة الشإون االجتماعٌة.تنتدبه وزارة المالٌة والرا



تعٌن اللجنة خبلل مهلة شهرٌن من تارٌخ نفاذ هذا المانون بموجب مرسوم بناء  على التراح كل من 
وزراء العدل والمالٌة والشإون االجتماعٌة، وٌعٌّن فً المرسوم عٌنه لاٍض ردٌؾ وأربعة أعضاء 

 .ردفاء ٌمثلون الجهات عٌنها المنصوص علٌها أعبله
 ٌمكن عند االلتضاء تعٌٌن أكثر من لجنة مماثلة فً كل محافظة.

 ٌلحك بكل لجنة، بمرار من وزٌر العدل، كاتب ومباشر.

 تحدد بمرارات من الوزراء المعنٌٌن تعوٌضات كل من الربٌس واألعضاء والكاتب والمباشر.

 ٌحددها وزٌر العدل. تعمد اللجنة اجتماعاتها أثناء أو خارج الدوام الرسمً فً األماكن التً

 ٌكون لهذه اللجنة الصفة المضابٌة.

 

ٌمدم المستؤجر الراؼب بالحصول على مساهمة من الصندوق طلبا  إلى اللجنة التً ٌتبع  -8المادة 

لها المؤجور، معفٌا  من الرسوم كافة، وٌإدي تمدٌم هذا الطلب إلى تعلٌك مهلة دفع الزٌادات على 
نفٌذ هذا المانون إلى حٌن نفاذ لرار اللجنة بالموافمة على المساهمة أو بدل اإلٌجار الناتجة عن ت

 بعدمها.

 ٌجب أن تتوفر فً الطلب الشروط التالٌة:

أن ٌمدم خبلل مهلة شهرٌن من تارٌخ تحدٌد بدل المثل رضاء  أو لضاء  بالنسبة للسنة  -1
الممددة األخرى، وذلن  الممددة األولى، وخبلل المهلة ذاتها فً بداٌة كل سنة من السنوات

 تحت طابلة سموط حمه باالستفادة من المساهمة.

 أن ٌرفك بالطلب المستندات التالٌة: -2

 جدوال  بؤسماء أعضاء الفرٌك المستفٌد. -أ 

إفادة عمل لكل من أعضاء الفرٌك المستفٌد صادرة عن المرجع الصالح تبٌّن لٌمة  -ب 
 كؤجٌر أو عامل أو موظؾ.األجر أو الراتب تبعا  لحالة كل منهم 

تصرٌحا  شخصٌا  بالدخل لكل من أعضاء الفرٌك المستفٌد فً حال كان ٌعمل  -ج 
 لحسابه الخاص.

 

تنظر اللجنة بطلبات المساهمة لجهة معدل الدخل العابلً الشهري للمستفٌد وتبت بها  -9المادة 

 وفما  لما ٌلً:

أو العمال أو الموظفٌن ٌكون معدل إذا كان أعضاء الفرٌك المستفٌد من األجراء  -أ 
 الدخل العابلً الشهري للمستفٌد مجموع المداخٌل الشهرٌة العابدة لكل منهم.

إذا كان أي من أعضاء الفرٌك المستفٌد ٌعمل لحسابه الخاص، فانه ٌعود للجنة التثبت  -ب 
ل بالوسابل التً تراها مناسبة من معدل دخله الشهري، وبالتالً ٌكون معدل الدخ

العابلً الشهري للمستفٌد مساوٌا  لمجموع معدالت الدخل الشهري العابدة لكل من 
 أعضاء الفرٌك المستفٌد.

ٌعود للجنة، فً كل الحاالت، التثبت بالوسابل التً تراها مناسبة من عدد وأسماء أعضاء الفرٌك 
عدل الدخل العابلً المستفٌد ومن معدل الدخل الشهري للمستؤجر ولكل من هإالء، وٌحتسب عندها م

الشهري للمستفٌد وفما  لما هو وارد فً هذه المادة. وٌمكن ألي من الفرٌمٌن المعنٌٌن تمدٌم األدلة 
 والمستندات التً تساعد على إثبات إدعاءاته.

للجنة أن تستدعً كبل  من المإجر والمستؤجر لبلستماع إلٌهما وذلن بموجب إشعار ٌبلػ إلٌهما وفما  
كمات المدنٌة، وعلٌها أن تصدر لرارها فً مهلة ألصاها شهران من تارٌخ تمدٌم ألصول المحا

 الطلب.



 

من هذا المانون، تبت اللجنة فً ضوء  11و 8مع مراعاة أحكام كل من المادتٌن  -10المادة 

نتابج إجراءاتها لجهة تحدٌد معدل الدخل العابلً الشهري للمستفٌد، فً استحماق طلب المساهمة من 
 الصندوق أو فً عدمها، كما فً لٌمة المساهمة وفما  لما ٌلً:

بلً الشهري للمستفٌد ٌتجاوز ثبلثة إذا لررت اللجنة أن معدل الدخل العا -1
أضعاؾ الحد األدنى لؤلجور، ترفض المساهمة لعدم استحمالها، وٌتوجب على 
المستؤجر دفع بدل اإلٌجار الجدٌد الناتج عن تطبٌك الزٌادات المنصوص علٌها 
 فً هذا المانون تحت طابلة اعتباره ناكبل  وتطبك علٌه عندها أحكام هذا المانون.

رت اللجنة أن معدل الدخل العابلً الشهري للمستفٌد ال ٌتجاوز ثبلثة إذا لر -2
أضعاؾ الحد األدنى لؤلجور، ٌبلػ ربٌس اللجنة المرار إلى الدابرة المالٌة فً 
المنطمة التً ٌتبع لها المؤجور، فتدفع هذه األخٌرة للمإجر المساهمة المستحمة 

المستؤجر طلب المساهمة كما ألساطا  شهرٌة عن السنة الممددة التً لدم عنها 
 هو مبٌن أدناه:

حالة معدل الدخل العابلً الشهري للمستفٌد الذي ال ٌتجاوز ضعفً الحد  -أ 
 األدنى لؤلجور.

  تحدد اللجنة بمرارها لٌمة المسط الشهري بحٌث تكون مساوٌة شهرٌا
 للفارق بٌن لٌمة بدل اإلٌجار ولٌمة البدل الجدٌد.

 لرارها إلى الدابرة المالٌة المختصة إلجراء البلزم وفما  تبلػ اللجنة
 لما هو مبٌن فً هذا البند.

حالة معدل الدخل العابلً الشهري للمستفٌد الذي ٌزٌد عن ضعفً الحد  -ب 
 األدنى لؤلجور وال ٌتجاوز ثبلثة أضعاؾ هذا الحد.

% 30للفارق، إذا وجد، بٌن  تحدد اللجنة بمرارها لٌمة المسط الشهري بحٌث تكون مساوٌة شهرٌا  
 من معدل الدخل العابلً الشهري للمستفٌد ولٌمة البدل الجدٌد.

 تبلػ اللجنة لرارها إلى الدابرة المالٌة المختصة إلجراء البلزم وفما  لما هو مبٌن فً هذا البند.

ٌمكن  إن المساهمات التً ٌتوجب على الصندوق دفعها للمإجر تبمى على عاتك هذا الصندوق، وال
للمإجر التذرع بها ألي سبب وأمام أي مرجع بوجه المستؤجر على أنها جزء من بدل اإلٌجار لم 

 ٌسدد من لبل األخٌر.

 

فً حال رؼب المستؤجر باالستمرار باإلفادة من مساهمة الصندوق عن السنوات  -11المادة 

جنة وذلن فً بداٌة كل سنة ممددة الممددة البلحمة، علٌه إتباع آلٌة العمل المشار إلٌها أعبله مع الل
 حتى السنة التاسعة ضمنا .

إلى تعلٌك مهلة دفع الزٌادات الناتجة عن  8ٌإدي طلب المساهمة كما هو منصوص علٌه فً المادة 
 أحكام هذا المانون، وذلن إلى حٌن نفاذ لرار اللجنة بالموافمة أو بعدمها.

 

و تصرٌحا  كاذبا  أو استعمل أو استفاد من أي ٌبلحك كل من أعطى اللجنة إفادة أ -12المادة 

منهما بجرم التزوٌر واستعمال المزور. وعند اكتشاؾ أي تصرٌح أو إفادة كاذبة واستعمالها 
واالستفادة منها، على اللجنة، حسب الحالة، أن تبلػ النٌابة العامة باألمر، وٌسمط حك المستؤجر 

 بالحصول على المساهمة من الصندوق.

 



فً جمٌع الحاالت ٌعتبر المرار الصادر عن اللجنة نهابٌا  ونافذا  على أصله وال ٌمبل  -13 المادة

 أي طرٌك من طرق المراجعة.
 

 انمسى انثاَي

 انسكُيت األياكٍ إيجاس

 

 لبل المعمودة السكنٌة المبنٌة العمارات إٌجار عمود الباب هذا ألحكام تخضع -14 المادة

23/7/1992 . 
سكنً العمد الوالع على األماكن المخصصة للسكن، أما األماكن المإجرة بعمد  ٌعتبر عمد إٌجار

 واحد للسكن ولؽٌر السكن فتعتبر أماكن سكنٌة لمجرد استخدامها للسكن.

 

تمدد لؽاٌة تسع سنوات من تارٌخ نفاذ هذا المانون عمود إٌجار األماكن السكنٌة على  -15المادة 

 ل تدرٌجٌا  وفما لما ٌلً:أن ٌدفع المستؤجر لٌمة بدل المث

( من هذا المانون تحدد لٌمة بدل المثل، رضاء  أو لضاء  20مع مراعاة أحكام المادة ) -أ 
 (.18وفما  لما هو منصوص علٌه فً المادة )

 ٌزاد بدل اإلٌجار المتوجب بتارٌخ نفاذ هذا المانون سنوٌا  وتباعا  وفما  لما ٌلً: -ب 

15لٌمة فارق الزٌادة بٌن البدل المعمول به لبل نفاذ  % خمسة عشر بالماٌة من

هذا المانون وبدل المثل المشار إلٌه أعبله وذلن عن كل سنة من السنوات التمدٌدٌة 
 األربعة األولى التً تلً تارٌخ نفاذ هذا المانون.

20 عشرون بالماٌة من لٌمة فارق الزٌادة المنوه عنها أعبله وذلن عن كل من %

لخامسة والسادسة من الفترة التمدٌدٌة حتى ٌبلػ بدل اإلٌجار فً السنة السنتٌن ا
 التمدٌدٌة السادسة لٌمة بدل المثل المشار إلٌه فً البند )أ( أعبله.

ٌكون بدل اإلٌجار فً السنوات الممددة السابعة والثامنة والتاسعة مساوٌا  لمٌمة بدل  -ج 
 المثل المشار إلٌه فً البند )أ( أعبله.

 بنهاٌة السنة التمدٌدٌة التاسعة ٌصبح اإلٌجار حرا . -د 

 

 -16المادة 
ٌحك للمستؤجر الذي ٌكون ال ٌزال مستوفٌا  لشروط االستفادة من تمدٌمات  -1

الصندوق، أن ٌطلب من المالن خطٌا ، ولبل حلول أجل العمد فً السنة التاسعة 
إٌجار جدٌد لمدة الممددة بثبلثة أشهر تحت طابلة سموط الحك، بتحرٌر عمد 

ألصاها ثبلث سنوات ببدل مساٍو لبدل المثل المشار إلٌه فً الفمرة )أ( من المادة 
أعبله، شرط أن ٌثبت خبلل المهلة ذاتها حصوله على لرار من اللجنة بؤنه  15

ٌستوفً شروط اإلستفادة من تمدٌمات الصندوق وذلن وفما  لآللٌة المنصوص 
 علٌها فً هذا المانون.

ٌحك لهذا المستؤجر أن ٌتنازل عن حمه فً طلب تحرٌر عمد إٌجار جدٌد وان  -2
ٌبلػ المالن خطٌا  خبلل المهلة ذاتها المذكورة أعبله، عن رؼبته بإخبلء 

المؤجور لماء حصوله على مساهمة مالٌة ٌدفعها له الصندوق، ألساطا  شهرٌة 
 كما هو منصوص علٌه أدناه.



المستؤجر الخطٌة بإخبلء المؤجور ما لم ٌكن هذا ال ٌحك للمالن التذرع برؼبة 
 المستؤجر لد حصل على مساهمة الصندوق.

 للحصول على المساهمة على المستؤجر إتباع ما ٌلً: -3

ٌمدم المستؤجر إلى اللجنة خبلل المهلة المذكورة أعبله طلب الحصول  -أ 
 على المساهمة.

الزٌادات على بدل اإلٌجار ال ٌإدي تمدٌم هذا الطلب إلى تعلٌك مهلة دفع 
 الناتجة عن تنفٌذ هذا المانون.

 أن ٌرفك بالطلب المستندات التالٌة: -ب 

 نسخة عن كتاب إببلغ المالن رؼبته بالتنازل عن اإلجارة وإخبلء
 المؤجور.

 تعهد بإخبلء المؤجور وتسلٌمه شاؼرا  إلى المالن خبلل مهلة ثبلثة
اللجنة على دفع المساهمة وٌستمر أشهر من تارٌخ تبلؽه موافمة 

 خبلل هذه المهلة بدفع ما ٌتوجب علٌه من لٌمة بدل اإلٌجار.

تبت اللجنة فً ضوء المستندات المرفمة، بمٌمة األلساط الشهرٌة وتوارٌخ  -4
استحمالها بدءا  من أول الشهر الذي ٌلً اإلخبلء الفعلً للمؤجور وتسلٌم 

من المالن والمستؤجر، أو من المستؤجر  المفاتٌح مثبتا  بإلرار خطً مولع
 منفردا ، لدى الكاتب العدل وحتى حلول اجل عمد اإلٌجار الجدٌد.

تبلّػ اللجنة لرارها إلى الدابرة المالٌة فً المنطمة التً ٌتبع لها المؤجور فٌصار  -5
 إلى دفع المساهمة ألساطا شهرٌة بتوارٌخ استحمالها.

ه األلساط إلى مصدر تموٌل ٌختاره، ٌمرضه ٌحك للمستؤجر التفرغ عن هذ -6
بالممابل لٌمة المساهمة دفعة واحدة، وٌعتبر المرض المعطى له بمثابة لرض 
سكنً وٌستفٌد عندها المستؤجر من االعفاءات المنصوص علٌها فً المانون 

 . 24/7/1996تارٌخ  543رلم 
ادة من تمدٌمات إذا لررت اللجنة أن المستؤجر ال تتوافر فٌه شروط االستف -7

 الصندوق فان إٌجاره ٌصبح حرا  من تارٌخ لرار اللجنة.
 

فً الحالة التً ٌخلً فٌها المستؤجر المؤجور بناء  لرؼبته ممابل مساهمة مالٌة ٌحصل  -17المادة 

من  27علٌها من الصندوق، إذا توافرت لدٌه شروط اإلفادة من هذا الصندوق، تطبك أحكام المادة 
 هذا المانون.

 

 ٌجري تحدٌد بدل المثل: -18المادة 

رضاء  باالتفاق فٌما بٌن المإجر والمستؤجر على أن ٌخضع هذا البدل لمرار اللجنة  -أ  -أ 
 فً حال طلب المستؤجر منها الحصول على مساهمة مالٌة من الصندوق.

والمستؤجر إذا لم ٌجِر التوصل إلى تحدٌد بدل المثل رضاء  باإلتفاق بٌن المإجر  -ب  -ب 
خبلل األشهر الثبلثة األولى التً تلً تارٌخ نفاذ هذا المانون، فٌكون للمإجر أن ٌتبع 

 اإلجراءات التالٌة:

ٌستعٌن المإجر بخبٌرٌن من لابمة الخبراء المحلٌٌن فً المحافظة المسجلٌن لدى  -1
تخمٌن المحاكم، ٌكون احدهما مهندسا  مدنٌا  أو معمارٌا  والثانً ممن ٌعملون بال

 العماري المسجلٌن فً جدول الخبراء.



ٌتولى الخبٌران وضع تخمٌن لبدل المثل للمؤجور وفك األصول المنصوص 
 ( من هذا المانون.19علٌها فً المادة )

ٌموم المإجر بواسطة الكاتب العدل بإببلغ تمرٌر التخمٌن لبدل المثل إلى  -2
لتمرٌر إما الموافمة علٌه المستؤجر الذي علٌه وفً خبلل شهرٌن من تبلّؽه ا

واعتماده فً تحدٌد بدل إٌجار المثل أو التمدم بتمرٌر تخمٌن ممابل عن طرٌك 
االستعانة بخبٌرٌن من لابمة الخبراء المحلٌٌن فً المحافظة المسجلٌن لدى 

المحاكم، ٌكون أحدهما مهندسا  مدنٌا  أو معمارٌا  والثانً ممن ٌعملون بالتخمٌن 
 فً جدول الخبراء. العماري ومسجلٌن

ٌتولى الخبٌران المعٌَّنان من لبل المستؤجر وضع تخمٌن لبدل المثل للمؤجور 
 من هذا المانون. 19وفك األصول المنصوص عنها فً المادة 

على المستؤجر إببلغ تمرٌر التخمٌن الموضوع من لبل الخبٌرٌن المعٌنٌن من  -3
العدل خبلل مهلة الشهرٌن األنفً الذكر لبله إلببلؼه إلى المالن بواسطة الكاتب 

تحت طابلة سموط حمه فً االعتراض على التخمٌن المرسل من المالن أو حتى 
 اإلدالء بمضمون تمرٌر ممابل.

إذا اختلؾ التمرٌران جاز لكل من المإجر والمستؤجر أن ٌلجؤ إلى اللجنة فً  -4
الناشا عن االختبلؾ  المحافظة التً ٌتبع لها المؤجور وذلن للفصل فً النزاع

 مرفما  بطلبه نسخة عن التمرٌرٌن ومربوطاتهما بما فً ذلن صور وثابك التبلٌػ.

 تصدر اللجنة لرارا  معلبل ، وٌكون لرارها نهابٌا  وؼٌر لابل ألي طرٌك من طرق المراجعة.

 

ما ٌذجب أن ٌتضمن التمرٌر تحت طابلة البطبلن، أسماء واضعً التمرٌر ومرجعه -19المادة 

فً لابمة الخبراء، وبٌان من كلفهما بوضع التمرٌر وبٌان تارٌخ إجراء التخمٌن، والوسابل التً 
اعتُمدت فً إجراء التخمٌن من مساحة الشمة إلى نوع البناء وتمدٌر متوسط أكبلؾ البناء )شعبً، 

والع  متوسط إلى شعبً، متوسط إلى فخم، فخم(، وما ٌصٌب الشمة من مساحة العمار مع مراعاة
الطابك األرضً إذا كان الطابك معّدا  للتجارة، مع تخمٌن ثمن المتر البٌعً فً البناء الحّر والبناء 

المؤجور، وبٌان ما ٌُنِمص من لٌمة متوسط كلفة متر البناء بسبب لَِدم العهد أو سوء االستعمال، أو ما 
الذي لد ٌكون ناتجا  عن المولع أو ٌزٌد فً لٌمة البناء من ؼٌر ما أدخله المستؤجر من التحسٌنات و

المطل أو خبلفه، وما ٌكون الخبراء لد توسلوه فً تمدٌر ثمن المتر البٌعً من بٌوعات أو تمدٌر من 
 لبل اإلدارات الرسمٌة.

 على التمرٌر ومرفماته أن ٌحمل تولٌع الخبٌرٌن فً كل صفحاته وتارٌخ وضع التمرٌر.

 

%( خمسة بالماٌة من المٌمة البٌعٌة للمؤجور فً 5اس نسبة )ٌحدد بدل المثل على أس -20المادة 

 حالته المابمة فً ما لو كان خالٌا .

 

ٌكون الخبراء مسإولٌن عن مضمون التمرٌر الذي وضعوه وعن صحة المستندات  -21المادة 

 المرفمة به وعن نتٌجة التخمٌن.

كل من المالن أو المستؤجر كما لو من أجل تطبٌك هذا المانون، ٌعتبر الخبٌران المعٌنان من لبل 
 كانوا معٌنٌن من لبل المضاء.

 



من هذا المانون، إذا رؼب المالن فً استرداد المؤجور  32مع مراعاة أحكام المادة  -22المادة 

للضرورة العابلٌة أثناء السنة األولى من الفترة التمدٌدٌة )السنوات التسع(، فعلٌه أن ٌدفع للمستؤجر 
 ي بدل إٌجار أربع سنوات محتسبة على أساس بدل المثل الذي جرى تحدٌده.تعوٌضا  ٌواز

أما إذا رؼب المالن فً استرداد المؤجور أثناء السنة األولى من الفترة التمدٌدٌة )السنوات التسع( 
ألجل هدم البناء الذي ٌمع فٌه المؤجور، وإلامة بناء جدٌد مكانه فعلٌه أن ٌدفع للمستؤجر تعوٌضا  

 بدل إٌجار ست سنوات محتسبة على أساس بدل المثل الذي جرى تحدٌده. ٌوازي

وفً الحالتٌن المذكورتٌن، ٌحك للمستؤجر الذي تتوافر فٌه شروط الحصول على مساهمة مالٌة من 
 الصندوق أن ٌتمدم من اللجنة بطلب الحصول على المساهمة المالٌة كما هو مبٌن أدناه:

 دات التالٌة:ٌمدم الطلب مرفما  بالمستن -1

 نسخة عن تحدٌد بدل المثل المحدد رضاء  أو لضاء . -أ 

 نسخة عن العرض الفعلً، واإلٌداع لدى الكاتب العدل. -ب 

تبت اللجنة فً ضوء المستندات بمٌمة المساهمة التً كان سٌدفعها الصندوق إلى المإجر عن 
ددة، وتحسم منها ما سبك أن دفعه المستؤجر من تارٌخ استحماق المساهمة وحتى نهاٌة الفترة المم

الصندوق إلى المإجر من زٌادات تطرأ على بدل اإلٌجار بموجب هذا المانون، إضافة إلى لٌمة 
التعوٌض الذي لبضه المستؤجر من المالن ممابل استرداد المؤجور فً إحدى الحالتٌن المنصوص 

الٌة المختصة لدفعه إلى المستؤجر ألساطا  علٌهما فً هذه المادة، فتبلػ اللجنة الرصٌد إلى الدابرة الم
شهرٌة متساوٌة بدءا  من أول الشهر الذي ٌلً تارٌخ اإلخبلء الفعلً للمؤجور وحتى نهاٌة الفترة 

 الممددة.

ر فً  -2 أما إذا كان المؤجور المطلوب استرداده للضرورة العابلٌة أو للهدم لد أُّجِ
األبنٌة التً كانت تعتبر فخمة فً  10/74و 29/67ظل سرٌان أحد المانونٌن 

 فٌخفّض التعوٌض المتوجب للمستؤجر إلى النصؾ.

ٌدفع المالن التعوٌض إلى المستؤجر إما مباشرة  منه أو بااللتراض من أي  -3
مصدر ٌختاره وٌعتبر المرض المعطى للمالن بمثابة لرض سكنً وٌستفٌد 

تارٌخ  543رلم  عندها المالن من اإلعفاءات المنصوص علٌها فً المانون
24/7/1996 . 

ٌستثنى المستؤجرون ؼٌر اللبنانٌٌن من التعوٌض إذا كانوا ٌملكون مسكنا  آخر  -4
 فً لبنان.

فً جمٌع الحاالت المذكورة أعبله وفً حالة طلب استرداد المؤجور خبلل  -5
السنوات الممددة األخرى، ٌتنالص التعوٌض الذي ٌستحك للمستؤجر نسبٌا  مع 

( عن كل سنة انمضت 1/9المتبمٌة من المهلة التمدٌدٌة، أي بمعدل التسع )المدة 
 من الفترة التمدٌدٌة.

 

إذا رؼب المالن باسترداد المؤجور لؽٌر حالتً الضرورة العابلٌة والهدم علٌه إتباع  -23المادة 

 ما ٌلً:

ال  إببلغ المستؤجر خطٌا  رؼبته المبدبٌة باسترداد المؤجور وذلن خبلل مهلة -1
تتجاوز الشهرٌن من تارٌخ تحدٌد بدل المثل رضاء  أو لضاء  بالنسبة للسنة 
الممددة األولى وخبلل المهلة ذاتها فً بداٌة كل سنة من السنوات الممددة 

 البالٌة.



الحصول على موافمة المستؤجر المبدبٌة خطٌا  على إخبلء المؤجور لماء  -2
 تعوٌض ٌتفك الفرٌمان على لٌمته.

ك األحوال ال ٌجوز لكل من المالن والمستؤجر التذرع بالموافمة المبدبٌة فً مطل
 الصادرة عن أي منهما ألي سبب من األسباب وأمام أي مرجع.

ٌدفع المالن التعوٌض للمستؤجر مباشرة  منه أو بااللتراض من أي مصدر  -3
ٌختاره، وٌعتبر المرض المعطى للمالن بمثابة لرض سكنً، وٌستفٌد عندها 

تارٌخ  543المالن من االعفاءات المنصوص علٌها فً المانون رلم 
24/7/1996 . 

على المالن أن ٌعرض وٌودع لدى الكاتب العدل فً المنطمة التً ٌمع فٌها  -4
 المؤجور لٌمة التعوٌض المتفك علٌها مع المستؤجر.

فمة وتعهدا  بإخبلء فً حال موافمة المستؤجر على العرض واإلٌداع علٌه أن ٌنظم تصرٌحا بالموا
المؤجور وتسلٌمه شاؼرا  مع المفاتٌح إلى المالن خبلل المهلة المتفك علٌها مع هذا األخٌر والتً 

% من لٌمة 90ٌستمر فٌها المستؤجر بدفع البدل المتوجب، فٌسلم الكاتب العدل للمستؤجر نسبة 
ام اإلخبلء الفعلً للمؤجور العرض واإلٌداع وفك األصول على أن ٌسدد المٌمة المتبمٌة عند إتم

 وتسلٌم المفاتٌح بإلرار خطً من لبل الفرٌمٌن أو من لبل المستؤجر منفردا  مولع لدى الكاتب العدل.

إذا تخلؾ المستؤجر عن اإلخبلء ضمن المهلة المنّوه عنها أعبله إلخبلء المؤجور وتسلٌمه شاؼرا  
ون مسوغ شرعً وٌخضع، عن كل ٌوم إلى المالن، ٌصبح المستؤجر بعدها شاؼبل  للمؤجور د

تؤخٌر، لؽرامة اكراهٌة ؼٌر  لابلة للتخفٌض تدفع للمإجر، توازي بدل إٌجار خمسة أٌام محتسبة 
استندا  إلى بدل المثل، وٌحك عندها للمإجر أن ٌطلب مباشرة من ربٌس دابرة التنفٌذ التابع لها 

خة عن كل من االتفاق المنظم بٌنه وبٌن المؤجور أن ٌؤمر باإلخبلء بموجب استدعاء ٌرفك به: نس
المستؤجر على اإلخبلء، والعرض الفعلً واإلٌداع لدى الكاتب العدل المشار إلٌهما أعبله، واإلٌصال 

 % من لٌمة التعوٌض، وٌخضع هذا الطلب للرسم الممطوع.90بمبض 

أي طرٌك من طرق أن لرارات ربٌس دابرة التنفٌذ المتخذة فً إطار أحكام هذه الفمرة ال تمبل 
 المراجعة باستثناء االعتراض.

 

فً  10/74و 29/67ٌمكن لمالن المؤجور الذي أِجّر فً ظل سرٌان أحد المانونٌن  -24المادة 

األبنٌة التً كانت تعتبر فخمة استرداد المؤجور فً ؼٌر حالتً الضرورة العابلٌة والهدم لماء دفعه 
 2متوجب فً حالة الهدم والمنصوص علٌه فً البند للمستؤجر تعوٌضا  ٌساوي نصؾ التعوٌض ال

أعبله، وفً هذه الحالة ال تطبك أحكام المادة المذكورة لجهة تنالص التعوٌض نسبٌا   22من المادة 
 مع المدة المتبمٌة من المهلة التمدٌدٌة.

 

من هذا المانون، على المالن فً جمٌع  24و 23و 22مع مراعاة أحكام المواد  -25المادة 

حاالت االسترداد المنصوص علٌها فً هذا المانون، أن ٌعرض وٌودع لدى الكاتب العدل فً 
المنطمة التً ٌمع فٌها المؤجور التعوٌض المحدد بموجب هذا المانون أو المتفك علٌه رضاء  مع 

 المستؤجر، مع اإلشارة بوضوح إلى تنالصه نسبٌا  مع المدة التمدٌدٌة المتبمٌة.

.ٌرفك طالب االست  رداد بالعرض واإلٌداع ما ٌثبت تحدٌد بدل المثل رضاء  أو لضاء 

 4فً حال موافمة المستؤجر على العرض واإلٌداع علٌه إتباع اإلجراءات المنصوص علٌها فً البند 
% من لٌمة العرض واإلٌداع وفك 90وعندها ٌسلم الكاتب العدل للمستؤجر نسبة  23من المادة 



مة المتبمٌة عند إتمام اإلخبلء الفعلً والمثبت بإلرار خطً من لبل األصول، على أن ٌسدد المٌ
 المالن والمستؤجر أو من لبل المستؤجر منفردا  مولعا  لدى الكاتب العدل.

 

% من لٌمة العرض واإلٌداع المنّوه عنه فً المادة 90للمستؤجر الذي لبض مبلػ ال  -26المادة 

أعبله، مهلة ستة أشهر من تارٌخ لبضه المبلػ المذكور إلخبلء المؤجور، ٌستمر خبللها بدفع  25
البدل المتوجب وٌصبح بعدها شاؼبل  للمؤجور دون مسوغ شرعً، وٌخضع، عن كل ٌوم تؤخٌر، 

( خمسة أٌام محتسبة استنادا  5ة ؼٌر لابلة للتخفٌض تدفع للمإجر، توازي بدل إٌجار )لؽرامة اكراهٌ
 إلى بدل المثل.

 

 -27المادة 
من هذا المانون، إذا رؼب المستؤجر  15من المادة  1خبلل الفترة الممددة موضوع البند  -1

إجارته  الذي تتوافر فٌه شروط الحصول على مساهمة مالٌة من الصندوق بالتنازل عن
وإخبلء المؤجور وتسلٌمه شاؼرا  إلى المالن لماء حصوله على مساهمة مالٌة ٌدفعها له 

الصندوق ألساطا  شهرٌة كما هو منصوص علٌه فً هذا المانون، علٌه إببلغ المالن خطٌا  
برؼبته هذه خبلل مهلة ال تتجاوز الشهرٌن من تارٌخ تحدٌد بدل المثل رضاء  أو لضاء  

سنة الممددة األولى وخبلل المهلة ذاتها فً بداٌة كل سنة من السنوات الممددة بالنسبة لل
 األخرى.

ال ٌحك للمالن التذرع برؼبة المستؤجر الخطٌة إخبلء المؤجور ما لم ٌكن هذا المستؤجر لد 
 حصل على مساهمة الصندوق.

للمستفٌد على ألجل احتساب لٌمة المساهمة ٌمتصر احتساب معدل الدخل العابلً الشهري  -2
 مجموع معدلً الدخل الشهري للزوج والزوجة فمط دون سابر أعضاء الفرٌك المستفٌد.

تكون لٌمة المساهمة التً تدفع ألساطا شهرٌة  كما هو منّوه عنها فً هذا المانون، مساوٌة  -3
لرصٌد مجموع ما كان سٌدفعه الصندوق من مساهمات شهرٌة للمإجر عن المستؤجر 

وما ٌلٌها من هذا المانون لو استمر هذا األخٌر بإشؽال  10علٌها فً المادة والمنصوص 
من  1المؤجور، وذلن من تارٌخ استحماق المساهمة حتى نهاٌة الفترة الممددة موضوع البند 

 من هذا المانون. 15المادة 

من  من هذا المانون، تكون لٌمة المسط الشهري فً كل سنة 10مع مراعاة أحكام المادة  -4
السنوات الممددة مساوٌة للمساهمة الشهرٌة التً كان سٌدفعها الصندوق للمالن عن 
 المستؤجر تسدٌدا للزٌادة السنوٌة التً تطرأ على بدل اإلٌجار بموجب هذا المانون.

 للحصول على المساهمة، على المستؤجر إتباع ما ٌلً: -5

همة معفٌا  من الرسوم كافة، وال ٌمدم المستؤجر إلى اللجنة طلب الحصول على المسا -أ 
ٌإدي تمدٌم هذا الطلب إلى تعلٌك مهلة دفع الزٌادات على بدل اإلٌجار الناتجة عن 

 تنفٌذ هذا المانون.

 ٌجب أن تتوفر فً الطلب الشروط التالٌة: -ب 

أن ٌمدم خبلل مهلة ال تتجاوز الشهرٌن من تارٌخ إببلغ المالن رؼبته  - 1 -ب 
 بالتنازل عن اإلجارة وإخبلء المؤجور.

 أن ٌرفك بالطلب المستندات التالٌة: - 2 -ب 

.صورة عن عمد اإلٌجار أو أي مستند ٌثبت اإلجارة 

.نسخة عن تحدٌد بدل المثل رضاء أو لضاء 



لن رؼبته بالتنازل عن اإلجارة وبإخبلء نسخة عن كتاب إببلغ الما
 المؤجور.

 تعهد بإخبلء المؤجور وتسلٌمه شاؼرا  إلى المالن خبلل مهلة ثبلثة
أشهر من تارٌخ تبلؽه موافمة اللجنة على دفع المساهمة وٌستمر خبلل 

 هذه المهلة بدفع ما ٌتوجب علٌه من لٌمة بدل اإلٌجار.

لمرفمة بمٌمة األلساط الشهرٌة وتوارٌخ استحمالها بدءا  من تبت اللجنة فً ضوء المستندات ا -6
أول الشهر الذي ٌلً اإلخبلء الفعلً للمؤجور وتسلٌم المفاتٌح مثبتا  بإلرار خطً مولع من 
المالن والمستؤجر أو من المستؤجر منفردا  لدى الكاتب العدل وحتى نهاٌة الفترة التمدٌدٌة 

 من هذا المانون. 15لمادة المنصوص علٌها فً البند )أ( من ا

تبلػ اللجنة لرارها إلى الدابرة المالٌة فً المنطمة التً ٌتبع لها المؤجور فٌصار إلى دفع  -7
 المساهمة ألساطا  شهرٌة بتوارٌخ استحمالها.

ٌحك للمستؤجر التفرغ عن هذه األلساط إلى مصدر تموٌل ٌختاره ٌمرضه بالممابل لٌمة  -8
وٌعتبر المرض المعطى له بمثابة لرض سكنً وٌستفٌد عندها المساهمة دفعة واحدة 

تارٌخ  543/96المستؤجر من اإلعفاءات المنصوص علٌها فً المانون رلم 
24/07/1996. 

 

مع مراعاة األحكام المانونٌة المتعلمة بالشإون المالٌة والتً تفرض إبراز براءة ذمة  -28المادة 

مالٌة أو بلدٌة، أن دفع المساهمة للمالن أو للمستؤجر ال ٌجوز أن ٌكون مشروطا  بؤي حال من 
 األحوال بضرورة إبراز براءة ذمة مالٌة أو بلدٌة.

 

لمؤجور، ٌحل محله حكما  فً اإلستفادة من عمد فً حال وفاة المستؤجر أو تركه ا -29المادة 

 اإلٌجار األساسً، أو الممدد عند اإللتضاء بكافة شروطه األخٌرة أو المعدلة بحكم المانون:

 . 23/7/1992زوج المستؤجر أو من حلَّ محله لانونا  لبل تارٌخ  -1
ا ال ٌزالون أنسباإه الذٌن دخلوا معه إلى المؤجور عند بدء تنفٌذ اإلجارة وكانو -2

 مستمرٌن فً إشؽاله بدون إنمطاع.

 

 تخضع المراجعة المضابٌة لتنفٌذ اإلخبلء وكل ما ٌتفرع عنها للرسم الممطوع. -30المادة 

تعفى المعامبلت من أي رسم نسبً ومن رسم الطابع على كل إجراءات كتابة العدل المتعلمة 
 اع.بالتخمٌنات وبإببلؼها أو اإلنذارات أو العرض واإلٌد

 

ال ٌجوز للمستؤجر التنازل عن المؤجور أو تؤجٌره كلٌا  أو جزبٌا  إال بموافمة المالن  -31المادة 

 الخطٌة وبالشروط التً ٌتفك علٌها.

إذا تنازل المستؤجر األصلً عن المؤجور وكان مرخصا  له بذلن صراحة  فً عمد اإلٌجار األساسً 
لهم من التمدٌد المانونً وٌحلّون محل المستؤجر األصلً  أو الممدد بحكم المانون، ٌستفٌد المتنازل

 وتصبح عبللتهم مباشرة مع المالن.

فً حال التؤجٌر الثانوي الكلً أو الجزبً بإذن المالن الصرٌح فً العمد األساسً أو الممدد، تبمى 
بإنتهاء مدة العبللة التؤجٌرٌة محصورة بٌن المالن والمستؤجر األصلً وتنتهً مدة اإلٌجار الثانوي 

 اإلٌجار األصلً.



لحرٌة التعالد وفما ألحكام المانون رلم  23/7/1992تخضع اإلجارة الثانوٌة المعمودة إعتبارا  من 
على المالن والمستؤجر األصلً أن ٌطلبا إدخال المستؤجر الثانوي فً كل دعوى تمام  159/92

ؤجر األصلً لوة المضٌة المحكوم بها بوجه المستؤجر األصلً، لكً ٌكون للحكم الصادر بوجه المست
بوجه المستؤجر الثانوي، على أنه ٌحك للمستؤجر الثانوي مطالبة المستؤجر األصلً بالتعوٌض فً 

 حال ثبوت سوء نٌة أو خطؤ أو إهمال هذا األخٌر.

 

 -32المادة 
من هذا المانون، للمالن أن ٌطلب ألجل سكنه أو سكن أحد  22مع مراعاة أحكام المادة  -أ 

أوالده استرداد المؤجور السكنً شرط أن ٌثبت ضرورة عابلٌة تضطره إلى استرداده، 
وأن ال ٌكون هو أو من ٌطلب االسترداد لمصلحته مالكا  مسكنا  آخر مبلبما  وصالحا 

مستواه للمؤجور المطلوب استرداده ضمن النطاق  للسكن ؼٌر مشؽول ومعادال فً
 البلدي عٌنه أو نطاق بلدٌة مجاور.

وللمالن أن ٌطلب استرداد مؤجور مبلصك للمسكن الذي ٌمٌم فٌه، سواء كان هذا 
التبلصك أفمٌا  أم عامودٌا ، إذا كانت الؽاٌة من االسترداد ضم المؤجور المسترد لسكنه 

 العابلة. وجعله مسكنا  مإمنا  لحاجات

ٌستفٌد من هذه األحكام من ٌملن ثبلثة أرباع أسهم العمار المؤجور على األلل والمالن 
 الذي ٌحصل على الموافمة الخطٌة من شركابه بالشٌوع لتوفٌر هذه األكثرٌة.

للمالن صاحب المستشفى أو المإسسة التربوٌة أو التعلٌمٌة أو الخٌرٌة أو المٌتم  -ب 
ه أو عماراته المتبلصمة للسكن أن ٌسترد هذا المسم شرط المإجر لسم من عمار

 إضافته إلى األصل واستعماله ألؼراض المإسسة.

للمالن أن ٌطلب إسترداد المؤجور ألجل هدم البناء الذي ٌمع فٌه المؤجور وإلامة بناء  -ج 
جدٌد مكانه. وله من أجل إلامة طابك أو أكثر أن ٌطلب استرداد البناء المابم على 

 لسطح إذا كان هذا البناء ٌشؽل ألل من نصؾ المساحة التً ٌسمح بها لانون البناء.ا

على المالن، فً مثل هذه الحال، إلامة دعوى استرداد واحدة بوجه جمٌع المستؤجرٌن 
وعلٌه أن ٌثبت أن العمار المنوي إنشاء بناء جدٌد علٌه لابل للبناء حسب لانون البناء 

 .وممتضٌات التنظٌم المدنً
تطبك أحكام هذا المانون على دعاوى اإلسترداد العالمة التً لم ٌصدر بها لرار مبرم  -د 

 لبل تارٌخ نفاذ هذا المانون.

 

من هذا المانون أن  22ٌترتب على المالن الذي إسترد مؤجوره عمبل  بؤحكام المادة  -33المادة 

ٌدفع إلى المستؤجر تعوٌضا  إضافٌا  ٌعادل نصؾ لٌمة التعوٌض الذي دفعه للمستؤجر دون أن ٌكون 
 المستؤجر ملزما  بإثبات الضرر الذي أصابه وذلن فً الحالتٌن المبٌنتٌن أدناه:

ر لد إسترد وفما  إلحدى الؽاٌتٌن المنصوص علٌهما فً الفمرتٌن )أ( إذا كان المؤجو -1
( من هذا المانون ولم ٌستعمله المالن دون مسوغ مشروع 32و)ب( من المادة )

وفما  للؽاٌة المطلوبة بمهلة سنة من تارٌخ اإلخبلء أو لم ٌستمر دون مسوغ مشروع 
 فً إستعماله على ذلن الوجه ثبلث سنوات على األلل.

إذا كان المؤجور لد استرد من أجل الهدم وإعادة البناء وفما  للؽاٌة المنصوص علٌها  -2
( من هذا المانون ولم ٌشرع المالن بالبناء دون مسّوغ 32فً الفمرة )ج( من المادة )

مشروع بمهلة ثمانٌة عشر شهرا  من تارٌخ إخبلء آخر مستؤجر ولم ٌتممه فً مهلة 



ن تارٌخ الشروع فً العمل بدون مسّوغ مشروع أو إذا ال تتجاوز الخمس سنوات م
استعمل المؤجور المسترد لسكنه أو لمنفعته الشخصٌة أو أّجره من الؽٌر خبلل مهلة 

 السنة المبٌّنة أعبله.

 

 ٌسمط الحك بالتمدٌد وٌُحكم على المستؤجر باإلخبلء فً الحاالت اآلتٌة: -34المادة 

ن بدل اإلجارة وذلن خبلل شهرٌن بعد تبلؽّه بنفسه أو إذا لم ٌدفع ما استحك علٌه م -أ 
بواسطة أحد أفراد عابلته الراشدٌن الممٌمٌن معه، إنذارا  موجها إلٌه بموجب بطالة 

مكشوفة مضمونة مع إشعار باالستبلم أو بموجب كتاب بواسطة الكاتب العدل أو بموجب 
 ( من هذا المانون.51ة )إنذار صادر عن دابرة التنفٌذ وفما  لما نصت علٌه الماد

أما الشخص المعنوي فعلٌه وخبلل مهلة شهرٌن من تارٌخ نفاذ هذا المانون أن ٌتخذ محل 
إلامة وإال تطبك علٌه أصول التبلٌػ المنصوص علٌها فً لانون أصول المحاكمات 

 المدنٌة.

واسطة النشر فً حال تعذّر إجراء التبلٌؽات المشار إلٌها فً الفمرة السابمة ٌتم التبلٌػ ب
فً جرٌدتٌن محلٌتٌن ٌومٌتٌن ٌعٌّنهما لاضً األمور المستعجلة بعد تثبّته من تعذر 

التبلٌػ، وذلن بناء  على طلب المإّجر باستدعاء ال ٌخضع ألي رسم أو طابع من أي نوع 
كان، وتلصك صورة اإلنذار على باب المؤجور بواسطة مباشر وتسري مهلة الشهرٌن 

 ر معاملة نشر أو لصك.من تارٌخ حصول آخ

وفً حال تعذّر إجراء تبلٌػ االنذار الصادر عن دابرة التنفٌذ، ٌتم التبلٌػ بواسطة النشر 
 واللصك وفما لؤلصول عٌنها بموجب لرار ٌتخذه ربٌس دابرة التنفٌذ.

 ٌتحمل المستؤجر نفمات هذه المعامبلت.

رٌبا  ؼٌر ناشا عن االستعمال إذا أساء المستؤجر استعمال المؤجور بؤن أحدث فٌه تخ -ب 
العادي أو استعمله أو سمح بإستعماله على وجه ٌتنافى وشروط العمد دون موافمة المإجر 

 الخطٌة.

ال تعتبر إساءة الستعمال المؤجور ممارسة المستؤجر صاحب المهنة الحرة لمهنته فً 
مهنته،  لسم من المؤجور المخصص لسكنه ألسباب أمنٌة اضطرتّه لترن ممر ممارسة

وفً هذه الحالة ال ٌحك للمالن مطالبة المستؤجر بؤي تعوٌض كما ال ٌجوز للمستؤجر 
 مطالبة المالن بؤي تعوٌض إضافً عنها فً حاالت االسترداد.

ال تعتبر إساءة الستعمال المؤجور التجهٌزات التً ٌمٌمها المستؤجر على نفمته شرط أن 
المبٌل أعمال تركٌب المصعد وخزان المٌاه أو ال تضّر بمتانة البناء. وٌعتبر من هذا 

تؤمٌن التدفبة أو التبرٌد أو الماء الساخن. كما ال تعتبر إساءة إلستعمال المؤجور األعمال 
العابدة لتؤهٌل المؤجور أو مداخل البناء والبلزمة لحاجات المعّوق الممٌم فٌه وفك معاٌٌر 

المتعلك بحموق األشخاص المعّولٌن، شرط أن الحد األدنى لؤلبنٌة والمنشآت سندا  للمانون 
 تكون هذه األعمال ممكنة فنٌا  وأن ال تضّر بمتانة البناء.

باستثناء أشؽال الزخرفة والدٌكور السطحٌة البسٌطة وتركٌب وحدات التبرٌد والتدفبة 
الفردٌة، على المستؤجر الذي ٌرؼب فً اإلفادة من أحكام هذه المادة أن ٌستحضر 

ام لاضً األمور المستعجلة الستبذانه بؤن ٌجري األعمال التً ٌرؼب فً المإجر أم
 إجرابها والتً ٌجب علٌه تحدٌدها، لتمكٌن المحكمة من تمدٌر لانونٌتها ومبلءمتها.

على المستؤجر أن ٌعمد تؤمٌنا  ٌتحمل وحده نفماته ضد جمٌع المخاطر التً ٌمكن أن تنتج 
ألعمال المذكورة آنفا  ونفمات إعادة الحال إلى ما عن األشؽال التً ٌموم بها ونفمات ا



كانت علٌه فً ألسام البناء التً تكون لد تضررت بسبب األعمال دون أن ٌكون له الحك 
بالرجوع على المالن للمطالبة بها أو بمسم منها سواء أثناء إشؽاله المؤجور أو بتارٌخ 

 انتهاء هذا األشؽال.

ة من جراء األعمال المذكورة فً هذه الفمرة فً حساب ال تدخل لٌمة التحسٌنات الحاصل
 تعوٌض االسترداد.

إذا تنازل عن المؤجور أو أّجره كلٌا  أو جزبٌا  دون موافمة المإجر الخطٌة، وفً هذه  -ج 
 الحالة ٌمتضً إدخال المستؤجر الثانوي أو المتنازل له فً المحاكمة.

له، أو تملّن بناء شاؼرا  ٌملن ثبلثة أرباعه على إذا أنشؤ المستؤجر بناء للسكن، أو شؽر  -د 
األلل وٌكون صالحا  ومبلبما  لسكنه ومعادال  لمستوى المؤجور الذي ٌشؽله فً المدٌنة أو 
 المرٌة عٌنها، أو فً مكان ال ٌبعد عن المؤجور أكثر من عشرة كٌلومترات خطا  شعاعٌا .

الماصرون الممٌمون مع المستؤجر فً هذه الحاالت، ٌعتبر الزوج والزوجة واألوالد 
وكذلن أوالد المستؤجر الراشدون الذٌن هم على عاتمه، فً حكم الشخص الواحد لتطبٌك 
أحكام هذه الفمرة ما لم تتوافر فً وضع األوالد حالة الضرورة العابلٌة المنصوص علٌها 

لة ال تتجاوز من هذا المانون، شرط اإللامة الفعلٌة فً مه 32فً الفمرة )أ( من المادة 
السنة من تارٌخ إنجاز البناء أو التملن أو الشؽور واالستمرار فً السكن لمدة ثبلث 

 سنوات على األلل.

تستثنى من أحكام هذه الفمرة الحالة التً ٌتملن فٌها المستؤجر أو من ٌعتبر معه فً حكم 
من المهن الشخص الواحد، شمة الستعمالها كمكتب تجاري أو سٌاحً أو لممارسة مهنة 

وٌستعملها فعلٌا  لهذه الؽاٌة خبلل ستة أشهر من تارٌخ التملن وٌستمر فً االستعمال 
 عٌنه لمدة ثبلث سنوات على األلل.

 إذا ترن المؤجور مدة سنة بدون انمطاع وذلن رؼم استمراره فً دفع بدل اإلٌجار. -ِ 

فً البعثات اللبنانٌة ٌستثنى من أحكام هذا البند اللبنانٌون الموظفون والمستخدمون 
 الرسمٌة فً الخارج.

إذا ترن المؤجور مدة ستة أشهر بدون انمطاع وكان مدٌنا  بشًء من البدالت ولم ٌكن له  -ٔ 
ممام معروؾ من المالن ٌبلّػ فٌه اإلنذار بالدفع أو لم ٌختر مماما  فً لبنان ٌبلّػ فٌه هذا 

ٌة مكشوفة مضمونة مع إشعار االنذار ٌعٌنه للمإجر بموجب كتاب أو بطالة برٌد
 باالستبلم وفما ألصول التبلٌػ المنصوص علٌها فً الفمرة )أ( من هذه المادة.

إذا لم ٌشؽل المستؤجر ؼٌر اللبنانً المؤجور فعلٌا  لمدة ستة أشهر دون انمطاع رؼم دفعه  -س 
 البدالت.

 

 ٌعفى المستؤجر الخاضع ألحكام هذا المانون الذي ٌتملّن المسكن الذي ٌشؽله: -35المادة 

 من رسوم الفراغ والتؤمٌن وفن التؤمٌن المتعلمة بالمسكن الذي ٌشؽله. -1

من رسم الطابع المتوجب على العمود والمستندات والمعامبلت المنظمة بمناسبة شراء  -2
 المسكن المذكور.

المبنٌة المتوجبة على المسكن المذكور وذلن لمدة عشر سنوات تلً من ضرٌبة األمبلن  -3
 تارٌخ الشراء.

كما ٌسترد المالن فً هذه الحال كافة الرسوم المانونٌة المتوجبة على معاملة إفراز البناء، ومن رسم 
 الطابع على جمٌع المعامبلت والعمود التً ٌجرٌها لهذه الؽاٌة على أن ٌبرز إلى وزارة المالٌة،



خبلل مهلة ثبلثة أشهر من تارٌخ إنجاز هذه المعاملة المستندات التً تثبت بٌع المسكن من شاؼله. 
 على أن تكون نسبة اإلسترداد موازٌة لنسبة ما ٌبٌعه من الوحدات السكنٌة التً جرى فرزها.

 

لذي ٌستفٌد من اإلعفاءات المنصوص علٌها فً المادة السابمة، بالنسبة للمسكن ا -36المادة 

 ٌتملكه، المستؤجر الذي ٌخلً المؤجور خبلل الفترة الممددة وفك أحكام هذا المانون.

 

( 15مع مراعاة التوارٌخ المحددة لتحرٌر عمود اإلٌجار المنصوص علٌها فً المادة ) -37المادة 

من هذا المانون، تعطى األفضلٌة فً منح المروض السكنٌة من لبل كل من مصرؾ اإلسكان 
 العامة لئلسكان للمستؤجرٌن الخاضعٌن ألحكامه. والمإسسة

 

 انباب انثانث

 انسكُيت غيش األياكٍ إيجاس عمٕد
 

 عمود تمدد العمود، هذه فً بالمستؤجر المالن عبللة ٌنظم خاص لانون نفاذ لحٌن -38 المادة

 .31/12/2018 تارٌخ حتى 23/7/1992 لبل المعمودة السكنٌة ؼٌر األماكن إٌجار
خبلل هذه المدة ترتبط بدالت اإلٌجار إعتبارا  من تارٌخ نفاذ هذا المانون وتزاد سنوٌا  بنسبة تعادل 

معدل التضخم السنوي وفما  للمإشر الرسمً الصادر عن إدارة اإلحصاء المركزي فً السنة السابمة 
 %(.5على أن ال تتجاوز الزٌادة الخمسة بالمبة )

 

 د فً حال وفاة المستؤجر أو تركه المؤجور:ٌستفٌد من التمدٌ -39المادة 

 فٌما ٌتعلك باألماكن المإجرة لؽاٌات تجارٌة أو صناعٌة: أوال :

 ورثة المستؤجر حتى الدرجة الثالثة أو بعضهم حسب االتفاق فٌما بٌنهم. -1

 شركاء المستؤجر الثابتة شراكتهم بتارٌخ عمد اإلٌجار أو بتارٌخ سابك. -2

وما ٌلٌها من المرسوم االشتراعً الرلم  5أحكام المادة المستفٌدون من  -3
 )المتعلك بالمإسسة التجارٌة(. 11/1967

وفً هذه الحالة تمدد إجارة األمكنة المخصصة الستثمار المإسسة التجارٌة وتنتمل إلى من تنتمل 
 إلٌه تلن المإسسة.

من لانون التجارة  8و 7و 6واد تعتبر تجارٌة أو صناعٌة األماكن المإجرة للؽاٌات المعددة فً الم
 البرٌة.

 فٌما ٌتعلك باألماكن المإجرة لممارسة مهنة حرة منظمة بمانون: ثانٌا :

ورثة المستؤجر أو بعضهم حسب االتفاق فٌما بٌنهم شرط أن ٌمارس الورٌث  -1
 أي مهنة حرة منظمة بمانون.

من ورثته شرط كل من آل إلٌه المؤجور عن طرٌك التنازل من المستؤجر أو  -2
أن ٌمارس المتنازل له أي مهنة حرة منظمة بمانون وعلى أن ٌجري التنازل 

 فً حال وفاة المستؤجر فً مهلة ال تتعدى السنتٌن من تارٌخ الوفاة.

إذا كان المؤجور مشؽوال  من أكثر من شخص واحد ممن ٌمارسون مهنة حرة وتوفً أحدهم ولٌس 
ٌحل شركاإه محله فً اإلٌجار بشروط العمد ذاتها، لماء تعوٌض  بٌن ورثته من ٌمارس مهنته عٌنها،

 للورثة ٌعادل عشرة أضعاؾ حصة المتوفً فً بدل اإلٌجار السنوي المعمول به بتارٌخ الوفاة.



أما فً حال ترن المستؤجر الشرٌن للمؤجور ألي سبب كان فٌحل محله شركاإه بشروط العمد 
 عٌنها.

 األخرى: فٌما ٌتعلك باألماكن ثالثا :

زوج وأصول وفروع المستؤجر، أو بعضهم حسب االتفاق فٌما بٌنهم شرط أن  -1
 ٌمارسوا المهنة عٌنها.

 شركاء المستؤجر الثابتة شراكتهم بتارٌخ عمد اإلٌجار أو بتارٌخ سابك. -2

كل من آل إلٌه المؤجور عن طرٌك التنازل من المستؤجر أو من الورثة الوارد  -3
( آنفا شرط أن ٌمارس المتنازل له المهنة عٌنها، على أن 1) ذكرهم فً الفمرة

ٌجري التنازل رسمٌا  لدى الكاتب العدل فً حال وفاة المستؤجر فً مهلة ال 
 تتعدى السنة من تارٌخ الوفاة.

 ( من هذا المانون.42ٌحك للمالن مضاعفة بدل اإلٌجار وفما  ألحكام المادة )

ن التمدٌد بموجب أحكام هذه المادة متكافلٌن متضامنٌن تجاه ٌعتبر جمٌع األشخاص المستفٌدٌن م
 المإجر فً تنفٌذ موجباتهم.

 

ٌسمط حك المستؤجر فً التمدٌد، فً األماكن ؼٌر السكنٌة، وفما  ألحكام الفمرات )أ(  -40المادة 

( من هذا المانون، أو إذا أحدث تؽٌٌرا فً وجهة 34و)ب( و)ج( و)ه( و)و( و)ز( من المادة )
 ستعمال المؤجور كما حددت فً عمد اإلجارة.ا

 

لمالن العمار المإجر لؽٌر السكن الحك باسترداد المؤجور وفما  ألحكام الفمرتٌن )ب(  -41المادة 

( من هذا المانون وٌترتب على المالن باإلضافة إلى التعوٌض المحدد فً هذه 32و)ج( من المادة )
ض لها المستؤجر من جراء اإلخبلء )كبدل الخلو وخسارة المادة تعوٌض آخر عن الخسارة التً ٌتعر
 المولع والزبابن وتولؾ األعمال وؼٌرها(.

من هذا المانون المتعلمة بالتعوٌض اإلضافً  33تطبك على المالن الذي استرد مؤجوره أحكام المادة 
 فً حال توافر شروطها.

 

 تضاعؾ مرة واحدة بدالت اإلٌجارات فً الحاالت اآلتٌة: -42المادة 

عن األماكن المإجرة لشخص طبٌعً أو معنوي ٌكون أو ٌصبح مالكا  أبنٌة أو  -أ 
حصصا  شابعة فً أماكن ٌزٌد نصٌبه من مجموع بدالت إٌجارها الفعلٌة عن عشرة 

 أمثال بدل إٌجار المؤجور الذي ٌشؽله.

، ٌعتبر الزوج والزوجة واألوالد الممٌمون مع المستؤجر فً حكم من أجل إحتساب هذه البدالت
الشخص الواحد، وال ٌحك للمالن أن ٌطلب هذه المضاعفة من مستؤجر واحد أو من ٌحل محله بحكم 

 هذا المانون إال مرة واحدة.

الرلم ال ٌستفٌد من أحكام هذه الفمرة المالن الذي سبك له أن طالب بالبدل العادل فً ظل المانون 
 ، واستفاد من هذه المضاعفة.160/1992

عن اإلٌجارات المعتبرة عنصرا  من عناصر المإسسة التجارٌة والتً ٌجري علٌها  -ب 
وذلن  11/1967عمد تفرغ أو عمد إدارة حرة وفما  ألحكام المرسوم االشتراعً الرلم 

 طٌلة فترة اإلدارة الحرة.

ة منظمة بمانون فً حال التنازل عنها وفما  عن األماكن المإجرة لممارسة مهنة حر -ج 
 ( من هذا المانون.39من البند ثانٌا  من المادة ) 2ألحكام الفمرة 



 

 انباب انشابع

 اإليجاس عمٕد نجًيع يشتشكت أحكاو
 

 -43 المادة
للمستؤجر بعد انمضاء مدة العمد األساسً بالرؼم من كل إتفاق مخالؾ أن ٌدفع بدل اإلٌجار  -1

وسلفا  إذا كان بدل اإلٌجار الشهري ٌتجاوز نصؾ الحد األدنى لؤلجور بتارٌخ مشاهرة  
 استحماق هذا البدل.

 ال ٌحكم على المستؤجر باإلسماط من حك التمدٌد: -2

إذا أرسل البدالت إلى المإجر بواسطة حوالة برٌدٌة بكتاب مضمون مع إشعار  -أ 
 المإجر.باالستبلم ضمن المهلة المانونٌة إلى محل إلامة 

إذا أودع ضمن المهلة المانونٌة البدالت لدى الكاتب العدل الذي ٌعمل فً المضاء  -ب 
أو المدٌنة اللذٌن ٌمع المؤجور ضمن نطاق أي منهما. وعلى الكاتب العدل أن ٌموم 

 بإببلغ المإجر على عنوانه األخٌر مضمون اإلٌداع ودعوته لمبض لٌمته.

 

مستؤجر تنفٌذ الحكم الماضً باالسترداد، وإذا لم ٌعمد المالن إلى لكل من المالن وال -44المادة 

تسدٌد ما ٌتوجب علٌه من لٌمة التعوٌض فً دابرة التنفٌذ، بعد إنذاره من لبلها، ٌُلزم بتعوٌض 
إضافً لدره إثنان بالمبة شهرٌا  من لٌمة التعوٌض، ؼٌر لابل للتعدٌل، ٌُحسب وٌُنفّذ وٌُحّصل 

 رة التنفٌذ.مباشرة  بواسطة داب
 

 ٌمصد بالنفمات المشتركة الواردة فً هذا المانون: -45المادة 

 نفمات الخدمات المشتركة وهً: -1

نفمات استهبلن أو إنتاج التٌار الكهربابً، العابدة لسكن البواب والمصعد وسابر  -أ 
 األلسام المشتركة فً البناء المفرز وما هو بحكمها فً البناء ؼٌر المفرز.

نفمات تؤمٌن المٌاه الباردة بما فً ذلن المستخرجة من اآلبار االرتوازٌة والمٌاه  -ب 
 الساخنة والتدفبة والتبرٌد.

أجر البواب الموازي للحد األدنى لؤلجور، باإلضافة إلى الزٌادات بما فٌها التدرج  -ج 
ن والضمابم والتعوٌضات المانونٌة واالشتراكات المتوجبة للصندوق الوطنً للضما

 االجتماعً وتعوٌض نهاٌة الخدمة. وال ٌدخل فً حساب األجر بدل المسكن.

 نفمات الصٌانة وهً: -2

 نفمات صٌانة البناء والطرش والدهان واإلصبلحات المتعلمة بؤجهزة تؤمٌن المٌاه
والتبرٌد والتدفبة وتمدٌداتها المشتركة وبالمصعد وبتؤمٌنه لدى إحدى شركات 

 الضمان.

 إعادة التجهٌز وهً:نفمات  -3

 نفمات إعادة تجٌهز البناء باآلالت والمعدات التً تإمن الخدمات المشتركة، وتعتبر
 بحكم نفمات

 إعادة التجهٌز نفمات تجدٌد المظهر الخارجً للبناء وااللسام المشتركة أو ما هو
 بحكمها.



 

ل المستؤجر كافة النفمات ا -46المادة  لمشتركة، ٌتحّمل المالن نسبة ما لم ٌكن ثمة اتفاق ٌحّمِ

% 5% )عشرون بالمبة( من نفمات الخدمات المشتركة والصٌانة شرط أن ال تتجاوز مساهمته 20
)خمسة بالمبة( من مجموع بدالت إٌجار األمكنة التً تستفٌد من هذه الخدمات، وٌوزع البالً على 

 ن المالن أو سواه.الوحدات التً ٌتؤلؾ منها البناء سواء كانت شاؼرة أو مشؽولة م

تترتب نفمات تجدٌد المظهر الخارجً للبناء واأللسام المشتركة أو ما هو بحكمها إذا فرضت اإلدارة 
 المختصة إجراءها.

 تإخذ باإلعتبار مساحة كل مؤجور عند توزٌع حصص المساهمة بٌن الشاؼلٌن.

حصص المساهمة ٌفصل فٌه كل خبلؾ ٌنشؤ بٌن الفرلاء بشؤن جدوى األعمال أو لٌمتها أو توزٌع 
 لاضً األمور المستعجلة وفما  لؤلصول المتبعة لدٌه بموجب لرار معجل التنفٌذ على أصله.

 

ال ٌحك للمإجر االمتناع عن تمدٌم الخدمات المشتركة التً اعتاد تمدٌمها والتً اتفك  -47المادة 

 علٌها أساسا  فً عمد اإلٌجار.

بة أو التبرٌد أو المٌاه الساخنة، على المإجر أن ٌإمن التدفبة فإذا كانت هذه الخدمات تشمل التدف
آذار من السنة الثانٌة والتبرٌد من أول  31تشرٌن الثانً حتى  15الكافٌة بصورة منتظمة من 

 تشرٌن األول من السنة عٌنها. 15حزٌران حتى 

 العمد اتفاق مخالؾ. أما المٌاه الساخنة فعلٌه تمدٌمها طٌلة أٌام السنة، كل ذلن ما لم ٌكن فً

إذا لم ٌإّد المالن بدون مسّوغ شرعً كل أو بعض الخدمات المتفك علٌها أو المتوجبة لانونا  ٌترتب 
للمستؤجر، بعد التحمك من ذلن بواسطة خبٌر ٌعٌنه لاضً األمور المستعجلة دون استٌفاء أي رسم، 

المحكوم به، فً السنة التؤجٌرٌة تعوٌض ٌساوي بدل إٌجار شهرٌن، على أال ٌزٌد مجموع التعوٌض 
 الواحدة، عن بدل إٌجار أربعة أشهر.

 

 -48المادة 
للمإجر أن ٌطلب من المستؤجر مرة واحدة فً السنة سلفة على الحساب لتؤمٌن النفمات  -1

 % مما دفعه عن السنة السابمة،75المشتركة توازي نسبة 

 ؾ على عملٌة إنفاق هذه السلفة.وفً هذه الحالة ٌحك للمستؤجرٌن تعٌٌن أحدهم لبلشرا

على المإجر أن ٌنظم سنوٌا  حسابا  تفصٌلٌا  للنفمات وتوزٌعا  لها بٌنه وبٌن المستؤجرٌن،  -2
مبٌنا  حصة مساهمة كل منهم وٌبلّؽه إلٌهم وٌكون من حك كل منهم االطبلع على الفواتٌر 

ء لئلعتراض على صحتها المثبتة لهذه النفمات وطلب صورة عنها على نفمته عند االلتضا
 إذا شاء.

ٌعتبر تؤّخر المستؤجر عن دفع السلفة أو عن دفع حصته المستحمة من المساهمة السنوٌة  -3
بعد المحاسبة النهابٌة بمثابة التؤخر عن دفع بدالت اإلٌجار وٌنتج المفاعٌل المنصوص 

نذار مرفما  بصورة ( من هذا المانون على أن ٌكون اإل34علٌها فً الفمرة )أ( من المادة )
 عن جمٌع المستندات المثبتة للنفمات.

 

 -49المادة 
خبلفا  لكل نص أو اتفاق سابك، ٌتحمل المستؤجر كامل نفمات االصبلحات ؼٌر المشتركة  -1

 الخاصة بالمؤجور.



كل اتفاق خطً ٌجري بٌن شاؼلً ثبلثة أرباع االلسام المعدة لئلٌجار أو إلشؽالها من لبل  -2
بشؤن إعفاء المالن من تؤدٌة كل أو بعض الخدمات المشتركة ٌكون ملزما  للمالن المالن 

 ولجمٌع المستؤجرٌن.
 

تناط بالماضً المنفرد المدنً صبلحٌة النظر للفصل فً جمٌع دعاوى اإلٌجار وفً  -50المادة 

 جمٌع الطلبات والدفوع التً تبلزمها مهما بلػ بدل اإلٌجار السنوي.

مة األولى فً دعاوى اإلٌجارات دون التمٌد بمهل تبادل اللوابح، وال ٌمبل الحكم تعٌن جلسة المحاك
االبتدابً الصادر فً دعاوى إٌجار العمارات المبنٌة الخاضعة لهذا المانون أٌا  من طرق المراجعة 

من لانون أصول المحاكمات المدنٌة  468العادٌة واالستثنابٌة سوى اإلعتراض فً حدود المادة 
تبناؾ خبلل مهلة خمسة عشر ٌوما من تارٌخ تبلؽه، وال ٌمبل الحكم اإلستبنافً أي طرٌك من واالس

من لانون أصول  657طرق المراجعة العادٌة أو االستثنابٌة سوى اإلعتراض فً حدود المادة 
 المحاكمات المدنٌة.

البتدابً لجهة اإلسماط إال أن الحكم االستبنافً ٌمبل التمٌٌز إذا كان ثمة تعارض بٌنه وبٌن الحكم ا
أٌا  كان  1/1/1987من حك التمدٌد فمط. وٌسري ذلن على األحكام االستبنافٌة الصادرة إعتبارا  من 

 المانون الذي اعتمد فً هذه األحكام.

ٌبمى لضاء العجلة فً نطاق أحكام المانون العام صالحا  للنظر فً المضاٌا الطاربة والمستعجلة التً 
 فٌها إلى أساس النزاع.ال ٌتصدى الفصل 

 

وما ٌلٌها من لانون أصول المحاكمات المدنٌة المتعلمة بتنفٌذ  847تطبك أحكام المادة  -51المادة 

االسناد والتعهدات الخطٌة لتحصٌل البدالت المعٌنة فً عمود اإلٌجار. ٌمكن إعتماد عمد اإلٌجار 
 ختصة تثبت تجدٌد تسجٌل العمد.األساسً مرفما  بإفادة صادرة عن البلدٌة أو اإلدارة الم

من لانون أصول المحاكمات المدنٌة، إن االعتراض ال ٌولؾ التنفٌذ ما لم  852خبلفا  ألحكام المادة 
 تمرر المحكمة المختصة خبلؾ ذلن، لماء كفالة أو بدونها.

 

فمات فً جمٌع حاالت االسترداد واالسماط من التمدٌد تؤخذ المحكمة باالعتبار الن -52المادة 

الضرورٌة التً ٌكون المستؤجر لد تحّملها شخصٌا  إلجراء أعمال الترمٌم فً المؤجور المسترد 
 وكذلن المدة التً انمضت على أعمال الترمٌم.

 

 -53المادة 
ٌمصد بالعمد ذي البدالت الهالكة العمد الذي بموجبه ٌجٌز مالن العمار لشخص  -1

المذكور من ماله الخاص لماء  آخر إلامة إنشاءات أو أبنٌة على العمار
 استثمارها مدة من الزمن لماء بدالت محددة فً العمد.

 23/7/1992تخضع عمود اإلٌجار ذي البدالت الهالكة المعمودة اعتبارا  من  -2
وما بعد لؤلحكام الواردة فٌها. وكذلن عمود اإلٌجار التً أجراها المستثمر على 

ثٌن على أن ال تتعدى مدتها مدة العمد اإلنشاءات أو األبنٌة مع أشخاص ثال
 األساسً.

مدة ثبلث  23/7/1992تمدَّد عمود اإلٌجار ذي البدالت الهالكة المعمودة لبل  -3
سنوات إبتداء  من تارٌخ العمل بهذا المانون إذا كانت المدة األساسٌة لد انتهت 



 بها لحٌن لبل العمل به. وإذا كانت مدتها األساسٌة لم تنته بعد فٌبمى معموال  
 انتهاء هذه المدة.

تخضع عمود اإلٌجار المعمودة بٌن المستثمر واألشخاص الثالثٌن لبل  -4
 ألحكام هذا المانون. 23/7/1992

إذا كان المستثمر ٌشؽل البناء أو أي لسم منه وكان اإلشؽال ٌعود إلى ما لبل  -5
 هذا المانون.، فإن المستثمر ٌعتبر مستؤجرا  وتسري علٌه أحكام 23/7/1992

 

خبلفا  ألي نص أخر، ال تعتبر باطلة عمود اإلٌجارات المتعلمة بؤماكن تحوي  -54المادة 

مخالفات لموانٌن البناء أو التنظٌم المدنً إال إذا كانت هذه المخالفات ؼٌر لابلة للتسوٌة بموجب 
 الموانٌن النافذة.

ال ٌنفذ إال بالتبلزم مع إزالة المخالفة من لبل  إال أنه فً الحالة األخٌرة فإن الحكم بإخبلء المستؤجر
 المإجر ولماء تعوٌض ٌدفع للمستؤجر وفك أحكام االسترداد للهدم المنصوص علٌها فً هذا المانون.

 

من هذا المانون تبمى الدعاوى الممامة لبل تارٌخ العمل به  22مع مراعاة المادة  -55المادة 

 فً ظلها.خاضعة ألحكام الموانٌن التً ألٌمت 

 

 انباب انخايس

 يختهفت أحكاو
 

 539 رلم المانون من السابعة المادة من( د) الفمرة بؤحكام المشمول المستؤجر ٌعطى -56 المادة

 اإلشتران فً المطلمة األفضلٌة( لئلسكان العامة المإسسة إنشاء) وتعدٌبلته 24/7/1996 تارٌخ
 .التملكً باإلٌجار الخاص بالنظام

 

تحدد عند اإللتضاء دلابك تطبٌك أحكام هذا المانون بمراسٌم تتخذ فً مجلس الوزراء  -57المادة 

 بناء  على التراح وزٌري العدل والمالٌة.

 

 ٌنشر هذا المانون فً الجرٌدة الرسمٌة وٌعمل به بعد ستة أشهر من تارٌخ نشره. -58المادة 

 

  اإليجاساث لإٌَ تعذيم

 28/2/2017 بتاريخ صادر - 2 رقى حكًا   انُافذ انقإٌَ

 39/3/3128 بتاسيخ انصادسة 21 انعذد انشسًيت انجشيذة في َششِ تى
 

 
من الدستور تنص على أن ٌصدر رئٌس الجمهورٌة الموانٌن التً تمت علٌها  56بما ان المادة 

 الموافمة النهائٌة فً خبلل شهر بعد احالتها الى الحكومة وٌطلب نشرها.



الدستور تنص على أنه فً حال انمضاء المهلة دون اصدار المانون أو اعادته من  57وبما أن المادة 
 ٌعتبر المانون نافذاً حكماً ووجب نشره،

وبما أن مجلس النواب ألر لانون تعدٌل لانون اإلٌجارات واحاله رئٌس مجلس النواب الى الحكومة 
 ،26/1/2017للنشر بتارٌخ 

من الدستور تكون لد انمضت بتارٌخ  57لمادة وبما أن مهلة الشهر المنصوص علٌها فً ا
ٌوم احد وهو ٌوم عطلة رسمٌة( دون أن ٌصدر  26/2/2017)نظراً لمصادفة ٌوم 27/2/2017

 رئٌس الجمهورٌة لانون تعدٌل لانون اإلٌجارات ودون أن ٌعٌده الى مجلس النواب،
 لذلن،

 من الدستور، 57وتنفٌذا ألحكام المادة 
 . 28/2/2017نون اإلٌجارات نافذاً حكماً ووجب نشره بتارٌخ ٌعتبر لانون تعدٌل لا

 
  2لانون نافذ حكماً رلم 

 28/2/2107الصادر بتارٌخ 
 تعدٌل لانون اإلٌجارات 

 
 ألر مجلس النواب،

 وٌُْنَشْر المانون التالً نصه:
 

 أحكام عامة - الباب األول

 

تخضع ألحكام هذا المانون جمٌع عمود إٌجار العمارات المبنٌة المعمودة لبل  -1المادة 

23/7/1992 . 
 

 تستثنى من أحكام هذا المانون: -2المادة 

 عمود إٌجار األراضً الزراعٌة والمبانً التابعة لها. أ(
 عمود اإلٌجار الموسمٌة العائدة ألماكن اإلصطٌاؾ واإلشتاء. ب(
 ا ٌمدم أصحاب العمل أماكن لسكن أجرائهم مجاناً أو ببدل.العمود التً بموجبه ج(
 إشؽال األمبلن العمومٌة للدولة والبلدٌات. د(
 عمود إٌجار الفٌبلت التً تتوافر فٌها المواصفات اآلتٌة: ه(

أن تكون مإلفة من طابك واحد أو أكثر ومإجرة لسكن مستؤجر واحد ولها حدٌمة ومرآب وجهاز 
 ن المٌاه الساخنة وإن كان المستؤجرتدفئة وجهاز خاص ٌإم

 ٌتحمل نفمات تؤمٌنها شرط توافر هذه المواصفات بتارٌخ بدء اإلٌجار األساسً. 
 

 إٌجار األماكن السكنٌة وأحكام صندوق المساعدات - الباب الثانً

 

 أحكام خاصة بصندوق المساعدات - المسم األول

 



لمشمولة بؤحكام هذا المانون )ٌشار الٌه فً هذا ٌنشؤ حساب مدٌن لئلٌجارات السكنٌة ا -3المادة 

المانون بالصندوق( خبلل أربعة أشهر من تارٌخ نشر هذا المانون، ٌكون تابعاً لوزارة المالٌة 
 وتمسن حساباته لدى مدٌرٌة الخزٌنة فً هذه الوزارة.

ٌتجاوز معدل ٌهدؾ هذا الصندوق إلى مساعدة جمٌع المستؤجرٌن المعنٌٌن بهذا المانون الذٌن ال 
دخلهم الشهري خمسة اضعاؾ الحد األدنى الرسمً لبلجور وذلن عن طرٌك المساهمة فً دفع 

 الزٌادات، كلٌاً أو جزئٌاً حسب الحالة، التً تطرأ على بدالت إٌجاراتهم تنفٌذاً ألحكام هذا المانون.
 اً.ٌُمصد بالمستؤجر حٌثما ورد فً هذا المانون المستؤجر أو من حل محله لانون

عند طلب االستفادة من مساهمة الصندوق، وألجل تحدٌد معدل الدخل العائلً الشهري، ٌُمصد 
 بالمستفٌد أو بالفرٌك المستفٌد حٌثما وردا فً هذا المانون المستؤجر وشاؼلو المؤجور المانونٌون معه.

 

 ال ٌستفٌد من تمدٌمات هذا الصندوق المستؤجر ؼٌر اللبنانً.  -4المادة 

 

 تتؤلؾ واردات الصندوق من: -5المادة 

 مساهمات سنوٌة من الدولة تلحظ فً موازنة وزارة المالٌة لتؽطٌة التزامات الصندوق. 
الهبات والتبرعات والوصاٌا بعد موافمة مجلس الوزراء علٌها، وتنزل لٌمة هذه الهبات والوصاٌا  

من المبالػ المتخذة أساساً لتحدٌد ضرٌبة الدخل المتوجبة، كما تنزل من المبالػ المتخذة أساساً لتحدٌد 
 رسوم االنتمال، وتعفى من الرسوم المفروضة على الهبات.

 

ارة اموال هذا الصندوق بما فً ذلن أصول اإلنفاق والجباٌة لنظام مالً تخضع إد -6المادة 

 ٌصّدق بمرسوم ٌتخذ فً مجلس الوزراء بناًء على التراح وزٌر المالٌة.
 

تنظر فً تطبٌك األحكام المتعلمة بتطبٌك الزٌادات على بدالت اإلٌجار لجنة ذات طابع  -7المادة 

 لضائً مإلفة على الشكل التالً:
 لاٍض عامل من الدرجة الثالثة على األلل أو لاض شرؾ رئٌساً ٌسمٌه وزٌر العدل. -أ 

عضو ٌسمٌه وزٌر المالٌة من بٌن موظفً مدٌرٌة الواردات فً وزارة المالٌة من الفئة الثالثة  -ب 
 على األلل.

 اللل.عضو ٌسّمٌه وزٌر الشإون االجتماعٌة من بٌن موظفً الوزارة من الفئة الثالثة على ا -ج 
 ٌمارس أعضاء اللجنة مهامهم بحٌاد واستمبلل عن الجهة التً الترحتهم أو سّمتهم.

ال ٌمكن استبدال أعضاء اللجنة من الموظفٌن أو الالتهم ألسباب تتعلك بعملهم فٌها حتى لو جرى 
 ترفٌعهم أو نملهم من وظائفهم التً كانت السبب فً اختٌارهم.

 .ٌمٌن بموجب عرٌضة مشتركة أو من األكثر عجلة منهمٌعرض النزاع على اللجنة من الفر
ٌحك للجنة االستعانة بمن تشاء وبكل وسٌلة تراها ضرورٌة للتؤكد من حك المستؤجر فً طلب 

 االستفادة من الصندوق أو فً صحة تمدٌر بدل المثل.
 ٌصدر لرار اللجنة باألكثرٌة.

 عن اللجنة.لكل ذي مصلحة المبادرة الى طلب إببلغ المرار الصادر 
تُعٌََّن اللجنة خبلل مهلة شهرٌن من تارٌخ نفاذ هذا المانون بموجب مرسوم بناًء على التراح كل من 

 وزراء العدل والمالٌة والشإون االجتماعٌة.
 ٌعٌن فً كل محافظة لجنة واحدة على االلل.



 ٌلحُك بكل لجنة كاتب ومباشر بمرار من وزٌر العدل.
 من الرئٌس واألعضاء والكاتب والمباشر. ٌحّدد بمرسوم تعوٌضات كل

 تعمد اللجنة اجتماعاتها أثناء أو خارج الدوام الرسمً فً األماكن التً ٌُحّددها وزٌر العدل.
 

ٌمدم المستؤجر الراؼب بالحصول على مساهمة من الصندوق طلباً إلى اللجنة التً ٌتبع  -8المادة 

لها المؤجور، معفٌاً من الرسوم كافة، وٌإدي تمدٌم هذا الطلب إلى تعلٌك مهلة دفع الزٌادات على 
ة أو بدل اإلٌجار الناتجة عن تنفٌذ هذا المانون إلى حٌن نفاذ لرار اللجنة بالموافمة على المساهم

 بعدمها.
 ٌجب أن تتوفر فً الطلب الشروط التالٌة:

أن ٌمدم خبلل مهلة شهرٌن من تارٌخ تحدٌد بدل المثل رضاًء أو لضاًء بالنسبة للسنة الممددة  - 1

األولى، وخبلل المهلة ذاتها فً بداٌة كل سنة من السنوات الممددة االخرى، وذلن تحت طائلة 
 ة.سموط حمه باالستفادة من المساهم
من هذا المانون، ٌحك للمستؤجر، فً أي ولت ٌطرأ فٌه تعدٌل  11ؼٌر انه ومع مراعاة احكام المادة 

على معدل دخله العائلً الشهري أن ٌمدم طلباً جدٌداً الى اللجنة المنوه عنها اعبله للنظر به واتخاذ 
على لرارها السابك  المرار المناسب فً ضوء التعدٌبلت التً طرأت على هذا الدخل لجهة االبماء

 او تعدٌله. وفً حال التعدٌل ٌسري لرار اللجنة اعتباراً من الشهر الذي ٌلً المرار.
 أن ٌرفك بالطلب المستندات التالٌة: - 2

 جدوالً بؤسماء أعضاء الفرٌك المستفٌد. -أ  
إفادة عمل لكل من أعضاء الفرٌك المستفٌد صادرة عن المرجع الصالح تبٌّن لٌمة  -ب  
 األجر أو الراتب تبعاً لحالة كل منهم كؤجٌر أو عامل أو موظؾ. 
تصرٌحاً شخصٌاً بالدخل لكل من أعضاء الفرٌك المستفٌد فً حال كان ٌعمل لحسابه  -ج  
 الخاص. 

 
تنظر اللجنة بطلبات المساهمة لجهة معدل الدخل العائلً الشهري للمستفٌد وتبت بها  -9المادة 

 وفماً لما ٌلً:
ذا كان أعضاء الفرٌك المستفٌد من األجراء أو العمال أو الموظفٌن ٌكون معدل الدخل إ -أ  
 العائلً الشهري للمستفٌد مجموع المداخٌل الشهرٌة العائدة لكل منهم. 
إذا كان أي من أعضاء الفرٌك المستفٌد ٌعمل لحسابه الخاص، فانه ٌعود للجنة التثبت  -ب  
ن معدل دخله الشهري، وبالتالً ٌكون معدل الدخل العائلً بالوسائل التً تراها مناسبة م 
الشهري للمستفٌد مساوٌاً لمجموع معدالت الدخل الشهري العائدة لكل من أعضاء الفرٌك  
 المستفٌد. 
ٌعود للجنة، فً كل الحاالت، التثبت بالوسائل التً تراها مناسبة من عدد وأسماء أعضاء  
ل الشهري للمستؤجر ولكل من هإالء، وٌحتسب عندها الفرٌك المستفٌد ومن معدل الدخ 
معدل الدخل العائلً الشهري للمستفٌد وفماً لما هو وارد فً هذه المادة. وٌمكن ألي من  
 الفرٌمٌن المعنٌٌن تمدٌم األدلة والمستندات التً تساعد على إثبات إدعاءاته. 
هما وذلن بموجب إشعار ٌبلػ للجنة أن تستدعً كبلً من المإجر والمستؤجر لبلستماع إلٌ 
إلٌهما وفماً ألصول المحاكمات المدنٌة، وعلٌها أن تصدر لرارها فً مهلة ألصاها شهران  
 من تارٌخ تمدٌم الطلب. 

 



 

من هذا المانون، تبت اللجنة فً ضوء  11و 8مع مراعاة أحكام كل من المادتٌن  -10المادة 

نتائج إجراءاتها لجهة تحدٌد معدل الدخل العائلً الشهري للمستفٌد، فً استحماق طلب المساهمة من 
 الصندوق أو فً عدمها، كما فً لٌمة المساهمة وفماً لما ٌلً:

ائلً الشهري للمستفٌد ٌتجاوز خمسة أضعاؾ الحد األدنى إذا لررت اللجنة أن معدل الدخل الع - 1
الرسمً لؤلجور، ترفض المساهمة لعدم استحمالها، وٌتوجب على المستؤجر دفع بدل اإلٌجار الجدٌد 
الناتج عن تطبٌك الزٌادات المنصوص علٌها فً هذا المانون تحت طائلة اعتباره ناكبلً وتطبك علٌه 

 عندها أحكام هذا المانون.
إذا لررت اللجنة أن معدل الدخل العائلً الشهري للمستفٌد ال ٌتجاوز خمسة أضعاؾ الحد  - 2

األدنى الرسمً لؤلجور، ٌبلػ رئٌس اللجنة المرار إلى الدائرة المالٌة فً المنطمة التً ٌتبع لها 
او ما  المؤجور، فتدفع هذه األخٌرة للمإجر المساهمة المستحمة ألساطاَ شهرٌة عن السنة الممددة،

 بمً منها حسب الحالة، التً لدم عنها المستؤجر طلب المساهمة كما هو مبٌن أدناه:
حالة معدل الدخل العائلً الشهري للمستفٌد الذي ال ٌتجاوز ثبلثة اضعاؾ الحد االدنى  -أ  
تحدد اللجنة بمرارها لٌمة المسط الشهري بحٌث تكون مساوٌة شهرٌاً  الرسمً لبلجور 
 لٌمة بدل اإلٌجار ولٌمة البدل الجدٌد.للفارق بٌن  
تبلػ اللجنة لرارها إلى الدائرة المالٌة المختصة إلجراء البلزم وفماً لما هو مبٌن فً هذا  
 البند. 
حالة معدل الدخل العائلً الشهري للمستفٌد الذي ٌزٌد عن ثبلثة اضعاؾ الحد االدنى  -ب  
 لحد.الرسمً لبلجور وال ٌتجاوز خمسة اضعاؾ هذا ا 
تحدد اللجنة بمرارها لٌمة المسط الشهري بحٌث تكون مساوٌة شهرٌاً للفارق، إذا وجد، بٌن 
 % من معدل الدخل العائلً الشهري للمستفٌد ولٌمة البدل الجدٌد.20 
تبلػ اللجنة لرارها إلى الدائرة المالٌة المختصة الجراء البلزم وفماً لما هو مبٌن فً هذا  
 البند. 
مات التً ٌتوجب على الصندوق دفعها للمإجر تبمى على عاتك هذا الصندوق، إن المساه 
وال ٌمكن للمإجر التذرع بها ألي سبب وأمام أي مرجع بوجه المستؤجر على أنها جزء من  
 بدل اإلٌجار لم ٌسدد من لبل األخٌر. 

 

السنوات فً حال رؼب المستؤجر باالستمرار باالفادة من مساهمة الصندوق عن  -11المادة 

أعبله مع اللجنة وذلن فً بداٌة كل  8الممددة البلحمة، علٌه اتباع آلٌة العمل المشار الٌها فً المادة 
 سنة ممددة حتى السنة التاسعة ضمناً.

إلى تعلٌك مهلة دفع الزٌادات الناتجة عن  8ٌإدي طلب المساهمة كما هو منصوص علٌه فً المادة 
 ٌن نفاذ لرار اللجنة بالموافمة أو بعدمها.أحكام هذا المانون، وذلن إلى ح

 

ٌبلحك كل من أعطى اللجنة إفادة أو تصرٌحاً كاذباً أو استعمل أو استفاد من أي  -12المادة 

منهما بجرم التزوٌر واستعمال المزور. وعند اكتشاؾ أي تصرٌح أو افادة كاذبة واستعمالها 
لػ النٌابة العامة باألمر، وٌسمط حك المستؤجر واالستفادة منها، على اللجنة، حسب الحالة، أن تب

 بالحصول على المساهمة من الصندوق.
 



الصادر بتارٌخ  154تخضع لؤلصول الموجزة المنصوص عنها فً المانون رلم  -13المادة 

من هذا المانون  7كل النزاعات التً تنظر فٌها اللجنة المنصوص علٌها فً المادة  17/8/2011
 عن لٌمة المتنازع علٌه.وذلن بصرؾ النظر 

 تستؤنؾ لرارات اللجنة أمام محكمة االستئناؾ التً ٌمع المؤجور فً نطاق اختصاصها.
تخضع لرارات اللجنة الحكام التنفٌذ المعجل ومهلة االستئناؾ وولؾ التنفٌذ المنصوص علٌها فً 

 . 17/8/2011الصادر بتارٌخ  154المانون 
 االستئناؾ أي طرٌك من طرق الطعن.ال ٌمبل المرار الصادرعن محكمة 

 

 إٌجار األماكن السكنٌة - المسم الثانً
 

تخضع ألحكام هذا الباب عمود اٌجار العمارات المبنٌة السكنٌة المعمودة لبل  -14المادة 

23/7/1992 . 
ٌعتبر عمد إٌجار سكنً العمد الوالع على األماكن المخصصة للسكن، أما األماكن المإجرة بعمد 

 للسكن ولؽٌر السكن فتعتبر أماكن سكنٌة لمجرد استخدامها للسكن.واحد 
 

سنة، من  12تمدد لؽاٌة تسع سنوات، والمستفٌدٌن من تمدٌمات الصندوق لؽاٌة  -15المادة 

تارٌخ نفاذ هذا المانون، عمود إٌجار األماكن السكنٌة على أن ٌدفع المستؤجر لٌمة بدل المثل تدرٌجٌاً 
 وفماً لما ٌلً:

( من هذا المانون تحدد لٌمة بدل المثل، رضاًء أو لضاًء وفماً لما 20مع مراعاة أحكام المادة ) -أ 
 (.18هو منصوص علٌه فً المادة )

 ٌزاد بدل اإلٌجار المتوجب بتارٌخ نفاذ هذا المانون سنوٌاً وتباعاً وفماً لما ٌلً: -ب 
المعمول به لبل نفاذ هذا المانون وبدل % خمسة عشرة بالماٌة من لٌمة فارق الزٌادة بٌن البدل 15

المثل المشار إلٌه أعبله وذلن عن كل سنة من السنوات التمدٌدٌة األربعة األولى التً تلً تارٌخ نفاذ 
 هذا المانون.

% عشرون بالماٌة من لٌمة فارق الزٌادة المنوه عنها أعبله وذلن عن كل من السنتٌن الخامسة 20
ٌدٌة حتى ٌبلػ بدل اإلٌجار فً السنة التمدٌدٌة السادسة لٌمة بدل المثل والسادسة من الفترة التمد

 المشار الٌه فً البند )أ( أعبله.
ٌكون بدل اإلٌجار فً السنوات الممددة السابعة والثامنة والتاسعة مساوٌاً لمٌمة بدل المثل  -ج 

 المشار إلٌه فً البند )أ( أعبله.
 ٌصبح اإلٌجار حراً. بنهاٌة السنة التمدٌدٌة التاسعة -د 
 

 -16المادة 
ٌحك للمستؤجر الذي ٌكون ال ٌزال مستوفٌاً لشروط االستفادة من تمدٌمات الصندوق، أن ٌطلب  -1

من المالن خطٌاً، ولبل حلول أجل العمد فً السنة التاسعة الممددة بثبلثة أشهر تحت طائلة سموط 
سنوات ببدل مساٍو لبدل المثل المشار إلٌه فً الحك، بتحرٌر عمد إٌجار جدٌد لمدة ألصاها ثبلث 

أعبله، شرط أن ٌثبت خبلل المهلة ذاتها حصوله على لرار من اللجنة بؤنه  15الفمرة )أ( من المادة 
 ٌستوفً شروط اإلستفادة من تمدٌمات الصندوق وذلن وفماً لآللٌة المنصوص علٌها فً هذا المانون.



ن حمه فً طلب تحرٌر عمد إٌجار جدٌد وأن ٌبلػ المالن خطٌاً ٌحك لهذا المستؤجر أن ٌتنازل ع - 2
خبلل المهلة ذاتها المذكورة أعبله ،عن رؼبته بإخبلء المؤجور لماء حصوله على مساهمة مالٌة 

 ٌدفعها له الصندوق، ألساطاً شهرٌة كما هو منصوص علٌه أدناه.
ر ما لم ٌكن هذا المستؤجر لد حصل ال ٌحك للمالن التذرع برؼبة المستؤجر الخطٌة بإخبلء المؤجو

 على مساهمة الصندوق.
 للحصول على المساهمة على المستؤجر اتباع ما ٌلً: - 3

 ٌمدم المستؤجر إلى اللجنة خبلل المهلة المذكورة أعبله طلب الحصول على المساهمة. -أ  
ناتجة عن تنفٌذ ال ٌإدي تمدٌم هذا الطلب إلى تعلٌك مهلة دفع الزٌادات على بدل اإلٌجار ال 
 هذا المانون. 
 أن ٌرفك بالطلب المستندات التالٌة: -ب  
 نسخة عن كتاب إببلغ المالن رؼبته بالتنازل عن اإلجارة وإخبلء المؤجور. 
تعهد بإخبلء المؤجور وتسلٌمه شاؼراً إلى المالن خبلل مهلة ثبلثة أشهر من تارٌخ تبلّؽه  
موافمة اللجنة على دفع المساهمة وٌستمر خبلل هذه المهلة بدفع ما ٌتوجب علٌه من لٌمة  
 بدل اإلٌجار. 

تبت اللجنة فً ضوء المستندات المرفمة، بمٌمة األلساط الشهرٌة وتوارٌخ استحمالها بدءاً من  - 4
خطً مولّع من المالن  أول الشهر الذي ٌلً اإلخبلء الفعلً للمؤجور وتسلٌم المفاتٌح مثبتاً بإلرار

 والمستؤجر، أو من المستؤجر منفرداً، لدى الكاتب العدل وحتى حلول أجل عمد اإلٌجار الجدٌد.
تبلّػ اللجنة لرارها إلى الدائرة المالٌة فً المنطمة التً ٌتبع لها المؤجور فٌصار إلى دفع  - 5

 المساهمة ألساطاً شهرٌة بتوارٌخ استحمالها.
التفرغ عن هذه األلساط إلى مصدر تموٌل ٌختاره، ٌمرضه بالممابل لٌمة  ٌحك للمستؤجر - 6

المساهمة دفعة واحدة، وٌعتبر المرض المعطى له بمثابة لرض سكنً وٌستفٌد عندها المستؤجر من 
 . 24/7/1996تارٌخ  543اإلعفاءات المنصوص علٌها فً المانون رلم 

ٌه شروط االستفادة من تمدٌمات الصندوق فإن إٌجاره إذا لررت اللجنة أن المستؤجر ال تتوافر ف - 7
 ٌصبح حراً من تارٌخ لرار اللجنة.

 
 -17المادة 

فً الحالة التً ٌخلً فٌها المستؤجر المؤجور بناًء لرؼبته ممابل مساهمة مالٌة ٌحصل علٌها من  - 1
من هذا  27 الصندوق، إذا توافرت لدٌه شروط اإلفادة من هذا الصندوق، تطبّك أحكام المادة

 المانون.
للمستؤجر، خبلل الفترة التمدٌدٌة أن ٌعرض على المالن شراء المؤجور. ٌمدم العرض لدى  - 2

الكاتب العدل فً المنطمة التً ٌمع فٌها المؤجور، ٌذكر فٌه لٌمة الشراء. إذا رفض المالن عرض 
سنة من تارٌخ العرض المستؤجر ثم عمد الى االتفاق مع الؽٌر على بٌع المؤجور، خبلل فترة 

 المذكور، بمٌمة ال تتجاوز المٌمة المعروضة من المستؤجر، علٌه اببلغ هذا األخٌر حسب االصول.
كما وللمستؤجر حك االفضلٌة لشراء المؤجور بالثمن عٌنه الذي ٌعرض على المالن من الؽٌر  - 3

ببلغ المالن نسخة عن هذا وعلٌه فً هذا المجال اٌداع الثمن لدى الكاتب بالعدل حسب االصول وا
 االٌداع وذلن خبلل مهلة شهر من تارٌخ تبلؽه كتاب المالن تحت طائلة سموط حمه باالفضلٌة.

 

 ٌجري تحدٌد بدل المثل: -18المادة 



رضاًء باالتفاق فٌما بٌن المإجر والمستؤجر على أن ٌخضع هذا البدل لمرار اللجنة فً حال  -أ 
 ى مساهمة مالٌة من الصندوق.طلب المستؤجر منها الحصول عل

إذا لم ٌجِر التوصل إلى تحدٌد بدل المثل رضاًء باإلتفاق بٌن المإجر والمستؤجر خبلل األشهر  -ب 
 الثبلثة األولى التً تلً تارٌخ نفاذ هذا المانون، فٌكون للمإجر أن ٌتبع اإلجراءات التالٌة:

ٌستعٌن المإجر بخبٌرٌن من لائمة الخبراء المحلٌٌن فً المحافظة المسجلٌن لدى  - 1 
المحاكم، ٌكون أحدهما مهندساً مدنٌاً أو معمارٌاً والثانً ممن ٌعملون بالتخمٌن العماري  
 المسجلٌن فً جدول الخبراء. 
ً المادة ٌتولى الخبٌران وضع تخمٌن لبدل المثل للمؤجور وفك األصول المنصوص علٌها ف 
 ( من هذا المانون.19) 
ٌموم المإجر بواسطة الكاتب العدل بإببلغ تمرٌر التخمٌن لبدل المثل إلى المستؤجر  - 2 

الذي علٌه وفً خبلل شهرٌن من تبلّؽه التمرٌر إما الموافمة علٌه واعتماده فً تحدٌد بدل  
بخبٌرٌن من لائمة الخبراء  إٌجار المثل أو التمدم بتمرٌر تخمٌن ممابل عن طرٌك االستعانة 
المحلٌٌن فً المحافظة المسجلٌن لدى المحاكم، ٌكون أحدهما مهندساً مدنٌاً أو معمارٌاً  
 والثانً ممن ٌعملون بالتخمٌن العماري ومسجلٌن فً جدول الخبراء. 
ٌتولى الخبٌران المعٌنان من لبل المستؤجر وضع تخمٌن لبدل المثل للمؤجور وفك األصول  
 من هذا المانون. 19نصوص عنها فً المادة الم 
على المستؤجر إببلغ تمرٌر التخمٌن الموضوع من لبل الخبٌرٌن المعٌنٌن من لبله  - 3 
إلببلؼه إلى المالن بواسطة الكاتب العدل خبلل مهلة الشهرٌن اآلنفً الذكر تحت طائلة  
اإلدالء بمضمون  سموط حمه فً االعتراض على التخمٌن المرسل من المالن أو حتى 
 تمرٌر ممابل. 
إذا اختلؾ التمرٌران جاز لكل من المإجر والمستؤجر أن ٌلجؤ الى اللجنة المنصوص  - 4 
من هذا المانون التً ٌمع المؤجور فً نطاق اختصاصها وذلن للفصل فً  7علٌها فً المادة  
ٌن ومربوطاتهما النزاع الناشىء عن االختبلؾ، على أن ٌرفك مع طلبه نسخة عن التمرٌر 
 بما فً ذلن صور وثائك التبلٌػ. 
 من هذا المانون. 13تطبك على هذا النزاع االصول الموجزة المشار الٌها فً المادة  
 ٌمبل المرار الصادر عن اللجنة بهذا الخصوص الطعن عن طرٌك االستئناؾ. 
 ال ٌمبل المرار الصادر عن محكمة االستئناؾ اي طرٌك من طرق الطعن. 

 

ٌجب أن ٌتضمن التمرٌر تحت طائلة البطبلن، أسماء واضعً التمرٌر ومرجعهما فً  -19المادة 

لائمة الخبراء، وبٌان من كلفهما بوضع التمرٌر وبٌان تارٌخ إجراء التخمٌن، والوسائل التً اعتُمدت 
متوسط فً إجراء التخمٌن من مساحة الشمة إلى نوع البناء وتمدٌر متوسط أكبلؾ البناء )شعبً، 

إلى شعبً، متوسط إلى فخم، فخم(، وما ٌصٌب الشمة من مساحة العمار مع مراعاة والع الطابك 
األرضً إذا كان الطابك معّداً للتجارة، مع تخمٌن ثمن المتر البٌعً فً البناء الحّر والبناء المؤجور، 

االستعمال، أو ما ٌزٌد فً  وبٌان ما ٌُنِمص من لٌمة متوسط كلفة متر البناء بسبب لَِدم العهد أو سوء
لٌمة البناء من ؼٌر ما أدخله المستؤجر من التحسٌنات والذي لد ٌكون ناتجاً عن المولع أو المطل أو 

خبلفه، وما ٌكون الخبراء لد توسلوه فً تمدٌر ثمن المتر البٌعً من بٌوعات أو تمدٌر من لبل 
 اإلدارات الرسمٌة.

 ع الخبٌرٌن فً كل صفحاته وتارٌخ وضع التمرٌر.على التمرٌر ومرفماته أن ٌحمل تولٌ

 



%( اربعة بالماٌة من المٌمة البٌعٌة للمؤجور فً 4ٌحدد بدل المثل على أساس نسبة )  -20المادة 

 حالته المائمة فً ما لو كان خالٌاً.
 

ٌكون الخبراء مسإولٌن عن مضمون التمرٌر الذي وضعوه وعن صحة المستندات  -21المادة 

 المرفمة به وعن نتٌجة التخمٌن.
من أجل تطبٌك هذا المانون، ٌعتبر الخبٌران المعٌنان من لبل كل من المالن أو المستؤجر كما لو 

 كانوا معٌنٌن من لبل المضاء.
 

هذا المانون، إذا رؼب المالن فً استرداد المؤجور من  32مع مراعاة أحكام المادة  -22المادة 

للضرورة العائلٌة أثناء السنة األولى من الفترة التمدٌدٌة )السنوات التسع(، فعلٌه أن ٌدفع للمستؤجر 
 تعوٌضاً ٌوازي بدل أٌجار خمس سنوات محتسبة على أساس بدل المثل الذي جرى تحدٌده.

ر أثناء السنة األولى من الفترة التمدٌدٌة )السنوات التسع( أما إذا رؼب المالن فً استرداد المؤجو
ألجل هدم البناء الذي ٌمع فٌه المؤجور، وإلامة بناء جدٌد مكانه فعلٌه أن ٌدفع للمستؤجر تعوٌضاً 

ٌوازي بدل إٌجار ست سنوات محتسبة على أساس بدل المثل الذي جرى تحدٌده على أن ٌكون هذا 
ار سبع سنوات، محتسبة على أساس بدل المثل الذي جرى تحدٌده، التعوٌض موازٌاً لبدل اٌج

 للمستؤجر الذي تتوافر فٌه شروط االستفادة من تمدٌمات الصندوق.
وفً الحالتٌن المذكورتٌن، ٌحك للمستؤجر الذي تتوافر فٌه شروط الحصول على مساهمة مالٌة من 

 لمالٌة كما هو مبٌن أدناه:الصندوق أن ٌتمدم من اللجنة بطلب الحصول على المساهمة ا
 ٌمدم الطلب مرفماً بالمستندات التالٌة: - 1

 نسخة عن تحدٌد بدل المثل المحدد رضاًء أو لضاًء. -أ  
 نسخة عن العرض الفعلً واالٌداع لدى الكاتب العدل. -ب  
تبت اللجنة فً ضإ المستندات بمٌمة المساهمة التً كان سٌدفعها الصندوق إلى المإجر عن  
المستؤجر من تارٌخ استحماق المساهمة وحتى نهاٌة الفترة الممددة، وتحسم منها ما سبك أن  
دفعه الصندوق إلى المإجر من زٌادات طرأت على بدل اإلٌجار بموجب هذا المانون،  
إضافةً إلى لٌمة التعوٌض الذي لبضه المستؤجر من المالن ممابل استرداد المؤجور فً  
صوص علٌهما فً هذه المادة، فتبلػ اللجنة الرصٌد إلى الدائرة المالٌة إحدى الحالتٌن المن 
المختصة لدفعه إلى المستؤجر ألساطاً شهرٌة متساوٌة بدءاً من أول الشهر الذي ٌلً تارٌخ  
 اإلخبلء الفعلً للمؤجور وحتى نهاٌة الفترة الممددة. 

ر فً ظل سرٌان أحد أما إذا كان المؤجور المطلوب استرداده للضرورة العائل - 2 ٌة أو للهدم لد أُّجِ
فً األبنٌة التً كانت تعتبر فخمة فٌُخفّض التعوٌض المتوجب  10/74و 29/67المانونٌن 

 للمستؤجر إلى النصؾ.
ٌدفع المالن التعوٌض إلى المستؤجر إما مباشرةً منه أو بااللتراض من أي مصدر ٌختاره  - 3

رض سكنً وٌستفٌد عندها المالن من اإلعفاءات المنصوص وٌعتبر المرض المعطى للمالن بمثابة ل
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 ٌستثنى المستؤجرون ؼٌر اللبنانٌٌن من التعوٌض. - 4
فً حالة طلب استرداد المؤجور للضرورة العائلٌة خبلل السنوات الممددة األخرى، ٌتنالص  - 5

سبٌاً مع المدة المتبمٌة من المهلة التمدٌدٌة، أي بمعدل التسع التعوٌض الذي ٌستحك للمستؤجر ن
 ( عن كل سنة انمضت من الفتره التمدٌدٌة.1/9)
 



إذا رؼب المالن باسترداد المؤجور لؽٌر حالتً الضرورة العائلٌة والهدم علٌه اتباع  -23المادة 

 ما ٌلً:
المؤجور وذلن خبلل مهلة ال تتجاوز الشهرٌن إببلغ المستؤجر خطٌاً رؼبته المبدئٌة باسترداد  - 1

من تارٌخ تحدٌد بدل المثل رضاًء أو لضاًء بالنسبة للسنة الممددة األولى وخبلل المهلة ذاتها فً 
 بداٌة كل سنة من السنوات الممددة البالٌة.

رٌمان الحصول على موافمة المستؤجر المبدئٌة خطٌاً على إخبلء المؤجور لماء تعوٌض ٌتفك الف - 2
 على لٌمته.

فً مطلك االحوال ال ٌجوز لكل من المالن والمستؤجر التذرع بالموافمة المبدئٌة الصادرة عن أي 
 منهما ألي سبب من األسباب وأمام أي مرجع.

ٌدفع المالن التعوٌض للمستؤجر مباشرةً منه أو بااللتراض من أي مصدر ٌختاره، وٌعتبر  - 3

لرض سكنً، وٌستفٌد عندها المالن من اإلعفاءات المنصوص علٌها المرض المعطى للمالن بمثابة 
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على المالن أن ٌعرض وٌودع لدى الكاتب العدل فً المنطمة التً ٌمع فٌها المؤجور لٌمة  - 4
 التعوٌض المتفك علٌها مع المستؤجر.

لٌه أن ٌنظم تصرٌحاً بالموافمة وتعهداً بإخبلء فً حال موافمة المستؤجر على العرض واإلٌداع ع
المؤجور وتسلٌمه شاؼراً مع المفاتٌح إلى المالن خبلل المهلة المتفك علٌها مع هذا األخٌر والتً 

% من لٌمة 90ٌستمر فٌها المستؤجر بدفع البدل المتوجب، فٌسلم الكاتب العدل للمستؤجر نسبة 
دد المٌمة المتبمٌة عند إتمام اإلخبلء الفعلً للمؤجور وفك األصول على أن ٌس العرض واإلٌداع

 وتسلٌم المفاتٌح بإلرار خطً من لبل الفرٌمٌن أو من لبل المستؤجر منفرداً مولّع لدى الكاتب العدل.
إذا تخلؾ المستؤجر عن اإلخبلء ضمن المهلة المنّوه عنها أعبله إلخبلء المؤجور وتسلٌمه شاؼراً 

تؤجر بعدها شاؼبلً للمؤجور دون مسوغ شرعً وٌخضع، عن كل ٌوم إلى المالن، ٌصبح المس
تؤخٌر، لؽرامة إكراهٌة ؼٌر لابلة للتخفٌض تدفع للمإجر، توازي بدل إٌجار خمسة أٌام محتسبة 
استناداً إلى بدل المثل، وٌحك عندها للمإجر أن ٌطلب مباشرة من رئٌس دائرة التنفٌذ التابع لها 

ء بموجب استدعاء ٌرفك به: نسخة عن كل من االتفاق المنظم بٌنه وبٌن المؤجور أن ٌؤمر باإلخبل
المستؤجر على اإلخبلء، والعرض الفعلً واإلٌداع لدى الكاتب العدل المشار إلٌهما أعبله ، 

 % من لٌمة التعوٌض، وٌخضع هذا الطلب للرسم الممطوع.90واالٌصال بمبض 
ار أحكام هذه الفمرة ال تمبل أي طرٌك من طرق إن لرارات رئٌس دائرة التنفٌذ المتخذة فً إط

 المراجعة باستثناء االعتراض.
 

فً  10/74و  29/67ٌمكن لمالن المؤجور الذي أّجر فً ظل سرٌان أحد المانونٌن  -24المادة 

األبنٌة التً كانت تعتبر فخمة استرداد المؤجور فً ؼٌر حالتً الضرورة العائلٌة والهدم لماء دفعه 
 2تعوٌضاً ٌساوي نصؾ التعوٌض المتوجب فً حالة الهدم والمنصوص علٌه فً البند للمستؤجر 
أعبله، وفً هذه الحالة ال تطبك أحكام المادة المذكورة لجهة تنالص التعوٌض نسبٌاً  22من المادة 

 مع المدة المتبمٌة من المهلة التمدٌدٌة.
 

المانون، على المالن فً جمٌع من هذا  24و 23و 22مع مراعاة أحكام المواد  -25المادة 

حاالت االسترداد المنصوص علٌها فً هذا المانون، أن ٌعرض وٌودع لدى الكاتب العدل فً 
المنطمة التً ٌمع فٌها المؤجور التعوٌض المحدد بموجب هذا المانون أو المتفك علٌه رضاًء مع 



 5ٌة المتبمٌة وفماً الحكام الفمرة المستؤجر، مع اإلشارة بوضوح إلى تنالصه نسبٌاً مع المدة التمدٌد
 أعبله. 22من المادة 

 ٌرفك طالب االسترداد بالعرض واإلٌداع ما ٌثبت تحدٌد بدل المثل رضاًء أو لضاًء.
 4فً حال موافمة المستؤجر على العرض واإلٌداع علٌه اتباع اإلجراءات المنصوص علٌها فً البند 

% من لٌمة العرض واإلٌداع وفك 90للمستؤجر نسبة وعندها ٌسلم الكاتب العدل  23من المادة 
األصول، على أن ٌسدد المٌمة المتبمٌة عند إتمام اإلخبلء الفعلً والمثبت بإلرار خطً من لبل 

 المالن والمستؤجر أو من لبل المستؤجر منفرداً مولّعاً لدى الكاتب العدل.
 

واإلٌداع المنّوه عنه فً المادة  % من لٌمة العرض90للمستؤجر الذي لبض مبلػ ال -26المادة 

أعبله، مهلة ستة أشهر من تارٌخ لبضه المبلػ المذكور إلخبلء المؤجور، ٌستمر خبللها بدفع  25
البدل المتوجب وٌصبح بعدها شاؼبلً للمؤجور دون مسوغ شرعً، وٌخضع، عن كل ٌوم تؤخٌر، 

( خمسة أٌام محتسبة استناداً 5ٌجار )لؽرامة إكراهٌة ؼٌر لابلة للتخفٌض تدفع للمإجر، توازي بدل إ
 إلى بدل المثل.

 

 -27المادة 
من هذا المانون، إذا رؼب المستؤجر الذي  15من المادة  1خبلل الفترة الممددة موضوع البند  - 1

تتوافر فٌه شروط الحصول على مساهمة مالٌة من الصندوق بالتنازل عن إجارته وإخبلء المؤجور 
المالن لماء حصوله على مساهمة مالٌة ٌدفعها له الصندوق ألساطاً شهرٌة كما وتسلٌمه شاؼراً إلى 

هو منصوص علٌه فً هذا المانون، علٌه إببلغ المالن خطٌاً برؼبته هذه خبلل مهلة ال تتجاوز 
الشهرٌن من تارٌخ تحدٌد بدل المثل رضاًء أو لضاًء بالنسبة للسنة الممددة األولى وخبلل المهلة 

 داٌة كل سنة من السنوات الممددة االخرى.ذاتها فً ب
ال ٌحك للمالن التذرع برؼبة المستؤجر الخطٌة إخبلء المؤجور ما لم ٌكن هذا المستؤجر لد حصل 

 على مساهمة الصندوق.
ألجل احتساب لٌمة المساهمة ٌمتصر احتساب معدل الدخل العائلً الشهري للمستفٌد على  - 2

وج والزوجة فمط دون سائر أعضاء الفرٌك المستفٌد. اما فً حالة مجموع معدلً الدخل الشهري للز
وفاة المستؤجر وزوجه فٌمتصر احتساب معدل الدخل العائلً الشهري للفرٌك المستفٌد من شاؼلً 

 من هذا المانون. 29المؤجور المانونٌٌن المحددٌن وفالاً الحكام المادة 
ٌةً كما هو منّوه عنها فً هذا المانون، مساوٌة تكون لٌمة المساهمة التى تدفع ألساطاً شهر - 3

لرصٌد مجموع ما كان سٌدفعه الصندوق من مساهمات شهرٌة للمإجر عن المستؤجر والمنصوص 
وما ٌلٌها من هذا المانون لو استمر هذا األخٌر بإشؽال المؤجور، وذلن من  10علٌها فً المادة 

من هذا المانون،  15من المادة  1ددة موضوع البند تارٌخ استحماق المساهمة حتى نهاٌة الفترة المم
 من هذا المانون. 16من المادة  1والسنوات الثبلث الجدٌدة موضوع الفمرة 

من هذا المانون، تكون لٌمة المسط الشهري فً كل سنة من  10مع مراعاة أحكام المادة  - 4
هرٌة التً كان سٌدفعها الصندوق السنوات الممددة والسنوات الثبلث الجدٌدة مساوٌة للمساهمة الش

 للمالن عن المستؤجر تسدٌداً للزٌادة السنوٌة التً تطرأ على بدل اإلٌجار بموجب هذا المانون.
 للحصول على المساهمة، على المستؤجر اتباع ما ٌلً: - 5

ٌمدم المستؤجر إلى اللجنة طلب الحصول على المساهمة معفٌاً من الرسوم كافة، وال  -أ  
تمدٌم هذا الطلب إلى تعلٌك مهلة دفع الزٌادات على بدل اإلٌجار الناتجة عن تنفٌذ هذا  ٌإدي 
 المانون. 



 ٌجب أن تتوفر فً الطلب الشروط التالٌة: -ب  
 أن ٌمدم خبلل مهلة ال تتجاوز الشهرٌن من تارٌخ إببلغ المالن رؼبته  -1 -ب   
 بالتنازل عن اإلجارة وإخبلء المؤجور.  
 أن ٌرفك بالطلب المستندات التالٌة: - 2 -ب   
 صورة عن عمد اإلٌجار أو أي مستند ٌثبت اإلجارة. -   
 نسخة عن تحدٌد بدل المثل رضاًء أو لضاًء. -   
 نسخة عن كتاب إببلغ المالن رؼبته بالتنازل عن االجارة وباخبلء  -   
 المؤجور.   
 تعهد بإخبلء المؤجور وتسلٌمه شاؼراً إلى المالن خبلل مهلة ثبلثة أشهر  -   
من تارٌخ تبلّؽه موافمة اللجنة على دفع المساهمة وٌستمر خبلل هذه المهلة    
 بدفع ما ٌتوجب علٌه من لٌمة بدل اإلٌجار.   

استحمالها بدءاً من تبت اللجنة فً ضوء المستندات المرفمة بمٌمة األلساط الشهرٌة وتوارٌخ  - 6
أول الشهر الذي ٌلً اإلخبلء الفعلً للمؤجور وتسلٌم المفاتٌح مثبتاً بإلرار خطً مولّع من المالن 

والمستؤجر أو من المستؤجر منفرداً لدى الكاتب العدل وحتى نهاٌة الفترة التمدٌدٌة المنصوص علٌها 
 من هذا المانون. 15فً البند )أ( من المادة 

لجنة لرارها إلى الدائرة المالٌة فً المنطمة التً ٌتبع لها المؤجور فٌصار إلى دفع تبلػ ال - 7
 المساهمة ألساطاً شهرٌة بتوارٌخ استحمالها.

ٌحك للمستؤجر التفرغ عن هذه األلساط إلى مصدر تموٌل ٌختاره ٌمرضه بالممابل لٌمة  - 8
سكنً وٌستفٌد عندها المستؤجر من المساهمة دفعة واحدة وٌعتبر المرض المعطى له بمثابة لرض 
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مع مراعاة األحكام المانونٌة المتعلمة بالشإون المالٌة والتً تفرض إبراز براءة ذمة  -28المادة 

مالٌة أو بلدٌة، ان دفع المساهمة للمالن أو للمستؤجر ال ٌجوز أن ٌكون مشروطاً بؤي حال من 
 األحوال بضرورة إبراز براءة ذمة مالٌة أو بلدٌة.

 

لمؤجور، ٌحل محله حكماً فً اإلستفادة من عمد فً حال وفاة المستؤجر أو تركه ا -29المادة 

 اإلٌجار األساسً، أو الممدد عند اإللتضاء بكافة شروطه األخٌرة أو المعدلة بحكم المانون:
 زوج المستؤجر - 1
أوالد المستاجر االساسً الذٌن دخلوا معه الى الماجور عند بدء تنفٌذ االجارة وأوالده الذٌن  - 2

 االجارة وكانوا ال ٌزالون مستمرٌن فً إشؽال المؤجور دون انمطاع.ولدوا بعد بدء تنفٌذ 
أنسباء المستؤجر االساسً الذٌن دخلوا معه الى الماجور عند بدء تنفٌذ االجارة وكانوا ال ٌزالون  - 3

 مستمرٌن فً إشؽاله دون انمطاع.
 

 لرسم الممطوع.تخضع المراجعة المضائٌة لتنفٌذ اإلخبلء وكل ما ٌتفرع عنها ل -30المادة 

تعفى المعامبلت من أي رسم نسبً ومن رسم الطابع على كل إجراءات كتابة العدل المتعلمة 
 بالتخمٌنات وبإببلؼها أو االنذارات أو العرض واإلٌداع.

 



ال ٌجوز للمستؤجر التنازل عن المؤجور أو تؤجٌره كلٌاً أو جزئٌاً إال بموافمة المالن  -31المادة 

 التً ٌتفك علٌها. الخطٌة وبالشروط
إذا تنازل المستؤجر األصلً عن المؤجور وكان مرخصاً له بذلن صراحةً فً عمد اإلٌجار األساسً 

أو الممدد بحكم المانون، ٌستفٌد المتنازل لهم من التمدٌد المانونً وٌحلّون محل المستؤجر األصلً 
 .وتصبح عبللتهم مباشرة مع المالن

الكلً أو الجزئً بإذن المالن الصرٌح فً العمد األساسً أو الممدد، تبمى فً حال التؤجٌر الثانوي 
العبللة التؤجٌرٌة محصورة بٌن المالن والمستؤجر األصلً وتنتهً مدة اإلٌجار الثانوي بإنتهاء مدة 

 اإلٌجار األصلً.
المانون رلم لحرٌة التعالد وفماً ألحكام  23/7/1992تخضع اإلجارة الثانوٌة المعمودة اعتباراً من 

159/92 . 
على المالن والمستؤجر األصلً أن ٌطلبا إدخال المستؤجر الثانوي فً كل دعوى تمام بوجه 

المستؤجر األصلً، لكً ٌكون للحكم الصادر بوجه المستؤجر األصلً لوة المضٌة المحكوم بها بوجه 
صلً بالتعوٌض فً حال المستؤجر الثانوي، على أنه ٌحك للمستؤجر الثانوي مطالبة المستؤجر األ

 ثبوت سوء نٌة أو خطؤ أو إهمال هذا األخٌر.
 

  -32المادة 
من هذا المانون، للمالن أن ٌطلب ألجل سكنه أو سكن أحد أوالده  22مع مراعاة أحكام المادة  -أ 

استرداد المؤجور السكنً شرط أن ٌثبت ضرورة عائلٌة تضطره إلى استرداده، وأن ال ٌكون هو أو 
االسترداد لمصلحته مالكاً مسكناً آخر مبلئماً وصالحاً للسكن ؼٌر مشؽول ومعادالً فً  من ٌطلب

 مستواه للمؤجور المطلوب استرداده ضمن النطاق البلدي عٌنه أو نطاق بلدي مجاور.
وللمالن أن ٌطلب استرداد مؤجور مبلصك للمسكن الذي ٌمٌم فٌه، سواء كان هذا التبلصك أفمٌاً أم 

ذا كانت الؽاٌة من االسترداد ضم المؤجور المسترد لسكنه وجعله مسكناً مإّمناً لحاجات عامودٌاً، إ
 العائلة.

ٌستفٌد من هذه األحكام من ٌملن ثبلثة أرباع أسهم العمار المؤجور على االلل والمالن الذي ٌحصل 
 على الموافمة الخطٌة من شركائه بالشٌوع لتوفٌر هذه االكثرٌة.

لمستشفى أو المإسسة التربوٌة أو التعلٌمٌة أو الخٌرٌة أو المٌتم المإجر لسم للمالن صاحب ا -ب 
من عماره أو عماراته المتبلصمة للسكن أن ٌسترد هذا المسم شرط إضافته إلى األصل واستعماله 

 ألؼراض المإسسة.
اء جدٌد للمالن أن ٌطلب إسترداد المؤجور ألجل هدم البناء الذي ٌمع فٌه المؤجور وإلامة بن -ج 

مكانه. وله من أجل إلامة طابك أو أكثر أن ٌطلب استرداد البناء المائم على السطح إذا كان هذا البناء 
 ٌشؽل ألل من نصؾ المساحة التً ٌسمح بها لانون البناء.

على المالن، فً مثل هذه الحال، إلامة دعوى استرداد واحدة بوجه جمٌع المستؤجرٌن وعلٌه أن 
المنوي إنشاء بناء جدٌد علٌه لابل للبناء حسب لانون البناء وممتضٌات التنظٌم ٌثبت أن العمار 

 المدنً.
تطبك أحكام هذا المانون على دعاوى اإلسترداد العالمة التً لم ٌصدر بها لرار مبرم لبل تارٌخ  -د 

 نفاذ هذا المانون.

 



من هذا المانون أن  22ٌترتب على المالن الذي استرد مؤجوره عمبلً بؤحكام المادة  -33المادة 

ٌدفع إلى المستؤجر تعوٌضاً إضافٌاً ٌعادل نصؾ لٌمة التعوٌض الذي دفعه للمستؤجر دون أن ٌكون 
 المستؤجر ملزماً بإثبات الضرر الذي أصابه وذلن فً الحالتٌن المبٌنتٌن أدناه:

المؤجور لد استرد وفماً إلحدى الؽاٌتٌن المنصوص علٌهما فً الفمرتٌن )أ( و )ب( من إذا كان  - 1
( من هذا المانون ولم ٌستعمله المالن دون مسوغ مشروع وفماً للؽاٌة المطلوبة بمهلة سنة 32المادة )

من تارٌخ اإلخبلء أو لم ٌستمر دون مسوغ مشروع فً استعماله على ذلن الوجه ثبلث سنوات على 
 االلل.

إذا كان المؤجور لد استرد من أجل الهدم وإعادة البناء وفماً للؽاٌة المنصوص علٌها فً الفمرة  - 2
( من هذا المانون ولم ٌشرع المالن بالبناء دون مسّوغ مشروع بمهلة ثمانٌة 32)ج( من المادة )

سنوات من تارٌخ  عشر شهراً من تارٌخ إخبلء آخر مستؤجر ولم ٌتممه فً مهلة ال تتجاوز الخمس
الشروع فً العمل بدون مسّوغ مشروع أو إذا استعمل المؤجور المسترد لسكنه أو لمنفعته الشخصٌة 

 أو أّجره من الؽٌر خبلل مهلة السنة المبٌّنة أعبله.
 

 ٌسمط الحك بالتمدٌد وٌُحكم على المستؤجر باإلخبلء فً الحاالت اآلتٌة: -34المادة 

ك علٌه من بدل اإلجارة وذلن خبلل شهرٌن بعد تبلؽّه بنفسه أو بواسطة أحد إذا لم ٌدفع ما استح -أ 
أفراد عائلته الراشدٌن الممٌمٌن معه، إنذاراً موجها الٌه بموجب بطالة مكشوفة مضمونة مع إشعار 
باالستبلم أو بموجب كتاب بواسطة الكاتب العدل أو بموجب إنذار صادر عن دائرة التنفٌذ وفماً لما 

 ( من هذا المانون.51ٌه المادة )نصت عل
أما الشخص المعنوي فعلٌه وخبلل مهلة شهرٌن من تارٌخ نفاذ هذا المانون أن ٌتخذ محل إلامة وإال 

 تطبك علٌه أصول التبلٌػ المنصوص علٌها فً لانون أصول المحاكمات المدنٌة.
لتبلٌػ بواسطة النشر فً جرٌدتٌن فً حال تعذّر إجراء التبلٌؽات المشار إلٌها فً الفمرة السابمة ٌتم ا

محلٌتٌن ٌومٌتٌن ٌعٌّنهما لاضً األمور المستعجلة بعد تثبّته من تعذر التبلٌػ، وذلن بناًء على طلب 
المإّجر باستدعاء ال ٌخضع ألي رسم أو طابع من أي نوع كان، وتلصك صورة اإلنذار على باب 

 حصول آخر معاملة نشر أو لصك. المؤجور بواسطة مباشر وتسري مهلة الشهرٌن من تارٌخ
وفً حال تعذّر إجراء تبلٌػ االنذار الصادر عن دائرة التنفٌذ، ٌتم التبلٌػ بواسطة النشر واللصك وفماً 

 لؤلصول عٌنها بموجب لرار ٌتخذه رئٌس دائرة التنفٌذ.
 ٌتحمل المستؤجر نفمات هذه المعامبلت.

دث فٌه تخرٌباً ؼٌر ناشىء عن االستعمال العادي إذا أساء المستؤجر استعمال المؤجور بؤن أح -ب 
 أو استعمله أو سمح بإستعماله على وجه ٌتنافى وشروط العمد دون موافمة المإجر الخطٌة.

ال تعتبر إساءة الستعمال المؤجور ممارسة المستؤجر صاحب المهنة الحرة لمهنته فً لسم من 
ممر ممارسة مهنته، وفً هذه الحالة ال المؤجور المخصص لسكنه ألسباب أمنٌة اضطرتّه لترن 

ٌحك للمالن مطالبة المستؤجر بؤي تعوٌض كما ال ٌجوز للمستؤجر مطالبة المالن بؤي تعوٌض 
 إضافً عنها فً حاالت االسترداد.

ال تعتبر إساءة الستعمال المؤجور التجهٌزات التً ٌمٌمها المستؤجر على نفمته شرط أن ال تضّر 
بر من هذا المبٌل أعمال تركٌب المصعد وخزان المٌاه أو تؤمٌن التدفئة أو التبرٌد بمتانة البناء. وٌعت

أو الماء الساخن. كما ال تعتبر إساءة إلستعمال المؤجور األعمال العائدة لتؤهٌل المؤجور أو مداخل 
للمانون  البناء والبلزمة لحاجات المعّوق الممٌم فٌه وفك معاٌٌر الحد األدنى لؤلبنٌة والمنشآت سنداً 

المتعلك بحموق األشخاص المعّولٌن، شرط أن تكون هذه األعمال ممكنة فنٌاً وأن ال تضّر بمتانة 
 البناء.



باستثناء أشؽال الزخرفة والدٌكور السطحٌة البسٌطة وتركٌب وحدات التبرٌد والتدفئة الفردٌة، على 
المإجر أمام لاضً االمور  المستؤجر الذي ٌرؼب فً االفادة من أحكام هذه المادة أن ٌستحضر

المستعجلة الستئذانه بؤن ٌجري األعمال التً ٌرؼب فً إجرائها والتً ٌجب علٌه تحدٌدها، لتمكٌن 
 المحكمة من تمدٌر لانونٌتها ومبلءمتها.

على المستؤجر أن ٌعمد تؤمٌناً ٌتحمل وحده نفماته ضد جمٌع المخاطر التً ٌمكن أن تنتج عن 
ا ونفمات االعمال المذكورة آنفاً ونفمات إعادة الحال إلى ما كانت علٌه فً االشؽال التً ٌموم به

ألسام البناء التً تكون لد تضررت بسبب االعمال دون أن ٌكون له الحك بالرجوع على المالن 
 للمطالبة بها أو بمسم منها سواء أثناء إشؽاله المؤجور أو بتارٌخ انتهاء هذا االشؽال.

نات الحاصلة من جراء األعمال المذكورة فً هذه الفمرة فً حساب تعوٌض ال تدخل لٌمة التحسٌ
 االسترداد.

إذا تنازل عن المؤجور أو أّجره كلٌاً أو جزئٌاً دون موافمة المإجر الخطٌة، وفً هذه الحالة  -ج 
 ٌمتضً إدخال المستؤجر الثانوي أو المتنازل له فً المحاكمة.

، أو شؽر له، أو تملّن بناء شاؼراً ٌملن ثبلثة أرباعه على األلل إذا أنشؤ المستؤجر بناء للسكن -د 
وٌكون صالحاً ومبلئماً لسكنه ومعادالً لمستوى المؤجور الذي ٌشؽله فً المدٌنة أو المرٌة عٌنها، أو 

 فً مكان ال ٌبعد عن المؤجور أكثر من عشرة كٌلومترات خطاً شعاعٌاً.
واألوالد الماصرون الممٌمون مع المستؤجر وكذلن أوالد فً هذه الحاالت، ٌعتبر الزوج والزوجة 

المستؤجر الراشدون الذٌن هم على عاتمه، فً حكم الشخص الواحد لتطبٌك أحكام هذه الفمرة ما لم 
من  32تتوافر فً وضع األوالد حالة الضرورة العائلٌة المنصوص علٌها فً الفمرة )أ( من المادة 

لٌة فً مهلة ال تتجاوز السنة من تارٌخ إنجاز البناء أو التملن أو هذا المانون، شرط اإللامة الفع
 الشؽور واالستمرار فً السكن لمدة ثبلث سنوات على األلل.

تستثنى من أحكام هذه الفمرة الحالة التً ٌتملن فٌها المستؤجر أو من ٌعتبر معه فً حكم الشخص 
رسة مهنة من المهن وٌستعملها فعلٌاً لهذه الواحد، شمة الستعمالها كمكتب تجاري أو سٌاحً أو لمما

 الؽاٌة خبلل ستة أشهر من تارٌخ التملن وٌستمر فً االستعمال عٌنه لمدة ثبلث سنوات على االلل.
 إذا ترن المؤجور مدة سنة بدون انمطاع وذلن رؼم استمراره فً دفع بدل اإلٌجار. -ه 

والمستخدمون فً البعثات اللبنانٌة الرسمٌة فً ٌستثنى من أحكام هذا البند اللبنانٌون الموظفون 
 الخارج.

إذا ترن المؤجور مدة ستة أشهر بدون انمطاع وكان مدٌناً بشًء من البدالت ولم ٌكن له ممام  -و 
معروؾ من المالن ٌبلّػ فٌه اإلنذار بالدفع أو لم ٌختر مماماً فً لبنان ٌبلّػ فٌه هذا االنذار ٌعٌنه 

و بطالة برٌدٌة مكشوفة مضمونة مع إشعار باالستبلم وفماً ألصول التبلٌػ للمإجر بموجب كتاب أ
 المنصوص علٌها فً الفمرة )أ( من هذه المادة.

إذا لم ٌشؽل المستؤجر ؼٌر اللبنانً المؤجور فعلٌاً لمدة ستة أشهر دون انمطاع رؼم دفعه  -ز 
 البدالت.

 

 ون الذي ٌتملّن المسكن الذي ٌشؽله:ٌعفى المستؤجر الخاضع ألحكام هذا المان -35المادة 

 من رسوم الفراغ والتؤمٌن وفن التؤمٌن المتعلمة بالمسكن الذي ٌشؽله. - 1
من رسم الطابع المتوجب على العمود والمستندات والمعامبلت المنظمة بمناسبة شراء المسكن  - 2

 المذكور.
وذلن لمدة عشر سنوات تلً تارٌخ من ضرٌبة األمبلن المبنٌة المتوجبة على المسكن المذكور  - 3

 الشراء.



كما ٌسترد المالن فً هذه الحال كافة الرسوم المانونٌة المتوجبة على معاملة إفراز البناء، ومن رسم 
الطابع على جمٌع المعامبلت والعمود التً ٌجرٌها لهذه الؽاٌة على أن ٌبرز إلى وزارة المالٌة، 

هذه المعاملة المستندات التً تثبت بٌع المسكن من شاؼله.  خبلل مهلة ثبلثة أشهر من تارٌخ إنجاز
 على أن تكون نسبة اإلسترداد موازٌة لنسبة ما ٌبٌعه من الوحدات السكنٌة التً جرى فرزها.

 

ٌستفٌد من اإلعفاءات المنصوص علٌها فً المادة السابمة، بالنسبة للمسكن الذي  -36المادة 

 جور خبلل الفترة الممددة وفك أحكام هذا المانون.ٌتملّكه، المستؤجر الذي ٌخلً المؤ
 

( 15مع مراعاة التوارٌخ المحددة لتحرٌر عمود اإلٌجار المنصوص علٌها فً المادة ) -37المادة 

من هذا المانون، تعطى األفضلٌة فً منح المروض السكنٌة من لبل كل من مصرؾ اإلسكان 
 ألحكامه. والمإسسة العامة لئلسكان للمستؤجرٌن الخاضعٌن

 

 عمود إٌجار األماكن ؼٌر السكنٌة - الباب الثالث

 

 لحٌن نفاذ لانون خاص ٌنظم عبللة المالن بالمستؤجر -38المادة 

حتى تارٌخ  23/7/1992فً هذه العمود، تمدد عمود إٌجار األماكن ؼٌر السكنٌة المعمودة لبل  
31/12/2018 . 

خبلل هذه المدة ترتبط بدالت اإلٌجار اعتباراً من تارٌخ نفاذ هذا المانون وتزاد سنوٌاً بنسبة تعادل 
معدل التضخم السنوي وفماً للمإشر الرسمً الصادر عن إدارة اإلحصاء المركزي فً السنة السابمة 

 %(.5على أن ال تتجاوز الزٌادة الخمسة بالمئة )

 
 د فً حال وفاة المستؤجر أو تركه المؤجور:ٌستفٌد من التمدٌ -39المادة 

 فٌما ٌتعلك باألماكن المإجرة لؽاٌات تجارٌة أو صناعٌة: أوالً:
 ورثة المستؤجر حتى الدرجة الثالثة أو بعضهم حسب االتفاق فٌما بٌنهم. - 1 
 شركاء المستؤجر الثابتة شراكتهم بتارٌخ عمد اإلٌجار أو بتارٌخ سابك. - 2 
 11/1967وما ٌلٌها من المرسوم االشتراعً الرلم  5ن من أحكام المادة المستفٌدو - 3 
 )المتعلك بالمإسسة التجارٌة(. 
وفً هذه الحالة تمدد إجارة األمكنة المخصصة الستثمار المإسسة التجارٌة وتنتمل إلى من  
 تنتمل إلٌه تلن المإسسة. 
من لانون  8و 7و 6دة فً المواد تعتبر تجارٌة أو صناعٌة األماكن المإجرة للؽاٌات المعد 
 التجارة البرٌة. 

 فٌما ٌتعلك باألماكن المإجرة لممارسة مهنة حرة منظمة بمانون: ثانٌاً:
ورثة المستؤجر أو بعضهم حسب االتفاق فٌما بٌنهم شرط أن ٌمارس الورٌث أي مهنة  - 1 
 حرة منظمة بمانون. 
كل من آل إلٌه المؤجور عن طرٌك التنازل من المستؤجر أو من ورثته شرط أن  - 2 
ٌمارس المتنازل له أي مهنة حرة منظمة بمانون وعلى أن ٌجري التنازل فً حال وفاة  
 المستؤجر فً مهلة ال تتعدى السنتٌن من تارٌخ الوفاة. 



إذا كان المؤجور مشؽوالً من أكثر من شخص واحد ممن ٌمارسون مهنة حرة وتوفً أحدهم  
ولٌس بٌن ورثته من ٌمارس مهنته عٌنها، ٌحل شركاإه محله فً اإلٌجار بشروط العمد  
ذاتها، لماء تعوٌض للورثة ٌعادل عشرة أضعاؾ حصة المتوفى فً بدل اإلٌجار السنوي  
 .المعمول به بتارٌخ الوفاة 
أما فً حال ترن المستؤجر الشرٌن للمؤجور ألي سبب كان فٌحل محله شركاإه بشروط  
 العمد عٌنها. 

 فٌما ٌتعلك باألماكن االخرى: ثالثاً:
زوج وأصول وفروع المستؤجر، أو بعضهم حسب االتفاق فٌما بٌنهم شرط أن ٌمارسوا  - 1 
 المهنة عٌنها. 
 بتارٌخ عمد اإلٌجار أو بتارٌخ سابك.شركاء المستؤجر الثابتة شراكتهم  - 2 
كل من آل الٌه المؤجور عن طرٌك التنازل من المستؤجر أو من الورثة الوارد ذكرهم  - 3 
( آنفاً شرط أن ٌمارس المتنازل له المهنة عٌنها، على أن ٌجري التنازل 1فً الفمرة ) 
 دى السنة من تارٌخ الوفاة.رسمٌاً لدى الكاتب العدل فً حال وفاة المستؤجر فً مهلة ال تتع 
 ( من هذا المانون.42ٌحك للمالن مضاعفة بدل اإلٌجار وفماً ألحكام المادة ) 
ٌعتبر جمٌع األشخاص المستفٌدٌن من التمدٌد بموجب أحكام هذه المادة متكافلٌن متضامنٌن  
 تجاه المإجر فً تنفٌذ موجباتهم. 

 

األماكن ؼٌر السكنٌة، وفماً ألحكام الفمرات )أ(  ٌسمط حك المستؤجر فً التمدٌد، فً -40المادة 

( من هذا المانون، أو إذا أحدث تؽٌٌراً فً وجهة 34و)ب( و)ج( و)ه( و)و( و)ز( من المادة )
 استعمال المؤجور كما حددت فً عمد اإلجارة.

 

ٌن )ب( لمالن العمار المإجر لؽٌر السكن الحك باسترداد المؤجور وفماً ألحكام الفمرت -41المادة 

( من هذا المانون وٌترتب على المالن باإلضافة إلى التعوٌض المحدد فً هذه 32و)ج( من المادة )
المادة تعوٌض آخر عن الخسارة التً ٌتعرض لها المستؤجر من جراء اإلخبلء )كبدل الخلو وخسارة 

 المولع والزبائن وتولؾ االعمال وؼٌرها(.
من هذا المانون المتعلمة بالتعوٌض اإلضافً  33حكام المادة تطبك على المالن الذي استرد مؤجوره أ

 فً حال توافر شروطها.
 

 تضاعؾ مرة واحدة بدالت اإلٌجارات فً الحاالت اآلتٌة: -42المادة 

عن األماكن المإجرة لشخص طبٌعً أو معنوي ٌكون أو ٌصبح مالكاً أبنٌة أو حصصاً شائعة  -أ 
ت إٌجارها الفعلٌة عن عشرة أمثال بدل إٌجار المؤجور الذي فً أماكن ٌزٌد نصٌبه من مجموع بدال

 ٌشؽله.
من أجل احتساب هذه البدالت، ٌعتبر الزوج والزوجة واألوالد الممٌمون مع المستؤجر فً حكم 

الشخص الواحد، وال ٌحك للمالن أن ٌطلب هذه المضاعفة من مستؤجر واحد أو من ٌحل محله بحكم 
 واحدة.هذا المانون إال مرة 

ال ٌستفٌد من أحكام هذه الفمرة المالن الذي سبك له أن طالب بالبدل العادل فً ظل المانون الرلم 
 ، واستفاد من هذه المضاعفة.160/1992



عن اإلٌجارات المعتبرة عنصراً من عناصر المإسسة التجارٌة والتً ٌجري علٌها عمد تفرغ  -ب 
وذلن طٌلة فترة االدارة  11/1967االشتراعً الرلم أو عمد إدارة حرة وفماً ألحكام المرسوم 

 الحرة.
عن األماكن المإجرة لممارسة مهنة حرة منظمة بمانون فً حال التنازل عنها وفماً ألحكام  -ج 

 ( من هذا المانون.39من البند ثانٌاً من المادة ) 2الفمرة 

 
 أحكام مشتركة لجمٌع عمود اإلٌجار -الباب الرابع

 

 -43المادة 
للمستؤجر بعد انمضاء مدة العمد االساسً بالرؼم من كل اتفاق مخالؾ أن ٌدفع بدل اإلٌجار  - 1

مشاهرةً وسلفاً إذا كان بدل اإلٌجار الشهري ٌتجاوز نصؾ الحد األدنى لبلجور بتارٌخ استحماق هذا 
 البدل.

 ال ٌحكم على المستؤجر باإلسماط من حك التمدٌد: - 2
ى المإجر بواسطة حوالة برٌدٌة بكتاب مضمون مع إشعار باالستبلم إذا أرسل البدالت إل أ( 
 ضمن المهلة المانونٌة إلى محل إلامة المإجر. 
إذا أودع ضمن المهلة المانونٌة البدالت لدى الكاتب العدل الذي ٌعمل فً المضاء أو  ب( 
المدٌنة اللذٌن ٌمع المؤجور ضمن نطاق أي منهما. وعلى الكاتب العدل أن ٌموم بإببلغ  
 المإجر على عنوانه األخٌر مضمون اإلٌداع ودعوته لمبض لٌمته. 

 

لكل من المالن والمستؤجر تنفٌذ الحكم الماضً باالسترداد، وإذا لم ٌعمد المالن إلى  -44المادة 

التعوٌض فً دائرة التنفٌذ، بعد إنذاره من لبلها، ٌُلزم بتعوٌض  تسدٌد ما ٌتوجب علٌه من لٌمة
إضافً لدره إثنان بالمئة شهرٌاً من لٌمة التعوٌض، ؼٌر لابل للتعدٌل، ٌُحسب وٌُنفّذ وٌُحّصل 

 مباشرةً بواسطة دائرة التنفٌذ.
 

 ٌمصد بالنفمات المشتركة الواردة فً هذا المانون: -45المادة 

 المشتركة وهً:نفمات الخدمات  - 1
 نفمات استهبلن أو إنتاج التٌار الكهربائً، العائدة لسكن البواب والمصعد وسائر األلسام -أ  
 المشتركة فً البناء المفرز وما هو بحكمها فً البناء ؼٌر المفرز. 
نفمات تؤمٌن المٌاه الباردة بما فً ذلن المستخرجة من اآلبار االرتوازٌة والمٌاه  -ب  
 والتدفئة والتبرٌد.الساخنة  
أجر البواب الموازي للحد االدنى لبلجور، باالضافة إلى الزٌادات بما فٌها التدرج  -ج  
والضمائم والتعوٌضات المانونٌة واالشتراكات المتوجبة للصندوق الوطنً للضمان  
 االجتماعً وتعوٌض نهاٌة الخدمة. وال ٌدخل فً حساب األجر بدل المسكن. 

 انة وهً:نفمات الصٌ - 2
نفمات صٌانة البناء والطرش والدهان واإلصبلحات المتعلمة بؤجهزة تؤمٌن المٌاه والتبرٌد والتدفئة 

 وتمدٌداتها المشتركة وبالمصعد وبتؤمٌنه لدى إحدى شركات الضمان.
 نفمات إعادة التجهٌز وهً: - 3



ركة، وتعتبر بحكم نفمات نفمات إعادة تجهٌز البناء باآلالت والمعدات التً تإمن الخدمات المشت
 إعادة التجهٌز نفمات تجدٌد المظهر الخارجً للبناء وااللسام المشتركة أو ما هو بحكمها.

 

ل المستؤجر كافة النفمات المشتركة، ٌتحّمل المالن نسبة  -46المادة  ما لم ٌكن ثمة اتفاق ٌحّمِ

% 5ال تتجاوز مساهمته  % )عشرون بالمئة( من نفمات الخدمات المشتركة والصٌانة شرط أن20
)خمسة بالمئة( من مجموع بدالت إٌجار األمكنة التً تستفٌد من هذه الخدمات، وٌوزع البالً على 

 الوحدات التً ٌتؤلؾ منها البناء سواء كانت شاؼرة أو مشؽولة من المالن أو سواه.
مها إذا فرضت االدارة تترتب نفمات تجدٌد المظهر الخارجً للبناء واأللسام المشتركة أو ما هو بحك

 المختصة إجراءها.
 تإخذ باإلعتبار مساحة كل مؤجور عند توزٌع حصص المساهمة بٌن الشاؼلٌن.

كل خبلؾ ٌنشؤ بٌن الفرلاء بشؤن جدوى األعمال أو لٌمتها أو توزٌع حصص المساهمة ٌفصل فٌه 
 نفٌذ على أصله.لاضً األمور المستعجلة وفماً لؤلصول المتبعة لدٌه بموجب لرار معجل الت

 
ال ٌحك للمإجر االمتناع عن تمدٌم الخدمات المشتركة التً اعتاد تمدٌمها والتً اتفك  -47المادة 

 علٌها أساساً فً عمد اإلٌجار.
فإذا كانت هذه الخدمات تشمل التدفئة أو التبرٌد أو المٌاه الساخنة، على المإجر أن ٌإّمن التدفئة 

آذار من السنة الثانٌة والتبرٌد من أول  31شرٌن الثانً حتى ت 15الكافٌة بصورة منتظمة من 
 تشرٌن األول من السنة عٌنها. 15حزٌران حتى 

 أما المٌاه الساخنة فعلٌه تمدٌمها طٌلة أٌام السنة، كل ذلن ما لم ٌكن فً العمد اتفاق مخالؾ.
المتوجبة لانوناً ٌترتب  إذا لم ٌإّد المالن بدون مسّوغ شرعً كل أو بعض الخدمات المتفك علٌها أو

للمستؤجر، بعد التحمك من ذلن بواسطة خبٌر ٌعٌنه لاضً األمور المستعجلة دون استٌفاء أي رسم، 
تعوٌض ٌساوي بدل إٌجار شهرٌن، على أال ٌزٌد مجموع التعوٌض المحكوم به، فً السنة التؤجٌرٌة 

 الواحدة، عن بدل إٌجار أربعة أشهر.
 

 -48المادة 
أن ٌطلب من المستؤجر مرة واحدة فً السنة سلفة على الحساب لتؤمٌن النفمات للمإجر  - 1

% مما دفعه عن السنة السابمة، وفً هذه الحالة ٌحك للمستؤجرٌن تعٌٌن 75المشتركة توازي نسبة 
 أحدهم لبلشراؾ على عملٌة إنفاق هذه السلفة.

زٌعاً لها بٌنه وبٌن المستؤجرٌن، مبٌناً على المإجر أن ٌنظم سنوٌاً حساباً تفصٌلٌاً للنفمات وتو - 2
حصة مساهمة كل منهم وٌبلّؽه الٌهم وٌكون من حك كل منهم االطبلع على الفواتٌر المثبتة لهذه 

 النفمات وطلب صورة عنها على نفمته عند االلتضاء لئلعتراض على صحتها إذا شاء.
مستحمة من المساهمة السنوٌة بعد ٌعتبر تؤّخر المستؤجر عن دفع السلفة أو عن دفع حصته ال - 3

المحاسبة النهائٌة بمثابة التؤخر عن دفع بدالت اإلٌجار وٌنتج المفاعٌل المنصوص علٌها فً الفمرة 
( من هذا المانون على أن ٌكون اإلنذار مرفماً بصورة عن جمٌع المستندات 34)أ( من المادة )
 المثبتة للنفمات.

 

  -49المادة 



أو اتفاق سابك، ٌتحمل المستؤجر كامل نفمات االصبلحات ؼٌر المشتركة خبلفاً لكل نص  - 1
 الخاصة بالمؤجور.

كل اتفاق خطً ٌجري بٌن شاؼلً ثبلثة أرباع االلسام المعدة لبلٌجار أو الشؽالها من لبل  - 2
المالن بشؤن إعفاء المالن من تؤدٌة كل أو بعض الخدمات المشتركة ٌكون ملزماً للمالن ولجمٌع 

 مستؤجرٌن.ال
 

تناط بالماضً المنفرد المدنً صبلحٌة النظر للفصل فً جمٌع دعاوى اإلٌجار وفً  -50المادة 

 جمٌع الطلبات والدفوع التً تبلزمها مهما بلػ بدل اإلٌجار السنوي.
تعٌن جلسة المحاكمة األولى فً دعاوى اإلٌجارات دون التمٌد بمهل تبادل اللوائح، وال ٌمبل الحكم 

ئً الصادر فً دعاوى إٌجار العمارات المبنٌة الخاضعة لهذا المانون أٌاً من طرق المراجعة االبتدا
من لانون أصول المحاكمات المدنٌة  468العادٌة واالستثنائٌة سوى االعتراض فً حدود المادة 

من واالستئناؾ خبلل مهلة خمسة عشر ٌوماً من تارٌخ تبلّؽه، وال ٌمبل الحكم اإلستئنافً أي طرٌك 
من لانون أصول  657طرق المراجعة العادٌة أو االستثنائٌة سوى االعتراض فً حدود المادة 

 المحاكمات المدنٌة.
إال أن الحكم االستئنافً ٌمبل التمٌٌز إذا كان ثمة تعارض بٌنه وبٌن الحكم االبتدائً لجهة االسماط 

أٌاً كان  1/1/1987رة اعتباراً من من حك التمدٌد فمط. وٌسري ذلن على األحكام االستئنافٌة الصاد
 المانون الذي اعتمد فً هذه األحكام.

ٌبمى لضاء العجلة فً نطاق أحكام المانون العام صالحاً للنظر فً المضاٌا الطارئة والمستعجلة التً 
 ال ٌتصدى الفصل فٌها إلى أساس النزاع.

 

المحاكمات المدنٌة المتعلمة بتنفٌذ وما ٌلٌها من لانون أصول  847تطبك أحكام المادة  -51المادة 

األسناد والتعهدات الخطٌة لتحصٌل البدالت المعٌنة فً عمود اإلٌجار. ٌمكن اعتماد عمد اإلٌجار 
 األساسً مرفماً بإفادة صادرة عن البلدٌة أو االدارة المختصة تثبت تجدٌد تسجٌل العمد.

مدنٌة، إن االعتراض ال ٌولؾ التنفٌذ ما لم من لانون أصول المحاكمات ال 852خبلفاً ألحكام المادة 
 تمرر المحكمة المختصة خبلؾ ذلن، لماء كفالة أو بدونها.

 

فً جمٌع حاالت االسترداد واالسماط من التمدٌد تؤخذ المحكمة باالعتبار النفمات  -52المادة 

ور المسترد الضرورٌة التً ٌكون المستؤجر لد تحّملها شخصٌاً الجراء أعمال الترمٌم فً المؤج
 وكذلن المدة التً انمضت على أعمال الترمٌم.

 

 -53المادة 
ٌمصد بالعمد ذي البدالت الهالكة العمد الذي بموجبه ٌجٌز مالن العمار لشخص آخر إلامة  - 1

إنشاءات أو أبنٌة على العمار المذكور من ماله الخاص لماء استثمارها مدة من الزمن لماء بدالت 
 محددة فً العمد.

وما بعد لؤلحكام  23/7/1992تخضع عمود اإلٌجار ذي البدالت الهالكة المعمودة اعتباراً من  - 2
 الواردة فٌها.

وكذلن عمود اإلٌجار التً أجراها المستثمر على اإلنشاءات أو األبنٌة مع أشخاص ثالثٌن على أن ال 
 تتعدى مدتها مدة العمد األساسً.



مدة ثبلث سنوات ابتداًء من  23/7/1992ت الهالكة المعمودة لبل تمدَّد عمود اإلٌجار ذي البدال - 3
تارٌخ العمل بهذا المانون إذا كانت المدة األساسٌة لد انتهت لبل العمل به. وإذا كانت مدتها األساسٌة 

 لم تنته بعد فٌبمى معموالً بها لحٌن انتهاء هذه المدة.
ألحكام هذا  23/7/1992شخاص الثالثٌن لبل تخضع عمود اإلٌجار المعمودة بٌن المستثمر واأل - 4

 المانون.
، 23/7/1992إذا كان المستثمر ٌشؽل البناء أو أي لسم منه وكان اإلشؽال ٌعود إلى ما لبل  - 5

 فإن المستثمر ٌعتبر مستؤجراً وتسري علٌه أحكام هذا المانون.
 

خبلفاً ألي نص آخر، ال تعتبر باطلة عمود اإلٌجارات المتعلمة بؤماكن تحوي  -54المادة 

مخالفات لموانٌن البناء أو التنظٌم المدنً إال إذا كانت هذه المخالفات ؼٌر لابلة للتسوٌة بموجب 
 الموانٌن النافذة.

إزالة المخالفة من لبل  إال أنه فً الحالة األخٌرة فإن الحكم بإخبلء المستؤجر ال ٌنفذ إال بالتبلزم مع
 المإجر ولماء تعوٌض ٌدفع للمستؤجر وفك أحكام االسترداد للهدم المنصوص علٌها فً هذا المانون.

 

 -55المادة 
 28/12/2014حتى تارٌخ  160/92ٌمدد العمل بالمانون رلم  - 1
 160/1992تزاد بدالت اإلٌجار الممدة عمبلً بالمانون رلم  1/2/2012اعتباراً من تارٌخ  - 2

 %.12.8بنسبة  31/1/2012والسارٌة بتارٌخ 
تعتبر الزٌادة المدفوعة والتً تتجاوز لٌمتها المبلػ على اساس هذه النسبة دفعة على حساب االٌجارة 

 للفترات البلحمة لتارٌخ التسدٌد.
ة ألحكام من هذا المانون تبمى الدعاوى الممامة لبل تارٌخ العمل به خاضع 22مع مراعاة المادة  - 3

 الموانٌن التً ألٌمت فً ظلها.
 

 أحكام مختلفة -الباب الخامس

 

 539ٌعطى المستؤجر المشمول بؤحكام الفمرة )د( من المادة السابعة من المانون رلم  -56المادة 

وتعدٌبلته )إنشاء المإسسة العامة لئلسكان( األفضلٌة المطلمة فً االشتران  24/7/1996تارٌخ 
 بالنظام الخاص باإلٌجار التملكً.

 

بمراسٌم تتخذ فً مجلس الوزراء تحدد عند اإللتضاء دلائك تطبٌك أحكام هذا المانون  -57المادة 

 بناًء على التراح وزٌري العدل والمالٌة.
 

خبلفاً ألي نص مخالؾ، ٌعلّك تطبٌك أحكام مواد هذا المانون المتصلة بالحساب  -58المادة 

المساعدات والتمدٌمات، كما المراجعات المضائٌة فً األساس أو التنفٌذ أو األحكام التً سبك وأن 
ي إلى تحدٌد بدل إٌجار أو إخبلء المستؤجر المعنً بتمدٌمات الصندوق المذكور صدرت والتً تإد

 إلى حٌن دخوله حٌز التنفٌذ.
 

 تلؽى جمٌع األحكام المخالفة لهذا المانون أو ؼٌر المتفمة ومضمونه. -59المادة 



 

 ٌعمل بهذا المانون فور نشره فً الجرٌدة الرسمٌة. -60المادة 

 

 في انصادس/ 3/ سلى حكًا   انُافز االيجاساث لإٌَ - دستٕسيتّ في انًطعٌٕ انمإٌَ

 - انًشاجعت سلى 41/4/3128 تاسيخ 39/3/3128 تاسيخ/ 21/ عذد انشسًيت انجشيذة

 25/4/3128 تاسيخ 3/3128

 

 41/4/3128 بتاسيخ صادس - 4 سلى لشاس

 

 7/5/3128 بتاسيخ انصادسة 27 انعذد انشسًيت انجشيذة في َششِ تى
 
 

 :المستدعون: النواب السادة
زٌاد أسود وناجً ؼارٌوس وخالد الضاهر وعباس هاشم وآؼوب بمرادونٌان ومروان فارس والولٌد 

 .سكرٌة وعبداللطٌؾ الزٌن وعاصم لانصو وأمل أبو زٌد ودوري شمعون ونموال فتوش
 :المانون المطعون فً دستورٌته

 .28/2/2017/ تارٌخ 10الجرٌدة الرسمٌة عدد / الصادر فً 2لانون االٌجارات النافذ حكماً رلم 
 

 إن المجلس الدستوري،
، برئاسة رئٌسه عصام سلٌمان وحضور نائب الرئٌس طارق 30/3/2017الملتئم فً ممره بتارٌخ 

زٌاده واألعضاء: أنطوان مسرة، أنطوان خٌر، زؼلول عطٌة، توفٌك سوبره، سهٌل عبد الصمد، 
 .وتؽٌب أحمد تمً الدٌن بداعً المرضصبلح مخٌبر ودمحم بسام مرتضى 

 من الدستور، 19وعمبلً بالمادة 
وبعد االطبلع على ملؾ المراجعة وسائر المستندات المرفمة بها، وعلى تمرٌر العضو الممرر 

 ،22/3/2017المإرخ فً 
وبما ان السادة النواب المذكورة أسماإهم أعبله تمدموا بمراجعة سجلت فً للم المجلس الدستوري 

 ، ترمً الى ولؾ العمل بالمانون المطعون فً دستورٌته وابطاله،14/3/2017بتارٌخ 
 :وبما ان السادة النواب الذٌن تمدموا بالمراجعة أدلوا باألسباب اآلتٌة

إن المانون المطعون فً دستورٌته خالؾ المانون الدستوري والمبادئ الدستورٌة واالتفالٌات الدولٌة 
 لمولعة منه والمكرسة فً ممدمة الدستور اللبنانً،المنضم الٌها لبنان وا

لم ٌلتزم المجلس النٌابً بمرار المجلس الدستوري بتؤمٌن حك السكن وتوفٌره، وهو ذو لٌمة 
 دستورٌة وشرط أساسً لتحمٌك األمن االجتماعً،

سكن، إن المانون المطعون فً دستورٌته خالؾ حمولاً أساسٌة ومنها عدم المحافظة على الحك فً ال
والمجلس الدستوري ملزم باجراء الرلابة الدستورٌة المتعلمة بهذه المواد التعدٌلٌة وباتصالها بمجمل 

 :مواد المانون لترابط المواد ببعضها
فً رلابة المواد المانونٌة لضمان والحماٌة الدستورٌة وتؤمٌنها وتطبٌمها فً المواد التعدٌلٌة 

 طالها جزئٌاً وكلٌاً،وباتصالها ببالً مواد المانون، وإب



عدم جواز تعدٌل أو الؽاء فً لوانٌن الحمة، النصوص النافذة السابمة والضامنة لهذه الحرٌات 
 .والحموق األساسٌة للسكن

/ من 57و 51/ المعدلة من المانون المطعون فٌه، لمخالفتها المادتٌن /60و 58و 3إبطال المواد /
/ الصادر فً 646نشر ونفاذ المانون، وللمانون رلم /الدستور، ولتعلٌك المانون على شرط بعد 

2/6/1997 . 
إبطال المانون جزئٌاً وكلٌاً، لمخالفته حمولاً أساسٌة ومنها عدم المحافظة على حك السكن ذي المٌمة 

من ممدمة الدستور وضرب المساواة فً « ي»، «ط»، «ز»، «ج»الدستورٌة ومخالفة الفمرات 
ع المواطنٌن دون اي تمٌٌز، مخالفة لبلنماء المتوازن ومخالفة المكانٌة الحموق والواجبات بٌن جمٌ

السكن على اي جزء من االراضً اللبنانٌة، وضرباً لمٌثاق العٌش المشترن، مخالفة المانون 
من ممدمة الدستور بضرب مٌثاق « ي»، «ط»، «ز»، «ج»المطعون فٌه وتعدٌبلته الفمرات 
 زن والحك فً االلامة على االراضً اللبنانٌة والمساواة أمام المانون،العٌش المشترن واالنماء المتوا

من « ي»ٌضرب المانون المطعون فٌه وتعدٌبلته صٌؽة العٌش المشترن المكرسة فً الفمرة 
 وتهدٌد األمن الوطنً، الممدمة، وجود حوالً ثبلثة مبلٌٌن أجنبً والتؽٌٌر الدٌموؼرافً

 .بٌروت والمحافظات والمناطكالشركات العمارٌة وإفراع مدٌنة 
 .الفرز الطائفً والمذهبً وتهدٌد األمن الوطنً

مخالفة المانون المطعون فٌه وتعدٌبلته الدستورٌة لناحٌة إنصاؾ المالكٌن وعدم إعطاء المستؤجرٌن 
التً توجب العدالة االجتماعٌة والمساواة فً « ج»/ من الدستور والفمرة 7حمولهم، ال سٌما المادة /

 حموق والواجبات بٌن جمٌع المواطنٌن دون تماٌز وتفضٌل،ال
إبطال المانون المطعون فٌه وتعدٌبلته لمخالفته االتفالٌات الدولٌة وممدمة الدستور: مخالفة االعبلن 
العالمً لحموق االنسان والمعهد الدولً الخاص بالحموق المدنٌة والسٌاسٌة والعهد الدولً الخاص 

االجتماعٌة والمضائٌة، ومخالفة االتفالٌة الدولٌة للمضاء على جمٌع أشكال بالحموق االلتصادٌة و
التمٌٌز العنصري ومخالفة إتفالٌة المضاء على جمٌع أشكال التمٌٌز ضد المرأة ومخالفة اتفالٌة 

حموق الطفل ومخالفة موجبات الدولة بااللتزام باالتفالٌات الدولٌة وممدمة الدستور والمبادئ 
 .ً المحافظة على حك السكنالدستورٌة ف

/ لتمٌٌزها بٌن المواطنٌن فً األماكن السكنٌة ذاتها، وبٌن 38و 10و 4و 3إبطال المواد المعدلة، /
من ممدمة « ج»األماكن ؼٌر السكنٌة واالماكن السكنٌة، ومخالفة ممدمة المانون وتعدٌبلته للفمرة 

 ./ منه7الدستور والمادة /
لمعدلة، بسبب التمٌٌز بٌن المواطنٌن أنفسهم وبٌنهم وبٌن ؼٌر اللبنانٌٌن / ا10و 4و 3إبطال المواد /

/ المعدلتٌن من المانون 24و 22فً األماكن السكنٌة لبلستفادة من الصندوق، وإبطال المادتٌن /
 .المطعون فٌه للتمٌٌز فً التعوٌض بٌن األماكن السكنٌة وؼٌر السكنٌة التً كانت تعتبر فخمة

/ المعدلتٌن للتمٌٌز بفرض بدالت اٌجار مرتفعة فً األماكن السكنٌة، 38و 20/ إبطال المادتٌن
وإعفاء المستؤجرٌن أو دفعهم زٌادات بدالت اٌجار رمزٌة فً األماكن ؼٌر السكنٌة، مخالفة للفمرة 

 ./ منه7من ممدمة الدستور والمادة /« ج»
لضمانات المعطاة للمستؤجرٌن فً / المعدلتٌن لمخالفتهما مبدأ إنماص ا10و 3إبطال المادتٌن /

المحافظة على حك السكن والمساواة أمام المانون والعدالة االجتماعٌة المنصوص عنهما فً الفمرة 
 ./ منه7من ممدمة الدستور والمادة /« ج»

التمٌٌز بٌن المواطنٌن أمام المانون فً االستفادة من الصندوق والحساب ومخالفة مبدأ المساواة بٌن 
 ./ من الدستور7من الممدمة والمادة /« ج»نٌن المنصوص عنه فً الفمرة المواط



/ المعدلتٌن من المانون لحرمان ؼٌر اللبنانٌٌن من الصندوق والحرمان من 22و 4إبطال المادتٌن /
كافة التعوٌضات، مما ٌشكل مخالفة لمبدأ المساواة أمام المانون وللعدالة االجتماعٌة المنصوص 

 ./ منه والتفالٌة المضاء على التمٌٌز العنصري بكافة اشكاله7الدستور والمادة / عنهما فً ممدمة
إبطال المواد المعدلة والمانون برمته، لعدم المساواة بٌن المواطنٌن أمام المانون ولمخالفة العدالة 

 ./ منه7االجتماعٌة المنصوص عنه فً ممدمة الدستور والمادة /
 .(/ المعدلتان58و 3لً بانشاء الصندوق )المادتان /لتعلٌك المانون على شرط مستمب

المعدلة  60و 58و 55و 3لتعلٌك نفاذه بحك لسم من اللبنانٌٌن وتنفٌذه بحك لسم آخر )المواد 
 .(الجدٌدة

المعدلة  60و 58و 55و 3التمٌٌز فً بدء المهل ؼٌر الموحدة على جمٌع اللبنانٌٌن إستناداً للمواد /
 /. الجدٌدة

مبادئ الدستورٌة فً آنٌة تنفٌذ الموانٌن بعد صدورها، وألنه نص على أربع مهل على لمخالفة ال
األلل لبدء تطبٌمه، وبشكل متنالض بعضها مع بعض، األمر المخالؾ للمبدأ الدستوري فً التطبٌك 

 .اآلنً للمانون بعد صدوره مما ٌإدي الى فراغ تشرٌعً
 .ل السلطات المكرس فً الدستور/ لمخالفتهما مبدأ فص59و 58إبطال المادتٌن /

 .إبطال المانون للتنالض بٌن إنشاء الحساب وإنشاء الصندوق
/ المعدلة من المانون المطعون فٌه لمخالفة 46و 45و 22و 20و 15و 10و 3إبطال المواد /

 .شروط عمد االٌجار وتؽٌٌر شروطه بإدارة منفردة من الدولة
ك السكن، ولمخالفتها مبدأ المساواة والعدالة االجتماعٌة إضعاؾ الضمانات المعطاة للمحافظة على ح

 ./ منه واالتفالٌات الدولٌة7المنصوص عنهما فً ممدمة الدستور والمادة /
 ./ من المانون المطعون فٌه10و 3إستفادة البعض من الصندوق إستناداً للمادتٌن /

 .شرة سنة للبعض اآلخرالتمٌٌز فً التمدٌد لؤلماكن السكنٌة تسع سنوات للبعض واثنتً ع
 ./ المعدلة الجدٌدة20من لٌمة المؤجور إستناداً الى المادة /÷ 4تحدٌد بدالت اٌجار مبالػ فٌها بلؽت 

/ ودون 24/ و22الى المادتٌن / المعدلة وجعله رمزٌاً إستناداً  22تخفٌض التعوٌض استناداً للمادة /
/، وهً أسباب كافٌة لوحدها بتهجٌر 22ة // من الماد4اي تعوٌض لؤلجانب إستناداً الى البند /

 .ملٌون مواطن
 ./46و 45نفمات ترمٌم البناء كافٌة لوحدها لتهجٌر ملٌون لبنانً، إستناداً الى المادتٌن /

المعدلة، لتمٌٌزها فً تطبٌك المانون استناداً الى نوع الدعوى، إذ  55و 32و 22إبطال المواد /
ٌطبك لانون االٌجارات المدٌم على لسم آخر، وهنان لسم ال ٌطبك علٌه اي لانون للفراغ المانونً، 

 22ادة فمرة د/ والم 32ولمخالفة مبدأ دستوري بعدم وضوح المانون وتنالضه، وإبطال المادة /
 ./ من الدستور20معدلة لمخالفتهما مبدأ فصل السلطات المنصوص علٌه فً المادة /

، ولمخالفتهما 160/92/ من لانون 5/ المعدلة للتنالض الوالع فً نصها والمادة /29إبطال المادة /
لمادة مبدأ المساواة أمام المانون ومبدأ العدالة االجتماعٌة المنصوص عنهما فً ممدمة الدستور وا

 ./ منه7/
إبطال اللجنة لعدم دستورٌة تؤلٌفها وخروجها عن صبلحٌاتها وإختصاصها فً تعٌٌن موجب العمد 

 ./الفمرة األخٌرة المعدلة 18و 13و 7المنصوص عنه فً المواد /
 .عدم دستورٌة تؤلٌؾ اللجنة بعد تعدٌلها، وعدم توفر المواصفات المضائٌة فً أعضائها

 فصل السلطات، ومبدأ الحك فً اللجوء الى المحاكممخالفة اللجنة مبدأ 
/ من االعبلن العالمً 8/ من الدستور والمادة /20الوطنٌة المختصة النصافه، إستناداً الى المادة /

 لحموق االنسان،



لجهة فرض مصارٌؾ تعجٌزٌة على المستؤجرٌن للوصول الى حمولهم مخالفة للحك وللمبدأ 
 فً المطالبة المضائٌة والوصول الى حموله دون تكلفة،الدستوري المكرس لكل مواطن 

لعدم اختصاص اللجنة فً تعٌٌن بدل االٌجار وفً البطبلن المطلك لعمود االٌجار على مسإولٌة       
 .الدولة لتؽٌٌر الشروط المتفك علٌها فً المانون المطعون فٌه

 
 بناًء على ما تمّدم

 :فً الشكل
اثنً عشر نائباً وردت ضمن المهلة المحددة فً الفمرة األخٌرة من بما أن المراجعة الممدمة من 

 .مستوفٌة جمٌع الشروط الشكلٌة، فهً ممبولة شكبلً  250/1993/ من المانون رلم 19المادة /
 :فً األساس

 :من الدستور التً جاء فٌها 19بما ان صبلحٌات المجلس الدستوري ُحددت فً المادة 
 .....»دستورٌة الموانٌن ٌنشؤ مجلس دستوري لمرالبة«

/ المتعلك بإنشاء المجلس نصت على ما 250/ الفمرة األولى من المانون رلم /18وبما ان المادة /
ٌتولى المجلس الدستوري الرلابة على دستورٌة الموانٌن وسائر النصوص التً لها لوة »ٌلً: 

 ،«المانون
 ً  .للرد فٌكون أي طلب خارج عن اختصاص المجلس الدستوري مستوجبا

 :وبما انه ٌتوجب معالجة األسباب المدلى بها فً المراجعة على التوالً
 

 :انتهان حك السكن كمبدأ ذي لٌمة دستورٌة -أوالً 

أوردت مراجعة الطعن ان المانون المطعون فٌه لد خرق حك السكن وخالفه كمبدأ ذي لٌمة 
 .دستورٌة

)الطعن فً دستورٌة  6/8/2014تارٌخ  6/2014وبما أن المجلس الدستوري فً لراره الرلم 
( اعتبر أن 26/6/2014من الجرٌدة الرسمٌة تارٌخ  27لانون االٌجارات المنشور فً ملحك العدد 

توفٌر السكن للمواطن هدؾ ذو لٌمة دستورٌة ٌنبؽً على السلطتٌن االشتراعٌة واالجرائٌة رسم »
وعدم االكتفاء بتنظٌم العبللة بٌن المإجر السٌاسات ووضع الموانٌن اآلٌلة الى تحمٌك هذا الهدؾ، 

والمستؤجر، وان تنظٌم هذه العبللة هو من صبلحٌات السلطة االشتراعٌة وٌعود لها حك التمدٌر، 
ولٌس من صبلحٌات المضاء الدستوري النظر فً المبلءمة، ؼٌر انه من ؼٌر الجائز للمشترع ان 

الموانٌن خاضعة لرلابة المضاء الدستوري من ٌتجاوز الضمانات التً نص علٌها الدستور، وتبمى 
أجل الحفاظ على هذه الضمانات، وأن على السلطة االشتراعٌة التوفٌك فً التشرٌعات بٌن الحك 

بالملكٌة والحك بالسكن وذلن من خبلل عدالة متوازنة لد ال تخلو من ثؽرات وشوائب فً وسائلها 
دؾ تحمٌك عدالة متوازنة، وأن أي تمٌٌز تفضٌلً وتطبٌماتها، وأن المانون، المطعون فٌه وضع به

لوضع مبالػ فٌه ٌشكل خرلاً لمبدأ المساواة، وأن تباٌن الوضع بٌن المالن والمستؤجر هو فً طبٌعته 
ووزنه ٌبرر التباٌن فً المعاملة، وأن المساواة تعنً أن ال تستفٌد جماعة من منفعة مبالػ فٌها، وأن 

ػ فٌه من لانون عام، وأن مبدأ المساواة ٌشتمل على مبادئ خاصة تتعرض جماعة أخرى لؽبن مبال
فً مجال محدد أو فً حال تمٌٌز اٌجابً بهدؾ تصحٌح وضع اجتماعً وبخاصة ضمان المشاركة 

فً الحٌاة العامة ولٌس فً لضاٌا مرتبطة بحك الملكٌة والسكن، وأن المانون المطعون فٌه ٌسعى 
تنالضة وسلبٌات متراكمة وأوضاع هً أساساً ؼٌر حمولٌة وؼٌر الى معالجة متوازنة بٌن مصالح م

دستورٌة أحٌاناً، ما ٌوجب مماربة دستورٌة متكاملة ومتوازنة وعمبلنٌة، وأن المانون المتوازن بٌن 
مصالح متباٌنة لد ٌحد من حموق دستورٌة ولكن لهدؾ رشٌد وضروري انطبللاً من لٌم ومرجعٌات 



وأن التوازن بٌن مصالح متباٌنة ٌخضع ألربعة عناصر ضرورٌة فً  ومن خبلل مماربة متوازنة،
كل مماربة متوازنة، وهً هدؾ مشروع وللصالح العام، تحمٌك الؽاٌة المرجوة أو على األلل 

وأن التوازن بٌن المصالح  المساهمة فً تحمٌمها، الضرورة والتوازن من ناحٌة الكلفة والمنافع
تخبلص نتٌجة معمولة والموازنة فً كل لضٌة متنازع علٌها، ٌتطلب ممارنة المصالح بهدؾ اس

وتحدٌد فضائل كل لرار بالحك مع األخذ بعٌن االعتبار الظروؾ الخاصة فً كل حالة، وأن كل 
توازن متبلزم مع درجة ممبولة من التضحٌة، والتً هً فً حاالت شائكة ومعمدة، وسٌلة من 

 .«وسائل تحمٌك مبادئ حموق االنسان
أنه فً ضوء الحٌثٌات السابمة لرر المجلس الدستوري فً لراره السابك المشار الٌه رد وبما 

 فٌه، مع العدالة االجتماعٌة والمساواة، األسباب المدلى بها ولتذان لجهة تعارض المانون المطعون
نه لم وبما أنه ال ٌسع المجلس الدستوري فً الطعن الراهن إال ان ٌتبنى الحٌثٌات السابمة نفسها أل

ٌجد خرلاً ومخالفة لممدمة الدستور وللمادة السابعة منه ولبلتفالات الدولٌة المنضوي لبنان تحت 
لوائها، ولم ٌبٌن الطاعنون كٌؾ ٌخرق المانون المطعون فٌه العٌش المشترن واالنماء المتوازن 

هذه الجهات عامة  وٌإدي الى تهجٌر اللبنانٌٌن والى الفرز الطائفً والمذهبً، وبمٌت ألوالهم لكل
 وؼٌر مإٌدة بؤي دلٌل،

وبما أن مراجعة الطعن لم تبٌن كٌؾ ٌمكن ان ٌإدي المانون المطعون فٌه الى إفراغ بٌروت 
 والمحافظات والمناطك من اللبنانٌٌن ضرباً للعٌش المشترن واألمن االجتماعً،

بٌّن ان الحرٌات والحموق وبما ان المجلس الدستوري فً لراره السابك المنوه به بشؤن حك السكن 
األساسٌة التً ضمنها الدستور لم تخرق بالمانون المطعون فٌه، وهذا ما ٌنطبك أٌضاً على الطعن 
الراهن، وخاصة ان ال حموق مكتسبة فً عمود االٌجارات الممددة، فالحك بالسكن ٌجب أن توفره 

للبنانً الذي هو، وفك الفمرة )و( الدولة ولٌس المالن، ومن ضمن األسس التً لام علٌها االلتصاد ا
 ،«نظام التصادي حر ٌكفل المبادرة الفردٌة والملكٌة الخاصة»من ممدمة الدستور، 

وبما ان ما سبك من حٌثٌات ٌبٌّن أن ال خرق ومخالفة لبلتفالات الدولٌة المنضوي فٌها لبنان بشؤن 
ن فً دستورٌته لد تعارض لهذه التمٌٌز ضد المرأة وحموق الطفل، لذلن ال ٌكون المانون المطعو

 .الناحٌة والدستور
 

 ً التمٌٌز بٌن المواطنٌن فً األماكن السكنٌة ذاتها، وبٌن األماكن ؼٌر السكنٌة وبٌن األماكن  -ثانٌا

 .السكنٌة التً كانت تعتبر فخمة
 وبما أن المانون المطعون فٌه مٌّز بٌن أصحاب مراكز ووضعٌات لانونٌة مختلفة،

نون المطعون فٌه لد وضع أحكاماً لانونٌة متباٌنة لفئات المستؤجرٌن بحسب أوضاعهم، وبما أن الما
 والمتعلك بؤولوٌات السٌاسات العامة، وفً ضوء حك التمدٌر المترون للسلطة االشتراعٌة

 .لذلن ال ٌكون المانون المطعون فٌه لهذه الناحٌة لد خرق مبدأ المساواة الذي ضمنه الدستور
 

 ً  :مٌٌز بٌن اللبنانٌٌن وؼٌر اللبنانٌٌن والتمٌٌز العنصريالت -ثالثا

/ من المانون المطعون فٌه حرمتا ؼٌر اللبنانٌٌن 22و 4بما أن مراجعة الطعن أوردت ان المادتٌن /
 من مساهمة الصندوق، وأضٌؾ فً التعدٌبلت األخٌرة حرمانهم من التعوٌضات كلها،

ال ٌستفٌد من تمدٌمات هذا الصندوق المستؤجر ؼٌر »أنه: / المنوه بها نصت على 4وبما ان المادة /
 ،«اللبنانً

ٌهدؾ هذا »وبما ان المادة الثالثة من المانون المطعون فٌه فً فمرتها الثانٌة نصت على أنه 
الصندوق الى مساعدة جمٌع المستؤجرٌن المعنٌٌن بهذا المانون الذٌن ال ٌتجاوز معدل دخلهم 



األدنى الرسمً لؤلجور وذلن من طرٌك المساهمة فً دفع الزٌادات الشهري خمسة أضعاؾ الحد 
« ً ً »أو  «كلٌا  ،«حسب الحالة التً تطرأ على بدالت اٌجاراتهم تنفٌذاً ألحكام هذا المانون« جزئٌا

وبما أن المانون المطعون فٌه مٌّز بشؤن اللبنانٌٌن بحسب مداخٌلهم شرطاً لمساهمة الصندوق، اي 
كز وموالع لانونٌة مختلفة لجهة المداخٌل الشهرٌة، وهذا التمٌٌز ٌندرج فً مٌّز بٌن أصحاب مرا

اطار مساعدة ذوي المداخٌل المتدنٌة الذٌن ال لدرة لهم على دفع ما ٌترتب علٌهم من أعباء مالٌة، 
نتٌجة دخول المانون المطعون فٌه حٌز التنفٌذ، وبالتالً ٌندرج هذا التمٌٌز فً إطار السعً لتحمٌك 

وازن اإلجتماعً والعدالة االجتماعٌة التً نصت علٌها ممدمة الدستور، وال ٌتعارض مع المساواة الت
 التً ضمنها الدستور،

وبما انه ال ٌجوز تطبٌك مبدأ المساواة بٌن اللبنانً واألجنبً، لجهة الحصول على مساعدة من 
مٌل الخزٌنة العامة أعباء دفع الصندوق، لكونهما ال ٌمعان فً المركز المانونً نفسه، وال ٌجوز تح

 مساعدات مالٌة للمستؤجرٌن ؼٌر اللبنانٌٌن،
وبما أن االعبلن العالمً لحموق االنسان واالتفالات الدولٌة أخذت باالعتبار أوضاع الدول الخاصة، 

 ولم تتناول الحموق بشكل مجرد عن األوضاع الوالعٌة للدول وامكاناتها المادٌة،
ز بٌن اللبنانٌٌن أنفسهم لجهة االستفادة من الصندوق المنصوص علٌه فً المانون لذلن ال ٌعتبر التمٌٌ

المطعون فً دستورٌته، وال التمٌٌز بٌنهم وبٌن األجانب، مخالفاً للدستور وللمعاهدات الدولٌة 
ولبلعبلن العالمً لحموق االنسان، فللمواطن حموق على دولته تختلؾ عن حموق األجنبً، وهذا ال 

ممن هم فً وضع  طلماً فً اطار التمٌٌز العنصري، فالمانون المطعون فٌه لم ٌمنع األجانب،ٌندرج م
 لانونً، من السكن على األراضً اللبنانٌة،

من المانون المطعون فً دستورٌته، نصت على استرداد المؤجور للضرورة  22وبما أن المادة 
الامة بناء جدٌد مكانه، لماء تعوٌض حدده العائلٌة أو ألجل هدم البناء الذي ٌمع فٌه المؤجور، و

 المانون فً كلتً الحالتٌن،
، إستثنت المستؤجرٌن ؼٌر اللبنانٌٌن من 22وبما أن الفمرة الرابعة من المادة نفسها، أي المادة 

 التعوٌض فً الحالتٌن المذكورتٌن أعبله،
 علمة بالكرامة االنسانٌة،وبما أن االعبلن العالمً لحموق االنسان ٌضمن الحموق والحرٌات المت

 وبما أن المانون المطعون فٌه لم ٌحرم ؼٌر اللبنانً من حك السكن على األراضً اللبنانٌة،
وبما أن هذا االستثناء من التعوٌض ال ٌتعارض مع االعبلن العالمً لحموق االنسان وال مع ممدمة 

المطعون فً دستورٌته ؼٌر مخالفة من المانون  22الدستور، لذلن تكون الفمرة الرابعة من المادة 
 .للدستور

 

 ً  :تعلٌك المانون على شرط مستمبلً بانشاء الصندوق -رابعا

بما أن المانون المطعون فٌه أنشؤ صندولاً هو حساب مدٌن لبلٌجارات السكنٌة المشمولة بؤحكامه من 
/ منه األحكام المتعلمة بالحساب لحٌن دخول الصندوق حٌّز 58المادة الثالثة منه، وعلّك فً المادة /

 التنفٌذ، فبل ٌكون فً األمر مخالفة دستورٌة وال ٌتعارض ذلن مع نص المادة 
من المانون التً تنص على أنه ٌعمل به فور نشره فً الجرٌدة الرسمٌة، ما ٌعنً أنه ٌُعمل  /60/ 

التً علمت تطبٌك أحكام المواد المتصلة بحساب المساعدات  58 بالمانون فور نشره بما فٌه المادة 
وال  60والمادة  58وبالتالً ال ٌكون ثمة تنالض بٌن المادة  ... والتمدٌمات كما المراجعات المضائٌة

 .سٌما ان هذا التعلٌك مجرد تدبٌر اجرائً
 



 ً  58و 55و 3التمٌٌز فً بدء المهل ؼٌر الموحدة على جمٌع اللبنانٌٌن إستناداً للمواد / -خامسا

 :/ من المانون المطعون فٌه61و
واحدة بما أن المانون المطعون فً دستورٌته حدد مهبلً مختلفة لوضعٌات دعاوى لانونٌة مختلفة ال

 عن األخرى،
وبما أن تحدٌد هذه األحكام المانونٌة ٌدخل فً دائرة التشرٌع المترون للسلطة االشتراعٌة، لذلن ال 
ٌُعتبر تحدٌد هذه المهل المختلفة من حالة الى أخرى تمٌٌزاً بٌن اللبنانٌٌن، وال ٌشكل بالتالً انتهاكاً 

 .للدستور
 

 ً مخالفتهما مبدأ الفصل بٌن السلطات، المكرس فً / ل59و 58طلب إبطال المادتٌن / -سادسا

 :الدستور
/ منه، كما 58بما أن أحكام المانون المتعلمة بالصندوق ُعلمت حتى دخوله حٌٌز التنفٌذ فً المادة /

لهذا المانون أو ؼٌر المتفمة ومضمونه، فبل ٌكون فً  / ألؽت جمٌع األحكام المخالفة59وأن المادة /
/ منه 6خرق لمبدأ الفصل بٌن السلطات المكرس دستورٌاً، طالما أن المادة /األمر مخالفة أو أي 

تخضع إدارة أموال هذا الصندوق بما فً ذلن أصول االنفاق والجباٌة لنظام مالً »نّصت على أن: 
 .«ٌصدق بمرسوم ٌتخذ فً مجلس الوزراء بناء على إلتراح وزٌر المالٌة

ً إعطاء السلطة التنفٌذٌة من لبل السلطة االشتراعٌة حك وبما أنه ال خرق وال مخالفة دستورٌة ف
إصدار نظام مالً ٌصدق بمرسوم فً مجلس الوزراء، ألن مثل هذا النظام المالً ٌتطلب أحكاماً 
تمنٌة وفنٌة هً أبعد ما تكون عن متناول السلطة االشتراعٌة، األمر المتعارؾ علٌه فً األنظمة 

 الدٌممراطٌة البرلمانٌة،
ن النظام المالً للصندوق ٌندرج فً اطار المراسٌم التنظٌمٌة التً ٌتطلبها وضع الموانٌن وبما أ

 موضع التنفٌذ،
 وبما أن المراسٌم التنظٌمٌة تدخل فً إطار صبلحٌات السلطة اإلجرائٌة،

 علمت المراجعات المضائٌة وتنفٌذ المرارات رٌثما ٌبدأ العمل بتمدٌمات الصندوق، 58وبما أن المادة 
من المانون المطعون فً دستورٌته ال عبللة له بمبدأ الفصل  59و 58وبما أن ما ورد فً المادتٌن 

 بٌن السلطات،
 .لذلن ٌكون طلب اإلبطال بسبب انتهان مبدأ الفصل بٌن السلطات فً ؼٌر محله

 

 ً  :التنالض بٌن إنشاء الحساب وإنشاء الصندوق -سابعا

ٌُنشؤ حساب مدٌن »الثة من المانون المطعون فٌه نصت على أنه: بما أن الفمرة األولى من المادة الث
لبلٌجارات السكنٌة المشمولة بؤحكام هذا المانون )ٌشار الٌه فً هذا المانون بالصندوق( خبلل أربعة 
أشهر من تارٌخ نشر هذا المانون، وٌكون تابعاً لوزارة المالٌة وتمسن حساباته لدى مدٌرٌة الخزٌنة 

 .«ةفً هذه الوزار
لذلن ال تنالض بٌن الحساب والصندوق، وال خرق وال مخالفة دستورٌة، طالما أن النص واضح 

 .كفاٌة
 

 ً تؽٌٌر شروط عمد االٌجار بارادة منفردة من الدولة، وإنماص الضمانات المعطاة  -ثامنا

من لٌمة المأجور وتخفٌض التعوٌض ÷ 4للمستأجرٌن وتحدٌد بدالت اٌجار مبالػ فٌها بلؽت 
 :وجعله رمزٌاً، وارتفاع نفمات الترمٌم فً البناء



بما أن المشترع ٌتدخل فً تعدٌل شروط التعالد األصلً، وخاصة بعد التمدٌد وإستمرار لوانٌن 
االٌجارات االستثنائٌة لمدة تفوق سبعٌن عاماً، لتحمٌك التوازن بٌن موجبات وحموق الفرٌمٌن فً 

اعٌة وله أن ٌحدد النسبة من لٌمة المؤجور، وله أن ٌحدد مسؤلة تعتبر من صمٌم صبلحٌاته االشتر
المٌمة النسبٌة للتعوٌض، وأن ٌحدد من ِمن الفرٌمٌن ٌتحمل نفمات ترمٌم البناء، كل ذلن عمبلً بمبدأ 

المواءمة، مما ٌخرج هذه األمور عن إختصاص المجلس الدستوري، ألنها ال تشكل خرلاً أو مخالفة 
 .للدستور

 

 ً دستورٌة اللجنة فً تألٌفها وعدم توافر المواصفات المضائٌة فً أعضائها، ومخالفة عدم  -تاسعا

 :مبدأ الفصل بٌن السلطات، ولمبدأ حك كل إنسان فً اللجوء الى المحاكم الوطنٌة إلنصافه
أبطل األحكام المتعلمة باللجنة لعدم توافر  6/2014بما أن المجلس الدستوري فً لراره السابك رلم 

 ت المضائٌة فٌها وألن أحكامها كانت مبرمة وؼٌر لابلة ألٌة مراجعة،الضمانا
وأحاط اللجنة بالضمانات  وبما أن المانون الحالً المطعون فٌه إستجاب لمرار المجلس الدستوري

الكافٌة لجهة درجة الماضً الذي ٌترأسها ولجهة المواصفات التً ٌجب أن تتوافر فً أعضائها 
 للمراجعة،ولجهة إخضاع لراراتها 

وبما أن تؤلٌؾ لجان شبه لضائٌة ولجان إدارٌة ذات صفة لضائٌة، أمر ال ٌخالؾ الدستور طالما 
من الدستور، وال  20تتوافر فً تؤلٌفها وفً أعضائها الضمانات المضائٌة المشار إلٌها فً المادة 

مدت فٌها المنازعات ٌخالؾ مبدأ فصل السلطات، وخاصة فً الدولة الدٌممراطٌة البرلمانٌة التً تع
 .المحتوٌة على دلائك فنٌة وإلتصادٌة وإجتماعٌة وسواها

وبما أن اللجنة أصبحت محصنة لضائٌاً بعد التعدٌبلت التً طرأت على أحكامها فً المانون 
/ من 8المطعون فٌه، فبل ٌكون ثمة خرق أو مخالفة للدستور اللبنانً فً مادته العشرٌن، وال للمادة /

 العالمً لحموق االنسان،اإلعبلن 
 ولها بالتالً أن تعٌن بدل االٌجار فً ضوء األحكام الواردة فً المانون،

 

فرض مصارٌؾ تعجٌزٌة على المستأجرٌن للوصول الى حمولهم مخالفة للمبدأ  -عاشراً 

 :الدستوري فً حك كل مواطن فً المطالبة المضائٌة والوصول الى حموله دون تكلفة
فً لبنان لٌست مجانٌة، وإن كانت هذه المجانٌة هدفاً مشروعاً ٌتوجب السعً لتحمٌمه بما أن العدالة 

تشرٌعٌاً، وطالما أن هنان لانوناً ٌحدد الرسوم المضائٌة، وطالما أن الدستور لم ٌنص على أن العدالة 
 .فً لبنان هً دون كلفة، فبل ٌكون ثمة خرق أو مخالفة للدستور

 لهذه األسباب
 ةوبعد المداول

 ٌمرر المجلس الدستوري باجماع األعضاء الحاضرٌن
 

 :فً الشكل -أوالً 

 .لبول المراجعة الواردة ضمن المهلة المانونٌة مستوفٌة جمٌع الشروط الشكلٌة المطلوبة
 

 :فً األساس -ثانٌاً 

 .رد المراجعة لؤلسباب المبٌنة أعبله
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