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 91>2 ايهىل :2 ثتبريخ  انصبدر االسكبٌ قبَىٌ تؼذيم

 
 والتعاونٌات اإلسكان وزارة بإلؽاء ٌتعلك فٌما 7/8/2000 فً الصادر 247 رلم المانون راجع* 

Date  Number Type Description 

8/12/1965 58/1965 Law 
amendment  

Amendment to the Housing law of 17/9/1962 

13/2/1964 15406/1964 Decree Project law permitting the expropriation of lands to house 
Lebanese in need. 

18/7/1970 14942/1970 Decree Exempting buildings erected on lands bigger than 10.000m2 
from height and exploitation restrictions. 

21/12/1973 31/1973 Law Determining the duties, powers and ownership of the ministry 
of housing and cooperatives 

21/2/1975 9748/1975 Decree On the Execution of the housing law provisions 

15/7/1977 14/1977 Decree Establishment of the Housing Bank (مصرف االسكان) 

17/5/1980 6/80 Law Financing and stablishing 20.000 housing unit on all the 
Lebanese territories. 

22/7/1980 3268/80 Decree On the execution of the housing law provisions 

30/12/1980 103/80 Decree Amendments to article 5 and 6 of the law number 6/80 on the 
establishment of 20.000 housing units (extension of the period 
to benefit from FAR increase المر طابق  ) 

31/7/1990 426/90 Decree Amendments to the decrees #3686 and 90 on the execution of 
the housing law provisions 

23/12/1993 283/93 Law Amendments to the decree number 14/77 on the 
establishment of the Housing Bank 

3/10/1994 5738/94 Decree Legalization of the amendments to the Housing Bank Statutes 

31/5/1996 6180/96 BDL Decision Housing Saving/Lending program by Banks 

24/7/1996 539/96 Law Institutionalizing the General Housing Establishment  مؤسسة(

 اإلسكان العامة(

1/7/1998 12425/98 Decree Defining the categories of the beneficiaries of the Housing Law 

7/8/2000 247/2000 Law Merging, abolishing and establishing ministries and councils 
(abolishing the ministry of housing and cooperatives and 
merging its directorates with the ministry of social affairs and 
the ministry of agriculture) 



 
 : نصه االتً المانون الجمهورٌة ربٌس وٌنشر النواب مجلس الر
 

 من -19-18-17-16-15-14-13-12-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1 المواد الؽٌت -1 المادة

 المتواضع الدخل وذوي ، المعوزٌن اسكان بتسهٌل والمتعلك 1962 اٌلول 17 بتارٌخ الصادر المانون
 : التالٌة باالحكام واستبدلت ، اللبنانٌٌن من المحدود الدخل وذوي

 
 : الجدٌدة -1 المادة
 فً المحدود الدخل وذوي المتواضع الدخل وذوي ، المعوزٌن اللبنانٌٌن اسكان تسهٌل المانون هذا من الؽاٌة
 : طرٌك عن وذلن.  والمرى المدن فً مبلبمة مساكن

 .المساكن هذه بناء تؤمٌن -
 . وطوٌلة متوسطة الجال بالتمسٌط شرابها من المستفٌدٌن تمكٌن -
 . اوترمٌمها تحسٌنها او توسٌعها او ، المابمة المساكن لتحوٌر وتسهٌبلت مساعدات تمدٌم -

 مساكن من اخبلإها تمرر منطمة فً مستمرة بصورة 1965 اٌار اول لبل الماطنون اللبنانٌٌن ؼٌر ٌستفٌد
 بدالت لشروط وفما ، استثنابٌة وبصورة فمط االستبجار بطرٌمة ، المعوزٌن لفبة الممررة للمساكن مماثلة
 .والتعاونٌات االسكان وزٌر التراح على بناء الوزراء مجلس فً ٌتخذ بمرسوم تحدد
 ٌرد لم ما المانون هذا احكام من المستفٌدٌن على والبلحمة الحالٌة لبلٌجارات االستثنابٌة الموانٌن تطبك ال

 . الفمرة هذه بالؽاء خاص نص فٌها
 

 21/12/1973 تارٌخ 31/73 رلم للمانون وفما معدلة:  الجدٌدة -2 المادة
 : لبلسكان العامة المدٌرٌة تتولى

 :  وذلن المانون هذا اهداؾ تحمٌك امر -1
 . لبنانٌة عامة هٌبات او عامة مإسسات بواسطة بالبناء - أ

 . اجنبٌة او لبنانٌة خاصة مإسسات او شركات بٌن المنالصة بطرٌمة -ب
 وزٌر وٌمر العمومٌة المحاسبة لانون الحكام وفما المحصورة المنالصة بطرٌمة اصبل المنالصة تتم

 فً نهابٌا الممبولة والمإسسات الشركات لابمة الوزراء مجلس موافمة بعد والتعاونٌات االسكان
 . المنالصة

 اعتماد امكن ، متتالٌتٌن مرتٌن على اٌجابٌة نتٌجة الى اعبله المبٌنة المحصورة المنالصة تإد لم اذا
 . العمومٌة المحاسبة لانون احكام وفما التعالد طرق سابر
 
 التً والخاصة العامة اللبنانٌة والهٌبات للمإسسات الدولة تمدمها مشروطة مساعدات او بمروض - ج
 . الكسب تتوخى ال
 
 فً ترؼب التً والخاصة العامة والهٌبات والمإسسات للشركات الدولة تمدمها مشروطة بمروض - د

 االهداؾ نطاق فً اللبنانٌٌن وعمالها ومستخدمٌها وموظفٌها العضابها تإجر او تباع مساكن بناء
 .المانون هذا فً عنها المنصوص

 
 والمدن المرى فً مساكنهم وتحسٌن لبناء لبلفراد الدولة تمدمها مشروطة مساعدات او بمروض - هـ
 . العابلٌة واالوضاع الصحٌة الشروط مع ٌتناسب بما



 لهذه المخصصة االموال حدود فً السابمة( هـ)و( د)و( ج) الفمرات فً المبٌنة والمساعدات المروض تعٌن
 . الوزراء مجلس فً ٌتخذ بمرسوم اعطابها شروط وتحدد الؽاٌة

 
 االجل طوٌلة لروض بواسطة وذلن المانون هذا ٌشملهم الذٌن والموظفٌن المضمونٌن اسكان تسهٌل -2

 .الؽاٌة لهذه خصٌصا توضع وشروط لنظام وفما ، االجتماعً للضمان الوطنً الصندوق ٌمدمها
 االسكان وزٌري التراح على بناء الوزراء مجلس فً ٌتخذ بمرسوم الفمرة هذه تطبٌك دلابك تحدد

 .االجتماعٌة والشإون والعمل والتعاونٌات
 
 المانون هذا نطاق فً مساعدات او لروضا تعطى التً والشركات والهٌبات المإسسات اعمال مرالبة -3

 .المساعدات او المروض هذه استعمال كٌفٌة لجهة وذلن
 

 : الجدٌدة -3 المادة
 السنوي العابلً دخله ٌتجاوز ال لبنانً كل المحدود الدخل وذوي المتواضع الدخل وذوي بالمعوزٌن ٌمصد
 بالدخل وبفهم االجتماعٌة والشإون العمل وزٌر التراح على بناء الوزراء مجلس فً ٌتخذ بمرسوم ٌعٌن حدا

 . معهما الماطنٌن المتزوجٌن ؼٌر واالوالد والزوجة الزوج دخل العابلً
 لٌمة تتجاوز ال ان على وامكاناته وحاجاته ٌتناسب صحٌا سكنا لماطنه ٌإمن مسكن كل مبلبما مسكنا ٌعتبر

 التراح على بناء الوزراء مجلس فً ٌتخذ بمرسوم ٌعٌن حدا المستفٌدٌن من فبة لكل االرض فً بما المسكن
 . االجتماعٌة والشإون العمل وزٌر

 
 : الجدٌدة -4 المادة
 : المانون هذا فً ذكرها الوارد والخاصة العامة اللبنانٌة والهٌبات بالمإسسات ٌمصد

  . بلدٌة ام كانت حكومٌة ، المستملة المصالح -
 . والمالٌة والتجارٌة والصناعٌة التعلٌمٌة الخاصة المإسسات -
 . واالجراء والمستخدمٌن الموظفٌن وتعاونٌات النمابات -
 . الكسب تتوخى ال التً الهٌبات من وسواها والثمافٌة واالجتماعٌة والخٌرٌة الدٌنٌة الجمعٌات -
 

  وصبلحٌاته االسكان مجلس
 

  21/12/1973 تارٌخ 31/73 رلم للمانون وفما ملؽاة  : الجدٌدة -5 المادة
  21/12/1973 تارٌخ 31/73 رلم للمانون وفما ملؽاة :  الجدٌدة -6 المادة
  21/12/1973 تارٌخ 31/73 رلم للمانون وفما ملؽاة :  الجدٌدة -7 المادة

 
 والتسهٌبلت المساعدات

 
 :  الجدٌدة -8 المادة

 المستحمة االلساط تسدٌد ، لبنانٌة لٌرة ملٌون خمسون الصاها مبالػ حدود فً ، تكفل ان للحكومة زاجٌ -1
 ، المانون هذا نطاق فً المنالصة وبطرٌمة الدولة لطلب بناء المشٌدة الشعبٌة المساكن بٌع ثمن اصل من

 الوزارء مجلس فً ٌتخذ بمرسوم تحدد بشروط ، اجنبٌة او لبنانٌة تؤمٌن شركات بواسطة او مباشرة وذلن
 . االجتماعٌة والشإون العمل وزٌر التراح على بناء
 



 :  للحكومة ٌجاز مخالؾ نص كل من استثناء -2
 . اإللتضاء عند بالتراضً وبٌعها المانون هذا ؼاٌات لتحمٌك البلزمة العمارات استمبلن -أ

 والهٌبات والمإسسات الشركات من ، مساحتها كانت اٌا بالتراضً الخاصة الدولة امبلن بٌع -ب
 وفما الشعبٌة المساكن لبناء تستعمل ان شرط ،( وب أ بند 1 فمرة)  الثانٌة المادة فً عنها المنصوص

 المنصوص العموبات طابلة تحت البٌع عمد فً المعٌنة المدة خبلل فً وذلن ، المانون هذا الحكام
 . المباعة االرض استرداد ذلن فً بما فٌه علٌها

 
 الخاصة الدولة امبلن من مشروطة عٌنٌة مساعدات تمدٌم للحكومة ٌجاز مخالؾ نص كل من استثناء -3

 فً تحصر ان شرط(  ج بند 1 فمرة) الثانٌة المادة فً علٌها المنصوص والهٌبات للمإسسات ، والمستملكة
 .المانون هذا الحكام وفما للمعوزٌن البناء

 
 االجانب تملن لانون مشروع ٌضع الذي 1964 اذار 11 تارٌخ 15740 رلم المرسوم الحكام خبلفا -4

 فً المذكورة والهٌبات المإسسات و الشركات لجمٌع ٌجوز التنفٌذ موضع ، لبنان فً المنمولة ؼٌر لبلموال
 مساحتها بلؽت مهما ، علٌها الشعبٌة المساكن لبناء ، ةمالبلز العمارات تتملن ان المانون هذا من الثانٌة المادة

 ، والتعاونٌات االسكان وزٌر التراح على بناء بمرسوم لها ٌعطى خاص ترخٌص على حصولها بعد وذلن ،
 . العمارات هذه على المساكن لبناء المصوى المهلة خاصة فٌه تحدد

 او اهمال عن بشروطه تمٌده عدم حال فً الترخٌض هذا تمنح التً والهٌبات والمإسسات الشركات تتعرض
 . العمارات هذه لٌمة كامل توازي ان ٌمكن ؼرامة الى نٌه سوء
 لصالح وتستوفً 12 المادة من الثالثة الفمرة فً عنها المنصوص اللجنة لبل من الؽرامات هذه تحدد

 . باالسكان الخاص الصندوق
 
 :   الجدٌدة -9 المادة 
 :  من الشاري ٌعفى -1

 . ٌشترٌه الذي بالمسكن المتعلمة التؤمٌن وفن والتؤمٌن الفراغ رسوم -
 الدوابر فً وتسجٌله المسكن مشترى بمناسبة المنظمة والمستندات العمود على المتوجب الطابع رسم -

 . العمارٌة
 تارٌخ من سنوات عشر لمدة وذلن المذكور المسكن عن المبنٌة االمبلن وضرٌبة االراضً ضرٌبة -

 . المسكن شرابه
 
  من الثانٌة المادة فً علٌها المنصوص والهٌبات والمإسسات الشركات تعفى -2

 هذا الحكام وفما ، تؤجٌره او مسكن بٌع بمناسبة المنظمة والمستندات العمود عن الطابع رسم -
 .المانون

 هذا فً المحددة المساكن وتؤجٌر وبٌع بناء جراء من تجنٌها التً االرباح عن الدخل ضرٌبة -
 .المانون

 العماري التـؤمٌن حال فً الفابدة ضرٌبة -
 
 : من المانون هذا فً علٌها المنصوص والتسهٌبلت المساعدات من المستفٌدٌن جمٌع ٌعفى -3

 . والتسهٌبلت المساعدات هذه من االستفادة بمناسبة المنظمة والمستندات العمود عن الطابع رسم -
 . الدولة لصالح المعطاة العمارٌة بالتؤمٌنات المتعلمة التؤمٌن وفن التؤمٌن رسوم -

 



 : الجدٌدة -10 المادة 
 المادتٌن فً المذكورة االعفاءات من او المساعدات من تستفٌد التً والمإسسات والهٌبات الشركات على

 : السابمتٌن
 لٌام على ، خاصة بصورة تسهر وان له تطبٌما الصادرة واالنظمة المانون هذا باحكام تتمٌد ان -1

 .المانون هذا من 12و 11 المادتٌن فً علٌهم المترتبة بالواجبات المستفٌدٌن
 .الوزراء مجلس فً بشؤنها المتخذة المراسٌم فً حددت لد تكون التً والشروط لبلسعار ترضخ ان -2
 بالمبة 8 تتجاوز فابدة بالتمسٌط المباع المسكن ثمن اصل  من الدفع المإجلة المبالػ عن تستوفى ال ان -3
 . السنة فً
 
 :  الجدٌدة -11 المادة 

 : خاصة بصورة ومنها علٌه المترتبة االلتزامات بجمٌع ٌتمٌد ان المستؤجر او الشاري على
 
 العمد. فً المحددة التوارٌخ فً الثمن تسدٌد -1
 . ذوٌه من ٌعٌل من مع او بنفسه المسكن اشؽال -2
 سواء ، الثانٌة الفمرة فً المذكورٌن ؼٌر اخرٌن اشخاص من جزبٌا ولو المسكن. اشؽال دون الحإول -3

 .  ببدل او مجانا ذلن اكان
 .المإجر أو البابع بحموق ٌمس او لٌمته انماص الى ٌإدي لد حدث كل من وحراسته المسكن صٌانة -4

 بجمٌع الشاري ٌموم وعندما ، البابع لصالح اال المسكن على عٌنً حك اي ترتٌب عن ٌمتنع ان الشاري على
 المطلك الحك صاحب الشاري ٌصبح  وعندبذ ، بذلن ذمة براءة اعطاإه البابع على وجب التزاماته
 .  منه المدفوعة االجور بمٌمة اٌصاال المستؤجر ٌعطى.  كمالن بالتصرؾ

 . اعبله المبٌنة باالمور تعهدا االٌجار او البٌع عمد ٌتضمن ان ٌجب
 

  21/12/1973 تارٌخ 31/73 رلم للمانون وفما معدلة : الجدٌدة -12 المادة
 العمد هذا ابطال ٌطلب ان للبابع جاز السابمة المادة احكام احد او البٌع عمد بنود بؤحد الشاري نكل اذا -1

 المحاسبة تجري ان على وحسابه الناكل الشاري مسإولٌة على بٌعه واعادة شاؼله من المسكن واسترداد
 . البٌع عملٌة انجاز بعد معه النهابٌة

 
 استرداد ٌطلب ان للمإجر حك السابمة المادة احكام احد او االٌجارة عمد بنود بؤحد المستؤجر نكل اذا -2

 . شاؼله من المسكن
 
 لاض من مإلفة لجنة المادة هذه من السابمتٌن الفمرتٌن احكام تطبٌك عن الناشبة الخبلفات جمٌع فً تنظر -3

 بمرسوم اللجنة تعٌن ، االلل على الثالثة الفبة من لبلسكان العامة المدٌرٌة موظفً من عضوٌن ومن ربٌسا
 . المضابٌة الصفة اللجنة لهذه وٌكون.  والتعاونٌات االسكان وزٌر التراح على بناء

 فً االلل على الثالثة الفبة موظفً بٌن من ٌختاران احتٌاطٌان وعضوان احتٌاطً لاض المرسوم فً وٌعٌن
 . لها واحتٌاطٌٌن مماثلة لجنة ، االلتضاء عند محافظة كل فً تعٌن ان وللحكومة.  لبلسكان العامة المدٌرٌة

 
 ، الشرطة او الدرن بواسطة ٌبلػ اشعار بموجب وذلن الٌهما لبلستماع الفرٌمٌن تستدعً ان اللجنة على -4

 على ، اٌام عشرة بمدة ، الدعوة تبلٌػ تارٌخ من ٌبدأ واحد شهر الصاها مهلة فً لرارها تصدر ان وعلٌها
 . المعنٌٌن الفرٌمٌن من كل ٌشؽله الذي البناء



 فً علٌها المنصوص الماهرة االضطرارٌة الحاالت عن ناتجا المعوز نكول كان اذا للجنة ٌجوز ان ؼٌر -
 . نفسها الفمرة فً ذكرها الوراد المساعدات له تمدم ان ، الخامسة المادة من 8 الفمرة

 ان نفسها الحاالت عن ناتجا المحدود الدخل وذي المتواضع الدخل ذي نكول كان اذا للجنة ٌجوز كما -
 للشخص واحدة مرة اال المهلة هذه تعطى وال.  المخالفة االوضاع لتسوٌة اشهر ستة تتجاوز ال مهلة تمنحه
 .الواحد

 
 :  الجدٌدة -13 المادة
 المراجعة طرق من طرٌك اي ٌمبل وال التنفٌذ ومعجل نهابٌا اللجنة عن الصادر االسترداد لرار ٌعتبر
 ٌمع التً التنفٌذ دابرة بواسطة مباشرة تنفٌذه ٌطلب ان الشؤن لصاحب ٌجوز بحٌث التنفٌذٌة الموة له وٌكون
 .صبلحٌتها نطاق ضمن المسكن

 
 :  الجدٌدة -14 المادة
 :  التالٌة النتابج المسكن استرداد على تترتب

 . المسكن هذا على للشاؼل او للمستؤجر او للشاري كان حك اي سموط -1
 والسندات االلساط من بالمبة وعشرٌن وخمسة خمسة بٌن تترواح الدابن لمصلحة ؼرامة استٌفاء -2

 . الؽرامة هذه  اللجنة وتحدد االسترداد لبل استحمت او سددت التً االخرى والدٌون
 فً جدٌد تعالد اي من االستفادة حك من ضده استرداد جرى الذي الشاؼل او المستؤجر او الشاري اسماط -3

 . سنوات خمس لمدة المانون هذا احكام ظل
 امواله جمٌع على عام بامتٌاز وفرعا اصبل الناكل على دٌون من ماله الستٌفاء المإجر او البابع ٌتمتع

 . العمل طوارئ وتعوٌض التماعد ومعاش الصرؾ تعوٌض باستثناء المنمولة وؼٌر المنمولة
 

 :  الجدٌدة -15 المادة
 المانون هذا فً عنها المنصوص االجراءات بجمٌع لام لد البابع ٌكون ان بعد اال بكفالتها الدولة التطالب
 .  المستحمة االلساط الستٌفاء

 
  باالسكان الخاص الصندوق

 : الجدٌدة -16 المادة 
 لوزارة تابعا وٌكون المالٌة وزارة فً الخزٌنة مصلحة لدى حساباته تمسن لبلسكان خاص صندوق ٌنشؤ -1

 . المانون هذا اهداؾ تحمٌك سبٌل فً البلزمة االموال لتؤمٌن وذلن االجتماعٌة والشإون العمل
 :  من الصندوق ورادات تتؤلؾ -2

 . االجتماعٌة والشإون العمل وزارة موازنة فً تلحظ الدولة من سنوٌة مساهمات -أ
 . للتعمٌر الوطنٌة للمصلحة المخصصة والرسوم الضرابب من بالماٌة وعشرون خمسة -ب
 . الوطنً الٌانصٌب من السنة فً واحد اضافً اصدار عابدات- ج
 . لبنان كازٌنو عابدات من االجتماعٌة للمشارٌع ٌعود ما نصؾ - د
  العامة المإسسات من مساهمات - هـ
 . الخاصة لمشارٌعها البلدٌات به تساهم ان ٌمكن ما -و
 .ووصاٌا هبات - ز

 تنزل كما المتوجٌة الدخل ضرٌبة لتحدٌد اساس المتخذة المبالػ من والوصاٌا الهبات هذه لٌمة تنزل
 .الهبات على المفروضة الرسوم من وتعفى االنتمال رسوم لتحدٌد اساسا المتخذة المبالػ من

 



 ٌتخذ بمرسوم ٌصدق مالً لنظام والجباٌة االنفاق اصول ذلن فً بما الصندوق هذا اموال ادارة تخضع -3
 . االجتماعٌة والشإون والعمل المالٌة وزٌري التراح على بناء الوزراء مجلس فً
 

 :  الجدٌدة -17 المادة
 مع انواعها اختبلؾ على الصحٌة الشروط فٌها تتوفر ال التً االكواخ أو االبنٌة اخبلء تمرر ان للحكومة
 . االسكان مجلس رأي استطبلع بعد وذلن ، واالكواخ االبنٌة تلن لشاؼلً مساكن تؤمٌن وجود
 وواالبنٌة االجتماعٌة والشإون العمل وزٌر التراح على بناء الوزراء مجلس فً ٌتخذ بمرسوم تحدد

 . تنفٌذه وكٌفٌة االخبلء وشروط اخبلإها الواجب واالكواخ
 

 . 21/12/1973 تارٌخ 31/73 رلم للمانون وفما معدلة:  الجدٌدة -18 المادة
 نصؾ باالسكان الخاص للصندوق ٌدفعوا ان السابمة المادة الحكام تطبٌما تخلى التً العمارات مالكً على
 . عماراتهم لٌمة على طرأ الذي التحسٌن لٌمة
 ربٌسا لاض من وتإلؾ والتعاونٌات االسكان وزٌر التراح على بناء بمرسوم تعٌن لجنة التحسٌن لٌمة تحدد
 والثانً لبلسكان العامة المدٌرٌة فً االلل على الثالثة الفبة موظفً بٌن من مهندس احدهما  عضوٌن ومن
 . العمارٌة الشإون فً الخبرة اهل من

 فً علٌهاى المنصوص العلٌا اللجنة امام لبلستبناؾ لراراتها وتخضع المضابٌة الصفة اللجنة لهذه ٌكون
 .  المانون فً المبٌنة واالصول المهل ضمن وذلن االنشابٌة للمشارٌع االستمبلن لانون

 الدخل وذوي المعوزٌن اسكان فً للمساهمة المادة هذه الحكام تطبٌما ، المدفوعة المبالػ تخصص
 .المتواضع

 
 وزٌر التراح على بناء الوزراء مجلس فً تتخذ بمراسٌم المانون هذا احكام تطبك:  الجدٌدة -19 المادة
 .  االجتماعٌة والشإون العمل

 

 -2 المادة
 المتعلمة االنظمة احكام من كانساال وانظمة لموانٌن انفاذا تشٌٌدها تمرر التً السكنٌة المجموعات تستثنى -1

 12 تارٌخ 159 رلم االشتراعً المرسوم من 24و 21 المواد بموجب االبٌنة فً المفروضة بالمبلجا
 من 63 الى 49 والمواد ، 1963 آب 23 تارٌخ 13865 رلم المرسوم بموجب والمعدل 1959 حزٌران
 مواصفاتها تحدد جماعٌة مبلجا لها ٌبٌن ان على ، 1961سنة اٌلول 8 فً الصادر 7563 رلم المرسوم
 . الوزارء مجلس فً ٌتخذ بمرسوم

 االنظمة احكام من االسكان وانظمة لموانٌن  انفاذا تشٌٌدها تمرر التً السكنٌة المجموعات تستثنى -2
 20/3/1964 تارٌخ 15838 رلم المرسوم من 10 المادة بموجب االبنٌة فً المفروضة بالمرابب المتعلمة

 . 
 

 . الرسمٌة الجرٌدة فً نشره من التالً الٌوم فً المانون بهذا ٌعمل -3 المادة

 
 ، 1965 سنة االول كانون 8 فً الفٌل سن

 ،حلو شارل الجمهورٌة ربٌس عن صدر
 ،  كرامً رشٌد الوزراء مجلس ربٌس 

 .مبلط وجدي االجتماعٌة والشإون العمل وزٌر



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 وظغ يشزوع قبَىٌ اجبسح استًالك انؼقبراد السكبٌ انهجُبَييٍ انًؼىسيٍ

 يزسىو رقى 28159 - صبدر في 91/1/21>2

 التنفٌذ موضع المحدود الدخل وذوي الوضٌع الدخل وذوي

  المعوزٌن اللبنانٌٌن السكان العمارات استمبلن اجازة لانون مشروع وضع

 
  اللبنانٌة، الجمهورٌة ربٌس ان
  ، منه 58 المادة السٌما اللبنانً الدستور على بناء
 مشروع 26/7/1963  تارٌخ 13466 رلم المرسوم بموجب النواب مجلس على احالت الحكومة ان وبما

 الوضٌع الدخل وذوي المعوزٌن اللبنانٌٌن السكان العمارات استمبلن باجازة المتعلك المكرر المعجل المانون
 . المحدود الدخل وذوي
 .به ٌبت ان دون النواب مجلس الى المشروع هذا احالة على ٌوما اربعٌن من اكثر انمضى انه وبما
 . االجتماعٌة والشإون العمل وزٌر التراح على بناء
 .1964 الثانً كانون 29 بتارٌخ المنعمدة جلسته فً الوزراء مجلس موافمة وبعد
 : ٌؤتً ما ٌرسم

 
 

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

 :  نصه وهذا 26/7/1963 تارٌخ 13466 رلم المرسوم
 

 مجلس توصٌة الى استنادا االجتماعٌة والشإون العمل وزٌر التراح على بناء للحكومة ٌمكن - وحٌدة مادة
 اسكان بتسهٌل المتعلك 1962 اٌلول 17 لانون فً الٌها المشار الؽاٌات لتحمٌك العمارات استمبلن االسكان
.  عامة منفعة ذات الؽاٌات هذه باعتبار المحدود الدخل وذوي الوضٌع الدخل وذوي المعوزٌن اللبنانٌٌن
 وزٌر ٌمارس ان على االستمبلن لانون فً علٌها المنصوص المستعجلة الصفة االستمبلن لهذا وٌكون

 هذا بموجب والنمل العامة االشؽال وزٌر ٌمارسها التً الصبلحٌات جمٌع االجتماعٌة والشإون عملال
 . المانون
 . الرسمٌة الجرٌدة فً نشره فور المانون بهذا ٌعمل

 

 . الرسمٌة الجرٌدة فً المرسوم هذا ٌنشر -2 المادة

 
 ، 1964 شباط 13 فً الذوق
 ، شهاب فإاد الجمهورٌة ربٌس عن صدر
  كرامً رشٌد الوزراء مجلس ربٌس

 

 

 استثُبء انًشبريغ انتُظيًيخ وانىحذاد انسكُيخ في يذيُخ ثيزود يٍ تحذيذ انؼهى وػذد انطىاثق

 يزسىو رقى 11>21 - صبدر في ;2/:/5:>2

 
 اللبنانٌة، الجمهورٌة ربٌس إن



 اللبنانً، الدستور على بناء
 الموضوع المانون مشروع بموجب المعدل 1962 أٌلول 24 بتارٌخ الصادر المدنً التنظٌم لانون على بناء

 ،1963 تموز 26 تارٌخ 13472 رلم المرسوم بموجب التنفٌذ موضع
 بموجب 1969 تموز 29 بتارٌخ المتخذ بٌروت بلدٌة مجلس بؤعمال المابمة اللجنة لرار على االطبلع وبعد
 ،1963 تموز 31 تارٌخ م/1063 رلم اللجنة ربٌس كتاب
 .36 رلم محضر ـ 1969 أٌلول 5 بتارٌخ المتخذ المدنً للتنظٌم االعلى المجلس لرار على االطبلع وبعد
 والنمل، العامة االشؽال وزٌر التراح على وبناء
 ،1970 تموز 1 بتارٌخ الوزراء مجلس موافمة وبعد
 :ٌؤتً ما ٌرسم

 

 Grands  التنظٌمٌة المشارٌع بٌروت مدٌنة فً الطوابك وعدد العلو تحدٌد من تستثنى -1 المادة

Ensembles  .التً تنشؤ فوق مساحة ال تمل عن عشرة آالؾ متر مربع 
وعندما تتعلك هذه المشارٌع بوحدات سكنٌة، ٌجب أن ال ٌتعدى عدد هذه الوحدات المابة فً الهكتار الواحد 

 باالضافة الى المنشآت العامة )ثمافٌة، اجتماعٌة...( التً ٌتطلبها المشروع.
 

ٌتوجب على كل مشروع فرز فً مدٌنة بٌروت تبلػ مساحته أو تزٌد عن خمسة آالؾ متر  -2المادة 

مربع تمدٌم مخطط حجمً ٌفرض عوامل استثمار سطحً وعام تنسجم مع هذا المخطط على أن ال ٌتجاوز 
 ها المشروع.مجموع هذه العوامل لؤلبنٌة المنشؤة بموجب هذا المخطط عوامل استثمار المنطمة الوالع فٌ

 

ٌطبك مضمون المادتٌن االولى والثانٌة على المطع التً تستوفً هذه الشروط بعد ضمها الى  -3المادة 

بعض وتخضع المشارٌع المشار إلٌها فً المادتٌن المذكورتٌن أعبله لموافمة المجلس االعلى للتنظٌم المدنً 
 المسبمة.

 
 

 .الحاجة تدعو حٌث وٌبلػ المرسوم هذا ٌنشر -4 المادة

 
 1970 سنة تموز 18 فً بعبدا       
 حلو شارل: االمضاء       
 الجمهورٌة ربٌس عن صدر       
 الوزراء مجلس ربٌس

 كرامً رشٌد: االمضاء
 والنمل العامة االشؽال وزٌر       
 الجمٌل بٌار: االمضاء       

 

 وانتؼبوَيبد االسكبٌ وسارح ويالكبد وصالحيبد يهبو تحذيذ

 1:>12/21/2 في صبدر - 1:/12 رقى قبَىٌ
 والتعاونٌات اإلسكان وزارة بإلؽاء ٌتعلك فٌما 7/8/2000 فً الصادر 247 رلم المانون راجع* 

 
 النواب مجلس الر



 :نصه االتً المانون الجمهورٌة ربٌس وٌنشر
 

 : من وتتؤلؾ االسكان ولضاٌا وبشإون والتعاونٌات االسكان وزارة تعنى -1 المادة

 لبلسكان العامة المدٌرٌة -
 للتعاونٌات العامة  المدٌرٌة -

 نالطكبٌ انعبيخ انًذٌزٌخ - االول انجبة

 عبيخ احكبو - االول انفصم

 .به المتعلمة واالنظمة والمراسٌم االسكان لانون احكام تنفٌذ لبلسكان العامة المدٌرٌة  تتولى -2 المادة

 

 : التالً بالنص عنه وٌستعاض االسكان لانون من الجدٌدة 2 المادة تلؽى -3 المادة

 :  لبلسكان العامة المدٌرٌة تتولى - الجدٌدة 2 المادة
 : وذلن المانون هذا اهداؾ تحمٌك امر -1

 . لبنانٌة عامة هٌبات او عامة مإسسات بواسطة بالبناء - أ
 .اجنبٌة او لبنانٌة خاصة، مإسسات او شركات بٌن المنالصة بطرٌمة -ب
 وزٌر وٌمر العمومٌة المحاسبة لانون الحكام وفما المحصورة المنالصة بطرٌمة اصبل المنالصة تتم

 فً نهابٌا الممبولة والمإسسات الشركات لابمة الوزراء مجلس موافمة بعد والتعاونٌات االسكان
 .المنالصة

 سابر اعتماد امكن متتالٌتن مرتٌن على اٌجابٌة نتٌجة الى اعبله المبٌنة المحصورة المنالصة تإدي لم اذا
 العمومٌة المحاسبة لانون ألحكام وفما التعالد طرق

 
 ال التً والخاصة العامة اللبنانٌة والهٌبات للمإسسات الدولة تمدمها مشروطة مساعدات او بمروض - ج

 .الكسب تتوخى
 
 بناء فً ترؼب التً الخاصة العامة والهٌبات والمإسسات للشركات الدولة تمدمها مشروطة بمروض- د

 المنصوص االهداؾ نطاق فً اللبنانٌٌن وعمالها ومستخدمٌها وموظفٌها العضابها تإجر او تباع مساكن
 .المانون هذا فً عنها
 
 بما والمدن المرى فً مساكنهم وتحسٌن لبناء لبلفراد الدولة تمدمها مشروطة مساعدات او بمروض - هـ

 .العابلٌة واالوضاع الصحٌة الشروط مع ٌتناسب
 

 المخصصة االموال حدود فً السابمة( هـ)و( د)و( ج) الفمرات فً المبٌنة والمساعدات المروض تعٌن
 .الوزراء مجلس فً ٌتخذ بمرسوم اعطابها شروط وتحدد الؽاٌة لهذه

 
 االجل طوٌلة لروض بواسطة وذلن المانون هذا ٌشملهم الذٌن والموظفٌن المضمونٌن اسكان تسهٌل -2

  الؽاٌة لهذه خصٌصا توضع وشروط لنظام وفما االجتماعً، للضمان الوطنً الصندوق ٌمدمها
 االسكان وزٌري التراح على بناء الوزراء مجلس فً ٌتخذ بمرسوم الفمرة هذه تطبٌك دلابك تحدد

 .االجتماعٌة والشإون والعمل والتعاونٌات
 



 المانون هذا نطاق فً مساعدات او لروضا تعطى التً والشركات والهٌبات المإسسات اعمال مرالبة -3
 .المساعدات او المروض هذه استعمال كٌفٌة لجهة وذلن

 

 المدٌرٌة وتتولى االسكان لانون من الجدٌدة 5 المادة فً عنه المنصوص االسكان مجلس ٌلؽى -4 المادة

 .به المنوطة والصبلحٌات المهام مهامها، الى باالضافة لبلسكان العامة
 

 االسكان مجلس بتؤلٌؾ المتعلمتان االسكان لانون من الجدٌدة 7و الجدٌدة 6 المادتان تلؽى -5 المادة

 .االسكان مصلحة وانشاء
 لاض من مإلفة لجنة المادة هذه من السابمتٌن الفمرتٌن احكام تطبٌك عن الناشبة الخبلفات جمٌع فً تنظر
 بمرسوم اللجنة تعٌن. االلل على الثالثة الفبة من لبلسكان العامة المدٌرٌة موظفً من عضوٌن ومن ربٌسا
 .المضابٌة الصفة اللجنة لهذه وٌكون والتعاونٌات االسكان وزٌر التراح على بناء
 

 :التالً بالنص عنها ٌستعاض و االسكان لانون من الجدٌدة-12 المادة من 3 الفمرة تلؽى -6 المادة

 لاض من مإلفة لجنة المادة هذه من السابمتٌن الفمرتٌن احكام تطبٌك عن الناشبة الخبلفات جمٌع فً تنظر
 بمرسوم اللجنة تعٌن. االلل على الثالثة الفبة من لبلسكان العامة المدٌرٌة موظفً من عضوٌن ومن ربٌسا
 .المضابٌة الصفة اللجنة لهذه وٌكون والتعاونٌات االسكان وزٌر التراح على بناء
 

 : التالً بالنص عنها وٌستعاض االسكان لانون من الجدٌدة 18 المادة من الثانٌة الفمرة تلؽى -7 المادة

 ربٌس لاض من وتإلؾ والتعاونٌات االسكان وزٌر التراح على بناء بمرسوم تعٌن لجنة التحسٌن لٌمة تحدد
 والثانً لبلسكان العامة المدٌرٌة فً االلل على الثالثة الفبة موظفً بٌن من مهندس احدهما عضوٌن ومن
 .العمارٌة الشإون فً الخبرة اهل بٌن من
 

 مجلس او االجتماعٌة والشإون العمل وزٌر او وزارة عبارة عن التوالً على ٌستعاض -8 المادة

 الموانٌن فً وردت حٌنما لبلسكان العامة المدٌرٌة او والتعاونٌات االسكان وزٌر او وزارة بعبارة االسكان
 .االسكان بشإون المتعلمة والمراسٌم

 

 بمرسوم لبلسكان العامة بالمدٌرٌة وٌلحك 18/5/1967 تارٌخ 7347 رلم المرسوم ٌلؽً -9 المادة

 موظفو  فٌه تحدد ولفترة والنمل العامة واالشؽال والتعاونٌات االسكان وزٌري التراح على بناء ٌصدر
 .االسكان مشارٌع مرالبة رسمٌا المكلفون المبانً مدٌرٌة فً سنوات الخمس مشروع

 

 نالطكبٌ انعبيخ انًذٌزٌخ تُظٍى - انثبًَ انفصم

 21/12/1973 تارٌخ 32/73  للمانون وفما معدلة -10 المادة

 :  من لبلسكان العامة المدٌرٌة تتالؾ
  الدٌوان مصلحة -
  والمناهج الدروس مصلحة -
  التنفٌذ مصلحة -
 



 21/12/1973 تارٌخ 32/73  للمانون وفما معدلة -11 المادة

 :  من الدٌوان مصلحة تتؤلؾ
 .العامة والعبللات واالعبلم الموظفٌن وشإون االداري المسم -
 .المحاسبة لسم -
 .المانونٌة والدراسات المضاٌا لسم -
 

 :  من المناهج مصلحة تتؤلؾ -12 المادة

 .والتحمٌك االحصاء دابرة -
  والمالٌة  االلتصادٌة الدروس دابرة -
 االجتماعٌة الدابرة -
 

 : من الدروس مصلحة تتؤلؾ -13 المادة

 . المعمارٌة الدابرة -
 .المدنٌة الهندسة دابرة -
 

 : من التنفٌذ مصلحة تتؤلؾ -14 المادة

  التنفٌذ مرالبة دابرة -
  الرٌفٌة المشارٌع دابرة -
  المروض استعمال مرالبة دابرة -

 

 نهتعبوٍَبد انعبيخ انًذٌزٌخ - انثبًَ انجبة

 عبيخ احكبو - االول انفصم

 -15 المادة
 والتسلٌؾ التوفٌر صنادٌك فٌها بما الببلد فً التعاونٌة الحركة شإون للتعاونٌات العامة المدٌرٌة تتولى -1

 وارشاد وتطوٌرها التعاونٌة الحركة بنشر ٌتعلك فٌما سٌما وال التعاضد، صنادٌك شإون وكذلن التعاونٌة
 والتسلٌؾ التوفٌر وصنادٌك التعاونٌة وصنادٌك والتسلٌؾ التوفٌر وصنادٌك التعاونٌة واالتحادات الجمعٌات
 والحل والتسجٌل بالتؤسٌس المتعلمة لضاٌاها ومعالجة اعمالها، ومرالبة اختبلفها، على التعاضد وصنادٌك
 .ترعاها التً واالنظمة الموانٌن احكام تطبٌك على والسهر والتصفٌة،

 تتعارض ال التً االمور فً الزراعٌة الجمعٌات شإون على االشراؾ للتعاونٌات العامة المدٌرٌة تتولى كما
 .الجمعٌات انشاء ولانون
 هذا تطبٌك نظاق فً التعاضد وصنادٌك التعاونٌة والتسلٌؾ التوفٌر وصنادٌك التعاونٌة الجمعٌات ٌمصد
 .الربح تتوخى ال التً والصنادٌك الجمعٌات المانون

 
 .المانون هذا احكام من الدولة موظفً تعاونٌة تستثنى -2
 

 المانون مشروع من الثانٌة بالمادة بموجب المنشؤة الزراعة وزارة فً التعاون مصلحة تلؽى -16 المادة

 .4/1/1969 تارٌخ 11618 رلم بالمرسوم التنفٌذ موضع الموضوع
 



 المرعٌة واالنظمة والمراسٌم الموانٌن فً وردت حٌثما التالٌة، العبارات عن ٌستعاض -17 المادة

 .ازابها المذكورة بالعبارات واتحاداتها التعاونٌات بشإون والمتعلمة االجراء
 

 : المدٌمة العبارة
  الزراعة وزراة -
  التعاون مصلحة او التعاون ادارة -
 ...التعاون مصلحة ربٌس او التعاون ادارة ربٌس او الزراعة لوزارة العام المدٌر -
 

 :  الجدٌدة العبارة
  والتعاونٌات االسكان وزارة -
  للتعاونٌات العامة المدٌرٌة -
  للتعاونٌات العام المدٌر -

 نهتعبوٍَبد انعبيخ انًذٌزٌخ تُظٍى - انثبًَ انفصم

 :  من للتعاونٌات العامة المدٌرٌة تتؤلؾ -18 المادة

  مركزٌة ادارة -
  اللٌمٌة دوابر -
 

 : من المركزٌة االدارة تتؤلؾ
  الدٌوان مصلحة -
 .والمرالبة االلتصادٌة الشإون مصلحة -
 .التعاونٌة والعبللات الفنً التدرٌب مصلحة -

 .محافظة كل فً دابرة االللٌمٌة الدوابر وتضم

 انذٌىاٌ يصهحخ:  اوال

 :  من الدٌوان مصلحة تتؤلؾ -19 المادة

  الموظفٌن وشإون االدارٌة الدابرة -
 .المحاسبة دابرة -
 .الخارجٌة العبللات دابرة -

 وانًزالجخ االلتصبدٌخ انشإوٌ يصهحخ:  ثبٍَب

 : من والمرالبة االلتصادٌة الشإون مصلحة تتؤلؾ -20 المادة

 .واالحصابٌة االلتصادٌة والدراسات البرامج دابرة -
 .الحسابٌة والشإون المرالبة دابرة -
 .التعاضد وصنادٌك والتسلٌؾ التوفٌر شإون دابرة -

 

 انتعبوٍَخ وانعاللبد انفًُ انتذرٌت يصهحخ:  ثبنثب

 : من التعاونٌة والعبللات الفنً التدرٌب مصلحة تتؤلؾ -21 المادة

  التعاونٌة العبللات دابرة -
  الفنً والتدرٌب االعداد دابرة -
  التعاونٌة المضاٌا دابرة -



 االلهًٍٍخ انذوائز:  راثعب

 مع وذلن العام بالمدٌر مباشرة ٌرتبط دابرة ربٌس محافظة كل فً االللٌمٌة الدابرة ٌرأس -22 المادة

 .12/6/1959 تارٌخ 116 رلم االشتراعً المرسوم احكام مراعاة

 خبصخ احكبو - انثبنث انجبة

 -23 المادة
 وتوزع المانون بهذا الملحمٌن( 2)و( 1) رلم للجدولٌن وفما والتعاونٌات االسكان وزارة مبلن ٌحدد -1

 والتعاونٌات االسكان وزٌر من بمرار المبلن فً الملحوظة والخامسة الرابعة الفبتٌن فً الدابمة الوظابؾ
 من بمرار التوزٌع هذا تعدٌل وٌتم المدنٌة الخدمة مجلس موافمة وبعد المختص العام المدٌر التراح على بناء

 .المدنٌة الخدمة مجلس موافمة وبعد المختص العام المدٌر التراح على بناء الوزٌر
 
  الملحك( 3) رلم للجدول وفما والتعاونٌات االسكان وزارة فً والرواتب والرتب الفبات سلسلة تحدد -2

 .المانون بهذا
 
 بمراسٌم والتعاونٌات االسكان وزارة فً للوظابؾ الخاصة التعٌٌن وشروط االدارٌة الوحدات مهام تحدد -3

 .الوزراء مجلس فً تتخذ

 
  2/7/1974 تارٌخ 19/74  للمانون وفما معدلة -24 المادة

 العمل وزارة لدى االسكان مصلحة فً المانون هذا صدور بتارٌخ العاملون الدابمون الموظفون ٌعطى -1
 الزراعة وزارة لدى االللٌمٌة المصالح فً التعاون ووحدات التعاون مصلحة وفً االجتماعٌة والشإون
 وزارة مبلن فً والراتب والرتبة الفبة فً الحالٌة وظابفهم تماثل التً الوظابؾ فً والتعٌٌن النمل اولوٌة

 .والتعاونٌات االسكان
 .المدنٌة الخدمة مجلس موافمة وبعد والتعاونٌات االسكان وزٌر التراح على بناء بمرسوم والتعٌٌن  النمل ٌتم
 
 - االسكان مصلحة االجتماعٌة والشإون العمل وزارة لدى المحدث المإلت الفنً الجهاز موظفو ٌعطى -2

)  والتعاونٌات االسكان وزارة مبلن فً التعٌٌن اولوٌة ،18/5/1967 تارٌخ 7347 رلم المرسوم بموجب
 فٌهم تتوفر ان على حالٌا ٌشؽلونها التً للوظابؾ المماثلة الوظابؾ فً وذلن(  لبلسكان العامة المدٌرٌة
 .والمباراة السن شرطً باستثناء التعٌٌن شروط

 فعلٌة خدمة سنوات ثبلث كل عن تدرج درجة المعٌن وٌعطى الفبة من االخٌرة الدرجة فً التعٌٌن ٌتم
 .االجراء المرعٌة واالنظمة للموانٌن وفما خدماته وتصفى

 
  2/7/1974 تارٌخ 19/74  للمانون وفما معدلة  -3

 فً المانون هذا صدور بتارٌخ العاملون الدابم المبلن فً تعٌٌنهم ٌتم لم الذٌن  واالجراء المتعالدون ٌثابر
 والشإون العمل وزارة فً االسكان مصلحة وفً الزراعة، وزارة لدى وحداتها سابر او التعاون مصلحة

 .استخدامهم او تعالدهم شروط بذات والتعاونٌات االسكان وزارة لدى باعمالهم المٌام على االجتماعٌة
 

 -25 المادة



 الخاص التعوٌض والتعاونٌات االسكان وزارة لدى البٌطرٌون واالطباء واالطباء المهندسون ٌعطى - 1
 12/6/1959 تارٌخ  112 رلم االشتراعً المرسوم من 22 المادة من 2 البند فً عنه المنصوص
 .فٌه المبٌنة للشروط وفما وتعدٌبلته

 
 فً عنه المنصوص الخاص التعوٌض والتعاونٌات االسكان وزارة لدى الزراعٌون المهندسون ٌعطى - 2

 للشروط وفما وتعدٌبلته 12/6/1959 تارٌخ 112 رلم االشتراعً المرسوم من 22 المادة من 2 البند
 .فٌه المبٌنة

 
 فً عنه المنصوص الخاص التعوٌض  والتعاونٌات االسكان وزارة لدى العاملون االحصابٌون ٌعطى - 3

 فٌهم توفرت اذا العام التصمٌم وزارة بتنظٌم والمتعلك 12/6/1962 بتارٌخ الصادر المانون من 49 المادة
 .المذكورة المادة فً عنها المنصوص الشروط

 

 فً المرصدة االعتمادات من النمل بطرٌمة المانون هذا احكام لتنفٌذ البلزمة االعتمادات تإمن -26 المادة

 المحدثة  والتعاونٌات االسكان بوزارة المناطة للمهام والمخصصة المستملة والموازنات العامة الموازنة
 العامة الموازنة احتٌاطً من بالنمل الفرق ٌؽطى ان على 31/1/1973 تارٌخ 73/9 رلم المانون بموجب

 ووزٌر والتعاونٌات االسكان وزٌر التراح على بناء الوزراء مجلس فً تتخذ مراسٌم بموجب ذلن وكل
 .المالٌة

 

 .مضمونه مع تتفك ال التً او المانون هذا الحكام المخالفة النصوص االحكام جمٌع تلؽى -27 المادة

 

 .الرسمٌة الجرٌدة فً نشره فور المانون بهذا ٌعمل -28 المادة

 مجلس ربٌس،  فرنجٌة سلٌمان الجمهورٌة ربٌس عن صدر  ، 1973 سنة االول كانون 21 فً بعبدا
  الصلح الدٌن تمً  المالٌة زٌر، و ساسٌن مٌشال والتعاونٌات االسكان وزٌر، الصلح الدٌن تمً الوزراء

 

 

 تطجيق احكبو قبَىٌ االسكبٌ

 يزسىو رقى ;1:> - صبدر في 8/1/12:>2
 والتعاونٌات اإلسكان وزارة بإلؽاء ٌتعلك فٌما 7/8/2000 فً الصادر 247 رلم المانون راجع* 

 
  الجمهورٌة، ربٌس ان
 الدستور، على بناء
 تارٌخ 58/65 رلم المانونٌن بموجب المعدل 17/9/1962 بتارٌخ الصادر االسكان لانون على بناء
 .21/12/1973 تارٌخ 31/73 ورلم 8/12/1965

 (.19/6/1974 تارٌخ 39 رلم رأي) الدولة شورى مجلس استشارة وبعد
 بتارٌخ المنعمدة جلسته فً الوزارء مجلس موافمة وبعد والتعاونٌات، االسكان وزٌر التراح على بناء
18/12/1974 . 

 : ٌؤتً ما ٌرسم

  انجبة االول - االفزاد انًظتفٍذوٌ



 انفصم االول - انفئبد انتً تظتفٍذ يٍ لبَىٌ االطكبٌ وحذود دخههب

 المحدود الدخل وذوو المتواضع الدخل وذوو المعوزون اللبنانٌون االسكان لانون من ٌستفٌد -1 المادة

 .اللبنانٌة االراضً على مسكنا ٌملكون ال الذٌن
 

)   ل.ل/ 6000/ السنوي العابلً دخله ٌتجاوز ال لبنانً كل االسكان لمانون وفما معوزا ٌتعبر -2 المادة

 (. لبنانٌة لٌرة االؾ ستة
 

)  ل.ل/ 10000/ السنوي العابلً دخله ٌتجاوز ال لبنانً كل المتواضع الدخل ذوي من ٌعتبر -3 المادة

 (. لبنانٌة لٌرة االؾ  عشرة
 

)  ل.ل/ 18000/ السنوي العابلً دخله ٌتجاوز ال لبنانً كل المحدود الدخل ذوي من ٌعتبر -4 المادة

 (. لبنانٌة لٌرة الؾ عشر ثمانٌة
 

 .معهما الماطنٌن المتزوجٌن ؼٌر واالوالد والزوجة الزوج دخل للعابلة السنوي الدخل ٌعتبر -5 المادة

 

  انفصم انثبًَ - طزق وكٍفٍخ تحذٌذ انذخم

 عن المصادر جمٌع من العابلً بدخله تصرٌحا ٌمدم ان االسكان لانون من االنتفاع طالب على -6 المادة

 .االدارة من المطلوبة باالثباتات مشفوعا التصرٌح تمدٌم لسنة السابمتٌن السنتٌن من كل
 منه بمرار لبلسكان العام المدٌر وٌحدد لبلسكان العامة المدٌرٌة من ٌطلب انموذج على التصرٌح ٌمدم

 .المستفٌدٌن بٌن لبلولوٌة المطلوبة الشروط
 

 هذا فً عنها المنصوص بالوسابل التصارٌح صحة من لبلسكان العامة المدٌرٌة تتحمك -7 المادة

 .نهابٌا تبتها و له العابدة التطبٌمٌة المرارات و المرسوم
 

 اجوبة تصرٌحه فً وجدت اذا االسكان من االنتفاع من االفضلٌة من لحرمانه الطالب ٌتعرض -8 المادة

 .دخله تحدٌد على تساعد معلومات اٌة اخفى اذا او صحٌحة ؼٌر
 

 االدارات جمٌع وعلى المصادر جمٌع من المعلومات باستمصاء الحك لبلسكان العامة للمدٌرٌة -9 المادة

 الطلب ٌتضمن ان وٌجب تطلبها، التً المعلومات جمٌع المذكورة العامة للمدٌرٌة تمدم ان والبلدٌة الحكومٌة
 الحك االدارة فٌه ٌعطً المستدعً من تصرٌحا المرسوم هذا من السادسة المادة فً علٌه المنصوص

 .الدخل ضرٌبة دوابر فٌها بما االدارات من المعلومات جمٌع على باالستحصال
 

 التماعد معاشات فٌها بما واالجور الرواتب تجمع العابلً الدخل تحدٌد الى للتوصل -10 المادة

 المتزوجٌن ؼٌر ولبلوالد دابما عمبل تعمل كانت اذا والزوجة للزوج النمدٌة والمخصصات والتعوٌضات
 الصناعٌة المهن وارباح والزراعٌة المبنٌة ؼٌر للعمارات النمدٌة المداخٌل اٌضا وتضاؾ معهما، الماطنٌن
 .المنمولة االموال رإوس من والدخل التجارٌة وؼٌر والتجارٌة



 

 عندما المالٌة الدوابر من او العمل ارباب من بٌانات وتوابعها واالجور الرواتب صحة تثبت -11 المادة

 علٌها تنص التً للعموبات كاذبة افادة ٌعطً من وٌتعرض الدخل لضرٌبة خاضعة الواردات هذه تكون
 .الموانٌن

 

 االٌرادات تجمع المبنٌة ؼٌر واالراضً الزراعٌة االراضً من الدخل تحدٌد الى للتوصل -12 المادة

 ٌحددها التً بالوسابل االٌرادات هذه صحة تثبت استهبلن وبدل كمصارٌؾ نصفها منها وٌطرح النمدٌة
 .منه بمرار لبلسكان العام المدٌر

 

 تجمع التجارٌة وؼٌر والتجارٌة الصناعٌة المهن ارباح من الدخل تحدٌد الى للتوصل -13 المادة

 كما المهنة، او الصناعة او التجارة ممارسة تمتضٌها التً واالعباء النفمات منها وٌطرح المذكورة الواردات
(  الدخل ضرٌبة لانون)  1959 حزٌران 12 تارٌخ 144 رلم االشتراعً المرسوم من 7 المادة حددتها
 .المالٌة الدوابر تخمٌن المداخٌل هذه خص فٌما ٌعتمد ممطوع اساس على الضرابب تدفع التً الحاالت وفً
 .المختصة المالٌة الدوابر من ببٌانات الممدر او الحمٌمً الدخل صحة تثبت
 

 المرسوم من 69 المادة فً المحدد الدخل هو المنمولة االموال رإوس من الدخل ان -14 المادة

 .1959 سنة حزٌران 12 تارٌخ 144 رلم االشتراعً
 برإوس ٌتعلك فٌما العمارٌة الدوابر من وببٌانات المختصة المالٌة الدوابر من ببٌانات الدخل صحة تثبت

 .عمارٌة تؤمٌنات المربوطة االموال

 

 انفصم انثبنث - تحذٌذ انًظكٍ انًالئى الطكبٌ انًظتفٍذٌٍ

 فٌه تتوفر الذي المسكن االسكان، لانون الحكام وفما المعوز للبنانً مبلبما مسكنا ٌعتبر -15 المادة

 : التالٌة الشروط
 
 الشروط دفاتر تحددها التً الفنٌة وللمواعد والبناء المدنً التنظٌم لموانٌن وفما ٌنشؤ ان:  البناء -1

 .الفنٌة والمواصفات
 
 بتجهٌزاته والبناء والملجؤ االساسات واشؽال االرض شراء كلفة خاصة بصورة ٌتضمن ان:  السعر -2

 من ٌتؤلؾ المبنى كان اذا والمصعد العامة، بالشبكات والمابٌة والصحٌة الكهربابٌة التمدٌدات ووصل الكاملة
 والممرات واالرصفة الفرعٌة الطرلات كلفة وكذلن االرضً، الطابك فٌها بما طوابك اربعة من اكثر

 .الولوؾ وساحات
 من الواحد المربع للمتر(  لبنانٌة لٌرة وخمسون مابتان)  ل.ل/ 250/ هو المسكن لسعر االعلى الحد ان

 .الجدران وسماكة والشرفات الداخلٌة والممرات والمنتفعات الؽرؾ مساحة المتضمنة مساحته
 
 : التالٌة المماٌٌس مساحته تتجاوز ال ان:  المساحة -3

 م.م 40 ومنتفعات ومؽتسل ومطبخ واحدة ربٌسٌة ؼرفة من مسكن -
 م.م 55 ومنتفعات ومؽتسل ومطبخ ربٌسٌتٌن ؼرفتٌن من مسكن -
 م.م 70 ومنتفعات ومؽتسل ومطبخ ربٌسٌة ؼرؾ ثبلث من مسكن -



 م.م 85 ومنتفعات ومؽتسل ومطبخ ربٌسٌة ؼرؾ اربع من مسكن -
 م.م 100 ومنتفعات ومؽتسل ومطبخ ربٌسٌة ؼرؾ ست او خمس من مسكن -

 : التالٌة للشروط المسكن اعطاء ٌخضع
 ( : ٌشؽلونه الذٌن االشخاص لعدد اعلى وحد ادنى حد) 

  شخصٌن او شخص:  ربٌسٌة ؼرفة من مسكن -
  اربعة الى شخصٌن:  ربٌسٌتٌن ؼرفتٌن من مسكن -
 . ستة الى اشخاص ثبلثة:  ربٌسٌة ؼرؾ ثبلث من مسكن -
 .ثمانٌة الى اشخاص اربعة:  ربٌسٌة ؼرؾ اربع من مسكن -
 .فوق فما اشخاص ستة:  ربٌسٌة ؼرؾ ست او خمس من مسكن -
 
 

 الذي المسكن االسكان، لانون الحكام وفما المتواضع الدخل ذي للبنانً مبلبما مسكنا ٌعتبر -16 المادة 

 : التالٌة الشروط فٌه تتوفر
 
 الشروط دفاتر تحددها التً الفنٌة والمواعد والبناء، المدنً التنظٌم لموانٌن وفما ٌنشؤ ان:  البناء -1

 . الفنٌة والمواصفات
 بتجهٌزاته والبناء والملجؤ االساسات واشؽال االرض شراء كلفة خاصة بصورة ٌتضمن ان: السعر -2

 من ٌتؤلؾ المبنى كان اذا والمصعد العامة، بالشبكات والمابٌة والصحٌة الكهربابٌة التمدٌدات ووصل الكاملة
 والممرات واالرصفة الفرعٌة الطرلات كلفة وكذلن االرضً، الطابك فٌما بما طوابك اربعة من اكثر

 .الولوؾ وساحات
 مساحته من الواحد المربع للمتر(  لبنانٌة لٌرة ثبلثماٌة) ل.ل/ 300/ هو المسكن لسعر االعلى الحد ان

 .الجدران وسماكة والشرفات الداخلٌة والممرات والمنتفعات الؽرؾ مساحة المتضمنة
 
 : التالٌة المماٌٌس مساحته تتجاوز ال ان:  المساحة -3

 .م.م 40 ومنتفعات وحمام ومطبخ واحدة ربٌسٌة ؼرفة من مسكن -
  م.م 60 ومنتفعات وحمام ومطبخ ربٌسٌتٌن ؼرفتٌن من مسكن -
  م.م 80 ومنتفعات وحمام ومطبخ ربٌسٌة ؼرؾ ثبلث من مسكن -
 .م.م 100 ومنتفعات وحمام ومطبخ ربٌسٌة ؼرؾ اربع من مسكن -
  م.م 120 ومنتفعات وحمام ومطبخ ربٌسٌة ؼرؾ ست او خمس من مسكن -

 : التالٌة للشروط المسكن اعطاء ٌخضع
 ( : ٌشؽلونه الذٌن االشخاص لعدد اعلى وحد ادنى حد) 

 .شخصٌن او شخص:  ربٌسٌة فة ؼر من مسكن -
 . اربعة الى شخصٌن:  ربٌسٌتٌن ؼرفتٌن من مسكن -
 . ستة الى اشخاص ثبلثة:  ربٌسٌة ؼرؾ ثبلث من مسكن -
 .ثمانٌة الى اشخاص اربعة:  ربٌسٌة ؼرؾ اربعة من مسكن -
 .فوق فما اشخاص ستة:  ربٌسٌة ؼرؾ ست او خمس من مسكن -
 

 الذي المسكن االسكان لانون الحكام وفما المحدود الدخل ذي للبنانً مبلبما مسكنا ٌعتبر -17 المادة

 :  التالٌة الشروط فٌه تتوفر



 الشروط دفاتر تحددها التً الفنٌة وللمواعد والبناء، المدنً التنظٌم لموانٌن وفما ٌنشؤ ان:  البناء -1
 .الفنٌة والمواصفات

 بتجهٌزاته والبناء والملجؤ االساسات االرض،واشؽال شراء كلفة خاصة بصورة ٌتضمن ان:  السعر -2
 اذا والمصعد ٌة،المركز والتدفبة العامة، بالشبكات والمابٌة والصحٌة الكهربابٌة التمدٌدات ووصل الكاملة
 الفرعٌة الطرلات كلفة وكذلن االرضً، الطابك فٌها بما طوابك اربعة من اكثر من ٌتؤلؾ المبنى كان

 .الولوؾ وساحات والممرات واالرصفة
 من الواحد المربع للمتر(  لبنانٌة لٌرة وخمسون ثبلثماٌة)  ل.ل/ 350/ هو المسكن لسعر االعلى الحد ان

 .الجدران وسماكة والشرفات الداخلٌة والممرات والمنتفعات الؽرؾ مساحة المتضمنة  مساحته
 : التالٌة المماٌٌس مساحته تتجاوز ال ان:  المساحة -3

  م.م 45 ومنتفعات وحمام ومطبخ واحدة ربٌسٌة ؼرفة من مسكن -
  م.م 65 ومنتفعات وحمام ومطبخ ربٌسٌتٌن ؼرفتٌن من مسكن -
  م.م 90 ومنتفعات وحمام ومطبخ ربٌسٌة ؼرؾ ثبلث من مسكن -
 م.م 120 منتفعات و حمام و مطبخ و ربٌسٌة ؼرؾ اربع من مسكن -
  م.م 150 ومنتفعات وحمام ومطبخ ربٌسٌة ؼرؾ ست او خمس من مسكن -

 :  التالٌة للشروط المسكن اعطاء ٌخضع
 ( : ٌشؽلونه الذٌن االشخاص لعدد اعلى وحد ادنى حد) 

 . شخصٌن او شخص:  ربٌسٌة ؼرفة من مسكن -
  اربعة الى شخص:  ربٌسٌتٌن ؼرفتٌن من مسكن -
  خمسة الى شخصٌن:  ربٌسٌة ؼرؾ ثبلث من مسكن -
  ستة، الى اشخاص ثبلثة:  ربٌسٌة ؼرؾ اربع من مسكن -
 .فوق وما اشخاص اربعة:  ربٌسٌة ؼرؾ ست او خمس من مسكن -
 

 عنها المنصوص المصوى المساحات بتجاوز ٌرخص ان والتعاونٌات االسكان لوزٌر ٌمكن -18 المادة

 ال ان على سكنٌة، مجموعة بكل خاصة لرارات بموجب وذلن المرسوم، هذا من 17و 16و 15 المواد فً
 .المذكورة المواد فً المحددة المساحات من بالمبة الخمسة التجاوز هذا ٌتعدى

 من الثانً الباب فً عنها المنصوص والمروض المساعدات اعطاء عند االعتبار بعٌن الزٌادة هذه تإخذ ال
 .المرسوم هذا

 انجبة انثبًَ - يظبعذاد ولزوض نهًإطظبد وانهٍئبد واالفزاد

 انفصم االول - تحذٌذ شزوط انحصىل عهى لزوض ويظبعذاد نهًإطظبد

 وانهٍئبد انهجُبٍَخ انعبيخ وانخبصخ نجُبء انًظبكٍ انشعجٍخ

 الفمرات فً عنها المنصوص والخاصة، العامة اللبنانٌة والشركات والهٌبات المإسسات على -19 المادة

 والتً 21/12/1973 بتارٌخ الصادر 31/73 رلم المانون من الجدٌدة الثانٌة المادة من( د) و( ج)و( أ)
 مشفوعا لبلسكان العامة المدٌرٌة الى الؽاٌة لهذه طلبا تمدم ان الدولة مع باالتفاق مساكن بناء فً ترؼب

 لانون اهداؾ تحمٌك جهة من مشروعها وجدارة المالٌة وامكاناتها الفنٌة اهلٌتها تثبت التً بالمستندات
 .االسكان

 تراها التً واالثباتات االٌضاحات جمٌع تطلب ان ولها الممدمة بالطلبات لبلسكان العامة المدٌرٌة تدلك
 .والتعاونٌات االسكان وزٌر عن ٌصدر لرار بموجب المذكورة والشركات والمإسسات الهٌبات وتمبل مفٌدة،

 



 -20المادة
 والشركات  والهٌبات المإسسات وبٌن ٌمثله من او والتعاونٌات االسكان وزٌر بشخص الدولة بٌن ٌعمد -أ

 : خاص بنوع ٌتضمن اتفاق الممبولة
 وشروط المصوى واالسعار المساحات تكون ان على المساكن بناء بشؤن المتعالدٌن بٌن العبللات تحدٌد 

 .المرسوم هذا من 17و 16و 15 المواد فً المبٌنة للشروط مطابمة االشؽال
 الفصل وفً االسكان لانون فً عنه منصوص هو لما وفما تؤجٌرها او للبٌع المساكن عرض شروط -

 .المرسوم هذا من االول الباب من االول
 .مناسبا والتعاونٌات االسكان وزارة تراه الذي بالمدر االعمال مرالبة الدولة حك -
 .االسكان لانون من 10 المادة باحكام الممبولة والشركات والهٌبات المإسسات تمٌد -
 ٌإدي ان ٌمكن وال باالسكان، الخاص للصندوق المالً النظام فً المحددة لبلصول االتفاق هذا ٌخضع -ب
 .معها المتعالد والشركات والهٌبات للمإسسات امتٌاز اي اعطاء الى
 

 جزء اي انجاز بعد للدولة ٌحك متتالٌة اجزاء الى االشؽال تنفٌذ تمسٌم االتفاق ٌتضمن عندما -21 المادة

 مجموع ربع من اكثر التولٌؾ او التعلٌك ٌتناول ال ان على البالٌة، االجزاء تنفٌذ تولؾ او تعلك ان منها
 .المذكورة االجزاء تولٌؾ او تعلٌك جراء من تعوٌض باي الدولة ٌطالب ان معه للمتماعد ٌحك وال االشؽال،

 

 عشرٌن امتداد على بٌروت منطمة حدود المناطك، فً السكن و البناء تشجٌع اجل من تعتبر، -22 المادة

 منطمة وتعرؾ الشرق، باتجاه البحر سطح عن مترا اربعماٌة ارتفاع وعلى الحالٌة حدودها من كٌلومترا
 .المرسوم هذا فً ذكرها ورد اٌنما الحدود بهذه بٌروت

 

 المصوى الحدود ضمن الفعلٌة المساكن مساحات اساس على النمدٌة المساعدات تعطى -23 المادة

 النمدٌة للمساعدات المصوى المبالػ وتكون المرسوم، هذا من 17و 16و 15 المواد فً عنها المنصوص
 :  ٌلً كما
 
 :  وصٌدا وزحلة طرابلس ومدن بٌروت منطمة حدود خارج -1

 .للمعوزٌن المعدة مساكن من الواحد المربع للمتر لٌرة 30 -
 .المتواضع الدخل ذوي لفبة المعدة المساكن من الواحد المربع للمتر لٌرة 15-
 : وصٌدا وزحلة طرابلس ومدن بٌروت منطمة حدود داخل -2

 .للمعوزٌن المعدة المساكن من الواحد المربع للمتر لٌرة 20-
 .المتواضع الدخل ذوي لفبة المعدة المساكن من الواحد المربع للمتر لٌرات 10 -
 .الؽاٌة لهذه المخصصة والمبالػ االمكانٌات حدود فً وذلن

 
 

 من ود ج الفمرتٌن فً عنها المنصوص والهٌبات والمإسسات للشركات المروض تعطى -24 المادة

 ضمن الفعلٌة المساكن مساحات اساس على 21/12/1973 تارٌخ 31/73 رلم المانون من الثالثة المادة
 المصوى المبالػ وتكون المرسوم، هذا من 17و 16و 15 المواد فً عنها المنصوص المصوى الحدود

 : ٌلً كما للمروض
 



 : وصٌدا وزحلة طرابلس ومدن بٌروت منطمة خارج -1
  للمعوزٌن المعدة المساكن من الواحد المربع للمتر لبنانٌة لٌرة 150 -
 المتواضع الدخل ذوي لفبة المعدة المساكن من الواحد المربع للمتر لبنانٌة لٌرة 125 -
 .المحدود الدخل ذوي لفبة المعدة المساكن من الواحد المربع للمتر لبنانٌة لٌرة 100 -
 : وصٌدا وزحلة طرابلس ومدن بٌروت منطمة حدود داخل -2

 .للمعوزٌن المعدة المساكن من الواحد المربع للمتر لبنانٌة لٌرة -125 -
  المتواضع الدخل ذوي لفبة المعدة المساكن من الواحد المربع للمتر لبنانٌة لٌرة 100 -
 .المحدود الدخل ذوي لفبة المعدة المساكن من الواحد المربع للمتر لبنانٌة لٌرة 80 -
 

 وفما معدالتها تكون بفوابد المتواضع الدخل وذوي للمعوزٌن المعدة للمساكن المروض تعطى -25 المادة

 : ٌلً لما
 : وزحله طرابلس ومدن بٌروت منطمة حدود خارج -1

 .السنة فً بالمبة 2 متوازٌة فابدة سنوات 5 لؽاٌة -
 .السنة فً بالمبة 2.5 متوازٌة فابدة سنوات 10 لؽاٌة -
 .السنة فً بالمبة 3 متوازٌة فابدة سنة 15 لؽاٌة -
 .السنة فً بالمبة 3.5 متوازٌة فابدة سنة 20 لؽاٌة  -
 : وصٌدا وزحلة طرابلس ومدن بٌروت منطمة حدود داخل -2

 .السنة فً بالمبة 3 متوازٌة فابدة سنوات 5 لؽاٌة -
 .السنة فً بالمبة 3.5 متوازٌة فابدة سنوات 10 لؽاٌة -
 .السنة فً بالمبة 4 متوازٌة فابدة سنة 15 لؽاٌة -
 . السنة فً بالمبة 4.5 متوازٌة فابدة سنة 20 لؽاٌة -
 

 : ٌلً لما وفما معدالتها تكون بفوابد المحدود الدخل لذوي المعدة للمساكن المروض تعطى -26 المادة

 : وصٌدا وزحلة طرابلس ومدن بٌروت منطمة حدود خارج -1
 .السنة فً بالمبة 3 متوازٌة فابدة سنوات 5 لؽاٌة -
  السنة فً بالمبة 3.5 متوازٌة فابدة سنوات 10 لؽاٌة -
  السنة فً بالمبة 4 متوازٌة فابدة سنة 15 لؽاٌة -
 .السنة فً بالمبة 4.5 متوازٌة فابدة سنة 20 لؽاٌة -
 
 : وصٌدا وزحلة طرابلس ومدن بٌروت منطمة حدود داخل -2

  السنة فً بالمبة 4 متوازٌة فابدة سنوات 5 لؽاٌة -
 السنة فً بالمبة 4.5 متوازٌة فابدة سنوات 10 لؽاٌة -
  السنة فً بالمبة 5 متوازٌة فابدة سنة 15 لؽاٌة -
 . السنة فً بالمبة 5.5 متوازٌة فابدة سنة 20 لؽاٌة -
 

 الصندوق ومن الموازنة من والمروض النمدٌة المساعدات تدفع المساكن، بناء حالة فً -27 المادة

 : ٌلً لما وفما الخاص الصندوق نظام فً المحددة لبلصول ووفما باالسكان الخاص
 الممامة المساكن الساسات العابدة االشؽال اكمال من التحمك بعد المساعدة، او المرض لٌمة من بالمبة 25 -

 .المعنٌة الشركة او المإسسة او الهٌبة تخص ارض على



 .البناء هٌكل كامل الامة اتمام من التحمك بعد المساعدة، او المرض رصٌد -
 

 .متساوٌة سنوٌة بالساط فوابدها مع المروض تسدد -28 المادة

 

 عمارٌا تؤمٌنا او مصرفٌة كفالة المروض لماء تمدم ان والشركات والهٌبات المإسسات على -29 المادة

 . المرض اتفاق فً شروطه تحدد
 

 .البالٌة االلساط جمٌع تستحك موعده فً السنوٌة االلساط احد دفع عدم حالة فً -30 المادة

 

 انفصم انثبًَ - تحذٌذ شزوط انحصىل عهى لزوض ويظبعذاد

 نالفزاد نجُبء او شزاء او تحظٍٍ انًظبكٍ

 31/73 رلم المانون من الثالثة المادة من( هـ) الفمرة فً عنهم المنصوص  لبلفراد ٌمكن -31 المادة

 .مساكنهم وتحسٌن لبناء مساعدات او لروض على الحصول 21/12/1973 تارٌخ
 تراها التً واالثباتات االٌضاحات جمٌع تطلب ان ولها منهم الممدمة بالطلبات لبلسكان العامة المدٌرٌة تدلك
 .لبلسكان العام المدٌر عن ٌصدر بمرار الطلبات وتمبل مفٌدة

 

 ترمٌم او توسٌع او تحوٌل او تحسٌن او بناء اجل من اال النمدٌة المساعدات تعطى ال -32 المادة

 .المتواضع الدخل ذوي لفبة او المعوزٌن لفبة المساكن
 الثبلث للفبات مساكن ترمٌم او توسٌع او تحوٌر او تحسٌن او شراء او بناء الجل المروض وتعطى
 .االسكان لانون من الثالثة المادة فً الٌها المشار

 

 بٌروت منطمة حدود خارج المساكن تحسٌن او شراء او بناء اجل من لبلفراد المروض تعطى -33 المادة

 من المستفٌد للفرد السنوي الدخل اضعاؾ خمسة ٌساوي الصى حد ضمن وصٌدا وزحلة طرابلس ومدن
 .وصٌدا وزحلة طرابلس ومدن بٌروت منطمة حدود داخل المرض هذا اضعاؾ واربعة المرض

 

 وفما باالسكان الخاص الصندوق ومن الموازنة من والمروض النمدٌة المساعدات تدفع -34 المادة

 : ٌلً لما وفما الخاص الصندوق ذلن نظام فً المحددة لبلصول
 
 : المساكن بناء حالة فً -1

 .الفرد تخص التً االرض شراء او وجود من التحمك بعد المساعدة، او المرض لٌمة من بالمبة 25
 الممامة المساكن الساسات العابدة االشؽال اكمال من التحمك بعد المساعدة، او المرض لٌمة من بالمبة 25
 .تخصه ارض على

 .البناء هٌكل كامل اتمام من التحمك بعد المساعدة، او المرض رصٌد
 
 : المساكن شراء او تحسٌن حالة فً -2

 .البلزمة الكفاالت مع المساعدة او المرض عمد اتمام عند المساعدة او المرض كامل ٌدفع -
 .مسكنه بتحسٌن المستفٌد لٌام عدم عند المساعدة تسترد و -



 

 فً متتالٌٌن لسطٌن دفع عدم حال وفً متساوٌة شهرٌة بالساط فوابدها مع المروض تسدد -35 المادة

 .البالٌة االلساط جمٌع تستحك موعدهما
 

 تؤمٌنات او مصرفٌة كفاالت المروض لماء ٌمدموا ان المروض من المستفٌدٌن االفراد على -36 المادة

 .المروض اتفاق فً شروطها تحدد عمارٌة
 

 تضمن لبلسكان العامة المدٌرٌة لصالح الحٌاة على تامٌن بولٌصة بعمد ممترض فرد كل ٌلزم -37 المادة

 ٌمكن التً الشركات او الشركة المذكورة العامة المدٌرٌة تعٌن ان على العجز او الوفاة عند المرض وفاء
 بعٌن االلساط هذه  اخذ مع مباشرة االلساط بتسدٌد لبلسكان العامة المدٌرٌة وتموم معها، التعالد للمضمون
 .الفوابد ومعدالت المروض لٌمة تحدٌد عند االعتبار
 .المرض ٌستؽرلها التً للمدة موازٌة التامٌن مدة وتكون

 

 والشركات والهٌبات للمإسسات فٌها اعطٌت التً والمعدالت الفوابد بنفس المروض تعطى -38 المادة

 .المرسوم هذا من 26و 25 المادتٌن فً الٌها المشار

 .االفراد الى المروض واعطاء الطلبات لبول فً االفضلٌة شروط لبلسكان العام المدٌر ٌحدد -39 المادة

 

 انفصم انثبنث - تحذٌذ شزوط يُح انمزوض نالشخبص انطجٍعٍٍٍ او انًعُىٌٍٍ

 انذٌٍ ٌزطى عهٍهى انتشاو ثُبء انًظبكٍ انشعجٍخ

 الشعبٌة المساكن بناء التزام علٌهم ٌرسو الذٌن المعنوٌٌن او الطبٌعٌٌن  لبلشخاص ٌمكن -40 المادة

 تارٌخ 31/73 رلم المانون من الجدٌدة الثانٌة المادة من( 1) البند من( ب) الفمرة فً علٌها المنصوص
 ملؾ فً اعطابه امكانٌة لحظت اذا باالسكان الخاص الصندوق من لروض على الحصول 21/12/1973

 :  التالٌة لبلحكام المذكورة المروض وتخضع المساكن، لهذه العابدة بالصفمة متعلكال التلزٌم
 لٌرة مبلٌٌن خمسة حال اي فً تتجاوز ال ان على البناء كلفة من بالمبة 90 المرض لٌمة تبلػ ان ٌمكن -1

 .الواحدة للصفمة لبنانٌة
 وتضم بالمبة 6و 3 بٌن لٌمتها تتراوج سنوٌة فابدة باالسكان الخاص الصندوق لصالح المروض تنتج -2

 .سنة كل نهاٌة فً لبلصل
 .المساكن من المستفٌدٌن الساط استٌفاء لمهل موازٌة بمهل المروض تستوفى -3
 االجمالٌة المرض لٌمة خمس عن لٌمتها تمل ال مصرفٌة كفالة المرض من لبلستفادة ٌمدم ان الملتزم على -4

 .سنة الٌها مضافا االشؽال تنفٌذ مدة توازي ومدتها لبنان، فً ٌعمل ممبول مصرؾ عن صادرة
 : التالً الوجه على وذلن التلزٌم ملؾ فً تحدد التً التنفٌذ لروزنامة وفما المرض ٌحرر -5

 .بالعمل بالمباشرة امر اعطاء عند المرض لٌمة فً بالمبة 20 -
 .االلتزام من بالمبة 20 انفاذا تمثل اشؽال انجاز عند المرض لٌمة من بالمبة 20 -
 .االلتزام من بالمبة 40 انفاذا تمثل اشؽال انجاز  عند المرض لٌمة من بالمبة 20 -
 .االلتزام من بالمبة 60 انفاذا تمثل اشؽال انجاز  عند المرض لٌمة من بالمبة 20 -
 .االلتزام من بالمبة 80 انفاذا تمثل اشؽال انجاز  عند المرض لٌمة من بالمبة 20 -
 



 االسكان وزارة - الدولة باسم مسجل المساكن بناء علٌها ٌجري التً العمارات تبمى ان ٌجب -41 المادة

 واحد بعمد المستفٌد انتماء وبعد العمل انتهاء عند المساكن وتحول البناء، اعمال انتهاء حتى - والتعاونٌات
 موافمة اخذ بدون التظهٌر حك مع بتؤمٌن للملتزم علٌها ٌإمن ان ٌجب الذي للمستفٌد ومنه للملتزم الدولة من
 .مناسبة تراها التً الضمانة تشترط بان الحك لها التً الدولة سوى شخص اي
 

 المتعلمة الشروط لروض، المتعهد اعطاء امكانٌة فٌها لحظت صفمة، كل تلزٌم ملؾ فً تحدد -42 المادة

 :وخاصة بالمرض
 .المرض من االستفادة الملتزم حك -1
 .الصفمة لمٌمة بالنسبة المرض لٌمة -2
 .السنوٌة الفابدة -3
  والضمانات للمرض والتسدٌد االستفادة مهل شروط -4
 .تمدٌمها المتوجب المصرفٌة الكفالة لٌمة -5
 

 بصورة فٌه تحدد عمد االدارة وبٌن بٌنه ٌجري المرض من االستفادة الملتزم طلب عند -43 المادة

 والتسدٌد االستٌفاء وطرق مهل ٌخص فٌما الطرفٌن وموجبات به المتعلمة الشروط جمٌع مفصلة
 .والضمانات

 

 عن تولؾ كل وكذلن اشهر، الثبلثة ٌفوق الملتزم بسبب االشؽال روزنامة على تؤخٌر كل ان -44 المادة

 لٌمة طلب علىاالدارة وٌوجب المرض ارصدة من باالستفادة الملتزم حك حتما ٌسمط واحد شهر لمدة العمل
 العامة الشروط دفاتر فً الملحوظة الؽرامات الى باالضافة وذلن والضرر والعطل بالفوابد ومبلحمته الكفالة

 .والخاصة

 

 انفصم انزاثع - تحذٌذ شزوط وكٍفٍخ اعطبء كفبنخ انذونخ انًجبشزح نتظذٌذ

 االلظبط انًظتحمخ يٍ اصم ثًٍ ثٍع انًظبكٍ انشعجٍخ

 الصى مبالػ حدود فً االسكان لانون من الثامنة المادة فً عنها المنوه الدولة، كفالة تعطى -45 المادة

 علٌها ترسو التً االجنبٌة او اللبنانٌة الخاصة والمإسسات للشركات لبنانٌة لٌرة ملٌون خمسون مجموعها
 وذلن 21/12/1973 تارٌخ 31/73 رلم المانون من الجدٌدة الثانٌة المادة من( ب) للفمرة تطبٌما المنالصة
 : ٌلً ما ٌتضمن عمد بموجب

 
 : التالٌة االجراءات سٌما وال المستحمة االلساط الستٌفاء االجراءات بجمٌع بالمٌام البابع تعهد -1
 

 تلً اٌام عشرة مهلة فً الناكل المدٌن الى باالستبلم اشعار مع مضمون كتاب بموجب انذار ارسال - أ
 .االستحماق تارٌخ

 
 و االسكان وزارة الى االنذار ذلن عن صورة ٌتضمن باالستبلم اشعار مع مضمون كتاب ارسال -ب

 .لبلسكان العامة المدٌرٌة - التعاونٌات
 



 من اٌام العشرة تتعدى ال اضافٌة مهلة فً االنذار ذلن نتٌجة على لبلسكان العامة المدٌرٌة اطبلع - ج
 .اعبله( أ) الفمرة فً المبٌنة المهلة انمضاء تارٌخ

 
 بموجب المعدلة االسكان لانون من 12 المادة فً عنها المنصوص المضابٌة، اللجنة الى االمر رفع - د

 .بنتٌجة االنذار التران عدم حال فً 21/12/1973 تارٌخ 31/73 رلم المانون من 6 المادة
 
 - والتعاونٌات االسكان وزارة تعٌنهم الذٌن المساكن هذه من المستفٌدٌن المشترٌن بمبول البابع تعهد -2

 من تبدا شهران الصاها مهلة فً مسكن لكل الشاري بتحدٌد الوزارة هذه وتلتزم - لبلسكان العامة المدٌرٌة
 .المإلت االستبلم تارٌخ
 البند من( أ) الفمرة فً عنها المنصوص بااللتزامات تمٌد لد ٌكون الذي للبابع تدفع بان اللبنانٌة الدولة تعهد

 ٌلحمها ان ٌمكن ما دون فمط الكفالة لٌمة حدود فً وذلن الناكلٌن علىالشارٌن المستحمة االلساط اعبله،( 1)
 موجبات ضمان حال اي فً الكفالة لٌمة تتعدى وال مختلفة، لضابٌة ومصارفات وضرر وعطل فوابد من

 من وٌستثنى. العمد العباء تخفٌؾ فٌها ٌكن لم ما الخطٌة الدولة بموافمة اال عاتمه على المدٌون اخذها جدٌدة
 لدى  الشاري لحساب اجري فردي او جماعً تامٌن لعمد تنفٌذا تدفع ان ٌمكن التً المبالػ االلساط هذه

 .التؤمٌن شركات احدى
 المعدلة االسكان لانون من 12 المادة فً ورد كما مسإولٌته على وبٌعه شارٌة من المسكن استرداد حال فً

 بٌع تارٌخ حتى ناكبل االول الشاري ٌعتبر 21/12/1973 تارٌخ 31/73 رلم المانون من 6 المادة بموجب
 .جدٌد من المسكن

 

 .منها الممدمة للكفالة تنفٌذا الدولة على المستحمة االلساط دفع كٌفٌة العمد فً تحدد -46 المادة

 

 انجبة انثبنث - اعبدح اطكبٌ غٍز انهجُبٍٍٍَ انمبطٍٍُ لجم اول اٌبر 5691

 ضًٍ يُبطك تمزر اخالؤهب فً يظبكٍ ثطزٌمخ االطتئجبر

  انجبة انزاثع - انُظبو انًبنً نهصُذوق انخبص ثبالطكبٌ

 -52 المادة
 " باالسكان الخاص الصندوق" ٌدعى خاص حساب المالٌة وزارة فً الخزٌنة مصلحة لدى ٌفتح -1
 .الموازنة سنوٌة لماعدة المذكور الحساب ٌخضع ال -2
 

 : من الصندوق ممبوضات تتؤلؾ -53 المادة

 : واردات -1
 .والتعاونٌات االسكان وزارة موازنة فً تلحظ الدولة من سنوٌة مساهمات -
 .للتعمٌر الوطنٌة للمصلحة المخصصة والرسوم الضرابب من بالماٌة وعشرٌن خمسة -
 .الوطنً الٌانصٌب من السنة فً واحد اضافً اصدار عابدات -
 .لبنان كازٌنو عابدات من االجتماعٌة للمشارٌع ٌعود ما نصؾ -
 .العامة المإسسات من مساهمات -
 .الخاصة لمشارٌعها البلدٌات به تساهم ان ٌمكن ما -
 .ووصاٌا هبات  -
 .االسكان لانون من 18 المادة الحكام تطبٌما العمارات لٌمة تحسٌن عن الناتجة الوارادات -



 تهبها التً الخصوصٌة الدولة امبلن وثمن االسكان صندوق من ثمنها المدفوع العمارات بٌع حاصل -
 .االسكان صندوق الى
 .متفرلة واردات -
 
 .الصندوق من المعطاة المروض استرداد -2
 

 : من الصندوق مدفوعات تتؤلؾ -54 المادة

 :  نفمات -1
 .عمارات ثمن -
 .مساكن بناء نفمات -
 . لبلسكان مخصصة اراضً اعداد نفمات -
 .مساعدات تمدٌم نفمات -
 .دروس نفمات -
 .متنوعة نفمات -

 السابمة الخمسة البنود فً ذكرها ٌرد ولم االسكان ممتضٌات تستلزمها التً النفمات المتنوعة بالنفمات وٌمصد
 .والتعاونٌات االسكان وزارة موازاة فً اعتمادات لها ٌلحظ لم او
 
 : المرسوم هذا فً المحددة الحاالت فً الصندوق ٌمدمها لروض -2
 

 : الصندوق حساب على تجري التً النفمات تعمد -55 المادة

 عندما االسكان لانون من الجدٌدة 2 المادة من االول البند من" ب" الفمرة باحكام عمبل المحددة بالمنالصة - أ
 .اجنبٌة او لبنانٌة خاصة مإسسات او شركات بواسطة شعبٌة مساكن بناء السفمة موضوع ٌكون

 
 عامة هٌبات او مإسسات بواسطة مساكن بناء الصفمة موضوع ٌكون عندما رضابً اتفاق بموجب -ب

 .لبنانٌة
 
 الفمرات علٌها تنص التً والمساعدات المروض تمدٌم الموضوع ٌكون عندما رضابً اتفاق بموجب - ج
 .21/12/1973 تارٌخ 31/73 رلم المانون من( هـ)و( د)و( ج)
 
 منالصة) اعبله علٌها المنصوص الحاالت عدا فٌما العمومٌة، المحاسبة لانون فً المحددة لبلصول وفما - د

 ...( الخ رضابً اتفاق عروض استدراج محصورة، منالصة عمومٌة،
 

 : التالٌة المراجع لبل من الصندوق نفمات تعمد -56 المادة

 باستثناء( لٌرة الؾ خمسون)  ل.ل 50000 لٌمتها تتجاوز ال التً النفمات خص فٌما االسكان، عام مدٌر
 .المساعدات

 وفٌما( لٌرة الؾ خمسون)  ل.ل 50000 لٌمتها تجاوز التً النفمات خص فٌما والتعاونٌات، االسكان وزٌر
 .المساعدات خص

 

 .الصندوق نفمات عمد مرالبة والتعاونٌات االسكان وزارة لدى النفمات عمد المرالب تولى -57 المادة



 

 خاص محاسب ٌعٌن ورٌثما انتمالٌة وبصورة الصندوق محاسب النفمات تصفٌة ٌتولى -58 المادة

 .والتعاونٌات االسكان وزارة فً لبلسكان العامة المدٌرٌة محاسب نفماته تصفٌة ٌتولى للصندوق،
 

 .دفع اوامر بموجب الصندوق نفمات صرؾ االسكان عام مدٌر ٌتولى -59 المادة

 ان بعد العام المدٌر على وٌعرضها لانونٌتها من التثبت بعد الدفع اوامر معامبلت الصندوق محاسب ٌعد
 .علٌها ٌإشر

 لبل النفمات عمد مرالب ٌتثبت. علٌها النفمات عمد مرالب تؤشٌر بعد اال للدفع صالحة االوامر تصبح ال
 .الصرؾ معاملة صحة من و المسبمة لرلابته اخضعت لد العمد معاملة كانت اذا مما الدفع أمر على التؤشٌر

 
 

 المالٌة محتسب السابمة المادة الحكام وفما دفع اوامر بموجب الصادرة النفمات دفع ٌتولى -60 المادة

 .المركزي
 

 استطبلع بعد والممترض والتعاونٌات االسكان وزٌر بٌن اتفالٌة بموجب المروض تعطى -61 المادة

 .االسكان عام مدٌر راي
 59و 58و 57و 56 المواد فً المبٌنة الصندوق نفمات تنفٌذ فً المتبعة االصول المروض اعطاء فً تطبك
 .المرسوم هذا من
 
 

 .االلتضاء عند التنفٌذ مبلحمة ذلن فً بما الصندوق، واردات تنفذ الصندوق محاسب ٌتولى -62 المادة

 
 

 : المروض استٌفاء -63 المادة

 من( بالمبة وعشرون خمس)  بالمبة 25 نسبة مباشرة تمتطع ان(  الخزٌنة مصلحة)  المالٌة وزارة على
 هذه حاصل تدخل وان للتعمٌر الوطنٌة المصلحة لحساب تستوفٌها التً والرسوم الضرابب جمٌع اصل
 .االسكان بصندوق الخاص الحساب فً  شهرٌا النسبة

 
 

 لبلصول وفما المحاسبة دٌوان رلابة الى ومدفوعات ممبوضات من الصندوق حسابات تخضع -64 المادة

 .النافذة المانونٌة
 

 المحاسبة لانون احكام السابمة المواد فً ذكره ٌرد لم ما كل فً الصندوق على تطبك -65 المادة

 .العمومٌة
 

 والسٌما ومضمونه، تتفك ال او المرسوم هذا احكام تخالؾ التً االحكام جمٌع تلؽى  -66 المادة

 : التالٌة والتوارٌخ االرلام تحمل التً المراسٌم



 
، 13/12/1963 تارٌخ 14755، 13/12/1963 تارٌخ14754، 13/12/1963 تارٌخ 14753
 4781، 22/6/1966 تارٌخ 4780، 1966 /22/6 تارٌخ4779، 8/4/1964 تارٌخ 16046

 تارٌخ 4784، 22/6/1966 تارٌخ 4783، 22/6/1966 تارٌخ 4782، 22/6/1966 تارٌخ
 تارٌخ14568، 5/10/1967 تارٌخ 8340، 22/6/1966 تارٌخ 4796، 22/6/1966
 تارٌخ 3405، 24/5/1972 تارٌخ 3299، 25/6/1970 تارٌخ14774، 28/5/1970
26/5/1972 ، 
 

 .الرسمٌة الجرٌدة فً نشره فور به وٌعمل الحاجة تدعو حٌث وٌبلػ المرسوم هذا ٌنشر -67 المادة

  الوزراء مجلس ربٌس،  فرنجٌة سلٌمان الجمهورٌة ربٌس عن صدر، 1975 سنة شباط 21 فً بعبدا
 .جنببلط خالد المالٌة وزٌر، نعٌم ندٌم بالوكالة والتعاونٌات االسكان وزٌر، الصلح رشٌد

 
 
 
 
 

 انُىاة يجهس ػهى انًحبل انًؼجم انقبَىٌ يشزوع انتُفيذ يىظغ وظغ

  نالسكبٌ يصزف اَشبء انى انزايي 8:>12/22/2 تبريخ 1>:25 رقى انًزسىو ثًىجت

 

 ::>28/2/2 في صبدر - 21 رقى يزسىو

 
 والتعاونٌات اإلسكان وزارة بإلؽاء ٌتعلك فٌما 7/8/2000 فً الصادر 247 رلم المانون راجع* 

 
 

  الجمهورٌة ربٌس ان
 منه، 58 المادة والسٌما الدستور على بناء
 مشروع 29/11/1975 تارٌخ 10792 رلم المرسوم بموجب النواب مجلس على احالت الحكومة ان وبما
  لبلسكان، مصرؾ انشاء الى ٌرمً معجل لانون
 دون النواب مجلس على المذكور المعجل لانون مشروع طرح على ٌوما اربعٌن من اكثر انمضى انه وبما
 ٌبته، ان
 :والتعاونٌات االسكان ووزٌر المالٌة وزٌر التراح على بناء
  ،8/1/1977 بتارٌخ المنعمدة جلسته فً الوزراء مجلس موافمة وبعد
 :ٌؤتً ما ٌرسم

 
 

 رلم المرسوم بموجب النواب مجلس على المحال المعجل المانون مشروع التنفٌذ موضع وضع -1 المادة

  نصه، التالً لبلسكان، مصرؾ انشاء الى الرامً ،29/11/1975 تارٌخ 10792
 



 تموٌل ؼاٌتها المصرؾ، ٌلً فٌما وتدعى االسكان مصرؾ تسمٌة تحمل لبنانٌة مؽفلة شركة تنشؤ -1 المادة"
 .االسكان لانون علٌها نص التً تلن سٌما وال االسكان مشارٌع

 
  30/12/1993 تارٌخ 283 للمانون وفما معدلة -2 المادة

 : طرٌك عن والسٌما االسكانٌة الدولة سٌاسة تحمٌك فً بالمساهمة المصرؾ ٌموم -
 والتعامٌم لبلنظمة الودابع هذه تخضع ان على اجلها، كان ومهما العمبلت بجمٌع الودابع لبول -1

 .لبنان فً العاملة المصارؾ على والمطبمة النمدٌة السلطات عن الصادرة
 
 او اكمال او ترمٌم او انشاء او شراء اجل من والمتوسط المحدود الدخل ذوي والسٌما االفراد الراض -2

 .السكنٌة التعاونٌات وتموٌل مساكنهم، تحسٌن او توسٌع
 
 التً تلن السٌما السكنً االلراض عملٌات لتموٌل تخصص التً والخاصة العامة االموال ادارة -3

 . وجودها حال فً الممرض شروط تراعى ان االسكان لانون فً المحددة الفبات منها تستفٌد
 

  30/12/1993 تارٌخ 283 للمانون وفما معدلة -3 المادة
 . لبنانٌة لٌرة ملٌار خمسٌن الى لبنانٌة لٌرة ملٌون خمسٌن من االسكان مصرؾ رأسمال ٌزاد -
 

  30/12/1993 تارٌخ 283 للمانون وفما معدلة -4 المادة
 تساهم ان العامة وللمإسسات منه، المبة فً العشرٌن تتعدى ال بنسبة المصرؾ رأسمال فً الدولة تساهم
 على بناء الوزراء مجلس فً ٌتخذ بمرسوم تحدد وشروط الصول وفما الرأسمال من النسبة بهذه الدولة
 .المختص والوزٌر المالٌة وزٌر التراح

 
 طرٌك عن ثم الثابتة والموجودات االصول تمٌٌم اعادة طرٌك عن اوال الرأسمال زٌادة تحمٌك ٌجري -

 .حصته بنسبة كل الخاص والمطاع الدولة لبل من نمدا االكتتاب
 
 عند وتحدد. االجتماعً للضمان الوطنً للصندوق العابدة الحصة لٌمة الدولة حصة حساب فً ٌدخل -

 المتعلمة المواعد والعمل المالٌة وزٌري التراح على بناء الوزراء مجلس فً ٌتخذ بمرسوم االلتضاء
 .الدولة لحساب المصرؾ فً االجتماعً للضمان الوطنً الصندوق حصة بتصفٌة

 
 رأسمال من% 10 من اكثر مباشرة ؼٌر بصورة او مباشرة بصورة ٌتملن ان مساهم الي ٌجوز ال -

 بطبلنا باطبل وٌعد. الواحد الشخص بمثابة الماصرون وفروعه المساهم وزوجة زوج وٌعتبر. المصرؾ
 . الفمرة هذه احكام ٌخالؾ عمل او عمد كل المتعالدٌن، بٌن حتى الموجود ؼٌر وبحكم مطلما

 
 بالنسبة االكتتاب شروط الرأسمال زٌادة ستمرر التً للمساهمٌن العادٌة ؼٌر العمومٌة الجمعٌة تحدد -

 .الخاص المطاع من للمساهمٌن بها باالكتتاب المحفوظ زٌادة لٌمة من المتبمٌة
 
 .الزٌادة لهذه الممثلة باالسهم االكتتاب عند الرأسمال زٌادة كامل تحرٌر ٌجب -
 
 النسبة احتساب عند الرأسمال لهذا زٌادة اٌة وفً المصرؾ رأسمال فً المصارؾ بمساهمة ٌعتد ال -

 .والتسلٌؾ النمد لانون من 153 المادة من االولى الفمرة فً علٌها المنصوص



 
 الؽرض لهذا ٌرصد خاص اعتماد بموجب المصرؾ رأسمال فً الدولة مساهمة االلتضاء عند تؽطى -

 . خزٌنة بسلفات او العامة الموازنة فً
 
 .االساسً المصرؾ بنظام تحدد التً بالشروط تخفٌضه او المال رأس زٌادة تجري -8
 

  30/12/1993 تارٌخ 283 للمانون وفما معدلة -5 المادة
 .بموانٌن شروطها تحدد لروضا االلتضاء عند االسكان مصرؾ تمنح ان للحكومة -
 من جزءا المانون هذا نفاذ لبل االسكان لمصرؾ منحت التً المسددة ؼٌر الخزٌنة وسلفات المروض تعتبر -

 .اعبله المبٌنة المروض
 

 30/12/1993 تارٌخ 283 للمانون وفما معدلة -6 المادة
 :ٌؤتً لما وفما اختٌارهم ٌتم اعضاء عشرة من ٌتؤلؾ ادارة مجلس المصرؾ ادارة ٌتولى -
 ٌعٌنان المالٌة، وزٌر االخر وٌمترح والتعاونٌات االسكان وزٌر منهما واحدا ٌمترح الدولة عن ممثبلن -

 .الوزراء مجلس فً ٌتخذ بمرسوم
 ممثبل انتخابهم فً ٌشترن وال للمساهمٌن العمومٌة الجمعٌة تنتخبهم الخاص المطاع عن ممثلٌن ثمانٌة -

 .النصاب ضمن من اسهمهما تحتسب وال الدولة
 مجلس فً مهامهما وٌمارسان الضمان اسهم اٌداع موجب من الدولة ممثبل االدارة مجلس عضوا ٌعفى -

 .الشخصٌة مسإولٌتهما على االدارة
 .اللبنانٌٌن اعضابه بٌن من له ربٌسا ٌعمدها جلسة اول فً اكتماله بعد االدارة مجلس ٌنتخب -
 ستنظر التً السنوٌة العمومٌة الجمعٌة بانعماد تنتهً سنوات بثبلث االدارة مجلس اعضاء والٌة مدة تحدد -

 ممثلً االدارة مجلس عضوي استبدال الوزارء مجلس فً ٌتخذ بمرسوم وٌمكن. الثالثة السنة بحسابات
 . المدة هذه انمضاء لبل احدهما او الدولة

 
  30/12/1993 تارٌخ 283 للمانون وفما معدلة -7 المادة

 مفوضا واالسكان، المالٌة وزٌري التراح على بناء الوزراء، مجلس فً ٌتخذ بمرسوم الحكومة تعٌن -
 فً وٌشترن العمومٌة المساهمٌن وجمعٌات االدارة مجلس جلسات ٌحضر المصرؾ لدى للحكومة

 .التصوٌت حك له ٌكون ان دون مداوالتهما
 
 وزٌر من كل الى ٌرفعه المصرؾ اعمال عن تمرٌرا االلل على اشهر ستة كل الحكومة مفوض ٌضع -

 .والتراحاته بمبلحظاته مشفوعا المالٌة ووزٌر والتعاونٌات االسكان
 
 التراح على بناء الوزراء مجلس فً ٌتخذ بمرسوم ٌحدد ممطوعا شهرٌا تعوٌضا الحكومة مفوض ٌتماضى -

 ان له ٌحك وال التعاونٌات و االسكان وزارة موازنة من وٌصرؾ والتعاونٌات واالسكان المالٌة وزٌري
 .المصرؾ موازنة من مكافؤة اٌة او نوعه كان مهما تعوٌض اي ٌتماضى

 
   30/12/1993 تارٌخ 283 للمانون وفما معدلة -8 المادة

 واالنظمة للموانٌن ووفما العمل، ضرورات حسب اللبنانٌة المناطك جمٌع فً له فروعا ٌنشا ان للمصرؾ -
 ٌنشا ان المانون هذا نفاذ تارٌخ من سنوات ثبلث تتعدى ال فترة ضمن علٌه ٌنوجب كما المفعول السارٌة
 . محافظة كل فً االلل على واحدا فرعا



 
  30/12/1993 تارٌخ 283 للمانون وفما معدلة -9 المادة

 كافة بالعمبلت هذه الدٌن سندات تكفل ان للحكومة وٌجاز العمبلت بجمٌع دٌن سندات ٌصدر ان للمصرؾ -
 : ٌؤتً لما وفما وذلن

 
 . لٌرة ملٌار ثبلثماٌة ٌعادل بما الدولة من المكفولة السندات هذه مبالػ سمؾ ٌحدد -أ

 .اصدارها تارٌخ من سنتٌن عن المصدرة السندات من اي استحماق مدة تمل ال ان ٌجب -ب
 بدء تارٌخ من سنة عشرة خمس ٌتعدى ال موعد فً نهابٌا المصدرة السندات هذه كامل تسدد ان ٌجب -ج

 .اصدارها
 فً ٌماثلها ما على العالمٌة السوق فً الرابجة للمعدالت وفما السندات هذه على الفوابد نسب تحدد -د

 .والتعاونٌات واالسكان المالٌة وزٌري عن ٌصدر مشترن بمرار ذلن ٌتم و الخارج،
 فً المبٌنة المشارٌع تنفٌذ لتموٌل اعبله الٌها المشار السندات اصدار عن الناتجة المبالػ تخصص -هـ

 .المانون هذا من الجدٌدة الثانٌة المادة
 

  30/12/1993 تارٌخ 283 للمانون وفما ملؽاة -10 المادة
 

 تارٌخ 283 والمانون 11/4/1977 تارٌخ 27 االشتراعً للمرسوم وفما معدلة -11 المادة
30/12/1993  
 : التالٌة واالمتٌازات باالعفاءات وعملٌاته المصرؾ ٌتمتع
 التً والفوابد ٌجنٌها التً االرباح ذلن فً بما مداخلٌه على ضرٌبة اٌة من االسكان مصرؾ ٌعفى -أ

 الممرر االعفاء مفعول انتهاء تارٌخ من االعفاء بهذا ٌعمل ان على الفٌن، العام حتى وذلن ٌتماضاها
 .الثابتة موجوداته تمٌٌم اعادة عملٌات على الضرٌبة من ٌعفى كما. انشابه لانون فً اصبل

 
 مبلؽا عشر الحادٌة المالٌة السنة من اعتبارا السنوي اسثتماره حساب فً ٌدور ان للمصرؾ ٌجوز -ب

 144 رلم االشتراعً المرسوم من 7 المادة بمعنى للتنزٌل لابل كعبء المدفوع رأسماله من% 4 ٌعادل
 . 12/6/1959 تارٌخ

 
 وجمٌع المر تولع التً والسندات المصرؾ ٌصدرها التً والسندات االسهم الطابع رسوم من تعفى -ج

 .ٌبرمها التً العمود
 
 وٌشمل الدخل ضرٌبة من المصرؾ ٌصدرها التً السندات وجمٌع المصرؾ ودابع جمٌع فوابد تعفى -د

 .12/6/1959 تارٌخ 144 رلم االشتراعً المرسوم من والثالث االول البابٌن ضرٌبة االعفاء
 
 تطبك ان ودون ترخٌص اي على ٌستحصل ان دون ٌرٌدها عمارات أٌة ٌتملن ان للمصرؾ ٌحك -هـ

 كانون 4 تارٌخ 11614 رلم بالمرسوم المنشور المانون فً علٌها المنصوص المصوى المساحات علٌه
 .1969 الثانً
 .سنوات خمس مهلة ضمن بها مشكون او مولوفة لدٌون تحصٌبل تملكها التً العمارات ٌصفً ان وعلٌه

 
 عند انشابها عند سواء كان مهما رسم اي من المصرؾ لصالح تنشؤ التً العمارٌة التؤمٌنات تعفى -و

 .فكها



 
 عدا ما االسكان لانون من 14و 13و 12و 11 المادة احكام عمبلبه مع المصرؾ عبللة فً تطبك -ز

 فمط ٌتعلك فٌما 14 المادة من االخٌرة النبذة عدا وما 12 المادة من الرابعة الفمرة من االخٌرة لبل النبذة
 بٌن المولع العمد فً المواد هذه نص صراحة ٌذكر ان شرط وذلن الصرؾ، وتعوٌض التماعد بمعاش

 .وعمٌله المصرؾ
 
 او المصرؾ لصالح الصرؾ وتعوٌضات التماعد معاشات حجز ٌمكن مخالؾ نص كل من بالرؼم -ح

 المحاكمات اصول لانون فً علٌها المنصوص للمواعد وفما شخص اي ٌدي بٌن امواله ٌدٌر من لصالح
 . المدنٌة

 
 التراح على بناء  الوزراء مجلس فً ٌتخذ بمرسوم ٌعٌنون اشخاص خمسة المإسسٌن بدور ٌموم -12 المادة

 تارٌخ من شهر بمهلة االساسً النظام مشروع وضع علٌهم وٌتوجب والتعاونٌات واالسكان المالٌة وزٌري
 .تعٌٌنهم
 .الوزراء مجلس فً ٌتخذ بمرسوم االساسً النظام ٌصدق

 
 مع ٌنسجم عمل مخطط ربٌسه تعٌٌن تلً التً اشهر ثبلثة ضمن المصرؾ ادارة مجلس ٌضع -13 المادة
 ان وٌجب والٌته مدة خبلل علٌها ٌسٌر التً للسٌاسة الربٌسٌة الخطوط وٌحدد االسكانٌة الدولة سٌاسة
 من ٌضعه وما عملٌات من المصرؾ به سٌموم ما بشؤن كافٌا بٌانا خاصة بصورة التخطٌط هذا ٌتضمن
 .اجلها من انشا التً الؽاٌة تحمٌك تكفل اخرى تدابٌر من ٌتخذه وما تموٌل شروط من ٌفرضه وما اولوٌات
 واالسكان المالٌة وزٌري التراح على بناء الوزراء مجلس فً ٌتخذ بمرسوم العمل مخطط ٌصدق

 .والتعاونٌات
 

  30/12/1993 تارٌخ 283 للمانون وفما معدلة -14 المادة
 لانون احكام والسٌما المانون هذا مع تؤتلؾ والتً بها المعمول المانونٌة االحكام جمٌع المصرؾ على تطبك

  احكام علٌه تطبك وال المصرفٌة الموانٌن وسابر والتسلٌؾ النمد ولانون المصرفٌة السرٌة ولانون التجارة
 . العمارٌة المروض بشركات المتعلمة االحكام وال 22/67 رلم المانون

 االعمال بمصارؾ المتعلك 15/7/1983 تارٌخ 50/83 رلم االشتراعً المرسوم احكام علٌه تطبك ال كما
 . االجل والطوٌل المتوسط التسلٌؾ ومصارؾ

 
 . "نشره فور به وٌعمل المانون هذا ٌنشر -15 المادة

 
 

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

 
 1977 الثانً كانون 15 فً بعبدا        
 سركٌس الٌاس: االمضاء        
  الجمهورٌة ربٌس عن صدر
  الوزراء مجلس ربٌس

  الحص سلٌم: االمضاء



  المالٌة وزٌر        
 روفاٌل فرٌد: االمضاء        
  والتعاونٌات االسكان وزٌر

 سلمان صبلح: االمضاء

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 تًىيم واَشبء ػشزيٍ انف وحذح سكُيخ في كبفخ انًُبطق انهجُبَيخ

 قبَىٌ رقى 9 - صبدر في :5/8/2;>2

 
 والتعاونٌات اإلسكان وزارة بإلؽاء ٌتعلك فٌما 7/8/2000 فً الصادر 247 رلم المانون راجع* 

 

 
  النواب مجلس الر

 : نصه التالً المانون الجمهورٌة ربٌس وٌنشر
 
 

 المحال اللبنانٌة المناطك كافة فً سكنٌة وحدة الؾ عشرٌن وانشاء تموٌل لانون مشروع صدق -1 المادة

 المشتركة النٌابٌة اللجان عدلته كما 27/12/1979 تارٌخ 2565 رلم المرسوم بموجب النواب مجلس الى
 . 

 . نشره فور المانون بهذا ٌعمل
 1980اٌار سنة  17بعبدا فً       
 االمضاء : الٌاس سركٌس      

 صدر عن ربٌس الجمهورٌة 
 ربٌس مجلس الوزراء 
  االمضاء : سلٌم الحص

  وزٌر االسكان والتعاونٌات      
 االمضاء : مٌشال المر       

 وزٌر المالٌة 
 االمضاء : علً الخلٌل 



 

 

 لبَىٌ تًىٌم واَشبء عشزٌٍ انف وحذح طكٍُخ فً كبفخ انًُبطك انهجُبٍَخ

 ؼاٌته لبلسكان، المستمل الصندوق"  ٌسمى صندوق والتعاونٌات االسكان وزارة لدى ٌنشؤ -1 المادة

 .اللبنانٌة المناطك جمٌع فً وتوابعها االلل على سكنٌة وحدة الؾ عشرٌن وانشاء تموٌل
 ومن االسكان لمشروع تخصص التً واالموال المروض من"  لبلسكان المستمل الصندوق"  واردات تتكون
 .المانون هذا تطبٌك عن الناتجة الواردات من% 75 نسبة

 لمساعداتها وذلن المانون هذا تطبٌك عن الناتجة الواردات من البالٌة% 25 ال المعنٌة  للبلدٌات تخصص
 ومجارٌر وارصفة وطرلات عامة وموالؾ وساحات وفسحات حدابك النشاء الداخلٌة اوضاعها تحسٌن على

 .مستمبلً عماري احتٌاط وتؤمٌن وانارة
 .لبنان مصرؾ فً امواله وتودع واالداري المالً باالستمبلل" لبلسكان المستمل الصندوق"  ٌتمتع   
 المصارؾ مع ٌتعامل وان تجارٌة مصارؾ فً الّمرة المحررة السندات ٌحسم ان الصندوق لهذا ٌحك   
 .بها المعمول والمصرفٌة التجارٌة لبلسس وفما
 التراح على بناء الوزراء مجلس فً ٌتخذ بمرسوم ٌصدق مالً لنظام الصندوق هذا اموال ادارة تخضع   

 .والتعاونٌات االسكان وزٌر
 
 

  11/2/1987 تارٌخ 3686  للمرسوم وفما معدلة -2 المادة

 :  التالٌة االسس المروض اعطاء وطرٌمة سكنٌة وحدة الؾ العشرٌن توزٌع فً ٌعتمد
 :  ٌلً كما اللبنانٌة المناطك على المساكن توزع -1

 .مسكن 2250-  الشمالً لبنان محافظة
  مسكن 2250 - البماع محافظة
 .مسكن 2250 - الجنوبً لبنان محافظة
 مسكن 2250 - الشمالٌة لبنان جبل منطمة
  مسكن 2250 - الجنوبٌة لبنان جبل منطمة

 .مسكن 3375-(  كسروان - المتن الضٌة فً الوالعة)  الشرلٌة بٌروت ضواحً
 .مسكن 3375 -(  الشوؾ - عالٌه - بعبدا الضٌة فً الوالعة)  الجنوبٌة بٌروت ضواحً
 .مسكن 2000 - بٌروت محافظة

 . والجنوبٌة الشمالٌة لبنان جبل لمنطمتً الفاصل الحد  دمشك - لبٌروت الربٌسٌة الطرٌك تعتبر -
 كٌلومترا عشرٌن من اكثر تبعد ال التً لبنان جبل محافظة فً الوالعة المرى بٌروت ضواحً من تعتبر -

 .االدارٌة بٌروت حدود عن
 :  ٌلً كما فبة لكل المساكن عدد وٌخصص فبتٌن الى المساكن تمسم -2

 .مسكن/ 10000/ لها ٌخصص المحدود الدخل ذوي فبة - أ
 .مسكن/ 10000/ لها ٌخصص المتوسط الدخل ذوي فبة -ب

 المهلة ضمن بالطلبات فبة او المناطك من منطمة تتمدم لم اذا للفبات او للمناطك التوزٌع هذا تعدٌل ٌمكن -3
 .الوزراء مجلس فً ٌتخذ بمرسوم وذلن المحددة

 عشرٌن مدة على تسدد لٌرة الؾ مابة االلصى حده بمبلػ المحدود الدخل ذوي لفبة المرض لٌمة تحدد -4
 .سنة عشرٌن مدة على تسدد لٌرة/ 130.000/ االلصى حده بمبلػ المتوسط الدخل ذوي ولفبة. سنة



 والشروط المانون بهذا المحددة ؼٌر والفنٌة والمالٌة التفصٌلٌة الشروط وتحدٌد المرض لٌم تعدٌل ٌمكن -5
 االسكان وزٌر اللتراح بناء الوزراء مجلس فً ٌتخذ بمرسوم المرض على للحصول المطلوبة

 .والتعاونٌات
 
 

 عامل زٌادة المانون، هذا من الرابعة المادة احكام مراعاة ومع عمار مالن لطلب بناء ٌمكن -3 المادة

 طابك عن االضافة تزٌد ال ان شرط الصى كحد السطحً االستثمار عامل ٌعادل بما لعماره العام االستثمار
  والنصؾ الثبلثة عن العمار فً الزٌادة بعد النهابً العام االستثمار عامل ٌزٌد ال وان واحد
 59/71 رلم البناء لانون احكام جمٌع نافذة تبمى اعبله المحددة العام االستثمار عامل زٌادة باستثناء    

 العابدة النافذة االنظمة جمٌع وكذلن به، عمبل المتخذة والمرارات المراسٌم وجمٌع 13/9/1971 تارٌخ
 .المنظمة للمناطك

 لانونٌا الموجود البناء وضع ٌكون ان ٌجب موجود بناء على بناء اضافة الى ٌرمً الطلب كان اذا    
 بموجب وضعها تسوٌة تمت والتً وجودها حال فً المخالفة البناء مساحة وتحسب الطلب، تمدٌم بتارٌخ
 2347 رلم المرسوم بموجب التنفٌذ موضع الموضوع المانون مشروع السٌما البناء مخالفات تسوٌة لوانٌن
 .المادة هذه من االولى الفمرة بها تسمح التً االضافٌة المساحة اصل من 8/10/1979 تارٌخ

 
 

 مجلس فً ٌتخذ بمرسوم المانون، هذا من الثالثة المادة فً عنها المنصوص الزٌادة من تستثنى -4 المادة

 المجلس ٌعتبر التً المناطك المانون، بهذا العمل تارٌخ من اشهر ثبلثة تتجاوز ال مهلة وخبلل الوزراء
 والزراعٌة الحرجٌة كالمناطك فٌها العام االستثمار عامل زٌادة المناسب ؼٌر من انه المدنً للتنظٌم االعلى
 .وؼٌرها واالثرٌة

 
 

 بهذا العمل تارٌخ من سنتٌن خبلل االستثمار زٌادة من االستفادة بطلب ٌتمدم لم عمار مالن كل -5 المادة

 عماره على وتطبك المانون هذا احكام من االستفادة من حمه ٌسمط علٌه المتوجب المبلػ ٌدفع ولم المانون
 .النافذة والموانٌن االنظمة بموجب المحددة العادٌة الشروط

 زٌادة من االستفادة طلبات تمبل بحٌث ،30/12/1982 تارٌخ 103 رلم للمرسوم وفما المادة هذه فً المحددة المهلة مددت
 .التارٌخ هذا لبل طلبه ٌمدم ال الذي المالن حك وٌسمط 31/12/1983 لؽاٌة االستثمار عامل

 
 

 عنها المنصوص العام االستثمار عامل زٌادة من االستفادة ٌطلب الذي العمار مالن على ٌتوجب -6 المادة

 :  ٌوازي مبلؽا"  لبلسكان المستمل للصندوق"  ٌدفع ان المانون هذا فً
 %( 1 العام االستثمار عامل ٌتجاوز ال عندما% ) 25
 %(.2 ٌتجاوز وال% 1 من اعلى العام االستثمار عامل ٌكون  عندما% ) 30
 األرض ثمن من% ( 3  1/2 ٌتجاوز وال% 2 من اعلى العام االستثمار عامل ٌكون عندما% ) 35

 العمار فً المستعمل العام االستثمار عامل لٌصبح االساسٌة العمار مساحة الى اضافتها الواجب الوهمٌة
 من االستفادة طلب اذا وذلن الزٌادة بعد المنطمة فً به المسموح النهابً العام االستثمار لعامل مساوٌا
 خبلل االستفادة طلبت اذا% 50 النسب هذه تزاد ان على المانون هذا تطبٌك من االولى السنة خبلل الزٌادة
 .الثانٌة السنة



 المتوجبة المٌمة تحدد التً الموافمة واعطابه االستفادة طلب تمدٌم فور المبلػ هذا دفع المالن على ٌتوجب   
 .الؽاٌة لهذه والتعاونٌات االسكان وزارة تعٌنها التً اللجان لرارات ضوء على علٌه
 مع" لبلسكان المستمل الصندوق"  المر تحرر سندات بموجب وما نمدا اما المبلػ هذا ٌدفع ان للمالن ٌمكن   

 رهن اشارة وتوضع العمار بٌع عملٌة اجراء عند وفابدة اصبل السندات وتستحك% 9 لدرها سنوٌة فابدة
 .العمارٌة الصحٌفة على بالمٌمة ممتاز اول
 لؽاٌة استحمالاتها تمدٌد وٌمكن تنظٌمها تارٌخ من اعتبارا واحدة بسنة السندات  استحماق تارٌخ ٌحدد   

 المستحمة المبالػ عندبذ تتوجب سنوات الخمس خبلل عٌنٌة عملٌة اٌة اجراء عدم حال وفً سنوات، خمس
 .المانونٌة لبلصول وفما فورا وتنفذ تمدٌد اي دون وفابدة اصبل الخامسة السنة نهاٌة فً
 

 ٌطلب الذي المالن على ٌتوجب بحٌث ،30/12/1982 تارٌخ 103 رلم للمرسوم وفما المادة هذه فً المحددة المهلة مددت
 التً الوهمٌة االرض ثمن من النسبة لبلسكان المستمل للصندوق ٌدفع ان 1/1/1983 لبل االستثمار عامل زٌادة من االستفادة
 االستفادة طلبت اذا% 50 النسبة هذه تزاد ان على تطبٌمه من االولى السنة خبلل الممدمة للطلبات 6/80 رلم المانون حددها
 . 1983 سنة خبلل

 

 
 

 انظمة وتعدٌل المانون لهذا العابدة والتطبٌمٌة التنظٌمٌة النصوص اصدار حك الحكومة تعطى -7 المادة

 االسكان وزٌر التراح على بناء الوزراء مجلس فً تتخذ بمراسٌم والتعاونٌات االسكان  وزارة ومبلكات
 .والتعاونٌات

 
 

 تتخذ بمراسٌم وذلن لٌرة ملٌون ثبلثمابة لدره الصى حد ضمن لروض عمد حك الحكومة تعطى -8 المادة

 االولى المرحلة تموٌل ؼاٌتها المالٌة ووزٌر والتعاونٌات االسكان وزٌر التراح على بناء الوزراء بمجلس
 .هذا االسكانً المشروع من
 
 

 .الرسمٌة الجرٌدة فً نشره فور المانون بهذا ٌعمل -9 المادة
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

 تطجيق احكبو قىاَيٍ االسكبٌ

 يزسىو رقى ;119 - صبدر في 11/:/5;>2

 
 االسكان ووزارة والمروٌة البلدٌة الشإون وزارة بإلؽاء ٌتعلك فٌما 7/8/2000 فً الصادر 247 رلم المانون راجع* 

 والتعاونٌات

 
  الجمهورٌة ربٌس ان
  ، الدستور على بناء
 والدخل الوضٌع الدخل وذوي المعوزٌن اسكان تسهٌل)  17/9/1962 بتارٌخ الصادر المانون على بناء

  ،21/12/1973تارٌخ 31/73 ورلم 8/12/1965 تارٌخ 58/65 رلم المانونٌن بموجب المعدل( المحدود
 المناطك كافة فً سكنٌة وحدة الؾ 20 وانشاء تموٌل)  17/5/1980 تارٌخ 6/80 رلم المانون على بناء

  ،( اللبنانٌة
  ،( االسكان لانون احكام تطبٌك)  21/2/1975 تارٌخ 9748 رلم المرسوم على بناء
  ،( 6/6/1980 تارٌخ 72/80 رلم رأي)  الدولة شورى مجلس استشارة وبعد
  ، والتعاونٌات االسكان وزٌر التراح على بناء
  ، 2/7/1980 بتارٌخ الوزراء مجلس موافمة وبعد
 : ٌؤتً ما ٌرسم

 

 انفصم االول - انفئبد انتً تظتفٍذ يٍ لىاٍٍَ االطكبٌ وحذود دخههب وطزٌمخ تحذٌذ انذخم

 تارٌخ 426 رلم والمرسوم 11/2/1987 تارٌخ 3686 رلم للمرسوم وفما معدلة -1 المادة

31/7/1990 
 
 31/73 ورلم 8/12/1965 بتارٌخ الصادر 58/65 رلم المانونٌن سٌما ال ، االسكان لوانٌن من ٌستفٌد -1

 والدخل المحدود الدخل فبتً من اللبنانٌون 17/5/1980 تارٌخ 6/80 رلم والمانون 21/12/1973 تارٌخ
 .المرسوم هذا فً محددتان هما كما المتوسط

 
 االدنى الحد مرات ثبلث السنوي العابلً دخله ٌتجاوز ال الذي اللبنانً المحدود الدخل ذوي من ٌعتبر -2

 .لبلجر
 
 مرات واربع مرات ثبلث بٌن السنوي العابلً دخله ٌتراوح الذي اللبنانً المتوسط الدخل ذوي من ٌعتبر -3

 .لبلجر االدنى الحد
 
 على تنطبك 31/73 رلم بالمانون المعدل 58/65 رلم المانون فً عنها المنصوص المعوزٌن تسمٌة ان -4

 التً الفبات اما ، السابمتٌن الفمرتٌن فً  محددتان هما كما والمتوسط المحدود الدخل ذوي من اللبنانٌٌن



 وٌمكنها المعوزٌن من تعتبر فبل لبلجر االدنى الحد مرات اربع الفرادها السنوي العابلً الدخل ٌتجاوز
 .االسكان مصرؾ الى اللجوء

 
 .معا للزوجٌن الصافً الدخل السنوي العابلً الدخل ٌعتبر -5

 المسكن كلفة فً المساهمة ومن للدخل االلصى الحد من لبلسكان المستمل الصندوق لدى العاملون ٌسثنى
 .المرسوم هذا من والخامسة الثانٌة المادتٌن فً المحددٌن

 

 السنتٌن من كل عن العابلً بدخله تصرٌحا ٌمدم ان االسكان لوانٌن من االستفادة طالب على -2 المادة

 .باالثباتات مشفوعا التصرٌح تمدٌم لسنة السابمتٌن
 التصارٌح صحة من تتحمك التً( لبلسكان المستمل الصندوق) ادارة تضعها نماذج على التصرٌح ٌمدم

 االدارات جمٌع وعلى.  المصادر جمٌع من المعلومات استمصاء وٌمكنها.  مناسبة تراها التً بالوسابل
 االستفادة طلب نموذج ٌتضمن ان وٌجب منها تطلب التً المعلومات جمٌع تمدٌم البلدٌة او الحكومٌة
 مرجع اي من المعلومات جمٌع على باالستحصال الحك المذكورة االدارة فٌه ٌعطً المستدعً من تصرٌحا

 خطٌة مراسبلت بموجب الطلب صاحب دعوة ٌمكنها كما.  الدخل ضرٌبة دوابر ذلن فً بما ادارة اي او
 .طلبه ٌهمل تمنع ما فاذا المعلومات لتوضٌح

 

 ٌتمدم من كل االسكان لوانٌن من االنتفاع افضلٌة من تحرم ان والتعاونٌات االسكان لوزارة -3 المادة

 . دخله حمٌمة عن مضللة بمعلومات او صحٌحة ؼٌر بتصارٌح

 

 انفصم انثبًَ - تحذٌذ يظبحخ وكهفخ انًظكٍ نكم فئخ

 تارٌخ 56 رلم والمرسوم 11/2/1987 تارٌخ 3686 رلم للمرسوم وفما معدلة - 6و 5و 4 المادة

 2/3/1992تارٌخ 2250 رلم والمرسوم 27/4/1989 تارٌخ 90 رلم والمرسوم 25/11/1988
 2/6/1994 تارٌخ 5196 والمرسوم 15/10/1992 تارٌخ 2865 رلم والمرسوم

 
 وهذا( لبنانٌة لٌرة الؾ وخمسون ثبلثماٌة.) ل.ل/ 350000/ بمبلػ السكنٌة للوحدة المربع المتر سعر حدد" 

% ) 20 ب الممدرة للبناء البلزمة االرض ثمن من المبنً الربع المبر ٌصٌب ما البناء كلفة ٌشمل السعر
 .التالٌة االجمالٌة المساحات تتجاوز اال على المذكور، الثمن من( بالمابة عشرٌن

 .المحدود الدخل ذوي من -أ-للفبة م.م/50
 .المحدود الدخل ذوي من -ب- للفبة م.م/70
 .المتوسط الدخل ذوي من -أ- م.م/95

 .المتوسط الدخل ذوي من -ب - م.م/110
 المتوسط الدخل ذوي من -ج- م.م/125
 لفبته المحددة المساحة عن% 50 بنسبة مساحتها تزٌد سكنٌة وحدة ٌنشا او ٌتملن ان للمستفٌد ٌحك انه على
 ".الخاص حسابه على الزٌادة هذه عن المترتبة االضافٌة النفمة تكون ان شرط

 

  انفصم انثبنث - انًإطظبد وانهٍئبد انتً ال تتىخى انكظت

 18/2/1982 تارٌخ 4881 للمرسوم وفما معدلة -7 المادة

 : المرسوم هذا فً ذكرها الوارد الكسب تتوخى ال التً والخاصة العامة والهٌبات بالمإسسات ٌمصد



 .والخاصة العامة والمإسسات العامة االدارات لدى التعاونٌة والصنادٌك التعاضد صنادٌك -1
 . السكنٌة التعاونٌة -2
 . لمستخدمٌها تبنً التً الخاصة والشركات المإسسات -3
 ال التً الدٌنٌة والهٌبات واالجراء والمستخدمٌن الموظفٌن وتعاونٌات الخٌرٌة والجمعٌات النمابات -4

 .بها المعترؾ الطوابؾ الحدى ادارٌا والتابعة الكسب تتوخى
 . والبلدٌات المستملة المصالح -5

 

 انفصم انزاثع  - انطزٌمخ انًعتًذح نتُفٍذ انىحذاد انظكٍُخ

 ولروض لبلفراد االجر طوٌلة لروض اعطاء هً االسكان مشارٌع لتنفٌذ المعتمدة الطرٌمة ان -8 المادة

 السكنٌة الوحدات تملن او بتنفٌذ المستفٌدون ٌموم كً الكسب تتوخى ال التً والهبٌات للمإسسات ومساعدات
 . مباشرة

 

  24/3/1994 تارٌخ 4920للمرسوم وفما معدلة -9 المادة

 او انشاء المطلوب العمار مولع على لبلسكان المستمل الصندوق لدى المختصة الفنٌة الدابرة توافك ان ٌجب
 على انطبالها حٌث من المسكن هذا خرابط على توافك ان ٌجب كما علٌه سكنٌة وحدات عدة او  وحدة تملن

 االسكان لوانٌن من المستفٌدٌن فبات من فبة لكل المحددة المساحات وعلى جهة من العامة الفنٌة المواصفات
 المدنً للتنظٌم العامة المدٌرٌة موظفً من مهندس لبل من البناء رخصة وتعطى.  المرسوم هذا احكام وفك
 .  الؽاٌة لهذه ادارته لبل من ٌكلؾ طرابلس مٌناء او طرابلس بلدٌة او بٌروت بلدٌة او
 

 11/2/1987 تارٌخ 3686  والمرسوم 14/8/1981 تارٌخ 4219  للمرسوم وفما معدلة -10 المادة

 االولوٌة وشروط العامة الشروط لروض على للحصول بطلبات ٌتمدمون الذٌن االفراد فً تتوفر ان ٌجب
 . المرسوم هذا من السادس الفصل فً عنها المنصوص

 اسماء بطلبات ترفك ان المساعدات او المروض على الحصول بطلبات تتمدم التً والهٌبات المإسسات على
 الشروط المذكورة والهٌبات المإسسات فً تتوفر ان وٌجب المساعدات او المروض من المستفٌدٌن
 سٌستفٌدون الذٌن فً تتوفر ان ٌجب كما المرسوم هذا من السادس الفصل فً عنها المنصوص واالولوٌات

 .باالفراد المتعلمة االولوٌة وشروط العامة الشروط والمساعدات المروض من
 تتزفى ال التً الدٌنٌة والهٌبات الخٌرٌة والجمعٌات العامة والمإسسات االدارات الى بالنسبة ٌكتفً انه اال

 على ٌنص العٌنٌة الصحٌفة فً ٌسجل منها بتعهد بها المعترؾ الطوابؾ الحدى ادارٌا والتابعة الكسب
 على المرسوم هذا فً عنها المنصوص الشروط فٌهم تتوفر مستفٌدٌن الى بناإها المنوي المساكن تخصٌص

 ٌعود ما فً لبلسكان العامة والمدٌرٌة للمروض ٌعود ما فً لبلسكان المستمل الصندوق هٌبة تتوافك ان
 .المساكن بناء بعد المستفٌدٌن اسماء على للمساعدات

 

 انفصم انخبيض  - انمزوض وانًظبعذاد

 31/7/1990 تارٌخ 426 والمرسوم 11/2/1987 تارٌخ 3686  للمرسوم وفما معدلة -11 المادة

   19/10/1991 تارٌخ 1823 رلم والمرسوم
 سندات بها ٌحرر شهرٌة بالساط تسدد سنة عشرٌن االلصى حدها لمدة اوالمإسسات لبلفراد المروض تعطى
 الدخل لذوي( بالمابة خمسة% ) 5 ومعدلها المرض لٌمة الى تضاؾ بسٌطة سنوٌة فابدة احتساب بعد لبلمر

 .المتوسط الدخل ذوي لفبة(  بالمابة سبعة% ) 7و المحدود



 

  11/2/1987 تارٌخ 3686 للمرسوم وفما معدلة -12 المادة

 :  هو المرسوم هذا فً محددة هً كما المسكن كلفة الى بالنسبة المرض لمٌمة االلصى الحد ان
 .المحدود الدخل ذوي فبة من للمستفٌدٌن(  بالمابة تسعون% )  90 -
 .المتوسط الدخل ذوي فبة من للمستفٌدٌن(  بالمابة ثمانون% ) 80 -
 

 الصندوق من نمدٌة مساعدات المرسوم هذا من السابعة المادة فً المذكورة للمإسسات تعطى  -13 المادة

 السادسة المادة بموجب االسكان لمشارٌع المخصصة العمارات من عٌنٌة مساعدات او باالسكان الخاص
  الوحدات بناء كلفة فً تساهم ان شرط ، الؽاٌة لهذه بمرسوم ستخصص التً او المرسوم هذا من والعشرٌن
 ، المساهمة هذه تمل ال ان على منها المستفٌدٌن او مستخدمٌها او اعضابها من لتملٌكها تمٌمها التً السكنٌة

 .انشاإها المزمع المساكن كلفة من بالمابة عشرٌن عن ، عٌنا او نمدا
 
 

 ٌوازي بما والتعاونٌات االسكان وزارة تعطٌها التً النمدٌة او العٌنٌة المساعدة لٌمة تحدد -14 المادة

% 15 عن حال اٌة فً المساعدة هذه تزٌد ال ان شرط المإسسة مساهمة لٌمة من(  بالمبة خمسٌن% ) 50
 .المرسوم هذا من 6 المادة فً محددة هً كما مسكن كل كلفة من(  بالمبة عشر خمسة) 
 

 المرسوم هذا من السابمة المادة فً عنها المنصوص النمدٌة او العٌنٌة المساعدة الى باالضافة -15 المادة

 لبناء لروض على تحصل ان ، المرسوم هذا من السابعة المادة فً المذكورة والهٌبات للمإسسات ٌمكن ،
 فً المذكورة واالولوٌات الشروط فٌها تتوفر ان شرط اومستخدمٌها فٌها المساهمٌن او العضابها مساكن
 .المرسوم هذا من السادس الفصل
 المستمل الصندوق"  من لروض على الحصول ٌمكن  والتً هٌبة او مإسسة لكل المساكن عدد وٌحدد

 الشروط وانطباق للمستفٌدٌن االسمٌة البلبحة درس وبعد منها المنتفعٌن عدد ضوء على بشؤنها"  لبلسكان
 زٌادة وٌمكن مإسسة لكل مسكنا ثبلثون االلصى حده عدد ضمن وذلن المإسسة وعلى منهم كل على العامة
 .المرسوم هذا من عشرة السادسة المادة احكام ضوء على العدد هذا
 

 :ٌلً لما وفما المرسوم هذا من عشرة الخامسة المادة فً المذكور االلصى العدد زٌادة ٌمكن -16 المادة

 . االلل على بالمبة ثبلثٌن المساكن بناء باكبلؾ مساهمتها تبلػ اوهٌبة مإسسة لكل مسكنا(  اربعٌن)  40 -
 .االلل على بالمبة اربعٌن المساكن بناء باكبلؾ مساهمتها تبلػ هٌبة او مإسسة لكل مسكنا(  ستٌن)  60 -

 

 

 انفصم انظبدص - انشزوط واالونىٌبد نهحصىل عهى لزوض او يظبعذاد

 

 25/11/1988 تارٌخ 56 رلم والمرسوم 14/8/1981 تارٌخ 4219 للمرسوم وفما معدلة- 17 المادة

  27/4/1989 تارٌخ 90 رلم والمرسوم
 

 :  التالٌة الشروط المرض طالب فً تتوفر ان ٌجب



 . رسمً لٌد اخراج بموجب االلل على سنوات عشر منذ لبنانٌا ٌكون ان - اوال
 .شابن بجرم علٌه محكوم وؼٌر عمره من والعشرن الحادٌة اتم لد ٌكون وان
 

 .المرسوم هذا من االولى المادة فً المحددتٌن الفبتٌن من ٌكون ان - ثانٌا
 

  عن تمل مسافة ضمن ٌمع لمسكن مالكا ، معه الماطنٌن اوالده احد او زوجته او ، نفسه هو ٌكون ال ان - ثالثا
 . اخر اسكانً مشروع من انتفعوا لد ٌكونوا ال وان احدهم عمل ممر من كٌلومترا عشرٌن

 
 .سابك لرض على معه الماطنٌن اوالده احد او زوجته او هو حصل لد ٌكون ال ان -رابعا

 
 علٌه عٌنً حك اي ترتٌب وبعدم وبصٌانته االلل على سنوات خمس مدة المسكن باشؽال ٌتعهد ان - خامسا
 وفما وذلن وفوابده للمرض ضمانا االولى الدرجة من ممتازا رهنا العمار ٌرهن وان.  المرض مدة طوال

 المسكن برهن ٌتعهد وان ، الؽاٌة لهذه" لبلسكان المستمل الصندوق"  ادارة تضعه نموذجً عمد لشروط
 .المسكن بناء انجاز بعد كذلن واالنشاءات

 
 اخرى معاملة اٌة الى حاجة ودونما حكما" لبلسكان المستمل الصندوق"  ادارة طلب على بناء الرهن ٌسجل
 فٌمٌد ومحرر محدد ؼٌر العمار كان اذا اما ، محررا او محددا العمار كان اذا العٌنٌة العمار صحٌفة على
 . المعٌنة العماري السجل امانة لدى الخاص السجل فً الممتاز الدٌن

 
 وزارة بها تمبل والتً ، فٌها ٌعمل التً الخاصة او الرسمٌة المإسسة من تعهدا بطلبه ٌرفك ان - سادسا

 من االولى سنوات الخمس خبلل وذلن علٌه سٌترتب الذي الشهري المسط بتحوٌل ، والتعاونٌات االسكان
 للمسط الموازي الشهري راتبه من الجزء عن االلل على سنوات خمس لمدة ٌتنازل ان او االلل المرض مدة

 .وفوابده للمرض تسدٌدا علٌه المترتب الشهري
 تجارٌا او صناعٌا او زراعٌا عمبل ٌمارس كؤن ، معٌن عمل رب لدى ٌعمل ال المرض طالب كان لو وفٌما
 :  فعلٌه ، حره مهنة او
 لمإسسة مالكا كان لو فٌما وفوابده للمرض ضمانا االلل على سنوات خمس لمدة مإسسته ٌرهن ان اما -

 .للرهن لابلة
 على االولى سنوات الخمس لمدة علٌه ستترتب التً االلساط لٌمة توازي ممبولة اضافٌة ضمانة ٌمدم ان او -

 . االلل
 

 . الشهري مدخوله ثلث نسبة ، وفابدة اصبل ، الشهري المسط لٌمة تتجاوز ال ان - سابعا
 

 بلوؼه لبل االلل على المرض لٌمة من(  بالماٌة وسبعٌن خمسة% ) 75 تسدٌد على لادرا ٌكون ان - ثامنا
 .عمره من والستٌن الرابعة
 الممٌمٌن العازبٌن اوالده من اثنٌن او واحدا عنه بدال ٌختار ان للمستفٌد حك الشرط هذا تحمٌك تعذر واذا
 استنادا المرسوم هذا فً المحددة لبلصول وفما المرض ٌحتسب الحالة هذه وفً ، المرض على للحصول معه
 .فمط المرض على سٌحصل لمن السنوي الدخل الى
 

 المادة فً المحددة االسكان مشارٌع من فٌها االستفادة ٌرؼب التً المحافظة ذات من ٌكون ان - تاسعا
 .المرسوم هذا من االولى



 .المرض من االستفادة طلب تمدٌمه تارٌخ من سنوات ثبلث لبل ثابتة فعلٌة الامة فٌها ممٌما ٌكون ان او
 

 العدد تجاوز  لد سنتٌن مهلة ضمن المنطمة او المحافظة فً المعطى المرض عدد ٌكون ال ان - عاشرا
 . 17/5/1980 تارٌخ 6/80 رلم المانون فً المحدد

 

  14/8/1981 تارٌخ 4219 للمرسوم وفما معدلة -18 المادة

 ال التً والخاصة العامة والهٌبات للمإسسات للمساكن لروض على الحصول تلبٌة فً االولوٌة تعطى
 : التالً للترتٌب وفما وذلن ولبلفراد الكسب تتوخى

 
 من عشرة السادسة المادة فً عنها المنصوص المساهمة لدمت التً والهٌبات المإسسات - االولى المرتبة

 .المرسوم هذا
 هذا من عشرة الثالثة المادة فً عنها المنصوص المساهمة لدمت التً والهٌبات المإسسات - الثانٌة المرتبة
 .االلل على مسكنهم ثمن من% 20 توازي عٌنٌة او نمدٌة مساهمة لدموا الذٌن واالفراد المرسوم
 والثانٌة االولى المرتبتٌن احدى فً المذكورة المساهمة تمدم لم التً والهٌبات المإسسات - الثالثة المرتبة
 .اعبله

 .اعبله الثانٌة المرتبة فً المذكورة المساهمة ٌمدموا لم الذٌن االفراد - الرابعة المرتبة
 

 او والمإسسات الهٌبات مستخدمً او العضاء او لبلفراد االولوٌات تحدٌد عند االعتبار بعٌن وتإخذ
 :  التالٌة االمور منها المستفٌدٌن

 .الطلب الدمٌة -1
 الل عدد له الذي للمتزوج ثم االوالد من معٌن عدد له الذي للمتزوج االفضلٌة فتعطى العابلً الوضع -2

 السابعة المادة من ثامنا البند فً المذكورة الحالة فً للعازب ثم اوالد بدون المتزوج لؽاٌة تدرٌجٌا وهكذا
 :  التالٌتٌن الحالتٌن احدى وفً اعبله عشرة

 . للعابلة معٌبل وكان والده توفى الذي - أ
 . مسكن تملن او لبناء لرض على حصل لد ابوٌه احد ٌكون ال ان شرط العابلة فً سنا االكبر -ب
 
 .لرٌته فً المسكن سٌتشا الذي للمستفٌد  االفضلٌة فتعطى ، المساكن فٌه ستشٌد الذي المكان -3
 
 الى باالستناد باالٌجار مسكنا ٌشؽلون الذٌن المستفٌدٌن بٌن المفاضلة فتجري للمستفٌد السكنً الوضع -4

 .الدم اجارته كانت من على عهدا الرب اجارته كانت من  فٌفضل منهم  كل االجارة بدء تارٌخ
 من  كٌلومترا عشرٌن من اكثر مسافة على المؤجور ٌمع ان ٌجب 1960 سنة لبل االجارة بدء حال وفً

 .المرض طلب موضوع المسكن علٌه سٌنشؤ الذي المكان
 . المرتبة فً اعبله المذكورة االولوٌات تلً متممة اولوٌات تحدٌد ، الحاجة عند والتعاونٌات االسكان لوزٌر

 
 االسكان وزارة بها تمبل خاصة او رسمٌة مإسسات من تعهدا اصحابها بها ٌرفك التً الطلبات -5

.  سنوات خمس عن تزٌد لمدة المرض من المستفٌد على المترتب الشهري المسط بتحوٌل والتعاونٌات
 الطلبات وكذلن. المرض مدة من سنوات خمس بها المرفك التعهد ٌؽطً التً للطلبات االولوٌات وتعطى
 خاصتهم المإسسة على رهن بعمد تعهدا بطلبهم ٌرفموا ان شرط معٌن عمل رب لدى ٌعملون ال للذٌن العابدة

 خمس عن تزٌد لمدة المرض الٌفاء علٌهم المترتبة االلساط لتسدٌد ضمانا وذلن اضافٌة ضمانة بتمدٌم او



 المرض لٌمة ٌعطً تعهدا اصحابها لها ٌرفك التً للطلبات اٌضا الحالة هذه فً االولوٌة وتعطى سنوات،
 . االولى سنوات الخمس الساط لتسدٌد ضمانة بتمدٌم اصحابها ٌتعهد التً الطلبات حتى تدرٌجٌا ثم ومن

 

 انفصم انظبثع - طزٌمخ دفع انمزض وانًظبعذاد نهًظتفٍذٌٍ

  14/8/1981 تارٌخ 4219 رلم للمرسوم وفما معدلة -19 المادة

 على للمستفٌد المرض لٌمة تدفع الصندوق ادارة تضعه الذي النموذجً العمد وتولٌع الشروط كافة اتمام بعد
 :  التالً الشكل

 
 علٌه البناء المنوي العمار على االولى الدرجة من الممتاز الرهن تسجٌل عند(  بالمابة ثبلثون% ) 30 -1
 .واحد ولت فً علٌه الرهن وعمد العمار شراء ٌمكنه الذي الممترض لبل من
 
  الممترض، مساهمة بموجب تنفٌذها تموٌل الملحوظ االشؽال انجاز بعد(  بالمابة عشرون% ) 20 -2

 . االرض ثمن االعتبار بعٌن االخذ بعد 1 البند فً المذكورة االولى الدفعة من البالً المسم وبموجب
 
 . الثانٌة الدفعة بموجب تنفٌذها تموٌل الملحوظ االشؽال انجاز بعد(  بالمبة وعشرون خمسة% )  25 -3
 .الثالثة الفعة بموجب تنفٌذها تموٌل الملحوظ االشؽال انجاز بعد(  بالمابه وعشرون خمسة% ) 25 -4
 

 . والتعاونٌات االسكان وزارة فً المختصة الدابرة االصول حسب االشؽال تنفٌذ من تتثبت
 
 على الرهن تسجٌل بعد وذلن جاهزا مسكنا ٌشتري الذي للمستفٌد واحدة دفعة المرض لٌمة تدفع -5

 . العمارٌة الصحٌفة
 

 الهٌبات او المإسسات احدى الى نمدٌة مساعدة والتعاونٌات االسكان وزارة تمدٌم حال فً -20 المادة

 المعٌنة المإسسة او الهٌبة تثبت ان ٌجب ، انشاإها المزمع المساكن كلفة فً االخٌرة هذه مساهمة بنتٌجة
 بعد انشاإها المزمع المساكن كلفة لرصٌد المرض اما.  المساعدة لٌمة لها تدفع حتى اوال مساهمتها صرؾ
 دفعات ثبلث على المساعدة لٌمة صرؾ من التثبٌت بعد دفعه فٌجري المذكورتٌن والمساعدة المساهمة حسم

 بموجب المحددة االشؽال تنفٌذ من بالتثبت والتعاونٌات االسكان وزارة فً المختصة الدابرة وتموم.  متساوٌة
 . تلٌها التً الدفعة صرؾ لبل دفعة كل
 او للوحدة البناء كامل انجاز بعد اال المستفٌدٌن اسم على العمار ٌسجل فبل العٌنٌة المساعدة حالة فً اما

 . السكنٌة للوحدات

 

 انفصم انثبيٍ - طزٌمخ وشزوط تظذٌذ انمزض

 تارٌخ 2486 رلم والمرسوم 14/8/1981 تارٌخ 4219 رلم للمرسوم وفما معدلة -21 المادة

 25/8/1995 تارٌخ 7180 رلم والمرسوم 25/8/1994 تارٌخ 5580 رلم والمرسوم 14/5/1985
 19/3/1997 تارٌخ 10041 رلم والمرسوم

 تولٌع تارٌخ ٌلً الذي السابع الشهر اول من ابتداء متساوٌة شهرٌة الساط على وفابدة اصبل المرض ٌسدد
 فً المرض اتفالٌة تولٌع تارٌخ ٌلً الذي عشر التاسع الشهر اول ومن مسكن شراء حالة فً المرض اتفالٌة
 .مسكن لبناء االلتراض حالة



 تعتبر ، للدفع المحددة المواعٌد فً متتالٌة  ؼٌر الساط ثبلثة او متتالٌٌن لسطٌن دفع عن الممترض تؤخر اذا
 مواعٌد فً المدفوعة ؼٌر االلساط وعلى حكما علٌها وتسري ، فورا االداء مستحمة البالٌة االلساط جمٌع

 اٌة او انذار الى حاجة دون ، تسدٌدها اتمام لحٌن(  بالمابة عشر اثنا% ) 12 ممدارها سنوٌة فابدة استحمالها
 .الدولة دٌون تحصٌل فً المتبعة لبلصول وفما التحصٌل وٌجري اخرى معاملة

 اتفالٌة فً لهم المحددة المهل ضمن المساكن بناء تنفٌذ مراحل متابعة علٌهم تعذر الذٌن الممترضون ٌستفٌد -
 ثبلثة مدة االمهال فترة تمدٌد من العاملة الٌد واجور لبناء ا مواد اسعار الرتفاع او امنٌة السباب المرض
 عن بالدفعات ٌتعلك بما االجراء المراعٌة والموانٌن االنظمة ضوء فً اوضاعهم تسوٌة طلبات لتمدٌم اشهر

 .المرض اتفالٌة فً المحددة والفابدة المرض لٌمة تعدٌل الى ٌإدي وبما بالدفع تمترن التً المراحل
  مع اصبل المدفوعة المبالػ الصندوق وٌسترد المرض اتفالٌة تلؽى التنفٌذ متابعة على لدرتهم عدم حال وفً -

 .سنوات خمس لمدة االلتراض من االستفادة من وحرمانه% 12 فابدة
 دون المستحمة سنداتهم لتسدٌد 30/6/1997 بتارٌخ تنتهً مهلة الدفع عن المتؤخرون الممترضون ٌعطى -
 تؤخٌر ؼرامة تضاؾ ان على ، استحمالها مواعٌد فً السندات بالً تسدٌد فً التؤخٌر الى ذلن ٌإدي ان

 . المستحك المبلػ على(  بالمابة واحد% ) 1 لدرها

 

  انفصم انتبطع  - حبنخ فظخ انمزوض او انًظبعذح

 المرض من المستعملة االموال باعادة ٌلتزم الذي المستفٌد مسإولٌة على المرض اتفالٌة تفسخ -22 المادة

 فً المستفٌد على وٌتوجب.  اجلها من اعطٌت التً الؽاٌة لؽٌر كلٌا او جزبٌا استعملها ان ثبت لو فٌما فورا
 من بالماٌة عشر اثنا معدلها فابدة الممرض المال على وتطبك.  لبضها التً المبالػ كافة ارجاع الحالة هذه

 دٌون تحصٌل فً المتبعة المانونٌة لبلصول وفما فابدة اصبل وٌحصل الرد تارٌخ ولؽاٌة المبض تارٌخ
 .الدولة

 

 وجودها حال فً للمستفٌد الممررة المساعدة الؽاء حكما ٌستتبع ما لرض اتفالٌة فسخ ان -23 المادة

 المرض من المستعمل الجزء على المطبمة االسترداد شروط نفس النمدٌة المساعدة على تطبك وبالتالً
 اتفالٌة اللؽاء تبعا الؽاإها فان العٌنٌة المساعدة اما.  المرسوم هذا من السابمة المادة فً عنها والمنصوص

 بالتحسٌنات تحتفظ التً - والتعاونٌات االسكان وزارة - الدولة ملكٌة فً العمار بماء الى ٌإدي المرض
 . تعوٌض بمثابة العمار فً الحاصلة

 

 انفصم انعبشز  - االعفبءاد انتشجٍعٍخ

 تارٌخ 58/65 رلم المانون من الجدٌدة  9 المادة فً عنها المنصوص االعفاءات تطبك -24 المادة

 والعملٌات المعامبلت جمٌع على 21/12/1973 تارٌخ 31/73 رلم بالمانون المعدل 8/12/1965
 . المستفٌدٌن اسم على ملكٌتها نمل او جدٌدة سكنٌة وحدات انشاء معرض فً تجري التً والعمود واالشؽال

 

 انفصم انحبدي عشز  - احكبو يتفزلخ

 النمدٌة المساعدات لٌمة لتؽطٌة باالسكان الخاص الصندوق وواردات اموال تخصص -25 المادة

 دون واالدارٌة الفنٌة والدروس  النفمات وبعض ، المرسوم هذا من الخامس الفصل فً بها المنوه والمروض
 .سواها

 



 اسكانٌة لمشارٌع سابمة المخصصة او المستملكة العمارات والسام العمارات جمٌع تخصص -26 المادة

 من عشرة الثالثة المادة فً عنها المنصوص العٌنٌة المساعدات لتؤمٌن الملؽاة للتعمٌر الوطنٌة للمصلحة او
 .العامة المنفعة ذات المعتبرة الجدٌدة االسكانٌة للمشارٌع استعمالها ٌحول بحٌث.  المرسوم هذا
 
 بمرسوم وذلن بلدٌة او رسمٌة ادارة اٌة او الدولة بتملن عمارات نفسها للؽاٌة بعد فٌما تضاؾ ان ٌمكن كما
 . الوزراء مجلس فً ٌتخذ
 
 

 السكنٌة للوحدات ستمنح التً للمروض" لبلسكان المستمل الصندوق"  اموال تخصص -27 المادة

 . والفنٌة االدارٌة والدروس النفمات بعض ولتؽطٌة
 
 

 خبلل تسدد لبنانٌة لٌرة ملٌون مابة لدرها خزٌنة سلفة لبلسكان المستمل الصندوق ٌعطى -28 المادة

 . فورا باعماله للمباشرة وذلن سنتان مدتها التسدٌد لبدء إمهال فترة مع سنوات خمس
 
 

  18/11/1995 تارٌخ 7542 للمرسوم وفما معدلة -29 المادة

 
 النحو على 17/5/1980 تارٌخ 6/80 رلم المانون من السادسة المادة فً علٌها المنصوص اللجان تتؤلؾ
 :  التالً

 
 ربٌسا المدنً للتنظٌم العامة المدٌرٌة مبلن فً االلل على دابرة ربٌس مهندس -
 عضوا    المدنً التنظٌم شإون فً الخبرة ذوي من مهندس -
 لٌس التً المرٌة فً االختٌارٌة مجلس اعضاء احد او المختار او ، اعضابها احد او المعنٌة البلدٌة ربٌس -

 عضوا         بلدٌة، فٌها
 
 احدى فً موظؾ او ، االلل على الثالثة الفبة من والمروٌة البلدٌة الشإون وزارة مبلن فً موظؾ -

 عضوا    والمروٌة، البلدٌة الشإون وزٌر من بمرار ٌنتدب البلدٌات
 
 والشإون والتعاونٌات واالسكان العامة االشؽال وزراء التراح على  بناء بمرسوم اللجان هذه تعٌٌن ٌتم

 على الرابعة الفبة من والتعاونٌات االسكان وزارة موظفً سرمن امٌن لجنة لكل وٌعٌن والمروٌة البلدٌة
 . االلل

 
 

 احكام تنفٌذ صبلحٌات ، لبلسكان العامة والمدٌرٌة" لبلسكان المستمل الصندوق"  ادارة تتولى -30 المادة

 ٌعود فٌما والثانٌة ، 6/80 رلم المانون وتطبٌك المستمل الصندوق لمروض ٌعود فٌما االولى ، المرسوم هذا
 هذا من والعشرون السادسة المادة بموجب لبلسكان المخصصة والعمارات باالسكان الخاص للصندوق
 .والتعاونٌات االسكان وزٌر عن ٌصدر بمرار بٌنهما العمل عبللة وتنسك.  المرسوم



 
 

 . مضمونه مع تتفك ال التً او المرسوم هذا الحكام المخالفة االحكام جمٌع تلؽى -31 المادة

 
 

 . الرسمٌة الجرٌدة فً نشره فور المرسوم بهذا ٌعمل -32 المادة

 1980 سنة تموز 22 فً بعبدا     
  سركٌس الٌاس:  االمضاء     
  الجمهورٌة ربٌس عن صدر
  الوزراء مجل ربٌس

  الحص سلٌم:  االمضاء
  المالٌة وزٌر     
 الخلٌل علً:  االمضاء     
 والتعاونٌات االسكان وزٌر

  المر مٌشال: االمضاء
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1;>15/21/2 في صبدر - 251 رقى يزسىو

 5;>8/2/:2 تبريخ 5;/9 رقى انقبَىٌ يٍ وانسبدسخ انخبيسخ انًبدتيٍ احكبو ثؼط تؼذيم

 انهجُبَيخ انًُبطق كبفخ في سكُيخ وحذح انف ػشزيٍ واَشبء ثتًىيم انًتؼهق

 
 والتعاونٌات اإلسكان وزارة بإلؽاء ٌتعلك فٌما 7/8/2000 فً الصادر 247 رلم المانون راجع* 

 
  الجمهورٌة، ربٌس ان
  ، منه 58 المادة والسٌما الدستور على بناء



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

 

 المرسوم بموجب النواب مجلس على المحال المعجل المانون مشروع ، التنفٌذ موضع وضع -1 المادة

 المانون من والسادسة الخامسة المادتٌن احكام بعض تعدٌل الى الرامً 15/2/1982 تارٌخ 4871 رلم
 المناطك كافة فً سكنٌة وحدة الؾ عشرٌن وانشاء بتموٌل المتعلك 17/5/1980 تارٌخ 6/80 رلم

 : نصه التالً اللبنانٌة،
 

 تمبل بحٌث 17/5/1980 تارٌخ 6/80 رلم المانون من الخامسة المادة فً المحددة المهلة تمدد -1 المادة
 لبل طلبه ٌمدم ال الذي المالن حك وٌسمط 31/12/1983 لؽاٌة االستثمار عامل زٌادة من االستفادة طلبات

 .التارٌخ هذا
 

 ٌتوجب بحٌث 17/5/1980 تارٌخ 6/80 رلم المانون من السادسة المادة فً المحددة المهل تمدد -2 المادة
 المستمل للصندوق ٌدفع ان 1/1/1983 لبل االستثمار عامل زٌادة من  االستفادة ٌطلب الذي المالن على

 االولى السنة خبلل الممدمة للطلبات 6/80 رلم المانون حددها التً الوهمٌة االرض ثمن من النسبة لبلسكان
 . 1983 سنة خبلل االستفادة طلبت اذا% 50 النسبة هذه تزاد ان على تطبٌمه من
 

 ". الرسمٌة الجرٌدة فً نشره فور المانون بهذا ٌعمل -3 المادة
 

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

 1982 سنة الثانً كانون 30 فً بعبدا      
 الجمٌل امٌن:  االمضاء الجمهورٌة ربٌس عن صدر
 الوزان شفٌك:  االمضاء الوزراء مجلس ربٌس
 البساط الدٌن بهاء:  االمضاء والتعاونٌات االسكان وزٌر

 إَشبء انًؤسسخ انؼبيخ نإلسكبٌ

 قبَىٌ رقى >81 - صبدر في 11/:/9>>2

 
 والتعاونٌات اإلسكان وزارة بإلؽاء ٌتعلك فٌما 7/8/2000 فً الصادر 247 رلم المانون راجع* 

 
  النواب مجلس الر

 :  نصه التالً المانون الجمهورٌة ربٌس وٌنشر
 
 



 إلى الرامً 2/5/1996 تارٌخ 8343 الرلم بالمرسوم الوارد المانون مشروع صدق - وحٌدة مادة

 . المشتركة النٌابٌة اللجان عدلته كما لئلسكان العامة المإسسة إنشاء
 . الرسمٌة الجرٌدة فً نشره فور المانون بهذا ٌعمل

 1996 تموز 24 فً بعبدا     
 الهراوي الٌاس:  اإلمضاء     
  الجمهورٌة ربٌس عن صدر
  الوزراء مجلس ربٌس

 الحرٌري رفٌك:  اإلمضاء
  الوزراء مجلس ربٌس     
  الحرٌري رفٌك:  اإلمضاء     

 

 "نإلطكبٌ انعبيخ انًإطظخ" ئَشبء - لبَىٌ

 وباالستمبلل المعنوٌة بالشخصٌة تتمتع" لئلسكان العامة المإسسة"  تسمى عامة مإسسة تنشؤ -1 المادة

 .الوصاٌة سلطة علٌها تمارس التً والتعاونٌات اإلسكان بوزارة وترتبط واإلداري المالً
 . كافة اللبنانٌة المناطك فً فروع إنشاء لها وٌحك ، بٌروت المإسسة مركز ٌكون

 

 : بجانبها مبٌن هو بما المانون هذا فً ترد حٌث ، بٌانها األتً والتسمٌات بالمصطلحات ٌفهم -2 المادة

 والتعاونٌات اإلسكان وزارة:  الوزارة
  والتعاونٌات اإلسكان وزٌر:  الوزٌر

  لئلسكان العامة المإسسة:  المإسسة
  لئلسكان العامة المإسسة إدارة مجلس:  المجلس
 . لئلسكان العامة للمإسسة العام المدٌر - اإلدارة مجلس ربٌس:  الربٌس
 لانون من الجدٌدة الرابعة المادة فً المبٌنة والشركات والجمعٌات والهٌبات المإسسات:  المنتفعة الهٌبات
 .وتعدٌبلته 8/12/1965 تارٌخ 58 رلم اإلسكان

 تارٌخ 58 رلم اإلسكان لانون من الجدٌدتٌن والثالثة األولى المادتٌن فً المبٌنة الفبات:  المستفٌدون
 .وتعدٌبلته 8/12/165
 

 أحكامه مع تتعارض ال التً اإلسكان لانون وألحكام المانون هذا ألحكام المإسسة تخضع -3 المادة

 بناء الوزراء مجلس فً تتخذ بمراسٌم وتصدق المجلس ٌضعها خاصة مالٌة إدارٌة أنظمة للمإسسة وٌكون
 . الوزٌر التراح على
 فً ٌتخذ مرسوم بموجب وتعوٌضاتهم ورواتبهم ورتبهم لدٌها المستخدمٌن وفبات المإسسة مبلكات تحدد

 .الوزٌر التراح على بناء الوزراء مجلس
 

 مجلس فً ٌتخذ بمرسوم ٌعٌنون متفرؼٌن ؼٌر أعضاء وأربعة متفرغ ربٌس من المجلس ٌتؤلؾ -4 المادة

 . الوزٌر التراح على بناء الوزراء
 . التمدٌد أو للتجدٌد لابلة سنوات أربع المجلس والٌة مدة



 العامة للمإسسات العام النظام فً علٌها المنصوص الشروط واألعضاء الربٌس من كل فً تتوافر أن ٌجب
 االلتصاد أو األعمال إدارة أو الهندسة أو الحموق فً بها معترفا جامعٌة إجازة على حابزا ٌكون أن على
 .اختصاصه حمل فً عملٌة خبرة ذا ٌكون وان ، سواها دون
 بمرسوم األعضاء تعوٌضات وكذلن وتعوٌضاته مخصصاته وتحدد ، للمإسسة عاما مدٌرا الربٌس ٌكون
 المإسسة لدى للحكومة مفوضا اإلسكان عام مدٌر وٌكون الوزٌر، التراح على بناء الوزراء مجلس فً ٌتخذ

 .  للمإسسة مالٌا مرالبا المالٌة وزٌر وٌنتدب
 وزٌر من بمرار المالً المرالب تعوٌضات وتحدد ، الوزٌر من بمرار الحكومة مفوض تعوٌضات تحدد
 من كل تعوٌضاتهما وتدفع.  المجلس لعضو المحدد التعوٌض منهما أي تعوٌض ٌتجاوز ال أن على ، المالٌة
 من كان نوع أي من مكافؤة أو تعوٌض أي تماضً منهما ألي ٌحك ال األحوال مطلك وفً ، وزارته  موازنة
 . المإسسة موازنة
 بناء الحكومة ومفوض العام المدٌر - والربٌس المجلس صبلحٌات الوزراء مجلس فً تتخذ بمراسٌم تحدد
 . المالٌة وزٌر التراح على بناء المالً المرالب وصبلحٌات الوزٌر التراح على
 

 . اللبنانٌة المناطك لجمٌع اإلسكانٌة والمسوحات الدراسات المإسسة تجري -5 المادة

 مرفما إرتفاق أو استمبلن أو تخطٌط مرسوم كل عن بنسخة المإسسة المدنً للتنظٌم العامة المدٌرٌة تزود
 مختلؾ فً المعطاة البناء رخص عن البلزمة باإلحصابٌات وكذلن ، نشره فور به الملحمة بالخرابط
 . اشهر ستة كل المناطك

 

 اإلسكانٌة واإلحصاءات والمسوحات الدراسات بشؤن المختصة أألدارات مع المإسسة تتعاون -6 المادة

 الهٌبات مع الؽاٌة لهذه أٌضا تتعالد ان لها بما ألجرابها وخبراء متخصصة مكاتب مع تتعالد أن ولها
 . االجراء المرعٌة الموانٌن ألحكام وفما الدولٌة أو واإلللٌمٌة والوطنٌة األجنبٌة والصنادٌك والمإسسات

 
 11/11/2006 تارٌخ 767 رلم للمانون وفما معدلة

 :  آالتٌة بالطرق المستفٌدٌن إسكان تسهٌل المإسسة تتولى -7 المادة

 الوزراء  مجلس لموافمة ٌخضع أن على ، برامج وفك الؽٌر بواسطة أو مباشرة وملحماتها المساكن بناء - أ
 .مسكن مابة فٌه السكنٌة الوحدات عدد ٌتجاوز برنامج كل
 
 الوزراء مجلس فً ٌتخذ بمرسوم وٌصدق المجلس ٌضعه لنظام وفما للسكن والتسلٌؾ االدخار تشجٌع -ب
 .  الوزٌر التراح على بناء
 
 :  إلى األجل والطوٌلة المتوسطة المروض تمدٌم - ج

 باستثناء المطلوبة  الشروط فٌهم تتوفر الذٌن المستفٌدٌن من وتملٌكها المساكن لبناء المنتفعة الهٌبات -1
 . التجارٌة الشركات

 لتوسٌع أو اإلنشاء لٌد أو مبنٌة مساكن لشراء أو ، ٌملكونها عمارات على مساكن لبناء المستفٌدٌن -2
 .ترمٌمها أو مساكنهم

 .لدٌها العاملٌن من تؤجٌرها اجل من المساكن لبناء المنتفعة الهٌبات -3

 إلى أخرى، تموٌل مصادر مع بالمشاركة أو مباشرة األجل، والطوٌلة المتوسطة المروض تمدٌم - د

 إٌجارا   المستفٌدٌن من تؤجٌرها بهدؾ المساكن لبناء المنتفعة والهٌبات والمعنوٌٌن الطبٌعٌٌن األشخاص
 .تملكٌا  



 متفك ثمن لماء المؤجور تملن حك المستؤجر ٌعطً الذي اإلٌجار عمد التملكً باإلٌجار لصد 
 أصل من اٌجار كبدالت منه المدفوعة األلساط إحتساب مع اإلٌجار عمد إجراء عند علٌه
 .الثمن

 لئلٌجار خاصا   نظاما   تضع أن المإسسة على المانون هذا نفاذ تارٌخ من أشهر ثبلثة خبلل 
 النظام ٌحدد. الوزٌر إلتراح على بناء الوزراء مجلس فً ٌتخذ بمرسوم علٌه ٌصادق التملكً
 العمد ٌتضمنها أن ٌجب التً األحكام ذلن فً بما التملكً اإلٌجار وإجراءات شروط المذكور
 .ومفاعلٌه بالشراء الخبراء حك ممارسة وكٌفٌة والمستؤجر المالن من كل وموجبات وحموق
 لبل المؤجور شراء فً حمه إستعمال للمستؤجر ٌجوز وال ألصى كحد سنة 30 التملكً اإلٌجار مدة كون

 ".اإلٌجار عمد على األلل على سنوات خمس مرور
 

 ؼٌر والوحدات اإلنشاءات  وتؤجٌر التجارٌة الوحدات بٌع ، مواردها تؽذٌة بهدؾ للمإسسة -8 المادة

 . اإلسكانٌة المشارٌع فً السكنٌة
 

 وتتمتع للمإسسة ممتازا دٌنا اإلٌجار وبدل وفابدة ، أصبل المرض أو المسكن بٌع ثمن ٌعتبر -9 المادة

 . المنمولة وؼٌر المنمولة المستفٌد أموال جمٌع على عام بامتٌاز أٌضا
 : المإسسة لطلب بناء أخرى معاملة أٌة إلى حاجة ودون حكما الممتاز الدٌن ٌمٌد
 
 .  محررا أو محددا العمار كان إذا العٌنٌة العمار صحٌفة على - أ
 
 محاضر زالت ما أو والتحرٌر التحدٌد أعمال لٌد زال ما العمار كان إذا والتحرٌر التحدٌد محضر على -ب
 . العماري الماضً لدى النظر لٌد
 
 12 رلم اإلشتراعً المرسوم ألحكام سندا العماري السجل أمانات لدى الممسون الخاص السجل فً - ج

 .ومحرر محدد ؼٌر العمار كان إذا(  والتسجٌل الطابو بتنظٌم المتعلك)  28/2/1930 تارٌخ
 

 5/2/1998 تارٌخ 671 والمانون 7/3/1997 تارٌخ 622 للمانون وفما معدلة -10 المادة

 :  من المإسسة وارادات تتؤلؾ
 . واإلعمار اإلنماء برامج فً أو العامة الموازنة فً لها ٌلحظ ما - أ
 
 والفوابد والعبلوات والضرابب والرسوم والحاصبلت والعابدات والمخصصات والمساهمات اإلٌرادات -ب

 الموانٌن أو اإلسكان وأنظمة لوانٌن أو المانون هذا بموجب للمإسسة أو لئلسكان الممررة والؽرامات
 . األخرى واألنظمة

 
 . تعطٌها التً المروض استٌفاء  وعابدات استثماراتها موارد - ج
 
 .  االجراء المرعٌة الموانٌن بموجب المروض - د
 
 . علٌها الوزراء مجلس موافمة بعد والوصاٌا والتبرعات الهبات - هـ
 



 هذا ٌدفع أن على البناء رخص على البلدٌة تستوفٌه الذي الرسم لٌمة من بالماٌة اثنان  لدره إضافً رسم - و
 . العامة الخزٌنة صنادٌك أحد لدى األخرى البناء رخص رسوم عن مستملة إٌصاالت بموجب الرسم

 
 .  خاصة نصوص تلحظها أخرى وضرابب ورسوم موارد أٌة - ح
 
 . الوزراء مجلس فً ٌتخذ بمرسوم تحدد ومشتماتها محرولات رسوم - ط

 والرسوم والضرابب الواردات من تحصلٌه تم ما ، اشهر ستة كل ، المعنٌة والمإسسة اإلدارات تحول
 . المإسسة حساب إلى المادة هذه فً المذكورة

 

 :  آالتٌة والرسوم الضرابب من المإسسة تعفى -11 المادة

 تتماضاها التً والفوابد العمارات بٌع من تجنٌها لد التً األرباح ذلن فً بما مداخٌلها على الدخل ضرٌبة - أ
 الضرٌبة ومن المصارؾ لدى ودابعها وعلى للمستفٌدٌن تمدمها التً المروض وعلى المساكن مبٌع ثمن على
 . الفابدة على
 
 التً السندات وكذلن تمرها أو تصدرها التً والمكافآت والجوابز السندات على كافة والرسوم الضرابب -ب

 . تبرمها التً والعمود ألمرها تولع
 
 التامٌن ضرٌبة ومن إلٌها تنتمل أو تشترٌها التً العمارات على واإلفراز واالنتمال والتؤمٌن الفراغ رسم - ج

 . فابدته على والضرٌبة وفكه
 
 . لؽاٌاتها تحمٌما تنظم التً والمعامبلت العمود جمٌع مع الطابع رسوم - د
 
 العملٌات لهذه المتممة والمستندات والمعامبلت العلنً بالمزاد والبٌع التنفٌذ و والحجز الدعاوى رسوم - هـ
 . الطابع رسوم ذلن فً بما
 

 بالمداخٌل فمط ٌتعلك ما فً ، السابعة المادة فً المبٌنة باإلعفاءات المنتفعة الهٌبات تتمتع -12 المادة

 اإلسكانٌة الؽاٌات لتحمٌك تنفذها أو تجرٌها التً والرهونات والمعامبلت والعمود والسندات والفوابد واألرباح
 . اإلسكان لانون من الجدٌدة الثانٌة المادة فً علٌها المنصوص

 
 

 المعطاة المالٌة والمكافآت اإلسكانً للتسلٌؾ المخصصة واموالها االدخار حسابات تعفى -13 المادة

 .الطابع ورسوم الفابدة ضرٌبة من للمدخرٌن
 

 أساسا المتخذة المبالػ من المإسسة إلى الممدمة والوصاٌا والتبرعات الهبات لٌمة تنزل -14 المادة

 . الموصً أو المتبرع أو الواهب على المتوجبة الدخل ضرٌبة لتحدٌد
 الهبات هذه وتعفى الموصً تركة على المتوجبة االنتمال رسوم لتحدٌد أساسا المتخذة المبالػ من تنزل كما

 .كانت نوع أي من والضرابب الرسوم جمٌع من والوصاٌا والتبرعات
 



 :  من المانون هذا أحكام من المستفٌد ٌعفى -15 المادة

 . منه ٌستفٌد الذي بالمسكن المتعلمة التؤمٌن وفن والتؤمٌن الفراغ رسوم - أ
 .المسكن من االستفادة بمناسبة المنظمة والمعامبلت والمستندات العمود على المتوجب الطابع رسم -ب
 

 

 هذه ٌصٌب مما مستؤجرها من ٌبٌعها الذي السكنٌة الوحدة مالن ٌعفى ، آخر نص ألي خبلفا -16 المادة

 :  من الوحدة
 . مختلفة حموق وأحداث واإلفراز العمارٌة المٌود تصحٌح رسم - أ

 . البٌع فٌها ٌتم التً السنة عن المجاري ورسم المبٌنة األمبلن ضرٌبة -ب
 . الؽاٌة لهذه ٌجرٌها التً والعمود المعامبلت جمٌع عن الطابع رسم - ج
 

 :  شرط واحدة ولمرة اإلعفاءات هذه تطبك
 .المانون هذا صدور تارٌخ لبل األصول حسب مسجبل اإلٌجار عمد ٌكون أن - أ

 . مربعا مترا وخمسٌن مابتٌن عن السكنٌة الوحدة مساحة تزٌد ال أن -ب
 . لشرابها المإسسة من لرض على الحصول أفضلٌة السكنٌة الوحدة لمستؤجر وٌعطى
 صن ٌبرز أن علٌه ، لبله من المستؤجرة الوحدة ؼٌر سكنٌة وحدة شراء لرض على حصوله حال وفً
 . باإلجارة ٌشؽلها التً الوحدة فً إجارته عن تنازل
 الوحدة إٌجار لسند المانونً  التمدٌد حك من حٌن كل فً ٌستفٌد من على أٌضا المادة هذه أحكام تطبك

 .السكنٌة
 

 أو بالتموٌه أو حك وجه دون المانون هذا فً المذكورة اإلعفاءات من االستفادة ٌحاول من كل -17 المادة

 المسهلٌن مع العموبات لانون فً علٌه المنصوص االحتٌال بجرم ٌعالب صحٌحة ؼٌر مستندات باستعمال
 . اعفاءات من علٌه حصل ما اضعاؾ بخمسة وٌؽرم والمشاركٌن

 

 تخضع كما.  المإخرة المحاسبة دٌوان ولرلابة المركزي التفتٌش لرلابة المإسسة تخضع -18 المادة

 التراح على بناء الوزراء مجلس فً ٌتخذ بمرسوم ٌصدر خاص لنظام وفما المدنٌة الخدمة مجلس لرلابة
 . والوزٌر الوزراء ربٌس
 . المجلس وأعضاء ربٌس مع التحمٌك المركزي التفتٌش هٌبة ربٌس من ٌطلب أن للوزٌر

 

 : آالتٌة والمشارٌع األمور فً المجلس ٌتخذها التً المرارات الوزٌر لتصدٌك تخضع -19 المادة

 . مسكنا خمسٌن فٌه السكنٌة الوحدات عدد ٌتجاوز السكنً للبناء برنامج كل - أ
 .المالً النظام ألحكام وفما معٌنا حدا لٌمتها تتجاوز عندما والخدمات واألشؽال اللوازم صفمات -ب
 . للصفمات العامة الشروط دفتر - ج
 .  االجراء ونظام المستخدمٌن نظام - د
 

 :  المالٌة ووزٌر الوزٌر لتصدٌك تخضع -20 المادة

 .  السنوٌة الموازنة - أ
 والجردة العامة الحسابات ومٌزان والخسابر األرباح وحساب السنوٌة العامة والمٌزانٌة الحسابات لطع -ب

 .للمواد السنوٌة اإلجمالٌة



 . العام واالحتٌاطً االحتٌاطً استعمال - ج
 . الخزٌنة سلفات طلبات - د
 . المروض على الفوابد معدالت - هـ
 

 تارٌخ من شهر مهلة خبلل لتصدٌمه الخاضعة بالمرارات ٌبت أن المختص الوزٌر على -21 المادة

 بتصدٌك ٌتعلك ما فً ٌوما عشر خمسة إلى المهلة وتخفض.  المالً المرالب أو الحكومة مفوض إٌداعها
 بعض ٌطلب أن أو وتصدٌمه المطلوب المرار فً النظر إعادة ٌطلب أن المختص وللوزٌر.  الصفمات
 ٌوما عشر وخمسة للصفمات أٌام عشرة تتجاوز ال لمدة واحدة لمرة المهلة فتجدد ، اإلٌضاحات أو المستندات

 .  إلٌه اإلٌضاحات أو المستندات هذه ورود تارٌخ من المرارات لسابر
 على الخبلؾ عرض الوزٌر من الطلب اإلدارة لمجلس المالٌة ووزٌر الوزٌر بٌن خبلؾ حصول حال وفً

 . الوزٌرٌن رأي ممام لراره ٌموم الذي الوزراء مجلس
 

 إٌداع اجل من ، األخرى المصارؾ مع أو اإلسكان مصرؾ مع تتعالد أن للمإسسة ٌمكن -22 المادة

 .األلساط واستٌفاء أموالها
 

 التً والمإسسات واإلدارات اإلسكان ومصرؾ المإسسة على ، مخالؾ نص كل من بالرؼم -23 المادة

 ، اشهر ستة كل ، المستفٌدٌن بؤسماء اللوابح تتبادل أن السكنً اإللراض أو السكنٌة المشارٌع تنفٌذ تتولى
 . مسكن أو لرض من اكثر على المستفٌد حصول لمنع
 

 ٌفوض أن عاما مدٌرا بصفته للربٌس كما ، ربٌسه إلى صبلحٌاته بعض ٌفوض أن للمجلس -24 المادة

 . باألصالة وظابفهم ٌتولون الذٌن مباشرة به المرتبطٌن المستخدمٌن من اكثر أو واحد إلى صبلحٌاته بعض
 

 والتعاونٌات اإلسكان وزٌري التراح على بناء الوزراء مجلس فً ٌتخذ بمرسوم ٌمكن -25 المادة

 وفما أنشبت التً السكنٌة المجموعات استثناء المدنً للتنظٌم األعلى المجلس موافمة وبعد العامة واألشؽال
 إلسكان تسهٌبل باإلفراز المتعملة األنظمة بعض من ، السابمة والتعمٌر اإلسكان وأنظمة لوانٌن ألحكام

 .  المستفٌدٌن
 

 :  آخر نص ألي خبلفا -26 المادة

 أن شرط مختلفة حموق إلى االنجاز لٌد البناء بإفراز العبللة صاحب لطلب بناء العمارٌة الدوابر تموم -1
 صاحب وعلى ، األصول حسب صادرة بناء رخصة إلى استنادا نفذ لد( وسموؾ أعمدة)  البناء هٌكل ٌكون
 ثبلث مهلة خبلل له ٌعود الذي المسم عن إسكان رخصة وضم نهابٌة بصورة االنشاءات انجاز العبللة
 ٌبرز لم إذا سنوات الثبلث مرور بعد المسم هذا على معاملة أي إجراء ٌمكنه وال اإلفراز تارٌخ من سنوات
 . المذكورة اإلسكان رخصة

 
 لسم لشراء الجارٌة االتفالٌات إلى استنادا ما لعمار العٌنٌة الصحٌفة على احتٌاطً لٌد إشارة وضع ٌمكن -2

 مدة انمضاء بعد حكما وتسمط المفعول سارٌة اإلشارة هذه تبمى.  العمار هذا من نهابٌة بصورة مفرز ؼٌر
 . السنتٌن

 



 المرسوم ألحكام سندا تنفٌذها المطلوب العمارٌة العمود على المتوجب المالً الطابع رسم لٌمة من تحسم -3
 إذا ، والصكون االتفالٌات تنظٌم بمناسبة المستوفاة المالً الطابع رسم لٌمة ، 67/67 الرلم اإلشتراعً

 هذه تضم أن على والصكون االتفالٌات هذه لمضمون تنفٌذا جاءت تسجٌلها المطلوب العمارٌة العمود كانت
 .  تنفٌذه المطلوب العمد إلى المستندات

 

 اإلسكانٌة المشارٌع من األولى المرحلة لتموٌل خارجٌة أو داخلٌة لروض عمد للحكومة أجٌز -27 المادة

 . لبنانٌة لٌرة ملٌار خمسماٌة لٌمتها تتجاوز ال أن على المإسسة بتنفٌذها المولجة
 

 -28 المادة
 تارٌخ 58/65 رلم المانون من الجدٌدة 16 المادة بموجب المنشؤ لئلسكان المستمل الصندوق ٌلؽى -1
 .وموجباته حموله جمٌع فً الصندوق محل المإسسة وتحل(  اإلسكان لانون)  8/12/1965
 ترمٌم لروض بتمدٌم والمتعلك وتعدٌبلته 16/9/1983 تارٌخ 17/83 الرلم اإلشتراعً المرسوم ٌلؽى كما

 أحكام من استفادوا الذٌن اإلٌفاء  من وٌعفى ، األحداث بسبب تضررت التً للسكن المعدة االبنٌة بناء واعادة
 . المانون هذا صدور حتى اإلشتراعً المرسوم هذا

  21 الباب:  أالّتً التنسٌب وفك 1996 سنة موازنة فً الؽرض لهذا الملحوظة المبالػ المإسسة إلى تحول
  أ الثانً الجزء
  1- الفصل
 20- البند
  التصادٌة ومساعدات نفمات 2 الفمرة

 .لئلسكان العامة للمإسسة مساهمة -
 
 المالٌة وزارة فً العام والدٌن الخزٌنة مدٌرٌة فً لئلسكان الخاص الصندوق باسم المفتوح الحساب ٌمفل -2

 . المإسسة إلى أرصدته وتحول
 
 المانون فً المحددة للمهل وفما االستثمار عامل بزٌادة المتعلمة المالكٌن طلبات لبول فً المإسسة تستمر -3

 . 26/7/1994 تارٌخ 370 رلم
 

 بموجب مهامه أداء فً لئلسكان المستمل الصندوق ٌستمر ، السابمة المادة أحكام مراعاة مع -29 المادة

 حٌن إلى ، مإلتة بصورة وذلن ، له تطبٌما الصادرة واألنظمة 17/5/1980 تارٌخ 6/80 رلم المانون
 .منها كل عمل بدء تارٌخ الوزٌر وٌحدد لدٌها العاملٌن إلحاق أو وتعٌٌن المإسسة أجهزة إنشاء
 تسوٌة المدنٌة الخدمة مجلس موافمة وبعد الوزٌر التراح على بناء الوزراء مجلس فً ٌتخذ بمرسوم تحدد

 والراتب والرتبة الفبة لجهة السٌما الوظٌفٌة بؤوضاعهم تعدٌل دون المذكور الصندوق فً العاملٌن أوضاع
 جدول خارج الموضوعٌن العاملٌن أوضاع التسوٌة تشمل كما ، السابمة خدماتهم وضم التدرج فً وحمهم

 .بالصندوق إلحالهم اجل من األصلٌة مبلكاتهم
 

 بناء الوزراء مجلس فً تتخذ بمراسٌم المانون هذا أحكام تطبٌك تفاصٌل االلتضاء عند تحدد -30 المادة

 . الوزٌر التراح على
 



 . الرسمٌة الجرٌدة فً نشره فور المانون بهذا ٌعمل -31 المادة
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 والتعاونٌات اإلسكان وزارة بإلؽاء ٌتعلك فٌما 7/8/2000 فً الصادر 247 رلم المانون راجع* 

 
  الجمهورٌة ربٌس ان
  ، الدستور على بناء
 31/73رلم المانون بموجب المعدل( االسكان لانون)  8/12/1965 تارٌخ 58/65 رلم المانون على بناء

  ، 31/12/1973 تارٌخ
 كافة فً سكنٌة وحدة الؾ عشرٌن وانشاء تموٌل)  17/5/1980 تارٌخ 6/80 رلم المانون على بناء

  ،(  وتعدٌبلته اللبنانٌة المناطك
 احكام تطبٌك)  22/7/1980 تارٌخ 3268 ورلم 21/2/1975 تارٌخ 9748 رلم المرسومٌن على بناء

  ،(  وتعدٌبلتهما االسكان لوانٌن
 لموانٌن التطبٌمٌة المراسٌم احكام بعض  تعدٌل)  11/2/1987 تارٌخ 3686 رلم المرسوم على بناء

  ،(  وتعدٌبلته االسكان



 (  االسكان لموانٌن التطبٌمٌة المراسٌم احكام بعض تعدٌل)  27/4/1989 تارٌخ 90 رلم المرسوم على بناء
  ، المالٌة ووزٌر والتعاونٌات االسكان وزٌر التراح على بناء
  ، 22/5/1990 بتارٌخ المنعمدة جلسته فً الوزراء مجلس موافمة وبعد
 :  ٌؤتً ما ٌرسم

 
 

 تارٌخ 2250 رلم المرسوم بموجب المعدل 31/7/1990 تارٌخ 1823 للمرسوم وفما معدلة -1 المادة

  ،  2/6/1994 تارٌخ 5196 رلم والمرسوم 25/10/1992 تارٌخ 2865 رلم والمرسوم 2/3/1992
   لبنانٌة لٌرة الؾ وخمسون ثبلثماٌة. ل.ل/ 350000/ بمبلػ السكنٌة للوحدة المربع المتر سعر حدد" 

 الممدرة للبناء البلزمة االرض ثمن من المبنً المربع المتر ٌصٌب ما ونسبة البناء كلفة ٌشمل السعر وهذا
 :  التالٌة االجمالٌة المساحات تتجاوز اال المذكورعلى الثمن من(  بالمابة عشرٌن% ) 20 ب
  المحدود الدخل ذوي من - أ - للفبة م.م/50
  المحدود الدخل ذوي من -ب- للفبة م.م/70
 المتوسط الدخل ذوي من - أ - للفبة م.م/ 95

  المتوسط الدخل ذوي من -ب - للفبة م.م/ 110
  المتوسط الدخل ذوي من -ج - للفبة م.م/ 125
 لفبته المحددة المساحة عن% 50 بنسبة مساحتها تزٌد سكنٌة وحدة ٌنشا او ٌتملن ان للمستفٌد ٌحك انه على
 ". الخاص حسابه على الزٌادة هذه عن المترتبة االضافٌة النفمة تكون ان شرط. 
 

  2/6/1994 تارٌخ 5196  للمرسوم وفما معدلة -2 المادة

 االدنى الحد مرات ثبلث الشهري العابلً دخله ٌتجاوز ال الذي اللبنانً المحدود الدخل ذوي من ٌعتبر"  -
 ." لبلجور
 : فبتٌن الى الفبة هذه وتمسم

 .  لبلجور االدنى الحد مرتٌن الشهري العابلً دخله ٌتجاوز ال الذي اللبنانً - أ
 ".لبلجور االدنى الحد مرات وثبلث مرتٌن بٌن الشهري دخله تراوح الذي اللبنانً -ب
 
 االدنى الحد مرات ثبلث الشهري العابلً دخله ٌتجاوز الذي اللبنانً المتوسط الدخل ذوي من ٌعتبر -

 . الحد هذا مرات ست عن ٌتعدى وال لبلجور
 

 :  فبات ثبلث الى الفبة هذه وتمسم
 . لبلجور االدنى الحد مرات واربع مرات ثبلث بٌن الشهري العابلً دخله ٌتراوح الذي اللبنانً - أ

 ."لبلجور االدنى الحد مرات وخمس مرات اربع بٌن الشهري العابلً دخله ٌتراوح الذي اللبنانً -ب
 . لبلجور االدنى الحد مرات وست مرات خمس بٌن الشهري العابلً دخله ٌتراوح الذي اللبنانً -ج
 
 الدخل ذوي من اللبنانٌٌن على تنطبك 31/73 رلم المانون فً علٌها المنصوص المعوزٌن تسمٌة ان -4

 الدخل ٌتجاوز التً الفبات اما اعبله المذكورتٌن 3و 2 الفمرة فً محددتان هما كما والمتوسط المحدود
 الى اللجوء وٌمكنها المعوزٌن من تعتبر فبل لبلجور االدنى الحد مرات ست الفرادها الشهري العابلً
 ".االسكان مصرؾ

 



 5196 رلم المرسوم بموجب المعدل 19/10/1991 تارٌخ 1823  للمرسوم وفما معدلة -3 المادة

  2/6/1994 تارٌخ
 بها ٌحرر شهرٌة بالساط تسدد سنة عشرون االلصى حدها لمدة المإسسات او لبلفراد المروض تعطى" 

 ":  ٌلً كما موزعة المرض لٌمة الى تضاؾ بسٌطة سنوٌة فابدة احتساب بعد لبلمر سندات
 . لبلجور االدنى الحد مرتٌن الشهري العابلً دخله ٌتجاوز ال لمن المعطاة للمروض%  3
 .لبلجور االدنى الحد مرات وثبلث مرتٌن بٌن الشهري دخله ٌتراوح لمن المعطاة للمروض% 4
 االدنى الحد مرات واربع مرات ثبلث بٌن الشهري العابلً دخله ٌتراوح لمن المعطاة للمروض% 5

 .لبلجور
  الحد مرات وخمس مرات اربع بٌن الشهري العابلً دخله ٌتراوح لمن المعطاة للمروض% 6

 .لبلجور االدنى
 االدنى الحد مرات وست مرات خمس بٌن الشهري العابلً دخله ٌتراوح لمن المعطاة للمروض% 7

 .لبلجور
 

 .مضمونه مع المتفمة ؼٌر او االشتراعً المرسوم هذا الحكام المخالفة النصوص جمٌع تلؽى -4 المادة

 

 . الحاجة تدعو حٌث وٌبلػ نشره فور المرسوم بهذا ٌعمل -5 المادة

 
 31/7/1990 فً بٌروت        
 الهراوي الٌاس:  االمضاء        
  الجمهورٌة ربٌس عن صدر
 الحص سلٌم:  االمضاء الوزراء مجلس ربٌس
 بري نبٌه:  االمضاء والتعاونٌات االسكان وزٌر
 الخلٌل علً:  االمضاء المالٌة وزٌر

  تصذيق تؼذيم انُظبو األسبسي نًصزف اإلسكبٌ

 يزسىو رقى ;8:1 - صبدر في 1/25/1>>2

 
  56-55-54-53 المواد باضافة 4006 سنة القانون هذا نشر أعديد

 
 اربع نالصا   3/10/1994 تارٌخ( االسكان لمصرؾ االساسً النظام تعدٌل تصدٌك) 5738 رلم المرسوم نشرنا لد كنا لما:  مبلحظة

 34-33-32-31 التالٌة المواد وهً مواد
  19/2/2004 تارٌخ 10 رلم الرسمٌة الجرٌدة فً المرسوم هذا نشر إعادة تم

 
  الجمهورٌة ربٌس إن
  الدستور على بناء
 15/7/1977 تارٌخ 14 رلم المرسوم بموجب التنفٌذ موضع الموضوع المعجل المانون مشروع على بناء
  ،(اإلسكان مصرؾ إنشاء)

 الموضوع المعجل المانون مشروع أحكام بعض تعدٌل  23/12/1993 تارٌخ 283 رلم المانون على بناء
  اإلسكان، مصرؾ بإنشاء المتعلك 15/1/1977 تارٌخ 14 رلم بالمرسوم التنفٌذ موضع

  والتعاونٌات، اإلسكان ووزٌر المالٌة وزٌر التراح على بناء



  ،(13/9/1994 تارٌخ 169/94 رلم رأي) الدولة شورى مجلس رأي استطبلع وبعد
  ،17/8/94 بتارٌخ الوزراء مجلس موافمة وبعد
 :ٌؤتً ما ٌرسم

 
 

 .اإلسكان لمصرؾ والعابد المرفك المعدل األساسً النظام صدق -1 المادة

 
 

 .الحاجة تدعو حٌث وٌبلػ المرسوم هذا ٌنشر -2 المادة

 
 1994 األول تشرٌن 3 فً بعبدا     
  الهراوي الٌاس: اإلمضاء     
  الجمهورٌة ربٌس عن صدر
  الوزراء مجلس ربٌس

 الحرٌري رفٌك: اإلمضاء
 المالٌة وزٌر     
 السنٌورة فإاد: اإلمضاء     
  والتعاونٌات اإلسكان وزٌر

 حمدان ابو محمود: اإلمضاء

 يصزف اإلطكبٌ - انُظبو األطبطً انًعذل

 انجبة األول - ئَشبء انشزكخ

 َظبيهب انمبَىًَ - تظًٍتهب - يىضىعهب - يذتهب - يزكشهب انزئٍظً

  المصرؾ إنشاء -1 المادة

 النظام، هذا من الثامنة المادة بؤحكام عمبل اآلخرٌن المساهمٌن من ٌكتتب ومن اللبنانٌة الدولة بٌن أنشبت
 (.المصرؾ) أو( الشركة) بعد فٌما تدعى لبنانٌة، مؽفلة شركة المساهمٌن من بعد فٌما إلٌها ٌنضم ومن
 

 : المانونً النظام -2 المادة

  إنشابها ولمانون بالمصارؾ تتعلك التً تلن والسٌما االجراء، المرعٌة الموانٌن ألحكام الشركة تخضع
 .النظام هذا ولمندرجات ولتعدٌبلته ،15/1/1977 تارٌخ 14 رلم بالمرسوم التنفٌذ موضع الموضوع

 

 :الشركة تسمٌة -3 المادة

 .خاص لانون بموجب منشؤة لبنانٌة مؽفلة شركة اإلسكان، مصرؾ: تسمٌة الشركة تحمل
 

 : الشركة موضوع -4 المادة

 أو لحسابها الخارج وفً لبنان فً تموم فإنها ذلن اجل ومن اإلسكان مشارٌع تموٌل هو الشركة موضوع
 :بؽٌة لبنان فً سوى اإللراض لها ٌحك ال انه اال استثناء دون المصرفٌة العملٌات بجمٌع الؽٌر لحساب

 وتوسٌع وإكمال وترمٌم وإنشاء شراء اجل من والمتوسط المحدود الدخل ذوي والسٌما األفراد إلراض  -
 .السكنٌة التعاونٌات وتموٌل مساكنهم تحسٌن أو



 تستفٌد التً تلن السٌما السكنً اإللراض عملٌات لتموٌل تخصص والتً والخاصة العامة األموال إدارة  -
 .اإلسكان لانون فً المحددة الفبات منها
 .بموضوعها المتصلة أو المتممة العملٌات بجمٌع تموم أن المانونٌة، الشروط مراعاة مع للشركة، وٌمكن

 

 : الشركة مدة-5 المادة

 أو المسبك الحل حالتً عدا ما النهابً، تؤسٌسها تارٌخ من تبتدئ سنة وتسعٌن بتسع الشركة مدة حددت
 .التمدٌد

 

 : الربٌسً الشركة مركز -6 المادة

 .بٌروت فً الربٌسً الشركة مركز ٌكون
 .لبنان فً مكاتب أو وكاالت أو فروع فتح ٌمرر أن مناسبا ذلن وجد كلما االدارة لمجلس وٌمكن
 .واألنظمة الموانٌن بموجب المفروضة الرخص على االستحصال الفروع إنشاء لبل دوما وٌجب

 

 انجبة انثبًَ - رأطًبل انشزكخ االكتتبة ثه، سٌبدته وتخفٍضه

 :الرأسمال ممدار -7 المادة

 لٌمة سهم الؾ وخمسٌن ومبتٌن مبلٌٌن ستة على موزعة لبنانٌة لٌرة ملٌار بخمسٌن المصرؾ رأسمال حدد
 .لبنانٌة لٌرة االؾ ثمانٌة منها سهم كل
 

 :بالرأسمال االكتتاب -8 المادة

 ومبتٌن ملٌون أي منه، المبة فً العشرٌن تتعدى ال بنسبة المصرؾ رأسمال فً تساهم أن للدولة -1
 .سهم الؾ وخمسٌن

 إنشاء لانون ألحكام وفما الرأسمال من أعبله المحددة بالنسبة الدولة مع تساهم أن العامة للمإسسات
 1993 األول كانون 30 بتارٌخ الصادر 283 رلم بالمانون المعدل اإلسكان مصرؾ

 : إلى سهم مبلٌٌن خمسة عددها والبالػ البالٌة باألسهم االكتتاب ٌعود -2
 .العربٌة الدول فً أو فٌه والممثلة لبنان فً العاملة المالٌة والمإسسات المصارؾ -2-1
 .العربٌة الدول فً أو فٌه والممثلة لبنان فً العاملة الضمان شركات -2-2
 .العربٌة والببلد لبنان فً العاملة العمارٌة الشركات -2-3
 .العرب أو اللبنانٌٌن والمعنوٌٌن الطبٌعٌٌن األشخاص -2-4
 عشرة من أكثر مباشرة ؼٌر وبصورة مباشرة بصورة ٌتملن أن هإالء من مساهم ألي ٌجوز ال انه اال 

 المساهم وزوجة زوج وٌعتبر سهم، الؾ وعشرٌن وخمسة ستماٌة أي المصرؾ رأسمال من المبة فً
 بٌن حتى الموجود ؼٌر وبحكم مطلما بطبلنا باطبل وٌعد. الواحد الشخص بمثابة الماصرون وفروعه

 .األحكام هذه ٌخالؾ عمل أو عمد كل المتعالدٌن
 
 التصادٌة والثانٌة ٌومٌة إحداهما جرٌدتٌن وفً الرسمٌة الجرٌدة فً ٌنشر إعبلن بموجب لبلكتتاب ٌدعى -3

 .االكتتاب افتتاح موعد من األلل على ٌوما عشر خمسة لبل بٌروت فً تصدران
 

 :الرأسمال تحرٌر -9 المادة

 .نمدا اال التؤسٌس عند بها المكتتب األسهم تحرر أن ٌمكن ال



 .لبنان مصرؾ لدى والتحرٌر االكتتاب عملٌات تتم
 

 :وتخفٌضه المال رأس زٌادة -10 المادة

 التراح على بناء للمساهمٌن العادٌة ؼٌر العمومٌة الجمعٌة من بمرار اكثر أو مرة الرأسمال زٌادة ٌمكن
 بدونها أو إصدار عبلوة مع جدٌدة اسهم بإصدار أو الشركة اسهم لٌمة برفع الزٌادة هذه تتم االدارة، مجلس
 األرباح من أو  المدورة األرباح من تإخذ إضافة طرٌك عن أو لبلكتتاب جدٌدة دعوة طرٌك عن وذلن

 وفما لانونا بها المسموح الطرق بكافة عام وبوجه الؽرض لهذا المتوافرة  االحتٌاطٌة األموال إلى المحولة
 العامة والمإسسات الدولة مساهمة تتجاوز  ال أن على شروط من تضعه وما العمومٌة الجمعٌة تمرره لما

 .المصرؾ رأسمال من المبة فً العشرٌن
 .سابما به المكتتب الرأسمال دفع لبل تمرر الرأسمال فً زٌادة كل باطلة وتكون
 حك لٌمتها دفع تم التً األسهم لحملة ٌكون جدٌدة اسهم إصدار طرٌك عن الرأسمال زٌادة حالة وفً

 .ذلن خبلؾ العمومٌة الجمعٌة لررت إذا اال ٌملكون، ما بنسبة الجدٌدة األسهم فً االكتتاب فً األفضلٌة
 ٌجوز والتسلٌؾ النمد لانون فً الواردة الخاصة والنصوص التجارة لانون من 208 المادة أحكام مراعاة مع

. االدارة مجلس التراح على بناء العادٌة ؼٌر العمومٌة الجمعٌة من بمرار اكثر أو مرة الرأسمال تخفٌض
 مع الل، بعدد أو العدد بنفس مختلفة أو مماثلة لٌمة ذات جدٌدة بسندات األسهم سندات باستبدال ذلن وٌتم
 إذا نمدٌة تسوٌة إجراء ومع االستبدال إجراء ٌمكن حتى األمر لزم إذا اإلجباري الشراء أو البٌع حك تمرٌر
 .األمر التضى

 

 ( ملؽاة)  -11 المادة

 (. ملؽاة)  -12 المادة

 

 :وتداولها النهابٌة األسهم شكل -13 المادة

 أرومة ذي سجل من السندات وتستخرج فمط، اسمٌة سندات لٌمتها دفع تم التً لؤلسهم النهابٌة السندات تكون
 ٌنتدبه الذي األعضاء واحد االدارة مجلس ربٌس من علٌها ومولعا المصرؾ لخاتم وحاملة مرلمة وتكون
 مبة أو اسهم عشرة أو اسهم خمسة أو واحدا سهما الواحد السند ٌمثل أن ٌمكن. الؽاٌة لهذه االدارة مجلس
 .سهم الؾ أو سهم خمسماٌة أو سهم
 المساهمٌن سجل فً العمد هذا وٌسجل له والمتنازل المتنازل من مولع عمد بموجب األسهم، تداول وٌتم

 .الخاص
 .لدٌه المسجلة التداول بعملٌات اال المصرؾ ٌعترؾ وال
 

 :المساهمٌن والتزامات حموق -14 المادة

 نشاطه عن الناجمة األرباح أنصبة وفً الصافٌة المصرؾ موجودات فً حما لصاحبه سهم كل ٌخول
 .العمومٌة الجمعٌات فً التصوٌت طرٌك عن ورلابته المصرؾ إدارة فً المشاركة حك وللمساهمٌن

 .أخرى مبالػ بؤٌة مطالبتهم ٌمكن وال سهم لكل االسمٌة المٌمة حدود فً اال المساهمون ٌلتزم وال
 جمعٌاته لرارات وعلى للمصرؾ األساسً النظام على الموافمة ٌعنً تملكها أو باألسهم االكتتاب مجرد إن

 .األساسً النظام ألحكام وفما بعد فٌما ٌطرأ تعدٌل كل وعلى العمومٌة

 

 انجبة انثبنث - يىارد انًصزف



 : الموارد -15 المادة

 :ٌلً ما رأسماله جانب إلى الذاتٌة المصرؾ لعملٌات المخصصة الموارد تشمل
 .الموزعة ؼٌر األرباح  -أ

 .الدولة إٌاها تمنحه التً المروض  -ب

 المحلٌة المالٌة األسواق فً ولروض السلفات من ٌعمده وما المصرؾ ٌصدرها التً السندات حصٌلة  -ج

 .كفالتها بؽٌر أو الدولة بكفالة سواء والخارجٌة
 .اجلها كان ومهما العمبلت بجمٌع ٌتلماها التً الودابع  -د

 .المركزي المصرؾ ٌمنحها التً الحسم وإعادة الحسم وتسهٌبلت السلفات هـ

 

 : المصرؾ على المترتبة الدٌون -16 المادة

 مع وشروطها تسدٌدها ومواعٌد المصرؾ بها ٌلتزم التً الدٌون حجم تحدٌد االدارة مجلس على ٌتوجب 
 .سلٌم سٌولة بمركز دابما االحتفاظ

 أي فً الخاصة أمواله لٌمة أضعاؾ ثبلثة المصرؾ بها ٌلتزم التً الدٌون مجموع ٌتعدى أن ٌجوز وال 
 ٌجوز وال السادسة، الماٌة السنة من ابتداء أمثالها وستة لنشاطه األولٌتٌن المالٌتٌن السنتٌن خبلل ولت

 .الؽٌر تجاه بذلن التذرع
 .المصرؾ لدى الودابع على السابمة بالفمرة الواردة المٌود تنطبك وال
 

 :الدٌن سندات إصدار -17 المادة

 الدٌون مجموع ٌبمى أن على العمبلت بجمٌع دٌن سندات إصدار تمرر أن العادٌة العمومٌة للجمعٌة ٌمكن -1
 .أعبله عشرة السادسة المادة فً علٌه المنصوص الحد دون ما
 .الرأسمال أضعاؾ ستة كان ولت أي فً المدفوعة، وؼٌر المصدرة السندات لٌمة تتعدى وال

 .التجارة لانون من 143 إلى 122 المواد أحكام الدٌن سندات على تطبك
 بإنشاء المتعلك المانون من الجدٌدة التاسعة المادة ألحكام الدولة بكفالة الدٌن سندات إصدار ٌخضع -2

 وزٌر لبل من اإلصدار مشروع ٌحال أن على السندات هذه تكفل أن للحكومة تجٌز التً المصرؾ
 : التالٌة الشروط وضمن المالٌة

 .لبنانٌة لٌرة ملٌار ثبلثماٌة ٌعادل بما السندات هذه مبالػ سمؾ ٌحدد -أ

 فً ٌماثلها ما على العالمٌة السوق فً الرابجة للمعدالت وفما السندات هذه على الفوابد نسب تحدد -ب

 واإلسكان المالٌة وزٌري عن ٌصدر مشترن بمرار النسب هذه تحدٌد ٌتم أن على الخارج،
 .والتعاونٌات

 .السكنً اإللراض عملٌات لتموٌل السندات هذه إصدار عن الناتجة المبالػ تخصص -ج

 ال وان إصدارها تارٌخ من سنتٌن عن المصدرة السندات من أي استحماق مدة تمل ال أن ٌجب -د

 .إصدارها بدء تارٌخ من سنة عشرة خمسة السندات هذه آجال تتعدى
 أحكام تطبك وال التجارة لانون من 143 إلى 122 المواد أحكام الدٌن سندات على تطبك ذلن عدا فٌما -3

 أٌار 26 تارٌخ ر.ل/ 77 رلم المرار فً علٌها المنصوص العمارٌة الضمانات وتمبل منه، 124 المادة
 .لٌمتها من% 60 لؽاٌة 1933

 الراهن الشركة وضع فٌه ٌبٌن المرالبة مفوض من تمرٌر دٌن سندات بإصدار لرار كل ٌسبك أن ٌجب -4
 .للعملٌة المرتمبة النتٌجة هً وما الدٌن سندات إصدار من والهدؾ

 



 انجبة انزاثع - انعًهٍبد انًبنٍخ

 :عام تحدٌد -18 المادة

 موضوعه ضمن تدخل التً التسلٌؾ عملٌات بجمٌع مسإولٌته وعلى الخاص لحسابه ٌموم أن للمصرؾ
 .المالٌة السبلمة وممتضٌات اإلسكانٌة الصفة فٌها تتوفر أن شرط
 بها ٌموم التً السكن اجل من والتجهٌز البناء وأعمال المساكن تملن تموٌل فً  ٌسهم أن األخص على وله

 لابمة إنشاءات وترمٌم وتجدٌد لتوسٌع أو جدٌدة إلنشاءات األعمال هذه كانت سواء الطبٌعٌون األشخاص
 المتعلمة والتسلٌؾ النمد لانون أحكام ضمن وذلن للبناء معدة أو مبنٌة وٌبٌعها وٌجهزها العمارات ٌتملن وان
 .الموضوع بهذا
 

 :الممنوعة العملٌات -19 المادة

 دٌون تموٌل إعادة ؼرضها عملٌات فً ٌدخل أو طلبات المصرؾ ٌمبل أن األحوال من حال بؤي ٌجوز ال
 .سابمة

 

 :للتموٌل األلصى الحد -20 المادة

 أمواله من% 15 عن واحد سكنً مشروع فً موجودة مساكن لتملن المصرؾ تموٌل ٌتعدى أن ٌجوز ال
 .الكفاالت تمدٌم أو اإللراض أو المساهمة طرٌك عن ذلن كان سواء الخاصة

 

 :المساهمات -21 المادة

 من عشرة الثالثة المادة بؤحكام عمبل الوزراء مجلس ٌمره الذي العمل مخطط حدود فً للمصرؾ ٌجوز
 كانت سواء المحدودة المسإولٌة ذات الشركات وبحصص المؽفلة الشركات باسهم ٌكتتب أن إنشابه، لانون
 وٌتملكها والحصص األسهم هذه ٌشتري أن وله المختلط االلتصاد ذات الشركات أو الخاصة الشركات من

 .عنها وٌتفرغ
 .رأسمالها من% 60 نسبة عن الشركات هذه من أي فً المصرؾ مساهمة تزٌد أن ٌجوز وال
 

 :اإللراض -22 المادة

 العمل مخطط سٌضعها التً لؤلسس وفما ضمانات لماء األجل وطوٌلة متوسطة لروضا ٌمدم أن للمصرؾ
 .إنشابه لانون من 13 المادة علٌه تنص الذي
 أخرى ومصرفٌة مالٌة لمإسسات ٌمنحها التً المروض عن دونه، أو الرجوع حك مع التفرغ، له ٌجوز كما
 .الشؤن هذا فً اإللراض عمود تتضمنها التً للشروط وفما
 

 : المروض على الفابدة نسب تحدٌد لواعد -( مكرر)  -22 المادة

 لموافمة النسب هذه تخضع أن على ٌمنحها التً المروض على الفابدة نسب دورٌا االدارة مجلس ٌحدد
 .والمالٌة والتعاونٌات اإلسكان وزٌري
 :التالٌة العناصر إلى استنادا المتحركة الفوابد نسب تحدد
 مردود ومتوسط وعمبلتها والتسلٌفات الموارد آجال باالعتبار آخذا المالٌة الموارد كلفة متوسط: أوال

 .المصرفٌة واألعراؾ األنظمة عن الناجمة توظٌفاته
 .والعمبلت الفوابد أسعار تملبات حد لمواجهة هامش تؤمٌن: ثانٌا
 .والمرتمبة الحاصلة التشؽٌلٌة النفمات: ثالثا



 .األرباح وتوفٌر المخاطر لتؽطٌة مهنٌا الممبولة الهوامش: رابعا
 .الخاصة لؤلموال الحمٌمٌة المٌمة ولحماٌة المتبعة واألعراؾ األنظمة لمواكبة الترسملٌة الضرورات :خامسا

 

 : المصرؾ اختصاص عن الخارجة العملٌات -23 المادة

 .سنتٌن عن اجلها ٌمل لروض أو تسهٌبلت تمدٌم المصرؾ صبلحٌات فً ٌدخل ال
 

 : الكفاالت -24 المادة

 فً تتوفر أن الحالة، هذه فً وٌمتضً أخرى، مإسسات تمنحها التً للمروض كفالته ٌمدم أن للمصرؾ
 لحسابه المصرؾ بها ٌموم التً المماثلة العملٌات فً توفرها المطلوب الشروط جمٌع المكفولة المروض
 .الخاص

 

 : الخزانة عملٌات -25 المادة

 : بشكل لدٌه السابلة األموال من المباشرة  حاجته عن ٌفٌض ما مإلتة بصفة ٌوظؾ أن للمصرؾ
 .مصرفٌة مإسسات لدى لصٌر ألجل أو الطلب تحت ودابع -أ

  المصرؾ وعلى سنوات ثبلث عن استحمالها ٌزٌد ال الدولة من مكفولة وسندات الخزٌنة على سندات -ب

 المروض على المتولعة والمسحوبات الؽٌر تجاه التزاماته الشؤن هذا فً ٌراعً أن األحوال جمٌع فً
 .الممنوحة

  انجبة انخبيض - أداء انخذيبد

 : الفنٌة الخدمات -26 المادة

 لحسابه التمٌٌمٌة الدراسات لها وٌضع اإلسكان مجاالت فً االستثمار فرص استمصاء على المصرؾ ٌعمل
 .الؽٌر لحساب أو

 الفنٌة والنواحً اإلسكانٌة المشارٌع ودراسة وفحص إلعداد خدماته مناسب اجر ممابل ٌمدم أن وللمصرؾ
 .اإلسكان لطاع فً العاملة للمإسسات واإلدارٌة والمالٌة

 

 : المالٌة األوراق إصدار -27 المادة

 الخاصة المالٌة األوراق تصرٌؾ وضمان إصدار فً وتساعد تسهل عملٌات فً ٌشترن أن للمصرؾ
 .عملٌات هكذا تمول أو اإلسكان بعملٌات تموم التً بالمإسسات

 

 : األموال إدارة -28 المادة

 لتموٌل متممة ألؼراض تخصص لد التً والعامة الخاصة األموال إدارة ٌتولى بؤن للمصرؾ ٌرخص
 بالحرص الحالة هذه فً المصرؾ وٌلتزم. لئلسكان البلزمة األساسٌة بالمرافك تتعلك استثمارات أو اإلسكان

 .ٌدٌرها التً األموال من لكل مستملة حسابات ٌضع أن وعلٌه إلٌه المعهودة االدارة أعمال سبلمة على
 

 :اجتماعٌة ألهداؾ المخصصة واألموال العامة األموال -29 المادة

 إلى بها ٌعهد التً إسكانٌة ألهداؾ المخصصة واألموال العامة األموال بإدارة الخاصة األوضاع تنظم
 االتفالٌات هذه وتحدد. االموال هذه تمدم التً والهٌبات الدولة وبٌن بٌنه تعمد اتفالٌات بموجب المصرؾ



 المتعلمة واالجراءات المعنٌة االطراؾ بٌن الصبلحٌات وتوزٌع المطلوبة العملٌات طبٌعة خاصة  بصورة
 .الشؤن هذا فً خدمات من ٌإدٌه ما ممابل للمصرؾ المستحك األجر تحدد كما بالمصرؾ

 

 انجبة انظبدص - يجهض االدارح

 : المجلس تؤلٌؾ -30 المادة

 .أعضاء عشرة من مإلؾ مجلس المصرؾ بإدارة ٌموم
 هذا فً تشترن وال الخاص المطاع من المساهمٌن ٌمثلون منهم ثمانٌة العمومٌة المساهمٌن جمعٌة تنتخب

 .النصاب ضمن من أسهمها تحسب وال المصرؾ فً المساهمة العامة المإسسات أو الدولة التصوٌت
 المعنوي الشخص الحالة هذه فً وٌمثل معنوٌٌن أو طبٌعٌٌن أشخاصا المنتخبون األعضاء ٌكون أن ٌمكن

 األعضاء انتخاب ٌلً الذي االسبوع خبلل. خطً تفوٌض بموجب لذلن خصٌصا ٌعٌن طبٌعً شخص
 بناء احدهما الوزراء، مجلس فً ٌتخذ بمرسوم البالٌان العضوان ٌعٌن العمومٌة الجمعٌة لبل من الثمانٌة
 .المالٌة وزٌر التراح على بناء والثانً والتعاونٌات اإلسكان وزٌر التراح على
 فً المساهمة العامة المإسسات موظفً من أو الدولة موظفً من سواء العضوٌن هذٌن انتماء ٌمكن

 .جمٌعا هإالء خارج من أو المصرؾ
 مجلس فً مهامهما وٌمارسان الضمان اسهم إٌداع موجب من الدولة ممثبل االدارة مجلس عضوا ٌعفى

 .الشخصٌة مسإولٌتهما على االدارة
 .التوالً على األعضاء جمٌع والٌة تجدٌد وٌمكن

 

 :الضمان اسهم -31 المادة

 فترة طوال االلل على سهم ماٌتً الدولة، ممثلً خبلؾ االدارة مجلس اعضاء من عضو كل ٌملن ان ٌجب
 لمسإولٌة ضمانة بالمصرؾ وتحفظ ذلن ٌبٌن بخاتم وتختم التفرغ لابلة ؼٌر االسهم هذه وتكون عضوٌته،
 العادٌة العمومٌة الجمعٌة انعماد بعد اال عضوٌته انتهاء حال فً له تعاد وال االدارة اعمال عن االعضاء
 .الذمة براءة واعطابها الحسابات على ومصادلتها السنوٌة

 

 :التمانع -32 المادة

 مإسسة ادارة مجلس عضوٌة او رباسة او والوزارة، االدارة مجلس عضوٌة او رباسة بٌن الجمع ٌجوز ال
 المجلس وعضوٌة االدارة مجلس عضوٌة او رباسة بٌن اٌضا الجمع ٌجوز ال الدولة لممثلً وبالنسبة عامة،
 .النٌابً

 

 :االدارة مجلس واعضاء ربٌس والٌة مدة -33 المادة

 .سنوات ثبلث االدارة مجلس واعضاء ربٌس من كل والٌة مدة تكون
 لبل احدهما او الدولة ممثلً االدارة مجلس عضوي استبدال الوزراء مجلس فً ٌتخذ بمرسوم وٌمكن
 .المدة هذه انمضاء

 بتارٌخ مبتدبة االولى السنة تعتبر ان على سنوٌتٌن عمومٌتٌن جمعٌتٌن بٌن الوالعة الفترة الواحدة بالسنة ٌفهم
 .سنوٌة عادٌة عمومٌة جمعٌة اول انعماد بتارٌخ ومنتهٌة للمصرؾ النهابً التؤسٌس

 

 :االعضاء احد ممعد شؽور -34 المادة



 الحكام وفما جدٌد عضو انتخاب او تعٌٌن الى ٌصار كان سبب ألي المجلس فً االعضاء احد ممعد شؽر اذا
 .الممعد شؽور تارٌخ من شهرٌن مهلة ضمن وذلن النظام هذا من 30 المادة

 

 : االجتماع إلى الدعوة -35 المادة

 ربٌسه من دعوة على بناء االدارة مجلس ٌحدده آخر مكان فً أو المصرؾ مركز فً االدارة مجلس ٌجتمع
 ذلن طلب إذا المجلس ٌجتمع كذلن. شهر كل واحدة مرة األلل وعلى ذلن المصرؾ أعمال تطلبت كلما

 .األلل على األعضاء نصؾ
 هذا فً الواردة باألمور تتعلك وثابك من ٌلزم لد وبما األعمال بجدول ممرونة االجتماع دعوات توجه

 للربٌس ٌعود التً والملحة الطاربة العجلة حالة باستثناء األلل على بؤسبوع االجتماع تارٌخ لبل الجدول
 .عضو كل لبل من المختار اإللامة محل فً التبلٌػ وٌجري. تمدٌرها

 

 : والتصوٌت النصاب -36 المادة

 . فٌه ممثلٌن كانوا أو االعضاء ؼالبٌة االجتماع حضر إذا اال صحٌحة المجلس اجتماعات تكون ال
 وبشرط واحدا عضوا اال العضو ٌمثل ال أن بشرط عنه والتصوٌت بتمثٌله زمبلبه أحد ٌوكل أن عضو ولكل
 .لآلخر احدهما اال الدولة ممثلً تمثٌل ٌوكل ال أن

 .الممثلٌن أو الحاضرٌن األعضاء أصوات بؽالبٌة المرارات تتخذ
 الربٌس المحضر على وٌولع الجلسات ومحاضر االدارة مجلس منالشات فٌه تدون خاص سجل ٌمسن

 .السر وأمٌن الحاضرٌن واألعضاء
 

 : االدارة مجلس صبلحٌات -37 المادة

 عدا ما بنشاطه المتعلمة العملٌات بجمٌع والمٌام المصرؾ إلدارة الصبلحٌات بؤوسع االدارة مجلس ٌتمتع
 العادٌة المساهمٌن ولجمعٌات االدارة مجلس لربٌس المانون أو النظام هذا بموجب صراحة منها المحفوظة

 : خاصة بصورة ذلن وٌشمل العادٌة، وؼٌر
 .المصرؾ تهم التً العملٌات جمٌع منالشة  -
 .النظام هذا من 43 المادة ألحكام وفما المصرؾ إدارة مجلس ربٌس تعٌٌن بشؤن الرأي إبداء  -
 علٌه مدعى أو مدعٌا بوصفه الدعاوى والامة المضاء لدى وممثلٌه الؽٌر لدى المصرؾ ممثلً اختٌار  -

 أو المصرؾ دٌون تحصٌل إلى الرامٌة الدعاوى باستثناء وذلن كانت صفة بؤٌة الدعاوى فً التدخل أو
 . االدارة مجلس ربٌس صبلحٌة ضمن تدخل الدعاوى هذه إن إذ احتٌاطٌة تدابٌر اتخاذ إلى

 .والمماوالت والصفمات العمود إبرام  -
 .المالٌة األوراق ومبادلة وبٌع وشراء باالستثمارات المٌام  -
 .الكفاالت المروض ومنح بالمساهمات الترخٌص  -
 .والخارجٌة المحلٌة األسواق من االلتراض  -
 .شروطها وتعٌٌن المصرؾ ٌصدرها لد التً المالٌة األوراق شكل تحدٌد  -
 .المستخدمٌن مبلن تحدٌد  -
 ومع الداخلً النظام ٌحددها التً للتفصٌبلت طبما المستخدمٌن ونظام الداخلً النظام وتعدٌل وضع  -

 .األساسً النظام هذا أحكام مراعاة
 جمعٌات على الوثابك هذه وعرض والخسابر األرباح وحساب المٌزانٌة ووضع السنوٌة الجردة إجراء  -

 .المساهمٌن
 .السابمة المالٌة السنة خبلل المصرؾ أعمال سٌر عن تمرٌر وضع  -



 .اعمالها جدول وتحدٌد المساهمٌن جمعٌات دعوة  -
 .منها ٌوزع وما األرباح تخصٌص التراح  -
 الجمعٌات على األساسً النظام بتعدٌل أو المصرؾ مال رأس بتؽٌٌر الخاصة الممترحات عرض  -

 .العادٌة ؼٌر العمومٌة
 فً الموضوع بهذا لراره ٌسجل أن على ربٌسه إلى صبلحٌاته بعض ٌفوض أن االدارة ولمجلس  -

 .التجاري السجل
 

 : المتخصصة اللجان -38 المادة

 التً العملٌات بدراسة تكلؾ متخصصة لجان إنشاء الداخلً النظام علٌه ٌنص لما وفما االدارة لمجلس ٌجوز
 .بها لٌبت الدراسات هذه نتابج علٌه وتعرض االدارة مجلس لها ٌحددها

 

 :األعضاء مخصصات -39 المادة

 وتعوٌضات رواتب تحدد كما االدارة، مجلس أعضاء مخصصات للمساهمٌن العمومٌة الجمعٌة  تحدد
 مجلس جلسات حضور نطاق عن الخارجة مهامه عن العام المدٌر - االدارة مجلس ربٌس ومخصصات

 .االدارة
 

 : االدارة مجلس أعضاء مع المصرؾ تعالد -40 المادة

 كان سواء االدارة مجلس أعضاء واحد المصرؾ بٌن اتفاق كل المسبك العمومٌة الجمعٌة لترخٌص ٌخضع
 . ثالث شخص ستار تحت أو مباشرة ؼٌر أو مباشرة بصورة جارٌا االتفاق هذا

 .وزبابنه المصرؾ بٌن عملٌات موضوعها ٌكون التً العادٌة العمود النص هذا أحكام من وتستثنى
  ٌكون وال  أخرى ومإسسة المصرؾ بٌن ٌعمد اتفاق كل المسبك العمومٌة الجمعٌة لترخٌص كذلن وٌخضع

 أو المإسسة لهذه مالكا االدارة مجلس أعضاء أحد كان إذا وزبابنه المصرؾ بٌن عادٌة عملٌات موضوعه
 هذه فٌه تتوفر الذي العضو على وٌترتب إدارتها مجلس فً عضوا أو لها مدٌرا أو فٌها متضامنا شرٌكا

 .االدارة مجلس بذلن ٌعلم أن الحاالت
 المشار االتفاق عن العمومٌة للجمعٌة خاصا تمرٌرا المرالبة ومفوضً االدارة مجلس من كل ٌمدم أن ٌجب
 .التمرٌر هذا ضوء على لرارا العمومٌة الجمعٌة فتتخذ أعبله إلٌه
 .متتابعة موجبات ذات بعمود ٌتعلك كان إذا سنة كل الترخٌص تجدٌد ٌجب
 

 : االدارة مجلس أعضاء على المحظورات -41 المادة

 كما المصرؾ من شخصٌة لروض على كانت طرٌمة بؤٌة الحصول االدارة مجلس أعضاء على ٌحظر
 .الؽٌر لبل من الشخصٌة التزاماتهم بشؤن منه ضمانة أو المصرؾ كفالة على الحصول علٌهم ٌحظر

 

 : االدارة مجلس أعضاء أسرة على المحظورات -42 المادة

 الزوجات أو والزوجة الزوج أي االدارة، مجلس أعضاء أسرة أفراد على أعبله 42 المادة أحكام تطبك
 .االدارة مجلس عضو عاتك على كانوا إذا واألخوات، واالخوة والفروع واألصول

 

 انجبة انظبثع  - رئٍض يجهض االدارح

 :العام المدٌر - االدارة مجلس ربٌس تعٌٌن -43 المادة



 .اللبنانٌٌن أعضابه بٌن من له ربٌسا ٌعمدها جلسة أول فً اكتماله بعد االدارة مجلس ٌنتخب
 .طبٌعٌا شخصا االدارة مجلس ربٌس ٌكون أن ٌجب
 

 :العام المدٌر/  الربٌس ؼٌاب -44المادة

 بمهامه، للمٌام ٌنتدب أن فٌمكنه بوظابفه مإلتا المٌام علٌه ٌتعذر حالة فً العام المدٌر - الربٌس ٌكون عندما
 السجل فً ٌسجل وان محددة لمدة دوما ٌكون أن ٌجب االنتداب أن على االدارة مجلس أعضاء أحد

 .التجاري
 

 : بوظٌفته العام المدٌر/  الربٌس لٌام تعذر -45 المادة

 ألحكام وفما سواه تعٌٌن فٌجري بوظابفه المٌام نهابٌا فٌها ٌستطٌع ال حالة فً العام المدٌر الربٌس وجد إذا
 .فمط والٌته من البالٌة وللمدة أعبله 43 المادة

 

 : االدارة مجلس ربٌس صبلحٌات -46 المادة

 وٌتولى للمساهمٌن العمومٌة الجمعٌات ٌرأس كما االدارة، مجلس اجتماعات االدارة مجلس ربٌس ٌرأس
 .االدارة مجلس لرارات وتنفٌذ العادٌة األعمال وتسٌٌر الؽٌر لدى المصرؾ تمثٌل
 :ٌلً فٌما للحصر ال للذكر المعددة االعمال العادٌة االعمال مفهوم ضمن وٌدخل

 .النظام هذا من 37 المادة أحكام مراعاة مع المضابٌة الجهات ولدى الؽٌر لدى المصرؾ تمثٌل -
 .المصرؾ عن بالتولٌع المخولٌن المستخدمٌن واختٌار المصرؾ عن التولٌع -
 .عنها البراءات وإعطاء له المستحمة المبالػ ولبض المصرؾ على المستحمة المبالػ دفع -
 .السابلة المصرؾ أموال توظٌؾ -
 .األموال وتحوٌل وسحب إٌداع -
 .إللراره االدارة مجلس على وعرضه الداخلً النظام مشروع إعداد -
 للجمعٌة صراحة تحفظ لم والتً الشركة بموضوع المتعلمة العادٌة االعمال بجمٌع المٌام عامة وبصورة -

 .النظام هذا فً أو المانون بموجب االدارة ولمجلس العمومٌة
 

 : العمل جهاز على االشراؾ -47 المادة

 مجلس ٌمره الذي النظام نطاق فً صبلحٌاتهم علٌهم وٌوزع بالمصرؾ العاملٌن جهاز على الربٌس ٌشرؾ
 .االدارة

 

 : وؼٌرهم المستخدمٌن تعٌٌن -48 المادة

 بعد وذلن ومخصصاتهم رواتبهم وٌحدد معهم ٌتعالد أو والمستشارٌن والخبراء المستخدمٌن الربٌس ٌعٌن
 .االدارة مجلس رأي استطبلع

 

 انجبة انثبيٍ  - يفىض انحكىيخ ويفىضى انًزالجخ

 : الحكومة مفوض -49 المادة

 مفوضا ، واإلسكان المالٌة وزٌري التراح على بناء الوزراء، مجلس فً ٌتخذ بمرسوم الحكومة تعٌن
 فً وٌشترن العمومٌة المساهمٌن وجمعٌات االدارة مجلس جلسات ٌحضر المصرؾ لدى للحكومة

 .التصوٌت حك له ٌكون أن دون مداوالتهما



 وزٌر من كل إلى ٌرفعه المصرؾ أعمال عن تمرٌرا االلل على اشهر ستة كل الحكومة مفوض ٌضع
 .والتراحاته بمبلحظاته مشفوعا المالٌة ووزٌر والتعاونٌات اإلسكان
 .النظام هذا من 42و 41و 40 المواد أحكام الحكومة مفوض على وتطبك

 .المصرؾ من تعوٌضات أو أتعاب أٌة الحكومة مفوض ٌتماضى ال
 

 :المرالبة مفوض -50 المادة

 سنوات 3 لمدة للمرالبة مفوضٌن عدة أو مفوضا العادٌة العمومٌة الجمعٌات ثم التؤسٌسٌة الجمعٌة تعٌن
 .تعٌٌنهم تجدٌد وٌمكن تعوٌضاتهم وتحدد

 

 :المرالبة مفوض وواجبات اختصاص -51 المادة

 والبٌانات السجبلت جمٌع على االطبلع لهم وٌحك الشركة أعمال لسٌر دابمة بمرالبة المفوضون ٌموم
 المعلومات جمٌع لهم ٌمدموا أن االدارة مجلس أعضاء وعلى الحسابٌة واألوراق والوثابك والصكون
 لبل والخسابر األرباح وحساب العمومٌة والمٌزانٌة الجرد البحة تصرفهم تحت ٌضعوا وان المطلوبة
 .السنوٌة العادٌة العمومٌة الجمعٌة انعماد من األلل على ٌوما خمسٌن
 عن تمرٌرا المانونٌة المدة ضمن السنوٌة العادٌة العمومٌة للجمعٌة ٌمدموا أن المفوضٌن هإالء على وٌتحتم
 المختصة االلتراحات وعن االدارة مجلس أعضاء من الممدمة الحسابات وعن وموازنتها الشركة حالة

 .الحسابات بتصدٌك  الجمعٌة لرار بطبلن طابلة تحت وذلن  األرباح أنصبة بتوزٌع
 تصحٌح وٌطلبون لهم تثبت التً بالمخالفات المصرؾ إدارة مجلس ربٌس فورا المرالبة مفوضو وٌعلم

 عن االدارة مجلس ٌتخلؾ مرة كل فً العمومٌة الجمعٌة ٌدعوا أن المرالبة مفوضً على وٌتوجب األوضاع
 خمس ٌمثلون المساهمٌن من فرٌك طلب إذا أو النظام هذا فً أو المانون فً المعٌنة الحاالت فً دعوتها
 .المال رأس

 

 : المرالبة مفوضً مسإولٌة -52 المادة

 أو إهمال كل عن الؽٌر لدى حتى بٌنهم فٌما وبالتضامن الشخصٌة بصفتهم مسإولٌن المرالبة مفوضو ٌكون
 .بواجباتهم إخبلل

 انجبة انتبطع - انجًعٍبد انعًىيٍخ

 :التؤسٌسٌة العمومٌة الجمعٌة اختصاص -53 المادة

 لد الشركة لتؤسٌس البلزمة الشروط جمٌع كانت إذا فٌما فتنظر المإسسٌن من بدعوة التؤسٌسٌة الجمعٌة تنعمد
 .اجرٌت لد الشركة بتؤسٌس المتعلمة المانونٌة المعامبلت كانت إذا وفٌما روعٌت
 .مهامهم لبولهم من وتتحمك الدولة خبلؾ المساهمٌن ٌمثلون الذٌن إدارة مجلس أول أعضاء وتنتخب
  الممررات جمٌع وتتخذ المهمة لبولهم من وتتحمك األولٌن المرالبة مفوضً التؤسٌسٌة الجمعٌة وتعٌن

 .للمانون وفما تؤسست لد الشركة أن عندبذ وتعلن الشركة بتؤسٌس المختصة
 

 :العادٌة العمومٌة الجمعٌة اختصاص -54 المادة

 وتعطً االدارة مجلس واختصاص حدود تتجاوز التً المسابل جمٌع فً العادٌة العمومٌة الجمعٌة تنظر -1
 شروط تحدد عامة وبصورة بها، مفوضا ٌكن لم التً باالعمال للمٌام البلزمة التفوٌضات المجلس هذا

 .االدارة لمجلس المعطى التفوٌض



 االدارة مجلس وتعطً الدولة خبلؾ للمساهمٌن الممثلٌن االدارة مجلس أعضاء تمٌل أو تنتخب
 .والتسلٌؾ النمد ولانون التجارة لانون ألحكام وفما الترخٌص

 الشركة حالة عن المرالبة مفوض وتمرٌر االدارة مجلس بتمرٌر العادٌة العمومٌة الجمعٌة تبحث
 وتعطً االدارة أعمال فً وتدلك ترفضها أو الحسابات على وتصادق وتنالش ومٌزانٌاتها وحساباتها

 التً األرباح أنصبة وتعٌن االستهبلكات وتمرر ذلن ٌمنع ما تجد لم إذا االدارة مجلس ألعضاء اإلبراء
 المرالبة ومفوضً االدارة مجلس أعضاء تعوٌضات وتحدد المرالبة مفوضً وتعٌن توزٌعها ٌجب
 .والمانون النظام هذا إٌاها أوالها صبلحٌة كل وتمارس االلتزام، سندات إصدار وتمرر

 مفوض تمرٌر ٌسبمها أن ٌجب الحسابات موازنة بتصدٌك المتعلمة العادٌة العمومٌة الجمعٌة مداوالت إن -2
 .بطبلنها طابلة تحت المانونٌة المدة  ضمن المرالبة

 المالٌة، السنة انتهاء بعد السنة، فً األلل على واحدة مرة تنعمد أن العادٌة العمومٌة الجمعٌات على ٌجب -3
 سوى بها ٌمصد ال العادٌة فالصفة االلتضاء، عند السنة فً مرات عدة استثنابٌة بصورة عمدها وٌمكن
 .اجتماعاتها لصحة البلزم النصاب وتعٌٌن الجمعٌة هذه اختصاص تحدٌد

 

 : العادٌة ؼٌر العمومٌة الجمعٌة اختصاص -55 المادة

 لانون ألحكام وفما الشركة نظام على إدخاله ٌراد تعدٌل كل فً العادٌة ؼٌر العمومٌة الجمعٌة تنظر  -
 .معها تتعارض وال والتسلٌؾ النمد لانون وأحكام التجارة لانون وأحكام المصرؾ إنشاء

 مجلس فً ٌتخذ بمرسوم الحكومة من علٌه التصدٌك بعد اال نافذا الشركة لنظام التعدٌل ٌصبح ال  -
 .اإلسكان مصرؾ إنشاء لانون من عشرة الثانٌة المادة من الثانٌة الفمرة بؤحكام عمبل الوزراء

 

 : العمومٌة الجمعٌة دعوة -56 المادة

 التؤسٌسٌة العمومٌة الجمعٌة وتنعمد االدارة مجلس من بدعوة العادٌة وؼٌر العادٌة العمومٌة الجمعٌة تنعمد -1
 .المإسسٌن من بدعوة

 فً علٌها المنصوص األحوال فً االدارة مجلس أعضاء ممام أنفسهم ٌمٌموا أن المرالبة ولمفوضً 
 .النظام هذا وفً المانون

 
 من فرٌك ذلن طلب إذا المرالبة مفوض وعلى االدارة مجلس على إجبارٌة تكون المساهمٌن دعوة إن -2

 المواضٌع الجلسة أعمال جدول فً تعٌن الحالة هذه وفً األلل، على الرأسمال خمس ٌمثل المساهمٌن
 .الطلب تمدٌم تارٌخ من شهرٌن بمهلة الدعوة تتم أن وٌجب بها النظر الفرٌك هذا ٌطلب التً

 
 .الشركة مركز فٌه ٌكون الذي المحل فً االجتماع ومكان وساعة ٌوم تعٌٌن الدعوة تتضمن -3

 فً ٌنشر بإعبلن ٌوما عشرٌن بمهلة االجتماع موعد لبل تحصل أن ٌجب العمومٌة للجمعٌة الدعوة إن 
 المهلة تخفٌض وٌمكن األسهم، أصحاب جمٌع إلى ٌرسل مضمون كتاب بواسطة أو محلٌتٌن جرٌدتٌن

 واضحة بصورة الدعوة تتضمن أن وٌجب والثالثة الثانٌة للمرة المدعوة للجمعٌات أٌام ثمانٌة إلى
 .االجتماع من الؽاٌة ومختصرة

 الدعوة توجٌه وبدون الدعوة نشر بدون العادٌة ؼٌر أو العادٌة أو التؤسٌسٌة الجمعٌة تنعمد أن وٌجوز 
 الرأسمال لكامل معادلة اسهم الحاملٌن المساهمٌن جمٌع كان إذا السابمة للفمرة وفما كتاب بموجب

 .الجمعٌة فً ممثلٌن أو حاضرٌن
 

 : التؤسٌسٌة الجمعٌة نصاب -57 المادة



 مال رأس ثلثً ٌمثل منهم تتؤلؾ الذٌن المساهمٌن عدد كان إذا اال لانونٌا التؤسٌسٌة الجمعٌة اجتماع ٌكون ال
 ٌومٌتٌن جرٌدتٌن وفً الرسمٌة الجرٌدة فً بالنشر الدعوة تكرر النصاب هذا ٌتم لم وإذا االلل، على الشركة
 السابمة الجمعٌة أعمال جدول الدعوة فً وٌذكر أسبوع واالخرى الواحدة بٌن مرتٌن التصادٌة إحداهما
 الجمعٌة منهم تتؤلؾ الذٌن المساهمٌن عدد كان اذا لانونٌا   التؤسٌسٌة الجمعٌة اجتماع وٌكون منالشتها، ونتابج

 ثالثة جمعٌة لعمد الدعوة فتكرر النصاب هذا ٌكتمل لم وإذا االلل، على المال رأس نصؾ ممثبل التؤسٌسٌة
 .االلل على المال رأس ثلث فٌها ٌتمثل أن ٌجب
 .والممثلٌن الحاضرٌن المساهمٌن أصوات ثلثً بؽالبٌة التؤسٌسٌة الجمعٌة لرارات وتتخذ

 

 : العادٌة العمومٌة الجمعٌة نصاب -58 المادة

 على المال رأس نصؾ ممثبل العادٌة العمومٌة الجمعٌة منهم تتؤلؾ الذٌن المساهمٌن عدد ٌكون أن ٌجب
 كانت أٌا لانونٌا عندبذ االجتماع وٌكون ثانٌة جمعٌة عمد إلى الدعوة تكرر النصاب هذا ٌتم لم وإذا األلل
 أعمال جدول فً المعٌنة المواضٌع فً المنالشات تنحصر أن شرط الشركة مال رأس تمثل التً النسبة
 .األولى الجلسة
 .الممثلٌن أو الحاضرٌن المساهمٌن أصوات نصؾ بؽالبٌة العادٌة العمومٌة الجمعٌة لرارات تتخذ
 

 : العادٌة ؼٌر العمومٌة الجمعٌة نصاب -59 المادة

 األول االجتماع فً المال رأس ثلثً ٌمثلون مساهمٌن من العادٌة ؼٌر العمومٌة الجمعٌة تتؤلؾ أن ٌجب
 حال كل فً المرارات وتتخذ التؤسٌسٌة للجمعٌة مفروض هو ما على الثالث فً وثلثه الثانً فً ونصفه
 .الممثلٌن أو الحاضرٌن المساهمٌن أصوات ثلثً بؽالبٌة

 

 :العمومٌة الجمعٌات تؤلٌؾ -60 المادة

 .اختبلفها على العمومٌة الجمعٌات فً باالشتران الحك ٌملكها التً األسهم عدد ٌكن مهما مساهم لكل -1
 األسهم عدد ٌساوي األصوات من عدد مساهم لكل وٌكون التصوٌت فً االشتران مساهم لكل وٌحك
 ٌمارسوا أن المستحمة الدفعات عنها تسدد لم التً األسهم ألصحاب ٌحك وال ٌمثلها، أو ٌملكها التً

 .المادة هذه فً المذكورة حمولهم
 ٌكون أن بشرط ٌمثلهم من عنهم ٌوكلوا أن الجمعٌات حضور ٌستطٌعون ال الذٌن للمساهمٌن ٌجوز -2

 .األهلٌة فالدي وممثلً المعنوٌٌن األشخاص ممثلً باستثناء المساهمٌن من أنفسهم هم الممثلون هإالء
 وإذا أنواعها اختبلؾ على العمومٌة الجمعٌات فً ٌمثبلنها فانهما االدارة مجلس فً الدولة ممثبل أما

 .الحاضر اآلخر بالممثل حكما ممثلة بتمثٌلها إلٌه المعهود األسهم تعتبر الحضور عن منهما أي تخلؾ
 

 : العمومٌة الجمعٌة جلسات -61 المادة

 مجلس ٌنتدبه عضو برباسة تعذره حال وفً االدارة مجلس ربٌس برباسة بٌروت فً العمومٌة الجمعٌة تنعمد
 .الؽاٌة لهذه االدارة
 .السر وأمٌن ومدلمٌن الربٌس من الجمعٌة مكتب ٌتؤلؾ
 وإذا األسهم من عدد اكبر ووكالة أصالة ٌمثبلن الحاضرٌن، المساهمٌن من اثنان المدلمٌن بوظٌفة ٌموم

 .الوظٌفة تمبل أن إلى بعدهما ٌؤتً فمن رفضا
 .المساهمٌن ؼٌر من اختٌاره ٌمكن الذي السر أمٌن الربٌس وٌعٌن



 فٌها ٌذكر كما منهم وتولع والممثلٌن الحاضرٌن أسماء فٌها تذكر حضور ورلة تنظم جمعٌة كل انعماد عند
 مركز فً الورلة هذه وتوضع األسهم بهذه المختصة األصوات وعدد منهم واحد كل ٌملكها التً األسهم عدد

 .مساهم انه ٌثبت طالب كل علٌها ٌطلع أن وٌجوز الشركة
 

 :الجمعٌات أعمال جدول -62 المادة

 . مثبل المرالبة كمفوض العمومٌة الجمعٌة ٌدعو الذي الشخص أو االدارة مجلس لبل من الجمعٌة أعمال تنظم
 جدول فً إدراج، وٌمتضً األعمال جدول فً المدرجة المسابل فً اال تنالش أن للجمعٌة ٌجوز وال

 لبل خطٌا به تمدموا إذا األلل  على المال رأس خمس ٌمثلون مساهمٌن عن صادر التراح كل األعمال،
 .أٌام بعشرة االجتماع

 

 :التصوٌت -63 المادة

 أحد طلب وإذا العمومٌة الجمعٌة تمررها أخرى، علنٌة طرٌمة بؤٌة أو الٌد برفع التصوٌت ٌجري -1
 شخصٌة صفة لها التً المسابل جمٌع فً إجبارٌا ٌصبح االلتراع هذا فان السري، االلتراع المساهمٌن

 .علٌهم التبعة إلماء أو االدارة مجلس أعضاء كعزل
 خاصة منفعة تمرٌر الموضوع ٌكون عندما بالوكالة أو الشخصً باسمه ٌصوت أن مساهم ألي ٌجوز ال -2

 . المصرؾ وبٌن بٌنه لابم خبلؾ فصل أو إٌاها منحه ٌراد
 فٌإجل كافٌة، ؼٌر للمنالشة علٌهم المعروضة المسابل فً معلوماتهم أن الحاضرون المساهمون وجد إذا -3

 .التؤجٌل هذا الجمعٌة أعضاء ربع ٌطلب أن بشرط أٌام ثمانٌة االجتماع
 .التصوٌت فً موحد مولؾ باتخاذ الدولة ممثلً من كل ٌلتزم -4
 

 : الجمعٌة جلسات محاضر -64 المادة

 الكامل والنص المنالشات خبلصة فٌه تدون للجلسة محضرا ٌضعوا أن الجمعٌة مكتب أعضاء على ٌجب
 .المحضر هذا على المكتب وأعضاء الربٌس وٌولع  المتخذة، للمرارات
 .الؽٌر إلى إلبرازها المعدة المحاضر خبلصات على االدارة مجلس من عضوان أو الربٌس ٌصدق

 

 انجبة انعبشز - انحظبثبد

 : المالٌة السنة -65 المادة

 تشمل ذلن من واستثناء عام، كل من األول كانون 31 فً وتنتهً الثانً كانون أول فً المالٌة السنة تبدأ
 .ذاتها السنة من األول كانون 31و للمصرؾ النهابً التؤسٌس تارٌخ بٌن الوالعة الفترة األولى المالٌة السنة

 

 : السنوي والتمرٌر المالٌة الوثابك -66 المادة

 ودٌونه المصرؾ بموجودات موجزا بٌانا سنة كل من األولى اشهر الستة نهاٌة فً االدارة مجلس ٌضع
 مفوض إلى وٌبلؽها والخسابر األرباح وحساب والمٌزانٌة المصرؾ أموال جردة سنة كل ٌضع كذلن

 .العمومٌة الجمعٌة موعد من األلل على ٌوما خمسٌن لبل المرالبة ومفوضً الحكومة
 والخسابر األرباح وحساب والمٌزانٌة الجردة لابمة على المصرؾ مركز فً ٌطلع أن مساهم لكل ٌحك

 من األلل على ٌوما عشر خمسة لبل وذلن المرالبة ومفوضً االدارة مجلس وتمارٌر المساهمٌن ولابمة
 .العمومٌة الجمعٌة انعماد موعد
 .الجردة عدا ما المستندات هذه جمٌع عن نسخا نفمتهم على ٌؤخذوا أن العبللة ألصحاب وٌجوز



 االلتصاد وزٌر من الممررة بالتعرفة المحددة البدالت اال النسخ تلن ممابل ٌستوفً أن للمصرؾ ٌجوز وال
 .والتجارة

 

 : وتوزٌعها األرباح -67 المادة

 األعباء وجمٌع العمومٌة المصارٌؾ جمٌع حسم بعد الشركة لنشاط المالٌة النتابج من الصافٌة األرباح تتكون
 .المخاطر لمواجهة البلزمة واالحتٌاطات واالستهبلكات المالٌة

 استهلكت إذا أو وإال السابمة، المالٌة السنوات خسابر الستهبلن األمر، التضى إذا الصافٌة، األرباح تخصص
 : التالً الوجه على أرصدتها أو األرباح هذه فتوزع السابمة، الخسابر كامل

 . المانونً االحتٌاطً لتكوٌن منها% 10 -1
 احتٌاطً لتكوٌن تخصٌصها االدارة، مجلس التراح على بناء العمومٌة، الجمعٌة تمرر التً المبالػ -2

 تمرر والتً استخدامه، وطرق منه والؽرض طبٌعته العمومٌة الجمعٌة تحدد خاص أو عام إضافً
 . البلحمة المالٌة للسنوات ترحٌلها

 من% 2 تتعدى اال على نسبٌة كؤتعاب االدارة لمجلس تخصٌصها العمومٌة الجمعٌة تمرر لد التً المبالػ -3
 .الصافٌة األرباح

 .المصرؾ رأسمال فً مساهمته بنسبة كل المساهمٌن على للتوزٌع المابلة األرباح من تبمى ما ٌوزع -4
 العادٌة العمومٌة وللجمعٌات المالٌة 1977 سنة بحسابات ستبت التً العادٌة العمومٌة للجمعٌة ٌحك -5

% ) 4 ٌوازي مبلػ دفع تمرر أن والثانً، األول النصٌبٌن توزٌع تمرر أن لبل ستلٌها، التً السنوٌة
 لانون من 7 المادة بؤحكام عمبل للتنزٌل لابل كعبء الشركة اسهم لٌمة كامل من(  بالماٌة أربعة

 .المصرؾ إنشاء لانون من 11 المادة من( ب) الفمرة علٌه نصت لما وفما وذلن الدخل ضرٌبة
 

 :األرباح أنصبة دفع -68 المادة

 .االدارة مجلس ٌحددها التً واألمكنة المواعٌد فً توزٌعها الممرر األرباح أنصبة تدفع
 فإذا الزمن، علٌها ٌمر التوزٌع فً وضعها تارٌخ من سنوات خمس خبلل بها ٌطالب لم التً األنصبة إن

 وما عشرة الحادٌة للسنة تعود كانت إذا أما للشركة، ملكا أصبحت األولى العشر السنوات إلحدى تعود كانت
 .الخزٌنة ولصندوق للشركة مناصفة تعود فإنها ٌلٌها

 

 انجبة انحبدي عشز - حم انشزكخ وتصفٍتهب

 : الشركة حل -69 المادة

 . النظام هذا فً المحدد األجل انتهاء عند الشركة تحل
 النصاب شروط فٌها تتوفر عادٌة ؼٌر عمومٌة بجمعٌة عنها المعبر الشركاء بمشٌبة أٌضا تحل أن وٌمكن

 .التجارة لانون فً علٌها المنصوص واألكثرٌة
 العلٌا، المصرفٌة الهٌبة موافمة بعد تخفٌضه أو رأسمالها تكوٌن إعادة علٌها وجب بخسابر الشركة منٌت إذا
 ؼٌر العمومٌة الجمعٌة ٌدعو ان االدارة مجلس على وجب الرأسمال أرباع ثبلثة الخسابر بلؽت إذا أما

 أو العلٌا المصرفٌة الهٌبة موافمة بعد الرأسمال، تخفٌض أو اجلها انمضاء لبل الشركة حل لتمرٌر العادٌة
 .مبلبم آخر تدبٌر أي اتخاذ
 .مضمونه ٌكن مهما إلٌها المشار العمومٌة الجمعٌة تتخذه لرار أي نشر وٌجب

 

 : المصفٌن تعٌٌن -70 المادة



 .باالتحاد العاملٌن المصفٌن صفة أعضاإه فٌكتسب االدارة مجلس الشركة بتصفٌة ٌموم
 .المصفٌن وأتعاب صبلحٌات وتحدد التصفٌة أصول العمومٌة الجمعٌة تنظم
 عجلة األكثر المساهم فإن بمهامه المٌام أحدهم على أو علٌهم امتنع أو أحدهم أو المصفون استمال أو توفً إذا
 .المتخلفٌن عن عوضا لتعٌٌن الدولة أو العمومٌة الجمعٌة الحالة حسب ٌدعون المصفٌن بمٌة أو
 

 :التصفٌة أثناء المرالبة مفوض دور -71 المادة

 .أعمالها فٌرالب التصفٌة طوال وظابفه فً المرالبة مفوض ٌستمر
 بؤمر فتفصل العادٌة العمومٌة للجمعٌة ٌرفعه المصفون ٌمدمها التً الحسابات حول تمرٌر وضع علٌه ٌجب

 .التجارة لانون من 225 للمادة وفما المذكورة الحسابات
 

 :الموجودات توزٌع -72 المادة

 .منهم كل مساهمة بنسبة المساهمٌن على التصفٌة حاصل صافً ٌوزع الشركة موجبات جمٌع إٌفاء بعد

 

 انجبة انثبًَ عشز - انًُبسعبد

 :بالخبلفات للنظر الصالحة المحاكم -73 المادة

 مفوضً أو االدارة مجلس أعضاء أو المإسسٌن أو والمساهمٌن الشركة بٌن ٌنشؤ أن ٌمكن خبلؾ كل
 دون بٌروت محاكم اختصاص من ٌكون الشركة لضاٌا حول منهم البعض أو أنفسهم هإالء بٌن أو المرالبة
 .سواها
 نزاع، أي حصول بحال بٌروت فً مختار إلامة محل ٌتخذ أن بٌروت فً ممٌم ؼٌر فرٌك كل على ٌجب
 بصورة حاصبل النهابً، الحكم تبلٌػ فٌه بما تبلٌػ، وكل استحضار وكل دعوة كل اعتبرت ٌفعل لم وان

 .بٌروت فً المختصة المحكمة للم فً إجرابه بمجرد صحٌحة
 

 : االدارة مجلس ضد االدعاء حك تنظٌم -74 المادة

 156 المواد فً المحددة الشروط ضمن اال أعضابه أحد على أو االدارة مجلس على الدعاوى إلامة تصح ال
 . التجارة لانون من ٌلٌها وما
 جماعة باسم اال االدارة مجلس أعضاء أو ربٌس ضد للشركة عامة بمصلحة المتعلمة الدعوى إلامة ٌجوز ال

 .العمومٌة الجمعٌة من لرار على وبناء المساهمٌن
 كتاب بموجب االدارة مجلس ربٌس إلى األمر ٌبلػ أن النوع هذا من منازعة إثارة ٌرٌد مساهم كل على

 الجمعٌة رفضت فإذا الممبلة، العمومٌة الجمعٌة انعماد موعد من األلل على ٌوما خمسٌن لبل مضمون
 .الشركة لمصلحة بالدعوى التمدم المساهمٌن سابر بوسع ٌعد لم المساهم برأي األخذ العمومٌة

 عندبذ وتجري لمبلحمتها وكبلء عدة أو وكٌبل تعٌن فإنها دعوى إلامة على العمومٌة الجمعٌة وافمت إذا أما
 .المبلحمات فً إلٌهم ٌنضم أن الدعوى أثار الذي للمساهم وٌمكن الوكبلء بواسطة والمبلحمات التبلٌؽات

 األخٌر لهذا ٌحك الدعوى بإلامة المساهم طلب العمومٌة الجمعٌة أعمال جدول فً االدارة مجلس ٌدرج لم إذا
 االدارة مجلس ووجه النصاب ٌكتمل أن دون العمومٌة الجمعٌة التؤمت إذا أما الشخصً، باسمه ٌدعً أن

 .الثانٌة الجمعٌة التبام ٌنتظر أن الشؤن صاحب المساهم على فٌجب للمساهمٌن، ثانٌة دعوة

 

 انجبة انثبنث عشز - أحكبو يتُىعخ

 : المصرفٌة السرٌة واجب -75 المادة



 حكومة مفوض أو مرالبة مفوض أو إدارة مجلس كعضو إلٌه، انتمى أو المصرؾ، إلى ٌنتمً من كل على
  والمعلومات األعمال سرٌة على ٌحافظ أن أخرى، صفة بؤٌة أو مستشار أو وكٌل أو موظؾ أو مستخدم أو

 2 لانون بؤحكام عمبل وذلن انتهابها بعد حتى هذه صفته بسبب  مباشرة، ؼٌر أو مباشرة به، اتصلت التً
 .المصرفٌة بالسرٌة المتعلك 1956 سنة أٌلول

 

 : التؤسٌسٌة المصارٌؾ -76 المادة

 والنهابٌة المإلتة األسهم شهادات طبع مصارٌؾ ذلن فً بما المصرؾ لتؤسٌس البلزمة المصارٌؾ تمٌد
 بعد المصارٌؾ هذه وتستهلن التؤسٌس لمصارٌؾ األول الحساب فً التسجٌل ومصارٌؾ ورسم والمستبدلة

 .التجارٌة ولؤلعراؾ المانونٌة لؤلحكام وفما ذلن

 

 

 انجبة انزاثع عشز - تأطٍض انشزكخ

 :النهابً التؤسٌس مراحل -77 المادة

 :بعد اال نهابٌا مإسسة الشركة تعد ال
 . العدل الكاتب لدى النظام هذا المإسسون ٌسجل أن -1
 .النظام هذا من الثامنة المادة فً المبٌن النحو على األسهم بكامل االكتتاب ٌتم وان -2
 .النظام هذا من التاسعة المادة فً المبٌن الوجه على سهم كل لٌمة نصؾ تحرر وان -3
 لبولهم من وتتحمك للدولة الممثلٌن ؼٌر االدارة مجلس أعضاء التؤسٌسٌة العمومٌة الجمعٌة تنتخب وان -4

 .مهامهم
 .مهامه لبوله من وتتحمك األول المرالبة مفوض تعٌن وان -5

 المرالبة مفوض وعلى االدارة مجلس أعضاء على فٌتوجب التؤسٌسٌة العمومٌة الجمعٌة عن وفضبل
 .األصول حسب أسست الشركة أن من مسإولٌتهم على ٌتحمموا أن األول المالً المرالب وعلى األول

 

 انجبة انخبيض عشز - فً انُشز وانتظجٍم

 :التجارة لانون بموجب المفروضة والتسجٌل النشر معامبلت -78 المادة

 النشر معامبلت إلى ٌعمد أن النهابً تؤسٌسها ٌلً الذي الشهر خبلل الشركة، إدارة مجلس على ٌجب
 .التجاري السجل فً والتسجٌل بٌروت تجارة محكمة للم فً واإلٌداع األصلٌة
 جمٌع إلى ٌعمد وان األولى المعلومات على ٌطرأ تعدٌل كل المانونٌة المهل وخبلل دوما ٌسجل أن وٌجب

 .لانونٌا المفروضة والتسجٌل النشر معامبلت
 .الربٌسً الشركة مركز فً دابم بشكل وتعدٌبلته النظام هذا ٌنشر أن ٌجب كما
 

 : المصارؾ البحة فً التسجٌل -79 المادة

 المصرؾ تسجٌل االدارة مجلس ٌطلب أن ٌجب التجاري السجل فً الشركة تسجٌل ٌلً الذي األسبوع خبلل
 .المصارؾ البحة فً

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 انًصبرف قجم يٍ سكُي اقتزاض/ ادخبر ثزَبيج وظغ

 9>>12/8/2 في صبدر - 5;92 رقى قزار

 
 لبنان، مصرؾ حاكم ان
 منه، 174و 79و 76و 70 سٌما ال والتسلٌؾ النمد لانون على بناء
 المتعمدة جلسته فً المتخذ، المركزي المجلس لرار الى واستنادا لبنان، مصارؾ جمعٌة رأي استطبلع وبعد

 ،29/5/1996 بتارٌخ
 :ٌلً ما ٌمرر
 

 راشد لبنانً فرد كل تشجٌع الى ٌهدؾ سكنً إلتراض/ إدخار برنامج وضع مصرؾ ألي ٌمكن -1 المادة

 فً له مسكن لترمٌم أو لتشٌٌد أو لشراء البلحك االلتراض بمصد االدخار على ممٌم ؼٌر أو ممٌم لاصر، أو
 .لبنان

 حال فً المرار هذا من الخامسة المادة فً المذكورة االعفاءات من االستفادة المعنً للمصرؾ وٌكون
 المحددة للشروط ومراعاته برنامجه على لبنان لمصرؾ المركزي للمجلس المسبمة الموافمة على حصوله

 .أدناه والرابعة والثالثة الثانٌة المواد فً
 

 المجلس موافمة على للحصول المعروض السكنً االلتراض/ االدخار برنامج ٌتضمن أن ٌجب -2 المادة

 :التالٌة االمور لبنان لمصرؾ المركزس
 فٌه تجمد سنوات الخمس عن تمل ال لمدة البرنامج الى االنتساب ٌود لمن واحد شخصً إدخار حساب فتح -أ

 باللٌرة المفتوح للحساب. ل.ل ملٌون وخمسون ماٌة وفوابد، رأسماال ممداره، ألصى لحد الودابع
 لبل الحساب هذا من السحب ٌجوز وال. االجنبٌة بالعملة المفتوح للحساب دوالر ألؾ ماٌة أو اللبنانٌة،

 .باألمر المصارؾ على الرلابة لجنة إعبلم وبعد مبررة ألسباب إال التجمٌد مدة نهاٌة
 االجل حلول عند البرنامج الى المنتسب بمنح االلتراض/ االدخار حساب فتح عمد فً المصرؾ التزام -ب

 :التالٌان الشرطان فٌه بتوافر لرضا االدخار، حساب تحرٌر وبعد علٌه، المتفك
 التخمٌنٌة المٌمة ثلثً عن أو وفوابد، رأسماال االدخار حساب رصٌد ضعفً عن المرض لٌمتة تمل ال أن -

 .ألل أٌهما المرض، موضوع للعمار
 .سنوات العشر عن االلتراض طلب فً المرض الٌفاء المحددة المدة تمل ال أن -
 .البرنامج الى المنتسبٌن وعمبلبه المصرؾ بٌن المنازعات بفض متعلك خاص إطار وجود -ج



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

 

 :التالٌة االمور االلتراض/ االدخار عمد وفً البرنامج الى المنتسب مع باالتفاق المصرؾ ٌحدد -3 المادة

 .وااللتراض االدخار عملٌتً تنفٌذ سٌتم التً العملة -1
 :التالً االطار ضمن وااللتراض االدخار فوابد معدالت احتساب أسس -2
 فبة من الخزٌنة سندات على المدفوعة الفابدة معدل نصؾ عن االدخار فابدة معدل ٌتدنى ال أن ٌنبؽً -أ

 .االجنبٌة بالعملة الحساب كان إذا% 1 نالص اللٌبور معدل وعن اللبنانٌة، باللٌرة الحساب إذا السنة
 من الخزٌنة سندات على المدفوعة الفابدة معدل نصؾ عن االلتراض فابدة معدل ٌزٌد ال أن ٌنبؽً -ب

 الحساب كان إذا% 3 زابد اللٌبور معدل وعن اللبنانٌة، باللٌرة الحساب كان إذا% 4 زابد السنة فبة
 .االجنبٌة العملة

 

 ومنفصل مستمل بشكل السكنٌة والمروض االدخار حسابات مسن المعنً المصرؾ على ٌتعٌن -4 المادة

 .فصولها بجمٌع مٌزانٌته فً الواردة االخرى الحسابات عن
 

 27/9/2001 تارٌخ 7934 رلم للمرار وفما   األولى الفمرة نص عدل -5 المادة

 الودابع مجموع االلزامً االحتٌاطً من جزء اساسها على ٌحتسب التً الجل االلتزامات مجموع من تنزل
 السكنً االلتراض/  االدخار لبرامج العابد اللبنانٌة باللٌرة
 بالعمبلت للتسلٌفات أعلى كحد لبنان مصرؾ لبل من المحددة النسبة احتساب االعتبار بعٌن تإخذ وال

 االلتراض/ االدخار برنامج بممتضى المودعة االحنبٌة بالعمبلت المبالػ العمبلت بهذه الودابع الى االجنبٌة
 .السكنً

 :التعدٌل لبل األولى الفمرة نص
 لبرنامج العابدة اللبنانٌة باللٌرة الودابع مجموع االلزامً االحتٌاطً أساسها على ٌحتسب التً العناصر مجموع من تنزل

 .السكنً االلتراض/ االدخار

 

 ٌمل ال أن االولى المادة فً المذكورة الموافمة على بالحصول ٌرؼب الذي المصرؾ على ٌنبؽً -6 المادة

 .لبنانٌة لٌرة ملٌارات عشرة عن رأسماله
 حجم الى استنادا االجنبً المصرؾ لفرع الموافمة هذه ٌمنح أن لبنان لمصرؾ المركزي للمجلس وٌمكن

 .الربٌسً المركز من له الممدم الدعم نوع والى لبنان فً الفرع الستثمارات المخصص الرأسمال
 

 االلتراض/ االدخار ببرنامج العمل انتظام بسبلمة بالتدلٌك المصارؾ على الرلابة لحنة تكلؾ -7 المادة

 .البرنامج هذا اعتماد على الموافمة شروط توافر استمرار ومن المعنً المصرؾ لبل من المعتمد السكنً
 الشروط تهلؾ عند المرار هذا فً الواردة االعفاءات المعنً المصرؾ منح عن لبنان مصرؾ ٌتولؾ
 علٌها المنصوص االدارٌة العموبات المخالؾ المصرؾ بحك االلتضاء، عند تطبك، كما. باالعفاء الخاصة

 .االجراء المرعٌة واالنظمة الموانٌن فً
 

 .صدوره فور المرار بهذا ٌعمل -8 المادة

 



 .الرسمٌة الجرٌدة فً المرار هذا ٌنشر -9 المادة

 
  1996 أٌار 31 فً بٌروت   
 لبنان مصرؾ حاكم   
 سبلمه توفٌك رٌاض   

 

 
 

  تحذيذ فئبد انًستفيذيٍ يٍ قبَىٌ االسكبٌ

 يزسىو رقى 21118- صبدر في 2/:/;>>2

 
 الجمهورٌة، ربٌس ان
 الدستور، على بناء
 ،(منه الثالثة المادة السٌما وتعدٌبلته) 17/9/1962 بتارٌخ الصادر االسكان لانون على بناء
 ،(لبلسكان العامة المإسسة انشاء) 24/7/1996 تارٌخ 539/96 رلم المانون على بناء
 ،(االسكان لانون احكام تطبٌك) 21/2/1975 تارٌخ 9748 رلم المرسوم على بناء
 والتعاونٌات، االسكان وزٌر التراح على بناء
 ،(5/5/1998 تارٌخ 98-136/97 رلم رأي) الدولة شورى مجلس استشارة وبعد
 ،27/5/1998 بتارٌخ الوزراء مجلس موافمة وبعد
 :  ٌؤتً ما ٌرسم

 

 :  فبات ثبلث الى االسكان لانون من المستفٌدون ٌمسم -1 المادة

 
 .لبلجور االدنى الحد ضعفً الشهري العابلً دخله معدل ٌتجاوز ال لبنانً كل وتضم االولى الفبة -1
 
 والٌتعدى لبلجر االدنى الحد ضعفً الشهري العابلً دخله معدل ٌتجاوز لبنانً كل وتضم الثانٌة الفبة -2

 .الحد هذا مرات ست
 
 وال لبلجور االدنى الحد مرات ست الشهري العابلً دخله معدل ٌتجاوز لبنانً كل وتضم الثالثة الفبة -3

 . الحد هذا مرات عشر ٌتعدى
 

 . الحاجة تدعو حٌث وٌبلػ المرسوم هذا ٌنشر -2 المادة

 1998 تموز 1 فً بعبدا    
 الهراوي الٌاس:  االمضاء    
  الجمهورٌة ربٌس عن صدر
  الوزارء مجلس ربٌس

 الحرٌري رفٌك:  االمضاء
 والتعاونٌات االسكان وزٌر    
 حمدان ابو محمود:  االمضاء    



  المالٌة وزٌر
  الحرٌري رفٌك:  االمضاء

 
 
 

 ويجبنس وساراد واَشبء وانغبء ديج

 1555/;/: في صبدر - :11 رقى قبَىٌ

 

 -5المادة 
، وتلحك 1973كانون الثانً  31تارٌخ  9/73تلؽى وزارة االسكان والتعاونٌات المحدثة بالمانون الرلم  -1

المدٌرٌة العامة للتعاونٌات التابعة للوزارة الملؽاة بجمٌع اجهزتها ومبلكاتها بوزارة الزراعة، وٌنمل 
ي نص اخر ودون اي تعدٌل فً الموظفون وسابر العاملٌن فٌها الى وزارة الزراعة دونما حاجة ال

 اوضاعهم الوظٌفٌة وال سٌما لجهة الرتبة والراتب وحمهم فً التدرج.
ٌستمر تطبٌك جمٌع النصوص المعمول بها بتارٌخ نفاذ هذا المانون فً المدٌرٌة العامة للتعاونٌات  -2

وزارة »رتً المحددة فً لوانٌن وانظمة وزارة االسكان والتعاونٌات الملؽاة، وٌستعاض عن عبا
وزٌر »و« وزارة الزراعة»بعبارتً « وزٌر االسكان والتعاونٌات»و« االسكان والتعاونٌات

 اٌنما وردتا.« الزراعة
تنمل الى وزارة الزراعة االعتمادات المرصدة فً الموازنة العامة للمدٌرٌة العامة للتعاونٌات فً وزارة  -3

 االسكان والتعاونٌات الملؽاة.
تلؽى وظابؾ مبلن المدٌرٌة العامة لبلسكان التابعة لوزارة االسكان والتعاونٌات الملؽاة وٌنمل  -أ-4

موظفو المبلن الدابم الى مراكز شاؼرة فً االدارات العامة او ٌعٌنوا فً مبلن المستخدمٌن فً 
لراتب وحمهم المإسسة العامة لبلسكان دونما حاجة الستصدار اي نص اخر مع احتفاظهم بالرتبة وا

 فً المدم المإهل للتدرج.
تارٌخ  29ٌنمل جمٌع موظفً واجراء المبلن المإلت المحدث بموجب المرسوم االشتراعً الرلم  -ب

فً المدٌرٌة العامة لوزارة االسكان الملؽاة، وجمٌع موظفً الصندوق المستمل  18/4/1977
عامة لبلسكان والصندوق المستمل لبلسكان لبلسكان والمتعالدون واالجراء والملحمون فً المدٌرٌة ال

من ادارات ومإسسات عامة الى المإسسة العامة لبلسكان دونما حاجة الستصدار اي نص اخر 
ودون تعدٌل فً اوضاعهم الوظٌفٌة ال سٌما لجهة الرتبة والراتب وحمهم فً التدرج، وتطبك علٌهم 

 بلسكان.الموانٌن واالنظمة المعمول بها لدى المإسسة العامة ل
ٌمارس وزٌر الشإون االجتماعٌة سلطة الوصاٌا على المإسسة العامة لبلسكان وٌكون مدٌر عام  -ج

 الشإون االجتماعٌة مفوضا للحكومة لدى المإسسة.
تمارس المإسسة العامة لبلسكان المهام والصبلحٌات التً كانت تمارسها هذه المدٌرٌة العامة الملؽاة  -د

 لموجبات كافة.بما فً ذلن الحموق وا
هـ تحول الىالمإسسة العامة لبلسكان االعتمادات المرصدة فً الموازنة العامة للمدٌرٌة العامة لبلسكان فً 

 وزارة االسكان والتعاونٌات الملؽاة.

 


