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المادة  :55تمديد العمل بالقانون رقم 92/160

مع مراعاة المادة  22من هذا القانون تبقى الدعاوى المقامة قبل
تاريخ العمل به خاضعة ألحكام القوانين التي أقيمت في ظلها.
أضيفت فقرتان:
 -1تمديد العمل بالقانون رقم  160/92حتى تاريخ .2014/12/28
 -2اعتبارا من تاريخ  2012/2/1تزاد بدالت اإليجار الممدة عمل
بالقانون رقم  160/92والسارية بتاريخ  2012/1/31بنسبة %12,8
وتعتبر الزيادة المدفوعة دفعة على حساب اإليجارة للفترات اللحقة.
 -3مع مراعاة المادة  22من هذا القانون تبقى الدعاوى المقامة قبل
تاريخ العمل به خاضعة ألحكام القوانين التي أقيمت في ظلها.

تمديد العقود السكنية
 تمدد عقود اإليجارات السكنية المعقودة قبل :1992/7/23
غيرالمستفيدين من الصندوق  <---لغاية  9سنوات.

بنهاية السنة التمديدية التاسعة يصبح اإليجار ح ّرا.
 المستفيدون من تقديمات الصندوق <---لغاية  12سنة.
 يحق للمستأجر الذي يكون ال يزال مستوفيا لشروط اإلستفادة،قبل
حلول اجل السنة التاسعة بثالثة أشهر،أن يطلب من المالك خطيا تحت
طائلة سقوط حقه،تنظيم عقد إيجار جديد لمدة أقصاها  3سنوات ببدل
مساو لبدل المثل شرط ان يثبت استفادته من الصندوق.
 و له أن يتنازل عن هذا الحق خطيا خالل مهلة الثالثة أشهر المذكورة
أعاله.

المادة  :15بدل المثل

المادة  :20تحديد بدل المثل

فرقت بين فئتين من المستأجرين:

يحدد على أساس نسبة  %4من
القيمة البيعية للمأجور في حالته
القائمة في ما لو كان خاليا.

اليستفيد من الصندوق

 9سنوات

يستفيد من الصندوق

 12سنة

تحديد بدل المثل لإليجارات السكنية
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يحدد بدل المثل على أساس  %4من القيمة البيعية للمأجور.
إذا كان ثمن المأجور  $100.000يكون بدل المثل $4000
على المستأجر أن يدفع بدل إيجار السنوات
األربع األولى سنويا وتباعا كما يلي:

على المستأجر أن يدفع بدل إيجار السنتين
الخامسة والسادسة ،سنويا و تباعا كما يلي:

 %15من قيمة فارق الزيادة بين بدل اإليجار
القديم وبدل المثل الجديد
+
البدل القديم

 %20من قيمة فارق الزيادة بين بدل اإليجار
القديم وبدل المثل الجديد
+
البدل القديم

و على المستأجر إخلء المأجور بعد انتهاء السنة التاسعة (لغير
المستفيد من الصندوق) في حال عدم القبول بعقد اإليجار
الجديد

1

كيفية إحتساب زيادات البدالت
نفترض أن قيمة المأجور البيعية =  150.000.000ل.ل

بدل المثل=  150.000.000 × %4ل.ل =  6.000.000ل.ل
نفترض أن بدل اإليجار قبل إنفاذ القانون =  600.000ل.ل  /سنة

 الفارق بين بدل المثل وبدل اإليجار السنوي قبل إنفاذ القانون:
5.400.000 = 6.000.000-600.000
 بدل الزيادات للسنوات األربع األولى:
 / 810.000 = 5.400.000 ×%15سنة
سنة أولى / 1.410.000 = 600.000 + 810.000 :سنة =  / 117.500شهر
سنة ثانية / 2.220.000 = 1.410.000 + 810.000 :سنة =  / 185.000شهر
سنة ثالثة / 3.030.000 = 2.220.000 + 810.000 :سنة =  / 252.500شهر

سنة رابعة / 3.840.000 = 3.030.000 + 810.000 :سنة =  / 320.000شهر
 بدل الزيادات للسنة الخامسة والسادسة:

 / 1.080.000 = 5.400.000 × %20سنة
سنة خامسة / 4.920.000 = 3.840.000 + 1.080.000 :سنة =  / 410.000شهر

سنة سادسة / 6.000.000 = 4.920.000 + 1.080.000 :سنة =  / 500.000شهر
بدل الزيادات للسنوات المتبقية يبقى نفسه كبدل السنة السادسة أي / 500.000 :شهر

صندوق المساعدات
(المادة) 3

 ينشأ حساب مدين لإليجارات السكنية خالل  4أشهر من تاريخ نشر قانون
اإليجارات رقم  ،2يكون تابعا لوزارة المال.

 يرمي إلى مساعدة المستأجرين الذين ال يتجاوز معدل دخلهم الشهري 5
أضعاف الح ّ
د األدنى الرسمي لألجور ( 675.000ل.ل).
 يدفع الزيادات كليا أو جزئيا التي تطرأ على بدالت اإليجار وفقا للقانون.



ال يستفيد من تقديمات الصندوق المستأجر غير اللبناني.

*

بتاريخ  2017/5/4انشىء حساب دعم المستأجرين في وزارة المال وتم
رصد مبلغ  30مليار في الموازنة للمالكين كفرق بدل ايجار وفقا للقانون
الجديد.

أصول الحصول على مساعدة الصندوق
(المادة )8

 يقدم المستأجر الراغب باإلستفادة من مساهمة الصندوق طلبا إلى اللجنة التي يتبع
إليها المأجور خالل مهلة شهرين من تاريخ تحديد بدل المثل في بداية كل سنة من
السنوات الممدة.

 يؤدي تقديم الطلب إلى تعليق مهلة دفع الزيادات.
 يقدم المستأجر طلبا جديدا في أي وقت يطرأ فيه تعديل على معدل دخله العائلي
الشهري*.
 تقرر اللجنة قيمة المساهمة على أساس معدل الدخل العائلي الشهري للمستفيد.

 إن دفع المساهمة للمالك أو للمستأجر ال يجوز أن يكون مشروطا بضرورة إبراز براءة
ذمة مالية أو بلدية.
 يالحق بجرم التزوير واستعمال مزور من أعطى اللجنة إفادة أو تصريح كاذب أو
استفاد من أي منهما ،ويسقط حق المستأجر بالحصول على مساهمة الصندوق.
*الدخل العائلي الشهري :هو مجموع المداخيل الشهرية العائدة لكل من المستفيدين من المأجور من
موظفين أو عمالء أو أجراء.
أما إذا كان المستفيد يعمل لحسابه الخاص و يعود للجنة التثبت من معدل دخله الشهري.

مساهمة

الصندوق*

 -1إذا كان الدخل الشهري ال يتجاوز  3أضعاف الح ّ
د األدنى لألجور أي
 2.025.000ل.ل:
تحدد اللجنة قيمة القسط الشهري بحيث تكون مساوية شهريا للفارق بين قيمة بدل
اإليجار وقيمة البدل الجديد.

 -2إذا كان الدخل الشهري بين  3و  5أضعاف الح ّ
د األدنى لألجور:
تحدد اللجنة قيمة القسط الشهري بحيث تكون مساوية للفارق إذا وجد بين  %20من
مع ّ
دل الدخل العائلي الشهري للمستفيد وقيمة البدل الجديد.

* المادة  10من قانون االيجارات الجديد

اللجنة الناظرة في تطبيق بالزيادات
على بدالت اإليجار


هي لجنة ذات طابع قضائي مؤلفة من قاض وعضوين.



تعي ّن بمهلة شهرين من تاريخ نفاذ القانون رقم .2



يعي ّن في كل محافظة لجنة واحدة على األق ّ
ل.



يعرض النزاع على اللجنة من الفريقين بموجب عريضة مشتركة أو من األكثر
عجلة منهم.



تخضع النزاعات التي تنظر فيها اللجنة لألصول الموجزة المنصوص عنها في
القانون رقم  154تاريخ .2011/8/17



تصدر قراراتها باألكثرية وتقبل اإلستئناف أمام محكمة اإلستئناف التي يقع
المأجور في نطاق اختصاصها.

المادة  :13األصول الموجزة ومراجعة
األحكام الصادرة عن اللجنة.

تستأنف قرارات اللجنة أمام محكمة اإلستئناف
التي يقع المأجور في نطاق اختصاصها.
تخضع قرارات اللجنة ألحكام التنفيذ المعجل
ومهلة ا|إلستئناف ووقف التنفيذ المنصوص عليها في
القانون رقم  154تاريخ . 2011/8/17

ال يقبل القرار الصادر عن محكمة اإلستئناف أي
طريق من طرق الطعن.

المادة  :17إخالء المأجور بناء على رغبة
المستأجر

في حال إخلء المأجور بناء على رغبة
ال يؤدي تقديم الطلب الى تعليق مهلة دفع
المستأجر ،مقابل مساهمة مالية من الصندوق
الزيادات على بدل اإليجار الناتجة عند تنفيذ
إذا كانت لديه شروط اإلفادة منه ،تطبق أحكام
القانون.
المادة  27التي نصت على آلية الحصول على
للمستأجر خلل الفترة التمديدية أن يعرض
تلك المساهمة من الصندوق ومنها:
على المالك شراء المأجور (أصول تقديم العرض).
_ إبلغ المالك خطيا رغبته خلل مدة ال تتجاوز
للمستأجر حق األفضلية لطلب شراء
الشهرين من تاريخ تحديد بدل المثل رضاء او قضاء
بالنسبة للسنة الممدة ذاتها من بداية كل سنة المأجور بالثمن عينه الذي يعرض من المالك على
الغير (أصول تقديم العرض تحت طائلة سقوط
من السنوات الممددة األخرى.
_ يحتسب معدل الدخل العائلي الشهري حقه باألفضلية).
للمستفيد على مجموع معدلي الدخل الشهري
للزوج والزوجة.
_ يكون الملف معفيا من كافة الرسوم.

اإلعفاء من بعض الرسوم
المادة  :35يعفى المستأجر الذي يتملك المأجور من:
-

 -رسوم الفراغ و التأمين وفك التأمين.

-

 -رسم الطابع المتوجب على العقود والمستندات والمعامالت المنظمة بمناسبة شراء المسكن.

-

 -ضريبة األمالك المبنية المتوجبة على المسكن لمدة عشر سنوات تلي تاريخ الشراء.

-

يسترد المالك في هذه الحالة جميع الرسوم القانونية المتوجبة على معاملة إفراز البناء ومن
رسم الطابع على المعامالت والعقود التي يجريها لهذه الغاية ،على أن يبرز لوزارة المالية خالل
ثالثة أشهر من تاريخ إنجاز المعاملة ،المستندات التي تثبت بيع المسكن من شاغله.

المادة  :36يستفيد من اإلعفاءات المنصوص عليها في المادة  ،35المستأجر الذي يخلي المأجور
خالل الفترة الممدة ،أي في حال اإلخالء للضرورة العائلية أو للهدم او باإلتفاق مع الماك ،ويقوم
بشرا مسكن له نتيجة هذا اإلخالء.
المادة  :37يعطى المستأجر الخاضع ألحكام القانون الجديد ،األفضلية في منح القروض السكنية من
قبل كل من مصرف اإلسكان والمؤسسة العامة لإلسكان.

تعويض إسترداد المأجور 2017
للهدم

للضرورة العائلية
•
•

في السنة الممددة األولى :بدل
 5سنوات على اساس بدل
المثل.
في السنوات الممدة األخرى:
يتناقص التعويض بمعدل .1/9

•

•
•

في السنة الممددة األولى :بدل 6
سنوات على أساس بدل المثل.
في حال توافر شروط اإلستفادة
من الصندوق :بدل  7سنوات.
في السنوات الممدة األخرى:
يتناقص التعويض بمعدل .1/9

مادة  : 29المستفيدون من التمديد
الفقرة  2تشمل األوالد بين المستفيدين من
عقد اإليجار في حال وفاة المستأجر أو تركه المأجور.

ذكرت الفقرة  3األنسباء* الذين دخلوا المأجور
مع المستأجر وال يزالون يشغلونه دون إنقطاع.

* بحسب اللغة واإلصطلح :األنسباء هم األقارب أي القرابة
الحقيقية المألوفة إجتماعيا وعرفا وليس بالضرورة المصاهرة.

مادة  : 34إسقاط حق التمديد

يسقط الحق بالتمديد ويحكم على المستأجر باإلخلء في الحاالت
التالية:
أ -إذا لم يدفع ما استحق عليه من بدل اإلجارة وذلك خلل شهرين بعد
تبلغه بنفسه أو بواسطة أحد أفراد عائلته الراشدين المقيمين معه
بطاقة مكشوفة مع إشعار باالستلم
إنذارا موجها إليه بموجب
أو كتاب بواسطة الكاتب العدل
أو إنذار صادر عن دائرة التنفيذ

المادة  :43االبقاء على حق التمديد

ال يحكم على المستأجر باإلسقاط من حق التمديد:
أ) إذا أرسل البدالت الى المؤجر بواسطة حوالة بريدية بكتاب
مضمون مع إشعار باالستلم ضمن المهلة القانونية الى محل إقامة
المؤجر.
ب) إذا أودع ضمن المهلة القانونية البدالت لدى الكاتب العدل الذي
يعمل في القضاء أو المدينة اللذين يقع المأجور ضمن نطاق أي منهما.
وعلى الكاتب العدل أن يقوم بإبلغ المؤجر عنوانه األخير مضمون اإليداع
ودعوته لقبض قيمته.

القسم الثاني :آثار وتداعيات القانون
الجديد

حق الملكية
 حق المالك أن يتمتع بملكه وأن يستثمره ويستفيد من بدالته.


يحرم المالك منذ صدور قوانين التمديد من مبدأ التعاقد واالستثمار الحر مع تحديد أجور
زهيدة لم يتم تعديل مقدارها منذ سنوات عدة وبقية بنفس القيمة رغم التغيرات
االقتصادية للبلد ،ارتفاع أسعار العقارات ،الغلء المعيشة ،االقتظاظ السكني الذي تبعته
حاجة ماسة للعقارات.

 إن شريعة االقتصاد الحر تكمن في زيادة السعر مع زيادة الطلب في حين أن المالك حرم
من هذا الحق رغم كثرة طلب العقارات والبيوت خصوصا في العاصمة بيروت وفي
ضواحيها.

حق السكن


يقابل حق الملكي ّة حق السكن المنصوص عنه والمك ّرس في الدستور وفي المواثيق الدولية.



يقع على عاتق السلطات العامة واجب ضمان الحق المذكور من خالل وضع سياسات اسكانية
عامة تتجاوز حدود المآجير القديمة ،ومع أخذ أوضاع المواطنين المالية واالجتماعية والعمرية
بعين االعتبار .ومن هذه الضمانات حق التدخل في سوق االيجارات وتحديدا في الحرية
التعاقدية بين المؤجر والمستأجر.



بنى المش ّرع بفكر المستأجر لغة تمديد قوانين اإليجارات منذ العام  1938لغاية القانون العام
 1992فأخرج من أذهانهم فكرة التملّك في وقت كانت أسعار العقارات ال تزال مقبولة نسبي ّا.



تقع مشكلة السكن على المستأجرين الذين يتقاضون معاشات موازية للحد األدنى لألجور
وللمسنين الذين ال معاش ثابت لهم كما وللعاطلين عن العمل.



فالمسن الذي كان لربما بإمكانه شراء شقة عندما كان ال يزال يعمل ،فقد إمكانياته مع بلوغه
سن التقاعد.

مالحظات على القانون الجديد

استرداد األبنية الفخمة:
 يجب على المالك الراغب في اإلسترداد في غير حالتي الضرورة العائلية
والهدم ،أن يدفع للمستأجر نصف التعويض المتوجب في حالة اإلسترداد للهدم
المنصوص عليه في البند  2من المادة  .22وفي هذه الحالة ال تطبق األحكام
المتعلقة بتناقص التعويض نسبيا مع المدة المتبقية من المهلة التمديدية.
نفترض أن بدل المثل يساوي  6 000 000ل.ل سنويا.
فإن التعويض المترتب على المالك عن ست سنوات يساوي:
36 000 000 = 6 x 6 000 000
النصف يساوي = 18 000 000

مادة  : 51االعتراض ال يوقف التنفيذ

خالفا ألحكام المادة  852أ.م.م .إن االعتراض على االنذار بالدفع المرسل
بواسطة دائرة التنفيذ ال يؤدي الى وقف التنفيذ
على المستأجر أن يسدد البدالت فور تبلّغه اإلنذار بصرف النظر عن
تقديمه اعتراض على مضمون االنذار.

النقص في التأمينات وفرص السكن
 حق السكن ملزم للدولة اللبنانية بما أن الدستور قد كفله.

 في ضوء عدم وجود أية ضمانات للشيخوخة في لبنان فإن هذا القانون يؤدي الى تشرد
المسنين الذين ال مدخول ثابت لهم وال يتلقون مساعدة مادية من الدولة فيجدون نفسه
مضطرين الى التسول في الطرقات.
 غلء العقارات في هذه األيام مما يؤدي الى استحالة شرائ أو استئجار منزل لعائلة ذات
الدخل المتوسط فلو افترضنا عائلة تتقاضى معدل الحد األدنى لألجور والذي ال يتخطى
 /500/د.أ .في حين أن بدل ايجار معظم الشقق في بيروت وضواحيها يعادل أقله هذا
المبلغ.
 عدم توافر فرص عمل ومدارس وجامعات في القرى والضيع البعيدة عن بيروت ،فمما ال
شك فيه أنه كلما بعدنا بالمسافة عن العاصمة أصبحت فرص العمل المتاحة أقل مما
يحتم على المواطن اللبناني أن يبحث عن مسكن قريب من العاصمة.

الحلول المقطرحة


تحسين وضع النقل العام.

 اللمركزية اإلدارية.

 حث المعامل والمصانع والشركات على فتح فروع لها في القرى النائية.
 تأمين التعليم الثانوي والجامعي في القرى البعيدة.

 نتمنى على السلطات المعنية أن تبادر الى تغذية الصندوق من أجل تأمين فاعلية آلية
هذا القانون وتعيين اللجان في المناطق كما هو منصوص عليه حتى ال يبقى معلقا
وتبقى حقوق المالكين والمستأجرين متأرجحة على حد سواء.

شكرا

