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92/160تمديد العمل بالقانون رقم : 55المادة 

قبلالمقامةالدعاوىتبقىالقانونهذامن22المادةمراعاةمع
.ظلهافيأقيمتالتيالقوانينألحكامخاضعةبهالعملتاريخ

:فقرتانأضيفت

.2014/12/28تاريخحتى160/92رقمبالقانونالعملتمديد-1

عمل  الممدةاإليجاربدالتتزاد2012/2/1تاريخمناعتبارا  -2
%12,8بنسبة2012/1/31بتاريخوالسارية160/92رقمبالقانون

.حقةاللللفتراتاإليجارةحسابعلىدفعة  المدفوعةالزيادةوتعتبر

قبلالمقامةالدعاوىتبقىالقانونهذامن22المادةمراعاةمع-3
.ظلهافيأقيمتالتيالقوانينألحكامخاضعةبهالعملتاريخ



تمديد العقود السكنية

 1992/7/23تمدد عقود اإليجارات السكنية المعقودة قبل:

.  سنوات9لغاية >---غيرالمستفيدين من الصندوق 

.السنة التمديدية التاسعة يصبح اإليجار حّرا  بنهاية 

سنة12لغاية >---من تقديمات الصندوق ن والمستفيد.

ة،قبلاإلستفادلشروطمستوفيا  يزالاليكونالذيللمستأجريحق
تحتخطيا  المالكمنيطلبأشهر،أنبثالثةالتاسعةلسنةااجلحلول
ببدل  سنوات3أقصاهالمدةجديدإيجارعقدتنظيمحقه،سقوططائلة
.الصندوقمناستفادتهيثبتانشرطالمثللبدلمساو  

ة و له أن يتنازل عن هذا الحق خطيا  خالل مهلة الثالثة أشهر المذكور
.أعاله



تحديد بدل المثل: 20المادة 

من%4نسبةأساسعلىيحدد
حالتهفيللمأجورالبيعيةالقيمة
.خاليا  كانلومافيالقائمة

بدل المثل  : 15المادة 

:فرقت بين فئتين من المستأجرين

قيستفيد من الصندواليستفيد من الصندوق  

سنة 12سنوات                  9



تحديد بدل المثل لإليجارات السكنية 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

. من القيمة البيعية للمأجور% 4يحدد بدل المثل على أساس 

$4000بدل المثل يكون$  100.000إذا كان ثمن المأجور 

على المستأجر أن يدفع بدل إيجار السنوات 
:  األربع األولى سنويا  وتباعا  كما يلي

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

+
البدل القديم 

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

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

+
البدل القديم 

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

الجديد



كيفية إحتساب زيادات البدالت 

ل.ل150.000.000=البيعيةالمأجورقيمةأننفترض

ل.ل6.000.000=ل.ل150.000.000×%4=المثلبدل

سنة/ل.ل600.000=القانونإنفاذقبلاإليجاربدلأننفترض

القانونإنفاذقبلالسنوياإليجاروبدلالمثلبدلبينالفارق:

600.000-6.000.000=5.400.000

األولىاألربعللسنواتالزياداتبدل:

سنة/810.000=5.400.000×15%

شهر/117.500=سنة/1.410.000=600.000+810.000:أولىسنة

شهر/185.000=سنة/2.220.000=1.410.000+810.000:ثانيةسنة

شهر/252.500=سنة/3.030.000=2.220.000+810.000:ثالثةسنة

شهر/320.000=سنة/3.840.000=3.030.000+810.000:رابعةسنة

والسادسةالخامسةللسنةالزياداتبدل:

سنة/1.080.000=5.400.000×20%

شهر/410.000=سنة/4.920.000=3.840.000+1.080.000:خامسةسنة

شهر/500.000=سنة/6.000.000=4.920.000+1.080.000:سادسةسنة

شهر/500.000:أيالسادسةالسنةكبدلنفسهيبقىالمتبقيةللسنواتالزياداتبدل



صندوق المساعدات
(3المادة)

قانوننشرتاريخمنأشهر4خاللالسكنيةلإليجاراتمدينحسابينشأ
.الماللوزارةتابعا  يكون،2رقماإليجارات

5الشهريدخلهممعدليتجاوزالالذينالمستأجرينمساعدةإلىيرمي
.(ل.ل675.000)لألجورالرسمياألدنىالحدّ أضعاف

انونللقوفقا  اإليجاربدالتعلىتطرأالتيجزئيا  أوكليا  الزياداتدفعي.

اللبنانيغيرالمستأجرالصندوقتقديماتمنيستفيدال.

وتمالمالوزارةفيالمستأجريندعمحسابانشىء2017/5/4بتاريخ*

ونللقانوفقا  ايجاربدلكفرقللمالكينالموازنةفيمليار30مبلغرصد
.الجديد



أصول الحصول على مساعدة الصندوق 
(8المادة )

يتبعتيالاللجنةإلىطلبا  الصندوقمساهمةمنباإلستفادةالراغبالمستأجريقدم
منسنةكلبدايةفيالمثلبدلتحديدتاريخمنشهرينمهلةخاللالمأجورإليها

.الممدةالسنوات

الزياداتدفعمهلةتعليقإلىالطلبتقديميؤدي.

عائليالدخلهمعدلعلىتعديلفيهيطرأوقتأيفيجديدا  طلبا  المستأجريقدم
.*الشهري

فيدللمستالشهريالعائليالدخلمعدلأساسعلىالمساهمةقيمةاللجنةتقرر.

راءةبإبرازبضرورةمشروطا  يكونأنيجوزالللمستأجرأوللمالكالمساهمةدفعإن
.بلديةأوماليةذمة

أوكاذبتصريحأوإفادةاللجنةأعطىمنمزورواستعمالالتزويربجرميالحق
.الصندوقمساهمةعلىبالحصولالمستأجرحقويسقطمنهما،أيمناستفاد

منالمأجورمنالمستفيدينمنلكلالعائدةالشهريةالمداخيلمجموعهو:الشهريالعائليالدخل*
.أجراءأوعمالءأوموظفين

.الشهريدخلهمعدلمنالتثبتللجنةيعودوالخاصلحسابهيعملالمستفيدكانإذاأما



*مساهمة الصندوق

أيلألجوراألدنىالحدّ أضعاف3يتجاوزالالشهريالدخلكانإذا-1
:ل.ل2.025.000

بدلمةقيبينللفارقشهريا  مساويةتكونبحيثالشهريالقسطقيمةاللجنةتحدد
.الجديدالبدلوقيمةاإليجار

:لألجوراألدنىالحدّ أضعاف5و3بينالشهريالدخلكانإذا-2

من%20بينوجدإذاللفارقمساويةتكونبحيثالشهريالقسطقيمةاللجنةتحدد
.الجديدالبدلوقيمةللمستفيدالشهريالعائليالدخلمعّدل

الجديدااليجاراتقانونمن10المادة*



بالزياداتالناظرة في تطبيق اللجنة 
على بدالت اإليجار 

هي لجنة ذات طابع قضائي مؤلفة من قاض  وعضوين.

 2تعيّن بمهلة شهرين من تاريخ نفاذ القانون رقم.

 ّيعيّن في كل محافظة لجنة واحدة على األقل.

األكثرمنأومشتركةعريضةبموجبالفريقينمناللجنةعلىالنزاعيعرض
.منهمعجلة

فينهاعالمنصوصالموجزةلألصولاللجنةفيهاتنظرالتيالنزاعاتتخضع
.2011/8/17تاريخ154رقمالقانون

يقعالتياإلستئنافمحكمةأماماإلستئنافوتقبلباألكثريةقراراتهاتصدر
.اختصاصهانطاقفيالمأجور



األصول الموجزة ومراجعة : 13المادة 
. األحكام الصادرة عن اللجنة

افاإلستئنمحكمةأماماللجنةقراراتتستأنف
.اختصاصهانطاقفيالمأجوريقعالتي

المعجلالتنفيذألحكاماللجنةقراراتتخضع
فيهاعليالمنصوصالتنفيذووقفإلستئناف|اومهلة
.2011/8/17تاريخ154رقمالقانون

أياإلستئنافمحكمةعنالصادرالقراريقبلال
.الطعنطرقمنطريق



إخالء المأجور بناء  على رغبة : 17المادة 
المستأجر     

دفعمهلةتعليقالىالطلبتقديميؤديال
تنفيذعندالناتجةاإليجاربدلعلىالزيادات
.القانون

رضيعأنالتمديديةالفترةخللللمستأجر
.(العرضتقديمأصول)المأجورشراءالمالكعلى

شراءلطلباألفضليةحق  للمستأجر
ىعلالمالكمنيعرضالذيعينهبالثمنالمأجور
سقوططائلةتحتالعرضتقديمأصول)الغير
.(باألفضليةحقه

رغبةعلىبناء  المأجورإخلءحالفي
الصندوقمنماليةمساهمةمقابل،المستأجر

أحكامتطبقمنه،اإلفادةشروطلديهكانتإذا
علىالحصولآليةعلىنصتالتي27المادة
:ومنهاالصندوقمنالمساهمةتلك

زتتجاوالمدةخللرغبتهخطيا  المالكإبلغ_
قضاء  اورضاء  المثلبدلتحديدتاريخمنالشهرين
نةسكلبدايةمنذاتهاالممدةللسنةبالنسبة

.األخرىالممددةالسنواتمن
الشهريالعائليالدخلمعدليحتسب_

الشهريالدخلمعدليمجموععلىللمستفيد
.والزوجةللزوج

.الرسومكافةمنمعفيا  الملفيكون_



:منالمأجوريتملكالذيالمستأجريعفى:35المادة

.التأمينوفكالتأمينوالفراغرسوم--

.كنالمسشراءبمناسبةالمنظمةوالمعامالتوالمستنداتالعقودعلىالمتوجبالطابعرسم--

.الشراءتاريختليسنواتعشرلمدةالمسكنعلىالمتوجبةالمبنيةاألمالكضريبة--

منوالبناءإفرازمعاملةعلىالمتوجبةالقانونيةالرسومجميعالحالةهذهفيالمالكيسترد-
خاللالماليةلوزارةيبرزأنعلىالغاية،لهذهيجريهاالتيوالعقودالمعامالتعلىالطابعرسم
.شاغلهمنالمسكنبيعتثبتالتيالمستنداتالمعاملة،إنجازتاريخمنأشهرثالثة

المأجوريخليالذيالمستأجر،35المادةفيعليهاالمنصوصاإلعفاءاتمنيستفيد:36المادة
يقوموالماك،معباإلتفاقاوللهدمأوالعائليةللضرورةاإلخالءحالفيأيالممدة،الفترةخالل
.اإلخالءهذانتيجةلهمسكنبشرا

مننيةالسكالقروضمنحفياألفضليةالجديد،القانونألحكامالخاضعالمستأجريعطى:37المادة
.لإلسكانالعامةوالمؤسسةاإلسكانمصرفمنكلقبل

اإلعفاء من بعض الرسوم



2017تعويض إسترداد المأجور 

للهدم

6بدل:األولىالممددةالسنةفي•
.المثلبدلأساسعلىسنوات

اإلستفادةشروطتوافرحالفي•
.سنوات7بدل:الصندوقمن

:األخرىالممدةالسنواتفي•
.1/9بمعدلالتعويضيتناقص

للضرورة العائلية

بدل:األولىالممددةالسنةفي•
بدلاساسعلىسنوات5

.المثل
:األخرىالممدةالسنواتفي•

.1/9بمعدلالتعويضيتناقص



تمديد ن من الوالمستفيد: 29مادة 

منالمستفيدينبيناألوالدتشمل2الفقرة
.المأجورتركهأوالمستأجروفاةحالفياإليجارعقد

المأجوردخلواالذين*األنسباء3الفقرةذكرت
.إنقطاعدونيشغلونهيزالونوالالمستأجرمع

ة أي القراباألقارب األنسباء هم :اللغة واإلصطلح بحسب * 
.  لمصاهرةبالضرورة االحقيقية المألوفة إجتماعيا  وعرفا  وليس 



إسقاط حق التمديد:34مادة 

الحاالتفيباإلخلءالمستأجرعلىويحكمبالتمديدالحقيسقط
:التالية

دبعشهرينخللوذلكاإلجارةبدلمنعليهاستحقمايدفعلمإذا-أ
معهالمقيمينالراشدينعائلتهأفرادأحدبواسطةأوبنفسهتبل غه
مباالستلإشعارمعمكشوفةبطاقةبموجبإليهموجها  إنذارا  

العدلالكاتببواسطةكتابأو
التنفيذدائرةعنصادرإنذارأو



االبقاء على حق التمديد: 43المادة 

:التمديدحقمنباإلسقاطالمستأجرعلىيحكمال

بكتاببريديةحوالةبواسطةالمؤجرالىالبدالتأرسلإذا(أ
إقامةمحلالىالقانونيةالمهلةضمنباالستلمإشعارمعمضمون
.المؤجر
الذيالعدلالكاتبلدىالبدالتالقانونيةالمهلةضمنأودعإذا(ب

.همامنأينطاقضمنالمأجوريقعاللذينالمدينةأوالقضاءفييعمل
يداعاإلمضموناألخيرعنوانهالمؤجربإبلغيقومأنالعدلالكاتبوعلى
.قيمتهلقبضودعوته



القانونوتداعياتآثار:الثانيالقسم
الجديد



حق الملكي ة

بدالتهمنويستفيديستثمرهوأنبملكهيتمتعأنالمالكحق.

أجورتحديدمعالحرواالستثمارالتعاقدمبدأمنالتمديدقوانينصدورمنذالمالكيحرم
اتالتغي ررغمالقيمةبنفسوبقيةعد ةسنواتمنذمقدارهاتعديليتملمزهيدة

تبعتهذيالالسكنياالقتظاظالمعيشة،الغلءالعقارات،أسعارارتفاعللبلد،االقتصادية
ةحاجة .للعقاراتماس 

رمحالمالكأنحينفيالطلبزيادةمعالسعرزيادةفيتكمنالحراالقتصادشريعةإن
وفيبيروتالعاصمةفيخصوصا  والبيوتالعقاراتطلبكثرةرغمالحقهذامن

.ضواحيها



حق السكن

الدوليةالمواثيقوفيالدستورفيوالمكّرسعنهالمنصوصالسكنحقالملكيّةحقيقابل.

يةاسكانسياساتوضعخاللمنالمذكورالحقضمانواجبالعامةالسلطاتعاتقعلىيقع
يةوالعمرواالجتماعيةالماليةالمواطنينأوضاعأخذومعالقديمة،المآجيرحدودتتجاوزعامة
الحريةفيوتحديداااليجاراتسوقفيالتدخلحقالضماناتهذهومن.االعتباربعين

.والمستأجرالمؤجربينالتعاقدية

العامالقانونلغاية1938العاممنذاإليجاراتقوانينتمديدلغةالمستأجربفكرالمشّرعبنى
.بيّا  نسمقبولةتزالالالعقاراتأسعاركانتوقتفيالتملّكفكرةأذهانهممنفأخرج1992

ألجورلاألدنىللحدموازيةمعاشاتيتقاضونالذينالمستأجرينعلىالسكنمشكلةتقع
.العملعنوللعاطلينكمالهمثابتمعاشالالذينوللمسنين

بلوغهمعإمكانياتهفقديعمل،يزالالكانعندماشقةشراءبإمكانهلربماكانالذيفالمسن
.التقاعدسن



الجديدالقانونعلىمالحظات



:استرداد األبنية الفخمة
العائليةالضرورةحالتيغيرفياإلستردادفيالراغبالمالكعلىيجب

هدمللاإلستردادحالةفيالمتوجبالتعويضنصفللمستأجريدفعأنوالهدم،
األحكامتطبقالالحالةهذهوفي.22المادةمن2البندفيعليهالمنصوص
.مديديةالتالمهلةمنالمتبقيةالمدةمعنسبيا  التعويضبتناقصالمتعلقة

.سنويا  ل.ل0000006يساويالمثلبدلأننفترض

:يساويسنواتستعنالمالكعلىالمترتبالتعويضفإن

0000006x6=00000036

00000018=يساويالنصف



االعتراض ال يوقف التنفيذ:51مادة 

المرسلبالدفعاالنذارعلىاالعتراضإن.م.م.أ852المادةألحكامخالفا  
التنفيذوقفالىيؤديالالتنفيذدائرةبواسطة

نعالنظربصرفاإلنذارتبلّغهفورالبدالتيسددأنالمستأجرعلى
.االنذارمضمونعلىاعتراضتقديمه



النقص في التأمينات وفرص السكن

كفلهقدالدستورأنبمااللبنانيةللدولةملزمالسكنحق.

ردتشالىيؤديالقانونهذافإنلبنانفيللشيخوخةضماناتأيةوجودعدمضوءفي
نفسهفيجدونالدولةمنماديةمساعدةيتلق ونواللهمثابتمدخولالالذينالمسنين
.الطرقاتفيالتسو لالىمضطر ين

اتذلعائلةمنزلاستئجارأوئشرااستحالةالىيؤديممااأليامهذهفيالعقاراتغلء
طخلدال تخطىيالوالذيلألجوراألدنىالحدمعد لتتقاضىعائلةافترضنافلوالمتوس 
هذاأقل هيعادلوضواحيهابيروتفيالشققمعظمايجاربدلأنحينفي.أ.د/500/

.المبلغ

الفممابيروت،عنالبعيدةوالضيعالقرىفيوجامعاتومدارسعملفرصتوافرعدم
اممأقلالمتاحةالعملفرصأصبحتالعاصمةعنبالمسافةبعدناكلماأنهفيهشك
.العاصمةمنقريبمسكنعنيبحثأناللبنانيالمواطنعلىيحت م



الحلول المقطرحة

العامالنقلوضعتحسين.

اإلداريةاللمركزية.

النائيةالقرىفيلهافروعفتحعلىوالشركاتوالمصانعالمعاملحث.

البعيدةالقرىفيوالجامعيالثانويالتعليمتأمين.

آليةيةفاعلتأمينأجلمنالصندوقتغذيةالىتبادرأنالمعني ةالسلطاتعلىنتمنى
قا  معل  يبقىالحتىعليهمنصوصهوكماالمناطقفياللجانوتعيينالقانونهذا

.سواءحد   علىمتأرجحةوالمستأجرينالمالكينحقوقوتبقى



شكرا  


