
 اإلجيارات قانون

 9/5/2014 بتاريخ صادر قانون

 2014 حزيران 26 بتاريخ الصادرة -  27 العدد الرمسية اجلريدة ملحق يف نشره مت

 

من الدستور تنص على أن يصدر رئيس اجلمهورية القوانني اليت متت عليها املوافقة النهائية يف خالل شهر  56مبا أن املادة 
 طلب نشرها.إىل احلكومة وي بعد إحالتها

من الدستور تنص على أنه يف حال انقضاء املهلة دون إصدار القانون أو إعادته يعترب القانون =فذاً حكمًا  57ومبا أن املادة 
 ووجب نشره،

 ،8/4/2014ومبا أن جملس النواب أقر قانون اإلجيارات وأحاله رئيس جملس النواب إىل احلكومة للنشر بتاريخ 

 ,8/5/2014الصادر بتاريخ  20شار إليه سبق أن نشر يف ملحق اجلريدة الرمسية العدد ومبا أن القانون امل

قد قضى Xن قانون االجيارات الذي أقره جملس  V13/6/2014ريخ  5/2014ومبا أن اUلس الدستوري بقراره رقم 
  من الدستور, 57املادة  النواب قد نشر يف Vريخ مل يكن قد أصبح فيه =فذاً حكماً مبوجب الفقرة األخرية من

من الدستور  57ومبا أنه وانفاذًا لقرار اUلس الدستوري املشار إليه أعاله, تنقضي مهلة الشهر املنصوص عليها يف املادة 
  ,8/5/2014بتاريخ 
 لذلك،

 من الدستور، 57وتنفيذاً ألحكام املادة 

 .رهووجب نش 9/5/2014يعترب قانون اإلجيارات =فذاً حكماً بتاريخ 

 

 9/5/2014قانون صادر بتاريخ 

 

 قانون اإلجيارات

 

 النواب، جملس أقر

 ويـُْنَشْر القانون التايل نّصه:

 

الرامي إىل وضع قانون  2002كانون الثاين   V3ريخ  7104صّدق مشروع القانون الوارد Xملرسوم رقم  -مادة وحيدة: 
 اإلجيارات كما عدلته جلنة اإلدارة والعدل.

 قانون يف اجلريدة الرمسية ويعمل به بعد ستة أشهر من Vريخ نشره.ينشر هذا ال

 



 قانون اإلجيارات

 

 الباب األول

  عامة أحكام

 

 . 23/7/1992ختضع ألحكام هذا القانون مجيع عقود إجيار العقارات املبنية املعقودة قبل  - 1املادة 

 

 تستثىن من أحكام هذا القانون: -2املادة 

 ضي الزراعية واملباين التابعة هلا.عقود إجيار األرا  -أ 

 عود اإلجيار املومسية العائدة ألماكن اإلصطياف واإلشتاء.  -ب 

 العقود اليت مبوجبها يقدم أصحاب العمل أماكن لسكن أجرائهم جما=ً أو ببدل.  -ج 

 إشغال األمالك العمومية للدولة والبلد}ت.  - د 

 واصفات اآلتية:عقود إجيار الفيالت اليت تتوافر فيها امل  -ه 

أن تكون مؤلفة من طابق واحد أو أكثر ومؤجرة لسكن مستأجر واحد وهلا حديقة ومرآب وجهاز تدفئة وجهاز خاص يؤمن 
 املياه الساخنة وإن كان املستأجر يتحمل نفقات �مينها شرط توافر هذه املواصفات بتاريخ بدء اإلجيار األساسي.

 

 الباب الثاين

  املساعدات صندوق وأحكام يةالسكن األماكن إجيار

 

 القسم األول

  املساعدات بصندوق خاصة أحكام

 

: ينشأ صندوق خاص لالجيارات السكنية املشمولة �حكام هذا القانون (يشار إليه يف هذا القانون Xلصندوق)، 3املادة 
 يكون Vبعاً لوزارة املالية ومتسك حساXته لدى مديرية اخلزينة يف هذه الوزارة.

مساعدة مجيع املستأجرين املعنيني �ذا القانون الذين ال يتجاوز معدل دخلهم الشهري ثالثة  هذا الصندوق إىل يهدف
) احلد األدىن لألجور وذلك عن طريق املسامهة يف دفع الز}دات، كليًا أو جزئيًا حسب احلالة، اليت تطرأ على 3أضعاف (

 بدالت إجيارا�م تنفيذاً ألحكام هذا القانون.

 يُقصد Xملستأجر حيثما ورد يف هذا القانون املستأجر أو من حل حمله قانو=ً.

عند طلب االستفادة من مسامهة الصندوق، وألجل حتديد معدل الدخل العائلي الشهري، يُقصد Xملستفيد أو Xلفريق 



 املستفيد حيثما وردا يف هذا القانون املستأجر وشاغلو املأجور القانونيون معه.

 

 10/74و 29/67ال يستفيد من تقدميات هذا الصندوق املستأجر الذي استأجر طبقاً ألحكام أحد القانونني  - 4دة املا
 يف األبنية اليت كانت تعترب فخمة واملستأجر غري اللبناين.

 

 تتألف واردات الصندوق من: -5املادة 

 تزامات الصندوق.مسامهات سنوية من الدولة تلحظ يف موازنة وزارة املالية لتغطية ال −

اهلبات والتربعات والوصا} بعد موافقة جملس الوزراء عليها، وتنزل قيمة هذه اهلبات والوصا} من املبالغ املتخذة  −
أساسًا لتحديد ضريبة الدخل املتوجبة، كما تنزل من املبالغ املتخذة أساسًا لتحديد رسوم االنتقال، وتعفى من 

 الرسوم املفروضة على اهلبات.

 

أموال هذا الصندوق مبا يف ذلك أصول اإلنفاق واجلباية لنظام مايل يصّدق مبرسوم يتخذ يف جملس  ختضع إدارة-6املادة 
 الوزراء بناًء على اقرتاح وزير املالية.

 

ئيساً تنظر يف تطبيق األحكام املتعلقة بدفع الز}دات على بدالت اإلجيار جلنة مؤلفة من قاٍض عامل أو متقاعد ر  -7املادة 
 ومن أربعة أعضاء، ميثل أحدهم املالكني والثاين املستأجرين والثالث تنتدبه وزارة املالية والرابع تنتدبه وزارة الشؤون االجتماعية.

تعني اللجنة خالل مهلة شهرين من Vريخ نفاذ هذا القانون مبوجب مرسوم بناًء على اقرتاح كل من وزراء العدل واملالية 
 عية، ويعّني يف املرسوم عينه قاٍض رديف وأربعة أعضاء ردفاء ميثلون اجلهات عينها املنصوص عليها أعاله.والشؤون االجتما

 ميكن عند االقتضاء تعيني أكثر من جلنة مماثلة يف كل حمافظة.

 يلحق بكل جلنة، بقرار من وزير العدل، كاتب ومباشر.

 يس واألعضاء والكاتب واملباشر.حتدد بقرارات من الوزراء املعنيني تعويضات كل من الرئ

 تعقد اللجنة اجتماعا�ا أثناء أو خارج الدوام الرمسي يف األماكن اليت حيددها وزير العدل.

 يكون هلذه اللجنة الصفة القضائية.

 

من الرسوم   يقدم املستأجر الراغب Xحلصول على مسامهة من الصندوق طلباً إىل اللجنة اليت يتبع هلا املأجور، معفياً  -8املادة 
كافة، ويؤدي تقدمي هذا الطلب إىل تعليق مهلة دفع الز}دات على بدل اإلجيار الناجتة عن تنفيذ هذا القانون إىل حني نفاذ 

 قرار اللجنة Xملوافقة على املسامهة أو بعدمها.

 جيب أن تتوفر يف الطلب الشروط التالية:

املثل رضاًء أو قضاًء Xلنسبة للسنة املمددة األوىل، وخالل املهلة أن يقدم خالل مهلة شهرين من Vريخ حتديد بدل   -1



 ذا�ا يف بداية كل سنة من السنوات املمددة األخرى، وذلك حتت طائلة سقوط حقه Xالستفادة من املسامهة.

 أن يرفق Xلطلب املستندات التالية:  -2

 جدوًال �مساء أعضاء الفريق املستفيد.  -أ 

من أعضاء الفريق املستفيد صادرة عن املرجع الصاحل تبّني قيمة األجر أو الراتب تبعاً  إفادة عمل لكل  -ب 
 حلالة كل منهم كأجري أو عامل أو موظف.

 تصرحياً شخصياً Xلدخل لكل من أعضاء الفريق املستفيد يف حال كان يعمل حلسابه اخلاص.  -ج 

 

 خل العائلي الشهري للمستفيد وتبت �ا وفقاً ملا يلي:تنظر اللجنة بطلبات املسامهة جلهة معدل الد -9املادة 

إذا كان أعضاء الفريق املستفيد من األجراء أو العمال أو املوظفني يكون معدل الدخل العائلي الشهري   -أ 
 للمستفيد جمموع املداخيل الشهرية العائدة لكل منهم.

، فانه يعود للجنة التثبت Xلوسائل اليت تراها إذا كان أي من أعضاء الفريق املستفيد يعمل حلسابه اخلاص  -ب 
مناسبة من معدل دخله الشهري، وXلتايل يكون معدل الدخل العائلي الشهري للمستفيد مساوً} Uموع 

 معدالت الدخل الشهري العائدة لكل من أعضاء الفريق املستفيد.

من عدد وأمساء أعضاء الفريق املستفيد ومن معدل الدخل يعود للجنة، يف كل احلاالت، التثبت Xلوسائل اليت تراها مناسبة 
الشهري للمستأجر ولكل من هؤالء، وحيتسب عندها معدل الدخل العائلي الشهري للمستفيد وفقًا ملا هو وارد يف هذه 

 املادة. وميكن ألي من الفريقني املعنيني تقدمي األدلة واملستندات اليت تساعد على إثبات إدعاءاته.

ن تستدعي كًال من املؤجر واملستأجر لالستماع إليهما وذلك مبوجب إشعار يبلغ إليهما وفقًا ألصول احملاكمات للجنة أ
 املدنية، وعليها أن تصدر قرارها يف مهلة أقصاها شهران من Vريخ تقدمي الطلب.

 

ء نتائج إجراءا�ا جلهة حتديد من هذا القانون، تبت اللجنة يف ضو  11و 8مع مراعاة أحكام كل من املادتني  -10املادة 
معدل الدخل العائلي الشهري للمستفيد، يف استحقاق طلب املسامهة من الصندوق أو يف عدمها، كما يف قيمة املسامهة وفقاً 

 ملا يلي:

إذا قررت اللجنة أن معدل الدخل العائلي الشهري للمستفيد يتجاوز ثالثة أضعاف احلد األدىن لألجور، ترفض   -1
ة لعدم استحقاقها، ويتوجب على املستأجر دفع بدل اإلجيار اجلديد الناتج عن تطبيق الز}دات املنصوص املسامه

 عليها يف هذا القانون حتت طائلة اعتباره =كًال وتطبق عليه عندها أحكام هذا القانون.

احلد األدىن لألجور، يبلغ إذا قررت اللجنة أن معدل الدخل العائلي الشهري للمستفيد ال يتجاوز ثالثة أضعاف   -2
رئيس اللجنة القرار إىل الدائرة املالية يف املنطقة اليت يتبع هلا املأجور، فتدفع هذه األخرية للمؤجر املسامهة املستحقة 

 أقساطاً شهرية عن السنة املمددة اليت قدم عنها املستأجر طلب املسامهة كما هو مبني أد=ه:



 .لألجور لشهري للمستفيد الذي ال يتجاوز ضعفي احلد األدىنحالة معدل الدخل العائلي ا  -أ 

حتدد اللجنة بقرارها قيمة القسط الشهري حبيث تكون مساوية شهرً} للفارق بني قيمة بدل اإلجيار وقيمة 
 البدل اجلديد.

 .تبلغ اللجنة قرارها إىل الدائرة املالية املختصة إلجراء الالزم وفقاً ملا هو مبني يف هذا البند

لألجور وال يتجاوز ثالثة  حالة معدل الدخل العائلي الشهري للمستفيد الذي يزيد عن ضعفي احلد األدىن  -ب 
 أضعاف هذا احلد.

من معدل الدخل العائلي ÷ 30حتدد اللجنة بقرارها قيمة القسط الشهري حبيث تكون مساوية شهر}ً للفارق، إذا وجد، بني 
 ديد.الشهري للمستفيد وقيمة البدل اجل

 تبلغ اللجنة قرارها إىل الدائرة املالية املختصة إلجراء الالزم وفقاً ملا هو مبني يف هذا البند.

إن املسامهات اليت يتوجب على الصندوق دفعها للمؤجر تبقى على عاتق هذا الصندوق، وال ميكن للمؤجر التذرع �ا ألي 
 اإلجيار مل يسدد من قبل األخري. سبب وأمام أي مرجع بوجه املستأجر على أ®ا جزء من بدل

 

يف حال رغب املستأجر Xالستمرار Xإلفادة من مسامهة الصندوق عن السنوات املمددة الالحقة، عليه إتباع آلية  -11املادة 
 العمل املشار إليها أعاله مع اللجنة وذلك يف بداية كل سنة ممددة حىت السنة التاسعة ضمناً.

إىل تعليق مهلة دفع الز}دات الناجتة عن أحكام هذا القانون، وذلك  8و منصوص عليه يف املادة يؤدي طلب املسامهة كما ه
 إىل حني نفاذ قرار اللجنة Xملوافقة أو بعدمها.

 

يالحق كل من أعطى اللجنة إفادة أو تصرحيًا كاذXً أو استعمل أو استفاد من أي منهما جبرم التزوير واستعمال  -12املادة 
وعند اكتشاف أي تصريح أو إفادة كاذبة واستعماهلا واالستفادة منها، على اللجنة، حسب احلالة، أن تبلغ النيابة املزور. 

 العامة Xألمر، ويسقط حق املستأجر Xحلصول على املسامهة من الصندوق.

 

 يقبل أي طريق من طرق املراجعة. يف مجيع احلاالت يعترب القرار الصادر عن اللجنة ®ائياً و=فذاً على أصله وال -13املادة 

 

 القسم الثاين

  السكنية األماكن إجيار

 

 .23/7/1992ختضع ألحكام هذا الباب عقود إجيار العقارات املبنية السكنية املعقودة قبل  -14املادة 

ن ولغري السكن يعترب عقد إجيار سكين العقد الواقع على األماكن املخصصة للسكن، أما األماكن املؤجرة بعقد واحد للسك
 فتعترب أماكن سكنية Uرد استخدامها للسكن.



 

متدد لغاية تسع سنوات من Vريخ نفاذ هذا القانون عقود إجيار األماكن السكنية على أن يدفع املستأجر قيمة  -15املادة 
 بدل املثل تدرجيياً وفقا ملا يلي:

ة بدل املثل، رضاًء أو قضاًء وفقًا ملا هو منصوص ) من هذا القانون حتدد قيم20مع مراعاة أحكام املادة (  -أ 
 ).18عليه يف املادة (

 يزاد بدل اإلجيار املتوجب بتاريخ نفاذ هذا القانون سنو}ً وتباعاً وفقاً ملا يلي:  -ب 

مخسة عشر Xملاية من قيمة فارق الز}دة بني البدل املعمول به قبل نفاذ هذا القانون وبدل املثل  15% �
ليه أعاله وذلك عن كل سنة من السنوات التمديدية األربعة األوىل اليت تلي Vريخ نفاذ هذا املشار إ
 القانون.

عشرون Xملاية من قيمة فارق الز}دة املنوه عنها أعاله وذلك عن كل من السنتني اخلامسة  20% �
دسة قيمة بدل املثل املشار والسادسة من الفرتة التمديدية حىت يبلغ بدل اإلجيار يف السنة التمديدية السا

 إليه يف البند (أ) أعاله.

يكون بدل اإلجيار يف السنوات املمددة السابعة والثامنة والتاسعة مساوً} لقيمة بدل املثل املشار إليه يف البند   -ج 
 (أ) أعاله.

 بنهاية السنة التمديدية التاسعة يصبح اإلجيار حراً.  - د 

 

 -16املادة 

لذي يكون ال يزال مستوفيًا لشروط االستفادة من تقدميات الصندوق، أن يطلب من حيق للمستأجر ا  -1
املالك خطياً، وقبل حلول أجل العقد يف السنة التاسعة املمددة بثالثة أشهر حتت طائلة سقوط احلق، 

) بتحرير عقد إجيار جديد ملدة أقصاها ثالث سنوات ببدل مساٍو لبدل املثل املشار إليه يف الفقرة (أ
أعاله، شرط أن يثبت خالل املهلة ذا�ا حصوله على قرار من اللجنة �نه يستويف  15من املادة 

 شروط اإلستفادة من تقدميات الصندوق وذلك وفقاً لآللية املنصوص عليها يف هذا القانون.

ًا خالل حيق هلذا املستأجر أن يتنازل عن حقه يف طلب حترير عقد إجيار جديد وان يبلغ املالك خطي  -2
املهلة ذا�ا املذكورة أعاله، عن رغبته Xخالء املأجور لقاء حصوله على مسامهة مالية يدفعها له 

 الصندوق، أقساطاً شهرية كما هو منصوص عليه أد=ه.

ال حيق للمالك التذرع برغبة املستأجر اخلطية Xخالء املأجور ما مل يكن هذا املستأجر قد حصل على 
 مسامهة الصندوق.

 للحصول على املسامهة على املستأجر إتباع ما يلي:  -3



 يقدم املستأجر إىل اللجنة خالل املهلة املذكورة أعاله طلب احلصول على املسامهة.  -أ 

 ال يؤدي تقدمي هذا الطلب إىل تعليق مهلة دفع الز}دات على بدل اإلجيار الناجتة عن تنفيذ هذا القانون.

 التالية: أن يرفق Xلطلب املستندات  -ب 

 وإخالء املأجور. نسخة عن كتاب إبالغ املالك رغبته Xلتنازل عن اإلجارة −

تعهد Xخالء املأجور وتسليمه شاغرًا إىل املالك خالل مهلة ثالثة أشهر من Vريخ تبلغه موافقة  −
 .اللجنة على دفع املسامهة ويستمر خالل هذه املهلة بدفع ما يتوجب عليه من قيمة بدل اإلجيار

تبت اللجنة يف ضوء املستندات املرفقة، بقيمة األقساط الشهرية وتواريخ استحقاقها بدءًا من أول   -4
الشهر الذي يلي اإلخالء الفعلي للمأجور وتسليم املفاتيح مثبتًا ·قرار خطي موقع من املالك 

 ار اجلديد.واملستأجر، أو من املستأجر منفرداً، لدى الكاتب العدل وحىت حلول اجل عقد اإلجي

تبّلغ اللجنة قرارها إىل الدائرة املالية يف املنطقة اليت يتبع هلا املأجور فيصار إىل دفع املسامهة أقساطا   -5
 شهرية بتواريخ استحقاقها.

حيق للمستأجر التفرغ عن هذه األقساط إىل مصدر متويل خيتاره، يقرضه Xملقابل قيمة املسامهة دفعة   -6
ض املعطى له مبثابة قرض سكين ويستفيد عندها املستأجر من اإلعفاءات املنصوص واحدة، ويعترب القر 
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إذا قررت اللجنة أن املستأجر ال تتوافر فيه شروط االستفادة من تقدميات الصندوق فان إجياره يصبح   -7
 حراً من Vريخ قرار اللجنة.

 

لة اليت خيلي فيها املستأجر املأجور بناًء لرغبته مقابل مسامهة مالية حيصل عليها من الصندوق، إذا توافرت يف احلا -17املادة 
 من هذا القانون. 27لديه شروط اإلفادة من هذا الصندوق، تطبق أحكام املادة 

 

 جيري حتديد بدل املثل: -18املادة 

ن خيضع هذا البدل لقرار اللجنة يف حال طلب املستأجر منها رضاًء Xالتفاق فيما بني املؤجر واملستأجر على أ  -أ 
 احلصول على مسامهة مالية من الصندوق.

إذا مل جيِر التوصل إىل حتديد بدل املثل رضاًء Xإلتفاق بني املؤجر واملستأجر خالل األشهر الثالثة األوىل اليت   -ب 
 اءات التالية:تلي Vريخ نفاذ هذا القانون، فيكون للمؤجر أن يتبع اإلجر 

يستعني املؤجر خببريين من قائمة اخلرباء احملليني يف احملافظة املسجلني لدى احملاكم، يكون احدمها مهندساً   -1
 مدنياً أو معمار}ً والثاين ممن يعملون Xلتخمني العقاري املسجلني يف جدول اخلرباء.

) من هذا 19ملنصوص عليها يف املادة (يتوىل اخلبريان وضع ختمني لبدل املثل للمأجور وفق األصول ا



 القانون.

يقوم املؤجر بواسطة الكاتب العدل ·بالغ تقرير التخمني لبدل املثل إىل املستأجر الذي عليه ويف خالل   -2
شهرين من تبّلغه التقرير إما املوافقة عليه واعتماده يف حتديد بدل إجيار املثل أو التقدم بتقرير ختمني مقابل 

االستعانة خببريين من قائمة اخلرباء احملليني يف احملافظة املسجلني لدى احملاكم، يكون أحدمها عن طريق 
 مهندساً مدنياً أو معمار}ً والثاين ممن يعملون Xلتخمني العقاري ومسجلني يف جدول اخلرباء.

صول املنصوص عنها يف يتوىل اخلبريان املعيَّنان من قبل املستأجر وضع ختمني لبدل املثل للمأجور وفق األ
 من هذا القانون. 19املادة 

إىل املالك بواسطة  على املستأجر إبالغ تقرير التخمني املوضوع من قبل اخلبريين املعينني من قبله إلبالغه  -3
الكاتب العدل خالل مهلة الشهرين اآلنفي الذكر حتت طائلة سقوط حقه يف االعرتاض على التخمني 

 حىت اإلدالء مبضمون تقرير مقابل.املرسل من املالك أو 

إذا اختلف التقريران جاز لكل من املؤجر واملستأجر أن يلجأ إىل اللجنة يف احملافظة اليت يتبع هلا املأجور   -4
وذلك للفصل يف النزاع الناشئ عن االختالف مرفقًا بطلبه نسخة عن التقريرين ومربوطا�ما مبا يف ذلك 

 صور و½ئق التبليغ.

 لجنة قراراً معلًال، ويكون قرارها ®ائياً وغري قابل ألي طريق من طرق املراجعة.تصدر ال

 

جيب أن يتضمن التقرير حتت طائلة البطالن، أمساء واضعي التقرير ومرجعهما يف قائمة اخلرباء، وبيان من كلفهما  -19املادة 
إجراء التخمني من مساحة الشقة إىل نوع البناء وتقدير  بوضع التقرير وبيان Vريخ إجراء التخمني، والوسائل اليت اعُتمدت يف

متوسط أكالف البناء (شعيب، متوسط إىل شعيب، متوسط إىل فخم، فخم)، وما يصيب الشقة من مساحة العقار مع مراعاة 
املأجور، وبيان ما يُنِقص واقع الطابق األرضي إذا كان الطابق معّدًا للتجارة، مع ختمني مثن املرت البيعي يف البناء احلّر والبناء 

من قيمة متوسط كلفة مرت البناء بسبب ِقَدم العهد أو سوء االستعمال، أو ما يزيد يف قيمة البناء من غري ما أدخله املستأجر 
 من التحسينات والذي قد يكون =جتًا عن املوقع أو املطل أو خالفه، وما يكون اخلرباء قد توسلوه يف تقدير مثن املرت البيعي

 من بيوعات أو تقدير من قبل اإلدارات الرمسية.

 على التقرير ومرفقاته أن حيمل توقيع اخلبريين يف كل صفحاته وVريخ وضع التقرير.

 

مخسة Xملاية من القيمة البيعية للمأجور يف حالته القائمة يف ما لو كان ÷) 5حيدد بدل املثل على أساس نسبة ( - 20املادة 
 خالياً.

 

 يكون اخلرباء مسؤولني عن مضمون التقرير الذي وضعوه وعن صحة املستندات املرفقة به وعن نتيجة التخمني. -21املادة 

 من أجل تطبيق هذا القانون، يعترب اخلبريان املعينان من قبل كل من املالك أو املستأجر كما لو كانوا معينني من قبل القضاء.



 

هذا القانون، إذا رغب املالك يف اسرتداد املأجور للضرورة العائلية أثناء السنة من  32مع مراعاة أحكام املادة  - 22املادة 
األوىل من الفرتة التمديدية (السنوات التسع)، فعليه أن يدفع للمستأجر تعويضًا يوازي بدل إجيار أربع سنوات حمتسبة على 

 أساس بدل املثل الذي جرى حتديده.

ور أثناء السنة األوىل من الفرتة التمديدية (السنوات التسع) ألجل هدم البناء الذي يقع أما إذا رغب املالك يف اسرتداد املأج
فيه املأجور، وإقامة بناء جديد مكانه فعليه أن يدفع للمستأجر تعويضًا يوازي بدل إجيار ست سنوات حمتسبة على أساس 

 بدل املثل الذي جرى حتديده.

الذي تتوافر فيه شروط احلصول على مسامهة مالية من الصندوق أن يتقدم من اللجنة ويف احلالتني املذكورتني، حيق للمستأجر 
 بطلب احلصول على املسامهة املالية كما هو مبني أد=ه:

 يقدم الطلب مرفقاً Xملستندات التالية:  -1

 نسخة عن حتديد بدل املثل احملدد رضاًء أو قضاًء.  -أ 

 ى الكاتب العدل.نسخة عن العرض الفعلي، واإليداع لد  -ب 

تبت اللجنة يف ضوء املستندات بقيمة املسامهة اليت كان سيدفعها الصندوق إىل املؤجر عن املستأجر من Vريخ استحقاق 
املسامهة وحىت ®اية الفرتة املمددة، وحتسم منها ما سبق أن دفعه الصندوق إىل املؤجر من ز}دات تطرأ على بدل اإلجيار 

إىل قيمة التعويض الذي قبضه املستأجر من املالك مقابل اسرتداد املأجور يف إحدى احلالتني  ضافةمبوجب هذا القانون، إ
املنصوص عليهما يف هذه املادة، فتبلغ اللجنة الرصيد إىل الدائرة املالية املختصة لدفعه إىل املستأجر أقساطًا شهرية متساوية 

 ي للمأجور وحىت ®اية الفرتة املمددة.بدءاً من أول الشهر الذي يلي Vريخ اإلخالء الفعل

ر يف ظل سر}ن أحد القانونني   -2 أما إذا كان املأجور املطلوب اسرتداده للضرورة العائلية أو للهدم قد ُأجِّ
يف األبنية اليت كانت تعترب فخمة فيخّفض التعويض املتوجب للمستأجر إىل  10/74و 29/67

 النصف.

ستأجر إما مباشرًة منه أو Xالقرتاض من أي مصدر خيتاره ويعترب القرض يدفع املالك التعويض إىل امل  -3
املعطى للمالك مبثابة قرض سكين ويستفيد عندها املالك من اإلعفاءات املنصوص عليها يف القانون 
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 يف لبنان.يستثىن املستأجرون غري اللبنانيني من التعويض إذا كانوا ميلكون مسكناً آخر   -4

يف مجيع احلاالت املذكورة أعاله ويف حالة طلب اسرتداد املأجور خالل السنوات املمددة األخرى،   -5
يتناقص التعويض الذي يستحق للمستأجر نسبيًا مع املدة املتبقية من املهلة التمديدية، أي مبعدل 

 ) عن كل سنة انقضت من الفرتة التمديدية.1/9التسع (

 



 رغب املالك Xسرتداد املأجور لغري حاليت الضرورة العائلية واهلدم عليه إتباع ما يلي: إذا -23املادة 

إبالغ املستأجر خطيًا رغبته املبدئية Xسرتداد املأجور وذلك خالل مهلة ال تتجاوز الشهرين من Vريخ   -1
�ا يف بداية كل سنة من حتديد بدل املثل رضاًء أو قضاًء Xلنسبة للسنة املمددة األوىل وخالل املهلة ذا

 السنوات املمددة الباقية.

احلصول على موافقة املستأجر املبدئية خطيًا على إخالء املأجور لقاء تعويض يتفق الفريقان على   -2
 قيمته.

يف مطلق األحوال ال جيوز لكل من املالك واملستأجر التذرع Xملوافقة املبدئية الصادرة عن أي منهما 
 باب وأمام أي مرجع.ألي سبب من األس

يدفع املالك التعويض للمستأجر مباشرًة منه أو Xالقرتاض من أي مصدر خيتاره، ويعترب القرض املعطى   -3
للمالك مبثابة قرض سكين، ويستفيد عندها املالك من اإلعفاءات املنصوص عليها يف القانون رقم 
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لكاتب العدل يف املنطقة اليت يقع فيها املأجور قيمة التعويض املتفق على املالك أن يعرض ويودع لدى ا  -4
 عليها مع املستأجر.

يف حال موافقة املستأجر على العرض واإليداع عليه أن ينظم تصرحيا Xملوافقة وتعهدًا Xخالء املأجور وتسليمه شاغرًا مع 
واليت يستمر فيها املستأجر بدفع البدل املتوجب، فيسلم الكاتب املفاتيح إىل املالك خالل املهلة املتفق عليها مع هذا األخري 

من قيمة العرض واإليداع وفق األصول على أن يسدد القيمة املتبقية عند إمتام اإلخالء الفعلي  %90العدل للمستأجر نسبة 
 الكاتب العدل. للمأجور وتسليم املفاتيح ·قرار خطي من قبل الفريقني أو من قبل املستأجر منفرداً موقع لدى

إذا ختلف املستأجر عن اإلخالء ضمن املهلة املنّوه عنها أعاله إلخالء املأجور وتسليمه شاغرًا إىل املالك، يصبح املستأجر 
بعدها شاغًال للمأجور دون مسوغ شرعي وخيضع، عن كل يوم �خري، لغرامة إكراهية غري  قابلة للتخفيض تدفع للمؤجر، 

أ}م حمتسبة استنداً إىل بدل املثل، وحيق عندها للمؤجر أن يطلب مباشرة من رئيس دائرة التنفيذ التابع  توازي بدل إجيار مخسة
هلا املأجور أن Áمر Xإلخالء مبوجب استدعاء يرفق به: نسخة عن كل من االتفاق املنظم بينه وبني املستأجر على اإلخالء، 

من قيمة التعويض، وخيضع هذا ÷ 90ر إليهما أعاله، واإليصال بقبض والعرض الفعلي واإليداع لدى الكاتب العدل املشا
 الطلب للرسم املقطوع.

 أن قرارات رئيس دائرة التنفيذ املتخذة يف إطار أحكام هذه الفقرة ال تقبل أي طريق من طرق املراجعة Xستثناء االعرتاض.

 

يف األبنية اليت كانت تعترب  10/74و 29/67انونني ميكن ملالك املأجور الذي أِجّر يف ظل سر}ن أحد الق -24املادة 
فخمة اسرتداد املأجور يف غري حاليت الضرورة العائلية واهلدم لقاء دفعه للمستأجر تعويضاً يساوي نصف التعويض املتوجب يف 

ذكورة جلهة تناقص أعاله، ويف هذه احلالة ال تطبق أحكام املادة امل 22من املادة  2حالة اهلدم واملنصوص عليه يف البند 



 التعويض نسبياً مع املدة املتبقية من املهلة التمديدية.

 

من هذا القانون، على املالك يف مجيع حاالت االسرتداد املنصوص  24و 23و 22مع مراعاة أحكام املواد  - 25املادة 
أجور التعويض احملدد مبوجب هذا عليها يف هذا القانون، أن يعرض ويودع لدى الكاتب العدل يف املنطقة اليت يقع فيها امل

 القانون أو املتفق عليه رضاًء مع املستأجر، مع اإلشارة بوضوح إىل تناقصه نسبياً مع املدة التمديدية املتبقية.

 يرفق طالب االسرتداد Xلعرض واإليداع ما يثبت حتديد بدل املثل رضاًء أو قضاًء.

وعندها  23من املادة  4ليه إتباع اإلجراءات املنصوص عليها يف البند يف حال موافقة املستأجر على العرض واإليداع ع
من قيمة العرض واإليداع وفق األصول، على أن يسدد القيمة املتبقية عند إمتام ÷ 90يسلم الكاتب العدل للمستأجر نسبة 

 اً موقعاً لدى الكاتب العدل.اإلخالء الفعلي واملثبت ·قرار خطي من قبل املالك واملستأجر أو من قبل املستأجر منفرد

 

أعاله، مهلة ستة  25من قيمة العرض واإليداع املنّوه عنه يف املادة  %90للمستأجر الذي قبض مبلغ ال  - 26املادة 
أشهر من Vريخ قبضه املبلغ املذكور إلخالء املأجور، يستمر خالهلا بدفع البدل املتوجب ويصبح بعدها شاغًال للمأجور دون 

) مخسة 5، وخيضع، عن كل يوم �خري، لغرامة إكراهية غري قابلة للتخفيض تدفع للمؤجر، توازي بدل إجيار (مسوغ شرعي
 أ}م حمتسبة استناداً إىل بدل املثل.

 

 -27 املادة

من هذا القانون، إذا رغب املستأجر الذي تتوافر  15من املادة  1خالل الفرتة املمددة موضوع البند   -1
على مسامهة مالية من الصندوق Xلتنازل عن اجارته وإخالء املأجور وتسليمه فيه شروط احلصول 

شاغراً إىل املالك لقاء حصوله على مسامهة مالية يدفعها له الصندوق أقساطاً شهرية كما هو منصوص 
عليه يف هذا القانون، عليه إبالغ املالك خطيًا برغبته هذه خالل مهلة ال تتجاوز الشهرين من Vريخ 

ديد بدل املثل رضاًء أو قضاًء Xلنسبة للسنة املمددة األوىل وخالل املهلة ذا�ا يف بداية كل سنة من حت
 .السنوات املمددة األخرى

املأجور ما مل يكن هذا املستأجر قد حصل على  ال حيق للمالك التذرع برغبة املستأجر اخلطية إخالء
 مسامهة الصندوق.

يقتصر احتساب معدل الدخل العائلي الشهري للمستفيد على جمموع ألجل احتساب قيمة املسامهة   -2
 معديل الدخل الشهري للزوج والزوجة فقط دون سائر أعضاء الفريق املستفيد.

تكون قيمة املسامهة اليت تدفع أقساطا شهريًة كما هو منّوه عنها يف هذا القانون، مساوية لرصيد جمموع   -3
 10ات شهرية للمؤجر عن املستأجر واملنصوص عليها يف املادة ما كان سيدفعه الصندوق من مسامه

·شغال املأجور، وذلك من Vريخ استحقاق املسامهة  وما يليها من هذا القانون لو استمر هذا األخري



 من هذا القانون. 15من املادة  1حىت ®اية الفرتة املمددة موضوع البند 

نون، تكون قيمة القسط الشهري يف كل سنة من السنوات من هذا القا 10مع مراعاة أحكام املادة   -4
املمددة مساوية للمسامهة الشهرية اليت كان سيدفعها الصندوق للمالك عن املستأجر تسديدا للز}دة 

 السنوية اليت تطرأ على بدل اإلجيار مبوجب هذا القانون.

 للحصول على املسامهة، على املستأجر إتباع ما يلي:  -5

ستأجر إىل اللجنة طلب احلصول على املسامهة معفيًا من الرسوم كافة، وال يؤدي تقدمي يقدم امل  -أ 
 هذا الطلب إىل تعليق مهلة دفع الز}دات على بدل اإلجيار الناجتة عن تنفيذ هذا القانون.

 جيب أن تتوفر يف الطلب الشروط التالية:  -ب 

 إبالغ املالك رغبته Xلتنازل عن اإلجارة وإخالء املأجور.أن يقدم خالل مهلة ال تتجاوز الشهرين من Vريخ  -1 -ب

 أن يرفق Xلطلب املستندات التالية: -2 -ب

 .صورة عن عقد اإلجيار أو أي مستند يثبت اإلجارة −

 نسخة عن حتديد بدل املثل رضاء أو قضاء. −

 و·خالء املأجور. نسخة عن كتاب إبالغ املالك رغبته Xلتنازل عن اإلجارة −

تعهد Xخالء املأجور وتسليمه شاغرًا إىل املالك خالل مهلة ثالثة أشهر من Vريخ تبلغه موافقة  −
 اللجنة على دفع املسامهة ويستمر خالل هذه املهلة بدفع ما يتوجب عليه من قيمة بدل اإلجيار.

دءاً من أول الشهر تبت اللجنة يف ضوء املستندات املرفقة بقيمة األقساط الشهرية وتواريخ استحقاقها ب  -6
الذي يلي اإلخالء الفعلي للمأجور وتسليم املفاتيح مثبتًا ·قرار خطي موقع من املالك واملستأجر أو 
من املستأجر منفردًا لدى الكاتب العدل وحىت ®اية الفرتة التمديدية املنصوص عليها يف البند (أ) من 

 من هذا القانون. 15املادة 

ىل الدائرة املالية يف املنطقة اليت يتبع هلا املأجور فيصار إىل دفع املسامهة أقساطاً تبلغ اللجنة قرارها إ  -7
 شهرية بتواريخ استحقاقها.

حيق للمستأجر التفرغ عن هذه األقساط إىل مصدر متويل خيتاره يقرضه Xملقابل قيمة املسامهة دفعة   -8
ندها املستأجر من اإلعفاءات املنصوص واحدة ويعترب القرض املعطى له مبثابة قرض سكين ويستفيد ع

 .V24/07/1996ريخ  543/96عليها يف القانون رقم 

 

مع مراعاة األحكام القانونية املتعلقة Xلشؤون املالية واليت تفرض إبراز براءة ذمة مالية أو بلدية، أن دفع املسامهة  - 28املادة 
 من األحوال بضرورة إبراز براءة ذمة مالية أو بلدية.للمالك أو للمستأجر ال جيوز أن يكون مشروطاً �ي حال 

 



يف حال وفاة املستأجر أو تركه املأجور، حيل حمله حكمًا يف اإلستفادة من عقد اإلجيار األساسي، أو املمدد عند  -29املادة 
 اإلقتضاء بكافة شروطه األخرية أو املعدلة حبكم القانون:

 .23/7/1992=ً قبل Vريخ زوج املستأجر أو من حلَّ حمله قانو   -1

أنسباؤه الذين دخلوا معه إىل املأجور عند بدء تنفيذ اإلجارة وكانوا ال يزالون مستمرين يف إشغاله بدون   -2
 إنقطاع.

 

 ختضع املراجعة القضائية لتنفيذ اإلخالء وكل ما يتفرع عنها للرسم املقطوع. -30املادة 

لطابع على كل إجراءات كتابة العدل املتعلقة Xلتخمينات و·بالغها أو تعفى املعامالت من أي رسم نسيب ومن رسم ا
 .اإلنذارات أو العرض واإليداع

 

ال جيوز للمستأجر التنازل عن املأجور أو �جريه كليًا أو جزئيًا إال مبوافقة املالك اخلطية وXلشروط اليت يتفق  - 31املادة 
 عليها.

ر وكان مرخصًا له بذلك صراحًة يف عقد اإلجيار األساسي أو املمدد حبكم القانون، إذا تنازل املستأجر األصلي عن املأجو 
 يستفيد املتنازل هلم من التمديد القانوين وحيّلون حمل املستأجر األصلي وتصبح عالقتهم مباشرة مع املالك.

مدد، تبقى العالقة التأجريية حمصورة يف حال التأجري الثانوي الكلي أو اجلزئي ·ذن املالك الصريح يف العقد األساسي أو امل
 بني املالك واملستأجر األصلي وتنتهي مدة اإلجيار الثانوي ·نتهاء مدة اإلجيار األصلي.

 . 159/92حلرية التعاقد وفقا ألحكام القانون رقم  23/7/1992ختضع اإلجارة الثانوية املعقودة إعتباراً من 

إدخال املستأجر الثانوي يف كل دعوى تقام بوجه املستأجر األصلي، لكي يكون على املالك واملستأجر األصلي أن يطلبا 
للحكم الصادر بوجه املستأجر األصلي قوة القضية احملكوم �ا بوجه املستأجر الثانوي، على أنه حيق للمستأجر الثانوي 

 .مطالبة املستأجر األصلي Xلتعويض يف حال ثبوت سوء نية أو خطأ أو إمهال هذا األخري

 

 -32املادة 

من هذا القانون، للمالك أن يطلب ألجل سكنه أو سكن أحد أوالده  22مع مراعاة أحكام املادة   -أ 
اسرتداد املأجور السكين شرط أن يثبت ضرورة عائلية تضطره إىل اسرتداده، وأن ال يكون هو أو من 

ري مشغول ومعادال يف مستواه يطلب االسرتداد ملصلحته مالكًا مسكنًا آخر مالئمًا وصاحلا للسكن غ
 للمأجور املطلوب اسرتداده ضمن النطاق البلدي عينه أو نطاق بلدية جماور.

وللمالك أن يطلب اسرتداد مأجور مالصق للمسكن الذي يقيم فيه، سواء كان هذا التالصق أفقيًا أم 
 سكناً مؤمناً حلاجات العائلة.عامود}ً، إذا كانت الغاية من االسرتداد ضم املأجور املسرتد لسكنه وجعله م

يستفيد من هذه األحكام من ميلك ثالثة أرXع أسهم العقار املأجور على األقل واملالك الذي حيصل على 



 .املوافقة اخلطية من شركائه Xلشيوع لتوفري هذه األكثرية

املؤجر قسم من عقاره أو  للمالك صاحب املستشفى أو املؤسسة الرتبوية أو التعليمية أو اخلريية أو امليتم  -ب 
 عقاراته املتالصقة للسكن أن يسرتد هذا القسم شرط إضافته إىل األصل واستعماله ألغراض املؤسسة.

للمالك أن يطلب إسرتداد املأجور ألجل هدم البناء الذي يقع فيه املأجور وإقامة بناء جديد مكانه. وله   -ج 
البناء القائم على السطح إذا كان هذا البناء يشغل أقل من أجل إقامة طابق أو أكثر أن يطلب اسرتداد 

 من نصف املساحة اليت يسمح �ا قانون البناء.

على املالك، يف مثل هذه احلال، إقامة دعوى اسرتداد واحدة بوجه مجيع املستأجرين وعليه أن يثبت أن 
 ضيات التنظيم املدين.العقار املنوي إنشاء بناء جديد عليه قابل للبناء حسب قانون البناء ومقت

تطبق أحكام هذا القانون على دعاوى اإلسرتداد العالقة اليت مل يصدر �ا قرار مربم قبل Vريخ نفاذ هذا   - د 
 القانون.

 

من هذا القانون أن يدفع إىل املستأجر تعويضًا  22يرتتب على املالك الذي إسرتد مأجوره عمًال �حكام املادة  - 33املادة 
دل نصف قيمة التعويض الذي دفعه للمستأجر دون أن يكون املستأجر ملزماً ·ثبات الضرر الذي أصابه وذلك يف إضافياً يعا

 احلالتني املبينتني أد=ه:

إذا كان املأجور قد إسرتد وفقًا إلحدى الغايتني املنصوص عليهما يف الفقرتني (أ) و(ب) من املادة   -1
لك دون مسوغ مشروع وفقاً للغاية املطلوبة مبهلة سنة من Vريخ ) من هذا القانون ومل يستعمله املا32(

 .اإلخالء أو مل يستمر دون مسوغ مشروع يف إستعماله على ذلك الوجه ثالث سنوات على األقل

إذا كان املأجور قد اسرتد من أجل اهلدم وإعادة البناء وفقًا للغاية املنصوص عليها يف الفقرة (ج) من   -2
هذا القانون ومل يشرع املالك Xلبناء دون مسوّغ مشروع مبهلة مثانية عشر شهرًا من ) من 32املادة (

Vريخ إخالء آخر مستأجر ومل يتممه يف مهلة ال تتجاوز اخلمس سنوات من Vريخ الشروع يف العمل 
بدون مسوّغ مشروع أو إذا استعمل املأجور املسرتد لسكنه أو ملنفعته الشخصية أو أّجره من الغري 

 خالل مهلة السنة املبّينة أعاله.

 

 يسقط احلق Xلتمديد وُحيكم على املستأجر Xإلخالء يف احلاالت اآلتية: -34املادة 

إذا مل يدفع ما استحق عليه من بدل اإلجارة وذلك خالل شهرين بعد تبلّغه بنفسه أو   -أ 
ه مبوجب بطاقة مكشوفة بواسطة أحد أفراد عائلته الراشدين املقيمني معه، إنذاراً موجها إلي

مضمونة مع إشعار Xالستالم أو مبوجب كتاب بواسطة الكاتب العدل أو مبوجب إنذار 
 ) من هذا القانون.51صادر عن دائرة التنفيذ وفقاً ملا نصت عليه املادة (



طبق عليه أصول التبليغ أما الشخص املعنوي فعليه وخالل مهلة شهرين من Vريخ نفاذ هذا القانون أن يتخذ حمل إقامة وإال ت
 املنصوص عليها يف قانون أصول احملاكمات املدنية.

يف حال تعّذر إجراء التبليغات املشار إليها يف الفقرة السابقة يتم التبليغ بواسطة النشر يف جريدتني حمليتني يوميتني يعّينهما 
لب املؤّجر Xستدعاء ال خيضع ألي رسم أو طابع من قاضي األمور املستعجلة بعد تثّبته من تعذر التبليغ، وذلك بناًء على ط

أي نوع كان، وتلصق صورة اإلنذار على Xب املأجور بواسطة مباشر وتسري مهلة الشهرين من Vريخ حصول آخر معاملة 
 نشر أو لصق.

قا لألصول عينها مبوجب ويف حال تعّذر إجراء تبليغ اإلنذار الصادر عن دائرة التنفيذ، يتم التبليغ بواسطة النشر واللصق وف
 قرار يتخذه رئيس دائرة التنفيذ.

 يتحمل املستأجر نفقات هذه املعامالت.

إذا أساء املستأجر استعمال املأجور �ن أحدث فيه ختريبًا غري =شئ عن االستعمال   -ب 
العادي أو استعمله أو مسح ·ستعماله على وجه يتناىف وشروط العقد دون موافقة املؤجر 

 .اخلطية

ال تعترب إساءة الستعمال املأجور ممارسة املستأجر صاحب املهنة احلرة ملهنته يف قسم من املأجور املخصص لسكنه ألسباب 
أمنية اضطرتّه لرتك مقر ممارسة مهنته، ويف هذه احلالة ال حيق للمالك مطالبة املستأجر �ي تعويض كما ال جيوز للمستأجر 

 عنها يف حاالت االسرتداد.مطالبة املالك �ي تعويض إضايف 

ال تعترب إساءة الستعمال املأجور التجهيزات اليت يقيمها املستأجر على نفقته شرط أن ال تضّر مبتانة البناء. ويعترب من هذا 
أجور القبيل أعمال تركيب املصعد وخزان املياه أو �مني التدفئة أو التربيد أو املاء الساخن. كما ال تعترب إساءة إلستعمال امل

األعمال العائدة لتأهيل املأجور أو مداخل البناء والالزمة حلاجات املعّوق املقيم فيه وفق معايري احلد األدىن لألبنية واملنشآت 
 سنداً للقانون املتعلق حبقوق األشخاص املعّوقني، شرط أن تكون هذه األعمال ممكنة فنياً وأن ال تضّر مبتانة البناء.

خرفة والديكور السطحية البسيطة وتركيب وحدات التربيد والتدفئة الفردية، على املستأجر الذي يرغب يف Xستثناء أشغال الز 
اإلفادة من أحكام هذه املادة أن يستحضر املؤجر أمام قاضي األمور املستعجلة الستئذانه �ن جيري األعمال اليت يرغب يف 

 تقدير قانونيتها ومالءمتها. إجرائها واليت جيب عليه حتديدها، لتمكني احملكمة من

على املستأجر أن يعقد �مينًا يتحمل وحده نفقاته ضد مجيع املخاطر اليت ميكن أن تنتج عن األشغال اليت يقوم �ا ونفقات 
األعمال املذكورة آنفًا ونفقات إعادة احلال إىل ما كانت عليه يف أقسام البناء اليت تكون قد تضررت بسبب األعمال دون أن 

 .كون له احلق Xلرجوع على املالك للمطالبة �ا أو بقسم منها سواء أثناء إشغاله املأجور أو بتاريخ انتهاء هذا األشغالي

 ال تدخل قيمة التحسينات احلاصلة من جراء األعمال املذكورة يف هذه الفقرة يف حساب تعويض االسرتداد.

دون موافقة املؤجر اخلطية، ويف هذه احلالة  إذا تنازل عن املأجور أو أّجره كليًا أو جزئياً   -ج 
 يقتضي إدخال املستأجر الثانوي أو املتنازل له يف احملاكمة.



إذا أنشأ املستأجر بناء للسكن، أو شغر له، أو متّلك بناء شاغرًا ميلك ثالثة أرXعه على   - د 
يف املدينة أو  األقل ويكون صاحلًا ومالئمًا لسكنه ومعادًال ملستوى املأجور الذي يشغله

 القرية عينها، أو يف مكان ال يبعد عن املأجور أكثر من عشرة كيلومرتات خطاً شعاعياً.

يف هذه احلاالت، يعترب الزوج والزوجة واألوالد القاصرون املقيمون مع املستأجر وكذلك أوالد املستأجر الراشدون الذين هم 
ه الفقرة ما مل تتوافر يف وضع األوالد حالة الضرورة العائلية املنصوص على عاتقه، يف حكم الشخص الواحد لتطبيق أحكام هذ

من هذا القانون، شرط اإلقامة الفعلية يف مهلة ال تتجاوز السنة من Vريخ إجناز البناء أو  32عليها يف الفقرة (أ) من املادة 
 التملك أو الشغور واالستمرار يف السكن ملدة ثالث سنوات على األقل.

من أحكام هذه الفقرة احلالة اليت يتملك فيها املستأجر أو من يعترب معه يف حكم الشخص الواحد، شقة الستعماهلا  تستثىن 
كمكتب جتاري أو سياحي أو ملمارسة مهنة من املهن ويستعملها فعليًا هلذه الغاية خالل ستة أشهر من Vريخ التملك 

 .قلويستمر يف االستعمال عينه ملدة ثالث سنوات على األ

 إذا ترك املأجور مدة سنة بدون انقطاع وذلك رغم استمراره يف دفع بدل اإلجيار.  -ه 

 يستثىن من أحكام هذا البند اللبنانيون املوظفون واملستخدمون يف البعثات اللبنانية الرمسية يف اخلارج.

 يكن له إذا ترك املأجور مدة ستة أشهر بدون انقطاع وكان مدينًا بشيء من البدالت ومل  - و 
مقام معروف من املالك يبّلغ فيه اإلنذار Xلدفع أو مل خيرت مقامًا يف لبنان يبّلغ فيه هذا 
اإلنذار يعينه للمؤجر مبوجب كتاب أو بطاقة بريدية مكشوفة مضمونة مع إشعار 

 Xالستالم وفقا ألصول التبليغ املنصوص عليها يف الفقرة (أ) من هذه املادة.

ملستأجر غري اللبناين املأجور فعليًا ملدة ستة أشهر دون انقطاع رغم دفعه إذا مل يشغل ا  -ز 
 البدالت.

 

 يعفى املستأجر اخلاضع ألحكام هذا القانون الذي يتمّلك املسكن الذي يشغله: -35املادة 

 من رسوم الفراغ والتأمني وفك التأمني املتعلقة Xملسكن الذي يشغله.  -1

 لى العقود واملستندات واملعامالت املنظمة مبناسبة شراء املسكن املذكور.من رسم الطابع املتوجب ع  -2

 من ضريبة األمالك املبنية املتوجبة على املسكن املذكور وذلك ملدة عشر سنوات تلي Vريخ الشراء.  -3

الطابع على مجيع املعامالت  كما يسرتد املالك يف هذه احلال كافة الرسوم القانونية املتوجبة على معاملة إفراز البناء، ومن رسم
والعقود اليت جيريها هلذه الغاية على أن يربز إىل وزارة املالية، خالل مهلة ثالثة أشهر من Vريخ إجناز هذه املعاملة املستندات 
 اليت تثبت بيع املسكن من شاغله. على أن تكون نسبة اإلسرتداد موازية لنسبة ما يبيعه من الوحدات السكنية اليت جرى

 فرزها.

 



يستفيد من اإلعفاءات املنصوص عليها يف املادة السابقة، Xلنسبة للمسكن الذي يتملكه، املستأجر الذي خيلي  - 36املادة 
 املأجور خالل الفرتة املمددة وفق أحكام هذا القانون.

 

) من هذا القانون، تعطى 15مع مراعاة التواريخ احملددة لتحرير عقود اإلجيار املنصوص عليها يف املادة ( -37املادة 
األفضلية يف منح القروض السكنية من قبل كل من مصرف اإلسكان واملؤسسة العامة لإلسكان للمستأجرين اخلاضعني 

 ألحكامه.

 

 الباب الثالث

  السكنية غري األماكن إجيار عقود

 

دد عقود إجيار األماكن غري السكنية حلني نفاذ قانون خاص ينظم عالقة املالك Xملستأجر يف هذه العقود، مت -38املادة 
 .31/12/2018حىت Vريخ  23/7/1992املعقودة قبل 

خالل هذه املدة ترتبط بدالت اإلجيار إعتبارًا من Vريخ نفاذ هذا القانون وتزاد سنوً} بنسبة تعادل معدل التضخم السنوي 
 %).5سابقة على أن ال تتجاوز الز}دة اخلمسة Xملئة (وفقاً للمؤشر الرمسي الصادر عن إدارة اإلحصاء املركزي يف السنة ال

 

 يستفيد من التمديد يف حال وفاة املستأجر أو تركه املأجور: -39املادة 

 أوًال: فيما يتعلق Xألماكن املؤجرة لغا}ت جتارية أو صناعية:

 ورثة املستأجر حىت الدرجة الثالثة أو بعضهم حسب االتفاق فيما بينهم.  -1

 املستأجر الثابتة شراكتهم بتاريخ عقد اإلجيار أو بتاريخ سابق. شركاء  -2

(املتعلق Xملؤسسة  11/1967وما يليها من املرسوم االشرتاعي الرقم  5املستفيدون من أحكام املادة   -3
 التجارية).

 ليه تلك املؤسسة.ويف هذه احلالة متدد إجارة األمكنة املخصصة الستثمار املؤسسة التجارية وتنتقل إىل من تنتقل إ

 من قانون التجارة الربية. 8و 7و 6تعترب جتارية أو صناعية األماكن املؤجرة للغا}ت املعددة يف املواد 

 ½نياً: فيما يتعلق Xألماكن املؤجرة ملمارسة مهنة حرة منظمة بقانون:

نة حرة منظمة ورثة املستأجر أو بعضهم حسب االتفاق فيما بينهم شرط أن ميارس الوريث أي مه  -1
 بقانون.

كل من آل إليه املأجور عن طريق التنازل من املستأجر أو من ورثته شرط أن ميارس املتنازل له أي مهنة   -2
حرة منظمة بقانون وعلى أن جيري التنازل يف حال وفاة املستأجر يف مهلة ال تتعدى السنتني من Vريخ 

 الوفاة.



خص واحد ممن ميارسون مهنة حرة وتويف أحدهم وليس بني ورثته من ميارس مهنته إذا كان املأجور مشغوًال من أكثر من ش
عينها، حيل شركاؤه حمله يف اإلجيار بشروط العقد ذا�ا، لقاء تعويض للورثة يعادل عشرة أضعاف حصة املتويف يف بدل اإلجيار 

 السنوي املعمول به بتاريخ الوفاة.

 ر ألي سبب كان فيحل حمله شركاؤه بشروط العقد عينها.أما يف حال ترك املستأجر الشريك للمأجو 

 :½لثاً: فيما يتعلق Xألماكن األخرى

 زوج وأصول وفروع املستأجر، أو بعضهم حسب االتفاق فيما بينهم شرط أن ميارسوا املهنة عينها.  -1

 شركاء املستأجر الثابتة شراكتهم بتاريخ عقد اإلجيار أو بتاريخ سابق.  -2

) آنفا 1إليه املأجور عن طريق التنازل من املستأجر أو من الورثة الوارد ذكرهم يف الفقرة ( كل من آل  -3
شرط أن ميارس املتنازل له املهنة عينها، على أن جيري التنازل رمسيًا لدى الكاتب العدل يف حال وفاة 

 املستأجر يف مهلة ال تتعدى السنة من Vريخ الوفاة.

 ) من هذا القانون.42جيار وفقاً ألحكام املادة (حيق للمالك مضاعفة بدل اإل

 يعترب مجيع األشخاص املستفيدين من التمديد مبوجب أحكام هذه املادة متكافلني متضامنني جتاه املؤجر يف تنفيذ موجبا�م.

 

ج) و(ه) يسقط حق املستأجر يف التمديد، يف األماكن غري السكنية، وفقًا ألحكام الفقرات (أ) و(ب) و( -40املادة 
 ) من هذا القانون، أو إذا أحدث تغيريا يف وجهة استعمال املأجور كما حددت يف عقد اإلجارة.34و(و) و(ز) من املادة (

 

) من 32ملالك العقار املؤجر لغري السكن احلق Xسرتداد املأجور وفقًا ألحكام الفقرتني (ب) و(ج) من املادة ( -41املادة 
إىل التعويض احملدد يف هذه املادة تعويض آخر عن اخلسارة اليت يتعرض هلا  الك Xإلضافةهذا القانون ويرتتب على امل

 املستأجر من جراء اإلخالء (كبدل اخللو وخسارة املوقع والزXئن وتوقف األعمال وغريها).

 يف حال توافر شروطها. من هذا القانون املتعلقة Xلتعويض اإلضايف 33تطبق على املالك الذي اسرتد مأجوره أحكام املادة 

 

 تضاعف مرة واحدة بدالت اإلجيارات يف احلاالت اآلتية: -42املادة 

عن األماكن املؤجرة لشخص طبيعي أو معنوي يكون أو يصبح مالكًا أبنية أو حصصًا شائعة يف أماكن يزيد   -أ 
 يشغله. نصيبه من جمموع بدالت إجيارها الفعلية عن عشرة أمثال بدل إجيار املأجور الذي

من أجل إحتساب هذه البدالت، يعترب الزوج والزوجة واألوالد املقيمون مع املستأجر يف حكم الشخص الواحد، وال حيق 
 للمالك أن يطلب هذه املضاعفة من مستأجر واحد أو من حيل حمله حبكم هذا القانون إال مرة واحدة.

، 160/1992طالب Xلبدل العادل يف ظل القانون الرقم ال يستفيد من أحكام هذه الفقرة املالك الذي سبق له أن 
 واستفاد من هذه املضاعفة.

عن اإلجيارات املعتربة عنصرًا من عناصر املؤسسة التجارية واليت جيري عليها عقد تفرغ أو عقد إدارة حرة وفقًا   -ب 



 وذلك طيلة فرتة اإلدارة احلرة. 11/1967ألحكام املرسوم االشرتاعي الرقم 

من البند  2ن األماكن املؤجرة ملمارسة مهنة حرة منظمة بقانون يف حال التنازل عنها وفقًا ألحكام الفقرة ع  -ج 
 ) من هذا القانون.39½نياً من املادة (

 

 الباب الرابع

  اإلجيار عقود جلميع مشرتكة أحكام

 

 -43املادة 

الف أن يدفع بدل اإلجيار مشاهرًة للمستأجر بعد انقضاء مدة العقد األساسي Xلرغم من كل إتفاق خم  -1
 لألجور بتاريخ استحقاق هذا البدل. وسلفاً إذا كان بدل اإلجيار الشهري يتجاوز نصف احلد األدىن

 ال حيكم على املستأجر Xإلسقاط من حق التمديد:  -2

ن املهلة القانونية إذا أرسل البدالت إىل املؤجر بواسطة حوالة بريدية بكتاب مضمون مع إشعار Xالستالم ضم  -أ 
 إىل حمل إقامة املؤجر.

إذا أودع ضمن املهلة القانونية البدالت لدى الكاتب العدل الذي يعمل يف القضاء أو املدينة اللذين يقع   -ب 
 املأجور ضمن نطاق أي منهما. 

 مته.وعلى الكاتب العدل أن يقوم ·بالغ املؤجر على عنوانه األخري مضمون اإليداع ودعوته لقبض قي

 

لكل من املالك واملستأجر تنفيذ احلكم القاضي Xالسرتداد، وإذا مل يعمد املالك إىل تسديد ما يتوجب عليه من  -44املادة 
قيمة التعويض يف دائرة التنفيذ، بعد إنذاره من قبلها، يُلزم بتعويض إضايف قدره إثنان Xملئة شهر}ً من قيمة التعويض، غري قابل 

 ويُنّفذ وُحيّصل مباشرًة بواسطة دائرة التنفيذ.للتعديل، ُحيسب 

 

 يقصد Xلنفقات املشرتكة الواردة يف هذا القانون: -45املادة 

 نفقات اخلدمات املشرتكة وهي:  -1

نفقات استهالك أو إنتاج التيار الكهرXئي، العائدة لسكن البواب واملصعد وسائر األقسام املشرتكة يف البناء   -أ 
 حبكمها يف البناء غري املفرز.املفرز وما هو 

 نفقات �مني املياه الباردة مبا يف ذلك املستخرجة من اآلXر االرتوازية واملياه الساخنة والتدفئة والتربيد.  -ب 

إىل الز}دات مبا فيها التدرج والضمائم والتعويضات القانونية  لألجور، Xإلضافة أجر البواب املوازي للحد األدىن  -ج 
كات املتوجبة للصندوق الوطين للضمان االجتماعي وتعويض ®اية اخلدمة. وال يدخل يف حساب األجر واالشرتا 

 بدل املسكن.



 نفقات الصيانة وهي:  -2

نفقات صيانة البناء والطرش والدهان واإلصالحات املتعلقة �جهزة �مني املياه والتربيد والتدفئة ومتديدا�ا املشرتكة وXملصعد 
 إحدى شركات الضمان. وبتأمينه لدى

 نفقات إعادة التجهيز وهي:  -3

نفقات إعادة جتهيز البناء Xآلالت واملعدات اليت تؤمن اخلدمات املشرتكة، وتعترب حبكم نفقات إعادة التجهيز نفقات جتديد 
 املظهر اخلارجي للبناء واألقسام املشرتكة أو ما هو حبكمها.

 

(عشرون Xملئة) من ÷ 20ل املستأجر كافة النفقات املشرتكة، يتحّمل املالك نسبة ما مل يكن مثة اتفاق حيمِّ  -46املادة 
(مخسة Xملئة) من جمموع بدالت إجيار األمكنة اليت ÷ 5نفقات اخلدمات املشرتكة والصيانة شرط أن ال تتجاوز مسامهته 

اء كانت شاغرة أو مشغولة من املالك أو تستفيد من هذه اخلدمات، ويوزع الباقي على الوحدات اليت يتألف منها البناء سو 
 سواه.

 ترتتب نفقات جتديد املظهر اخلارجي للبناء واألقسام املشرتكة أو ما هو حبكمها إذا فرضت اإلدارة املختصة إجراءها.

 تؤخذ Xإلعتبار مساحة كل مأجور عند توزيع حصص املسامهة بني الشاغلني.

عمال أو قيمتها أو توزيع حصص املسامهة يفصل فيه قاضي األمور املستعجلة كل خالف ينشأ بني الفرقاء بشأن جدوى األ
 وفقاً لألصول املتبعة لديه مبوجب قرار معجل التنفيذ على أصله.

 

 ال حيق للمؤجر االمتناع عن تقدمي اخلدمات املشرتكة اليت اعتاد تقدميها واليت اتفق عليها أساساً يف عقد اإلجيار. -47املادة 

ت هذه اخلدمات تشمل التدفئة أو التربيد أو املياه الساخنة، على املؤجر أن يؤمن التدفئة الكافية بصورة منتظمة من فإذا كان
 تشرين األول من السنة عينها. 15آذار من السنة الثانية والتربيد من أول حزيران حىت  31تشرين الثاين حىت  15

 سنة، كل ذلك ما مل يكن يف العقد اتفاق خمالف.أما املياه الساخنة فعليه تقدميها طيلة أ}م ال

إذا مل يؤّد املالك بدون مسوّغ شرعي كل أو بعض اخلدمات املتفق عليها أو املتوجبة قانوً= يرتتب للمستأجر، بعد التحقق من 
أال يزيد  ذلك بواسطة خبري يعينه قاضي األمور املستعجلة دون استيفاء أي رسم، تعويض يساوي بدل إجيار شهرين، على

 جمموع التعويض احملكوم به، يف السنة التأجريية الواحدة، عن بدل إجيار أربعة أشهر.

 

 -48املادة 

للمؤجر أن يطلب من املستأجر مرة واحدة يف السنة سلفة على احلساب لتأمني النفقات املشرتكة   -1
أجرين تعيني أحدهم مما دفعه عن السنة السابقة، ويف هذه احلالة حيق للمست %75توازي نسبة 

 لإلشراف على عملية إنفاق هذه السلفة.

على املؤجر أن ينظم سنوً} حساXً تفصيليًا للنفقات وتوزيعًا هلا بينه وبني املستأجرين، مبينًا حصة   -2



مسامهة كل منهم ويبّلغه إليهم ويكون من حق كل منهم االطالع على الفواتري املثبتة هلذه النفقات 
 ها على نفقته عند االقتضاء لإلعرتاض على صحتها إذا شاء.وطلب صورة عن

يعترب �ّخر املستأجر عن دفع السلفة أو عن دفع حصته املستحقة من املسامهة السنوية بعد احملاسبة   -3
النهائية مبثابة التأخر عن دفع بدالت اإلجيار وينتج املفاعيل املنصوص عليها يف الفقرة (أ) من املادة 

 ا القانون على أن يكون اإلنذار مرفقاً بصورة عن مجيع املستندات املثبتة للنفقات.) من هذ34(

 

 -49املادة 

خالفًا لكل نص أو اتفاق سابق، يتحمل املستأجر كامل نفقات االصالحات غري املشرتكة اخلاصة   -1
 Xملأجور.

إلشغاهلا من قبل املالك  كل اتفاق خطي جيري بني شاغلي ثالثة أرXع االقسام املعدة لإلجيار أو  -2
 بشأن إعفاء املالك من �دية كل أو بعض اخلدمات املشرتكة يكون ملزماً للمالك وجلميع املستأجرين.

 

تناط Xلقاضي املنفرد املدين صالحية النظر للفصل يف مجيع دعاوى اإلجيار ويف مجيع الطلبات والدفوع اليت  - 50املادة 
 السنوي.تالزمها مهما بلغ بدل اإلجيار 

تعني جلسة احملاكمة األوىل يف دعاوى اإلجيارات دون التقيد مبهل تبادل اللوائح، وال يقبل احلكم االبتدائي الصادر يف دعاوى 
 468إجيار العقارات املبنية اخلاضعة هلذا القانون أً} من طرق املراجعة العادية واالستثنائية سوى اإلعرتاض يف حدود املادة 

احملاكمات املدنية واالستئناف خالل مهلة مخسة عشر يوما من Vريخ تبلغه، وال يقبل احلكم اإلستئنايف أي  من قانون أصول
 من قانون أصول احملاكمات املدنية. 657طريق من طرق املراجعة العادية أو االستثنائية سوى اإلعرتاض يف حدود املادة 

تعارض بينه وبني احلكم االبتدائي جلهة اإلسقاط من حق التمديد فقط.  إال أن احلكم االستئنايف يقبل التمييز إذا كان مثة
 أ}ً كان القانون الذي اعتمد يف هذه األحكام. 1/1/1987ويسري ذلك على األحكام االستئنافية الصادرة إعتباراً من 

جلة اليت ال يتصدى الفصل فيها إىل يبقى قضاء العجلة يف نطاق أحكام القانون العام صاحلاً للنظر يف القضا} الطارئة واملستع
 أساس النزاع.

 

وما يليها من قانون أصول احملاكمات املدنية املتعلقة بتنفيذ االستناد والتعهدات  847تطبق أحكام املادة  - 51املادة 
عن البلدية أو اخلطية لتحصيل البدالت املعينة يف عقود اإلجيار. ميكن إعتماد عقد اإلجيار األساسي مرفقًا ·فادة صادرة 

 اإلدارة املختصة تثبت جتديد تسجيل العقد.

من قانون أصول احملاكمات املدنية، إن االعرتاض ال يوقف التنفيذ ما مل تقرر احملكمة املختصة  852خالفًا ألحكام املادة 
 خالف ذلك، لقاء كفالة أو بدو®ا.

 



خذ احملكمة Xالعتبار النفقات الضرورية اليت يكون املستأجر يف مجيع حاالت االسرتداد واإلسقاط من التمديد � -52املادة 
 قد حتّملها شخصياً إلجراء أعمال الرتميم يف املأجور املسرتد وكذلك املدة اليت انقضت على أعمال الرتميم.

 

 -53املادة 

شاءات يقصد Xلعقد ذي البدالت اهلالكة العقد الذي مبوجبه جييز مالك العقار لشخص آخر إقامة إن  -1
أو أبنية على العقار املذكور من ماله اخلاص لقاء استثمارها مدة من الزمن لقاء بدالت حمددة يف 

 العقد.

وما بعد لألحكام  23/7/1992ختضع عقود اإلجيار ذي البدالت اهلالكة املعقودة اعتبارًا من   -2
ت أو األبنية مع أشخاص ½لثني وكذلك عقود اإلجيار اليت أجراها املستثمر على اإلنشاءا الواردة فيها.

 على أن ال تتعدى مد�ا مدة العقد األساسي.

مدة ثالث سنوات إبتداًء من  23/7/1992متدَّد عقود اإلجيار ذي البدالت اهلالكة املعقودة قبل   -3
Vريخ العمل �ذا القانون إذا كانت املدة األساسية قد انتهت قبل العمل به. وإذا كانت مد�ا 

 ة مل تنته بعد فيبقى معموًال �ا حلني انتهاء هذه املدة.األساسي

ألحكام هذا  23/7/1992ختضع عقود اإلجيار املعقودة بني املستمثر واألشخاص الثالثني قبل   -4
 القانون.

، فإن 23/7/1992إذا كان املستثمر يشغل البناء أو أي قسم منه وكان اإلشغال يعود إىل ما قبل   -5
 ستأجراً وتسري عليه أحكام هذا القانون.املستثمر يعترب م

 

خالفًا ألي نص أخر، ال تعترب Xطلة عقود اإلجيارات املتعلقة �ماكن حتوي خمالفات لقوانني البناء أو التنظيم  - 54املادة 
 املدين إال إذا كانت هذه املخالفات غري قابلة للتسوية مبوجب القوانني النافذة.

فإن احلكم ·خالء املستأجر ال ينفذ إال Xلتالزم مع إزالة املخالفة من قبل املؤجر ولقاء تعويض يدفع إال أنه يف احلالة األخرية 
 للمستأجر وفق أحكام االسرتداد للهدم املنصوص عليها يف هذا القانون.

 

حكام القوانني اليت من هذا القانون تبقى الدعاوى املقامة قبل Vريخ العمل به خاضعة أل 22مع مراعاة املادة  - 55املادة 
 أقيمت يف ظلها.

 

 اخلامس الباب

  خمتلفة أحكام

 



 V24/7/1996ريخ  539يعطى املستأجر املشمول �حكام الفقرة (د) من املادة السابعة من القانون رقم  - 56املادة 
 ار التملكي.وتعديالته (إنشاء املؤسسة العامة لإلسكان) األفضلية املطلقة يف اإلشرتاك Xلنظام اخلاص Xإلجي

 

حتدد عند اإلقتضاء دقائق تطبيق أحكام هذا القانون مبراسيم تتخذ يف جملس الوزراء بناًء على اقرتاح وزيري العدل  - 57املادة 
 واملالية.

 

  ينشر هذا القانون يف اجلريدة الرمسية ويعمل به بعد ستة أشهر من Vريخ نشره. -58املادة 
 


