
 

 

 اجيار العقارات املبنية

 

 22/7/1992صادر يف  - 160قانون رقم 

 

 
 5/11/1998 تارٌخ 721 وذلك وفقا للمرسوم 30/6/1999مدد العمل بهذا القانون حتى تارٌخ 
 26/5/2000 تارٌخ 206 وذلك وفقا للقانون 30/6/2001ثم مدد العمل به مجددا حتى تارٌخ 
 12/12/2002 تارٌخ 494 وذلك وفقا للقانون 30/6/2003ثم مدد العمل به مجددا حتى تارٌخ 
 16/7/2003 تارٌخ 526 وذلك وفقا للقانون 31/12/2003ثم مدد العمل به مجددا حتى تارٌخ 
 30/1/2004 تارٌخ 557 وذلك وفقا للقانون 30/6/2004ثم مدد العمل به مجددا حتى تارٌخ 

 

 
 اقر مجلس النواب

 :وٌنشر رئٌس الجمهورٌة القانون التالً نصه
 
 

 صدق مشروع القانون المتعلق باٌجار العقارات المبنٌة الوارد الى مجلس النواب -مادة وحٌدة 

 .، كما عدلته اللجان النٌابٌة المشتركة1991تشرٌن االول 14 تارٌخ 1798بالمرسوم رقم 
 .وٌعمل بهذا القانون فور نشره

 
 1992 تموز 22بٌروت فً       
 الٌاس الهراوي: االمضاء      

 

 

 قانون اجيار العقارات املبنية

 

 

 

 احكام عامة- الباب االول 

 

 

 

 تخضع الحكام هذا القانون جمٌع عقود اٌجار العقارات المبنٌة المعقودة قبل صدوره -1المادة 



 .وٌفهم بعبارة عقود االٌجارات حٌثما ترد فً هذا القانون عقود اٌجار العقارات المبنٌة
 
 

 : تستثنى من احكام هذا القانون-2المادة 

 
 .عقود اٌجار االراضً الزراعٌة والمبانً التابعة لها- أ
 

 .عقود االٌجار الموسمٌة العائدة الماكن االصطٌاؾ واالشتاء- ب
 

العقود التً بموجبها تقدم الشركات او المؤسسات التجارٌة والصناعٌة واصحاب البناٌات وبشكل - ج
 .عام ارباب العمل، اماكن لسكن اجرائهم مجانا او ببدل

 
 : والتً تتوافر فٌها المواصفات اآلتٌة25/3/1974عقود اٌجار الفٌالت المنشأة بعد - د
 

ان تكون مؤلفة من طابق واحد او اكثر ومؤجرة لمستأجر واحد ولها حدٌقة ومراب وجهاز - 
للتدفئة وجهاز خاص ٌؤمن المٌاه الساخنة وان كان المستأجر ٌتحمل نفقات تأمٌنها شرط توافر 

 .هذه المواصفات بتارٌخ بدء االٌجار االساسً
 

اذا لم ٌرؼب المالك فً تجدٌد عقد الفٌال المستثنى، علٌه ان ٌعلم المستأجر بذلك قبل ثالثة اشهر 
على االقل من انتهاء مدة العقد وذلك بموجب بطاقة برٌدٌة مكشوفة مضمونة مع اشعار باالستالم 

او بموجب كتاب بواسطة الكاتب العدل، وان ٌدفع له تعوٌضا مقطوعا ٌعادل ستة اضعاؾ بدل 
واذا لم ٌقم المالك باالعالم الوارد فً الفقرة الثانٌة اعاله اعتبرت االجارة . اٌجار السنة االخٌرة

 .ممددة لسنة جدٌدة
 

 .اشؽال االمالك العمومٌة للدولة والبلدٌات- هـ
 
 .عقود اٌجار االماكن المفروشة المصنفة سٌاحٌا- و
 
 

 بالرؼم من كل اتفاق سابق مخالؾ، ومع مراعاة االستثناءات المحددة فً المادة الثانٌة -3المادة 

 ضمن الشروط واالحكام الواردة فً هذا القانون، عقود 31/12/1995من هذا القانون تمدد لؽاٌة 

 .اٌجار العقارات المبنٌة المعقودة او الممددة قبل صدوره
ٌسري التمدٌد سنة فسنة لمصلحة المستأجر، وٌحق لهذا االخٌر ان ٌتنازل عن حقه فٌه على ان ٌعلن 

رؼبته بعدم التمدٌد قبل شهرٌن على االقل من انتهاء السنة الممددة وذلك بموجب بطاقة برٌدٌة 
 .مكشوفة مضمونة مع اشعار باالستالم ٌوجهها الى المؤجر او بموجب كتاب بواسطة الكاتب العدل

 وتارٌخ العمل بهذا القانون نافذ المفعول، 1/1/1987ٌبقى التنازل عن الحق بالتمدٌد الحاصل بٌن 
 .كما ٌبقى نافذ المفعول التنازل عن الحق بالتمدٌد الحاصل فً ظل القوانٌن السابقة

 

 



 اجيار االماكن السكنية- الباب الثاين 

 

 

 

  . تعتبر بمثابة اماكن سكنٌة االماكن المؤجرة، بعقد واحد، للسكن ولؽٌر السكن-4المادة 

 
 

 .24/5/1994 تارٌخ 336 معدلة وفقا للقانون -5المادة 

فً حال وفاة المستأجر او تركه المأجور، ٌحل حكما محله فً االستفادة من عقد االٌجار االساسً 
 :او الممدد عند االقتضاء بكافة شروطه االخٌرة او المعدلة بحكم القانون

 
زوج المستأجر واصوله واوالده فقط الذٌن ٌقٌمون معه فً المأجور ما عدا من سبق ان ترك - أ

 .المأجور وشؽل مسكنا اخر
 

انسباؤه الذٌن دخلوا معه الى المأجور عند بدء تنفٌذ االجارة وكانوا ال ٌزالون مستمرٌن فً - ب
 .اشؽاله بدون انقطاع 

 
 

 .24/5/1994 تارٌخ 336 معدلة وفقا للقانون -6المادة 

 :فً البدالت
 
 والتً انتهت مدتها 1/1/1987 بدالت االٌجار المعقودة قبل 23/7/1993تضاعؾ اعتبارا من - أ

 : على النحو االت1/1/1988ًالتعاقدٌة االولى قبل 
 

 .مئة وخمسة وستٌن ضعفا (165: )1/1/1954االٌجارات المعقودة قبل : اوال
 

 : ضمنا31/12/1961 حتى 1/1/1954االٌجارات المعقودة اعتبارا من : ثانٌا
 .مئة وثالثٌن ضعفا (130)
 

مئة واثنً  (112):  ضمنا31/12/1966 حتى 1/1/1962االٌجارات المعقودة اعتبارا من : ثالثا
 .عشر ضعفا

 
ثالثة  (83):  ضمنا31/12/1972 حتى 1/1/1967االٌجارات المعقودة اعتبارا من : رابعا

 .وثمانٌن ضعفا
 

تسعة  (59):  ضمنا31/12/1978 حتى 1/1/1973االٌجارات المعقودة اعتبارا من : خامسا
 .وخمسٌن ضعفا

 



اثنٌن  (42):  ضمنا31/12/1982 حتى 1/1/1979االٌجارات المعقودة اعتبارا من : سادسا
 .واربعٌن ضعفا

 
اربعة  (24):  ضمنا31/12/1984 حتى 1/1/1983االٌجارات المعقودة اعتبارا من : سابعا

 .وعشرٌن ضعفا
 

ثمانٌة عشر  (18):  ضمنا31/12/1985 حتى 1/1/1985االٌجارات المعقودة اعتبارا من : ثامنا
 .ضعفا

 
اثنً عشر  (12):  ضمنا31/12/1986 حتى 1/1/1986االٌجارات المعقودة اعتبارا من : تاسعا
 .ضعفا

 
 او التً 1/1/1987 بدالت االٌجار المعقودة اعتبارا من 23/7/1992تضاعؾ اعتبارا من - ب

 : على النحو االت31/12/1987ًتنتهً مدتها التعاقدٌة االولى بعد 
 

 .1/1/1988االٌجارات التً انتهت مدتها التعاقدٌة االولى قبل - 
 .اربعة اضعاؾ (4)
 

:  ضمنا19/12/1988 ضمنا و 1/1/1988االٌجارات التً انتهت مدتها التعاقدٌة االولى بٌن - 
 .ثالثة اضعاؾ (3)
 

:  ضمنا29/6/1989 ضمنا و 20/12/1988االٌجارات التً انتهت مدتها التعاقدٌة االولى بٌن - 
 %.30ضعفان و  (2,3)
 

:  ضمنا31/12/1990 ضمنا و 30/6/1989االٌجارات التً انتهت مدتها التعاقدٌة االولى بٌن - 
 %.70ضعؾ واحد و  (1,7)
 

:  ضمنا31/12/1991 ضمنا و 1/1/1991االٌجارات التً انتهت مدتها التعاقدٌة االولى بٌن - 
 %.30ضعؾ واحد و  (1,30)

من اجل احتساب المضاعفة ٌعتمد بدل االٌجار الذي كان متوجبا على المستأجر بتارٌخ 
، بالنسبة للعقود المحددة فً البند أ من هذه المادة كما ٌعتمد بدل االٌجار الذي كان 31/12/1986

- ب-متوجبا على المستأجر بتارٌخ انتهاء المدة التعاقدٌة االولى بالنسبة للعقود المحددة فً البند 
 20/82من هذه المادة وتؤخذ بعٌن االعتبار الزٌادة الرضائٌة الحاصلة بعد العمل بالقانون الرقم 

المعدل بحٌث ٌبقى ما زاد منها على الزٌادة القانونٌة حقا مكتسبا للمؤجر وما نقص عنها ٌتوجب 
 .على المستأجر دفعه

 
وتعتبر رضائٌة لتطبٌق احكام هذا البند، كل زٌادة على المستأجر وال ٌكون ملزما بادائها وفقا 

 .للقانون، وال ٌعتبر التنازل الرضائً عن التخفٌضات القانونٌة السابقة بمثابة زٌادة رضائٌة
وعندما ٌشمل عقد االٌجار اقساما بدأت اٌجاراتها بتوارٌخ مختلفة ٌجزأ لبدل لتحدٌد المضاعفة 

 .تبعا لتارٌخ بدء جارة كل منها



 
من هذه المادة " ب " ، " أ "  وبعد المضاعفة الوارد ذكرها فً البندٌن 23/7/1992اعتبارا من - ج

ترتبط وتزاد تباعا بدالت االٌجار بنسبة تعادل نصؾ نسبة الزٌادة الطارئة فً كل مرة على  الجزء 
االول من الراتب المحددة فً المراسٌم المتعلقة بزٌادة ؼالء المعٌشة وتحدٌد اجور المستخدمٌن 

 .والعمال وذلك اعتبارا من تارٌخ العمل بكل زٌادة
 
من هذه المادة من تارٌخ نفاذ " ب "و " أ " تستحق الزٌادات المنصوص علٌها فً البندٌن - د

 . من دون اي مفعول رجع22/7/1992ً تارٌخ 160/92القانون الرقم 
 
 

 . التنازل عن االجارة والتأجٌر الثانوي-7المادة 

ال ٌجوز للمستأجر التنازل عن المأجور او تأجٌره كلٌا او جزئٌا اال بموافقة المالك الخطٌة 
 .وبالشروط التً ٌتفق علٌها

اذا تنازل المستأجر االصلً عن المأجور وكان مرخصا له بذلك صراحة فً عقد االٌجار االساسً 
او الممدد بحكم القانون، ٌستفٌد المتنازل لهم من التمدٌد القانونً وٌحلون محل المستأجر االصلً 

 .وتصبح عالقتهم مباشرة مع المالك
وفً حال التأجٌر الثانوي الكلً او الجزئً بموافقة المالك الصرٌحة فً العقد االساسً او الممدد، 

تبقى العالقة التأجٌرٌة محصورة بٌن المالك والمستأجر االصلً وتنتهً مدة االٌجار الثانوي بانتهاء 
 .مدة االٌجار االصلً

على المالك ان ٌدعو الى المحاكمة المستأجر الثانوي فً كل دعوى تقام بوجه المستأجر االصلً، 
وٌكون للحكم الصادر بوجه المستأجر االصلً قوة القضٌة المحكوم بها بوجه المستأجر الثانوي، 
على انه ٌحق للمستأجر الثانوي مطالبة المستأجر االصلً بالتعوٌض فً حال ثبوت سوء نٌة او 

 .خطأ او اهمال هذا االخٌر
 
 

  استرداد المأجور-8المادة 

 .24/5/1994 تارٌخ 336معدلة وفقا للقانون - أ: اوال
للمالك ان ٌطلب الجل سكنه او سكن احد اوالده استرداد المأجور السكنً شرط ان ٌثبت ضرورة 
عائلٌة تضطره الى استرداده، وان ال ٌكون هو او من ٌطلب االسترداد لمصلحتة مالكا مسكنا اخر 
مالئما وصالحا للسكن ؼٌر مشؽول ومعادال فً مستواه للمأجور المطلوب استرداده ضمن النطاق 

 .البلدي عٌنه او نطاق بلدي مجاور
وللمالك ان ٌطلب االسترداد لمأجور مالصق للمسكن الذي ٌقٌم فٌه اذا كانت الؽاٌة من االسترداد 

 .ضم المأجور المسترد لسكنه وجعله مسكنا مؤمنا لحاجات العائلة
 

للمالك صاحب المستشفى او المؤسسة التربوٌة او التعلٌمٌة او الخٌرٌة او المٌتم المؤجر قسم من - ب
عقاره او عقاراته المتالصقة، للسكن ان ٌسترد هذا القسم شرط اضافته الى االصل واستعماله 

 .الؼراض المؤسسة
 

للمالك ان ٌطلب استرداد المأجور الجل هدمه واقامة بناء جدٌد  مكانه وله من اجل اقامة - ج



انشاءات جدٌدة ان ٌطلب استرداد البناء القائم على السطح اذا كان هذا البناء ٌشؽل اقل من نصؾ 
 .المساحة التً ٌسمح قانون البناء بها او اذا اراد اقامة طابقٌن جدٌدٌن فاكثر

وٌشترط ان ٌكون استرداد البناء ضرورٌا من الناحٌة الفنٌة القامة االنشاءات الجدٌدة وللمالك الذي 
ٌرؼب بانشاء طابق فوق بنائه المؤجر ان ٌطلب استرداد القسم الضروري فنٌا القامة االنشاءات 

 .الجدٌدة
 
ٌتوجب على المالك طالب االسترداد وفقا للبنود أ و ب و ج اعاله ان ٌدفع للمستأجر تعوٌضا - د

خمسٌن % 50خمسة وعشرٌن بالمئة وان ال ٌزٌد عن % 25عادال تقدره المحاكم على اال ٌقل عن 
 .بالمئة من قٌمة المأجور

 
 .فً جمٌع حاالت االسترداد لقاء تعوٌض : ثانٌا

 .24/5/1994 تارٌخ 336معدلة وفقا للقانون 
ٌحدد مبلػ التعوٌض على اساس مقداره بتارٌخ صدور الحكم النهائً فً ضوء العناصر التقدٌرٌة 

 .المتوافرة فً الدعوى
وفً الدعاوى التً لم ٌصدر بها قرار مبرم ٌحدد التعوٌض وفقا الحكام القانون الذي اقٌمت الدعوى 

 .فً ظله على ان ال ٌتجاوز التعوٌض خمسٌن بالمئة من قٌمة المأجور بتارٌخ صدور الحكم النهائً
 
 

 ٌترتب على المالك الذي استرد مأجوره عمال باحكام هذا القانون ان ٌدفع الى المستأجر -9المادة 

تعوٌضا اضافٌا ٌعادل نصؾ قٌمة التعوٌض المقضً به دون ان ٌكون المستأجر ملزما باثبات 
 .الضرر الذي اصابه وذلك فً الحالتٌن المبٌنتٌن ادناه

 
اذا كان المأجور قد استرد وفقا الحدى الؽاٌتٌن المنصوص عنهما فً الفقرتٌن أ و ب من البند - 1

اوال من المادة الثامنة من هذا القانون ولم ٌستعمله المالك دون مسوغ مشروع وفقا للؽاٌة المطلوبة 
بمهلة سنة من تارٌخ االخالء او لم ٌستمر دون مسوغ مشروع فً استعماله على ذلك الوجه ثالث 

 .سنوات على األقل 
 
اذا كان المأجور قد استرد من اجل الهدم واعادة البناء وفقا للؽاٌة المنصوص عنها فً الفقرة ج - 2

من بند اوال من المادة الثامنة من هذا القانون ولم ٌشرع المالك بالبناء دون مسوغ مشروع بمهلة 
سنة من تارٌخ اخالء اخر مستأجر ولم ٌتممه فً مهلة ال تتجاوز الخمس سنوات من تارٌخ الشروع 
فً العمل بدون مسوغ مشروع او اذا استعمل المأجور المسترد لسكنه او لمنفعته الشخصٌة او اجره 

 .من الؽٌر خالل مهلة السنة المبٌنة اعاله
 
 

 .24/5/1994 تارٌخ 336 معدلة وفقا للقانون -10المادة 

 :االسقاط من حق التمدٌد
 :ٌسقط حق المستأجر بالتمدٌد وٌحكم علٌه او على من ٌحل محله قانونٌا باالخالء فً الحاالت اآلتٌة

 
اذا لم ٌدفع ما استحق علٌه من بدل االجارة وذلك خالل شهرٌن بعد تبلؽه بنفسه او بواسطة احد - أ



افراد عائلته الراشدٌن، المقٌمٌن معه انذار موجها الٌه بموجب بطاقة مكشوفة مضمونة مع اشعار 
باالستالم او بموجب كتاب موجه الٌه بواسطة الكاتب العدل او بموجب انذار صادر عن دائرة 

 .التنفٌذ وفقا لما نصت علٌه المادة الثانٌة والعشرون من هذا القانون
 

فً حال تعذر اجراء التبلٌؽات المشار الٌها فً الفقرة السابقة ٌتم التبلٌػ بواسطة النشر فً جرٌدتٌن 
محلٌتٌن ٌومٌتٌن ٌعٌنهما قاضً االمور المستعجلة بعد تثبته من تعذر التبلٌػ وذلك بناء على طلب 
المؤجر باستدعاء ال ٌخضع الي رسم او طابع من اي نوع كان وتلصق صورة االنذار على باب 

 .المأجور بواسطة مباشر وتسري مهلة الشهرٌن من تارٌخ حصول اخر معاملة نشر او لصق
وفً حال تعذر اجراء تبلٌػ االنذار الصادر عن دائرة التنفٌذ ٌتم التبلٌػ بواسطة النشر، وفقا 

 .لالصول عٌنها بموجب قرار ٌتخذه رئٌس دائرة التنفٌذ
 .ٌتحمل المستأجر نفقات هذه المعامالت

 
اذا اساء استعمال المأجور بان احدث فٌه تخرٌبا ؼٌر ناشئ عن االستعمال العادي او استعماله - ب

 .على وجه مضر ٌتنافى وشروط العقد دون موافقة المؤجر الخطٌة
ال تعتبر اساءة استعمال المأجور ممارسة المستأجر صاحب المهنة الحرة لمهنته فً قسم من 

المأجور المخصص لسكنه السباب امنٌة اضطرته لترك مقر ممارسة مهنته وفً هذه الحالة ال ٌحق 
للمالك مطالبة المستأجر بأي تعوٌض كما ال ٌجوز للمستأجر مطالبة المالك بأي تعوٌض اضافً 

 .عنها فً حاالت االسترداد
 

ال تعتبر اساءة استعمال المأجور التجهٌزات التً ٌقٌمها المستأجر على نفقته شرط ان ال تضر 
بمتانة البناء وٌعتبر من هذا القبٌل اعمال تركٌب المصعد وخزان المٌاه او تأمٌن التدفئة او التبرٌد او 

 .الماء الساخن
باستثناء اشؽال الزخرفة والدٌكور السطحٌة البسٌطة، على المستأجر الذي ٌرؼب فً االفادة من 

احكام هذه المادة ان ٌستحضر المؤجر امام قاضً االمور المستعجلة الستئذانه بان ٌجري االعمال 
 .التً ٌرؼب فً اجرائها والتً ٌجب علٌه تحدٌدها، لتمكٌن المحكمة من تقدٌر قانونٌتها ومالءمتها

ٌتحمل المستأجر او المستأجرون نفقات عقد تأمٌن ضد جمٌع المخاطر التً ٌمكن ان تنتج عن 
االشؽال التً ٌقومون بها ونفقات االعمال المذكورة آنفا ونفقات اعادة الحال الى ما كانت علٌه فً 
اقسام البناء التً تكون قد تضررت بسبب االعمال دون ان ٌكون لهم الحق بالرجوع على المالك 

 .للمطالبة بها او بقسم منها سواء اثناء اشؽالهم المأجور او بتارٌخ انتهاء هذا االشؽال
فً حساب تعوٌض  (ب)ال تدخل قٌمة التحسٌنات الحاصلة من جراء االعمال المذكورة فً هذا البند 

 .االسترداد وال فً حساب البدل العادل
 

اذا تنازل عن المأجور او اجره كلٌا او جزئٌا دون موافقة المالك الخطٌة او خالفا لعقد االٌجار - ج
 .االساسً او الممدد، وفً هذه الحالة ٌقتضً ادخال المستأجر الثانوي او المتنازل له فً المحاكمة

 
اذا كان المستأجر ٌشؽل عن طرٌق االٌجار ولؽٌر ضرورة عائلٌة اكثر من مأجور معد للسكن - د

فقط ال ٌفصل بٌنها اكثر من سبعة كٌلومترات خطا شعاعٌا، فعلٌه ان ٌحدد خالل مهلة ستة اشهر 
تبدأ من تارٌخ نفاذ هذا القانون التعدٌلً، المأجور الذي ٌرؼب باالستفادة من حق التمدٌد فٌه واذا لم 

 .ٌفعل، فٌعود للمحكمة ان تحدد المسكن الذي ٌسقط فٌه حق التمدٌد
 



اذا انشأ المستأجر بناء للسكن، او شؽر له، او تملك بناء شاؼرا ٌملك ثالثة ارباعه على االقل - هـ
وٌكون صالحا ومالئما لسكنه ومعادال لمستوى المأجور الذي ٌشؽله فً المدٌنة او القرٌة عٌنها، او 

فً مكان ال ٌبعد عن المأجور اكثر من سبعة كٌلومترات خطا شعاعٌا فً هذه الحاالت، ٌعتبر 
الزوج والزوجة واالوالد القاصرون المقٌمون مع المستأجر وكذلك اوالد المستأجر الراشدون الذٌن 

ما لم تتوافر فً وضع " هـ " و " د " هم على عاتقه، فً حكم الشخص الواحد لتطبٌق احكام البندٌن 
من المادة الثامنة من هذا القانون، " أ " االوالد حالة الضرورة العائلٌة المنصوص علٌها فً البند 

شرط االقامة الفعلٌة فً مهلة ال تتجاوز السنة من تارٌخ انجاز البناء او التملك او الشؽور، 
 .واالستمرار فً السكن لمدة ثالث سنوات على االقل

 
 :ٌستثنى من احكام البندٌن د و هـ

الحالة التً ٌتملك فٌها المستأجر او من ٌعتبر معه فً حكم الشخص الواحد، شقة الستعمالها - 1
كمكتب تجاري او سٌاحً او لممارسة مهنة من المهن وٌستعملها فعلٌا لهذه الؽاٌة خالل ستة 
اشهر من تارٌخ التملك وٌستمر فً نفس االستعمال لمدة ثالث سنوات على االقل تحت طائلة 

 .سقوط الحق فً التمدٌد بدون اي تعوٌض
 
 وتارٌخ صدور هذا 13/4/1975الحالة التً اصبح فٌها المستأجر مالكا لمسكن شاؼر ما بٌن - 2

 .القانون شرط ان ٌكون قد باع هذا المسكن قبل صدور هذا القانون
 
اذا ترك المأجور السباب ؼٌر امنٌة مدة سنة بدون انقطاع اعتبارا من تارٌخ نفاذ هذا القانون - و

 .ورؼم استمراره فً دفع االٌجار
ٌستثنى من احكام هذا البند اللبنانٌون الموظفون والمستخدمون فً البعثات اللبنانٌة الرسمٌة فً 

 .الخارج
 
اذا ترك المأجور السباب ؼٌر امنٌة مدة ستة اشهر بدون انقطاع وكان مدٌنا بشًء من البدالت - ز

ولم ٌكن له مقام معروؾ من المالك ٌبلػ فٌه االنذار بالدفع او لم ٌختر مقاما ٌبلػ فٌه هذا االنذار، 
ٌعٌنه للمؤجر بموجب كتاب او بطاقة برٌدٌة مكشوفة مضمونة مع اشعار باالستالم وفقا الصول 

 .التبلٌػ المنصوص عنها فً البند أ من هذه المادة
 

 . اشهر دون انقطاع6اذا ترك المستأجر ؼٌر اللبنانً المأجور لمدة - ح
 
 

 المعدل 20/1982 للعسكرٌٌن الذٌن كانوا قبل العمل بهذا القانون او القانون رقم -11المادة 

ٌشؽلون مساكن عمال بالقوانٌن الخاصة بمصادرة بٌوت لسكن العسكرٌٌن، ان ٌستمروا فً اشؽال 
المساكن المصادرة لسكنهم بعد احالتهم على التقاعد بالبدل االخٌر الذي ٌؤدونه للمالك مضافا الٌه 
الزٌادة القانونٌة المقررة فً المادة السادسة من هذا القانون على ان ٌعتبر تارٌخ المصادرة بمثابة 

 .تارٌخ بدء االشؽال لحساب نسبة الزٌادة
وفً حال تطبٌق احكام االسترداد على العسكرٌٌن الذٌن خضعوا لهذه المادة ٌحدد التعوٌض 

 .المستحق لهم بنصؾ قٌمة التعوٌض المتوجب وفقا للمادة الثامنة من هذا القانون

 



 

 عقود اجيار االماكن غري السكنية- الباب الثالث 

 

 

 

 ٌستفٌد من التمدٌد فً حال وفاة 24/5/1994 تارٌخ 336 معدلة وفقاً للقانون -12المادة 

 :المستأجر او تركه المأجور
 

 :فٌما ٌتعلق باالماكن المؤجرة لؽاٌات تجارٌة او صناعٌة- اوال
 

 .ورثة المستأجر او بعضهم حسب االتفاق فٌما بٌنهم- 1
 
 .شركاء المستأجر الثابتة شراكتهم بتارٌخ عقد االٌجار او بتارٌخ سابق- 2
 
 (.1 )11/67المستفٌدون من احكام المادة الخامسة وما ٌلٌها من المرسوم االشتراعً رقم - 3

 .24/5/1994 تارٌخ 336معدلة وفقا للقانون 
وفً هذه الحالة تمدد وتنتقل اجارة االمكنة المخصصة الستثمار المؤسسة التجارٌة لمن تنتقل الٌه 

 .تلك المؤسسة
 

 :فٌما ٌتعلق باالماكن المؤجرة لممارسة مهنة حرة منظمة بقانون- ثانٌا
 

ورثة المستأجر او بعضهم حسب االتفاق فٌما بٌنهم شرط ان ٌمارس الورٌث اي مهنة حرة - 1
 .منظمة بقانون

 
كل من آل الٌه المأجور عن طرٌق التنازل من المستأجر او من ورثته شرط ان ٌمارس - 2

المتنازل له أي مهنة حرة منظمة لقانون وعلى أن ٌجري التنازل فً حال وفاة المستأجر فً 
، او فً مهلة سنة من تارٌخ صدور هذا القانون، اذا كانت  مهلة ال تتعدى السنتٌن من تارٌخ الوفاة

 .الوفاة حاصلة قبل صدوره وٌحق للمالك ان ٌضاعؾ بدل االٌجار
اذا كان المأجور مشؽوال من اكثر من واحد ممن ٌمارسون مهنة حرة وتوفً احدهم ولٌس فً 

ورثته من ٌمارس مهنته عٌنها، ٌعطى شركاؤه فً االٌجار حق الحلول محله بشروط العقد ذاتها، 
 . لقاء تعوٌض للورثة ٌعادل عشرة اضعاؾ بدل االٌجار المعمول به بعد نفاذ هذا القانون

اما فً حال ترك المستأجر الشرٌك للمأجور الي سبب كان فٌحل محله شركاؤه بشروط عقده 
 .ذاتها

 
 :فٌما ٌتعلق باالماكن االخرى- ثالثا

 
زوج واصول وفروع المستأجر، او بعضهم حسب االتفاق فٌما بٌنهم شرط ان ٌمارسوا - 1

 .المهنة عٌنها



 
 .شركاء المستأجر الثابتة شراكتهم بتارٌخ عقد االٌجار او بتارٌخ سابق- 2
 
كل من آل الٌه المأجور عن طرٌق التنازل من المستأجر او من الورثة الوارد ذكرهم فً - 3

 الفقرة 
آنفا شرط ان ٌمارس المتنازل له المهنة عٌنها، على ان ٌجري التنازل رسمٌا لدى الكاتب  (1)

العدل فً حال وفاة المستأجر فً مهلة ال تتعدى السنة من تارٌخ الوفاة او فً مهلة سنة من 
تارٌخ صدور هذا القانون اذا كانت الوفاة حاصلة قبل صدوره ٌحق للمالك ان ٌطلب تحدٌد البدل 

 .العادل وفقا الحكام المادة السابعة عشرة من هذا القانون
ٌعتبر جمٌع االشخاص المستفٌدٌن من التمدٌد بموجب احكام هذه المادة متكافلٌن متضامنٌن تجاه 

 .المؤجر فً تنفٌذ موجباتهم
 

الواردتٌن  (ثالثا) من البند 3والفقرة  (ثانٌا) من البند 2تمدد سنة واحدة المهلة المحددة فً الفقرة 
 .اعاله ابتداء من تارٌخ نفاذ هذا القانون التعدٌلً

 
 

 .24/5/1994 تارٌخ 336 معدلة وفقا للقانون -13المادة 

 :تحدد بدالت اٌجار االماكن ؼٌر السكنٌة على النحو االتً
 

 :االماكن المؤجرة لؽاٌات تجارٌة او صناعٌة: اوال
 
 : الطوابق االرضٌة- 1
 

 1/1/1987 بدالت اٌجار الطوابق االرضٌة المعقودة قبل 23/7/1992تضاعؾ اعتبارا من - أ
 : على النحو االت1/1/1988ًوالتً انتهت مدتها التعاقدٌة االولى قبل 

 
 . ستماٌة وستٌن ضعفا660 1/1/1954االٌجارات المعقودة قبل - 
 

 خمسماٌة 520 ضمنا 31/12/1961 حتى 1/1/1954االٌجارات المعقودة اعتبارا من - 
 .وعشرٌن ضعفا

 
 اربعماٌة 448 ضمنا 31/12/1966 حتى 1/1/1962االٌجارات المعقودة اعتبارا من - 

 .وثمانٌة واربعٌن ضعفا
 

 ثالثماٌة 332 ضمنا 31/12/1972 حتى 1/1/1967االٌجارات المعقودة اعتبارا من - 
 .واثنٌن وثالثٌن ضعفا

 
 وستة وثالثٌن 236 ضمنا 31/12/1978 حتى 1/1/1973االٌجارات المعقودة اعتبارا من - 

 .ضعفا



 
 مئة وثمانٌة 168 ضمنا 31/12/1982 حتى 1/1/1979االٌجارات المعقودة اعتبارا من - 

 .وستٌن ضعفا
 

 ستة وتسعٌن 96 ضمنا 31/12/1984 حتى 1/1/1983االٌجارات المعقودة اعتبارا من - 
 .ضعفا

 
 اثنان وسبعٌن 72 ضمنا 31/12/1985 حتى 1/1/1985االٌجارات المعقودة اعتبارا من - 

 .ضعفا
 

 ثمانٌة واربعٌن 48 ضمنا 31/12/1986 حتى 1/1/1986االٌجارات المعقودة اعتبارا من - 

 .ضعفا
 

 او 1/1/1987 بدالت االٌجار المعقودة اعتبارا من 23/7/1992تضاعؾ اعتبارا من - ب
 : على النحو االت31/12/1987ًالمعقودة قبل هذا التارٌخ وانتهت مدتها التعاقدٌة االولى بعد 

 
 .ثمانٌة اضعاؾ (8 )1/1/1988االٌجارات التً انتهت مدتها التعاقدٌة االولى قبل - 
 

 19/12/1988 ضمنا و 1/1/1988االٌجارات التً انتهت مدتها التعاقدٌة االولى بٌن - 
 : ضمنا

 .ستة اضعاؾ (6)
 

 29/6/1989 ضمنا و 20/12/1988االٌجارات التً انتهت مدتها التعاقدٌة االولى بٌن - 
 . اربعة اضعاؾ)4)ضمنا 

 
 31/12/1990 ضمنا و 30/12/1989االٌجارات التً انتهت مدتها التعاقدٌة االولى بٌن - 

 .ثالثة اضعاؾ (3)ضمنا 
 

 ضمنا 31/6/1991 ضمنا و 1/1/1991االٌجارات التً انتهت مدتها التعاقدٌة االولى بٌن - 
 .ضعفان (2)

 
 .الطوابق ما فوق وما تحت الطابق االرضً المؤجرة لؽاٌات تجارٌة او صناعٌة- 2

 .تحدد بدالت هذه الطوابق بثالثة ارباع البدالت المتوجبة على الطوابق االرضٌة
 

 :االماكن المؤجرة لؽاٌات ؼٌر تجارٌة او صناعٌة: ثانٌا
تحدد بدالت اٌجار االماكن المؤجرة لؽاٌات ؼٌر تجارٌة او صناعٌة بثالثة ارباع بدالت االماكن 

 .المؤجرة لؽاٌة تجارٌة او صناعٌة
 

من اجل احتساب المضاعفة ٌعتمد بدل االٌجار الذي كان متوجبا على المستأجر بتارٌخ : ثالثا
 .من المادة الثالثة عشرة من هذا القانون- أ -  بالنسبة للعقود المحددة فً البند 31/12/1986



كما ٌعتمد بدل االٌجار الذي كان متوجبا على المستأجر بتارٌخ انتهاء المدة التعاقدٌة االولى بالنسبة 
من المادة الثالثة عشرة وتؤخذ بعٌن االعتبار الزٌادة الرضائٌة - ب - للعقود المحددة فً البند 

 المعدل بحٌث ٌبقى ما زاد منها على الزٌادة القانونٌة حقا 20/82الحاصلة بعد العمل بالقانون رقم 
 .مكتسبا للمؤجر وما نقص عنها ٌتوجب على المستأجر دفعه

 
وتعتبر رضائٌة لتطبٌق احكام هذا البند كل زٌادة ٌوافق علٌها المستأجر وال ٌكون ملزما بادائها وفقا 

 .للقانون وال ٌعتبر التنازل الرضائً عن التخفٌضات القانونٌة السابقة بمثابة زٌادة رضائٌة
اما اذا حدد البدل العادل رضائٌا او قضائٌا فٌعتمد تارٌخ نفاذ هذا البدل اساسا الحتساب 

 .المضاعفات
واما اذا كان قد طرأ على البدل زٌادة رضائٌة لقاء منافع اضافٌة للمستأجر فٌجري توزٌع البدل 

 .على شطرٌن
 

 .الشطر االول ٌتمثل بالبدل األساسً فتطبق علٌه المضاعفات العائدة لتارٌخ بدء االجارة
 

الشطر الثانً ٌتمثل بالزٌادة فتطبق علٌه المضاعفات المحددة للسنة التً طرأت فٌها الزٌادة 
 .المذكورة

عندما ٌشمل عقد االٌجار اقساما بدأت اجاراتها بتوارٌخ مختلفة او اقساما تشملها عدة بنود من هذه 
 .المادة ٌجزأ البدل لتحدٌد المضاعفة تبعا لتارٌخ بدء اجارة كل منها او تبعا لموقعها فً البناء

 
 من قانون 8 و 7 و 6تعتبر تجارٌة او صناعٌة االماكن المؤجرة للؽاٌات المعددة فً المواد : رابعا

 .التجارة البرٌة
تعتبر بمثابة طوابق ارضٌة االماكن التً تمتد على الطابق االرضً والطابق الذي فوقه والطابق 

الذي تحته اذا كانت هذه الطوابق متصلة فً ما بٌنها داخلٌا ضمن المأجور فً بناء واحد ومؤجرة 
 .لمستأجر واحد فً عقد واحد

اذا تناول العقد الواحد اقساما تشملها عدة بنود فً هذه المادة ٌعود للمحكمة تجزئة البدل عند 
 .االقتضاء لتحدٌد نسبة الزٌادة

 
، وبعد المضاعفة الوارد ذكرها فً هذه المادة ترتبط وتزاد تباعا 23/7/1992اعتبارا من : خامسا

بدالت االٌجار بنسبة تعادل نصؾ نسبة الزٌادة الطارئة فً كل مرة على الجزء االول من الراتب، 
المحددة فً المراسٌم المتعلقة بزٌادة ؼالء المعٌشة، وتحدٌد اجور المستخدمٌن والعمال وذلك 

 .اعتبارا من تارٌخ العمل بكل زٌادة
 

اذا ترك المستأجر المأجور تلقائٌا خالل مهلة ثالثة اشهر من تارٌخ نفاذ هذا القانون التعدٌلً او - 
 وما دفع 23/7/1992قبل هذا التارٌخ ٌعفى من دفع بدالت االٌجار السابقة والمترتبة اعتبارا من 

 .منها ٌمكن استرداده
 

تستحق الزٌادات المنصوص علٌها فً المادة الثالثة عشرة من هذا القانون من تارٌخ نفاذ : سادسا
 من دون اي مفعول رجعً وتعتبر ملؽاة جمٌع االتفاقات 22/7/1992 تارٌخ 160/92القانون الرقم 

 والمخالفة لهذا البند سادسا، كما ٌعتبر ما كان سبق للمستأجر دفعه 160/92المنظمة بعد القانون 
 قبل تعدٌلها دفعات 160/92على حساب المفعول الرجعً فً ظل المادة الثالثة عشرة من القانون 



على حساب البدالت، وتعتبر الضرائب والرسوم التً ٌكون المؤجر قد سددها عن المبالػ التً 
قبضها على حساب المفعول الرجعً بمثابة دفعة على حساب ما سٌترتب علٌه من ضرائب ورسوم 

 .عن بدالت اٌجار الحقة
 
 

 مع االحتفاظ باحكام المادة الثانٌة عشرة من هذا القانون ٌسقط حق المستأجر فً -14المادة 

 .من المادة العاشرة من هذا القانون (ز)و  (و)و  (ج)و  (ب)و  (أ)التمدٌد وفقا الحكام البنود 
باالضافة الى اسباب االسقاط الواردة فً الفقرة السابقة ٌسقط حق مستأجر االماكن المؤجرة لؽاٌات 

تجارٌة او صناعٌة فً التمدٌد اذا احدث تؽٌٌرا فً جهة استعمال المأجور كما حددت فً عقد 
 .االٌجار

 
 

- ب- لمالك العقار المؤجر لؽٌر السكن الحق باسترداد المأجور وفقا الحكام الفقرتٌن -15المادة 

من بند اوال والبند ثانٌا من المادة الثامنة من هذا القانون وٌترتب على المالك باالضافة الى - ج
التعوٌض المحدد فً هذه المادة تعوٌض اخر عن الخسارة التً ٌتعرض لها المستأجر من جراء 

 .(كبدل الخلو وخسارة الموقع والزبائن وتوقؾ االعمال وؼٌرها)االخالء 

 

 

 احكام مشرتكة جلميع عقود االجيار البدل العادل- الباب الرابع 

 

 

 

 .24/5/1994 تارٌخ 336 معدل وفقا للقانون -16المادة 

 
من قٌمة  (%100)تخضع الحكام البدل العادل على ان ال ٌتجاوز هذا البدل نسبة مئة بالمئة - اوال

 :البدالت بعد احتساب الزٌادة المنصوص علٌها فً هذا القانون التعدٌلً
 

االماكن المؤجرة لشخص طبٌعً او معنوي ٌكون او ٌصبح مالكا ابنٌة او حصصا شائعة فً - أ
اماكن ٌزٌد نصٌبه من مجموع بدالت اٌجارها الفعلٌة عن عشرة امثال بدل اٌجار المأجور الذي 

 .ٌشؽله
لحساب هذه البدالت، ٌعتبر الزوج والزوجة واالوالد المقٌمون مع المستأجر فً حكم الشخص 
الواحد، وال ٌحق للمالك ان ٌطلب البدل العادل من مستأجر واحد او من ٌحل محله بحكم هذا 

 .القانون اال مرة واحدة
 

االٌجارات المعتبرة عنصرا من عناصر المؤسسة التجارٌة والتً ٌجري علٌها عقد ادارة - ب
 . وذلك طٌلة فترة االدارة الحرة11/67حرة وفقا  الحكام المرسوم االشتراعً 

 
االٌجارات المعتبرة عنصرا من عناصر المؤسسة التجارٌة فً حالة التفرغ عنها او فً حالة - ج



 .بٌعها بواسطة الدوائر القضائٌة
 

تخضع بدالت اٌجار االماكن المؤجرة من الدولة والمؤسسات العامة والبلدٌات الى : ثانٌا
المضاعفات المنصوص علٌها فً المادة الثالثة عشرة من هذا القانون وذلك حتى 

 وصاعدا على اساس 1/1/1994ابتداء من  (%100)، وتزاد بنسبة مئة بالمئة 31/12/1993
 .31/12/1993البدل المتوجب فً 

 
الجل تطبٌق احكام هذا البند، ٌجاز للحكومة بمرسوم ٌتخذ فً مجلس الوزراء فتح االعتمادات - 

 .الالزمة وتنسٌب هذه االعتمادات وتحدٌد مصادر التؽطٌة
 

تزاد بدالت اٌجار االماكن المؤجرة من الدول االجنبٌة، والمنظمات الدولٌة، والمؤسسات : ثالثا
التابعة لها وكذلك الشركات ذات الجنسٌة االجنبٌة، بمقدار ثالثة امثالها وذلك بعد احتساب الزٌادة 

 .المنصوص علٌها فً هذا القانون التعدٌلً
 
 

تقدر .  ٌحدد البدل العادل بنسبة تتراوح بٌن خمسة وسبعة بالمئة من قٌمة المأجور-17المادة 

 .بقٌمة المأجور بما ٌصٌبه من مجموع كلفة البناء ومن ثمن االرض
 .ٌقدر مجموع كلفة البناء بتارٌخ الدعوى بعد حسم ما ٌكون قد تدنى من قٌمته بسبب القدم

 :ٌقدر ما ٌصٌب المأجور من ثمن االرض بتارٌخ اقامة الدعوى وفقا الحدى الحالتٌن اآلتٌتٌن
 
اذا كان البناء قد استنفذ كامل عامل االستثمار العام المسموح به فً العقار القائم علٌه ٌوزع ثمن  (1

 .االرض على عدد طوابق البدء القانونٌة
 
اذا كان البناء لم ٌستفد كامل االستثمار العام المشار الٌه سابقا تحسب المساحة الالزمة له من  (2

 .االرض باالستناد الى عامل االستثمار هذا وتقدر قٌمة هذه المساحة وتوزع على عدد الطوابق
وفً الحالتٌن المذكورتٌن، تراعى اهمٌة كل من الطوابق بالنظر الى الطوابق االخرى وحالته 

وظروفه الخاصة دون ان ٌتأثر هذا التقدٌر بالتحسٌنات على انواعها التً ٌكون المستأجر قد اجراها 
 .على نفقته الخاصة

 
 

 : احكام دفع البدالت-18المادة 

للمستأجر بعد انقضاء مدة العقد االساسً بالرؼم من كل اتفاق مخالؾ ان ٌدفع بدل االٌجار - أ
مشاهرة وسلفا اذا كان بدل االٌجار الشهري ٌتجاوز نصؾ الحد االدنى لالجور بتارٌخ استحقاق هذا 

 .البدل
 

 :ال ٌحكم على المستأجر باالسقاط من حق التمدٌد- ب
 

اذا ارسل البدالت الى المؤجر بواسطة حوالة برٌدٌة بكتاب مضمون مع اشعار باالستالم - 1
 .ضمن المهلة القانونٌة الى محل اقامة المؤجر



 
اذا اودع ضمن المهلة القانونٌة البدالت لدى كاتب العدل الذي ٌعمل فً القضاء الذي ٌقع - 2

 .ضمن نطاقه المأجور، وعلى الكاتب العدل ابالغ المؤجر مضمون االٌداع ودعوته لقبضها
 
 

 لكل من المالك والمستأجر تنفٌذ الحكم القاضً باالسترداد، واذا لم ٌعمد المالك الى -19المادة 

تسدٌد ما ٌتوجب علٌه من قٌمة التعوٌض فً دائرة التنفٌذ، بعد انذاره، ٌلزم بتعوٌض اضافً قدره 
اثنان بالمئة شهرٌا من قٌمة التعوٌض، ؼٌر قابل للتعدٌل ٌحسب وٌنفذ وٌحصل مباشرة بواسطة 

 .دائرة التنفٌذ
 
 

 : الخدمات والصٌانة24/5/1994 تارٌخ 336 معدلة وفقاً للقانون -20المادة 

 
 :ٌقصد بنفقات الخدمات المشتركة الواردة فً هذا القانون ما ٌأتً- 1
 

نفقات استهالك او انتاج التٌار الكهربائً، العائدة لسكن الناطور والمصعد وسائر االقسام  (أ
 .المشتركة فً البناء المفرز وما هو بحكمها فً البناء ؼٌر المفرز

 
نفقات تأمٌن المٌاه الباردة بما فً ذلك المستخرجة من اآلبار االرتوازٌة والمٌاه الساخنة  (ب

والتدفئة والتبرٌد ونفقات الصٌانة واالصالحات المتعلقة باجهزتها وتمدٌداتها وبالمصعد ونفقات 
 .تأمٌنه لدى احدى شركات الضمان

 
اجر البواب الموازي للحد االدنى لالجور، باالضافة الى الزٌادات بما فٌها التدرج والضمائم  (ج

والتعوٌضات القانونٌة واالشتراكات المتوجبة للصندوق الوطنً للضمان االجتماعً وتعوٌض 
 .وال ٌدخل فً حساب االجر بدل المسكن. نهاٌة الخدمة

 
ال ٌحق للمؤجر االمتناع عن تقدٌم الخدمات المشتركة التً اعتاد تقدٌمها او التً اتفق علٌها - 2

اساسا فً عقد االٌجار، واذا كانت هذه الخدمات تشمل التدفئة او التبرٌد او المٌاه الساخنة، على 
 آذار من السنة 21 تشرٌن الثانً حتى 15المؤجر ان ٌؤمن التدفئة الكافٌة بصورة منتظمة من 

 تشرٌن اول من السنة عٌنها اما المٌاه الساخنة فعلٌه 15التالٌة، والتبرٌد من اول حزٌران حتى 
 .تقدٌمها طٌلة اٌام السنة، كل ذلك ما لم ٌكن هناك اتفاق مخالؾ فً العقد

اذا لم ٌؤد المالك بدون مسوغ شرعً، كل او بعض الخدمات المتفق علٌها او الواجبة بموجب هذه 
المادة ٌترتب للمستأجر بعد التحقق من ذلك بواسطة خبٌر ٌعٌنه قاضً االمور المستعجلة دون 

استٌفاء اي رسم، تعوٌض ٌساوي بدل اٌجار شهرٌن على اال ٌزٌد مجموع التعوٌض المحكوم به، 
 .فً السنة التأجٌرٌة الواحدة، عن بدل اٌجار ستة اشهر

 
اذا كان عقد االٌجار ال تضمن نصا ٌلقً على عاتق المستأجر كامل النفقات المشتركة ٌساهم - 3

من مجموع بدالت االمكنة % 5من هذه النفقات شرط ان ال تتجاوز مساهمته % 20المالك بنسبة 
التً تستفٌد من هذه الخدمات وٌوزع الباقً على الوحدات التً ٌتألؾ منها البناء سواء كانت شاؼرة 



 .او مشؽولة من المالك او سواه
 
على المؤجر ان ٌنظم كل ثالثة اشهر حسابا تفصٌلٌا للنفقات وتوزٌعا لها بٌنه وبٌن المستأجرٌن - 4

مبٌنا حصة مساهمة كل منهم وفقا للقاعدة اعاله وٌبلؽه الٌهم وٌكون من حق كل منهم االطالع على 
الفواتٌر المثبتة لهذه النفقات وطلب صور عنها على نفقته عند االقتضاء لالعتراض على صحتها اذا 

 .شاء
 .تؤخذ بعٌن االعتبار مساحة كل مأجور عند توزٌع حصص المساهمة بٌن الشاؼلٌن

 
للمؤجر ان ٌطلب من المستأجرٌن سلفة على الحساب تعادل نسبة ما ٌترتب علٌهم من قٌمة - 5

نفقات الخدمات المحتملة لثالثة اشهر، وفً هذه الحالة ٌحق للمستأجرٌن تعٌٌن احدهم لالشراؾ على 
 .عملٌة انفاق هذه السلفة

 
ٌعتبر تأخر المستأجر عن دفع حصته المستحقة فً المساهمة بمثابة التأخر عن دفع بدالت - 6

 .من المادة العاشرة من هذا القانون (أ)االٌجار وٌنتج المفاعٌل عٌنها المنصوص عنها فً البند 
 
خالفا لكل نص سابق وارد فً العقد ٌتحمل المستأجر كامل االصالحات ؼٌر المشتركة - 7

 .والخاصة بالمأجور
 
كل اتفاق خطً ٌجري بٌن شاؼلً ثالثة ارباع االقسام المعدة لالٌجار او الشؽالها من قبل المالك - 8

بشأن اعفاء المالك من تأدٌة كل او بعض الخدمات المشتركة ٌكون ملزما للمالك ولجمٌع 
 .المستأجرٌن
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تناط بالقاضً المنفرد المدنً صالحٌة النظر للفصل فً جمٌع دعاوى االٌجار وفً جمٌع الطلبات 
 .والدفوع التً تالزمها مهما بلػ بدل االٌجار السنوي

 
تعٌن جلسة المحاكمة االولى فً دعاوى االٌجارات دون التقٌد بمهل تبادل اللوائح، وال ٌقبل الحكم 
االبتدائً الصادر فً دعاوى اٌجار العقارات المبنٌة الخاضعة لهذا القانون اٌا من طرق المراجعة 

 من قانون اصول المحاكمات المدنٌة 468العادٌة واالستثنائٌة سوى االعتراض فً حدود المادة 
واالستئناؾ خالل مهلة خمسة عشر ٌوما من تارٌخ تبلؽه، وال ٌقبل الحكم االستئنافً اي طرٌق من 

 من قانون اصول 657طرق المراجعة العادٌة او االستثنائٌة سوى االعتراض فً حدود المادة 
 .المحاكمات المدنٌة

 
اال ان الحكم االستئنافً ٌقبل التمٌٌز اذا كان ثمة تعارض بٌنه وبٌن الحكم االبتدائً لجهة االسقاط 

 .من حق التمدٌد فقط
 اٌا كان القانون الذي اعتمد 1/1/1987وٌسري ذلك على االحكام االستئنافٌة الصادر اعتبارا من 

 .فً هذه االحكام
ٌبقى قضاء العجلة فً نطاق احكام القانون العام صالحا للنظر فً القضاٌا الطارئة والمستعجلة التً 



 .ال ٌتصدى الفصل فٌها الى اساس النزاع
 
 

 وما ٌلٌها من قانون اصول المحاكمات المدنٌة المتعلقة بتنفٌذ 847 تطبق احكام المادة -22المادة 

االسناد والتعهدات الخطٌة لتحصٌل البدالت المعٌنة فً عقود االٌجار المنظمة بٌن الطرفٌن والممددة 
 .قانونٌا

 
 

 تستمر اجارة المستأجرٌن الذٌن استفادوا من احكام المادة الخامسة والثالثٌن من -23المادة 

 المعدل والذٌن لم ٌعودوا الى المأجور بعد، شرط ان ٌستمروا فً دفع ربع 20/82القانون رقم 

البدالت المترتبة بعد تطبٌق احكام هذا القانون وان ٌعودوا الى المأجور بمهلة سنة من تارٌخ نفاذ 
 .هذا القانون، ما لم تحل دون ذلك ظروؾ قاهرة

 
 

 على المستأجر اللبنانً فً االبنٌة ؼٌر المتضررة الذي حرم اشؽال المأجور بسبب -24المادة 

 ولم ٌعد الٌه بعد، ان ٌعود الى المأجور بظرؾ سنة من 1/9/1982االحداث الحاصلة اعتبارا من 
تارٌخ العمل بهذا القانون، وعلٌه ان ٌعلم المالك عن رؼبته فً استمرار عقد االٌجار ضمن مهلة 
ستة اشهر من تارٌخ نفاذ هذا القانون، وفً هذه الحالة علٌه ان ٌدفع ربع البدالت المتأخرة وفقا 

 .الحكام هذا القانون عن الفترة الواقعة بٌن تارٌخ  تركه المأجور وتارٌخ عودته الٌه
ان اعالم المالك برؼبة المستأجر باالستفادة من استمرار العقد ٌمكن ان ٌتم بكل وسائل االعالم 

 .المكتوبة بما فٌها النشر والكتاب المضمون وعرض المتوجب من البدالت
 

اذا اختار المستأجر المذكور العودة الى المأجور وتعذر علٌه ذلك السباب امنٌة او بسبب اشؽاله من 
 .الؽٌر بدون موافقة المالك، على المستأجر دفع ربع بدل االٌجار وفقا الحكام هذا القانون

 
اما اذا تعذرت علٌه العودة الى المأجور بسبب اشؽاله من الؽٌر بموافقة المالك فال ٌتوجب على 

المستأجر اي بدل وعند ذلك اذا ثبت علم النستأجر الجدٌد باستمرار االجارة السابقة، للمستأجر الذي 
اعلم المالك باستمرار اجارته، ان ٌختار اما العودة الى المأجور او مطالبة المالك والمستأجر الجدٌد 

خمسٌن بالمئة  (%50)خمسة وعشرٌن بالمئة و  (%25)بالتكافل والتضامن بتعوٌض ٌتراوح بٌن 
 .من قٌمة المأجور، اذا كان المأجور مخصصا للسكن

 
واذا لم ٌثبت علم المستأجر الجدٌد باستمرار االجارة السابقة فان حق المستأجر ٌحصر بمطالبة 

 .المالك بالتعوٌض المذكور فً الفقرة السابقة اذا كان المأجور مخصصا للسكن
واذا كان المأجور مخصصا لؽٌر السكن ٌضاؾ الى التعوٌض المذكور ما ٌوازي الخسارة التً 

تعرض لها المستأجر من جراء عمل المالك والمستأجر الجدٌد فً حال ثبوت علم هذا االخٌر 
 .باستمرار االجارة السابقة، ومن جراء عمل المالك فً حال عدم ثبوت هذا العلم

 
 

 ال تطبق الزٌادة وال البدل العادل المنصوص عنهما فً هذا القانون على االماكن التً -25المادة 



 وذلك 13/4/1975حرم مستأجروها من االنتفاع بها السباب امنٌة نتٌجة الحوادث الحاصلة بعد 
طٌلة مدة الحرمان اال ان هذه الزٌادة والبدل العادل ٌعودان للسرٌان دون مفعول رجعً بعد زوال 

 .االسباب االمنٌة
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خالفا لما نصت علٌه االحكام القانونٌة التً ترعى عقود االٌجارات، تبقى العقود الخاضعة الحكام 
، وتارٌخ 9/9/1982هذا القانون والعائدة لالبنٌة التً تضررت بسبب االحداث الحاصلة اعتبارا من 

العمل بهذا القانون التعدٌلً قائمة بمفاعٌلها كافة بٌن المؤجرٌن والمستأجرٌن بالرؼم من هالك 
المأجور او تعٌبه او حرمان المستأجرٌن االنتفاع به او ببعضه، وتطبق احكام الباب االول من 

 على هذه االبنٌة المتضررة، وتبدأ بشأنها المهل المحددة فً المواد 7/77المرسوم االشتراعً الرقم 
التاسعة والعاشرة والرابعة عشرة من المرسوم االشتراعً المذكور من تارٌخ العمل بهذا القانون 

 7/77 من المادة الثالثة عشرة من المرسوم االشتراعً الرقم 1التعدٌلً وفً حالة تطبٌق الفقرة 
 .تطبق بشأن البدل العادل احكام هذا البدل الواردة فً هذا القانون التعدٌلً

 
كما تطبق المادتان الثامنة والخامسة عشرة من هذا القانون فً حال تطبٌق البند ثانٌا من المادة 

 .الثالثة عشرة المذكورة
، تحتسب الزٌادات المنصوص 7/77فً حال تطبٌق المادة الرابعة من المرسوم االشتراعً الرقم 

علٌها فً هذا القانون التعدٌلً وٌستعاض عن مبلػ الخمسة آالؾ لٌرة لبنانٌة بمبلػ ملٌونً لٌرة 
 فٌعتمد البدل بعد 7/77اما فً حال تطبٌق المادة السادسة من المرسوم االشتراعً الرقم . لبنانٌة

 .احتساب الزٌادة القانونٌة الواردة فً هذا القانون التعدٌلً
 
 

 فً جمٌع حاالت االسترداد او االسقاط من التمدٌد للمحكمة ان تأخذ بعٌن االعتبار -27المادة 

النفقات الضرورٌة التً ٌكون قد تحملها المستأجر الجراء اعمال الترمٌم فً المأجور المسترد 
 .وكذلك المدة التً انقضت على اعمال الترمٌم

 
 

 تخضع عقود االٌجار ذات البدالت الهالكة، المعقودة او الممددة قبل نفاذ هذا القانون، -28المادة 

 .الحكام البدل العادل المنصوص عنها فً المادة السابعة عشرة منه
 
 

 ان العقود المحدد فٌها البدل بصورة تصاعدٌة تنفذ وفقا لمضمونها وٌعتمد البدل -29المادة 

 .االخٌر كبدل تعاقدي عند تمدٌد االٌجار وفقا الحكام هذا القانون
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مع مراعاة الفقرة الثالثة من المادة الواحدة والعشرٌن من هذا القانون تمدد لؽاٌة تارٌخ نفاذه احكام 



 منه، وتبقى النزاعات العالقة امام 12 مع تعدٌالته، باستثناء المادة 20/82قانون االٌجارات الرقم 
 خاضعة لقوانٌن االٌجارات االستثنائٌة التً نشأت فً ظلها ما عدا 23/7/1992المحاكم قبل 

تعوٌض االسترداد الذي ٌصبح خاضعا لتقدٌر القاضً فً حدود البند ثانٌا من المادة الثامنة من هذا 
 القانون
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ٌعلق مفعول االنذارات المؤدٌة الى االسقاط من حق التمدٌد لعدم دفع بدالت االٌجار، المبلؽة 
 وتارٌخ العمل بهذا القانون، وذلك لمدة شهرٌن فقط 15/4/1975بالطرق العادٌة او االستثنائٌة بعد 

 .تسري منذ نفاذ هذا القانون
على المستأجر الذي ٌستفٌد من هذا التعلٌق وخالل مهلة الشهرٌن المنصوص عنها فً الفقرة السابقة 

من مقدار هذا البدل كما هو علٌه بتارٌخ نفاذ هذا % 25ان ٌدفع زٌادة على بدل االٌجار بمقدار 
 .القانون وتضم هذه الزٌادة الى البدل المذكور وتصبح جزءا منه

وفً هذه الحالة ٌعتبر االنذار الؼٌا ال مفعول له وكذلك دعوى االسقاط من حق التمدٌد الذي قدمت 
 .على اساسه

 
اذا لم ٌدفع المستأجر، تلقائٌا، البدالت المتأخرة والزٌادة المذكورة اعاله خالل مهلة الشهرٌن 

المنصوص عنها فً هذه المادة ٌعود الفرٌقان الى الحالة التً كانا علٌها قبل نفاذ هذا القانون وتعود 
مهلة االنذار الى السرٌان من دون حاجة الى توجٌه انذار جدٌد، وتستعٌد الدعوى مجراها من النقطة 

 .التً تكون قد وصلت الٌها
 

ال تطبق هذه المادة وال ٌستفٌد المستأجر من احكامها اذا كان قد صدر حكم نهائً ومبرم قضى 
 .باالسقاط من حق التمدٌد

تمدد مهلة شهرٌن المهل المحددة فً الفقرتٌن االولى والرابعة من هذه المادة ابتداء من تارٌخ نفاذ 
 .هذا القانون التعدٌلً

 
 

 خالفا الي نص اخر ال تعتبر باطلة عقود االٌجارات المتعلقة بأماكن تحوي مخالفات -32المادة 

لقوانٌن البناء او التنظٌم المدنً او اذا كانت هذه المخالفات ؼٌر قابلة للتسوٌة بموجب القوانٌن النافذة 
 .على ان ال ٌنفذ االخالء اال بالتالزم مع ازالة المخالفة
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ال تطبق الزٌادات المنصوص علٌها فً المادتٌن السادسة والثالثة عشرة من هذا القانون التعدٌلً 
 .على البدالت المحددة بالعملة االجنبٌة فً عقود االٌجار والتً ما زالت محررة بهذه العملة

 


