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اﻟﻣوﺿوع :إﻋﻔﺎء ﺑﻌض أﻧواع اﻷﺑﻧﻳﺔ )ﻗﺎﻧون اﻹﻳﺟﺎرات( .
اﻟﻣﺎدة اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ﻋﺷر :ﺗﺳﺗﺛﻧﻰ ﻣن أﺣﻛﺎم ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون:
 -1اﻷراﺿﻲ اﻟزراﻋﻳﺔ واﻟﻣﺑﺎﻧﻲ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ.
 -2اﻟﻣ ــﺳﺎﻛن اﻟﺗ ــﻲ ﻗ ــدﻣﺗﻬﺎ اﻟ ــﺷرﻛﺎت أو اﻟﻣؤﺳ ــﺳﺎت اﻟﺗﺟﺎرﻳ ــﺔ أو اﻟ ــﺻﻧﺎﻋﻳﺔ أو أﺻ ــﺣﺎب
اﻷﺑﻧﻳﺔ ﻟﺳﻛن اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﻳن أو اﻟﻌﻣﺎﻝ أو اﻟﺣراس أو اﻟﻧواطﻳر.

 -3اﻷﺑﻧﻳــﺔ اﻟﺗــﻲ ﺳﺗﻧــﺷﺄ أو ﻳــﺗم إﻧــﺷﺎؤﻫﺎ وﺗــﺻﺑﺢ ﺻــﺎﻟﺣﺔ ﻟﻠﺗــﺄﺟﻳر ﺑﻌــد ﻧــﺷر ﻫــذا اﻟﻘــﺎﻧون
واﻟﺗﻲ ﺗﺗﺻف ﺑﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
أ -أن ﻻ ﺗﺗــﺄﻟف ﻣــن أﻛﺛــر ﻣــن ﻏرﻓﺗــﻲ ﻧــوم أو ﺛــﻼث وﻗﺎﻋــﺔ إﺳــﺗﻘﺑﺎﻝ وﻏرﻓــﺔ طﻌــﺎم
وﻣطﺑﺦ وﺣﻣﺎم.

ب -ﻣﺎء ٍ
ﺟﺎر وﺗﻣدﻳدات ﻛﻬرﺑﺎﺋﻳﺔ ﻋﺎدﻳﺔ.

ج -ﻣـﺻﻌد ﻛﻬرﺑـﺎﺋﻲ ،ﻋﻧــدﻣﺎ ﻳﻛـون اﻟﺑﻧـﺎء ﻣؤﻟﻔـﺎً ﻣـن أﻛﺛـر ﻣــن طـﺎﺑﻘﻳن ﺑﺎﻹﺿـﺎﻓﺔ إﻟــﻰ
اﻟطﺎﺑق اﻷرﺿﻲ.

د -ﺑواب ﻳﻘﻳم ﻓﻲ اﻟﺑﻧﺎء ﻋﻧدﻣﺎ ﻳﻛون اﻟﺑﻧﺎء ﻣؤﻟﻔﺎً ﻣن أﻛﺛر ﻣن طـﺎﺑﻘﻳن ﺑﺎﻹﺿـﺎﻓﺔ إﻟـﻰ
اﻟطﺎﺑق اﻷرﺿﻲ ،وﻳﺟـب أن ﺗﻛـون إﻗﺎﻣﺗـﻪ ﻣـﺳﺗﻣرة ﻓـﻲ ﻣﻛـﺎن ﻳﻣﻛﻧـﻪ ﻣـن اﻹﺷـراف
ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﺑﻧﺎء .

ﻻ ﻳﺟوز ﻟﻣﺎﻟـك اﻷﺑﻧﻳـﺔ اﻟﻣـﺷﺎر إﻟﻳﻬـﺎ ﻓـﻲ اﻟﻔﻘـرة اﻟﺛﺎﻟﺛـﺔ ﻣـن ﻫـذﻩ اﻟﻣـﺎدة أن ﻳـﺿﻳف

ﻋﻠــﻰ ﺑــدﻻت اﻹﻳﺟــﺎر أﻛﺛــر ﻣــن ﺛﻼﺛــﺔ ﺑﺎﻟﻣﺋــﺔ ﺳــﻧوﻳﺎً ﺑﻌــد ﻣــرور أرﺑــﻊ ﺳــﻧوات ﻋﻠــﻰ

ﺗﺎرﻳﺦ رﺧﺻﺔ اﻷﺷﻐﺎﻝ.

ﺗطﺑــق ﻋﻠــﻰ ﻫــذﻩ اﻷﺑﻧﻳــﺔ أﺣﻛــﺎم اﻹﺧــﻼء اﻟﻌﺎﺋــدة ﻟﻸﺑﻧﻳــﺔ اﻟﻔﺧﻣــﺔ اﻟﻣﻧــﺷﺄة ﻗﺑــﻝ ﻫــذا
اﻟﻘﺎﻧون.
 -4اﻷﺑﻧﻳﺔ اﻟﻔﺧﻣﺔ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﻌد اﻟﻌﻣﻝ ﺑﻬذا اﻟﻘﺎﻧون واﻟﺗﻲ ﺗﺗواﻓر ﻓﻳﻬﺎ اﻟﻣواﺻﻔﺎت اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ:

أ -ﺟﻬــﺎز ﻟﻠﺗدﻓﺋــﺔ ﻳﻌﻣــﻝ ﺑــﺻورة ﻣﻧﺗظﻣــﺔ ﻣــن  15ﺗــﺷرﻳن اﻟﺛــﺎﻧﻲ ﻟﻐﺎﻳــﺔ  31آذار ﻣــن
ﻛﻝ ﺳﻧﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻝ ٕوان ﻛﺎن اﻟﻣﺳﺗﺄﺟر ﻳﺗﺣﻣﻝ ﻧﻔﻘﺎت ﺗﺄﻣﻳﻧﻪ.
ب -ﺟﻬﺎز ﻟﻠﺗﺑرﻳد ﻳﻌﻣﻝ ﺑﺻورة ﻣﻧﺗظﻣﺔ ﻣن  15ﺣزﻳران ﻟﻐﺎﻳﺔ  30أﻳﻠوﻝ ﻣن ﻛـﻝ ﺳـﻧﺔ
ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻝ ٕوان ﻛﺎن اﻟﻣﺳﺗﺄﺟر ﻳﺗﺣﻣﻝ ﻧﻔﻘﺎت ﺗﺄﻣﻳﻧﻪ.
ﺗﺳﺗﺛﻧﻰ ﻣن ﺷرط اﻟﺗﺑرﻳد اﻷﺑﻧﻳﺔ اﻟﻣﺷﺎدة ﻋﻠﻰ ﻋﻠـو ﻳزﻳـد ﻋﻠـﻰ ﺧﻣـﺳﻣﺎﻳﺔ ﻣﺗـر ﻋـن
ﺳطﺢ اﻟﺑﺣر.
ج -ﻣﺻﻌد ﻛﻬرﺑﺎﺋﻲ واﺣـد إذا ﻛـﺎن اﻟﺑﻧـﺎء ﻣؤﻟﻔـﺎً ﻣـن أﻛﺛـر ﻣـن طـﺎﺑﻘﻳن وأﻗـﻝ ﻣـن ﺳـت

ﻋﺷرة ﺷﻘﺔ وﻣﺻﻌدﻳن إذا ﺗراوح ﻋدد اﻟﺷﻘق ﺑـﻳن ﺳـت ﻋـﺷرة وﺛﻼﺛـﻳن ﺷـﻘﺔ وﺛﻼﺛـﺔ

ﻣﺻﺎﻋد إذا زاد ﻋدد اﻟﺷﻘق ﻋن اﻟﺛﻼﺛﻳن.
د -ﺟﻬﺎز ﻟﻠﻣﻳﺎﻩ أو ﺧزان ﺧﺎص ﻟﻛﻝ ﺷﻘﺔ ﻳؤﻣن وﺻوﻝ اﻟﻣﻳﺎﻩ إﻟﻳﻬﺎ طواﻝ اﻟﺳﻧﺔ.
ﻫـ -ﻣﺎء ﺳـﺎﺧن ﺟـﺎر دون إﻧﻘطـﺎع طـواﻝ اﻟـﺳﻧﺔ ﺑـﺻورة ﻣﻧﺗظﻣـﺔ ﻳـؤﻣن ﺑواﺳـطﺔ ﺟﻬـﺎز
ﺧﺎص ٕوان ﻛﺎن اﻟﻣﺳﺗﺄﺟر ﻳﺗﺣﻣﻝ ﻧﻔﻘﺎت ﺗﺄﻣﻳﻧﻪ.
و -أﻧﺗرﻓون ﻳﺗﺻﻝ ﻣﺑﺎﺷرة ﺑﻛﻝ ﺷﻘﺔ وﺻﻧدوق ﺑرﻳد ﻟﻛﻝ ﺷﻘﺔ ﻋﻧد ﻣدﺧﻝ اﻟﺑﻧﺎﻳﺔ.

ز -ﻣوﻗف ﺳﻳﺎرة ﻟﻛﻝ ﺷﻘﺔ .

ح -ﺑواب ﻣﺗﻔرغ وﻣﻘﻳم ﻓﻲ ﻣﻛﺎن ﺧﺎص ﻋﻧد ﻣدﺧﻝ اﻟﺑﻧﺎﻳﺔ ﺑﺻورة ﻣﺳﺗﻣرة وﻓﻲ ﻣﻛـﺎن
ﻳﻣﻛﻧﻪ اﻹﺷراف اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻣدﺧﻝ.
ط -اﻟﻔﻳﻼت اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﻌد اﻟﻌﻣﻝ ﺑﻬذا اﻟﻘﺎﻧون واﻟﺗﻲ ﺗﺗواﻓر ﻓﻳﻬﺎ اﻟﻣواﺻﻔﺎت اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ:
ﻛﻝ ﺑﻧﺎء ﻣؤﻟف ﻣن طـﺎﺑق واﺣـد أو إﺛﻧـﻳن أو أﻛﺛـر وﻣـؤﺟر ﻟﻠـﺳﻛن ﻟﻣـﺳﺗﺄﺟر واﺣـد
وﻟــﻪ ﺣدﻳﻘــﺔ وﻣـرآب وﺟﻬــﺎز ﻟﻠﺗدﻓﺋــﺔ وﺟﻬــﺎز ﺧــﺎص ﻳــؤﻣن اﻟﻣﻳــﺎﻩ اﻟــﺳﺎﺧﻧﺔ ٕوان ﻛــﺎن
اﻟﻣﺳﺗﺄﺟر ﻳﺗﺣﻣﻝ ﻧﻔﻘﺎت ﺗﺄﻣﻳﻧﻬﺎ.
ﻓــﻲ اﻟﻔــﻳﻼت واﻷﺑﻧﻳــﺔ اﻟﻔﺧﻣــﺔ اﻟﻣﻧــﺷﺄة ﺑﻌــد ﺻــدور ﻫــذا اﻟﻘــﺎﻧون واﻟﻣــؤﺟرة ﻟﻠــﺳﻛن
ﺗﺑﻘﻰ اﻟﻌﻘود ﺣرة ﺳﻧﺔ ﻓﺳﻧﺔ.
 -5أﻣﻼك اﻟدوﻟﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ .

اﻟﻣــﺎدة اﻟﺛﺎﻟﺛــﺔ واﻟﻌــﺷرون :تعف ى م ن ض ريبة األم الك المبني ة لم دة خم س س نوات األبني ة العادي ة
والم شار إليھ ا ف ي الفق رة الثالث ة م ن الم ادة الثاني ة والع شرين ،الت ي
يحصل أصحابھا على رخص البناء المتعلقة بھا وينجزونھ ا ويح صلون
على الترخيص بإشغالھا في خالل مدة العمل بھذا القانون.
ويحق لمن إستفاد من اإلعفاء وفقا ً ألحكام الفقرة السابقة أن يسترد رسم
رخصة البناء المدفوع منه بكامله إذا كان ھذا الرسم ال يزيد عن األلفي

ليرة لبنانية أما إذا زاد الرسم ع ن ھ ذا الح د فيح ق ل ه أن ي سترد األلف ي
ليرة األولى من الرسم مضافا ً إليھا نصف قيمة الزيادة.
اﻟﻣﺎدة اﻟﺧﺎﻣـﺳﺔ واﻟﻌـﺷرون :ﻳﻧـﺷر ﻫـذا اﻟﻘـﺎﻧون ﻓـﻲ اﻟﺟرﻳـدة اﻟرﺳـﻣﻳﺔ وﺗـﺳري أﺣﻛﺎﻣـﻪ إﻋﺗﺑـﺎ اًر ﻣـن أوﻝ
ﻛﺎﻧون اﻟﺛﺎﻧﻲ ﺳﻧﺔ .1974

