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  ) . قانون اإليجارات(إعفاء بعض أنواع األبنية : الموضوع

  
  : لقانونتستثنى من أحكام هذا ا: المادة الثانية عشر

  . األراضي الزراعية والمباني التابعة لها - 1
المـــساكن التـــي قـــدمتها الـــشركات أو المؤســـسات التجاريـــة أو الـــصناعية أو أصـــحاب  - 2

 . األبنية لسكن المستخدمين أو العمال أو الحراس أو النواطير

األبنيــة التــي ستنــشأ أو يــتم إنــشاؤها وتــصبح صــالحة للتــأجير بعــد نــشر هــذا القــانون  - 3
 :  تتصف بما يليوالتي

أن ال تتـــألف مـــن أكثـــر مـــن غرفتـــي نـــوم أو ثـــالث وقاعـــة إســـتقبال وغرفـــة طعـــام   - أ
  . ومطبخ وحمام

 .  ماء جاٍر وتمديدات كهربائية عادية  -  ب

 مـصعد كهربـائي، عنــدما يكـون البنـاء مؤلفــًا مـن أكثـر مــن طـابقين باإلضـافة إلــى -ج
  . الطابق األرضي

لبناء مؤلفًا من أكثر من طـابقين باإلضـافة إلـى  بواب يقيم في البناء عندما يكون ا-د
الطابق األرضي، ويجـب أن تكـون إقامتـه مـستمرة فـي مكـان يمكنـه مـن اإلشـراف 

  . على هذا البناء 
ال يجوز لمالـك األبنيـة المـشار إليهـا فـي الفقـرة الثالثـة مـن هـذه المـادة أن يـضيف 

ور أربــع ســنوات علــى علــى بــدالت اإليجــار أكثــر مــن ثالثــة بالمئــة ســنويًا بعــد مــر 
  . تاريخ رخصة األشغال

تطبــق علــى هــذه األبنيــة أحكــام اإلخــالء العائــدة لألبنيــة الفخمــة المنــشأة قبــل هــذا 
  . القانون

 :األبنية الفخمة المنشأة بعد العمل بهذا القانون والتي تتوافر فيها المواصفات التالية - 4



 آذار مــن 31لغايــة  تــشرين الثــاني 15جهــاز للتدفئــة يعمــل بــصورة منتظمــة مــن   - أ
  . ن كان المستأجر يتحمل نفقات تأمينهإ كل سنة على األقل و 

 أيلول من كـل سـنة 30 حزيران لغاية 15جهاز للتبريد يعمل بصورة منتظمة من   -  ب
 . على األقل وٕان كان المستأجر يتحمل نفقات تأمينه

عـن تستثنى من شرط التبريد األبنية المشادة على علـو يزيـد علـى خمـسماية متـر 
  . سطح البحر

  مصعد كهربائي واحـد إذا كـان البنـاء مؤلفـًا مـن أكثـر مـن طـابقين وأقـل مـن سـت-ج
عشرة شقة ومصعدين إذا تراوح عدد الشقق بـين سـت عـشرة وثالثـين شـقة وثالثـة 

  . مصاعد إذا زاد عدد الشقق عن الثالثين
  .السنة جهاز للمياه أو خزان خاص لكل شقة يؤمن وصول المياه إليها طوال -د
 ماء سـاخن جـار دون إنقطـاع طـوال الـسنة بـصورة منتظمـة يـؤمن بواسـطة جهـاز -هـ

  . خاص وٕان كان المستأجر يتحمل نفقات تأمينه
  .  أنترفون يتصل مباشرة بكل شقة وصندوق بريد لكل شقة عند مدخل البناية-و
  .  موقف سيارة لكل شقة -ز
بناية بصورة مستمرة وفي مكـان  بواب متفرغ ومقيم في مكان خاص عند مدخل ال-ح

  . يمكنه اإلشراف الفعلي على المدخل
  :  الفيالت المنشأة بعد العمل بهذا القانون والتي تتوافر فيها المواصفات التالية-ط

كل بناء مؤلف من طـابق واحـد أو إثنـين أو أكثـر ومـؤجر للـسكن لمـستأجر واحـد   
الميــاه الــساخنة وٕان كــان ولــه حديقــة ومــرآب وجهــاز للتدفئــة وجهــاز خــاص يــؤمن 

  . المستأجر يتحمل نفقات تأمينها
فــي الفـــيالت واألبنيــة الفخمـــة المنـــشأة بعــد صـــدور هـــذا القــانون والمـــؤجرة للـــسكن   

  . تبقى العقود حرة سنة فسنة
  . أمالك الدولة العامة  - 5

ة ال: المــادة الثالثــة والعــشرون نوات األبني س س دة خم ة لم الك المبني ريبة األم ن ض ى م ة تعف عادي

ي  شرين، الت ة والع ادة الثاني ن الم ة م رة الثالث ي الفق ا ف شار إليھ والم
ا ويحصلون  يحصل أصحابھا على رخص البناء المتعلقة بھا وينجزونھ

   .على الترخيص بإشغالھا في خالل مدة العمل بھذا القانون
ويحق لمن إستفاد من اإلعفاء وفقاً ألحكام الفقرة السابقة أن يسترد رسم   

ة البناء المدفوع منه بكامله إذا كان ھذا الرسم ال يزيد عن األلفي رخص



سترد األلفي  ه أن ي ذا الحد فيحق ل ليرة لبنانية أما إذا زاد الرسم عن ھ
  . ليرة األولى من الرسم مضافاً إليھا نصف قيمة الزيادة

ه إعتبـارًا مـن أول ينـشر هـذا القـانون فـي الجريـدة الرسـمية وتـسري أحكامـ: المادة الخامـسة والعـشرون
  .1974كانون الثاني سنة 

 


