
  
   11: المادة                     

  مرسوم
  13/12/1963:  تاريخ     14754 : رقم

                 
دخل : الموضوع دخل المتواضع وذوي ال وزين وذوي ال م إلسكان المع تحديد المسكن المالئ

  .المحدود
  

  إن رئيس الجمهورية   
  بناًء على الدستور اللبناني  
   منه 5 و 3 ال سيما المادتان 1962 أيلول 17في بناًء على القانون الصادر   

  وبناًء على إنهاء مجلس اإلسكان 
  وبناًء على إقتراح وزير العمل والشؤون اإلجتماعية، وبعد أستطالع رأي مجلس شورى الدولة 

   1963 تشرين الثاني 20وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 
  : يرســم ما يأتــي

 المــسكن 17/9/1962كنًا مالئمــًا للبنــاني المعــوز وفقــًا للقــانون الــصادر فــي يعتبــر مــس: المــادة األولــى
  : الذي تتوفر فيه الشروط التالية

أن تنـــشأ المـــساكن وفقـــًا لقـــوانين التنظـــيم المـــدني والبنـــاء وخاصـــة القواعـــد : البنـــاء - 1
 . الفنية بشأن منع النش والحرارة والصوت

ســات، البنــاء، الملجــأ، المــاء يتــضمن بــصورة خاصــة كلفــة األرض، األسا: الــسعر - 2
والكهرباء، الطرقات، األرصـفة، المجـارير، اإلنـارة العامـة، الحـدائق والمـصعد، إذا 
كــان المبنــى يتــألف مــن أكثــر مــن أربعــة طوابــق بمــا فيهــا الطــابق األرضــي، الحــد 
األعلى لسعر المسكن مئة وخمس ليرات للمتر المربع الواحد من مساحة المـسكن 

 الغــــرف والمنتفعــــات والممــــرات الداخليــــة والــــشرفات وســــماكة المتــــضمنة مــــساحة
  .  الجدران

ـــــات :المـــــساحات - 3 ـــــضمنة المحتوي  ال يمكـــــن أن تتجـــــاوز مـــــساحات المـــــساكن المت
  : المذكورة أنفًا المقاييس التالية

  م م40     من غرفة رئيسية واحدة ومطبخ ومغتسل ومنتفعاتمسكن
  م م55    عاتمسكن من غرفتين رئيسيتين ومطبخ ومغتسل ومنتف



  م م70     من ثالث غرف رئيسية ومطبخ ومغتسل ومنتفعاتمسكن
  م م85     من أربع غرف رئيسية ومطبخ ومغتسل ومنتفعاتمسكن
  م م 100 من خمس أو ست غرف رئيسية ومطبخ ومغتسل ومنتفعات   مسكن

  : يخضع إعطاء المساكن لشروط اإلشغال التالية: شروط إشغال المسكن - 4
  : على لإلشغالالحد األدنى واأل

  من شخص إلى شخصين      مسكن من غرفة رئيسية
  من شخصين إلى أربعة      مسكن من غرفتين رئيسيتين

  من أربعة أشخاص إلى ثمانية    مسكن من ثالث غرف رئيسية 
  من ستة أشخاص فما فوق   مسكن من خمس أو ست غرف رئيسية 

 أيلـول 17المتواضـع وفقـًا للقـانون الـصادر فـي يعتبر مسكنًا مالئمـًا للبنـاني ذي الـدخل : المادة الثانية
  : المسكن الذي تتوفر فيه الشروط التالية1962

ــاء - 1 ــًا لقــوانين البنــاء وخاصــة القواعــد الفنيــة بــشأن منــع : البن أن تنــشأ المــساكن وفق
 .النش والحرارة والصوت

يتــضمن بــصورة خاصــة كلفــة األرض، األساســات، البنــاء، الملجــأ، المــاء : الــسعر - 2
باء، الطرقات، األرصـفة، المجـارير، اإلنـارة العامـة، الحـدائق والمـصعد، إذا والكهر 

  كان المبنى يتألف من أكثر من أربعة طوابق بما فيها الطابق األرضي،
مئة وعشرون ليـرة لبنانيـة للمتـر المربـع الواحـد، مـن : الحد األعلى لسعر المسكن 

ممــــــرات الداخليــــــة مــــــساحة المــــــسكن المتــــــضمنة مــــــساحة الغــــــرف والمنتفعــــــات وال
  .  والشرفات وسماكة الجدران

ـــــات :المـــــساحات - 3 ـــــضمنة المحتوي  ال يمكـــــن أن تتجـــــاوز مـــــساحات المـــــساكن المت
  : المذكورة أنفًا المقاييس التالية

  م م40     من غرفة رئيسية واحدة ومطبخ وحمام ومنتفعاتمسكن
  م م60      مسكن من غرفتين رئيسيتين ومطبخ وحمام ومنتفعات

  م م80    ث غرف رئيسية ومطبخ وحمام ومنتفعات من ثالمسكن
  م م95    من أربع غرف رئيسية ومطبخ وحمام ومنتفعاتمسكن
  م م 110 من خمس أو ست غرف رئيسية ومطبخ وحمام ومنتفعات     مسكن

  : يخضع إعطاء المساكن لشروط اإلشغال التالية: شروط إشغال المسكن - 4



  : الحد األدنى واألعلى لإلشغال
  من شخص إلى شخصين      رفة رئيسيةمسكن من غ

  من شخص إلى أربعة      مسكن من غرفتين رئيسيتين
  من ثالثة أشخاص إلى ستة    مسكن من ثالث غرف رئيسية 
  من أربعة أشخاص إلى ثمانية     مسكن من أربع غرف رئيسية

  من ستة أشخاص فما فوق   مسكن من خمس أو ست غرف رئيسية 
 أيلــول 17الئمــًا للبنــاني ذي الــدخل المحــدود وفقــًا للقــانون الــصادر فــي يعتبــر مــسكنًا م: المــادة الثالثــة

  : المسكن الذي تتوفر فيه الشروط التالية1962
ــاء - 1 ــًا لقــوانين البنــاء وخاصــة القواعــد الفنيــة بــشأن منــع : البن أن تنــشأ المــساكن وفق

 .النش والحرارة والصوت

ء، الملجــأ، المــاء يتــضمن بــصورة خاصــة كلفــة األرض، األساســات، البنــا: الــسعر - 2
والكهرباء، الطرقات، األرصـفة، المجـارير، اإلنـارة العامـة، الحـدائق والمـصعد، إذا 

  كان المبنى يتألف من أكثر من أربعة طوابق بما فيها الطابق األرضي،
مئـة وخمـسون ليـرة لبنانيـة للمتـر المربـع الواحـد مـن : الحد األعلى لـسعر المـسكن 

ة الغــــــرف والمنتفعــــــات والممــــــرات الداخليــــــة مــــــساحة المــــــسكن المتــــــضمنة مــــــساح
  .  والشرفات وسماكة الجدران

ـــــات :المـــــساحات - 3 ـــــضمنة المحتوي  ال يمكـــــن أن تتجـــــاوز مـــــساحات المـــــساكن المت
  : المذكورة أنفًا المقاييس التالية

  م م45     من غرفة رئيسية واحدة ومطبخ وحمام ومنتفعاتمسكن
  م م65      اتمسكن من غرفتين رئيسيتين ومطبخ وحمام ومنتفع

  م م90     من ثالث غرف رئيسية ومطبخ وحمام ومنتفعاتمسكن
  م م110    من أربع غرف رئيسية ومطبخ وحمام ومنتفعاتمسكن
  م م 140 من خمس أو ست غرف رئيسية ومطبخ وحمام ومنتفعات     مسكن

  : يخضع إعطاء المساكن لشروط اإلشغال التالية: شروط إشغال المسكن - 4
  : على لإلشغالالحد األدنى واأل

  من شخص إلى شخصين      مسكن من غرفة رئيسية
  من شخص إلى أربعة أشخاص      مسكن من غرفتين رئيسيتين



  من إثنين إلى خمسة أشخاص    مسكن من ثالث غرف رئيسية 
  من ثالثة إلى ستة أشخاص     مسكن من أربع غرف رئيسية

  من أربعة أشخاص فما فوق   مسكن من خمس أو ست غرف رئيسية 
  . ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة : لمادة الرابعةا
 


