
 

 زيادة بدالت اإليجار وفق نسبة غالء المعيشة
 

 :33/7/2993بعد تاريخ بالنسبة لمعقود المنشأة أواًل ـ 
  543يل المادة تعدـ  22/7/1112صادر في ال 151قم ر تخضع ىذه العقود ألحكام القانون 

 .الموجبات والعقودمن قانون 
  العقود ألحكام قانون الموجبات والعقودىذه تخضع. 
  زيادة لغالء المعيشة العقود بأي  ىذه ال تتأثر بدالت اإليجار موضوع. 

 
 :33/7/2993تاريخ  قبلبالنسبة لمعقود المنشأة ثانيًا ـ 

  22/7/1112الصادر في  160تخضع ىذه العقود ألحكام القانون اإلستثنائي رقم  
  القانون  من 6عماًل بالمادة  العقود بزيادة غالء المعيشة ىذهتتأثر بدالت اإليجار موضوع

 :عمى ما يميالتي نص ت  160رقم 
من ىذه المادة ترتبط " ب"و "أ"وبعد المضاعفة الوارد ذكرىا في البندين  23/7/1112عتبارا من إ

ول مرة عمى الجزء ال  الزيادة الطارئة في كل  يجار بنسبة تعادل نصف نسبة بدالت اإل تزاد تباعاً و
جور المستخدمين والعمال أدة في المراسيم المتعمقة بزيادة غالء المعيشة وتحديد المحد   من الراتب

 .من تاريخ العمل بكل زيادة وذلك اعتباراً 
 

 :32/2/3123تاريخ  7237الصادرة بموجب المرسوم رقم  الخيرة فيما يتعم ق بالزيادةثالثًا ـ 
  حتى مبمغ  بالمئة عمى الشطر األول من الراتب /100/ ىاتطبق زيادة غالء معيشة قدر

 .ألف ليرة لبنانية/400/
   تعيين الحد  ب المتعم ق 25/1/2012صادر في ال 7426المرسوم رقم من  3ت المادة نص 

غالء المعيشة المستخدمين والعمال الخاضعين لقانون العمل ونسبة ألجور الرسمي األدنى 
 :ما يميعمى ، وكيفية تطبيقيا
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... 
 :قدرىا غالء معيشةتطبق عمى الرصيد زيادة - 2
ألف ليرة لبنانية، عمى أال تقل الزيادة عن  400بالمئة عمى الشطر األول منو حتى مبمغ  100 *

 .ألف ليرة لبنانية 375
بنانية، وال يتجاوز المميون ألف ليرة ل 400بالمئة عمى الشطر الثاني منو الذي يزيد عن  1 *

 .ونصف مميون ليرة لبنانية
يحتسب الفارق بين المبمغ اإلجمالي الناتج عن الفقرة السابقة واألجر الذي كان يتقاضاه األجير - 3

ويكون ىذا الفارق ىو الزيادة التي تضاف إلى األجر الذي كان يتقاضاه  31/12/2011بتاريخ 
 . 31/12/2011األجير بتاريخ 

 
 :في الخالصة

 
  211 :من األجرالشطر األول زيادة غالء المعيشة عمى % 
  من الراتب ولاأل شطرالبنسبة تعادل نصف نسبة الزيادة الطارئة عمى زيادة بدالت اإليجار :

21%  
 


