قانون رقم (  ) 28لسنة  1976م

()1

يف شأن إجيار األماكن
باسم الشعب،
جملس قيادة الثورة،

 بعد االطالع على اإلعالن الدستوري. وعلى القانون املدين. وعلى قانون رقابة اإلجيار رقم ( )15لسنة  1951م. وعلى قانون مراقبة األجرة رقم ( )35لسنة  1952م. -وعلى قانون إجيارات األماكن رقم ( )12لسنة  1961م .املعدل ابلقانون رقم ( )34لسننة 1963

م.

 وعلى القانون رقم  116لسنة  1972م .بتنظيم التطوير العمراين. وعلى القانون رقم  38لسنة  1975م .بتنظيم وزارة البلدايت. وعلى القانون رقم  39لسنة  1975م .بشأن البلدايت. وعلى قرار جملس قيادة الثورة بشأن إجيار األمناكن الانادر بتاري نخ  27شنعبان  1389هنن .املواقن 8نوقمرب  1969م.
 وبناء على ما عرضه رئيس جملس الوزراء ومواققة رأي هذا اجمللس.أصدر القانون اآلتي:
مادة ( ) 1

تسري أحكام هذا القانون على غري األراضي الفضاء من األماكن وأجنااء األمناكن علنى اتنتال
أنواعها املعدة للسكىن أو لغري ذلك من األغراض والواقعة داتل املخططات املعتمندة للمندن املبيننة
ابجلدول املرق هبذا القانون.
وجيوز بقرار من جملس الوزراء مد نطاق سراين أحكام هنذا القنانون كلهنا أو بعضنها علنى مندن أو
جهات أترى.

 - 1نشر بعدد اجلريدة الرمسية رقم ( )33يف  16مايو 1976م.
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مادة ( ) 2

ال جيوز للمؤجر أن يطلب إتالء املكان املنؤجر ولنو عنند انتهناء املندة املتفن عليهنا إال يف إحندى
احلاالت اآلتية-:
أ) إذا مل يقم املسنتأجر بوقناء األجنرة املسنتةقة علينه قنانوالل تنالل يالينً يومنال منن نرينخ التنبينه علينه
بذلك إبعالن على يند ضضنر ،علنى أننه ال مكنم ابإلتنالء إذا قنام املسنتأجر اداء كامنل األجنرة
املسننتةقة عليننه وقتاننذ واملانناري الرمسيننة قبننل إقفننال ابد املراقعننة يف النندعوى أمننام ضكمننة أول
درجننة ،قننكذا تكننرر عنندم الوقنناء ابألجننرة علننى الوجننه املبننً حكننم ابإلتننالء ولننو و املسننتأجر
ابألجرة بعد انقضاء مدة الثاليً يومال.
د) إذا أجننر املسننتأجر املكننان مننن البنناطن أو تنننازل عننن اإلجيننار للغننري بنندون إذن كتننا
املالك.

نري مننن

ج) إذا استعمل املستأجر املكان املؤجر أو مس ابسنتعماله بطريقنة تتننا منو شنروا اإلجينار املعقولنة
أو تضر مبالةة املالك.
د) إذا مل يستعمل املستأجر املكان املؤجر استعماالل جندايل بندون مقتضنى مندة تايند علنى تسنعً يومنال
وكان له مكان آتر لسكناه بذات املدينة.
هن) إذا أجر املكان مقابل عقد تدمة وأهنى العقد.
و) إذا يبت أن املكان املؤجر قد أ ب آيالل للسقوا أو خيشى منه على سالمة السكان.
ز) إذا أراد املالننك هنندم البننناء املننؤجر إلعننادة بنائننه ،قننكذا مل يشننرع يف ادهنندم تننالل تسننعً يوم نال مننن
نريننخ اإلتننالء أو مل يبنندأ يف البننناء قننور انتهنناء ادهنندم كننان للمسننتأجر احل ن يف العننودة إ شننغل
احملل قضالل عن مطالبة املؤجر ابلتعويض.
ح) إذا كانت هناك ضرورة تلجئ مؤجر املكان املعد للسكىن لشغل املكان بنفسه أو احد أوالده.
وعلى املؤجر يف هذه احلالة أن ينبه على املستأجر ابإلتنالء يف هناينة املندة وجينوز أن يكنون التنبينه
بكتاد مسجل ماةود بعلم الو ول ،ويعطي املستأجر مهلة ستة أشهر أو ميهنل املندة الباقينة منن
عقد اإلجيار أيهما أطول.
قننكذا عننارض املسننتأجر أو انقضننى علننى التنبيننه ًسننة عشننر يومنال دون رد كننان للمنؤجر رقننو األمننر
إ القضاء تالل مدة السنتة أشنهر للةانول علنى حكنم ابإلتنالء علنى أال ينفنذ احلكنم قبنل مضني
حضورايل أو من نريخ إعالننه إ شنخم املسنتأجر
ستً يومال على األقل من نريخ النط به إذا كان
ّ
أو ضل إقامته إذا كان غيابيّال.
أما يف حالنة قبنول املسنتأجر اإلتنالء وامتناعنه عنن التنفينذ عنند هناينة املندة املنذكورة جينوز للمنؤجر
استادار حكم إبتراجه من املكان املؤجر.
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وإذا مل يشننغل املننؤجر املكننان تننالل تسننعً يومنال مننن نريننخ اإلتننالء أو مل يسننتمر شنناغالل لننه منندة
سنننة علننى األقننل دون عننذر مقبننول يف احلننالً كننان للمسننتأجر أن يطالبننه ابلتعويضننات الناشنناة عننن
اإلتالء كما يكون له طلب شغل املكان من جديد.
وال جيوز ملن يشنيي املكنان املنؤجر أن يطلنب االسنتفادة منن حكنم هنذا البنند إال بعند مضني سننة
على األقل من نريخ تسجيل عقد البيو.
مادة ( ) 3

حتنندد األجننرة السنننوية للمكننان املننؤجر للسننكىن أو ألعمننال املكاتننب الننذي يننتم إنشننا ه تننالل سنننة
 1975م .علننى أسنناب نسننبة مننا خيننم املكننان املننؤجر مننن قيمننة األرض مقسننومة علننى ًسننة وعشننرين
عامال مضاقال إليها نسبة منا خينم ذات املكنان منن قيمنة تكنالي املبناين مقسنومة علنى ًسنة عشنر عامنال
وذلك طبقال ملا هو مبً يف الكش املرق هبذا القانون.
مادة ( ) 4

يكون حتديد أجرة املكان املؤجر للسكىن أو ألعمال املكاتب القنائم عنند ندور هنذا القنانون أو
الذي ينشأ بعد ذلك على أساب األجرة اليت حتندد لنذات املك نان عنن سننة  1975م .طبقنال ألحكنام
املننادة ( )3مضنناقال إليهننا أو ااننومال منهننا نسننبة ماويننة عننن كننل سنننة يانندر بتةدينندها قنرار مننن وزيننر
اإلسننكان ،علننى أن يؤتننذ ابالعتبننار عننند حسنناد هننذه النسننبة ابلسنننة الننيت أو يننتم قيهننا إنشنناء
املكان.
وجيننب أن يانندر ق نرار وزيننر اإلسننكان بتةدينند النسننبة املشننار إليهننا تننالل سننتً يوم نال مننن نريننخ
العمل هبذا القانون ابلنسبة لألماكن القائمة عند دوره وتنالل شنهر ينناير منن كنل سننة ابلنسنبة إ
األماكن اليت تنشأ بعد ذلك.
مادة ( ) 5

ال تسري أحكام املادتً  4 ،3من هذا القانون على:
 -1األماكن غري املعدة للسكىن أو ألعمال املكاتب.
 -2األمنناكن الننيت حتدينند أجربننا مبوجننب قنرارات هنائيننة ننادرة بشننأن حتدينند األجننرة طبقنال لقننانون
رقابة اإلجيار رقم ( )15لسننة  1951م .أو قنانون مراقبنة األجنرة رقنم ( )35لسننة  1952م .أو
قننانون إجيننارات األمنناكن رقننم ( )12لسنننة  1961م .أو ق نرار جملننس قيننادة الثننورة بشننأن إجين نار
األماكنن الانادر يف  27شعبان  1389هن .املواق  8نوقمرب  1969م.
 -3األماكن اليت حتديد أجربنا طبقنال ألحكنام املنادة ( )4أو الفقنرة األو منن املنادة ( )5منن قنرار
جملس قيادة الثورة بشأن إجيار األماكن املشار إليها.
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ويف تطبي ن البننندين  3 ،2مننن هننذه املننادة جيننب أن تكننون األجننرة احلاليننة املتف ن عليهننا هنني ذات
األجرة احملددة وققال للقوانً والقرارات املشار إليهنا يف هنذين البنندين وأن يظنل االلتناام هبنذه األجنرة
القننذال دون أي تعننديل .ويكننون للمننؤجر واملسننتأجر أن يطعننن يف ق نرار جلنننة حتدينند األجننرة املناننو
عليهننا يف املننادة ( )6أمننام جلنننة التظلمننات املناننو عليهننا يف املننادة ( )8إليبننات أن أجننرة املكننان
املتف عليها قد سب حتديدها وققال ألحكام البندين املشار إليهما.
ويتم إيبات مقدار األجرة جبميو طرق اإليبات ّأايل كانت قيمة موضوع النااع.
مادة ( ) 6

تش ننكل جل ننان لتةدي نند أج ننرة األم نناكن طبقن نال حلك ننم امل ننادتً  3و 4م ننن ه ننذا الق ننانون م ننن رئ ننيس
معمارايل أو مدنيّال أو مساحال.
وعضوين يكون أحدمها على األقل مهندسال
ّ
ويشيا لاةة انعقاد اللجنة حضور مجيو األعضاء وتادر قرارابا اغلبية األ وات.

ويادر بتشكيل اللجان وحتديد دوائر اتتاا ها ومقار عملها قرار من وزير البلدايت.
مادة ( ) 7

تتو اللجننة حتديند األج نرة بن ناء علنى طلنب منن املنؤجر أو املسنتأجر ،وعلنى مالنك املبنىن – قنور
إعداده لالستعمال – أن خيطر اللجنة اليت يقو املبىن يف دائرة اتتاا ها لتقوم بتةديد األجرة.
وجيب أن يتم هذا اإلتطار يف موعد ال جيناوز يالينً يومنال منن نرينخ نفناذ أول عقند إجينار عنن أينة
وحدة من وحدات املبىن أو من نريخ استعمادها ألول مرة اية ورة من ور االستعمال.
وتكنون مندة هنذا اإلتطنار ابلنسنبة إ األمناكن القائمنة منن نرينخ العمنل هبنذا القنانون سنتً يومنال
من نريخ نشره يف اجلريدة الرمسية.
ويسري قرار اللجنة من نرينخ العمنل هبنذا القنانون ابلنسنبة إ األمناكن املنؤجرة يف ذلنك التناريخ
ومن بدء تنفيذ عقد اإلجيار أو بدء االستعمال ابلنسبة إ األماكن اليت ينتم إنشنا ها أو ريجريهنا بعند
ذلك.
مادة ( ) 8

جيوز لكل من املؤجر واملستأجر أن يتظلم من قرار جلنة حتديد األجرة تالل ستً يومنال منن نرينخ

إعالنننه هبننا أمننام إحنندى جلننان التظلمننات الننيت تشننكل برمسننة أحنند قضنناة احملكمننة االبتدائيننة الننيت يقننو

بدائربا املكان يندبه سنوايل وزير العدل وعضوية أربعة ،اينان منهم خيتارمها وزيرا االقتااد واإلسنكان

مننن بننً مننوافي وزارتيهمننا وجيننب أن يكننون مننن بننً أعضنناء اللجنننة مهننندب معمنناري أو منندين واحنند

على األقل.
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ويشيا لاةة انعقاد اللجنة حضور مجيو األعضاء وتادر قرارابا اغلبية األ وات.
ويادر بتشكيل جلان التظلم وحتديد دوائر اتتاا ها ومقار عملها قرار من وزير البلدايت.
مادة ( ) 9

يكننون ق نرار جلنننة حتدينند األجننرة القننذال رغننم الننتظلم منننه أمننام جلنننة التظلمننات ،كمننا يكننون الق نرار
الاادر من جلنة التظلمات ابلفال يف التظلم هنائيّال.
مادة ( ) 10

يانندر وزيننر البلنندايت ق نرارال ابلقواعنند واإلج نراءات الننيت تنننظم أعمننال جلننان حتدينند األجننرة وجلننان
التظلمات املناو عليها يف املادتً  6و 8من هذا القانون.
مادة ( ) 11

ختفض األجنرة احلالية املتفن عليهنا يف مجينو عقنود اإلجيننار املربمنة اعتبنارال منن نرينخ  30أغسنطس
 1972م .ابلنسبة لألماكن اليت يسري عليها أحكام هذا القانون بنسبة  %30من قيمتها.
ويظ ننل ه ننذا التخف ننيض الق ننذال ح ننر يع نناد حتدي نند األج ننرة طبقن نال ألحك ننام امل ننادتً  3و 4م ننن ه ننذا
القانون.
مادة ( ) 12

مظر اعتبارال من نريخ نشر هذا القانون يف اجلريدة الرمسية ريجري األماكن مفروشة.

وعلننى كننل مننؤجر ومسننتأجر ملكننان مفننرو يف نريننخ العمننل هبننذا القننانون أن يوقن أوضنناعه طبقنال
ألحكام هذا القانون يف موعد ال جياوز سنتً يومنال منن نرينخ نشنره ولنو كاننت مندة العقند تنتهني قبنل
هذه املدة وذلك اباللتاام ابألسس اآلتية-:
أ) للمس ننتأجر احلن ن يف ش ننغل املك ننان امل ننؤجر بع نند انقض نناء املوع نند املش ننار إلي ننه ابعتب نناره مكن ناالل غ ننري
مفرو .
د) جيب على املؤجر أن يتسلم املنقنوالت املنؤجرة تنالل املوعند املشنار إلينه منا مل ينتم االتفناق علنى
بيعها للمستأجر.
ج) يكون للمؤجر أن يطلب إتالء املكان يف تالل املوعند املشنار إلينه إذا أيبنت أننه قند عنول علنى
شغل املكان بنفسه عند انتهاء مدة العقد.
د) يننتم حتدينند أجننرة املكننان بعنند انتهنناء املوعنند املشننار إليننه طبق نال ألحكننام املننواد  3و 4و 5مننن هننذا
القننانون وحننر يننتم هننذا التةدينند يننؤدي املسننتأجر أجننرة شننهرية للمكننان تعننادل  %60مننن أجننرة
املكان مفروشال.
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مادة ( ) 13

استثناء من أحكام املادة ( )12جينوز لنوزير اإلسنكان بقنرار ياندره وضنو القواعند املنظمنة لتنأجري
وحدات سكنية مفروشة للسياحة أو لغري ذلك من األغراض.
مادة ( ) 14

على املؤجر يف حالة حتديد األجرة اقل منن مقندارها بعند ختفيضنها طبقنال ألحكنام هنذا القنانون أن
يننرد إ املسننتأجر الفننرق مقسننطال علننى أقسنناا شننهرية ملنندة مسنناوية للمنندة الننيت اسننتة عنهننا وذلنك
اعتبارال من أول الشهر امليالدي التايل لتاريخ إتطاره بقرار جلنة حتديد األجرة.
وعلننى املسننتأجر يف حالننة حتدينند األجننرة ابلنناايدة علننى مقنندارها بعنند ختفيضننها طبق نال ألحكننام هننذا
القانون أداء الفرق إ املنؤجر بنذات الطريقنة املشنار إليهنا يف الفقنرة السنابقة علنى أن حت نل األقسناا
دقعة واحندة يف حالنة إتالء املستأجر للمكان ألي سبب من األسباد.
وييتنب علننى ريتنري املسنتأجر يف سننداد قيمننة الفننرق منا ييتننب علننى التنأتري يف سننداد األجننرة مننن
آاثر.
مادة ( ) 15

ال جيوز االتفاق على زايدة األجرة بعد حتديدها طبقال ألحكام هذا القانون.
مادة ( ) 16

ال جيوز للمؤجر ابلذات أو ابلواسطة اقتضاء مقدم إجينار أو أي مقابنل بسنبب حترينر العقند أو أي
مبلغ زايدة على التأمً واألجرة احملددة قانوالل.
وال جيوز أن يايد التأمً على أجرة شهرين.
ويسري احلظر املناو

عليه يف الفقرتً السابقتً على املستأجر.
مادة ( ) 17

جيننب علننى املنؤجر أن يننربم عقننود اإلجيننار كتابننة وأن يقننوم بتسننجيلها لنندى ماننلةة الضنرائب ،ويف
حالة عدم وجود عقود إجيار مكتوبة يكون للمستأجر أن يثبت واقعنة التنأجري وشنروا التعاقند جبمينو
طرق اإليبات ّأايل كانت قيمة موضوع النااع.
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مادة ( ) 18

ينشأ بكل بلدية وقروعها مكتب أو أكثر يسمى مكتب اإلجيارات خيتم ابآليت-:
أ) إمسناك سنجالت عينيننة جلمينو األمنناكن املنؤجرة بنندائرة املكتنب تنندون قيهنا مجيننو البيناالت املتعلقننة
هبذه األماكن.
د) تسلم اإلتطارات اليت تقدم طبقال لنم املادة ( )19من هذا القانون.
ج) تسلم ور قرارات جلان حتديد األجرة وجلان التظلمات.

د) تبليغ اجلهات املختاة مبا يتبً من االفات ألحكام هذا القانون.
ه نن) اإلعننالن عننن األمنناكن الشنناغرة الننيت اإلتطننار عنهننا يف لوحننة تا ننة تعنند دهننذا الغننرض مبقننر
املكتب.
ويانندر ق نرار مننن وزيننر البلنندايت بتةدينند مكات نب اإلجيننارات وتعيننً دوائننر اتتاا نها ومقننار

عملها وبيان قواعد وإجراءات العمل قيها وتنظيم حفظ السجالت املشار إليها يف البند (أ).

وجيوز بقرار من جملس الوزراء تكلي هنذه املكاتنب بتنأجري األمناكن نيابنة عنن مالكهنا طبقنال ألحكنام

هذا القانون ،ويف هذه احلالة مظر على املالك ريجري هذه األماكنن.
مادة ( ) 19

على كل مؤجر أن خيطر مكتب اإلجينارات املخنتم عنن األمناكن أو وحندابا ا الينة لدينه أو النيت
يؤجرها بدائرة املكتب وذلك يف موعد ال جياوز ياليً يومال من نريخ تلوها أو نفاذ عقد اإلجيار.
وعلنى كننل منؤجر يف نريننخ العمنل هبننذا القننانون أن يقندم اإلتطننار املنذكور تننالل تسنعً يومنال مننن
نريخ نشر هذا القانون يف اجلريدة الرمسية.
وجيب أن يرق ابإلتطار نسخة من عقد اإلجيار الساب يف حالة األماكن ا الية و ورة منن عقند
اإلجيار ابلنسبة إ األماكن املؤجرة.
ويكون اإلتطار املشنار إليه على النموذج الذي يادر بتةديده قنرار من وزير البلدايت.
ويقدم اإلتطار من املؤجر أو وكيله أو بكتاد مسجل ماةود بعلم الو ول.
مادة ( ) 20

ال جيننوز للمننؤجر االمتننناع عننن ريجننري املكننان املعنند ليجيننار إذا تقنندم مننن يطلننب اسننتاجاره ابألجننرة
القانونية بعد مضي املدة املناو عليها يف الفقرة األو من املادة السابقة.
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مادة ( ) 21

ال جيننوز للشننخم سننواء كننان مالك نال أو مسننتأجرال أن متجننا دون مقتضننى أكثننر مننن مكننان واحنند
لسكناه يف املدينة الواحدة.
مادة ( ) 22

مو عدم اإلتالل حبكم املادتً ( )6و ( )8تنظر مجيو املنازعات الناشاة عن تطبين هنذا القنانون
أمام دائرة تا ة تشكل دهذا الغرض ابحملكمة االبتدائية املختانة ،وترقنو هنذه املنازعنات إ احملكمنة
بطلب يقدم من ذوي الشأن إ قلم الكتاد هبا.
وعلننى قلننم الكتنناد أن يعطنني الطالننب إيانناال بتسننلم الطلننب وأن يرقننو الطلننب يف تننالل أربننو
وعشرين ساعة من نريخ تسلمه إ رئيس الدائرة املختاة لتةديد جلسة للنظر يف النااع.
وعلنى قلنم الكتناد إبناليف طننريف ا انومة مبضنمون الطلنب ونرينخ اجللسننة قبنل املوعند احملندد دهننا
خبمسة أايم على األقل وذلنك بكتناد مسنجل مانةود بعلنم الو نول ويفانل يف الننااع علنى وجنه
االستعجال.
مادة ( ) 23

يعاقب ابحلبس مدة ال تقل عن أربعة أشهر وبغرامة ال جتاوز ًسمائة دينار-:
 -1كننل مننؤجر أو مسننتأجر يتقنندم ببينناالت أو أوراق غننري ننةيةة ييتننب عليهننا نندور ق نرار علننى
تال احلقيقة من جلنة التظلمات عند مباشربا العمل طبقال حلكم الفقرتً ( )3( ،)2منن املنادة
( )5من هذا القانون وذلك مو عندم اإلتنالل اينة عقوبنة أشند يننم عليهنا قنانون العقنوابت أو
أي قانون آتر.
 -2كل مؤجر أو مستأجر خيال حكم املادة ( )12من هذا القانون.
 -3كننل مننن خيننال حكننم املننادة ( )16مننن هننذا القننانون سننواء كننان مننؤجرال أو مسننتأجرال أو وسننيطال،
ويعفى من العقوبة كل من املستأجر والوسيط إذا أبلغ عن اجلرمية أو اعي هبا.
مادة ( ) 24

يعاقب ابحلبس مدة ال تقل عن يالية أشهر وبغرامة ال جتاوز مائيت دينار-:
 -1كل مالك خيال حكم املادة ( )7أو الفقرة األترية من املادة ( )18من هذا القانون.
 -2كل من خيال حكمال من أحكام املواد  21 ،20 ،15من هذا القانون.
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عليهنا يف املنادة ( )19منن هنذا

 -3كل مؤجر مل يتقدم تالل امليعاد القنانوين ابإلتطنارات املنانو

ضمن هذه اإلتطنارات أو أرقن هبنا بيناالت أو مسنتندات غنري نةيةة منو
القانون مستوقاة أو ّ

علمه بعدم ةتها ،وذلنك منو عندم اإلتنالل اينة عقوبنة أشند يننم عليهنا قنانون العقنوابت أو
أي قانون آتر.
مادة ( ) 25

يادر وزير البلدايت القرارات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
مادة ( ) 26

مننو مراعنناة حكننم املننادة ( )5يلغننى قننانون رقابننة األجننرة رقننم  15لسنننة  1951م .وقننانون مراقبننة
األجننرة رقننم  35لسنننة  1952م .وقننانون إجي نارات األمنناكن رقننم  12لسنننة 1961م .وق نرار جملننس
قيادة الثورة بشأن إجيار األمناكن الانادر بتناريخ  27شنعبان  1389ه ن .املواقن  8ننوقمرب  1969م.
املشار إليها كما يلغى كل نم خيال أحكام هذا القانون.
مادة ( ) 27

على الوزراء كل قيما خياه تنفيذ أحكام هذا القانون.
مادة ( ) 28

ينشر هذا القانون يف اجلريدة الرمسية ،ويعمل به من نريخ نشره.
مجلس قيادة الثورة
لرائد /عبد السالم أحمد جلود
رئيس مجلس الوزراء
در يف/26 :ربيو الثاين 1396/هن.
املواق /26 :أبريل 1976/م.
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كشف بشأن قواعد حتديد أجرة األماكن املؤجرة
للسكنى وألعمال املكاتب الــيت يتم إنشاؤها خالل سنة  1975م
يتم حتديد أجرة املكان املؤجر وققال للمعادلة اآلتية-:
 × 2مساحة الوحدة (  + 1سعر املي املربو من األرض
 × 50النسبة املاوية املسموح ابلبناء عليها

+

تكلفة التشطيبات للمي املربو
30

األسس اليت تقوم عليها املعادلة- :
 -1أجن نرة الوحنندة السننكنية ل مقابننل اسننتهالك قيمننة األرض  +مقابننل استهن نالك تكننالي املبننىن (
التكالي األساسية  +تكالي التشطيبات ).
 -2أ) استهالك قيمة األرض على  25سنة.
د) استهالك تكالي املبىن على  15سنة ابعتبار التكلفنة األساسنية للمني املربنو  30ديننارال وتكلفنة
التشطيبات للمي املربو طبقال ملا يادر به قرار من وزير اإلسكان.
أوالً :املقابل السنوي الستهالك قيمة األرض:
ل قيمة األرض
25

ما خيم الوحدة السكنية من املقابل السنوي الستهالك قيمة األرض.
ل قيمة األرض × مساحة الوحدة
 25املساحة املسموح ابلبناء عليها
ل املساحة الكلية لألرض × سعر املي املربو من األرض × مساحة الوحدة
25

املساحة الكلية لألرض
× النسبة املاوية املسموح ابلبناء عليها
10

مساحة الوحدة

ل سعر املي املربو ×

النسبة املاوية املسموح ابلبناء عليها

25

ل مساحة الوحدة × سعر املي املربو من األرض
 × 25النسبة املاوية املسموح ابلبناء عليها
ثانياً :املقابل السنوي الستهالك تكاليف املبنى:
ل تكالي املبىن
15

ل التكالي األساسية  +تكالي التشطيبات
15

15

ل مساحة الوحدة × التكلفة األساسية للمي املربو  +مساحة الوحدة × تكلفة
التشطيبات للمي املربو
15

15

ل مساحة الوحدة ( التكلفة األساسية للمي املربو  +تكلفة التشطيبات للمي املربو )
15

15

ل مساحة الوحدة (  + 30تكلفة التشطيبات للمي املربو )
15

15

ل مساحة الوحدة (  + 2تكلفة التشطيبات للمي املربو )
15

األجرة السنوية للوحدة السكنية
ل مساحة الوحدة × سعر املي املربو من األرض  +مساحة الوحدة
 × 25النسبة املاوية املسموح ابلبناء عليها
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(  + 2تكلفة التشطيبات للمي املربو )
15

ل مساحة الوحدة × ( سعر املي املربو من األرض + 2 +
 × 25النسبة املاوية املسموح ابلبناء عليها
تكلفة التشطيبات للمي املربو
15

ل  × 2مساحة الوحدة ( سعر املي املربو من األرض
 × 50النسبة املاوية املسموح ابلبناء عليها
( تكلفة التشطيبات للمي املربو )

2

+

2

+

30

ل  × 2مساحة الوحدة ( سعر املي املربو من األرض
 × 50النسبة املاوية املسموح ابلبناء عليها

+1+

( تكلفة التشطيبات للمي املربو )
30

ل  × 2مساحة الوحدة (  + 1سعر املي املربو من األرض +
النسبة املاوية املسموح ابلبناء عليها
( تكلفة التشطيبات للمي املربو )
30

ويف تطبيق املعادلة يقصد:
مبساحة الوحدة :هي املساحة ابملي املربو للمكان املطلود تقدير قيمنة إجيناره مقاسنة منن احلندود
ا ارجية للةوائط مو تام نا املساحات املخااة للشرقات إن وجدت.
سعر املي املربو من األرض :هو احلند األقانى لسنعر املني املربنو منهنا طبقنال ألحكنام القنانون رقنم
( )116لسنة  1972م .املشار إليه يف نريخ دور اليتيم ابلبناء.
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وإن النسبة املاوية املسموح ابلبناء عليها هي النسبة املاوينة منن املسناحة الكلينة لنألرض املسنموح

ابلبناء عليها طبقال لتاني املنطقة وملا هو وارد ابلو فة الفنية املعتمدة من البلدينة النيت يقنو املكنان
داتل اططها.
تكلفننة للمنني املربننو :هنني التكلفننة ابلنندينار للمنني املربننو مننن أعمننال األرضننيات والبينناض ا ننارجي
والفتةننات واألعمننال الاننةية والعوامننل اإلضنناقية والتةسننينات الننيت حتنندد نوعيننة الوحنندة السننكنية
ويانندر بتةدينند هننذه التكلفننة ق نرار مننن وزيننر اإلسننكان تننالل ياليننً يوم نال مننن نريننخ العمننل هبننذا
القانون.
تكلفة التشطيبات للمي املربو :هي التكلفة ابلدينار للمي املربنو منن أعمنال األرضنيات والبيناض
ا ننارجي والفتةننات واألعمننال الاننةية والعواقننل اإلضنناقية والتةسننينات الننيت حتنندد نوعيننة الوحنندة
السنكنية وياندر بتةديند هنذه التكلفنة قنرار منن وزيننر اإلسنكان تنالل يالينً يومنال منن نرينخ العمننل
هبذا القانون.
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جدول أمساء املدن املرافق
للقانون رقم (  ) 28لسنة  1976م
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