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نظام اذتُجار الدولٌ للعقار وإخُّى 
 رروط اِذتُجار

: المادة األولٍ 
ِ يجوز للجوات الحكوميٌ اذتُجار العقار إِ لحاجٌ ماذٌ لى 

: ويكون اِذتُجار ؽً حدود حاجٌ الجوٌ الحكوميٌ . 
: المادة الثانيٌ 

ؽيما عدا من تنص األنظمٌ علٍ إذكانوم َ ِ يعد إذكان 
وإذا كان الػرض . المنذوبين من الحاجات التً تجيز اِذتُجار 

من اِذتُجار إذكان منذوبين تتطلب األنظمٌ إذكانوم َ ؽّ 
يجوز إن يزيد ما تدؽعى الجوٌ الحكوميٌ نظير اإلجارة أو ذواها 

. علٍ بدل الذكن النقدي للمذتؾيد وقت اِذتُجار أو التجديد 
: المادة الثالثٌ 

: يرترط ؽً العقار المذتأجر اآلتً 
أن يكون العقار مملوكًا للمؤجر بزك ررعً َ ويذتثنٍ من -  أ

ذلك العقار ؽً المحاؽظات والمراكز إذا تعذر العثور علٍ 
. عقار مناذب مملوك بزك ررعً 

. أِ يكون مالك العقار أحد منذوبً الجوٌ المذتأجرة - ب 
أن يلتزم المؤجر بترميم وإزّح عيوب اإلنراء التً تحد - ج 

من اذتمرار اِنتؾاع بالعقار للػرض المذتأجر من أجلى 
علٍ نؾقتى الخازٌ َ دون المطالبٌ بأي تعويض أو زيادة ؽً 

وإذا لم يقم المؤجر بإزّح . األجرة أثناء ذريان العقد 
عيوب اإلنراء خّل مدة معقولٌ من تاريد إرعاره بخطاب 
رذمً َ جاز للجوٌ الحكوميٌ إزّح العيوب علٍ حذاب 

المؤجر وحذموا من األجرة َ وتكون الجوٌ الحكوميٌ 
المذتأجرة مذؤولٌ عن إجراء الزيانٌ العاديٌ الّزمٌ 

. للعقار وإزّح أي ضرر يذببى اذتعمالوا لى 
 

إجراءات اِذتُجار 
: المادة الرابعٌ 

الشؤون اإلدارية والمالية للوزارة      

 التطوير اإلداري
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تقوم الجوٌ الحكوميٌ الراغبٌ ؽً اِذتُجار باإلعّن ؽً 
زحيؾتين يوميتين مرتين علٍ األقل خّل خمذٌ عرر يومًا َ 
وباإلضاؽٌ إلٍ ذلك يكون اإلعّن ؽً المراكز بوضع إعّنات 

ؽً بعض األماكن العامٌ عن رغبٌ الجوٌ الحكوميٌ ؽً 
 نوع العقار نوؽً كل الحاِت يتضمن اإلعّ. اِذتُجار 

ومذاحتى وموازؾاتى ومدة اإلجارة المطلوبٌ والػرض الذي 
. ذيتم اِذتُجار من أجلى 

 
 

: المادة الخامذٌ 
تّكون الجوٌ الحكوميٌ الراغبٌ ؽً اِذتُجار لجنٌ من ثّثٌ 

من موظؾيوا لؾحص العروض المقدمٌ لإليجار واقتراح المناذب 
منوا َ من حيث مّءمتى للػرض المطلوب ومن حيث األجرة 

وتتثبت اللجنٌ من ذّمٌ المبنٍ َ ولوا أن تذتعين . المطلوبٌ 
. بمن تراه لوذا الػرض إذا رأت ضرورة لذلك 

: المادة الذادذٌ 
الذي تقترحى اللجنٌ المرار إليوا ؽً - إذا كانت إجارة العقار 

ؽً حدود النذب المقررة ؽً - من هذا النظام " الخامذٌ"المادة 
من هذا النظام َ كان للوزير أو من " الخامذٌ عررة "المادة 

يؾوضى أو رُيس المزلحٌ المذتقلٌ أو من يؾوضى اعتماد قرار 
اِذتُجار بعد إكمال اإلجراءات المنزوص عليوا ؽً هذا النظام 

وإذا كانت اإلجارة المطلوبٌ للعقار المقترح . وإبرام عقد اإلجارة 
تزيد علٍ النذب المقررة ؽً النظام َ ؽعلٍ الجوٌ الحكوميٌ 

للكرف علٍ - مزلحٌ أمّك الدولٌ - إبّغ وزارة الماليٌ 
العقار وإجازة اإلجارة قبل اعتماد الجوٌ قرار اِذتُجار وإبرام 

. العقد 
 

مدة اإلجارة 
 

: المادة الذابعٌ 
يكون عقد اإلجارة لمدة ِ تزيد علٍ ثّث ذنوات َ وينص -  أ

ؽً العقد علٍ تجديده تلقاُيًا بعد نوايٌ مدتى َ ما لم يبلؼ أحد 
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" ماُى وثمانين " الطرؽين اآلخر بعدم رغبتى ؽً تجديده قبل 
ويجوز أن . يومًا من نوايٌ العقد أو نوايٌ المدة المجددة 

يتضمن العقد أن للجوٌ الحكوميٌ تمديد العقد بعد نوايٌ مدتى 
ذنوات دون ررط مواؽقٌ " ثّث " األولٍ لمدة ِ تزيد علٍ 

وؽً هذه الحالٌ يجوز أن ينص علٍ زيادة األجرة . المؤجر 
من األجرة األولٍ إذا كان التمديد %" 5"بما ِ يزيد علٍ 

من األجرة % " 10"َ وما ِ يزيد علٍ " ذنٌ واحدة "لمدة 
. األولٍ إذا كان التمديد ألكثر من ذنٌ 

يجوز أن تزل مدة عقود إيجارات المبانً إلٍ أثنً عرر - ب
عامًا َ إذا كان العقار المراد اذتُجاره ينرأ وؽق رروط 

المؤجر والمذتأجر " وموازؾات مذبقٌ يتؾق عليوا الطرؽان 
 . "

 
 
 

إنواء العقد وإخّء العقار 
: المادة الثامنٌ 

تبلؼ الجوٌ الحكوميٌ المذتأجرة المؤجر عن رغبتوا ؽً عدم 
تجديد العقد أو تمديده ؽً الوقت المحدد ؽً عقد اإلجارة بخطاب 
مذجل علٍ عنوانى المذجل لدى الجوٌ الحكوميٌ المذتأجرة َ 

ويجوز . ما لم يؤخذ عليى إقرار بالعلم بالرغبٌ بعدم التجديد 
للجوٌ المذتأجرة إنواء العقد وإخّء العقار قبل انتواء مدة 

اإلجارة َ إذا أزبح العقار غير زالح لّذتعمال بذبب عيب 
. ؽً اإلنراء أو كان ؽً المكان خطورة 

: المادة التاذعٌ 
ِ تكون الجوٌ المذتأجرة مذؤولٌ عن تعويض المؤجر عند 
إخّء العقار عن األضرار الناتجٌ عن عيب ؽً اإلنراء أو عن 
اِذتعمال العادي أو عن تكاليف التعديّت أو المبانً اإلضاؽيٌ 

أو تكاليف إزالتوا التً طلبتوا من المؤجر وواؽق عليوا قبل إبرام 
وتكون الجوٌ المذتأجرة مذؤولٌ عن تعويض المؤجر . العقد 

عن األضرار الناتجٌ عن اِذتعمال غير العادي بما ؽً ذلك 
: اآلتً 
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اقتّع معدات أو أدوات ثابتٌ َ مثل النواؽذ واألبواب - أ
ومحتويات المطابد والحمامات َ أو إلػاؤها أو اِذتبدال 

. بمكانوا غرضًا آخر 
هدم جدران َ أو حزول تكذيرات أو حؾر ؽً أرضيات - ب

. البناء 
. ردم برك أو مذاحات خضراء - ج 
خراب وحدات التكييف َ أو حزول تلف ؽً ربكٌ الكورباء - د 

. أو الماء أو الزرف الزحً 
: المادة العاررة 

يكون تذليم المبنٍ عند إخُّى بموجب محضر تثبت ؽيى حالتى 
وما أزابى من أضرار نتيجٌ اِذتعمال غير العادي َ ويوقع 

. المحضر من ممثل عن الجوٌ المذتأجرة والمؤجر أو من يمثلى 
وعند اعتراض المؤجر أو من يمثلى علٍ حجم األضرار أو 

. نوعيتوا المثبتٌ ؽً المحضر َ ؽلى أن يكتب تحؾظى ويوقع عليى 
: المادة الحاديٌ عررة 

يبلؼ المؤجر بالحضور لتذلم المبنٍ عند إخُّى أو ؽً نوايٌ 
العقد بموجب خطاب مذجل يرذل علٍ عنوانى المذجل لدى 

الجوٌ الحكوميٌ المذتأجرة يحدد ؽيى موعد التذلم خّل مدة ِ 
تقل عن خمذٌ عرر يومًا من تاريد إرذالى ما لم يؤخذ عليى 

ؽإذا لم يحضر المؤجر أو من يمثلى . إقرار بالعلم بموعد التذلم 
باِرتراك مع - ؽً الموعد المحدد يقوم ممثل الجوٌ المذتأجرة 

بتوقيع المحضر المرار - مندوب اإلمارة أو المحاؽظٌ أو المركز 
من هذا النظام وتذليم مؾاتيح المبنٍ " العاررة "إليى ؽً المادة 

وبوذا تعد مذؤوليٌ الجوٌ . إلٍ اإلمارة أو المحاؽظٌ أو المركز 
المذتأجرة منتويٌ َ ؽّ تدؽع أجرًة عن أي مدة بعد هذا التاريد َ 

. وِ تذأل عن أي ضرر يزيب المبنٍ لم يذجل ؽً المحضر 
: المادة الثانيٌ عررة 

تكّون الجوٌ المذتأجرة لجنٌ من ثّثٌ من موظؾيوا ؛ لحزر 
من هذا النظام َ " العاررة"األضرار المرار إليوا ؽً المادة 

وتقدير قيمٌ التعويض َ وتحرير محضر مؾزل بذلك َ خّل مدة 
ؽإذا كانت القيمٌ . ِ تتجاوز ثّثين يومًا من تاريد إخّء العقار 

من األجرة الذنويٌ أو مبلؼ %" 25"المقدرة للتعويض ِ تتجاوز 
ماٌُ ألف أيوما أقل َ تدؽع الجوٌ المذتأجرة التعويض للمؤجر 

الرابعٌ "بعد إكمال اإلجراءات المنزوص عليوا ؽً المادة 
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وإذا زادت القيمٌ المقدرة عن هذا الحد . من هذا النظام " عررة
َ تكّون لجنٌ من وزارة الماليٌ وديوان المراقبٌ العامٌ والجوٌ 

وتنوً . المذتأجرة ؛ لتقدير قيمٌ التعويض وتحرر محضرًا بذلك 
يومًا " ماٌُ وعررين " هذه اللجنٌ عملوا خّل مدة ِ تزيد علٍ 

من تاريد إخّء العقار علٍ أن تراعٍ اللجنٌ ؽً تقديرها 
. للتعويض المدة التً مضت بين إخّء العقار ووقت معاينتوا لى 

: المادة الثالثٌ عررة 
إذا قام المالك بترميم أو تعديل أو تػيير ؽً المبنٍ بعد إخّء 

الثانيٌ عررة "العقار وقبل قيام اللجنتين المرار إليوما ؽً المادة 
بحزر األضرار وتقدير - بحذب األحوال - من هذا النظام " 

. قيمتوا َ ؽليس لى حق التعويض 
: المادة الرابعٌ عررة 

تبلؼ الجوٌ المذتأجرة المؤجر بالتعويض وقيمتى بخطاب 
مذجل علٍ عنوانى المذجل لدى الجوٌ الحكوميٌ المذتأجرة 

يومًا من تاريد تقدير " خمذٌ عرر " خّل مدة ِ تتجاوز 
ؽإذا قبل المؤجر التعويض يقوم الوزير أو من يؾوضى . التعويض 

أو رُيس المزلحٌ المذتقلٌ أو من يؾوضى باعتماد زرف 
وإذا لم يقبل المؤجر التعويض ؽلى أن يتقدم إلٍ ديوان . التعويض 

. يومًا من تاريد إبّغى بالتعويض " ذتين " المظالم خّل 
 

أحكام عامٌ 
: المادة الخامذٌ عررة 

تكون إجراءات العقار المراد اذتُجاره بماُتً ألف لاير ؽأقل - أ
. عن طريق الجوٌ الحكوميٌ الراغبٌ ؽً اِذتُجار 

تكون إجراءات العقار لما زاد علٍ ماُتً ألف لاير عن - ب
طريق لجنٌ من الجوٌ الراغبٌ ؽً اِذتُجار ومندوبين من 

وزارة الماليٌ لتقدير األرض والمبانً والمحتويات إن وجدت 
: َ وتحتذب األجرة بحذب النذب اآلتيٌ 

للمدارس والمراكز األمنيٌ والمذترؾيات %" 12- "1
. والمراكز الزحيٌ 

. لما عدا ذلك من اإلدارات الحكوميٌ األخرى %" 10- "2
. إذا كان عرض المالك أقل من قيمٌ هذه النذب ؽيؤخذ بى - 3
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يجوز تعديل أي من األحكام الواردة ؽً هذه المادة بقرار من 
. مجلس الوزراء 

 
 

: المادة الذادذٌ عررة 
يختص ديوان المظالم بالؾزل ؽً جميع المنازعات التً تنرأ 

. عن تطبيق هذا النظام 
: المادة الذابعٌ عررة 

تقوم هيٌُ الرقابٌ والتحقيق بإجراء تؾتيش دوري علٍ المبانً 
المذتأجرة للدولٌ َ للتأكد من زّحيتوا وحذن اذتعمالوا َ 

. ومّءمتوا لحاجٌ العمل 
: المادة الثامنٌ عررة 

باِرتراك مع وزير التربيٌ والتعليم - يزدر وزير الماليٌ 
الُّحٌ التنؾيذيٌ لوذا النظام َ وعقد اإلجارة - ووزير الزحٌ 
يومًا من تاريد نرر هذا النظام " ماٌُ وثمانين " الموحد َ خّل 

 .
: المادة التاذعٌ عررة 

" ينرر هذا النظام ؽً الجريدة الرذميٌ َ ويعمل بى بعد مضً 
ويلػً كل ما يتعارض معى . يومًا من تاريد نرره " ماٌُ وثمانين 

. من أحكام 
 


