
 الالئحة التنفيذية
 لنظام استئجار الدولة للعقار واخالئه 

 هـ61/9/6241( وتاريخ 16الصادر باملرسوم امللكي رقم )م/
                                                                     

 ) الفصل األول (
 

 شروط االستئجار
  

ى ألول ة ا د ملا  -: ا
ألولىى مىن امىاس ئجىر اار ال ولى  مع مراعاة ما ورد في املادة ا

للعقار وئخالئه , ياوز للاه  احلكومي  ئجر اار ما حتراج ئليه مىن 
 عقار بالشروط اآلتي  :

 توفر اإلعرماد املالي في ميزااي  اجله  املسرأجرة . - 6
 . ع س وجود العقار املناجب ل ى اجله  الراغب  في االجر اار - 4
ُ يُخصص أن  - 3 ر من أجله .العقار للغرض امل  سرجأجج
أن تكون مساح  العقار املطلوب ئجر ااره فىي حى ود حاجى   - 2

 اجلهىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى  الراغبىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى  
في اإلجر اار , مع ع س املبالغ  في اإلياار بحيث تكون قيمى  
اإلياار في ح ود جعر السوق وغير ُمبجالغ بها , مع الرفاوض مع 

 املُؤجّجر لرخفيضها بق ر اإلمكان .
ي  ثاا ل ا ة  د ملا   -: ا

ال ياوز للاه  احلكومي  ئجر اار عقار إلجكان منسوبيها ع ا من تىنص 
 األاممىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى  

 على جواز ئجكااهم .
د ملا ث  ةا ل ثا ل  -: ا

على اجله  احلكومي   عن  ئجىر ااراا لعقىار غيىر كلىوك بصىي  ىرعي 
 مراعاة ما يلي : 

 ع س العثور على عقار مناجب كلوك بصي  رعي . - 6
صاحب العقار على صي ملكي  ألجىباب أن يكون ع س حصول  - 4

 وخارج  عن ئرادته .ا به ال عالق  له
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جر اار العقار قبل ئبراس العقى  ئموافق  وزارة املالي  على  - 3
 أو جت ي ه .

أن تكون م ة قابل  للرا ي  وفقاً للضوابط املنصىو  عليهىا  - 2
 في اماس ئجر اار ال ول  للعقار وئخالئه واذه الالئح  .

بى يل كلىوك  لرأك  ىى قبل جت ي  العق  ىى من ع س وجود عقارا - 5
 بصي  رعي ومسروٍف للشروط املطلوب  .

 -املادة الرابع  :
ياىىب أن يكىىون العقىىار املسىىرأجر مسىىروٍف لشىىروط األمىىن 

تقريراً مىن الى فاا املى اي ومىن مكرىب  املُؤجّجروالسالم  , وأن يُقج ّس 
ع والعقىار للنشىاط محىل مى  املوقىءان جي بسالم  املبنىى ومال

  . , ويكون ذلي في ب اي  كل جن  عق ي  العق 
 -املادة اخلامس  :

مع مراعاة ما ورد في الفقرة )ب( من املادة )الثالث ( من النمىاس ,  -أ 
ال ياوز أن يكون مالي العقار املطلوب ئجىر ااره كىن تقضىى 

م , أو حكى األامم  مبنع الرعامل معهم , أو ص ر بحقهم قىرار
 قضىىائي مبنىىع الرعامىىل معهىىم حرىىى يىىرد ئلىىيهم ئعربىىارام , 

 أو تنرهي م ة املنع من الرعامل معهم .
حت د امل ة املعقول  املنصو  عليها في الفقرة )جى( من املادة )الثالث (  -ب 

بحسب األحوال من قبل اجله  املسىرأجرة , ويوحىذ ذلىي  من النماس
 للمؤجر عن  طلب ئجراء الررميم .

 -ة السادج  :املاد
تلرزس اجله  املسىرأجرة ىىى , ما لم يرم اإلتفاق على خالف ذلي  أوالً :

ريان العق  ىى بإجراء الصياا  العادي  )الوقائي ( للعقار  خالل جج
 املسىىىىىىىىىىىرأجر ومكوااتىىىىىىىىىىىه األجاجىىىىىىىىىىىي  , 
واي األعمال ال وري  اجمل ول   به املركررة الري يرم القياس بها 

رافىل العقىار , لرفادي الرلف الرى رياي ل ألجهىزة واملعى او ومج
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 وفحىىىىىىىىىىىىىص األجهىىىىىىىىىىىىىزة واملعىىىىىىىىىىىىى او 
جدجلّ  الفني  للشركاو الصىااع  ,  طبقا لرعليماو الكُرّيباو واأل

 وئصالح ما يلحل بها من أحرار اريا  ئجرعمالها له .
ريان العق  ىى بإجراء الصياا  العالجيى   ثااياً: يلرزس املؤجر ىى أثناء جج

 ( للراهيىىزاو األجاجىىي  للعقىىار )الرصىىحيحي  والرا ي يىى
 املسىىىىىىىىىرأجر علىىىىىىىىىى افقرىىىىىىىىىه اخلاصىىىىىىىىى  

 .دون املطالب  بأي تعويض أو زيادة في األجرة 
يلرىىزس املىىؤجر ىىىى مىى ة جىىريان العقىى  ىىىى بصىىياا  املصىىاع   ثالثاً:

 الكهربائيىىىىىىىىىىىىىىىىىىى  والهي روليكيىىىىىىىىىىىىىىىىىىى  
علىى , عن طريل ئحى ى الشىركاو أو املؤجسىاو املرخصصى  

 حسابه .
  احلكومي  الراغبى  فىي اإلجىر اار أن توحىذ فىي رابعاً: على اجله

   اإلجر اار , األحكاس الواردة في البنود السابق  . عق 
 ( ) الفصل الثااي

 
 

 إجراءات اإلستئجار

 -: املادة السابع 
عالن في الصحف ىى وفقا للضوابط املنصو  عليها إليقرصر ا -أ 

 املىىىىىىىىىىىىىىىىادة )الرابعىىىىىىىىىىىىىىىى (  يفىىىىىىىىىىىىىىىى
اا , وال رُ جىر اائالعقىاراو املىراد علىى املبىااي وىىى من النماس 

خىرى كالرأثيىث , والصىياا  أليشمل ذلي اخل ماو  املسىاا ة ا
, وغيراا كا ياب اإلعالن عنىه  والرشغيل , أو احلراجاو األمني 

 . احلكومي  واملشررياو مسرقل وفقاً لنماس املنافساو ٍل بشك
 ن اإلعىالن مواصىفاو عامى  وغيىر محى دة كىامّ ياب أن يرضى -ب 

 .تنطبل على عقار بعينه
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 -: املادة الثامن 
 املنصو  عليها في املادتني )اخلامس  , حكاسمع مراعاة األ     

والسادج ( من النماس , ياوز للاه  احلكومي  ىى قبل الرعاق  ىى 
 أن تطلب من املؤجر ئجراء بعض الرع يالو 

 -:  وفقاً للشروط اآلتي عقارأو اإلحافاو على ال
مناجب مطابل للشروط واملواصفاو املطلوب   عقارود ع س وج - 6
. 
أال يررتب على اذه اإلحافاو تغيير في  كل املبنى أو ئح اث تغييراو  - 4

 جواري  عليه .
أال ترااوز األجرة الكلي  صالحي  اجله  املنصو  عليها في  - 3

 املادة)اخلامس  عشرة( من النماس .
 -: املادة الراجع 

اء اللان   املكوا  لفحص عىروض اإلياىار , يكون من بني أعض
 أحىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى  املهن جىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىني 
أو الفنيني املرخصصىني مىن منسىوبي اجلهى  املسىرأجرة , وياىوز 

ً  ناإلجرعاا  مب اجله  ى ل  ل ى اجلهاو األخرى ئذا لم يكن ذلي مروفرا
 . املسرأجرة

 -: املادة العا رة
ً ئتكون ب اي  العق         ىلمممىن تىاري   عربارا جلهى  املسىرأجرة ا  تجسج

 مىىىىىىىىىىىىىىىىىىن  العقىىىىىىىىىىىىىىىىىىار خاليىىىىىىىىىىىىىىىىىىاً 
أي عوائل , بع  ئكمال ئجراءاو الرعاق  املنصو  عليها في النمىاس 

 . واذه الالئح  واعرماد قرار اإلجر اار
 

 )الفصل الثالث(
 

 مدة اإلجارة
 

 -: املادة احلادي  عشرة



 
 
 

- 5 - 

ى في تنفيذ الفقرة )أ( من املادة )السابع ( من النمىاس مىا  أوالً : يُرجاعج
 لي :ي
جر اار عىن )جىن ( واحى ة وال تزيى  علىى أال تقل م ة عق  اإل - 6

 ثالث جنواو( قابل  للرا ي  أو الرم ي  .)
أن يُنجّص في العق  على جت ي ه تلقائياً ما لم يُبجلِّغ أح  الطرفني  - 4

يومىاً مىن  (الرا ي  قبىل )م ىه وثمىااني ياآلخر بع س رغبره ف
ج ّدة .اي  العق  أو اهاي  امل ة ااه  جملُ

( من اىذه املىادة ىىى 6للفقرة ) وفقاً  ىى جر اارد اإلُم ج ئذا بلغت  - 3
  (تسىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىع جىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىنواو)

فياب البحث عن عقار مناجب , وال يرم جت ي  العق  أو مت ي ه 
ال في حال  ع س وجود العقىار البى يل واملناجىب ئأكثر من ذلي 

ارة وز)تفىاق مىع من حيث القيم  واملواصفاو , ويكون ذلىي باإل
 ( .املالي 

تُ فع قيم  العق  على دفعىاو مرسىاوي  مقى ار كىل دفعى  )                - 2
 ( رياالً , وذلي عن  ب اي  كل جن  من م ة العق  .

ارهائه , ملى ة أقىل ئتفاق الطرفني ىى مت ي  العق  بع  إياوز ىى ب ثااياً:
 مىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىن م تىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىه 

 . وبنفس  روطه
يىى  العقىى  دون موافقىى  املىىؤجر ياىىوز للاهىى  املسىىرأجرة مت  ثالثاً:

 -بالشروط الرالي  :
أن يُنجّص في العق  على حل اجلهى  فىي الرم يى  دون موافقى   - 6

 املؤجر .
 أن يكون الرم ي  بع  اهاي  م ة العق  األولى فقط . - 4
 أجالّ تزي  م ة الرم ي  على )ثالث جنواو( . - 3
ى جواز زيادة األجىرة أن يُنجّص في العق  ىى بحسب األحوال ىى عل - 2

 مبىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىا ال يزيىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى  
( من األجرة األولى ئذا كان الرم ي  مل ة جىن  واحى ة , %5على )
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 ومىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىا ال يزيىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى  
 ( من األجرة األولى ئذا كان الرم ي  ألكثر من جن  .%61على )

ئذا جتاوزو األجرة ىى وفقا للفقرة السىابق  ىىى صىالحي  اجلهى   - 5
عشرة( من النماس فيكىون  املنصو  عليها في املادة )اخلامس 

 . (وزارة املالي )تفاق مع الرم ي  باإل
املنصىو   ملُ دعلى اجلهاو احلكومي  املسرأجرة اإللرزاس با رابعاً:

 . عليها في اذه املادة
 -املادة الثااي  عشرة :

عن  رغب  اجلهى  احلكوميى  ئجىر اار مبنىى جىيرم ئاشىا ه 
 باإلتفىىىىىىىىىىىىىىىىىاق مىىىىىىىىىىىىىىىىىع املىىىىىىىىىىىىىىىىىؤجر 

ى ما يلي :وفل  روط ومواصفاو   -يجّرفل عليها الطرفان , يُرجاعج
يرم طرح اذه األعمىال فىي منافسى  عامى  يُعلجىن عنهىا فىي  -أ 

 الصحف وفقا لقواع  اإلعالن عن املنافساو احلكومي  .
ىى الذي  ترجل الشروط واملواصفاو اخلاص  باملبنى املُرجاد ئاشا ه -ب 

 تزيىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى  أجرتىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىه 
جر اار األخرى ئلى ّوغاو اإل, وكذلي ُمسج  عن م ري ألف ريال ىى

قبل اإلعالن عنه في منافسى  عامى  , وعليهىا أن  (وزارة املالي )
تقرر ئذا كان االجر اار يحقل مصلح  اخلزين  العام  لل ول  , 

جلمي اجله  للعقار وفقىا ألحكىاس املىادة  اىو الىذي يحققهىا أو متج
 ومي  .)احلادي  واألربعني( من اماس املنافساو واملشررياو احلك

ىلممتب أ م ة العق  ئعربىاراً مىن تىاري   -ج  اجلهى  املسىرأجرة  تجسج
  محضىر يُعىأي عوائل , و من للمبنى املُّرفل على ئاشائه خاليا

 . املبنى تسلمفيه تاري   يُحج ّدبذلي 
عشرة جن  , وال ياوز جت ي ه أو ئثنري ال ترااوز م ة اذا العق   - د

 . مت ي ه
, يخضع اذا النوا من العقىود جلميىع القواعى   باجرثناء امل ة - اى

اار احلكومي املنصو  عليها  واألحكاس املُنجّمم  لعقود اإلجر
 جر اار ال ول  للعقار وئخالئه , واذه الالئح  .ئفي اماس 
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 ( الفصل الرابع ) 

 
 إنتهاء العقد وإخالء العقار

 -املادة الثالث  عشرة :
 -ئح ى احلاالو الرالي  : يينرهي عق  اإلجر اار ف

ئارهىىاء املىى ة املُّرفىىل عليهىىا فىىي العقىى  وعىى س رغبىى  اجلهىى   -أ 
 املسىىىىىىىىىىىىىىىرأجرة فىىىىىىىىىىىىىىىي جت يىىىىىىىىىىىىىىى ه 

 أو مت ي ه .
ئذا أصبذ العقار غيىر صىالذ لتجىرعمال بسىبب عيىوب فىي  -ب 

 اإلاشاء أو خلطورته .
ئذا ثبت أن املؤجر ق   را بنفسىه أو بوجىاط  غيىره , بطريىل  -ج 

 ير مبا ر في ر وة أح  موظفي اجله  املسرأجرة .مبا ر أو غ
 ئذا ئقرضت املصلح  العام  ئاهاء العق  . -د 

 -املادة الرابع  عشرة :
بالغ املؤجر بع س رغب  اجلهى  املسىرأجرة جت يى  العقى  أو ئيرم       

بخطاب مسال على عنوااه  ىى العق  يالوقت احمل د ف ىى في مت ي ه
بعلمه بع س رغب  اجلهى  و بكراب  ئقرار عليه ل ى اجله  املسرأجرة أ

 املسرأجرة جت ي  العق  .
 -: املادة اخلامس  عشره

يكون ئاهىاء العقى  قبىل ئارهىاء مى ة اإلجىارة وئخىالء املبنىى  
املُسرأجر بسبب ع س صالحيره للعقار لتجرعمال أو وجود عيب في 

املىادة اإلاشاء أو خلطورة املكىان فىي احلىاالو املنصىو  عليهىا فىي 
)الثامن ( من اماس ئجر اار ال ول  للعقار وئخالئه بقرار مىن الىوزير 
اخملرص أو رئيس ال ائرة املسرقل  بناًء علىى الوثىائل الرجىمي  الرىي 
تثبت ذلي . على أن تقوس اللان  املشكل  بقرار مالس الوزراء رقىم 
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 اىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى 66/66/6391وتىىىىىىىىىىىىىىىىىىىاري   6412
 ئخالء املبنى .وفقاً لصالحياتها بالرحقل من مسبباو 

 -املادة السادج  عشرة :
مع مراعاة األحكاس املنصو  عليها في املىادة )الراجىع ( مىن 

ّوض النماس , ال  املؤجر عن امل ة املربقي  مىن العقى  عنى  ئخىالء يُعج
 العقىىىىىىار قبىىىىىىل متىىىىىىاس املىىىىىى ة املرفىىىىىىل عليهىىىىىىا , 

 . لع س صالحيره لتجرعمال بسبب عيوب فني  , أو خلطورته
 -: لسابع  عشرةاملادة ا

مع ع س اإلخالل بأحكاس املادة )السابع ( من امىاس ئجىر اار ال ولى  
 للعقىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىار وئخالئىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىه , 
ياوز ئذا ئقرضت احلاج  بقاء اجله  املسرأجرة في العقىار ملى ة تزيى  علىى 
 )م ىىىىىىىىىىىىىىىىىىى  وثمىىىىىىىىىىىىىىىىىىىااني يومىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىاً( 
وال تزي  عن جن  , حيث ت فع للمىؤجر القيمى  اإليااريى  املُّرفىل عليهىا 

ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىافاً   ( %5ئليهىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىا ) ُمضج
من األجرة السنوي  حرى تاري  ئخالء املبنى , فإذا زادو م ة بناء اجلهى  فىي 
العقار مل ة تزي  على جن  فر فع للمؤجر القيم  اإليااري  املرفل عليهىا 

( من قيم  اذه األجرة حرى تاري  ئخالء املبنى , علىى أن %61مضافاً ئليها )
 يرضّمن العق  النص على ذلي .

من ة املاد ثا ل  -عشرة : ا
خىالل بأحكىاس املىادة )السىابع  عشىرة( مىن اىذه إلمع ع س ا
لتجىراءاو  اً ارهت مى ة العقى  وإ ئخىالء العقىار وفقىئالالئح  , ئذا 

البى  , فليس للمؤجر  املنصو  عليها في النماس واذه الالئح  املُطج
 .اً بأجرة تزي  عماإ اإلتفاق عليه في العق  ب عوى جت ي ه تلقائي

ة املادة الراجع  شر  -: ع
في حاالو الرعويض الواردة في الفقراو )أ, ب , جى ( مىن يُشررط  أوالً :

من النماس , أن يكون تنفيذ تلي األعمال قى  إ  املادة )الراجع (
 دون موافق  املؤجر .
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ياوز للاه  املسرأجرة ئصالح األحرار غير العادي  الري اجرجاىت  ثااياً:
, وئعىادة الوحىع للحىال الرىي كااىت  رعن ئجرخ امها للعقىا

 عن تلي األحرار . اً عليها عن  اإلجر اار , ويعربر ذلي تعويض
ملادة  -العشرون : ا

ئذا لم يعررض املؤجر أماس اجله  القضائي  اخملرص  خالل 
من تاري  ئبالغه بقيم  الرعويض عن األحرار الناجت   اً يوم (جرني)

للرعويض املُقرر من قبل وال منه بقج عن جوء اإلجرعمال , يعربر ذلي 
 اجله  املسرأجرة .

 
 ) الفصل اخلامس(

 
 حكام عامةأ

 
ة ملاد  -الواح ة والعشرون : ا

املبىااي اخملصصى  ألغىراض تعليميى  ىىى فيمىا يرعلىل  تُعامل    
حرساب األجرة ىى معامل  املى ار  املنصىو  عليهىا فىي املىادة ) إب

 . اخلامس  عشرة( فقرة ) ب( من النماس
 -املادة الثااي  والعشرون :

حى ود اإلعرمىاداو ي على اجلهاو احلكومي  ع س اإلجىر اار ئال فى   
 . املالي  املقررة لها

 -: الثالث  والعشرون املادة
ى   حقل اإلجر اار مصلح  أفضل من الشراء أو البنىاءيُ أن يُرجاعج

. 
 -: الرابع  والعشرون املادة

ن املىؤجر علىى  ىهاداو اجلهى  املسىرأجرة احلصىول مىتُرجاعي 
 تصفي  جميع مسرحقاو اخل ماو العام  حرى تاري  توقيع العق 

. 
 -: اخلامس  والعشرون املادة
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على اجله  احلكومي  الراغب  في االجىر اار أن توحىذ لىوزارة 
جر ااره مىن قبىل جهى  ئ, أو جبل  ئذا كان العقار ج ي ا املالي  ما

آخر إ ئخال ه , مع توحيذ جبب ملبنى  كواه ب يالً  حكومي  أخرى , أو
 . خالء , وحت ي  اهاي  العق  املرعلل بهاإل

 -: املادة السادج  والعشرون
يىزال  ئجىر اار عقىار بى يل آلخىر ال رغب  اجلهى  اخملرصى  عن 

ذلي ئلى , فياب اإل ارة  بل اجله  املسرأجرة افسهاق  مشغوال من 
 املب ئيىىىىىىىىى  ,  جىىىىىىىىىرمارة اإلجىىىىىىىىىر اارئفىىىىىىىىىي 

يزي  على ثالثى  أ ىهر كحى   العق ين مبا ُم در اخل بني ياوز ال وال
 . سمذ به ألغراض النقل والراهيزيُ أقصى 

دة ملا  -والعشرون : السابع  ا
مع مراعاة صالحي  اجله  احلكومي  فىي اإلجىر اار , ئذا رغبىت       

املطلوب ئجر ااره , فىإن  على العقار ياجله  املسرأجرة ئحاف  مباا
ويعى  لهىا عقى  مسىرقل ,  القائم  يللمباا كوناملسذ والرق ير ي

 ويىىىىرم ئجىىىىراء املسىىىىذ والرقىىىى ير للمبىىىىااي اإلحىىىىافي  
ئجىرمارة مسىرقل  , ويعى  عقى  ئحلىاقي  مبوجىب بع  اجركمالها

جرعمالها من قبل اجله  ئتاري   باألجرة اخلاص  بها تكون ب ايره من
ماملسرأجرة , و ً للعقى  األجاجىي عنى  جت يى ه , ويكواىا عقى يُضج   ا

 ً   . واح ا
 -والعشرون : الثامن  املادة

ريان العق  أو عن  جج ليس للمؤجر طلب زيادة األجرة أثناء 
 جت ي ه , 

ّبل و األحكاس الواردة في املادة )السابع ( من النماس , وئذا أصر تُطج
  األجرةعلى زيادة 

ارهاء فرراو الرم ي  ئأو ئخالء عقاره , يرم ئخالء العقار بع  
 . النمامي 

 -: الراجع  والعشرون املادة
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من جه  حكوميى  أخىرى بسىبب أُخليج  ياوز ئجر اار عقار ال       
 رغبىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى  املىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىؤجر 

كاات أجرة العقار الىذي إ ئخىال ه فىي حى ود طاملا زيادة األجرة ,  في
 . األجعار السائ ة في السوق

 -الثالثون : املادة ة
 , هى  احلكوميى ئذا تراجع مالي العقار عن رغبره في تىأجير اجل

 بعىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى  موافقىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى  
على  ئجراءاو الرعاق  , فعلى اجلهى  احلكوميى  ئعىادة  (وزارة املالي )

عرىذار ئشرمال علىى أجىباب مُ ئجرمارة الرق ير وئيضاح ذلي للوزارة 
 . املالي
 -: والثالثونالواح ة املادة 
يفىي بحاجرهىا  الىذيياوز للاه  املسىرأجرة ئخىالء العقىار  ال     

املادة  يارهاء امل د املنصو  عليها فئبع   , ئال ن عقار آخروالبحث ع
 )احلاديىىىىىىىى  عشىىىىىىىىرة( مىىىىىىىىن اىىىىىىىىذه الالئحىىىىىىىى  , 

لم تكن اناك أجىباب جواريى  إلخىالء  , ما على طلب املؤجر ءً أو بنا
  . (وزارة املالي )عليها  تُوافلالعقار 

 -  والثالثون :اياملادة الثا
بأعمال  همير قياميرم تعويض املؤجر أو زيادة األجرة ا ال

من اإلارفاا بالعقار خالل حتج ّ الررميم وئصالح عيوب اإلاشاء الري 
 . م ة جريان العق 

 -الثالثون :و الثالث املادة 
واذه الالئح  على وئخالئه جر اار ال ول  للعقار ئيطبل اماس  

جهزة احلكومي  , والوزاراو , واملصالذ , واملؤجساو العام  ألجميع ا
املسرقل  , ع ا اجلهىاو  هزة ذاو الشخصي  املعنوي  العامى , واألج

ّبلالري لها اماس خا  ف جىر اار ال ولى  للعقىار ئعليها اماس  ُيطج
 يرد بشأاه اص خا  في أاممرها .لم  وئخالئه واذه الالئح  في ما

 -والثالثون :الرابع   املادة
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او جر اار العقارئيخضع ألحكاس النماس واذه الالئح  , عقود 
 كثليىاومبىا فىي ذلىي  , ارجكوميى  فىي اخلىتبرمها اجلهىاو احل الري

 اململكىىىىى  , وامللحقيىىىىىىاو , واملكاتىىىىىىب الرابعىىىىىى  لهىىىىىىا 
 . فيها العق يُنجّفذ  الريامم  ال ول  أيرعارض مع  ال مبا , في اخلارج

 -والثالثون : اخلامس املادة 
 يف (الي وزارة امل)عق  اإلجارة املوح  الصادر من  سرخ س منوذجيُ  

ىعنهىا بعى  املُعلجىن جر اار احلكومي جميع عقود اإل امىاس )ريان جج
 . , واذه الالئح  (ئجر اار ال ول  للعقار وئخالئه

 -: ونوالثالثالسادج  املادة 
واذه  (اماس اجر اار ال ول  للعقار وئخالئه)تسري أحكاس      

 ي ة أو على عقود اإلجر اار اجل ىى من تاري  افاذاماىى الالئح  
 . الري يرم جت ي اا بع  ذلي الراري 

 -: وناملادة الثامن  والثالث
ر ّبىل الئح  في اجلري ة الرجىمي  , ولاذه ا تُنشج ئعربىاراً مىن تجطج

 , اشىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىراا تىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىاري 
  . من تاري  تطبيقها (خمس جنواو)وترم مراجعرها بع  

------------------------ 
 واهلل ولي الروفيل ,,,

 
 مبنيعق  ئياار أ/


