
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مسودة مشروع
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 :املادة األوىل
 :املعاين املبينة أمام كل منها -أينما وردت يف النظام-يُقصد ابلكلمات والعبارات اآلتية 

 .النظام: نظام استئجار الدولة للعقار وإخالئه
 .الالئحة: الالئحة التنفيذية للنظام

 .العامة لعقارات الدولة اهليئة: اهليئة
اجلهات احلكومية: الوزارات واألجهزة احلكومية واهليئات واملصاحل واملؤسسات العامة واألجهزة 

 .ذات الشخصية املعنوية العامة املستقلة
 .رئيس اجلهة احلكومية: املسؤول األول فيها أو من يفوضه

احلكومية للعقار خاضعة إلشراف  البوابة: بوابة إلكرتونية موحدة لعمليات استئجار اجلهات
 .اهليئة

 :املادة الثانية
 :يهدف النظام إىل اآليت

 .تنظيم عملية استئجار الدولة للعقار وفقاً الحتياجات اجلهات احلكومية -1
 .الرتشيد يف التكاليف املالية لعملية استئجار اجلهات احلكومية للعقار -2
 .اليت تستأجرها اجلهات احلكوميةالسعي إىل تعظيم استغالل العقارات - 3
 .إرساء مبادئ العالنية والشفافية والكفاءة يف إجراءات استئجار اجلهات احلكومية للعقار- 4
 .ستئجار اجلهات احلكومية للعقارعلى ا شرفةتوحيد اجلهة امل- 5

 :املادة الثالثة
مع اهليئة يف شأن  على اجلهة احلكومية التخطيط لعملية استئجارها للعقارات والتنسيق -1

 .ذلك، وتلتزم يف بداية كل سنة مالية بنشر خطة يف شأن ذلك
( من هذه املادة أي 1ال يرتتب على نشر اجلهة احلكومية خطتها املشار إليها يف الفقرة ) -2

 .التزام
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 شروط االستئجار

 :املادة الرابعة
وبعد االتفاق مع اهليئة، ال جيوز ألي جهة حكومية استئجار عقار إال حلاجة ماسة له، 

 :على أن تراعى االعتبارات اآلتية
 .أال يكون لدى اجلهة احلكومية الراغبة يف االستئجار عقار مناسب غري مستغل   -1
 .أال يتوافر لدى اهليئة عقار للدولة يليب احتياج اجلهة احلكومية -2
 ،واحتياجاته احلكوميأن تتناسب مساحة العقار املطلوب استئجاره مع حجم اجلهاز  -3

 .وفقاً للمعايري اليت حتددها الالئحة
 أن يكون العقار مالئماً للغرض من استئجاره. -4
 .أن يتوافر االعتماد املايل الالزم لالستئجار لدى اجلهة احلكومية -5

 :املادة اخلامسة
فيما عدا  ،ال يعد  إسكان املنسوبني من احلاجات اليت جتيز للجهة احلكومية االستئجار

  وذلك وفقاً ملا حتدده الالئحة.اجلهات احلكومية اليت تنص أنظمتها على إسكان منسوبيها، 
 :املادة السادسة

 :يشرتط الستئجار اجلهة احلكومية لعقار اآليت
 ؤجر، أو حيق له أتجريه.أن يكون العقار مملوكاً للم -1
 .أال يكون مالكه أحد منسوبيها -2
 حاصاًل على الرتاخيص الالزمة من اجلهات ذات العالقة.أن يكون مالكه  -3
 .أال يكون مالكه من األشخاص احملظور التعامل معهم -4
أن يلتزم املؤجر أبن يكون على نفقته اخلاصة ترميم وإصالح عيوب اإلنشاء اليت حتد من - 5

ي تعويض أو استمرار االنتفاع به للغرض املستأجر من أجله، وأبنه ليس له حق املطالبة أب
إذا مل يقم إبصالح عيوب  -زايدة يف األجرة أثناء سراين العقد. وأن للجهة احلكومية 
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إصالح العيوب على حسابه وحسمها من -اإلنشاء خالل مدة معقولة من اتريخ إشعاره
 .األجرة وفقاً ملا حتدده الالئحة

 
 إجراءات االستئجار

 :املادة السابعة
  .وتشرف عليها وتطورها بشكل مستمرتنشئ اهليئة البوابة،  -1
جيب أن يتوافر يف البوابة أعلى درجات اخلصوصية والسرية واألمان وشفافية املعلومات، مع - 2

 .سالمة اإلجراءات
 .جيوز أن تتقاضى اهليئة مقاباًل مالياً عن اخلدمات اليت تقدمها عرب البوابة- 3
 من ضوابط وإجراءات لتنفيذ أحكام هذه املادة. وحتدد الالئحة ما يلزم 

 :املادة الثامنة
يكون استئجار اجلهات احلكومية للعقار من خالل تقدميها طلبًا بذلك إىل اهليئة وعرب 

وفقًا للشروط  -ما مل يتعذر ذلك ألسباب فنية أو ألسباب تتعلق ابألمن الوطين-البوابة 
 .واإلجراءات اليت حتددها الالئحة

 :دة التاسعةاملا
دراسة أسعار السوق  -قبل اإلعالن يف البوابة عن الرغبة يف استئجار عقار -على اهليئة 

بشكل دقيق وأن تراعي يف ذلك حتديد حد أعلى للقيمة اإلمجالية املتوقعة لالستئجار، مع 
 .احملافظة على سرية التقدير. وحتدد الالئحة الضوابط الالزمة لذلك

 :املادة العاشرة
بعد استيفاء - ن اهليئة عن الرغبة يف استئجار عقار ملصلحة جهة حكومية يف البوابةتعل

وفقاً ( يوماً من تلقيها طلب تلك اجلهة و 15خالل ) -الشروط املنصوص عليها يف النظام
وما عالن الالئحة تفصيل متطلبات وطريقة اإلضمن تتلألحكام اليت حتددها الالئحة، على أن 

  وفحصها ونتائجها.يتعلق ابلعروض 
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 مدة عقد االستئجار وإبرامه

 :عشرة اديةاملادة احل
 .يكون عقد االستئجار ملدة ال تزيد على )مخس( سنوات -1
ملدة ال تزيد  ،هناية مدته العقد قبل متديد -بعد موافقة اهليئة– جيوز للجهة احلكومية -2

يف  بزايدة على األجرة املتفق عليها على )مخس( سنوات دون شرط موافقة املؤجر
 ، على النحو اآليت:العقد

 . ( من األجرة إذا كان التمديد ملدة )سنة واحدة(%5على ) أال تزيد .أ
 .( من األجرة إذا كان التمديد ألكثر من سنة%10على )أال تزيد  .ب

إىل )مخس وعشرين( سنة  عقارال استئجارأن تصل مدة عقود  -بعد موافقة اهليئة–جيوز  -3
 .وفق شروط ومواصفات مسبقة يتفق عليها مع املؤجر ئنشأإذا 

( نيإىل )مخس العقار استئجارأن تصل مدة عقود   -بعد موافقة جملس إدارة اهليئة–جيوز -4
 على أرض مملوكة لعقارات الدولة. -مبوجب عقد استثمار-أنشئ سنة إذا 

 ري اخلاصة مبدد عقود االستئجار.حتدد الالئحة اإلجراءات واملعاي -5
 :عشرة ثانيةاملادة ال

يربم رئيس اجلهة احلكومية عقد االستئجار، بعد استكمال اإلجراءات املنصوص عليها 
 وفقاً ملا حيدده عقد اإلجيار املوحد املعتمد من اهليئة. ،يف النظام
 

 إهناء عقد االستئجار وإخالء العقار
 :عشرة ثالثةاملادة ال

عقد االستئجار خبطاب متديد تبلغ اجلهة احلكومية املستأجرة املؤجر عن رغبتها يف عدم  -1
 .على عنوانه املسجل يف العقد ما مل يقر بعلمه ابلرغبة بعدم التمديد
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جيوز للجهة املستأجرة إهناء العقد وإخالء العقار قبل انتهاء مدة العقد، إذا أصبح العقار  -2
 .عيب يف اإلنشاء أو كان يف املكان خطورة غري صاحل لالستعمال بسبب

 :عشرةرابعة املادة ال
ال تكون اجلهة احلكومية املستأجرة مسؤولة عن تعويض املؤجر عند إخالء العقار عن 
األضرار الناجتة عن عيب يف اإلنشاء أو عن االستعمال العادي أو عن تكاليف التعديالت أو 

ليت طلبتها من املؤجر ووافق عليها قبل إبرام العقد. وتكون املباين اإلضافية أو تكاليف إزالتها ا
اجلهة احلكومية املستأجرة مسؤولة عن تعويض املؤجر عن األضرار الناجتة عن االستعمال غري 

 .( من النظامالسابعة عشرةالعادي وفقاً للمادة )
 :عشرة امسةاملادة اخل

وما أصابه من أضرار نتيجة  يكون تسليم العقار عند إخالئه مبحضر تثبت فيه حالته
، ويوق ِّع احملضَر ممثٌل من اجلهة احلكومية املستأجرة واملؤجر -إن وجدت–االستعمال غري العادي 

أو من ميثله. وعند اعرتاض املؤجر أو من ميثله على حجم األضرار أو نوعيتها املثبتة يف احملضر، 
 .فله أن يكتب حتفظه يف احملضر ويوقع عليه

 :عشرةادسة الساملادة 
يبلغ املؤجر ابحلضور لتسلم العقار عند إخالئه أو يف هناية عقد االستئجار خبطاب يرسل 
على عنوانه املسجل يف العقد، حيدد فيه موعد التسلم خالل مدة ال تقل عن )مخسة عشر( يوما 

يف املوعد احملدد من اتريخ إرساله، ما مل يقر ابلعلم مبوعد التسلم. فإذا مل حيضر املؤجر أو من ميثله 
بتوقيع  -ابالشرتاك مع مندوب اإلمارة أو احملافظة أو املركز-يقوم ممثل اجلهة احلكومية املستأجرة 

( من النظام وتسليم مفاتيح العقار إىل اإلمارة أو اخلامسة عشرةاحملضر املشار إليه يف املادة )
ستأجرة منتهية، فال تدفع أجرة عن أي احملافظة أو املركز. وهبذا تعد مسؤولية اجلهة احلكومية امل

 .مدة بعد هذا التاريخ، وال تسأل عن أي ضرر يصيب العقار مل يسجل يف احملضر
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 :عشرة سابعةاملادة ال
تكو ِّن اجلهة احلكومية املستأجرة جلنًة من ثالثة من موظفيها؛ حلصر األضرار املشار إليها 

مقدار التعويض، وحترير حمضر مفصل بذلك، خالل ( من النظام، وتقدير عشرة رابعةاليف املادة )
( %25مدة ال تتجاوز ثالثني يوما من اتريخ إخالء العقار. فإذا كان مقدار التعويض ال يتجاوز )

من األجرة السنوية أو مبلغ مئة ألف رايل أيهما أقل، تدفع اجلهة املستأجرة التعويض للمؤجر 
( من النظام. وإذا زاد مقدار الرابعة عشرةادة )بعد إكمال اإلجراءات املنصوص عليها يف امل

لتقدير مقدار التعويض  احلد، تكوَّن جلنة من اهليئة واجلهة احلكومية املستأجرة؛التعويض على هذا 
وحترر حمضراً بذلك. وتنهي هذه اللجنة عملها خالل مدة ال تزيد على )ستني( يوماً من اتريخ 

يف تقديرها للتعويض املدة اليت مضت بني إخالء العقار  إخالء العقار، على أن تراعي اللجنة
 .ووقت معاينتها له

 الثامنة عشرة:املادة 
إذا قام املؤجر برتميم أو تعديل أو تغيري يف العقار بعد إخالئه وقبل قيام أي من اللجنتني 

وتقدير حبصر األضرار  -حبسب األحوال  -عشرة( من النظام  سابعةاملشار إليهما يف املادة )ال
 . قيمتها، فليس له حق يف التعويض

 :التاسعة عشرة املادة
تبلغ اجلهة احلكومية املستأجرة املؤجر مبقدار التعويض خبطاب على عنوانه املسجل يف 
عقد االستئجار خالل مدة ال تتجاوز )مخسة عشر( يوما من اتريخ تقدير التعويض. فإذا قبل 

احلكومية ابعتماد صرفه. وإذا مل يقبل املؤجر التعويض فله أن املؤجر التعويض يقوم رئيس اجلهة 
 .يتقدم إىل احملكمة اإلدارية خالل )ستني( يوما من اتريخ إبالغه مبقدار التعويض

 
 
 
 



 
 
 

7 ة|   ح ف ص ل ا 9 
 

 عامةأحكام 
 :العشرون املادة

حيق للجهة احلكومية تنفيذ أعمال أو تشطيبات يف العقار املستأجر خالل فرتة 
 .املؤجر هبا، وذلك وفقاً ملا حتدده الالئحةاالستئجار بعد إبالغ 

 :والعشرون اديةاملادة احل
؛ لضوابط تصدرها اهليئةيكون استئجار اجلهات احلكومية للعقار خارج اململكة وفقاً 

 .ابلتنسيق مع وزارة اخلارجية
 
 :والعشرونالثانية املادة 

 .ستأجر خالل فرتة استئجارهعلى اجلهة احلكومية اختاذ ما يلزم للمحافظة على العقار امل -1
تكون اجلهة احلكومية املستأجرة مسؤولة عن إجراء الصيانة العادية الالزمة للعقار  - 2

 .وإصالح أي ضرر يسببه استعماهلا له وفقاً ألحكام عقد االستئجار املوحد
االتفاق الصيانة العادية الالزمة للعقار، وفقاً ملا يتم إجراءات جيوز أن يتحمل املؤجر  -3

 عليه.
 :والعشرون لثالثةاملادة ا

من النظام، إذا نشأ عن تطبيق أحكام النظام  والعشرين( رابعة)الدون إخالل حبكم املادة 
قبل -، فيجب التقدم إىل اهليئة بطلب تسويته ودايًّ نزاع بني املؤجر واجلهة احلكومية املستأجرة

( يوماً 60، وعلى اهليئة اختاذ اإلجراءات الالزمة لتسويته خالل )-اللجوء إىل احملكمة اإلدارية
 وفقاً ملا حتدده الالئحة.من اتريخ تقدمي الطلب. 

 :والعشرونرابعة املادة ال
 .ت اليت تنشأ عن تطبيق أحكام النظامختتص احملكمة اإلدارية ابلفصل يف مجيع املنازعا
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 :والعشرونامسة املادة اخل
تقريراً سنوايً إىل اهليئة عن حالة  -أو أكثر-تقدم اجلهة احلكومية املستأجرة لعقار 

 .العقارات املستأجرة، وفقاً ملا حتدده الالئحة
 :والعشرون سادسةاملادة ال

دورايً على العقارات املستأجرة من اجلهات جتري هيئة الرقابة ومكافحة الفساد تفتيشاً 
 .احلكومية، للتأكد من صالحيتها وحسن استعماهلا، ومالءمتها حلاجة العمل

 :والعشرون السابعة املادة
إذا ظهرت حاجة جهة حكومية إىل استثناء من أحكام النظام، فرتفع إىل رئيس جملس 

ئيس اجلهة احلكومية الراغبة يف االستئجار؛ الوزراء لتكوين جلنة من رئيس جملس إدارة اهليئة، ور 
لدراسة املوضوع، مع حتديد حمل االستثناء ومسوغاته والرفع مبا تراه اللجنة إىل رئيس جملس 

 .الوزراء؛ للتوجيه مبا يراه
 لثامنة والعشرون: املادة ا

وفقاً ملا حتدده حيق للجهة احلكومية االستئجار بنظام اإلجيار التمويلي بعد موافقة اهليئة، وذلك 
 الالئحة.

 
 ختاميةأحكام 

 التاسعة والعشرون:املادة 
يصدر رئيس جملس إدارة اهليئة الالئحة، وعقد االستئجار املوحد، خالل )مائة ومثانني( 

 :يوما من اتريخ نشر النظام، مع مراعاة أن يشتمل عقد االستئجار املوحد على ما يلي
العقار املستأجر للغري من الباطن، أو استفادة جهة األحكام املتعلقة جبواز أتجري   -1

 .حكومية أخرى منه
 .األحكام املتعلقة ابلتشغيل والصيانة والنظافة واحلراسات األمنية إن وجدت وحنو ذلك - 2
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 :املادة الثالثون
حيل هذا النظام حمل نظام استئجار الدولة للعقار وإخالئه، الصادر ابملرسوم امللكي رقم 

 .ه، ويلغي ما يتعارض معه من أحكام1٨/٩/142٧اتريخ ( و 61)م/
 :والثالثوناحلادية املادة 

 .يعمل ابلنظام بعد مضي )مائة ومثانني( يوما من اتريخ نشره يف اجلريدة الرمسية
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


