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ملحق رقم ()1
تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة
بخصوص مشروع قانون بشأن إيجار

العقارات المبنية (المعد في ضوء االقتراح
بقانون المقدم من مجلس النواب)،

ومشروع قانون بشأن إيجار األماكن

وتنظيم العالقة بين المالك والمستأجر
(المعد في ضوء االقتراح بقانون المقدم
من مجلس الشورى) ،ومشروع قانون

بإصدار قانون إيجار العقارات ،المرافق
للمرسوم الملكي رقم ( )34لسنة

2102م.
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التاريخ  14 :مايو 4102م
التقريـر الثالث عشر للجنـة املرافق العامة والبيئة
خبصوص مشروع قانون بشأن إجيار العقارات املبنية (املعد يف ضوء االقتراح بقانون
املقدم من جملس النواب) ،ومشروع قانون بشأن إجيار األماكن وتنظيم العالقة بني
املالك واملستأجر (املعد يف ضوء االقتراح بقانون املقدم من جملس الشورى) ،ومشروع
قانون بإصدار قانون إجيار العقارات ،املرافق للمرسوم امللكي رقم ( )24لسنة 4104
دور االنعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثالث
مقدمــة :
بتاريخ  21أبريل 4102م أرسل صاحب املعايل السيد علي بن صاحل الصاحل
رئيس جملس الشورى خطابًا برقم ( /264ص ل م ب  /ف3د )2إىل جلنة املرافق العامة
والبيئة ،والذي مت مبوجبه تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة مشروع قانون بشأن إجيار
العقارات املبنية (املعد يف ضوء االقتراح بقانون املقدم من جملس النواب) ،ومشروع
قانون بشأن إجيار األماكن وتنظيم العالقة بني املالك واملستأجر (املعد يف ضوء االقتراح
بقانون املقدم من جملس الشورى) ،ومشروع قانون بإصدار قانون إجيار العقارات،
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املرافق للمرسوم امللكي رقم ( )24لسنة  ،4104على أن تتم دراستهم وإبداء
املالحظات وإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة بشأهنم يف موعد أقصاه ثالثة أسابيع من
تارخيه ليتم عرضه على اجمللس.
أوالً -إجراءات اللجنة :
لتنفيذ التكليف املذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية :
( )1تدارست اللجنة مشروعات القوانني املذكورة يف دور االنعقاد العادي الرابع منن
الفصل التشريعي الثالث يف اجتماعاهتا التالية:
رقـم االجتمـاع

تارخيـــه

االجتمناع السادس عشر

 43أبريل 4102م

االجتمناع السابع عشر

 42أبريل 4102م

االجتماع الثامن عشر

 42أبريل 4102م

االجتماع التاسع عشر

 2مايو 4102م

االجتماع العشرين

 8مايو 4102م

االجتماع احلادي والعشرين

 00مايو 4102م

( )2اطلعت اللجنة على الوثائق املتعلقة مبشروعات القوانني موضوع البحث والدراسنة
واليت اشتملت على ما يلي:
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أ -الرأي الدستوري والقانوين للجنة الشؤون التشريعية والقانونية بشنأن مشنروعات
القوانني(.مرفق)

ب -مرئيات غرفة جتارة وصناعة البحرين(.مرفق)
ج -مرئيات مجعية البحرين العقارية (مرفق)
د -إعالنات وقوانني اإلجيارات من إعداد الباحث القانوين السيد علي عبداهلل العرادي.
(مرفق)

ه -مرئيات اجلهات املعنية املرافقة لقرار جملس النواب( .مرفق)
و -قرار جملس النواب ومرفقاته( .مرفق)
 حضر عدداً من اجتماعات اللجنة صاحب املعايل السيد علي بن صـا الصـارئيس جملس الشورى.

 وبدعوة من اللجنة ،شارك يف اجتماعاهتا كل من:
 جلنة الشؤون التشريعية والقانونية ،حيث حضر كل من: .0األستاذة رباب عبد النيب سامل العريض

نائب الرئيس.

 .4الدكتور سعيد أمحد عبداهلل حسينن

عضو اللجنة.

 وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراين ،حيث حضر كل من: .0صاحب السعادة الدكتور مجعة بن أمحد الكعيب وزير شؤون البلديات والتخطني
العمراين.
011

 .4السيد حممد نور الشيخ

الوكيل املساعد للخدمات البلدية املشتركة.

.3املهندس وائل ناصر املبارك

مدير إدارة التخطي وشؤون اجملالس البلدية.

 وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف ،حيث حضر كل من:.0

مستشار قانوين.

السيد سعيد حممد عبداملطلب

 غرفة جتارة وصناعة البحرين ،حيث حضر كل من: .0السيدة أمرية حسن الطعان

مستشار قانوين.

 .4السيند سعند الدوسري

عضو اللجنة القانونية.

 مجعية املقاولني البحرينية ،حيث حضر كل من: .0السيد ناصر علي األهلي

رئينس جملس اإلدارة.

 .4السيد صاحل عبدالنور فقيهي

نائب رئينس جملس اإلدارة.

 وقد قامت اللجنة بتوجيه خطاباً إىل اجمللس األعلى للقضاء بتـاريخ  42أبريـل4102م ،يتضمن رغبة اللجنة باحلصول على مرئيات اجمللس بشـأن مشـروعات
القوانني املذكورة وحتديداً اآلثار املتوقع ترتبها على تطبيق هذا القـانون علـى أر
الواقع ،إال أن اللجنة مل تستلم أي رد حىت تاريخ إعداد هذا التقرير.
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( )3شارك يف اجتماعات اللجنة من األمانة العامة باجمللس كل من:
الدكتور عصام عبدالوهاب الربزجني
الدكتنور حممند عبداهلل الدليمي
األستناذ حمسنن محيند مرهون
األستناذ علي حسنن الطوالبنة

.0
.4
.3
.2

رئيس هيئة املستشارين القانونيني.
املستشار القانوين لشؤون اللجان.
املستشار القانوين لشؤون اللجان.
املستشار القانوين لشؤون اللجان.

 وتوىل أمانة سر اللجنة السيد أيوب علي طريف ،والسيدة خولة حسن هاشم أمني سراللجنة.

ثانيـًا :رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى:
ترى جلنة الشؤون التشريعية والقانونية عدم سالمة مشروع قنانون بشنأن إجينار
العقارات املبنية (املعد يف ضوء االقتراح بقانون املقدم من جملس النواب) ،ومشروع قانون
بشأن إجيار األماكن وتنظيم العالقة بني املالك واملستأجر (املعد يف ضوء االقتراح بقنانون
املقدم من جملس الشورى) ،ومشروع قانون بإصدار قانون إجينار العقنارات ،املرافنق
للمرسوم امللكي رقم ( )23لسنة  ،4104من الناحية الدستورية وذلك بالنسبة للمنواد
( )4من مشروع القانون األول ،والبند (أ) من املادة ( -8بعد إعادة التنرقيم) ،واملنادة
( )24من املشروع بقانون الثالث ( .مرفق )
ثالثـًا :رأي وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراين:
توافق رأي وزارة شؤون البلديات والتخطي العمراين مع ما انتهى إليه جملس
النواب املوقر من توصيات بشأن مشروع القانون.
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رابعـًا :رأي وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف:
أكدّ ممثل وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف – خالل مناقشة مواد
مشروع القانون -توافق الوزارة مع مجيع ما انتهى إليه جملس النواب من توصيات بشأن
مشروع القانون.
خامسـًا :رأي غرفة جتارة وصناعة البحرين:
كان لغرفة جتارة وصناعة البحرين املالحظات التالية:
 .0أن املشروع يف صورته النهائية يف املادة ( )3من الفصل الثاين اخلاص باألحكام العامة
قد أوجبت تسجيل مجيع عقود اإلجيار ومجيع ما يطرأ عليها من تعديل لدى املكتب
املختص يف البلدية املعنية ،وأنه جيب أن يتم مجيع ذلك خالل ستة أشهر من تاريخ العمل
هبذا املشروع ،ولنا أن نتصور حجم الصعوبة العملية املصاحبة لقصر فترة التسجيل
باملقارنة بالكم اهلائل من العقود يف اململكة.
 .4أن املادة ( )8بعد إعادة الترقيم ورد فيها أن جيوز توثيق عقد اإلجيار ،ويف هذه احلالة
يكون العقد املوثق من السندات الرمسية القابلة للتنفيذ اجلربي وفقاً لقانون املرافعات يف
املواد املدنية والتجارية ،ونعتقد أن يف ذلك تضارب بني سلطان اإلرادة وحكم القانون،
فالتوثيق اجلوازي يتم باتفاق الطرفني ،ولكن بعد ذلك يعد سنداً تنفيذياً وفقاً للقانون.
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.3أن املادة ( )46واليت أصبحت املادة ( )38بعد إعادة الترقيم ورد فيها أنه " :إذا امتنع
املستأجر عن سداد األجرة يف املوعد احملدد يف العقد أو بقرار من اللجنة ملدة شهرين
متتاليني  ،جيوز للمؤجر إخالء العني املؤجرة ،وجيوز للجنة أال حتكم باإلخالء إذا أثبت
املستأجر أن تأخره يرجع إىل عذر قوي تقبله اللجنة"  ،ونعتقد أن هنا النص حباجة إىل
إعادة صياغة ،حيث أنه يعطي للمؤجر حق اإلخالء ويتجاهل قرار اللجنة إذا مسحت
للمستأجر بعدم سداد األجرة ،ويف نفس الوقت يعطي للجنة سلطة تقديرية بأن ال حتكم
باإلخالء إذا أثبت املستأجر أن تأخره يرجع لعذر قوي تقبله ،كما أن صياغة املادة
متضاربة ،فأحياناً تستعمل عبارة (حكم اللجنة) وأحياناً (قرار اللجنة).
 .2ورد يف املادة ( )26بعد إعادة التنرقيم أننه" :تسنري أحكنام قنانون الرسنوم
القضائي واجلداول املرفقة به وقواعد تقدير الرسنوم واإلعفناء مننها علنى رسنوم
الدعاوى والطعون والطلبات املقدمنة إىل اللجننة" ،وهننا ال ننرى صنحة لنورود
مصطلح (طعون) ،حيث أن اللجنة ال تنظر يف أية طعون( .مرفق)
سادسـًا :رأي مجعية البحرين العقارية:
كان جلمعية البحرين العقارية املالحظات التالية:
 .0إضافة بند احلصول على شهادة إبراء ذمة أو إخالء طرف :حيث إن بعض املستأجرين
وخاصة األجانب واملقيمني يقوم بإخالء العقار دون إخبار املؤجر (املالك) كتابياً والبعض
منهم يغادر البالد بصفة هنائية دون العودة مرة أخرى وعليه متأخرات يف الدفع وعند
مغادرته ال يقوم بتسليم املفتاح إىل املالك أو وكيل املالك مما يترتب عليه خسائر مادية
جراء املتأخرات من اإلجيار.
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 .4صياغة عقود اإلجيار :مل يذكر يف القانون احلايل الصياغة املوجودة لعقد اإلجيار وهل
من املمكن إصدار الئحة تنفيذية تبني نوع عقد اإلجيار وأهم بنود عقد اإلجيار أو يترك
األمر لطريف العقد كما هو حاصل اآلن ،واملقترح بأن يتم توحيد النموذج اخلاص بعقد
اإلجيار مع اإلبقاء على بند خاص بأهم املالحظات املتفق عليها بني طريف العقد.
 .3اإلخالء :موضوع اإلخالء جيب أن يراعى فيها مصلحة طريف العقد وخاصة اإلخالء
يف حاالت اهلدم وإعادة تطوير العقار وبنائه حسب دراسات اجلدوى املعدة من قبل
االستشاري أو يف حاالت الصيانة القصوى للعقار وهذا األمر حتدده جهة فنية أو هندسية
أو استشارية عقارية.
 .2الزيادة يف األجرة :موضوع الزيادة من أهم البنود اليت جيب البت فيها بطريقة حتفظ
حقوق كل طرف (املؤجر واملستأجر) وبضواب حمددة تعتمد على حركة السوق ومدة
العقد ونوع العقار املؤجر وحالة العقار عند الزيادة مع مراعاة التزامات طريف العقد
باألمور اخلاصة هبم حسب القانون.
 .4إلغاء االمتداد القانوين :نقترح إلغاء بند االمتداد الزمين الذي يعىن بتقسيم البحرين إىل
منطقتني املنامة واحملرق واملناطق األخرى خارج املنامة واحملرق واملطلوب يف القانون
املقترح إلغاء هذا البند وجعل مجيع مناطق البحرين متساوية يف األنظمة والقوانني
والشروط ( .مرفق )
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سابعـًا :رأي اللجنة:
ناقشت اللجنة مشروعات القوانني املذكورة يف عدّة اجتماعات عقدهتا اللجنة يف
الدور الرابع من الفصل التشريعي الثالث ،حيث يتألّف املشروع بقانون األول (املعد يف

ضوء االقتراح بقانون املقدم من جملس النواب)  -فضالً عن الديباجة  -من تسع
وعشرين مادة موزَّعة على مثانية أبواب ،يتضمَّن الباب األول تعريفاً لبعض املصطلحات
الواردة يف القانون ،بينما يتصدَّى الباب الثاين لألحكام العامة ،ويتناول الباب الثالث آثار
عقد اإلجيار ،ويتناول الباب الرابع التنازل عن اإلجيار والتأجري من الباطن ،ويتعلَّق الباب
اخلامس بانتقال ملكية العني املؤجرة ،ويتعرَّض الباب السادس النتهاء عقد اإلجيار ،ويتناول
الباب الثامن األحكام اخلتامية.
ويتكون املشروع بقانون الثاين (املعد يف ضوء االقتراح بقانون املقدم من جملس
الشورى)  -فضالً عن الديباجة  -من ثالث وثالثني مادة موزَّعة على سبعة أبواب،
يشمل الباب األول تعريفاً لبعض املصطلحات الواردة يف القانون ،بينما خيتص الباب الثاين
باألحكام العامة ،ويتعرَّض الباب الثالث اللتزامات املؤجر ،ويتناول الباب الرابع التزامات
املستأجر ،ويتعلَّق الباب اخلامس بالتنازل عن اإلجيار والتأجري من الباطن ،والباب السادس
خيتص بانتهاء عقد اإلجيار ،فيما يتناول الباب السابع العقوبات واألحكام االنتقالية.
ويتألف املشروع بقانون الثالث (واملعد من احلكومة ابتداءً واملرافق للمرسوم
امللكي رقم ( )24لسنة 4104م)  -فضالً عن الديباجة  -من أربع مواد إصدار نَصَّت
على إلغاء مجيع اإلعالنات واملراسيم بقوانني املتعلقة باإلجيار ،وإلغاء كل نص خيالف
أحكام هذا القانون ،كما نَصَّت على أن يُصدر وزير العدل والشئون اإلسالمية واألوقاف
القرارات الالزمة لتنفيذ أحكامه ،كما يتضمَّن ( )24مادة موزَّعة على عشرة فصول ،إذ
خُصص الفصل األول للتعاريف ،وتناول الفصل الثاين األحكام العامة ،والفصل الثالث
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التزامات املؤجر ،بينما حدَّد الفصل الرابع التزامات املستأجر ،أما الفصل اخلامس فقد نظَّم
االمتداد القانون لعقود اإلجيار وزيادة األجرة ،وتناول الفصل السادس التنازل عن اإلجيار
والتأجري من الباطن ،ونظَّم الفصل السابع انتقال ملكية العني املؤجرة واآلثار املترتبة على
هذا االنتقال يف حق كل من املالك واملستأجر ،وتعلَّق الفصل الثامن بانتهاء عقد اإلجيار،
أما الفصل التاسع فهو خاص بإجراءات تسجيل تلك العقود ،وتناول الفصل العاشر تنظيم
اللجان املختصة بالفَصل يف املنازعات اإلجيارية.
وقد أقرّت اللجنة دمج جملس النواب املوقّر املشروعات الثالثة ،وذلك إعماالً

للمادة ( )28من الالئحة الداخلية جمللس الشورى واليت تنص على (إذا تعددت

مشروعات أو مقترحات القوانني يف املوضوع الواحد ،اعترب أسبقها هو األصل ،واعترب
ما عداه مبثابة تعديل له) ،ومت ضم املشروعات بقانون يف تقرير واحد ،واعتبار األول هو
األصل والثاين والثالث مبثابة تعديل له.
واجلدير بالذكر أنه حني تدارست اللجنة مشروعات القوانني املذكورة استأنست
برأي كل من جلنة الشؤون التشريعية والقانونية باجمللس ،ووزارة شؤون البلديات
والتخطي العمراين ،ووزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف ،وغرفة جتارة وصناعة
البحرين ومجعية البحرين العقارية.
وبعد االطالع على رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية ،وعلى رأي اجلهات
اليت استأنست اللجنة برأيها ،وعلى قرار جملس النواب املوقر ومرفقاته ،ومالحظات رئيس
هيئة املستشارين القانونيني باجمللس وآراء املستشارين القانونيني لشؤون اللجان ،اقتنعت
اللجنة بوجاهة التعديالت اليت أجراها جملس النواب على جممل مواد مشروع القانون.
وقد أجرت اللجنة بعض التعديالت على كل من املادة ( )4واملادة ( -34بعد إعادة
الترقيم ) وذلك على النحو التايل:
 فيما يتعلق باملادة ( ، )4ارتأت اللجنة املوافقة على قرار جملس النواب باملوافقة علىاملادة كما وردت يف املشروع بقانون (الثالث) ،مع حذف عبارة (كما تسري على عقود
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اإلجيار القائمة) وذلك ألن املادة الرابعة من مشروع قانون اإلصدار حددت مدة ثالث
سنوات النتهاء العقود القائمة ،وإن اإلبقاء على هذه العبارة يتناقض مع املادة الرابعة،
إضافة لذلك فإن املادة ( )4اليت تضمنت هذه العبارة تتناول أنواع العقارات اليت ختضع
ألحكام هذا القانون واالستثناءات الواردة فيها.

 وفيما يتعلق باملادة ( – 42بعد إعادة الترقيم)  ،ارتأت اللجنة املوافقة على قرار جملسالنواب باملوافقة على املادة كما وردت يف املشروع بقانون (الثالث) ،واملوافقة على قرار
جملس النواب بإعادة صياغتها ،مع إضافة عبارة (بعد انتهاء املدة املنصوص عليها يف املادة
الرابعة من قانون اإلصدار) يف هناية البند (ب) ،وذلك ألن سريان الفقرة (أ) من هذه
املادة بعد انتهاء املدة املنصوص عليها يف املادة الرابعة من قانون اإلصدار.

 أما فيما يتعلق باملادة ( -34بعد إعادة الترقيم ) ،أوصت اللجنة باملوافقة على قرارجملس النواب باملوافقة على املادة كما وردت يف املشروع بقانون (الثالث) ،و املوافقة على
قرار جملس النواب بإعادة صياغتها ،مع إجراء التعديالت التالية:

 إضافة عبارة (بالنسبة للعقود املربمة بعد نفاذ هذا القانون) بعند عبنارة (ال جيـوزللمؤجر أن يطلب من املستأجر) الواردة يف الفقرة (أ) من هذه املادة ،وذلك ألن الفقرة
(أ) مل حتدد أي من العقود اليت تتناوهلا هذه الفقرة ،لذلك رأت اللجنة حصر تطبيق هنذه
الفقرة بالعقود اليت تربم بعد نفاذ هذا القانون.
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 حذف الفقرة (ج) من هذه املادة ،حيث إن وجود هذه الفقرة يتعارض مع املادة الرابعةمن قانون اإلصدار ،كما أن هذه الفقرة تتضمن عبارة (ومن تاريخ إبرام العقد بالنسـبة
للعقود املربمة بعد سريانه) وإن هذه العبارة زائدة وتتناقض مع الفقرة (أ) من هذه املادة،
حيث حددت الفقرة (أ) بدء سريان املدة املشار إليها من تاريخ تسليم العني املؤجرة ،بينما
حددت الفقرة (ج) بدء سريان هذه املدة من تاريخ إبرام العقد.

وفيما عدا ذلك ،رأت اللجنة أمهية املوافقة على مشروع القانون بصيغته اليت وافق
عليها جملس النواب ،وذلك أن مشروع القانون يؤدي إىل توحيد القواعد القانونية النيت
سوف تطبق على عقود اإلجيار ،وحيقق التوازن بني املراكز القانونية ألطنراف العالقنة
العقدية (املؤجر واملستأجر) وحيقق العدالة واإلنصاف بينهما ،حيث إن القواعد القانونينة
النافذة قبل صدوره قد مضى عليها فترة زمنية طويلة ،األمر النذي جعلنها ال تواكنب
التطورات يف جمال األوضاع االقتصادية واالجتماعية مبملكة البحرين.
وعليه توصي اللجنة باملوافقة من حيث املبدأ ،على مشروع قانون بشأن إجيار
العقارات املبنية (املعد يف ضوء االقتراح بقانون املقدم من جملس النواب) ،ومشروع قانون
بشأن إجيار األماكن وتنظيم العالقة بني املالك واملستأجر (املعد يف ضوء االقتراح بقانون
املقدم من جملس الشورى) ،ومشروع قانون بإصدار قانون إجيار العقارات ،املرافق
للمرسوم امللكي رقم ( )23لسنة .4104
ثامنـًا - :اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي :
إعماالً لنص املادة (  ) 32من الالئحة الداخلية جمللس الشورى ،اتفقت اللجننة
على اختيار كل من:
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 .0سعادة األستاذ فــؤاد أمحد احلاجي

مقررًا أصليـًا.

 .4سعادة األستاذ حممـد حسـن باقر

مقررًا احتياطيًا.

تاسعـًا -توصية اللجنة:
يف ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة مشروعات القوانني،
فإن اللجنة توصي مبا يلي:
 املوافقة من حيث املبدأ ،على مشروع قانون بشأن إجيار العقارات املبنية (املعديف ضوء االقتراح بقانون املقدم من جملس النواب) ،ومشروع قانون بشأن إجيار
األماكن وتنظيم العالقة بني املالك واملستأجر (املعد يف ضوء االقتراح بقـانون
املقدم من جملس الشورى) ،ومشروع قانون بإصدار قانون إجيـار العقـارات،
املرافق للمرسوم امللكي رقم ( )24لسنة .4104
 املوافقة على مواد مشروع القانون كما وردت تفصيالً يف اجلدول املرفق.واألمر معرو

على اجمللس املوقر الختاذ الالزم ،،،

مجعة حممد الكعيب

فؤاد أمحد احلاجي
نائب رئيس جلنة املرافق العامة والبيئة
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رئيس جلنة املرافق العامة والبيئة

مشروع قانون بشأن إيجار العقارات المبنية (المعد في ضوء االقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) ،ومشروع قانون بشأن إيجار
األماكن وتنظيم العالقة بين المالك والمستأجر (المعد في ضوء االقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى) ،ومشروع قانون بإصدار قانون
إيجار العقارات ،المرافق للمرسوم الملكي رقم ( )33لسنة 2112
مشروع قانون

مشروع قانون

مشروع قانون

بشأن إجيار العقارات املبنية

بشأن إجيار األماكن وتنظيم

(املشروع األول-جملس النواب)

(املشروع الثاني -جملس الشورى)

(املشروع الثالث  -احلكومة)

العالقة بني املالك واملستأجر

بإصدار قانون إجيار العقارات

نصوص املواد

كما أقرها جملس النواب

توصية اللجنة والنص كما أقرته

مسمى مشروع القانون

مسمى مشروع القانون

اللجنة

 قرر المجلس األخذ بمسمى  -الموافقة للةةى قةةرار جلةةسالمشروع بقانون ( الثالث).

النةةةةةةةوا باألخةةةةةةةذ بمسةةةةةةةمى
المشروع بقانون (الثالث).

مشروع قانون رقم ( ) لسنة

مشروع قانون رقم ( )

مشروع قانون رقم ( ) لسنة

مشروع قانون رقم ( )

مشروع قانون رقم ( )

( ) بشأن إيجار العقارات

لسنة ( ) بشأن إيجار

( ) بإصدار قانون إيجار

لسنة ( ) بإصدار قانون

لسنة ( ) بإصدار قانون

المبنية

األماكن وتنظيم العالقة بين

العقارات

إيجار العقارات

إيجار العقارات
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مشروع قانون

مشروع قانون

بشأن إجيار العقارات املبنية

بشأن إجيار األماكن وتنظيم

(املشروع األول-جملس النواب)

(املشروع الثاني -جملس الشورى)

العالقة بني املالك واملستأجر

مشروع قانون

بإصدار قانون إجيار العقارات
(املشروع الثالث  -احلكومة)

نصوص املواد

كما أقرها جملس النواب

توصية اللجنة والنص كما أقرته
اللجنة

المالك والمستأجر
تبويب المشروع بقانون

تبويب المشروع بقانون

قرر المجلس التماد التبويب  -الموافقة للةةى قةةرار جلةةس
الوارد في المشروع بقانون
النةةةةةةوا بالتمةةةةةةاد التبويةةةةةةب
(الثالث)؛ وذلك الكتمال بنيته
الةةوارد فةةي المشةةروع بقةةانون
األساسي وتنظيمه المنطقي
(الثالث)؛ وذلك الكتمال بنيتةه
للعالق اإليجاري بما يحقق
األساسةةةي وتنظيمةةةه المنطقةةةي
الهدف المنشود لمشروع
للعالق ة اإليجاري ة بمةةا يحقةةق
القانون وهو تحقيق التوازن
الهةةةةةدف المنشةةةةةود لمشةةةةةروع
وبلوغ العدال بين الَّك
القةةانون وهةةو تحقيةةق التةةوازن
والعقارات
األراضي
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مشروع قانون

مشروع قانون

بشأن إجيار العقارات املبنية

بشأن إجيار األماكن وتنظيم

(املشروع األول-جملس النواب)

(املشروع الثاني -جملس الشورى)

العالقة بني املالك واملستأجر

مشروع قانون

بإصدار قانون إجيار العقارات
(املشروع الثالث  -احلكومة)

نصوص املواد

كما أقرها جملس النواب

و ستأجريها

كما

توصية اللجنة والنص كما أقرته
اللجنة

قرَّرها وبلةةةةوغ العدالةةةة بةةةةين ةةةةالَّك

دستور ملك البحرين ،ع األراضةةةةةةةةةةةي والعقةةةةةةةةةةةارات
إجراء تعديالت للى لناوين و سةةةةةتأجريها كمةةةةةا قرَّرهةةةةةا
بعض

الفصول

وإلادة دسةةةةةتور ملكةةةةة البحةةةةةرين،

ترتيبها

لدوالي

التنسيق والموافق ة للةةى قةةرار جلةةس

التشريعي للموضوع،

ع النةةةةوا

بةةةةةإجراء تعةةةةةديالت

التقيّد بترتيب واد المشروع للى لنةاوين بعةض الفصةول
بقانون

األصل

(األول) ،وإلةةةةةةادة ترتيبهةةةةةةا لةةةةةةدوالي

وذلك للى النحو الوارد التنسةةةةةةةةةةةةةةيق التشةةةةةةةةةةةةةةريعي
أدناه.

للموضوع ،ع التقيّةد بترتيةب
ةةةةةةةواد المشةةةةةةةروع بقةةةةةةةانون
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مشروع قانون

مشروع قانون

بشأن إجيار العقارات املبنية

بشأن إجيار األماكن وتنظيم

(املشروع األول-جملس النواب)

(املشروع الثاني -جملس الشورى)

العالقة بني املالك واملستأجر

مشروع قانون

بإصدار قانون إجيار العقارات
(املشروع الثالث  -احلكومة)

نصوص املواد

كما أقرها جملس النواب

توصية اللجنة والنص كما أقرته
اللجنة

األصةةل (األول) ،وذلةةك للةةى
النحو الوارد أدناه.
(تبويب مشروع القانون بعد
التعديل)

(تبويب مشروع القانون بعد

 الديباجة.

التعديل)

 مواد قانون اإلصدار.

 الديباجة.

 الفصل األول :تعاريف.

 مواد قانون اإلصدار.

 الفصل الثاني :األحكام  الفصل األول :تعاريف.
العامة.
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 الفصل الثاني :األحكام

مشروع قانون

مشروع قانون

بشأن إجيار العقارات املبنية

بشأن إجيار األماكن وتنظيم

(املشروع األول-جملس النواب)

(املشروع الثاني -جملس الشورى)

العالقة بني املالك واملستأجر

مشروع قانون

بإصدار قانون إجيار العقارات
(املشروع الثالث  -احلكومة)

نصوص املواد

كما أقرها جملس النواب

 الفصل الثالث :تسجيل
عقد اإليجار.
 الفصل الرابع :التزامات
المؤجر.
 الفصللللللللللللل ال للللللللللللامس:

توصية اللجنة والنص كما أقرته
اللجنة

العامة.
 الفصل الثالث :تسجيل
عقد اإليجار.
 الفصل الرابع :التزامات
المؤجر.

التزامات المستأجر.

 الفصللللللللللللل ال للللللللللللامس:

 الفصل السادس :التأجير

التزامات المستأجر.

من الباطن والتنازل عن  الفصل السادس :التأجير
اإليجار.
 الفصللللل السللللابع :انتقللللال
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من الباطن والتنازل عن
اإليجار.

مشروع قانون

مشروع قانون

مشروع قانون

بشأن إجيار العقارات املبنية

بشأن إجيار األماكن وتنظيم

(املشروع األول-جملس النواب)

(املشروع الثاني -جملس الشورى)

(املشروع الثالث  -احلكومة)

الديباجة

الديباجة

الديباجة

العالقة بني املالك واملستأجر

بإصدار قانون إجيار العقارات

نصوص املواد

كما أقرها جملس النواب

توصية اللجنة والنص كما أقرته

ملكية العين المؤجرة.

 الفصللللل السللللابع :انتقللللال

 الفصللللل الثللللامن :امتللللداد

ملكية العين المؤجرة.

عقد اإليجار وانتهاؤه.

 الفصللللل الثللللامن :امتللللداد

 الفصللللل التاسللللع :إ للللالء

عقد اإليجار وانتهاؤه.

العين المؤجرة.
 الفصلللللل العاجلللللر :لجنلللللة

اللجنة

 الفصللللل التاسللللع :إ للللالء
العين المؤجرة.

المنازعات اإليجارية.

 الفصلللللل العاجلللللر :لجنلللللة

الديباجة

المنازعات اإليجارية.

 قرر المجلس الموافق

الديباجة

للى نص الديباج كما  -الموافقة للةةى قةةرار جلةةس
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مشروع قانون

مشروع قانون

بشأن إجيار العقارات املبنية

بشأن إجيار األماكن وتنظيم

(املشروع األول-جملس النواب)

(املشروع الثاني -جملس الشورى)

العالقة بني املالك واملستأجر

مشروع قانون

بإصدار قانون إجيار العقارات
(املشروع الثالث  -احلكومة)

نصوص املواد

توصية اللجنة والنص كما أقرته

كما أقرها جملس النواب

اللجنة

ورد في شروع القانون النةةوا
(الثالث)،

ع

بالموافق ة للةةى نةةص

إجراء الديباج كما ورد في شروع

التعديالت اآلتي :

القةةانون (الثالةةث) ،والموافقةة
للةةةى قةةةرار جلةةةس النةةةوا

 تعديل سميات القوانين بإجراء التعديالت اآلتي :
(قانون اإليجار الصادر  تعةةديل سةةميات القةةوانين
باإللالن رقم ( )22لسن

(قةةةةانون اإليجةةةةار الصةةةةادر

 ،1233وقانون اإليجارات

بةةةاإللالن رقةةةم ( )22لسةةةن

الصادر
()32
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رقم

 ،1233وقانون اإليجةارات

،1231

الصةةةةةةادر بةةةةةةاإللالن رقةةةةةةم

باإللالن
لسن

مشروع قانون

مشروع قانون

بشأن إجيار العقارات املبنية

بشأن إجيار األماكن وتنظيم

(املشروع األول-جملس النواب)

(املشروع الثاني -جملس الشورى)

العالقة بني املالك واملستأجر

مشروع قانون

بإصدار قانون إجيار العقارات
(املشروع الثالث  -احلكومة)

نصوص املواد

كما أقرها جملس النواب

وتعديالته)

للى

النحو

اآلتي:
 -قانون اإليجارات الصادر

توصية اللجنة والنص كما أقرته
اللجنة

( )32لسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةن ،1231
وتعديالتةةةةةةه) للةةةةةةى النحةةةةةةو
اآلتي:

بموجب اإللالن رقم ( - )22قانون اإليجارات الصادر
لسن 1313هـ ،المؤرخ في بموجب اإللالن رقم ()22
 2يوليو .1233

لسن 1313هـ ،المؤرخ في

 قةةانون اإليجةةارات الصةةادر  2يوليو .1233بةةةةاإللالن رقةةةةم ( )32لسةةةةن

 -قةةانون اإليجةةارات الصةةادر

1311هللـ ،المللؤرخ فللي  21بةةةةاإللالن رقةةةةم ( )32لسةةةةن
أغسللللللللللللللللللللللللللل س 1311 ،1231هللـ ،المللؤرخ فللي 21
وتعديالته.
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أغسللللللللللللللللللللللللللل س ،1231

مشروع قانون

مشروع قانون

بشأن إجيار العقارات املبنية

بشأن إجيار األماكن وتنظيم

(املشروع األول-جملس النواب)

(املشروع الثاني -جملس الشورى)

العالقة بني املالك واملستأجر

مشروع قانون

بإصدار قانون إجيار العقارات
(املشروع الثالث  -احلكومة)

نصوص املواد

توصية اللجنة والنص كما أقرته

كما أقرها جملس النواب

اللجنة

 إضاف المرسو ين بقانون وتعديالته.
اآلتيين إلى نص الديباج :
 المرسوم

بقانون

رقم

 إضاف المرسو ين بقانون
اآلتيين إلى نص الديباج :

( )13لسنة  1291بشأن  المرسوم
التوثيق.
 المرسوم

( )13لسنة  1291بشأن
بقانون

رقم

التوثيق.

( )22لسنة  1222بشأن  المرسوم

بقانون

رقم

إنشاء وتنظيم المناطق

( )22لسنة  1222بشأن

الصناعية.

إنشاء وتنظيم المناطق

 تصويب الخطأ اإل الئي

006

بقانون

رقم

الصناعية.

مشروع قانون

مشروع قانون

بشأن إجيار العقارات املبنية

بشأن إجيار األماكن وتنظيم

(املشروع األول-جملس النواب)

(املشروع الثاني -جملس الشورى)

العالقة بني املالك واملستأجر

مشروع قانون

بإصدار قانون إجيار العقارات
(املشروع الثالث  -احلكومة)

نصوص املواد

كما أقرها جملس النواب

توصية اللجنة والنص كما أقرته
اللجنة

نحن حمد بن عيسى آل نحن حمد بن عيسى آل نحن حمد بن عيسى آل في كلم (اقر) الواردة في  تصويب الخطأ اإل الئي
ليفة ملك مملكة البحرين.

ليفة ملك مملكة البحرين

ليفة ملك مملكة البحرين.

بعد اإلطالع للى اإللالن بعد االطالع للى الدستور،

بعد االطالع للى الدستور،

لسن

 0611بشأن قانون وللى

اإليجار،

لسن

لتصبح (أقر).

الفقرة األخيرة ن الديباج

نص الديباجة بعد التعديل

لتصبح (أقر).

اإليجارات وللى قانون اإليجار الصادر نحللللن حمللللد بللللن عيسللللى آل نص الديباجة بعد التعديل

الصادر بموجب اإللالن رقم باإللالن رقم ( )16لسن

وللى اإللالن رقم ()16( )11
لسن

قانون

الفقرة األخيرة ن الديباج

في كلم (اقر) الواردة في

ليفة ملك مملكة البحرين

0191هـ،0611 ،

ليفة ملك مملكة البحرين

 0619بشأن قانون المؤرخ  6يوليو 0611م،

بعد االطالع للى الدستور،
وللى

اإليجارات وتعديالته،
وللى

قانون

اإليجارات وللى

نحللللن حمللللد بللللن عيسللللى آل

قانون

اإليجارات الصادر بموجب اإللالن رقم وللى

الصادر باإللالن رقم ( )11الصادر باإللالن رقم ()16( )11

011

قانون

اإليجارات بعد االطالع للى الدستور،

لسن

قانون

اإليجارات

1313هـ ،الصادر بموجب اإللالن رقم

مشروع قانون

مشروع قانون

بشأن إجيار العقارات املبنية

بشأن إجيار األماكن وتنظيم

(املشروع األول-جملس النواب)

(املشروع الثاني -جملس الشورى)

العالقة بني املالك واملستأجر

مشروع قانون

نصوص املواد

بإصدار قانون إجيار العقارات

كما أقرها جملس النواب

(املشروع الثالث  -احلكومة)

لسن 0191هـ ،المؤرخ  11لسن  ،0619وتعديالته،

المؤرخ

أغسطس 0619م،

،1233
وللى

في

2

توصية اللجنة والنص كما أقرته
اللجنة

يوليو ()16
المؤرخ

قانون

المحالت التجاري في المنا

رقم ( )11لسن 0191هـ ،لعام
المؤرخ  01أبريل ،0611

0611

في
قانون

والصادر 21

أغس س

 ،1231لسن 1311هـ ،المؤرخ في

باإللالن رقم ( )11لسن
 0191هـ،

وللى قانون تحديد إيجارات وتعديالته،

21

وللى المرسوم بقانون رقم وللى المرسوم بقانون رقم المحالت التجاري في المنا
( )6لسن  0691بشأن تعديل ( )6لسن  0691بشأن تعديل لعام
بعض قوالد اإليجار المعدل بعض

010

اإليجارات

لسن 1311هـ ،المؤرخ في الصادر باإللالن رقم ()32
وتعديالته،

قوالد

2

يوليو

اإليجارات ،1233

وللى قانون تحديد إيجارات وللى قانون تحديد إيجارات الصادر باإللالن رقم ( )32وللى
المحالت التجاري في المنا

لسن

1313هـ،

1211

أغس س

،1231

وللى قانون تحديد إيجارات

والصادر المحالت التجاري في المنا

اإليجار ،باإللالن رقم ( )32لسن

لعام

1211

والصادر

مشروع قانون

مشروع قانون

بشأن إجيار العقارات املبنية

بشأن إجيار األماكن وتنظيم

(املشروع األول-جملس النواب)

(املشروع الثاني -جملس الشورى)

وللى

قانون

المدني

والتجاري

العالقة بني املالك واملستأجر

مشروع قانون

بإصدار قانون إجيار العقارات
(املشروع الثالث  -احلكومة)

نصوص املواد

كما أقرها جملس النواب

اللجنة

بالمرسوم بقانون رقم ( )11وتعديالته،

0191هـ،

لسن ،0699

وللى المرسوم بقانون رقم 0191هـ،

المرافعات وللى
الصادر المدني

قانون
والتجاري

المرافعات وللى
الصادر المدني

قانون
والتجاري

المرافعات ( )2لسن

باإللالن رقم ( )32لسن
 1291بشأن وللى المرسوم بقانون رقم

الصادر تعديل بعض قوالد اإليجار )2( ،لسن

بالمرسوم بقانون رقم ( )01بالمرسوم بقانون رقم ( )01بالمرسوم بقانون رقم ( )01وتعديالته،
لسن  0690وتعديالته،

توصية اللجنة والنص كما أقرته

لسن  ،0690وتعديالته،

تعديل بعض قوالد اإليجار،

لسن  ،0690وتعديالته،

وتعديالته،
وللى

قانون

المدني

والتجاري

المرافعات
الصادر وللى

بالمرسوم بقانون رقم ( )12المدني
وللى المرسوم بقانون رقم وللى المرسوم بقانون رقم وللى المرسوم بقانون رقم لسن  ،1291وتعديالته،
( )1لسن

 0691بشأن ( )1لسن

 0691بشأن ( )1لسن

 1291بشأن

قانون
والتجاري

المرافعات
الصادر

بالمرسوم بقانون رقم ()12

 0691بشأن وعلى المرسوم بقانون رقم لسن  ،1291وتعديالته،

011

مشروع قانون

مشروع قانون

بشأن إجيار العقارات املبنية

بشأن إجيار األماكن وتنظيم

(املشروع األول-جملس النواب)

(املشروع الثاني -جملس الشورى)

الرسوم القضائي وتعديالته،

العالقة بني املالك واملستأجر

مشروع قانون

بإصدار قانون إجيار العقارات

وللى

كما أقرها جملس النواب

(املشروع الثالث  -احلكومة)

الرسوم القضائي  ،وتعديالته ،الرسوم
قانون

نصوص املواد

القضائي

العقوبات وتعديالته،

التوثيق،

( )13لسنة  1291بشأن

وللى المرسوم بقانون رقم التوثيق،
( )3لسن

،0699

وتعديالته،

 1292بشأن وللى المرسوم بقانون رقم

الرسوم القضائي  ،وتعديالته )3( ،لسن

وللى المرسوم بقانون رقم وللى المرسوم بقانون رقم
( )9لسن

اللجنة

 )13( ،لسنة  1291بشأن وعلى المرسوم بقانون رقم

الصادر بالمرسوم بقانون
رقم ( )01لسن

توصية اللجنة والنص كما أقرته

 1292بشأن

الرسوم القضائي  ،وتعديالته،

 0691بشأن ( )9لسن  0691في شأن

تحديد أجرة العقار قبل أول تحديد أجرة العقار قبل أول
يناير ،0691

يناير ،0691

وللى قانون اإلثبات الصادر وللى قانون اإلثبات في وللى قانون اإلثبات في وللى المرسوم بقانون رقم
بالمرسوم بقانون رقم ( )01المواد

المدني

والتجاري

المواد

المدني

011

والتجاري

( )9لسن  1223في شأن وللى المرسوم بقانون رقم

مشروع قانون

مشروع قانون

بشأن إجيار العقارات املبنية

بشأن إجيار األماكن وتنظيم

(املشروع األول-جملس النواب)

(املشروع الثاني -جملس الشورى)

العالقة بني املالك واملستأجر

مشروع قانون

بإصدار قانون إجيار العقارات
(املشروع الثالث  -احلكومة)

نصوص املواد

كما أقرها جملس النواب

توصية اللجنة والنص كما أقرته
اللجنة

لسن  0669المعدل بالقانون الصادر بالمرسوم بقانون الصادر بالمرسوم بقانون تحديد أجرة العقار قبل أول ( )9لسن  1223في شأن
رقم ( )01لسن ،1111

رقم ( )01لسن

 ،0669رقم ( )01لسن

وتعديالته،

وتعديالته،

تحديد أجرة العقار قبل أول

 ،0669يناير ،1291

وللى قانون اإلثبات في يناير ،1291
المواد

المدني

والتجاري

وللى قانون اإلثبات في

الصادر بالمرسوم بقانون المواد
رقم ( )13لسن
وتعديالته،

المدني

والتجاري

 ،1221الصادر بالمرسوم بقانون
رقم ( )13لسن

،1221

وللى القانون المدني الصادر وللى القانون المدني الصادر وللى القانون المدني الصادر وعلى المرسوم بقانون رقم وتعديالته،
بالمرسوم بقانون رقم ( )06بالمرسوم بقانون رقم ( )06بالمرسوم بقانون رقم ( )22( )06لسنة  1222بشأن وعلى المرسوم بقانون رقم
لسن ،1110

لسن ،1110

لسن ،1110

وللى قانون البلديات الصادر

إنشاء

وتنظيم

الصناعية،

011

المناطق ( )22لسنة  1222بشأن
إنشاء

وتنظيم

المناطق

مشروع قانون

مشروع قانون

بشأن إجيار العقارات املبنية

بشأن إجيار األماكن وتنظيم

(املشروع األول-جملس النواب)

(املشروع الثاني -جملس الشورى)

العالقة بني املالك واملستأجر

مشروع قانون

بإصدار قانون إجيار العقارات
(املشروع الثالث  -احلكومة)

بالمرسوم بقانون رقم ()11
لسن

،1110

نصوص املواد

كما أقرها جملس النواب

اللجنة

وللى القانون المدني الصادر الصناعية،
بالمرسوم بقانون رقم ( )12وللى القانون المدني الصادر

المعدل

بالقانون رقم ( )19لسن

بالمرسوم بقانون رقم ()12

لسن ،2111

،1119
وللى قانون السلط القضائي

توصية اللجنة والنص كما أقرته

لسن ،2111

وللى قانون السلط القضائي

وللى قانون السلط القضائي

الصادر بالمرسوم بقانون الصادر بالمرسوم بقانون الصادر بالمرسوم بقانون
رقم ( )11لسن

 1111رقم ( )11لسن

 ،1111رقم ( )11لسن

،1111

المعدل بالقانون رقم ( )11المعدل بالقانون رقم ( )11وتعديالته،
لسن ،1119

وللى قانون السلط القضائي

لسن ،1119
وللى

قانون

الجنائي

الصادر بالمرسوم

الصادر بالمرسوم بقانون وللى قانون السلط القضائي

اإلجراءات

رقم ( )32لسن
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 ،2112الصادر بالمرسوم بقانون

مشروع قانون

مشروع قانون

بشأن إجيار العقارات املبنية

بشأن إجيار األماكن وتنظيم

(املشروع األول-جملس النواب)

(املشروع الثاني -جملس الشورى)

العالقة بني املالك واملستأجر

مشروع قانون

بإصدار قانون إجيار العقارات
(املشروع الثالث  -احلكومة)

بقانون رقم ( )19لسن

وللى القانون رقم ()16
لسن  1116بشأن استمالك
العقارات للمنفع العا ،
أقر جلس الشورى و جلس أقر جلس الشورى و جلس اقر جلس الشورى و جلس
وقد صدقنا لليه وأصدرناه:

القانون اآلتي نصه ،النوا

وقد صدقنا لليه وأصدرناه:

توصية اللجنة والنص كما أقرته
اللجنة

رقم ( )32لسن
وتعديالته،

( )10لسن ،1111

النوا

كما أقرها جملس النواب

وتعديالته،

 ،1111المعدل بالقانون رقم

القانون اآلتي نصه ،النوا

نصوص املواد

القانون اآلتي نصه،

وقد صدقنا لليه وأصدرناه:

019

،2112

مشروع قانون

مشروع قانون

بشأن إجيار العقارات املبنية

بشأن إجيار األماكن وتنظيم

(املشروع األول-جملس النواب)

(املشروع الثاني -جملس الشورى)

العالقة بني املالك واملستأجر

مشروع قانون

بإصدار قانون إجيار العقارات
(املشروع الثالث  -احلكومة)

نصوص املواد

كما أقرها جملس النواب

توصية اللجنة والنص كما أقرته
اللجنة

أقر جلس الشورى و جلس أقر جلس الشورى و جلس
النوا

المادة األولى

القانون اآلتي نصه ،النوا

القانون اآلتي نصه،

وقد صدقنا لليه وأصدرناه:

وقد صدقنا لليه وأصدرناه:

المادة األولى

المادة األولى

يُعمل بأحكام قانون إيجار  -دون تعديل كما وردت في  -الموافق للى النص كما
العقارات المرافق.

المادة الثانية

المشروع الثالث.

المادة الثانية

ورد في المشروع الثالث.

المادة الثانية

 -قرر المجلس الموافق للى  -الموافق للى قرار جلس

019

مشروع قانون

مشروع قانون

بشأن إجيار العقارات املبنية

بشأن إجيار األماكن وتنظيم

(املشروع األول-جملس النواب)

(املشروع الثاني -جملس الشورى)

العالقة بني املالك واملستأجر

مشروع قانون

بإصدار قانون إجيار العقارات
(املشروع الثالث  -احلكومة)

نصوص املواد

كما أقرها جملس النواب

توصية اللجنة والنص كما أقرته
اللجنة

نص المادة في المشروع النوا
بقانون (الثالث)
القانونين

بالموافق للى نص

ع تعديل المادة في المشروع بقانون

المذكورين

في (الثالث)،

والموافق

البندين ( )2 ،1للى النحو قرار جلس النوا
اآلتي:

القانونين

المذكورين

للى
بتعديل
في

البندين ( )2 ،1للى النحو
اآلتي:
 -1قانون اإليجارات الصادر  -0قانون اإليجارات الصادر
بموجب اإللالن رقم ( )22بموجب اإللالن رقم ()22
لسن 1313هـ ،المؤرخ في لسن 1313هـ ،المؤرخ في
 2يوليو .1233

019

 2يوليو .1233

مشروع قانون

مشروع قانون

بشأن إجيار العقارات املبنية

بشأن إجيار األماكن وتنظيم

(املشروع األول-جملس النواب)

(املشروع الثاني -جملس الشورى)

العالقة بني املالك واملستأجر

مشروع قانون

بإصدار قانون إجيار العقارات
(املشروع الثالث  -احلكومة)

نصوص املواد

كما أقرها جملس النواب

توصية اللجنة والنص كما أقرته
اللجنة

 -2قانون اإليجارات الصادر  -1قانون اإليجارات الصةادر
بةةةةاإللالن رقةةةةم ( )32لسةةةةن

بةةةةاإللالن رقةةةةم ( )32لسةةةةن

1311هلللـ الملللؤرخ فلللي 1311 21هلللـ الملللؤرخ فلللي 21
أغسللللللللللللللللللللللللللل س  ،1231أغسللللللللللللللللللللللللللل س ،1231

تُلغى القوانين اآلتي :

وتعديالته.

وتعديالته.

نَص المادة بعد التعديل:

نَص المادة بعد التعديل:

تُلغى القوانين اآلتي :

تُلغى القوانين اآلتي :

 -0قانون اإليجار الصادر  -1قةةةةةةةةةةانون اإليجةةةةةةةةةةارات  -1قةةةةةةةةةانون اإليجةةةةةةةةةارات
باإللالن رقم ( )16لسن

الصادر بموجب اإللالن رقم

الصةةةادر بموجةةةب اإللةةةالن

 0191هـ.

( )22لسةةةةةةةةةن 1313هلللللللللـ،

رقم ( )22لسةن 1313هلـ،

المللللللللؤرخ فللللللللي  2يوليللللللللو

الملللللللؤرخ فلللللللي  2يوليلللللللو
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مشروع قانون

مشروع قانون

بشأن إجيار العقارات املبنية

بشأن إجيار األماكن وتنظيم

(املشروع األول-جملس النواب)

(املشروع الثاني -جملس الشورى)

العالقة بني املالك واملستأجر

مشروع قانون

بإصدار قانون إجيار العقارات
(املشروع الثالث  -احلكومة)

نصوص املواد

توصية اللجنة والنص كما أقرته

كما أقرها جملس النواب

اللجنة

.1233

.1233

 -1قانون اإليجارات الصادر  -1قانون اإليجارات الصادر  -1قانون اإليجارات الصادر
باإللالن رقم ( )11لسن

باإللالن رقم ( )32لسن

باإللالن رقم ( )32لسن

 0191هـ  ،وتعديالته.

1311هـ المؤرخ في

1311هـ المؤرخ في

 21أغس س ،1231

 21أغس س ،1231

وتعديالته.

وتعديالته.

 -1قانون

تحديد

إيجارات  -1قانون تحديد إيجارات  -1قانون تحديد إيجارات

المحالت التجاري
المنا

لعام

في
0611

المحالت التجاري
المنا

لعام

في

1211

المحالت التجاري
المنا

لعام

في

1211

والصادر باإللالن رقم

والصادر باإللالن رقم

والصادر باإللالن رقم

( )11لسن  0191هـ.

( )32لسن 1393هـ.

( )32لسن 1393هـ.
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مشروع قانون

مشروع قانون

بشأن إجيار العقارات املبنية

بشأن إجيار األماكن وتنظيم

(املشروع األول-جملس النواب)

(املشروع الثاني -جملس الشورى)

العالقة بني املالك واملستأجر

مشروع قانون

بإصدار قانون إجيار العقارات
(املشروع الثالث  -احلكومة)

نصوص املواد

كما أقرها جملس النواب

توصية اللجنة والنص كما أقرته
اللجنة

 -1المرسوم بقانون رقم ( -1 )6المرسوم بقانون رقم ( -1 )2المرسوم بقانون رقم ()2
لسن  0691بشأن تعديل

لسن  1291بشأن تعديل

لسن  1291بشأن تعديل

بعض قوالد اإليجار،

بعض قوالد اإليجار،

بعض قوالد اإليجار،

وتعديالته.

وتعديالته.

وتعديالته.

 -1المرسوم بقانون رقم ( -1 )9المرسوم بقانون رقم ( -1 )2المرسوم بقانون رقم ()2
لسن

 0691في شأن

لسن

 1223في شأن

لسن

 1223في شأن

تحديد أجرة العقار قبل

تحديد أجرة العقار قبل

تحديد أجرة العقار قبل

أول يناير .0691

أول يناير .1291

أول يناير .1291

كما يُلغى كل نص يخالف كما يُلغى كل نص يخالف كما يُلغى كل نص يخالف
أحكام القانون المرافق.
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أحكام القانون المرافق.

أحكام القانون المرافق.

مشروع قانون

مشروع قانون

بشأن إجيار العقارات املبنية

بشأن إجيار األماكن وتنظيم

(املشروع األول-جملس النواب)

(املشروع الثاني -جملس الشورى)

العالقة بني املالك واملستأجر

مشروع قانون

بإصدار قانون إجيار العقارات
(املشروع الثالث  -احلكومة)

المادة الثالثة

نصوص املواد

كما أقرها جملس النواب

توصية اللجنة والنص كما أقرته

المادة الثالثة

المادة الثالثة

( بعد إعادة الترقيم)

( بعد إعادة الترقيم)

 قرر المجلس اآلتي:

 الموافق للى قرار جلةس

اللجنة

 الموافق للى نَص المادة النةةوا بالموافق ة للةةى نَةةص
كما ورد في المشروع بقانون المادة كما ورد فةي المشةروع
(الثاني) بعد نقلها إلى هذا بقانون (الثاني) بعد نقلها إلةى
الموضع ع إلادة ترقيمها هةةةةةذا الموضةةةةةع ةةةةةع إلةةةةةادة
وترقيم ا يليها.

ترقيمها وترقيم ا يليها.

 تغييةةةةر لبةةةةارة (األحكةةةةام  الموافقةةةةةة للةةةةةةى قةةةةةةرار
الةةةةةواردة فةةةةةي) إلةةةةةى كلمةةةةة
(أحكام).
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جلةةس النةةوا بتغييةةر لبةةارة
(األحكةةةام الةةةواردة فةةةي) إلةةةى

مشروع قانون

مشروع قانون

بشأن إجيار العقارات املبنية

بشأن إجيار األماكن وتنظيم

(املشروع األول-جملس النواب)

(املشروع الثاني -جملس الشورى)

العالقة بني املالك واملستأجر

مشروع قانون

بإصدار قانون إجيار العقارات
(املشروع الثالث  -احلكومة)

نصوص املواد

كما أقرها جملس النواب

توصية اللجنة والنص كما أقرته
اللجنة

كلم (أحكام).
 إضاف كلم ( اص) بعد  الموافق للى قرار جلةس
لبارة (في شأنه نص).

النوا بإضاف كلم ( لاص)
بعد لبارة (في شأنه نص).

نَص المادة بعد التعديل:

نَص المادة بعد التعديل:

يصدر وزير العدل والشئون تسري أحكام القانون المدني تسري أحكام القانون المدني
اإلسال ي
القرارات

واألوقاف فيما لم يرد في شأنه نص فيما لم يرد في شأنه نص
الالز

أحكام هذا القانون.
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لتنفيذ

اص في هذا القانون.

اص في هذا القانون.

مشروع قانون

مشروع قانون

بشأن إجيار العقارات املبنية

بشأن إجيار األماكن وتنظيم

(املشروع األول-جملس النواب)

(املشروع الثاني -جملس الشورى)

العالقة بني املالك واملستأجر

مشروع قانون

بإصدار قانون إجيار العقارات
(املشروع الثالث  -احلكومة)

نصوص املواد

كما أقرها جملس النواب

توصية اللجنة والنص كما أقرته

المادة الرابعة

المادة الرابعة

(بعد إعادة الترقيم)

(بعد إعادة الترقيم)

اللجنة

 الموافق للى قرار جلةس

قرر المجلس اآلتي:

 الموافق للى النَص كما النوا

بالموافق للى الةنَص

ورد في المشروع بقانون كما ورد في المشروع بقانون
(الثاني) بعد نقلها إلى (الثللاني) بعةةد نقلهةةا إلةةى هةةذا
هذا الموضع ع إلادة الموضةةع ةةع إلةةادة ترقيمهةةا
ترقيمها وترقيم ا يليها.
 تغيير

كلم

(خمس)  الموافقةةةةةة للةةةةةةى قةةةةةةرار

الواردة في سياق النص
إلى كلم (ثالث).
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وترقيم ا يليها.
جلةةس النةةوا بتغييةةر كلمةةة
(خمةةةس) الةةةواردة فةةةي سةةةياق

مشروع قانون

مشروع قانون

بشأن إجيار العقارات املبنية

بشأن إجيار األماكن وتنظيم

(املشروع األول-جملس النواب)

(املشروع الثاني -جملس الشورى)

العالقة بني املالك واملستأجر

مشروع قانون

بإصدار قانون إجيار العقارات
(املشروع الثالث  -احلكومة)

نصوص املواد

كما أقرها جملس النواب

توصية اللجنة والنص كما أقرته
اللجنة

النص إلى كلم (ثالث).
نَص المادة بعد التعديل:

نَص المادة بعد التعديل:

تنتهةةةةةةةةي لقةةةةةةةةود اإليجةةةةةةةةار تنتهةةةةةةةةي لقةةةةةةةةود اإليجةةةةةةةةار
الخاضةةةع ألحكةةةام المرسةةةوم الخاضةةةع ألحكةةةام المرسةةةوم
بقانون رقم ( )2لسن  1291بقانون رقم ( )2لسن 1291
بعةةد ةةرور ثللالث سةةنوات ةةن بعةةد ةةرور ثللالث سةةنوات ةةن
تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة ال امسة

المادة ال امسة

(بعد إعادة الترقيم)

(بعد إعادة الترقيم)

قرر المجلس اآلتي:
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تاريخ العمل بهذا القانون.

 -الموافق للى قرار جلس

مشروع قانون

مشروع قانون

بشأن إجيار العقارات املبنية

بشأن إجيار األماكن وتنظيم

(املشروع األول-جملس النواب)

(املشروع الثاني -جملس الشورى)

العالقة بني املالك واملستأجر

مشروع قانون

بإصدار قانون إجيار العقارات
(املشروع الثالث  -احلكومة)

نصوص املواد

كما أقرها جملس النواب

توصية اللجنة والنص كما أقرته
اللجنة

 الموافق للى النَص كما النوا

بالموافق للى النَص

ورد في المشروع بقانون كما ورد في المشروع بقانون
(الثالث) بعد نقلها إلى هذا (الثالث) بعد نقلها إلى هذا
الموضع ع إلادة ترقيمها الموضع ع إلادة ترقيمها
وترقيم ا يليها.

وترقيم ا يليها.

 تغيير لبةارة (وزيةر العةدل  -الموافقةةةة للةةةةى قةةةةرار جلةةةةس
النةةةوا بتغييةةةر لبةةةارة (وزيةةةر

والشةةةةةةةةةؤون اإلسةةةةةةةةةةال ي

واألوقةةةاف) إلةةةى (اللللوزير
المعني بشؤون العدل).
نص المادة بعد التعديل:
يصةةةةةةةدر اللللللللوزير المعنلللللللي
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العةةةةةةةدل والشةةةةةةةؤون اإلسةةةةةةةال ي
واألوقةةاف) إلةةى (الللوزير المعنللي
بشؤون العدل).

نَص المادة بعد التعديل:

مشروع قانون

مشروع قانون

بشأن إجيار العقارات املبنية

بشأن إجيار األماكن وتنظيم

(املشروع األول-جملس النواب)

(املشروع الثاني -جملس الشورى)

العالقة بني املالك واملستأجر

مشروع قانون

بإصدار قانون إجيار العقارات
(املشروع الثالث  -احلكومة)

نصوص املواد

كما أقرها جملس النواب

توصية اللجنة والنص كما أقرته
اللجنة

بشلللللؤون العلللللدل القةةةةةرارات يصةةةةةةةدر اللللللللوزير المعنلللللللي
الالز ةةةة لتنفيةةةةذ أحكةةةةام هةةةةذا بشلللللؤون العلللللدل القةةةةةرارات
القانون.

الالز ةةةة لتنفيةةةةذ أحكةةةةام هةةةةذا
القانون.

المادة الرابعة

المادة السادسة

المادة السادسة

(بعد إعادة الترقيم)

(بعد إعادة الترقيم)

قرر المجلس اآلتي:

 -الموافق للى قرار جلس

 الموافق للى نَص المادة النوا
كما ورد في المشرولين المادة

بالموافق للى نَص
كما

ورد

في

بقانون (األول ،والثاني) المشرولين بقانون (األول،
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مشروع قانون

مشروع قانون

بشأن إجيار العقارات املبنية

بشأن إجيار األماكن وتنظيم

(املشروع األول-جملس النواب)

(املشروع الثاني -جملس الشورى)

العالقة بني املالك واملستأجر

مشروع قانون

بإصدار قانون إجيار العقارات
(املشروع الثالث  -احلكومة)

نصوص املواد

كما أقرها جملس النواب

بعد

نقلهما

إلى

توصية اللجنة والنص كما أقرته
اللجنة

هذا والثاني) بعد نقلهما إلى هذا

الموضع.

الموضع.

 تغيير لبارة ( ن اليوم  -الموافق للى قرار جلس
التالي لتاريخ) الواردة النوا
في السطر الثاني

بتغيير لبارة ( ن

ن اليوم التالي لتاريخ) الواردة

المادة إلى (بعد مضي في السطر الثاني ن المادة
ستة أجهر من تاريخ).

إلى (بعد مضي ستة أجهر
من تاريخ).

نص المادة بعد التعديل:

نَص المادة بعد التعديل:

للى رئيس جلس الوزراء للى رئيس جلس الوزراء للى رئيس جلس الوزراء
والوزراء-كل فيما يخصه -والوزراء – كل فيما يخصه والوزراء – كل فيما يخصه
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مشروع قانون

مشروع قانون

بشأن إجيار العقارات املبنية

بشأن إجيار األماكن وتنظيم

(املشروع األول-جملس النواب)

(املشروع الثاني -جملس الشورى)

العالقة بني املالك واملستأجر

مشروع قانون

بإصدار قانون إجيار العقارات
(املشروع الثالث  -احلكومة)

نصوص املواد

كما أقرها جملس النواب

توصية اللجنة والنص كما أقرته
اللجنة

تنفيذ هذا القانون ،ويُعمل به  -تنفيذ أحكام هذا القانون - ،تنفيذ أحكام هذا القانون،
ن اليوم التالي لتاريخ نشره ويُعمل به بعد مضي ستة ويُعمل به بعد مضي ستة
في الجريدة الرسمي .

أجهر من تاريخ نشره في أجهر من تاريخ نشره في
الجريدة الرسمي .

الجريدة الرسمي .

الباب األول

الباب األول

قانون إيجار العقارات

الفصل األول

الفصل األول

تعريفات

تعاريف

الفصل األول – تعاريف

تعاريف

تعاريف

المادة ()1

مادة ()1

مادة ()1

المادة ()1

المادة ()1

قرر المجلس الموافق للى  -الموافق للى قرار جلس
المادة كما وردت في النوا
المشروع بقانون (الثالث) ع كما وردت في المشروع
بالموافق للى المادة
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مشروع قانون

مشروع قانون

بشأن إجيار العقارات املبنية

بشأن إجيار األماكن وتنظيم

(املشروع األول-جملس النواب)

(املشروع الثاني -جملس الشورى)

العالقة بني املالك واملستأجر

مشروع قانون

بإصدار قانون إجيار العقارات
(املشروع الثالث  -احلكومة)

نصوص املواد

توصية اللجنة والنص كما أقرته

كما أقرها جملس النواب

اللجنة

بقانون (الثالث) ،والموافق

إجراء التعديالت اآلتي :

جلس النوا

للى قرار

بإجراء التعديالت اآلتي :
 تغيير لبارة (لقد اإليجار،
 تغيير لبارة (لقد اإليجار،

والذي) الواردة في تعريف

والذي) الواردة في تعريف

إلى

المؤجرة)

(العين

إلى

لبارة (العقد وملحقاته،
الذي).
 إلادة

صياغ

(األجرة)
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(العين

لبارة (العقد وملحقاته،
الذي).
 إلادة

للى

تعريف
النحو

المؤجرة)

صياغ

(األجرة)
الوارد أدناه.

للى

تعريف
النحو

مشروع قانون

مشروع قانون

بشأن إجيار العقارات املبنية

بشأن إجيار األماكن وتنظيم

(املشروع األول-جملس النواب)

(املشروع الثاني -جملس الشورى)

العالقة بني املالك واملستأجر

مشروع قانون

بإصدار قانون إجيار العقارات
(املشروع الثالث  -احلكومة)

نصوص املواد

توصية اللجنة والنص كما أقرته

كما أقرها جملس النواب

اللجنة

 إضاف

الوارد أدناه.
 إضاف

لبارة

(وفقـًا

للغرض المعدّة له) بعد

للغرض المعدّة له) بعد

لبارة (المستأجر بالعين

لبارة (المستأجر بالعين

تعريف

المؤجرة)

في

(الصيان

تعريف

التأجيري )،

وحذف حرف (و)

ن

 إلادة

صياغ

(المكتب)
الوارد أدناه.

للى

المؤجرة)

تعريف
النحو

في

(الصيان

التأجيري )،

وحذف حرف (و)

ن

كلم (والتي).
 إلادة

كلم (والتي).
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لبارة

(وفقـًا

صياغ

(المكتب)

للى

تعريف
النحو

الوارد أدناه.
 إلادة

صياغ

تعريف

مشروع قانون

مشروع قانون

بشأن إجيار العقارات املبنية

بشأن إجيار األماكن وتنظيم

(املشروع األول-جملس النواب)

(املشروع الثاني -جملس الشورى)

العالقة بني املالك واملستأجر

مشروع قانون

بإصدار قانون إجيار العقارات
(املشروع الثالث  -احلكومة)

نصوص املواد

كما أقرها جملس النواب

 إلادة

صياغ

تعريف

(اللجن ) للى النحو الوارد
تعريف

(لجن

صياغ

تعريف

(الصيان الضروري ) للى
النحو الوارد أدناه.
 إضاف

(اللجن ) للى النحو الوارد
أدناه.

التعريفين اآلتيين

تعريف

(لجن

االستئناف).
 إلادة

االستئناف).
 إلادة

اللجنة

 حذف

أدناه.
 حذف

توصية اللجنة والنص كما أقرته

صياغ

تعريف

(الصيان الضروري ) للى
النحو الوارد أدناه.
 إضاف

التعريفين اآلتيين

بحسب الترتيب الوارد في

بحسب الترتيب الوارد في
نص المادة بعد التعديل:
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مشروع قانون

مشروع قانون

بشأن إجيار العقارات املبنية

بشأن إجيار األماكن وتنظيم

(املشروع األول-جملس النواب)

(املشروع الثاني -جملس الشورى)

العالقة بني املالك واملستأجر

مشروع قانون

بإصدار قانون إجيار العقارات
(املشروع الثالث  -احلكومة)

نصوص املواد

كما أقرها جملس النواب

توصية اللجنة والنص كما أقرته
اللجنة

 المستأجر من الباطن:
نص المادة بعد التعديل:

كل من يم ّكنه المستأجر

 المستأجر من الباطن :األصلي من منفعة العين
كل من يم ّكنه المستأجر المؤجرة كليًا أو جزئيًا لمدة
األصلي من منفعة العين محددة مقابل أجرة معلومة.
المؤجرة كليًا أو جزئيًا لمدة  عقد اإليجار من الباطن:
محددة مقابل أجرة معلومة.

عقد يلتزم بموجبه المستأجر

 عقد اإليجار من الباطن :المأذون له من المؤجر
عقد يلتزم بموجبه المستأجر بتمكين الغير من منفعة
المأذون له من المؤجر العين المؤجرة مدة محددة
بتمكين الغير من منفعة لقاء أُجرة معينة.
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مشروع قانون

مشروع قانون

بشأن إجيار العقارات املبنية

بشأن إجيار األماكن وتنظيم

(املشروع األول-جملس النواب)

(املشروع الثاني -جملس الشورى)

العالقة بني املالك واملستأجر

مشروع قانون

بإصدار قانون إجيار العقارات
(املشروع الثالث  -احلكومة)

نصوص املواد

كما أقرها جملس النواب

توصية اللجنة والنص كما أقرته
اللجنة

العين المؤجرة مدة محددة
لقاء أُجرة معينة.

نَص المادة بعد التعديل:
في تطبيق أحكام هذا القانون،

في تطبيق أحكام هذا القانون ،في تطبيق أحكام هذا القانون ،في تطبيق أحكام هذا القانون ،نَص المادة بعد التعديل:

يقصد بالكلمات والعبارات

يكون للكلمات والعبارات يكون للكلمات والعبارات يقصد بالكلمات والعبارات في تطبيق أحكام هذا القانون ،التالي  ،المعاني الموضح
التالي المعاني المبين قرين التالي المعاني المبين قرين التالي  ،المعاني الموضح

يقصد بالكلمات والعبارات قرين كل نها ،ا لم يقتض

كل نها ،ا لم يقتض سياق كل نها ،ا لم يقتض سياق قرين كل نها ،ا لم يقتض التالي  ،المعاني الموضح
النص خالف ذلك:

النص خالف ذلك:

سياق النص خالف ذلك:

قرين كل نها ،ا لم يقتض الوزارة :الوزارة المعني

الوزارة :الوزارة المعني

سياق النص خالف ذلك:

بشئون العدل.

الوزارة :الوزارة المعني

الوزير:

الوزير
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سياق النص خالف ذلك:

المعني بشئون العدل.

بشئون العدل.
الوزير:

الوزير

بشئون العدل.

المعني

مشروع قانون

مشروع قانون

بشأن إجيار العقارات املبنية

بشأن إجيار األماكن وتنظيم

(املشروع األول-جملس النواب)

(املشروع الثاني -جملس الشورى)

العالقة بني املالك واملستأجر

مشروع قانون

بإصدار قانون إجيار العقارات
(املشروع الثالث  -احلكومة)

بشئون العدل.
المؤجر:

نصوص املواد

كما أقرها جملس النواب

الوزير:
الك

المؤجرة ،أو ن ينو

الوزير

العين بشئون العدل.
لنه ،المؤجر:

اللجنة

المعني المؤجر:

الك

المؤجرة ،أو ن ينو
الك

أو ن يخول قانونا ً في إبرام المؤجرة ،أو ن ينو
لقد اإليجار.

توصية اللجنة والنص كما أقرته

العين
لنه،

العين أو ن يخول قانونًا في إبرام
لنه ،لقد اإليجار.

أو ن يخول قانونًا في إبرام المستأجر :المنتفع بالعين

المستأجر :المنتفع بالعين لقد اإليجار.

المؤجرة ،أو ن تؤول إليه

المؤجرة ،أو ن تؤول إليه المستأجر :المنتفع بالعين حقوقه وفقًا ألحكام هذا
حقوقه وفقًا ألحكام هذا المؤجرة ،أو ن تؤول إليه القانون.
حقوقه وفقًا ألحكام هذا المستأجر من الباطن :كل

القانون.

القانون.

من يم ّكنه المستأجر األصلي

المستأجر من الباطن :كل من منفعة العين المؤجرة
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مشروع قانون

مشروع قانون

بشأن إجيار العقارات املبنية

بشأن إجيار األماكن وتنظيم

(املشروع األول-جملس النواب)

(املشروع الثاني -جملس الشورى)

العالقة بني املالك واملستأجر

مشروع قانون

بإصدار قانون إجيار العقارات
(املشروع الثالث  -احلكومة)

نصوص املواد

كما أقرها جملس النواب

توصية اللجنة والنص كما أقرته
اللجنة

من يم ّكنه المستأجر األصلي كليًا أو جزئيًا لمدة محددة
من منفعة العين المؤجرة مقابل أجرة معلومة.
كليًا أو جزئيًا لمدة محددة
العين

المؤجرة:

المسكن العين

المؤجرة:

المسكن

المؤجر ،أو الوحدة المؤجرة ،المؤجر أو الوحدة المؤجرة
أو حل اإليجار ،أو أي لقار أو حل اإليجار ،أو أي لقار
تؤجر نفعته وفق أحكام هذا تؤجر نفعته وفق أحكام هذا
القانون.

مقابل أجرة معلومة.
العين المؤجرة :العقار حل
لقد اإليجار ،والذي تؤجر
نفعته وفقًا ألحكام هذا
القانون.

العين المؤجرة :العقار حل

العقد وملحقاته ،الذي تؤجر
نفعته وفقًا ألحكام هذا

العقد وملحقاته ،الذي تؤجر القانون.
نفعته وفقًا ألحكام هذا
القانون.

القانون.

العين المؤجرة :العقار حل

عقد اإليجار من الباطن :عقد
يلتزم

بموجبه

عقد اإليجار من الباطن :عقد المأذون له
يلتزم
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بموجبه

المستأجر
من المؤجر

المستأجر بتمكين الغير من منفعة

مشروع قانون

مشروع قانون

بشأن إجيار العقارات املبنية

بشأن إجيار األماكن وتنظيم

(املشروع األول-جملس النواب)

(املشروع الثاني -جملس الشورى)

العالقة بني املالك واملستأجر

مشروع قانون

بإصدار قانون إجيار العقارات
(املشروع الثالث  -احلكومة)

نصوص املواد

كما أقرها جملس النواب

المأذون له

توصية اللجنة والنص كما أقرته
اللجنة

من المؤجر العين المؤجرة مدة محددة

بتمكين الغير من منفعة لقاء أُجرة معينة.
العين المؤجرة مدة محددة
األجرة :قابل االنتفاع بالعين

لقاء أُجرة معينة.

المؤجرة المنصوص لليه في األجرة:
لقد اإلجار.

مقابل

األجرة:

مقابل

االنتفاع

بالعين المؤجرة المتفق عليه
االنتفاع في عقد اإليجار أو الذي

بالعين المؤجرة المتفق عليه تحدده اللجنة عند االقتضاء.
في عقد اإليجار أو الذي
تحدده اللجنة عند االقتضاء.
الصيانة الضرورية:

الترميمات الضرورية:

الترميمات الضرورية:

الصيانة الضرورية:
اإلصللللللللالحات المسللللللللتعجلة
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الصيانة الضرورية:
اإلصللللللللالحات المسللللللللتعجلة

مشروع قانون

مشروع قانون

مشروع قانون

بشأن إجيار العقارات املبنية

بشأن إجيار األماكن وتنظيم

(املشروع األول-جملس النواب)

(املشروع الثاني -جملس الشورى)

(املشروع الثالث  -احلكومة)

اإلصةةةةةةةةالحات المسةةةةةةةةتعجل

التر يمةةةةةةةةةةات المسةةةةةةةةةةتعجل

اإلصةةةةةةةةالحات المسةةةةةةةةتعجل

الالز

العالقة بني املالك واملستأجر

لحفظ العين المةؤجرة الالز

ةةةةةةةةةن الهةةةةةةةةةالك ،وكةةةةةةةةةذلك

بإصدار قانون إجيار العقارات

لحفظ العين المةؤجرة الالز

ةةةةةةةةةن الهةةةةةةةةةالك ،وكةةةةةةةةةذلك

نصوص املواد

كما أقرها جملس النواب

توصية اللجنة والنص كما أقرته
اللجنة

الالزمة لحفظ العين المؤجرة الالزمة لحفظ العين المؤجرة

لحفظ العين المةؤجرة مللن الهللالق وبقائهللا صللالحة مللن الهللالق وبقائهللا صللالحة

ةةةةةةةةةن الهةةةةةةةةةالك ،وكةةةةةةةةةذلك لالنتفلللاع بهلللا وفقًلللا للغلللرض لالنتفلللاع بهلللا وفقًلللا للغلللرض

اإلصةةالحات الالز ة النتفةةاع التر يمةةةات الالز ةةة النتفةةةاع اإلصةةالحات الالز ة النتفةةاع المعدَّة له ،التي جرى العلر

المعدَّة له ،التي جرى العلر

المسةةةتأجر بةةةالعين المةةةؤجرة ،المسةةةةتأجر بةةةةالعين المةةةةؤجرة المسةةةةتأجر بةةةةالعين المةةةةؤجرة على أن يلتزم بها المؤجر.

على أن يلتزم بها المؤجر.

التي يلتزم المؤجر بالقيام بها .التي يلتزم المؤجر بالقيام بها .وفق ةا ً لمةةا يقضةةي بةةه العةةرف،
والتةةي يلتةةزم المةةؤجر بالقيةةام
بها.
الترميمات التأجيرية:
اإلصالحات البسيط الالز

الترميمات التأجيرية:
التر يمات

البسيط

الصيانة التأجيرية:
التي اإلصالحات البسيط الالز

النتفاع المستأجر اليو ي جرى العرف للى أن يلتزم النتفاع

المستأجر
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بالعين

الصيانة التأجيرية:

الصيانة التأجيرية:

اإلصالحات البسيط الالز

اإلصالحات البسيط الالز

النتفاع

المستأجر

بالعين النتفاع

المستأجر

بالعين

المؤجرة وفقًا للغرض المعدَّة المؤجرة وفقًا للغرض المعدَّة

مشروع قانون

مشروع قانون

بشأن إجيار العقارات املبنية

بشأن إجيار األماكن وتنظيم

(املشروع األول-جملس النواب)

(املشروع الثاني -جملس الشورى)

العالقة بني املالك واملستأجر

بالعين المؤجرة ،والتي جرى بها المستأجر.

مشروع قانون

بإصدار قانون إجيار العقارات
(املشروع الثالث  -احلكومة)

المؤجرة،

والتي

نصوص املواد

كما أقرها جملس النواب

استبدال

التالف

بسبب

المستأجر.

المكتب :كتب تسجيل لقود إيجار العقارات في البلديات إيجار العقارات في البلديات

استعمال المستأجر.
األجرة :قابل االنتفاع بالعين

اللجنللللللللللة :لجنةةةةةةةةةة فةةةةةةةةةةض

المؤجرة،

وتشمل

أن يلتزم بها المستأجر.

المكتب :مكتب تسجيل عقود المكتب :مكتب تسجيل عقود

إيجار العقارات.
رسوم

اللجنة

جرى له ،التي جرى العرف للى له ،التي جرى العرف للى

العرف للى أن يلتزم بها األجرة :قابل االنتفاع بالعين العرف للى أن يلتزم بها أن يلتزم بها المستأجر.
المستأجر ،بما في ذلك المؤجرة.

توصية اللجنة والنص كما أقرته

المنازلات اإليجاري المشكل

االنتفاع بالخد ات الخاص

طبقًا ألحكام هذا القانون.

بالعين المؤجرة.

لجنلللللة االسلللللت نا  :اللجنةةةةة
المختصةةةةةةة بالفصةةةةةةةل فةةةةةةةي
الطعةةةةةةون للةةةةةةى القةةةةةةرارات
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ال مس.
اللجنة:
اإليجارية.

ال مس.
لجنة

المنازعات اللجنة:
اإليجارية.

لجنة

المنازعات

مشروع قانون

مشروع قانون

بشأن إجيار العقارات املبنية

بشأن إجيار األماكن وتنظيم

(املشروع األول-جملس النواب)

(املشروع الثاني -جملس الشورى)

العالقة بني املالك واملستأجر

مشروع قانون

بإصدار قانون إجيار العقارات
(املشروع الثالث  -احلكومة)

نصوص املواد

كما أقرها جملس النواب

توصية اللجنة والنص كما أقرته
اللجنة

الصادرة ن اللجن .
الباب الثاني

الباب الثاني

الفصل الثاني

الفصل الثاني

الفصل الثاني

أحكام عامة

أحكام عامة

األحكام العامة

األحكام العامة

األحكام العامة

المادة ()2

مادة ()2

مادة ()2

المادة ()2

المادة ()2

قرر المجلس الموافق للى  -الموافق للى قرار جلس
المادة كما وردت في النوا
المشروع بقانون (الثالث) ع
كما وردت في المشروع
إجراء التعديالت اآلتي :
بقانون (الثالث) ،والموافق
 إلادة صياغ قد المادة للى التعديالت التي أجروها.
بالموافق للى المادة

للى النحو اآلتي:
"تسري أحكام هذا القانون
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 -كما قررت اللجن حذف

مشروع قانون

مشروع قانون

بشأن إجيار العقارات املبنية

بشأن إجيار األماكن وتنظيم

(املشروع األول-جملس النواب)

(املشروع الثاني -جملس الشورى)

العالقة بني املالك واملستأجر

مشروع قانون

نصوص املواد

بإصدار قانون إجيار العقارات

كما أقرها جملس النواب

(املشروع الثالث  -احلكومة)

توصية اللجنة والنص كما أقرته
اللجنة

على العقارات وأجزائها ،لبارة (كما تسري على
المعدة للسكنى أو لألغراض عقود اإليجار القائمة) وذلك
الصناعية أو التجارية أو ألن
المهنية أو الحرفية ،أو لغير

المادة

شروع

ذلك من األغراض ،كما حددت

الرابع

قانون

ن

اإلصدار

دة ثالث سنوات

تسري على عقود اإليجار النتهاء العقود القائم  ،وإن
القائمة ،ويستثنى من ت بيق اإلبقاء للى هذه العبارة
يتناقض ع المادة الرابع ،

أحكامه.":

 إضاف بند جديد برقم ( )0إضاف لذلك فإن المادة ()1
ع

إلادة

ترقيم

البنود التي تضمنت هذه العبارة

الالحق  ،ينص للى اآلتي:

010

تتناول أنواع العقارات التي

مشروع قانون

مشروع قانون

بشأن إجيار العقارات املبنية

بشأن إجيار األماكن وتنظيم

(املشروع األول-جملس النواب)

(املشروع الثاني -جملس الشورى)

العالقة بني املالك واملستأجر

مشروع قانون

بإصدار قانون إجيار العقارات
(املشروع الثالث  -احلكومة)

نصوص املواد

كما أقرها جملس النواب

توصية اللجنة والنص كما أقرته
اللجنة

( .1األراضي والمنشآت تخضع ألحكام هذا القانون
الصناعية

الثابتة

وغير واالستثناءات الواردة فيها.

الثابتة ال اضعة للمرسوم
بقانون رقم ( )22لسنة
 1222بشأن إنشاء وتنظيم
المناطق الصناعية).
 حذف حرف العطف (و)
الذي يسبق كلم (التي) في
البند رقم (.)1
 إضاف بند جديد برقم ()9
ينص للى اآلتي:
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مشروع قانون

مشروع قانون

بشأن إجيار العقارات املبنية

بشأن إجيار األماكن وتنظيم

(املشروع األول-جملس النواب)

(املشروع الثاني -جملس الشورى)

العالقة بني املالك واملستأجر

مشروع قانون

نصوص املواد

بإصدار قانون إجيار العقارات

كما أقرها جملس النواب

(املشروع الثالث  -احلكومة)

(. 1

األراضي

توصية اللجنة والنص كما أقرته
اللجنة

المؤجرة

بعقود المساطحة بغرض
الت وير).
نَص المادة بعد التعديل:
تسري أحكام هذا القانون تسري أحكام هذا القانون تسري أحكام هذا القانون تسري أحكام هذا القانون نَص المادة بعد التعديل:
للى

العقارات

المعدة للى

ألغراض السكن أو لغير ذلك األ اكن

األ اكن

وأجزاء للى العقارات للى اختالف على العقارات وأجزائها ،تسلللري أحكلللام هلللذا القلللانون

للى

اختالف أنوالها ،والمعدة للسكنى أو المعدة للسكنى أو لألغراض علللللى العقللللارات وأجزائهللللا،

ن األغراض ،كما تسري أنوالها ،المعدة للسكنى أو لألغراض
االيجاري

ألغراض تجاري أو صنالي

للى

العالقات

القائم

أو التي تنشأ بعد أو حرفي أو هني .

التجاري

أو

الصنالي

أو الصناعية أو التجارية أو المعدة للسلكنى أو لألغلراض

المهني

أو المهنية أو الحرفية ،أو لغير الصللللللناعية أو التجاريللللللة أو

الحرفي  ،أو لغير ذلك ن ذلك من األغراض ،كما المهنية أو الحرفيلة ،أو لغيلر
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مشروع قانون

مشروع قانون

بشأن إجيار العقارات املبنية

بشأن إجيار األماكن وتنظيم

(املشروع األول-جملس النواب)

(املشروع الثاني -جملس الشورى)

العمل به ،ويستثنى

ن

تطبيق أحكام هذا القانون:

العالقة بني املالك واملستأجر

مشروع قانون

بإصدار قانون إجيار العقارات
(املشروع الثالث  -احلكومة)

نصوص املواد

كما أقرها جملس النواب

توصية اللجنة والنص كما أقرته
اللجنة

األغراض ،كما تسري للى تسري على عقود اإليجار ذلك من األغراض ،ويسلتثنى
العالقات اإليجاري القائم أو القائمة ،ويستثنى من ت بيق من ت بيق أحكامه:
التي تنشأ بعد تاريخ العمل أحكامه:
به ،ويستثنى

ن تطبيق  -0األراضي

أحكام هذا القانون:
 -0األراضي

الزرالي

 -0األراضي الزرالي .

والمباني التابع لها.

والمنشآت

الصناعية الثابتة وغير  -0األراضلللللللي والمنشلللللللآت
ال اضعة

الصللناعية الثابتللة وغيللر

الثابتة

للمرسوم بقانون رقم

الثابتللللللللللللة ال اضللللللللللللعة

( )22لسنة 1222

للمرسللللوم بقللللانون رقللللم

بشأن إنشاء وتنظيم

( )22لسللللللللللللللنة 1222

المناطق الصناعية.

بشلللللأن إنشلللللاء وتنظللللليم

 -1األراضي الزرالي .
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المناطق الصناعية.

مشروع قانون

مشروع قانون

بشأن إجيار العقارات املبنية

بشأن إجيار األماكن وتنظيم

(املشروع األول-جملس النواب)

(املشروع الثاني -جملس الشورى)

العالقة بني املالك واملستأجر

مشروع قانون

بإصدار قانون إجيار العقارات
(املشروع الثالث  -احلكومة)

نصوص املواد

كما أقرها جملس النواب

توصية اللجنة والنص كما أقرته
اللجنة

 -1العقةةةةةةةةةةارات المةةةةةةةةةةؤجرة  -1األراضي الزرالي .
لألغةةةةةةةةةراض الفندقيةةةةةةةةة
 -1العقةةةةةةةةةةارات المةةةةةةةةةةؤجرة

 -1العقةةةةةةةةةارات المةةةةةةةةةؤجرة

لألغراض الفندقي والسةياحي

لألغةةةةةةةةراض الفندقيةةةةةةةة

بما في ذلك الشقق المفروش .

والسياحي .

 -1العقارات المؤجرة التي

والسياحي .
 -1الشقق المفروش التي ال
شهرًا.

تملكها الحكو .

ال تتجاوز فترة تأجيرها  -1الوحدات السكني

ويصدر بتنظيم العالق في

شهراً.

شأن الحاالت المنصوص
لليها في البنود السابق قرار

لألغةةةةةةةةةراض الفندقيةةةةةةةةة

تتجاوز فترة تأجيرها
التي

تشغل لظروف العمل.
التي  -9األراضللللللللي المللللللللؤجرة

تشغل لظروف العمل.

ن جلس الوزراء.

شهرًا.
 -1الوحدات السكني

التي

تشغل لظروف العمل.

بعقلللللللللود المسلللللللللاطحة  -1األراضي المؤجرة بعقود
بغرض الت وير.
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والسياحي .

تتجاوز فترة تأجيرها  -1الشقق المفروش التي ال

 -1الشقق المفروش والتي

 -1الوحدات السكني

 -1العقةةةةةةةةةةارات المةةةةةةةةةةؤجرة

المساطحة بغرض الت وير.

مشروع قانون

مشروع قانون

مشروع قانون

بشأن إجيار العقارات املبنية

بشأن إجيار األماكن وتنظيم

(املشروع األول-جملس النواب)

(املشروع الثاني -جملس الشورى)

(املشروع الثالث  -احلكومة)

المادة ()3

المادة ()3

مادة ()3

العالقة بني املالك واملستأجر

بإصدار قانون إجيار العقارات

نصوص املواد

كما أقرها جملس النواب

توصية اللجنة والنص كما أقرته

المادة ()3

المادة ()3

اللجنة

قرر المجلس الموافق للى  -الموافق للى قرار جلس
المادة

كما

وردت

في النوا

بالموافق للى المادة

المشروع بقانون (الثالث) ع كما وردت في المشروع
إلادة صياغتها للى النحو بقانون (الثالث)
الوارد أدناه.

ع إلادة

صياغتها للى النحو الوارد
أدناه.

نَص المادة بعد التعديل:
التبارًا

ن تاريخ العمل ال تسري أحكام هذا القانون تبرم لقود اإليجار الخاضع

بأحكام هذا القانون ،تبرم للى:

ألحكام هذا القانون كتاب ،

لقود اإليجار كتاب  ،كما  .0المساكن التي تشغل بسبب ويجب تسجيل هذه العقود
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أ .تبرم
ال اضعة

عقود

نَص المادة بعد التعديل:

اإليجار أ .تبرم

ألحكام

عقود

اإليجار

هذا ال اضعة ألحكام هذا القانون

القانون كتابةً ،ويجب كتابةً ،ويجب تسجيل تلك

مشروع قانون

مشروع قانون

مشروع قانون

بشأن إجيار العقارات املبنية

بشأن إجيار األماكن وتنظيم

(املشروع األول-جملس النواب)

(املشروع الثاني -جملس الشورى)

يجب

تحرير
القائم

اإليجارات

لقود

العالقة بني املالك واملستأجر

العمل.

ن تاريخ إبرا ها.

العمل بهذا القانون إن كانت  .1األراضي الفضاء.
ويجوز

للمستأجر

إثبات

(املشروع الثالث  -احلكومة)

بالمكتب خالل ثالث أشهر

وقت  .1األراضي الزرالي .

غير حررة.

بإصدار قانون إجيار العقارات

ويسري

الخاص

الحكم

نصوص املواد

توصية اللجنة والنص كما أقرته

كما أقرها جملس النواب

اللجنة

تسجيل تلك العقود وأي العقود وأي تعديل ي رأ
عليها عليها بالمكتب

الل جهر

تعديل

ي رأ

بالمكتب

الل جهر من من تاريخ إبرامها ،ويجب

 .1الشقق والغرف التي تؤجر بالتسجيل للى العقود القائم ،

تاريخ إبرامها ،ويجب تحرير عقود اإليجار القائمة

فإذا كانت هذه العقود غير

اإليجار وقت العمل بأحكام هذا

فروش .

واقع التأجير وجميع شروط  .1المباني التي يتم تأجيرها
االستثمار

العقد بكاف طرق اإلثبات.

بهدف

ويجب في جميع الحاالت

طريق إلادة تأجيرها.

توثيق لقد اإليجار رسميًا  .1المباني

التي

بمكتب التوثيق بوزارة العدل

استئجارها

والشئون اإلسال ي .

الفندقي والسياحي .

حررة

وجب

تحريرها،

لن وللى المؤجر تسجيلها خالل
سن

ن تاريخ العمل بهذا

يتم القانون.

تحرير

عقود

القائمة وقت العمل بأحكام القانون

إن

كانت

غير

هذا القانون إن كانت غير مح َّررة وتسجيلها الل ستة
مح َّررة وتسجيلها

الل أجهر من تاريخ العمل به.

ستة أجهر من تاريخ

لألغراض

العمل به.
ويجوز

للمستأجر
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إثبات ب .يجوز

إثبات

واقعة ب -يجوز إثبات واقعة

مشروع قانون

مشروع قانون

بشأن إجيار العقارات املبنية

بشأن إجيار األماكن وتنظيم

(املشروع األول-جملس النواب)

(املشروع الثاني -جملس الشورى)

المادة ()3

المادة ()3

العالقة بني املالك واملستأجر

مشروع قانون

بإصدار قانون إجيار العقارات
(املشروع الثالث  -احلكومة)

واقع

التأجير بكاف

اإلثبات.

طرق

نصوص املواد

كما أقرها جملس النواب

التأجير

بكافة

توصية اللجنة والنص كما أقرته
اللجنة

طرق التأجير بكافة طرق اإلثبات.

اإلثبات.
مادة ()3

المادة ()3

المادة ()3

قرر المجلس الموافق للى  -الموافق للى قرار جلس
المادة

كما

وردت

في النوا

بالموافق للى المادة

المشروع بقانون (الثاني) ع كما وردت في المشروع
إلادة صياغتها للى النحو بقانون (الثاني) ،والموافق
الوارد أدناه.

للى قرار

جلس النوا

بإلادة صياغتها للى النحو
الوارد أدناه.
إذا لم يتفق المتعاقدان للى اإليجار لقد يلتزم المؤجر تطبق أحكام القانون المدني نَص المادة بعد التعديل:
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نَص المادة بعد التعديل:

مشروع قانون

مشروع قانون

مشروع قانون

بشأن إجيار العقارات املبنية

بشأن إجيار األماكن وتنظيم

(املشروع األول-جملس النواب)

(املشروع الثاني -جملس الشورى)

قدار األجرة ،أو للى كيفي

اإليجار .،أ .يجب تحديد مدة اإليجار،
أ
بمقتضاه بتمكين المستأجر الصادر بالمرسوم بقانون أ .يجب تحديد مدة

العالقة بني املالك واملستأجر

نصوص املواد

بإصدار قانون إجيار العقارات

كما أقرها جملس النواب

(املشروع الثالث  -احلكومة)

توصية اللجنة والنص كما أقرته
اللجنة

تقديرها ،أو إذا تعذر إثبات

ن االنتفاع بالعين المؤجرة رقم ( )06لسن  1110فيما

فإذا عُقد اإليجار دون فإذا عُقد اإليجار دون اتفاق

قدرا األجرة ،وجب التبار

أجرة لم يرد بشأنه نص خاص في

اتفاق على مدة ،أو عُقد على مدة ،أو عُقد لمدة غير

ال

تعذر محددة ،أو َّ
لمدة غير محددة ،أو َّ
تعذر إثبات مدته

أجرة المثل.
وتتولى المحكم

دة
علو .

المختص

حددة

لقاء

هذا

القانون،

وبما

يتعارض ع أحكا ه.

إثبات

مدته

المدعاة ،المدعاة ،اعتُبر العقد منعقدًا

تقدير أجرة المثل طبقًا لقانون

اعتُبر العقد منعقدًا للمدة للمدة المحددة لدفع األجرة.

المرافعات المدني والتجاري

المحددة لدفع األجرة.

الصادر بالمرسوم بقانون
رقم ( )01لسن

0690

ب .يجب

وتعديالته.

تحديد

مقدار ب -يجب تحديد مقدار

األجرة في العقد ،فإذا لم األجرة في العقد ،فإذا لم
يتفق
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ال رفان

على يتفق ال رفان على مقدارها

مشروع قانون

مشروع قانون

بشأن إجيار العقارات املبنية

بشأن إجيار األماكن وتنظيم

(املشروع األول-جملس النواب)

(املشروع الثاني -جملس الشورى)

العالقة بني املالك واملستأجر

مشروع قانون

بإصدار قانون إجيار العقارات
(املشروع الثالث  -احلكومة)

نصوص املواد

كما أقرها جملس النواب

توصية اللجنة والنص كما أقرته
اللجنة

مقدارها أو كيفية تقديرها أو كيفية تقديرها أو َّ
تعذر
أو َّ
وجب اعتبار
تعذر إثبات مقدارها ،إثبات مقدارهاَ ،
وجب اعتبار أجرة المثل أجرة المثل وقت إبرام العقد،
َ
وقت إبرام العقد ،ويُراعى ويُراعى في تقديرها حالة
في تقديرها حالة العين العين ومساحتها والغرض
ومساحتها
ال ُمعدّة

والغرض ال ُمعدّة له واألجرة السائدة
له

واألجرة في من قتها.

السائدة في من قتها.
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مشروع قانون

مشروع قانون

بشأن إجيار العقارات املبنية

بشأن إجيار األماكن وتنظيم

(املشروع األول-جملس النواب)

(املشروع الثاني -جملس الشورى)

بإصدار قانون إجيار العقارات

نصوص املواد

كما أقرها جملس النواب

توصية اللجنة والنص كما أقرته

الباب الثالث

المادة ()1

المادة ()1

آثار عقد اإليجار

(بعد إعادة الترقيم)

(بعد إعادة الترقيم)

المادة ()1

العالقة بني املالك واملستأجر

مشروع قانون

مادة ()1

(املشروع الثالث  -احلكومة)

مادة ()1

اللجنة

قرر المجلس الموافق للى  -الموافق للى قرار جلس
المادة

كما

وردت

في النوا

بالموافق للى المادة

المشروع بقانون (الثالث) ع كما وردت في المشروع
إلادة صياغتها للى النحو بقانون (الثالث)
الوارد أدناه.

ع إلادة

صياغتها للى النحو الوارد
أدناه.

نص المادة بعد التعديل:

نص المادة بعد التعديل:

أ .ت تص اللجنة المنصوص أ .ت تص اللجنلة المنصلوص
للى المؤجر تسليم المستأجر في تطبيق أحكام هذا القانون ،تختص اللجان المنصوص
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عليها في الفصل العاجر عليها في الفصل العاجلر ملن

مشروع قانون

مشروع قانون

بشأن إجيار العقارات املبنية

بشأن إجيار األماكن وتنظيم

(املشروع األول-جملس النواب)

(املشروع الثاني -جملس الشورى)

العالقة بني املالك واملستأجر

مشروع قانون

بإصدار قانون إجيار العقارات
(املشروع الثالث  -احلكومة)

نصوص املواد

كما أقرها جملس النواب

توصية اللجنة والنص كما أقرته
اللجنة

العين المؤجرة و لحقاتها ،يعد في حكم المستأجر الك لليها في الفصل العاشر ن

من هذا القانون بالفصل هللللذا القللللانون بالفصللللل فللللي

بالمنازلات

في المنازعات والدعاوى المنازعللللللللللات والللللللللللدعاوى

في حال تصلح ألن تفي بما العقار

المنزول

لكيته هذا

القانون

ألدت له ن نفع  ،وفقًا لما بالنسب إلى ا يشغله ن هذا الناشئ لن تطبيق أحكا ه.
وتسةةتمر المحةةاكم فةةي الفصةةل

الناج ة

عن

ت بيق الناج ة عن ت بيق أحكامه.

تم االتفاق لليه أو لطبيع

العقار.

العين.

وتعتبر األ اكن الصادرة في فةةةةي الةةةةدلاوى التةةةةي رفعةةةةت ب .تستمر المحاكم في نظر ب -تستمر المحاكم في نظر
شأنها

قرارات

لشغلها

بمعرف

اإلداري

استيالء أ ا ها قبل تةاريخ العمةل بهةذا
الجه

القانون ،والمنازلةات الناشةئ

ؤجرة إلى الجهات لةةةن تطبيةةةق أحكا ةةةه ،لحةةةين

التي تم االستيالء لصالحها.

باشةةةةةةةةةةةةةةةةةةرة اللجةةةةةةةةةةةةةةةةةةةان
الختصاصاتها ،وذلك إلةى أن
يصدر فيها حكم نهائي.
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أحكامه.
الدعاوى المرفوعة قبل الدعاوى

المرفوعة

قبل

تاريخ العمل بهذا القانون تاريخ العمل بهذا القانون
إلى أن يصدر فيها حكم إلى أن يصدر فيها حكم بات.
بات.

مشروع قانون

مشروع قانون

بشأن إجيار العقارات املبنية

بشأن إجيار األماكن وتنظيم

(املشروع األول-جملس النواب)

(املشروع الثاني -جملس الشورى)

المادة ()1

مادة ()1

العالقة بني املالك واملستأجر

مشروع قانون

بإصدار قانون إجيار العقارات

نصوص املواد

كما أقرها جملس النواب

توصية اللجنة والنص كما أقرته

الفصل الثالث

الفصل الثالث

الفصل الثالث

إلتزامات المؤجر

تسجيل عقد اإليجار

تسجيل عقد اإليجار

المادة ()1

المادة ()1

(بعد إعادة الترقيم)

(بعد إعادة الترقيم)

(املشروع الثالث  -احلكومة)

مادة ()1

اللجنة

 قرر المجلس الموافق للى  -الموافق للى قرار جلسالمادة

كما

وردت

في النوا

بالموافق للى المادة

المشروع بقانون (الثالث) ع كما وردت في المشروع
إلادة صياغتها للى النحو بقانون (الثالث) ،والموافق
الوارد أدناه.

للى قرار

جلس النوا

بإلادة صياغتها للى النحو
الوارد أدناه.
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مشروع قانون

مشروع قانون

بشأن إجيار العقارات املبنية

بشأن إجيار األماكن وتنظيم

(املشروع األول-جملس النواب)

(املشروع الثاني -جملس الشورى)

العالقة بني املالك واملستأجر

مشروع قانون

بإصدار قانون إجيار العقارات
(املشروع الثالث  -احلكومة)

نصوص املواد

كما أقرها جملس النواب

نَص المادة بعد التعديل:

توصية اللجنة والنص كما أقرته
اللجنة

نَص المادة بعد التعديل:

إذا كانت العين المؤجرة إذا ُلقد اإليجار دون اتفاق يلتزم المؤجر بأن يسلم أ .تنشئ الوزارة باالتفاق أ .تنشئ الوزارة باالتفاق
و لحقاتها وقت التسليم في للى دة ،أو ُلقد لمدة غير المستأجر العين المؤجرة في
حال ال تصلح عها الستيفاء
المنفع

عين  ،أو تعذر إثبات دته حال تصلح عها ألن تفي بما

بشؤون البلديات مكتبا ً أو البلديات مكتبا ً أو أكثر في كل

اإليجار ألدت له ن نفع  ،وفقًا لما

أكثر في كل بلدية يسمى بلدية يسمى "مكتب تسجيل

المقصودة ،أو إذا المدلاة،

نقصت هذه المنفع

نقصًا

التبر

نعقدًا للفترة المعين

لدفع تم االتفاق لليه أو لطبيع

كبيرًا ،جاز للمستأجر طلب األجرة.

العين المؤجرة.

فسخ العقد أو إنقاص األجرة وإذا لم يتفق المتعاقدان للى فإذا ثبت أن العين المؤجرة
بقدر ا نقص ن المنفع .

مع

الوزارة

المعنية مع الوزارة المعنية بشؤون

قدار األجرة أو للى كيفي

كانت وقت التسليم في حال

تقديرها ،أو تعذر إثبات ال تصلح
قدارها ،وجب التبار أجرة المنفع

عها الستيفاء

المقصودة ،أو إذا
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"مكتب تسجيل عقود عقود

إيجار

العقارات"

إيجار العقارات" ي تص ي تص بتسجيل عقود إيجار
بتسجيل

عقود

إيجار العقارات ال اضعة ألحكام

العقارات ال اضعة ألحكام هذا القانون وأي تعديل ي رأ
هذا القانون وأي تعديل عليها،
ي رأ

عليها،

وإعداد السجالت

وإعداد الالزمة لذلك.

مشروع قانون

مشروع قانون

بشأن إجيار العقارات املبنية

بشأن إجيار األماكن وتنظيم

(املشروع األول-جملس النواب)

(املشروع الثاني -جملس الشورى)

العالقة بني املالك واملستأجر

مشروع قانون

بإصدار قانون إجيار العقارات
(املشروع الثالث  -احلكومة)

المثل ،ويرالى في تقدير نقصت هذه المنفع

نقصًا

كانت

العين

أجرة المثل جميع العناصر كبيرًا،
الالز

لذلك كحال

العين المؤجرة

أو

تعرض

صح

نصوص املواد

كما أقرها جملس النواب

توصية اللجنة والنص كما أقرته
اللجنة

السجالت الالزمة لذلك.
ب .يصللللللدر بنظللللللام العمللللللل ب .يصلللللللدر بنظلللللللام العملللللللل

المؤجرة و ساحتها وأجرة المستأجر أو ن يعيشون عه

بالمكتللللللللب وإجللللللللراءات

بالمكتللللللللب وإجللللللللراءات

المساكن السائدة في نطقتها .أو ستخد يه أو لماله لخطر

التسلللللللجيل قلللللللرار ملللللللن

التسلللللللجيل قلللللللرار ملللللللن

الوزير.

الوزير.

جسيم ،جاز للمستأجر أن
يطلب ن اللجن فسخ العقد
أو إنقاص األجرة بقدر ا
نقص ن المنفع  ،وذلك بعد
إنذار المؤجر بتالفي النقص
أو إصالح العيب.
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مشروع قانون

مشروع قانون

مشروع قانون

بشأن إجيار العقارات املبنية

بشأن إجيار األماكن وتنظيم

(املشروع األول-جملس النواب)

(املشروع الثاني -جملس الشورى)

(املشروع الثالث  -احلكومة)

المادة ()9

مادة ()9

مادة ()9

العالقة بني املالك واملستأجر

بإصدار قانون إجيار العقارات

نصوص املواد

كما أقرها جملس النواب

توصية اللجنة والنص كما أقرته

المادة ()9

المادة ()9

(بعد إعادة الترقيم)

(بعد إعادة الترقيم)

اللجنة

قرر المجلس الموافق للى  -الموافق للى قرار جلس
المادة

كما

وردت

في النوا

بالموافق للى المادة

المشروع بقانون ع إلادة كما وردت في المشروع
صياغتها للى النحو الوارد بقانون ،والموافق للى قرار
أدناه.

جلس

النوا

بإلادة

صياغتها للى النحو الوارد
أدناه.
للى المؤجر أن يتعهد العين لقود اإليجار التي تبرم بعد إذا حدد في لقد اإليجار نَص المادة بعد التعديل:
المؤجرة

بالصيان

لتبقى العمل بأحكام هذا القانون

نَص المادة بعد التعديل:

ساح العين المؤجرة ،كان أ .يصللللللدر بتحديللللللد ف للللللات أ .يصللللللدر بتحديللللللد ف للللللات
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مشروع قانون

مشروع قانون

مشروع قانون

بشأن إجيار العقارات املبنية

بشأن إجيار األماكن وتنظيم

(املشروع األول-جملس النواب)

(املشروع الثاني -جملس الشورى)

العالقة بني املالك واملستأجر

بإصدار قانون إجيار العقارات
(املشروع الثالث  -احلكومة)

نصوص املواد

كما أقرها جملس النواب

توصية اللجنة والنص كما أقرته
اللجنة

صالح لالنتفاع ،وأن يقوم يجب أن تكون ثابت بالكتاب  ،المؤجر ضا نًا نقص هذه

الرسلللوم المسلللتحقة عللللى الرسلللللوم المسلللللتحقة عللللللى

دة اإليجار بجميع و ع ذلك يجوز للمؤجر المساح بحسب ا يقضي به

تسلللللجيل عقلللللود اإليجلللللار تسلللجيل عقلللود اإليجلللار وأي

لقد العرف ،ا لم يتفق للى غير

وأي تعلللديل ي لللرأ عليهلللا تعللديل ي للرأ عليهللا قللرار مللن

التر يمات التأجيري  ،ا لم اإليجار وكاف شروطه إذا ذلك ،للى أنه ال يجوز

قللللرار مللللن الللللوزير بعللللد الللوزير بعللد موافقللة مجلللس

ن للمشتري أن يطلب فسخ العقد

موافقللة مجلللس الللوزراء ،اللللوزراء ،وذللللك بملللا ال يقلللل

الطرفين تفيد ذلك ،أ ا العقود لنقص في العين المؤجرة إال

وذلك بما ال يقل عن دينار علللن دينلللار واحلللد وال يزيلللد

قبل نفاذ هذا القانون ،إذا أثبت أن هذا النقص ن

واحللللللد وال يزيللللللد علللللللى عللللى مسلللة دنلللانير للعلللين

بحيث أنه لو كان

مسللللللة دنللللللانير للعللللللين المللللؤجرة لغللللرض السللللكنى،

أثناء

التر يمات الضروري دون وللمستأجر
يقض االتفاق بغير ذلك.
ِ

وجدت كتاب
المبر

إثبات
ن أي

فيجوز إثباتها حسب القوالد الجسا
التي كانت ساري

وقت يعلمه لما أتم العقد.

إبرا ها.

المؤجرة لغرض السلكنى ،وال يقلللل علللن مسلللة دنلللانير
وال يقل عن مسة دنلانير وال يزيللد علللى عشللرة دنللانير
وال يزيلللللد عللللللى عشلللللرة لألغراض األ رى.
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مشروع قانون

مشروع قانون

بشأن إجيار العقارات املبنية

بشأن إجيار األماكن وتنظيم

(املشروع األول-جملس النواب)

(املشروع الثاني -جملس الشورى)

العالقة بني املالك واملستأجر

مشروع قانون

بإصدار قانون إجيار العقارات
(املشروع الثالث  -احلكومة)

نصوص املواد

كما أقرها جملس النواب

توصية اللجنة والنص كما أقرته
اللجنة

دنانير لألغراض األ رى.
ب .يكون التسجيل على نفقة ب .يكون التسجيل على نفقة
المؤجر،

امتناعه ،للمستأجر بعد

امتناعه ،للمستأجر بعد

اره بكتاب مسجل

اره بكتاب مسجل

إ
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وفي

حالة

المؤجر،

وفي

حالة

إ

بعلم الوصول تسجيل

بعلم الوصول تسجيل

العقد و صم ال َرسم من

العقد و صم ال َرسم من

األجرة.

األجرة.

مشروع قانون

مشروع قانون

بشأن إجيار العقارات املبنية

بشأن إجيار األماكن وتنظيم

(املشروع األول-جملس النواب)

(املشروع الثاني -جملس الشورى)

المادة ()2

العالقة بني املالك واملستأجر

مادة ()2

مشروع قانون

بإصدار قانون إجيار العقارات
(املشروع الثالث  -احلكومة)

نصوص املواد

كما أقرها جملس النواب

توصية اللجنة والنص كما أقرته

المادة ()2

المادة ()2

(بعد إعادة الترقيم)

(بعد إعادة الترقيم)

مادة ()2

اللجنة

قرر المجلس الموافق للى  -الموافق للى قرار جلس
المادة

كما

وردت

في النوا

بالموافق للى المادة

المشروع بقانون (الثالث) ع كما وردت في المشروع
إلادة صياغتها للى النحو بقانون (الثالث) ،والموافق
الوارد أدناه.

للى قرار

جلس النوا

بإلادة صياغتها للى النحو
إذا تأخر المؤجر بعد إلذاره إذا تعدد المستأجرون لعين أ -إذا تبين أن ساح العين

الوارد أدناه.

لن القيام بتنفيذ االلتزا ات واحدة ،فُضل ن سبق نهم

المؤجرة تزيد للى ا حدد نص المادة بعد التعديل:

المبين في المادة السابق  ،أو إلى وضع يده لليها بدون

في لقد اإليجار ،وكانت أ .ال تقبل اللجنة الدعاوى أ .ال تقبلللل اللجنلللة اللللدعاوى
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نص المادة بعد التعديل:

مشروع قانون

مشروع قانون

بشأن إجيار العقارات املبنية

بشأن إجيار األماكن وتنظيم

(املشروع األول-جملس النواب)

(املشروع الثاني -جملس الشورى)

العالقة بني املالك واملستأجر

مشروع قانون

نصوص املواد

بإصدار قانون إجيار العقارات

كما أقرها جملس النواب

(املشروع الثالث  -احلكومة)

توصية اللجنة والنص كما أقرته
اللجنة

في حال تعذر االتصال به ،غش ،فإذا كان أحدهم قد

األجرة

قدرة بالوحدة،

أو المنازعات الناج ة أو المنازعلللات الناجللل ة علللن

جاز للمستأجر أن يحصل أثبت تاريخ لقده وهو حسن

فإن كانت العين المؤجرة

عن عقد اإليجار غير عقللللللللللد اإليجللللللللللار غيللللللللللر

الني قبل أن يضع ستأجر

قابل للتقسيم كانت الزيادة

للى

إذن

ن

المحكم

إلجراء ذلك بنفسه واقتطاع آخر يده فانه هو الذي يفضل.

المسجل.
َّ

المسجل.
َّ

للمؤجر ا لم ير المستأجر ب .يجلللللللوز توثيلللللللق عقلللللللد ب .يجلللللللوز توثيلللللللق عقلللللللد

ا أنفقه ن األجرة ،وذلك

أخذها بما يقابلها

ن

اإليجار ،وفي هذه الحاللة اإليجلللار ،وفلللي هلللذه الحاللللة

ع لدم اإلخالل بحقه في

األجرة .وإن كانت العين

يكللون العقللد الموثَّللق مللن يكللللون العقللللد الموثَّللللق مللللن

طلب

الفسخ

األجرة بقدر
االنتفاع.

إنقاص

المؤجرة

غير

قابل

السندات الرسلمية القابللة السللللندات الرسللللمية القابلللللة

أو

ا نقص ن

للتقسيم،

وجب

للى

للتنفيلللللذ الجبلللللري وفقًلللللا للتنفيللذ الجبللري وفقًللا لقللانون

المستأجر أن يدفع أجرة

لقانون المرافعات المدنية المرافعللللللللللللللات المدنيللللللللللللللة

الزيادة ا لم تكن جسيم

والتجاريللللللللللة ،ويحللللللللللق والتجاريلللة ،ويحلللق للملللؤجر

فيجوز له أن يطلب فسخ

للملللؤجر اسلللترداد العلللين استرداد العين الملؤجرة عنلد
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مشروع قانون

مشروع قانون

بشأن إجيار العقارات املبنية

بشأن إجيار األماكن وتنظيم

(املشروع األول-جملس النواب)

(املشروع الثاني -جملس الشورى)

العالقة بني املالك واملستأجر

مشروع قانون

بإصدار قانون إجيار العقارات
(املشروع الثالث  -احلكومة)

العقد.

كما أقرها جملس النواب

توصية اللجنة والنص كما أقرته
اللجنة

المؤجرة عند انتهلاء ملدة انتهلللللاء ملللللدة العقلللللد تحلللللت

 فإذا كانت األجرة قدرةجمل

واحدة،

تكون

الزيادة للمستأجر ا لم
تكن الزيادة ن الجسا
بحيث لو كان يعلمها
المؤجر لما أتم لقد
اإليجار.

وفي

هذه

الحال  ،يكون المستأجر
بالخيار

نصوص املواد

بين

زيادة

األجرة بما يتناسب ع
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العقد تحت إجرا
محكمة التنفيذ.

قاضي إجللللللرا
التنفيذ.

قاضللللللي محكمللللللة

مشروع قانون

مشروع قانون

بشأن إجيار العقارات املبنية

بشأن إجيار األماكن وتنظيم

(املشروع األول-جملس النواب)

(املشروع الثاني -جملس الشورى)

العالقة بني املالك واملستأجر

مشروع قانون

بإصدار قانون إجيار العقارات
(املشروع الثالث  -احلكومة)

الزيادة

في

العين

المؤجرة

وبين

فسخ

نصوص املواد

كما أقرها جملس النواب

توصية اللجنة والنص كما أقرته
اللجنة

العقد.
كل ذلك ا لم يوجد اتفاق أو
لرف يقضي بغيره.

المادة ()2

الباب الثالث

الفصل الرابع

الفصل الرابع

التزامات المؤجر

التزامات المؤجر

التزامات المؤجر

المادتان ( - )1 ،1المادة

المادتان ( - )1 ،1المادة

(( )2بعد إعادة الترقيم)

(( )2بعد إعادة الترقيم)

مادة ()2

مادة ()2
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مشروع قانون

مشروع قانون

بشأن إجيار العقارات املبنية

بشأن إجيار األماكن وتنظيم

(املشروع األول-جملس النواب)

(املشروع الثاني -جملس الشورى)

العالقة بني املالك واملستأجر

مشروع قانون

بإصدار قانون إجيار العقارات
(املشروع الثالث  -احلكومة)

نصوص املواد

كما أقرها جملس النواب

توصية اللجنة والنص كما أقرته
اللجنة

قرر المجلس الموافق للى  -الموافق للى قرار جلس
المادة كما وردت في النوا
المشروع بقانون (الثالث) ع
كما وردت في المشروع
إلادة صياغتها للى النحو
بقانون (الثالث) ،والموافق
الوارد أدناه:
للى قرار جلس النوا
بالموافق للى المادة

بإلادة صياغتها للى النحو
الوارد أدناه:
ال يجوز للمستأجر أن يمنع يلتزم

المؤجر

بتسليم ال تسمع الدلوى بفسخ لقد نَص المادة بعد التعديل:

المؤجر ن إجراء التر يمات المستأجر العين المؤجرة اإليجار أو إنقاص األجرة أو أ .يلتزم المؤجر بتسليم
المستعجل

التي

تكون و لحقاتها في التاريخ المحدد تكملتها أو رد الزيادة بسبب
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المستأجر العين المؤجرة

نَص المادة بعد التعديل:
أ .يلتزم المؤجر بتسليم

مشروع قانون

مشروع قانون

بشأن إجيار العقارات املبنية

بشأن إجيار األماكن وتنظيم

(املشروع األول-جملس النواب)

(املشروع الثاني -جملس الشورى)

ضروري

لحفظ

العالقة بني املالك واملستأجر

مشروع قانون

بإصدار قانون إجيار العقارات
(املشروع الثالث  -احلكومة)

العين للتسليم في حال تصلح عها العجز أو الزيادة في العين

المؤجرة ،للى أنه إذا ترتب الستيفاء المنفع

المقصودة المؤجرة ،إذا انقضت سن

نصوص املواد

كما أقرها جملس النواب

في

وملحقاتها

توصية اللجنة والنص كما أقرته
اللجنة

حالة المستأجر العين المؤجرة

تصلح معها الستيفاء وملحقاتها في حالة تصلح

للى هذه التر يمات إخالل وفقًا لما تم االتفاق لليه أو واحدة ن وقت تسليم العين

المنفعة التي أُعدت لها معها الستيفاء المنفعة التي

كلي أو جزئي باالنتفاع لطبيع العين المؤجرة ،فإذا المؤجرة تسلي ًما فعليًا.

وفقًا لما تم االتفاق عليه أُعدت لها وفقًا لما تم االتفاق

جاز ثبت أن العين كانت وقت

أو ل بيعة العين.

بالعين

المؤجرة،

للمستأجر أن يطلب تبعًا التسليم غير صالح لالنتفاع

أن

للظروف إ ا فسخ لقد الذي أجرت

ب .إذا

ن أجله أو

ثبت

عليه أو ل بيعة العين.
العين

المؤجرة

كانت

اإليجار أو إنقاص أو إسقاط كانت في حال ينقص عها

التسليم

ال

األجرة لن فترة فوات االنتفاع أو تعرض صح

الستيفاء تلك المنفعة ،أو ال تصلح الستيفاء تلك

المنفع أو د دة اإليجار المستأجر أو ن يعيشون عه

صا المنفعة ،أو نقصت منفعتها
نقصت منفعتها نق ً

أو ستخد يه أو لماله لخطر

صا كبي ًرا ،أو كانت في
كبي ًرا ،أو كانت في حالة نق ً

بقدر فترة فوات المنفع .
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وقت ب .إذا ثبت أن العين
تصلح المؤجرة كانت وقت التسليم

مشروع قانون

مشروع قانون

مشروع قانون

بإصدار قانون إجيار العقارات

بشأن إجيار العقارات املبنية

بشأن إجيار األماكن وتنظيم

(املشروع األول-جملس النواب)

(املشروع الثاني -جملس الشورى)

العالقة بني املالك واملستأجر

(املشروع الثالث  -احلكومة)

و ع ذلك إذا بقي المستأجر جسيم ،جاز للمستأجر أن
شاغالً للعين المؤجرة لمدة ال يطلب
تقل لن شهر
فوات المنفع

فسخ

العقد

نصوص املواد

توصية اللجنة والنص كما أقرته

كما أقرها جملس النواب

اللجنة

تع ِّرض صحة المستأجر حالة

أو

صحة

تع ِّرض

أو من يعيشون معه أو المستأجر أو من يعيشون

ن تاريخ التعويض إن كان له قتض.

مست دميه

دون اللجوء

ل

ر

أو

ع ّماله معه أو مست دميه أو ع ّماله

جسيم،

جاز

جاز ل

ر

جسيم،

للمحكم المختص  ،سقط حقه

للمستأجر ،بعد إ

في طلب الفسخ أو إنقاص أو

المؤجر بكتاب مسجل المؤجر بكتاب مسجل بعلم

دة

بتالفي الوصول بتالفي النقص أو

إسقاط األجرة أو

د

بعلم

الوصول

اره للمستأجر،

بعد

إ

اره

اإليجار ،ا لم يكن له لذر

النقص أو إصالح العيب ،إصالح العيب ،أن ي لب من

تقبله المحكم .

أن ي لب من اللجنة اللجنة إنقاص األجرة بقدر
إنقاص األجرة بقدر ما ما نقص من المنفعة أو فسخ
نقص من المنفعة أو العقد مع التعويض إن كان

091

مشروع قانون

مشروع قانون

مشروع قانون

بشأن إجيار العقارات املبنية

بشأن إجيار األماكن وتنظيم

(املشروع األول-جملس النواب)

(املشروع الثاني -جملس الشورى)

(املشروع الثالث  -احلكومة)

المادة ()11

مادة ()11

مادة ()11

العالقة بني املالك واملستأجر

بإصدار قانون إجيار العقارات

نصوص املواد

كما أقرها جملس النواب

توصية اللجنة والنص كما أقرته
اللجنة

ض.
فسخ العقد مع التعويض له مقت ٍ
ض.
إن كان له مقت ٍ
المادتان ( - )2 ،9المادة

المادتان ( - )2 ،9المادة

(( )11بعد إعادة الترقيم)

(( )11بعد إعادة الترقيم)

قرر المجلس الموافق للى  -الموافقة للةةى قةةرار جلةةس
المادة كما وردت في النةةوا بالموافقة للةةى المةةادة
المشروع بقانون (الثالث) ع
كمةةةةةا وردت فةةةةةي المشةةةةةروع
إلادة صياغتها للى النحو
بقةةةانون (الثاللللث) ،والموافقةةة
الوارد أدناه.
للةةةى قةةةرار جلةةةس النةةةوا
بإلةةادة صةةياغتها للةةى النحةةو
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مشروع قانون

مشروع قانون

بشأن إجيار العقارات املبنية

بشأن إجيار األماكن وتنظيم

(املشروع األول-جملس النواب)

(املشروع الثاني -جملس الشورى)

العالقة بني املالك واملستأجر

مشروع قانون

بإصدار قانون إجيار العقارات
(املشروع الثالث  -احلكومة)

نصوص املواد

كما أقرها جملس النواب

توصية اللجنة والنص كما أقرته
اللجنة

الوارد أدناه.
يجوز للمؤجر زيادة لدد يلتزم المؤجر بالتر يمات
الوحدات في المبنى المؤجر ،الضروري
باإلضاف

في

العين

أو التعلي  ،فإذا المؤجرة ،وللى األخص

ترتب للى ذلك نقص في القيام

باأللمال

نفع العين المؤجرة ،جاز لصيان

األسطح

الالز
والدرج

للمستأجر أن يطلب فسخ والمصالد وأنابيب المياه
العقد أو إنقاص األجرة.

والتمديدات الكهربائي  ،فإذا
تأخر بعد إلذاره في القيام
بذلك جاز للمستأجر أن

نَص المادة بعد التعديل:
أ -يكون التسليم بوضع العين يلتزم

المؤجر

نَص المادة بعد التعديل:

بإجراء يلتزم

المؤجر

بإجراء

المؤجرة تحت تصرف الصيانة الضرورية للعين الصيانة الضرورية للعين
المستأجر بحيث يتمكن المؤجرة ،فإذا تأ ر أو امتنع المؤجرة ،فإذا تأ ر أو امتنع
ن حيازتها واالنتفاع بها بعد إ

اره بكتاب مسجل بعد إ

اره بكتاب مسجل

دون لائق ولو لم يستول بعلم الوصول عن القيام بعلم الوصول عن القيام
لليها استيال ًء اديًا ا دام بتنفيذ هذه الصيانة ،جاز بتنفيذ هذه الصيانة ،جاز
المؤجر قد أللمه بذلك.
ب -يحصل

التسليم

النحو الذي يتفق
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للمستأجر إجراء الصيانة للمستأجر إجراء الصيانة

للى الالزمة بمعرفته واستيفاء الالزمة بمعرفته واستيفاء
ع ما أنفقه ص ًما من األجرة ،ما أنفقه ص ًما من األجرة،

مشروع قانون

مشروع قانون

مشروع قانون

بإصدار قانون إجيار العقارات

بشأن إجيار العقارات املبنية

بشأن إجيار األماكن وتنظيم

(املشروع األول-جملس النواب)

(املشروع الثاني -جملس الشورى)

العالقة بني املالك واملستأجر

يحصل للى ترخيص

ن

(املشروع الثالث  -احلكومة)

طبيع العين المؤجرة.

نصوص املواد

كما أقرها جملس النواب

توصية اللجنة والنص كما أقرته
اللجنة

وذلك مع عدم اإل الل بحقه وذلك مع عدم اإل الل بحقه

القضاء المستعجل بإجرائها ج -يجوز ان يتم التسليم في طلب إنقاص األجرة بقدر في طلب إنقاص األجرة بقدر
واستيفاء تكاليفها ن األجرة،

بمجرد تراضي المتعاقدين ما نقص من االنتفاع أو َمد ما نقص من االنتفاع أو َمد

للى أنه إذا كانت تكاليف

إذا كانت العين المؤجرة اإليجار بقدر مدة فوات اإليجار بقدر مدة فوات

الصيان الضروري قد بلغت

في حيازة المستأجر قبل المنفعة ،أو فسخ العقد مع المنفعة ،أو فسخ العقد مع

يرهق

ض.
ض .التعويض إن كان له مقت ٍ
اإليجار أو كان المؤجر قد التعويض إن كان له مقت ٍ

حدًا

ن الجسا

المؤجر فال يلتزم المؤجر إال

استبقى العين المؤجرة في

بالقدر المناسب الذي يقدره

حيازته بعد اإليجار لسبب

القاضي ،ويرالى في ذلك

آخر.

أجرة

العين

المستأجر

و دة

فيها،

بقاء
ويكون
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مشروع قانون

مشروع قانون

بشأن إجيار العقارات املبنية

بشأن إجيار األماكن وتنظيم

(املشروع األول-جملس النواب)

(املشروع الثاني -جملس الشورى)

العالقة بني املالك واملستأجر

مشروع قانون

بإصدار قانون إجيار العقارات
(املشروع الثالث  -احلكومة)

نصوص املواد

كما أقرها جملس النواب

توصية اللجنة والنص كما أقرته
اللجنة

للمستأجر إ ا طلب فسخ العقد
أو تحمل ا يزيد للى هذا
الحد.
المادة ()11

مادة ()11

مادة ()11

المادة ( - )2المادة ()11

المادة ( - )2المادة ()11

(بعد إعادة الترقيم)

(بعد إعادة الترقيم)

قرر المجلس الموافق للى  -الموافق للى قرار جلس
المادة كما وردت في النوا
المشروع بقانون (األول) ع
كما وردت في المشروع
إلادة صياغتها للى النحو
بقانون (األول) ،والموافق
الوارد أدناه.
للى قرار جلس النوا
بالموافق للى المادة

096

مشروع قانون

مشروع قانون

بشأن إجيار العقارات املبنية

بشأن إجيار األماكن وتنظيم

(املشروع األول-جملس النواب)

(املشروع الثاني -جملس الشورى)

العالقة بني املالك واملستأجر

مشروع قانون

بإصدار قانون إجيار العقارات
(املشروع الثالث  -احلكومة)

نصوص املواد

كما أقرها جملس النواب

توصية اللجنة والنص كما أقرته
اللجنة

بإلادة صياغتها للى النحو
نَص المادة بعد التعديل:

للى

المستأجر

الوفاء

باألجرة المتفق لليها إلى
المؤجر خالل دة ال تجاوز
()01

يو ا

ن

ولد

استحقاقها المتفق لليه كتاب
ا لم يقض االتفاق بغير ذلك.
ويجب للى المؤجر أن يسلم

الوارد أدناه.
نَص المادة بعد التعديل:

ال يجوز للمستأجر أن يمنع أ -إذا لم يحدد العقد وقتا ً أ .ال يجوز للمستأجر أن
يمنع المؤجر من إجراء
لتسليم العين المؤجرة،
المؤجر ن إجراء التر يمات
يمنع المؤجر من إجراء
الصيانة الضرورية ،وإذا
التزم المؤجر بتسليمها
التي تكون
المستعجل
الصيانة الضرورية ،وإذا
ترتَّب على إجراء هذه
فور انعقاد العقد.
لحفظ العين
ضروري
ترتَّب على إجراء هذه
الصيانة إ الل يحول دون
المؤجرة ،فإذا ترتب للى  -وإذا اتفق للى أن يتم
الصيانة إ الل يحول دون
االنتفاع بالعين جاز
التسليم في الوقت الذي
هذه التر يمات إخالل
جاز
بالعين
االنتفاع
للمستأجر طلب فسخ
يحدده المستأجر التزم
جاز
بالعين
باالنتفاع
أ .ال يجوز للمستأجر أن
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مشروع قانون

مشروع قانون

بشأن إجيار العقارات املبنية

بشأن إجيار األماكن وتنظيم

(املشروع األول-جملس النواب)

(املشروع الثاني -جملس الشورى)

العالقة بني املالك واملستأجر

مشروع قانون

بإصدار قانون إجيار العقارات
(املشروع الثالث  -احلكومة)

المستأجر إيصاالً يفيد السداد للمستأجر أن يطلب الحكم

المؤجر

وبيان فترة األجرة و وقعًا بفسخ اإليجار أو إنقاص

وذلك كله

األجرة،

لليه ن الطرفين.
ويعتبر

الوفاء

المستحق

لن فترة

بإيصال

ثبت فيه قيم

ا لم يتم االتفاق

باألجرة للى غير ذلك.
عين

بإجرائه

نصوص املواد

كما أقرها جملس النواب

توصية اللجنة والنص كما أقرته
اللجنة

فيه.

العقد أو إسقاط األجرة للمستأجر طلب فسخ العقد

رالاة

عن فترة فوات المنفعة أو إسقاط األجرة عن فترة

المواليد التي تستلز ها

والتعويض إن كان له فوات المنفعة والتعويض إن

ع

طبيع العين المؤجرة أو
يقضي بها العرف.

ض.
كان له مقت ٍ

ض.
مقت ٍ
ب .يسقط حق المستأجر في

ج -نفقات التسليم تكون للى

كل ذلك إذا بقي جاغالً ب .يسقط حق المستأجر في

ا لم يقض

للعين المؤجرة لمدة ال كل ذلك إذا بقي جاغالً للعين

باألجرة لن المدد السابق

االتفاق أو العرف بغير

تقل عن جهر من تاريخ المؤجرة لمدة ال تقل عن

لليها ا لم يثبت العكس.

ذلك.

األجرة قرين

للى الوفاء

المؤجر

علمه

وإذا لم يوجد إتفاق كتابي،

بفوات

المنفعة جهر من تاريخ علمه بفوات

دون اللجوء إلى اللجنة.

يكون تاريخ االستحقاق بداي

المنفعة دون اللجوء إلى
اللجنة.
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مشروع قانون

مشروع قانون

بشأن إجيار العقارات املبنية

بشأن إجيار األماكن وتنظيم

(املشروع األول-جملس النواب)

(املشروع الثاني -جملس الشورى)

العالقة بني املالك واملستأجر

مشروع قانون

بإصدار قانون إجيار العقارات
(املشروع الثالث  -احلكومة)

كل شهر حسب التقويم
الميالدي.
وإذا ا تنع المؤجر لن
استالم األجرة أو لم يعين
كانًا يقع فيه الوفاء ،فعلى
المستأجر أن يودع
اإليجار خزين

بلغ

المحكم ،

ويصدر له إيصال بذلك،
وتخطر المحكم

المؤجر

باإليداع ،وال يجوز للمستأجر
سحب ا أودله إال بموافق

091

نصوص املواد

كما أقرها جملس النواب

توصية اللجنة والنص كما أقرته
اللجنة

مشروع قانون

مشروع قانون

بشأن إجيار العقارات املبنية

بشأن إجيار األماكن وتنظيم

(املشروع األول-جملس النواب)

(املشروع الثاني -جملس الشورى)

العالقة بني املالك واملستأجر

مشروع قانون

بإصدار قانون إجيار العقارات
(املشروع الثالث  -احلكومة)

نصوص املواد

توصية اللجنة والنص كما أقرته

كما أقرها جملس النواب

اللجنة

المؤجر الكتابي أو بقرار ن
المحكم .
وللمؤجر بنا ًء للى طلبه
و وافق المحكم سحب ا
أودع لصالحه.

المادة ()12

مادة ()12

مادة ()12

المادة ( - )11المادة ()12

المادة ( - )11المادة ()12

(بعد إعادة الترقيم)

(بعد إعادة الترقيم)

قرر المجلس الموافق للى -الموافق للى قرار جلس
المادة

091

كما

وردت

في

مشروع قانون

مشروع قانون

بشأن إجيار العقارات املبنية

بشأن إجيار األماكن وتنظيم

(املشروع األول-جملس النواب)

(املشروع الثاني -جملس الشورى)

العالقة بني املالك واملستأجر

مشروع قانون

بإصدار قانون إجيار العقارات
(املشروع الثالث  -احلكومة)

نصوص املواد

كما أقرها جملس النواب

توصية اللجنة والنص كما أقرته
اللجنة

المشروع بقانون (األول) ع النوا

بالموافق للى المادة

إلادة صياغتها للى النحو كما وردت في المشروع
الوارد أدناه.
بقانون (األول) ،والموافق
للى قرار

جلس النوا

بإلادة صياغتها للى النحو
نَص المادة بعد التعديل:
للى

المستأجر

استعمال للى المؤجر أن يمتنع لن

العين المؤجرة للى النحو كل ا ن شأنه أن يحول
المتفق لليه ،فإن لم يكن دون انتفاع المستأجر بالعين
هناك

اتفاق

كان

لليه المؤجرة للى النحو المتفق

استعمالها بحسب ا ألدت له لليه أو بحسب ا ألدت له.

الوارد أدناه.

إذا هلكت العين المؤجرة قبل أ .للمؤجر زيادة عدد نَص المادة بعد التعديل:
تسليمها لسبب أجنبي ال يد
الوحدات في العقار أ .للمؤجر زيادة عدد
ألحد المتعاقدين فيه .انفسخ
المؤجر باإلضافة أو الوحدات في العقار المؤجر
اإليجار واسترد المستأجر ا
التعلية ،جري ة الحصول باإلضافة أو التعلية ،جري ة
أداه ن أجرة.

091

مشروع قانون

مشروع قانون

بشأن إجيار العقارات املبنية

بشأن إجيار األماكن وتنظيم

(املشروع األول-جملس النواب)

(املشروع الثاني -جملس الشورى)

ع رالاة ا يقتضيه العرف
السائد.

العالقة بني املالك واملستأجر

مشروع قانون

بإصدار قانون إجيار العقارات
(املشروع الثالث  -احلكومة)

نصوص املواد

توصية اللجنة والنص كما أقرته

كما أقرها جملس النواب

اللجنة

إذا هلكت العين المؤجرة في

على تر يص من الجهة الحصول على تر يص من

جزء نها أو لحقها التلف قبل

الم تصة ،وإذا ترتب الجهة الم تصة ،وإذا ترتب

التسليم لسبب أجنبي ال يد

على ذلك نقص في منفعة على ذلك نقص في منفعة

ألحد المتعاقدين فيه ،كان

العين

جاز

للمستأجر الحق في إنقاص

للمستأجر

األجرة بقدر

ا نقص ن

المؤجرة
أن

جاز العين

المؤجرة

ي لب للمستأجر أن ي لب الفسخ

الفسخ أو انقاص األجرة أو

انقاص

األجرة

مع

قيم العين المؤجرة .فإذا كان

مع التعويض إن كان له التعويض إن كان له مقتض.

الهالك أو التلف جسي ًما

مقتض.

بحيث لو كان وجودا لند ب .إذا تأ ر المؤجر بعد
اإليجار لما أبر ه ،كان له

إ

فسخ العقد.

بعلم الوصول عن القيام

091

اره بكتاب مسجل

ب .إذا تلللللأ ر الملللللؤجر بعلللللد
إ

للاره بكتللاب مسللجل بعلللم

مشروع قانون

مشروع قانون

بشأن إجيار العقارات املبنية

بشأن إجيار األماكن وتنظيم

(املشروع األول-جملس النواب)

(املشروع الثاني -جملس الشورى)

العالقة بني املالك واملستأجر

مشروع قانون

بإصدار قانون إجيار العقارات
(املشروع الثالث  -احلكومة)

نصوص املواد

كما أقرها جملس النواب

توصية اللجنة والنص كما أقرته
اللجنة

باألعمال المشار إليها الوصول عن القيلام باألعملال
في الفقرة (أ) من هذه المشللار إليهللا فللي الفقللرة (أ)
المادة بعد حصوله على مللن هللذه المللادة بعللد حصللوله
الترا يص

وإ الء عللللللى التلللللرا يص وإ لللللالء

المستأجر أو قام بتأجير المسلللللتأجر أو قلللللام بتلللللأجير
العين للغير ،فللمستأجر العلللللين للغيلللللر ،فللمسلللللتأجر
الحق في العودة لشغل الحق في العودة لشغل العلين
العين أو التعويض الذي أو التعلللويض اللللذي يتناسلللب
يتناسب مع الضرر الذي ملللع الضللللرر الللللذي أصللللابه،
أصابه ،على أال يتجاوز على أال يتجاوز مقداره أجرة
مقداره أجرة سنة.
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سنة.

مشروع قانون

مشروع قانون

بشأن إجيار العقارات املبنية

بشأن إجيار األماكن وتنظيم

(املشروع األول-جملس النواب)

(املشروع الثاني -جملس الشورى)

المادة ()13

العالقة بني املالك واملستأجر

مشروع قانون

بإصدار قانون إجيار العقارات

نصوص املواد

كما أقرها جملس النواب

توصية اللجنة والنص كما أقرته

الباب الرابع

المادة ()13

المادة ()13

التزامات المستأجر

(بعد إعادة الترقيم)

(بعد إعادة الترقيم)

مادة ()13

(املشروع الثالث  -احلكومة)

مادة ()13

اللجنة

قرر المجلس الموافق للى  -الموافقة للةةى قةةرار جلةةس
المادة كما وردت في النةةوا بالموافقة للةةى المةةادة
المشروع بقانون ع إلادة
كمةةةةةا وردت فةةةةةي المشةةةةةروع
صياغتها للى النحو الوارد
بقانون ،و الموافق للى قةرار
أدناه.
جلةةةةةةةس النةةةةةةةوا بإلةةةةةةةادة

ال يجوز للمستأجر أن يحدث يجب للى المستأجر أن يقوم

يلتزم المؤجر بالصيان

بالعين المؤجرة تغييرًا دون بالوفاء باألجرة في المواليد

الضروري للعين المؤجرة

المعين لدفع األجرة ،فإذا لم

حتى تبقى صالح لالنتفاع

إذن كتابي ن المؤجر.
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صةةياغتها للةةى النحةةو الةةوارد
أدناه.
نَص المادة بعد التعديل:

نَص المادة بعد التعديل:

مشروع قانون

مشروع قانون

بشأن إجيار العقارات املبنية

بشأن إجيار األماكن وتنظيم

(املشروع األول-جملس النواب)

(املشروع الثاني -جملس الشورى)

العالقة بني املالك واملستأجر

مشروع قانون

بإصدار قانون إجيار العقارات
(املشروع الثالث  -احلكومة)

نصوص املواد

كما أقرها جملس النواب

توصية اللجنة والنص كما أقرته
اللجنة

فإذا أحدث المستأجر تغييرًا يوجد اتفاق كتابي وجب

بها  ،فإذا إ تنع أو تأخر إذا حدد في عقد اإليجار إذا حدد في عقد اإليجار

في العين المؤجرة دون إذن الوفاء باألجرة في أول كل

–بعد إخطاره كتاب  -لن مساحة العين المؤجرة ،كان مساحة العين المؤجرة ،كان

اإليجار

القيام بتنفيذ هذه الصيان  ،المؤجر ضامنًا لحدود هذه المؤجر ضامنًا لحدود هذه

الحق في إلزا ه بإلادة العين

شاهرة ،أو في أول كل دة

أو تعذر االتصال به ،جاز المساحة ،ما لم يتفق على المساحة ،ما لم يتفق على

التي

عقود لليها اإليجار في

للمستأجر أن يحصل للى غير ذلك ،ويجوز للمستأجر غير ذلك ،ويجوز للمستأجر

ن المؤجر ،كان للمؤجر شهر
المؤجرة إلى الحال

إذا

كان

كانت لليها ع التعويض إن األحوال األخرى.

إذن

كان له قتض.

الصيان الالز

وإذا أحدث المستأجر في

واستيفاء ا أنفقه خص ًما إذا أثبت أن هذا النقص من إذا أثبت أن هذا النقص من

العين المؤجرة غراسًا أو

ن األجرة ،وذلك ع لدم الجسامة بحيث إنه لو كان الجسامة بحيث إنه لو كان

تحسينات التزم بتركها لند

اإلخالل بحقه في طلب يعلمه لما أتم العقد ،ما لم يعلمه لما أتم العقد ،ما لم

انتهاء اإليجار

ا لم يكن

ن اللجن

بإجراء أن ي لب فسخ العقد لنقص أن ي لب فسخ العقد لنقص
بمعرفته في مساحة العين المؤجرة في مساحة العين المؤجرة

فسخ العقد أو إنقاص يُتفق على غير ذلك.
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يُتفق على غير ذلك.

مشروع قانون

مشروع قانون

بشأن إجيار العقارات املبنية

بشأن إجيار األماكن وتنظيم

(املشروع األول-جملس النواب)

(املشروع الثاني -جملس الشورى)

العالقة بني املالك واملستأجر

مشروع قانون

بإصدار قانون إجيار العقارات
(املشروع الثالث  -احلكومة)

هناك اتفاق كتابي يقضي

األجرة بقدر ا نقص ن

بغير ذلك.

االنتفاع.

المادة ()13

مادة ()13

مادة ()13

نصوص املواد

كما أقرها جملس النواب

توصية اللجنة والنص كما أقرته
اللجنة

المادة ()13

المادة ()13

(بعد إعادة الترقيم)

(بعد إعادة الترقيم)

قرر المجلس الموافق للى  -الموافق للى قرار جلس
المادة كما وردت في النوا
المشروع بقانون ع إجراء
كما وردت في المشروع
التعديالت اآلتي :
بقانون ،و الموافق للى قرار
بالموافق للى المادة

جلس

النوا

التعديالت اآلتي :

096

بإجراء

مشروع قانون

مشروع قانون

بشأن إجيار العقارات املبنية

بشأن إجيار األماكن وتنظيم

(املشروع األول-جملس النواب)

(املشروع الثاني -جملس الشورى)

العالقة بني املالك واملستأجر

مشروع قانون

بإصدار قانون إجيار العقارات
(املشروع الثالث  -احلكومة)

نصوص املواد

كما أقرها جملس النواب

 حذف كلم

توصية اللجنة والنص كما أقرته
اللجنة

(المؤجرة)  حذف كلم

الواردة في السطر الثاني
ن البند (أ).

(المؤجرة)

الواردة في السطر الثاني
ن البند (أ).

 تغيير لبارة (أن يدفع)  تغيير لبارة (أن يدفع)
الواردة في السطر الرابع

الواردة في السطر الرابع

ن البند (أ) إلى كلم

ن البند (أ) إلى كلم

(دفع).

(دفع).

 د ج البندين ( ) و(ج)  د ج البندين ( ) و(ج)

للى

المستأجر

إجراء إذا ا تنع المؤجر لن استالم ال يجوز للمؤجر أن يتقاضى

061

وإلادة صياغتهما للى

وإلادة صياغتهما للى

النحو الوارد في نص

النحو الوارد في نص

المادة بعد التعديل.

المادة بعد التعديل.

مشروع قانون

مشروع قانون

مشروع قانون

بإصدار قانون إجيار العقارات

بشأن إجيار العقارات املبنية

بشأن إجيار األماكن وتنظيم

(املشروع األول-جملس النواب)

(املشروع الثاني -جملس الشورى)

العالقة بني املالك واملستأجر

التر يمات التأجيري التي تم األجرة ،فللمستأجر أن يودع
االتفاق لليها أو التي يقضي األجرة
بها العرف.

المستحق

خزان

(املشروع الثالث  -احلكومة)

ن المستأجر

الوصول،

المستأجر في خطا العرض بالنسب
أنه سيودع

للعقارات المؤجرة

أثبت ويجوز االتفاق للى غير ذلك

ا يستجد

كما أقرها جملس النواب

اللجنة

قد ً ا نقديًا نَص المادة بعد التعديل:

سجل بعلم للسكنى.
فإذا

توصية اللجنة والنص كما أقرته

نَص المادة بعد التعديل:

يزيد للى أجرة ثالث أشهر أ -إذا تبين أن ساح العين أ -إذا تبين أن ساح العين

المحكم بعد لرضها للى بالنسب
المؤجر بخطا

نصوص املواد

للعقارات المؤجرة

ن لغير أغراض السكنى.

ا

المؤجرة تزيد للى ا

المؤجرة تزيد للى

حدد في لقد اإليجار،

حدد في لقد اإليجار،

قدرة

قدرة

وكانت األجرة

وكانت األجرة

بالوحدة ،فإن كانت العين

بالوحدة ،فإن كانت العين

للتقسيم

للتقسيم

المؤجرة قابل

المؤجرة قابل

األجرة في ولد استحقاقها

كانت الزيادة للمؤجر ا

كانت الزيادة للمؤجر ا

خزان المحكم  ،فيجوز له

لم ير المستأجر أخذها بما

لم ير المستأجر أخذها

إيدالها دون لرض ،ا لم

يقابلها ن األجرة .وإن

بما يقابلها ن األجرة.

كانت العين غير قابل

وإن كانت العين غير

يقم

المؤجر

بإخطار
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مشروع قانون

مشروع قانون

بشأن إجيار العقارات املبنية

بشأن إجيار األماكن وتنظيم

(املشروع األول-جملس النواب)

(املشروع الثاني -جملس الشورى)

العالقة بني املالك واملستأجر

مشروع قانون

بإصدار قانون إجيار العقارات
(املشروع الثالث  -احلكومة)

نصوص املواد

كما أقرها جملس النواب

توصية اللجنة والنص كما أقرته
اللجنة

المستأجر كتاب بقبول استالم

للتقسيم،

وجب

للى

قابل للتقسيم ،وجب للى

األجرة نه ،فيلتزم المستأجر

المستأجر

دفع

أجرة

أجرة

بسدادها إليه باشرة.

الزيادة ا لم تكن جسيم

الزيادة ا لم تكن جسيم

فيجوز له أن يطلب فسخ

فيجوز له أن يطلب فسخ

العقد.

العقد.

المستأجر

دفع

 إذا كانت األجرة مقدرة ب -إذا كانت األجرة مقدرةجملة واحدة ،تكون الزيادة جملة واحدة ،تكون الزيادة
للمستأجر ما لم تكن الزيادة للمستأجر ما لم تكن الزيادة
من الجسامة بحيث لو كان من الجسامة بحيث لو كان
يعلمها المؤجر لما أتم عقد يعلمها المؤجر لما أتم عقد
اإليجار .وفي هذه الحالة ،اإليجار .وفي هذه الحالة،
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مشروع قانون

مشروع قانون

مشروع قانون

بشأن إجيار العقارات املبنية

بشأن إجيار األماكن وتنظيم

(املشروع األول-جملس النواب)

(املشروع الثاني -جملس الشورى)

(املشروع الثالث  -احلكومة)

المادة ()11

مادة ()11

مادة ()11

العالقة بني املالك واملستأجر

بإصدار قانون إجيار العقارات

نصوص املواد

كما أقرها جملس النواب

توصية اللجنة والنص كما أقرته
اللجنة

يكون للمستأجر ال يار بين يكون للمستأجر ال يار بين
زيادة األجرة بما يتناسب مع زيادة األجرة بما يتناسب مع
الزيادة في العين المؤجرة أو الزيادة في العين المؤجرة أو
فسخ العقد ما لم يتفق على فسخ العقد ما لم يتفق على
غير ذلك.

غير ذلك.
المادة ()11

المادة ()11

(بعد إعادة الترقيم)

(بعد إعادة الترقيم)

قرر المجلس الموافق للى  -الموافق للى قرار جلس
المادة

كما

وردت

في النوا

بالموافق للى المادة

المشروع بقانون ع إجراء كما وردت في المشروع
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مشروع قانون

مشروع قانون

بشأن إجيار العقارات املبنية

بشأن إجيار األماكن وتنظيم

(املشروع األول-جملس النواب)

(املشروع الثاني -جملس الشورى)

العالقة بني املالك واملستأجر

مشروع قانون

بإصدار قانون إجيار العقارات
(املشروع الثالث  -احلكومة)

نصوص املواد

كما أقرها جملس النواب

التعديالت اآلتي :

توصية اللجنة والنص كما أقرته
اللجنة

بقانون ،و الموافق للى قرار
جلس

النوا

بإجراء

التعديالت اآلتي :
 تغيير

كلم

(العجز)  تغيير

الواردة في السطر الثاني

الواردة في السطر الثاني

ن المادة إلى كلم

ن المادة إلى كلم

(النقص).
 إضاف

061

كلم

(العجز)

كلم

(النقص).
(مساحة)  إضاف

كلم

(مساحة)

بعد لبارة (أو الزيادة

بعد لبارة (أو الزيادة

في) الواردة في سياق

في) الواردة في سياق

المادة.

المادة.

مشروع قانون

مشروع قانون

بشأن إجيار العقارات املبنية

بشأن إجيار األماكن وتنظيم

(املشروع األول-جملس النواب)

(املشروع الثاني -جملس الشورى)

العالقة بني املالك واملستأجر

مشروع قانون

بإصدار قانون إجيار العقارات
(املشروع الثالث  -احلكومة)

نصوص املواد

كما أقرها جملس النواب

 تغيير

للى المستأجر سداد قيم

تكون األجرة المتفق لليها ال يجوز للمؤجر حر ان

استهالك الكهرباء والماء في لقد اإليجار

لز

يكون

قد

بالعين المحددة في العقد ،ويجوز كان ينتفع بها.

اللجنة

(وقت)  تغيير

كلم

(وقت)

الواردة في السطر األخير

الواردة في السطر األخير

ن المادة إلى كلم

ن المادة إلى كلم

(تاريخ).

المستأجر ن أي حق ن نَص المادة بعد التعديل:

والهاتف وقيم أي أضرار للمتعاقدين طوال دة اإليجار حقوقه أو نعه ن أي
ألحقها

كلم

توصية اللجنة والنص كما أقرته

(تاريخ).
نَص المادة بعد التعديل:

يزة ال تسمع الدلوى بفسخ لقد ال تسمع الدلوى بفسخ لقد
اإليجار أو إنقاص األجرة أو اإليجار أو إنقاص األجرة أو

المؤجرة ،وأي رسوم أخرى للمؤجر زيادة األجرة كل وللجن أن تأذن للمستأجر في تكملتها أو رد الزيادة بسبب تكملتها أو رد الزيادة بسبب
يلتزم قانونًا بدفعها التبارًا سنتين بعد رور سنتين ن هذه الحال بإلادة الحق أو النقص أو الزيادة في مساحة النقص أو الزيادة في مساحة
ن تاريخ تسلمه لها وحتى تاريخ نفاذ العقد وبنسب ال الميزة للى حسا
تاريخ ردها للمؤجر ،ا لم تزيد للى  %1ن األجرة.

المؤجر العين المؤجرة ،إذا انقضت العين المؤجرة ،إذا انقضت

خص ًما ن األجرة المستحق  ،سن واحدة ن تاريخ تسليم سن واحدة ن تاريخ تسليم
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مشروع قانون

مشروع قانون

بشأن إجيار العقارات املبنية

بشأن إجيار األماكن وتنظيم

(املشروع األول-جملس النواب)

(املشروع الثاني -جملس الشورى)

العالقة بني املالك واملستأجر

مشروع قانون

بإصدار قانون إجيار العقارات
(املشروع الثالث  -احلكومة)

نصوص املواد

كما أقرها جملس النواب

تقتض طبيع تلك الرسوم أو

وذلك بعد إلذار المؤجر العين المؤجرة تسلي ًما فعليا.

االتفاق غير ذلك.

بإلادتها إلى ا كانت لليه
في وقت ناسب.
و ع ذلك إذا أصبح التزام
المؤجر

رهقًا أو غير

تناسب ع ا يغله العقار
ن أجرة ،فإنه يجوز للجن
أن توزع تكلف اإللادة للى
كل ن المؤجر والمستأجر.
فإذا تبين لدم إ كان إلادة
الحق أو الميزة ،جاز للجن

069

توصية اللجنة والنص كما أقرته
اللجنة

العين المؤجرة تسلي ًما فعليا.

مشروع قانون

مشروع قانون

بشأن إجيار العقارات املبنية

بشأن إجيار األماكن وتنظيم

(املشروع األول-جملس النواب)

(املشروع الثاني -جملس الشورى)

العالقة بني املالك واملستأجر

مشروع قانون

بإصدار قانون إجيار العقارات
(املشروع الثالث  -احلكومة)

نصوص املواد

كما أقرها جملس النواب

توصية اللجنة والنص كما أقرته
اللجنة

بنا ًء للى طلب المستأجر
إنقاص األجرة بما يقابل
الحق أو الميزة.
المادة ()11

مادة ()11

المادة ()11

المادة ()11

مادة ()11

(بعد إعادة الترقيم)

(بعد إعادة الترقيم)

قرر المجلس الموافق للى  -الموافقة للةةى قةةرار جلةةس
المادة

كما

وردت

في النةةوا بالموافقة للةةى المةةادة

المشروع بقانون ع إجراء كمةةةةةا وردت فةةةةةي المشةةةةةروع
التعديالت اآلتي :

بقانون ،و الموافق للى قةرار
جلةةةةةةةس النةةةةةةةوا بةةةةةةةإجراء
التعديالت اآلتي :
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مشروع قانون

مشروع قانون

بشأن إجيار العقارات املبنية

بشأن إجيار األماكن وتنظيم

(املشروع األول-جملس النواب)

(املشروع الثاني -جملس الشورى)

العالقة بني املالك واملستأجر

مشروع قانون

بإصدار قانون إجيار العقارات
(املشروع الثالث  -احلكومة)

نصوص املواد

توصية اللجنة والنص كما أقرته

كما أقرها جملس النواب

اللجنة

 إلادة صياغ البندين (أ  ،إلادة صياغ البندين (أ،
) بعد د جهما للى
النحو الوارد أدناه.
 تغيير

النحو الوارد أدناه.

(استبقى  تغيير

لبارة

(استبقى

لبارة

العين المؤجرة) الواردة

العين المؤجرة) الواردة

إلى

إلى

في

(ج)

البند

(استبقاها) ،وتغيير كلم
(يتم)
ويُرالى
البند.
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) بعد د جهما للى

إلى
إلادة

(يكون)،
ترقيم

في

(ج)

البند

(استبقاها) ،وتغيير كلم
(يتم)
ويُرالى
البند.

إلى
إلادة

(يكون)،
ترقيم

مشروع قانون

مشروع قانون

بشأن إجيار العقارات املبنية

بشأن إجيار األماكن وتنظيم

(املشروع األول-جملس النواب)

(املشروع الثاني -جملس الشورى)

العالقة بني املالك واملستأجر

مشروع قانون

بإصدار قانون إجيار العقارات
(املشروع الثالث  -احلكومة)

نصوص املواد

توصية اللجنة والنص كما أقرته

كما أقرها جملس النواب

اللجنة

يجب تحديد دة اإليجار في للمؤجر الحق في زيادة يحظر للى المؤجر إبرام نَص المادة بعد التعديل:
لقد اإليجار ،وتكون األجرة األجرة كل سنتين ن تاريخ أكثر ن لقد إيجار واحد أ .يكون
المتفق لليها بالعقد

لز

آخر زيادة بنسب ال تزيد للى للعين المؤجرة ،وفي حال

للمتعاقدين طوال دة اإليجار  ،%1وتعتبر
المحددة بالعقد.

التسليم

نَص المادة بعد التعديل:

بوضع أ .يكون التسليم بوضع العين

العين المؤجرة تحت تصر

دد اإليجار المخالف يقع باطالً العقد أو المستأجر من تاريخ إ

المؤجرة

تحت

تصر

اره المستأجر من تاريخ إ

اره

التي ال تزيد للى سن

العقود الالحق للعقد األول وتمكينه من حيازتها حيازة وتمكينه من حيازتها حيازة

للى أنه إذا كانت دة العقد ولمستأجر واحد ددًا تصل

المسجل بالمكتب ،وذلك ع قانونية أو فعلية ،واالنتفاع قانونية أو فعلية ،واالنتفاع

ثالث سنوات أو أقل ،فإنه ال ويسري لليها حكم هذه لدم اإلخالل بحق ن أبطل بها دون عائق على النحو بها دون عائق على النحو
يجوز للمؤجر زيادة األجرة الزيادة.

لقده في

لن القدر المحدد بالعقد إال

بالتعويض ،تى كان حسن

رة واحدة في السن بنسب ال

طالب

الني .

المؤجر الذي يتفق مع طبيعتها.
 .يجةةةوز أن يكلللون التسةةةليم

الذي يتفق مع طبيعتها.
 .يجوز أن يكون التسليم

بمجةةةةةةةةةةةةةرد تراضةةةةةةةةةةةةةي بمجرد تراضي المتعاقدين إذا
المتعاقدين إذا كانت العين كانت العين المؤجرة في

تزيد للى ( )%9ن قيم
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مشروع قانون

مشروع قانون

بشأن إجيار العقارات املبنية

بشأن إجيار األماكن وتنظيم

(املشروع األول-جملس النواب)

(املشروع الثاني -جملس الشورى)

العالقة بني املالك واملستأجر

مشروع قانون

بإصدار قانون إجيار العقارات
(املشروع الثالث  -احلكومة)

نصوص املواد

كما أقرها جملس النواب

توصية اللجنة والنص كما أقرته
اللجنة

األجرة المحددة بالعقد .أ ا إذا

المةةةةةةؤجرة فةةةةةةي حيةةةةةةازة حيازة المستأجر قبل اإليجار

ن

المستأجر قبةل اإليجةار أو أو كان المؤجر قد استبقاها

ثالث سنوات ،فإنه ال يجوز

كان المؤجر قةد اسلتبقاها في حيازته بعد اإليجار لسبب

للمؤجر زيادة األجرة لن

فةةي حيازتةةه بعةةد اإليجةةار آخر.

القدر المحدد بالعقد إال رة

لسبب آخر.

كانت

دة العقد أكثر

واحدة في السن

بنسب

ال

تزيد ( )%1ن قيم األجرة
المحددة بالعقد وذلك بعد
الثالث سنوات األولى التي
يطبق لليها الحكم الوارد
بالفقرة السابق .
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مشروع قانون

مشروع قانون

بشأن إجيار العقارات املبنية

بشأن إجيار األماكن وتنظيم

(املشروع األول-جملس النواب)

(املشروع الثاني -جملس الشورى)

العالقة بني املالك واملستأجر

مشروع قانون

بإصدار قانون إجيار العقارات
(املشروع الثالث  -احلكومة)

نصوص املواد

كما أقرها جملس النواب

توصية اللجنة والنص كما أقرته
اللجنة

وتطبق هذه األحكام للى
لقود اإليجارات الساري
والعقود القائم وقت العمل
بهذا القانون ،ولند تجديدها
أو لند إلادة إبرا ها

ع

المستأجرين الحاليين أو لند
إبرا ها ع ستأجرين جدد.
الباب ال امس

الفصل الرابع

التنازل عن اإليجار من

التزامات المستأجر

الباطن
المادة ()19

مادة ()19

مادة ()19
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المادة ()19

المادة ()19

(بعد إعادة الترقيم)

(بعد إعادة الترقيم)

قرر المجلس الموافق للى  -الموافقة للةةى قةةرار جلةةس

مشروع قانون

مشروع قانون

مشروع قانون

بشأن إجيار العقارات املبنية

بشأن إجيار األماكن وتنظيم

(املشروع األول-جملس النواب)

(املشروع الثاني -جملس الشورى)

العالقة بني املالك واملستأجر

بإصدار قانون إجيار العقارات
(املشروع الثالث  -احلكومة)

نصوص املواد

كما أقرها جملس النواب

المادة

كما

وردت

توصية اللجنة والنص كما أقرته
اللجنة

في النةةوا بالموافقة للةةى المةةادة

المشروع بقانون ع إلادة كمةةةةةا وردت فةةةةةي المشةةةةةروع
صياغتها للى النحو الوارد بقانون ،و الموافق للى قةرار
جلةةةةةةةس النةةةةةةةوا بإلةةةةةةةادة

أدناه.

صةةياغتها للةةى النحةةو الةةوارد
أدناه.
نَص المادة بعد التعديل:
تبدأ

دة احتسا

المستأجر

الزيادة ال يجوز للمستأجر التنازل يلتزم

بالوفاء أ .يلتزم

السنوي لألجرة المشار إليها لن اإليجار أو اإليجار ن باألجرة المحددة في العقد
في المادة السابق التبارًا ن الباطن ،وذلك لن كل

ا كا ل

العين

المؤجر
المؤجرة

نَص المادة بعد التعديل:

بتسليم أ .يلتزم المؤجر بتسليم
فور العين المؤجرة فور انعقاد

إلى المؤجر خالل

انعقاد العقد ،ما لم يحدد العقد ،ما لم يحدد العقد وقتًا

تاريخ

العقد وقتًا آ ر للتسليم ،آ ر للتسليم ،مع مراعاة

تاريخ لقد اإليجار ،أو آخر استأجره أو بعضه ،إال بإذن أسبولين

ن
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مشروع قانون

مشروع قانون

بشأن إجيار العقارات املبنية

بشأن إجيار األماكن وتنظيم

(املشروع األول-جملس النواب)

(املشروع الثاني -جملس الشورى)

العالقة بني املالك واملستأجر

مشروع قانون

بإصدار قانون إجيار العقارات
(املشروع الثالث  -احلكومة)

نصوص املواد

كما أقرها جملس النواب

توصية اللجنة والنص كما أقرته
اللجنة

زيادة لإليجار أيهما أقر  ،كتابي صريح ن المؤجر.

استحقاقها المتفق لليه في

مع

فإذا كان تاريخ لقد اإليجار

العقد ،وذلك بموجب إيصال

التي تستلزمها طبيعة طبيعة العين أو يقضي بها

أو تاريخ آخر زيادة يرجع

يفيد السداد.

العين أو يقضي بها ال ُعر .

إلى أكثر ن سن قبل تاريخ

وإذا لم ينص في العقد للى

ال ُعر .

العمل بهذا القانون ،فال

تاريخ حدد ألداء األجرة ،ب .يلتزم المؤجر بنفقات ب .يلتزم المؤجر بنفقات

تحتسب المدة الزائدة للى

تكون األجرة ستحق األداء

السن األخيرة.

في بداي كل شهر.

ويجب للى المؤجر في
جميع

األحوال

إخطار

ويعتبر

الوفاء

المستحق لن فترة

ض االتفاق
ض التسليم ما لم يق ِ
التسليم ما لم يق ِ
االتفاق أو العُر

باألجرة
عين ،

للى الوفاء باألجرة

المستأجر كتاب برغبته في

قرين

زيادة األجرة وتحديدها قبل

لن المدد السابق لليها ،ا
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مراعاة

المواعيد المواعيد

التي

تستلزمها

ذلك.

بغير أو العُر

بغير ذلك.

مشروع قانون

مشروع قانون

بشأن إجيار العقارات املبنية

بشأن إجيار األماكن وتنظيم

(املشروع األول-جملس النواب)

(املشروع الثاني -جملس الشورى)

انتهاء السن

بثالث

أشهر

العالقة بني املالك واملستأجر

مشروع قانون

بإصدار قانون إجيار العقارات
(املشروع الثالث  -احلكومة)

لم يثبت العكس.

للى األقل ،ا لم يتم االتفاق

فإذا ا تنع المؤجر لن استالم

كتاب للى غير ذلك.

األجرة  ،فللمستأجر قبل
ضي المدة المشار إليها أن
يخطر المؤجر كتاب بوجو
استال ها خالل أسبوع ،فإذا
لم يتسلمها خالل هذا الميعاد
يودع المستأجر األجرة دون
رسوم خالل األسبوع التالي
لدى أ ان

اللجن  ،ويعتبر

إيصال اإليداع سندًا إلبراء

111

نصوص املواد

كما أقرها جملس النواب

توصية اللجنة والنص كما أقرته
اللجنة

مشروع قانون

مشروع قانون

بشأن إجيار العقارات املبنية

بشأن إجيار األماكن وتنظيم

(املشروع األول-جملس النواب)

(املشروع الثاني -جملس الشورى)

مشروع قانون

بإصدار قانون إجيار العقارات

العالقة بني املالك واملستأجر

(املشروع الثالث  -احلكومة)

ذ

المستأجر

بالقدر

ن األجرة

المودع،

وللى

المستأجر إخطار المؤجر
كتاب

باإليداع ،وال يجوز

للمستأجر سحب ا أودله إال
بموافق المؤجر أو بقرار ن
اللجن .
وللى أ انه اللجن

أداء

األجرة المودل للمؤجر بناء
للى طلبه ،وذلك بعد أداء
المصروفات المقررة.

111

نصوص املواد

كما أقرها جملس النواب

توصية اللجنة والنص كما أقرته
اللجنة

مشروع قانون

مشروع قانون

بشأن إجيار العقارات املبنية

بشأن إجيار األماكن وتنظيم

(املشروع األول-جملس النواب)

(املشروع الثاني -جملس الشورى)

العالقة بني املالك واملستأجر

مشروع قانون

بإصدار قانون إجيار العقارات
(املشروع الثالث  -احلكومة)

نصوص املواد

كما أقرها جملس النواب

توصية اللجنة والنص كما أقرته
اللجنة

الباب السادس
انتهاء عقد اإليجار
المادة ()12

مادة ()12

المادة (()12بعد إعادة

المادة (()12بعد إعادة

الترقيم)

الترقيم)

مادة ()12

قرر المجلس الموافق للى  -الموافقة للةةى قةةرار جلةةس
المادة

كما

وردت

في النةةوا بالموافقة للةةى المةةادة

المشروع بقانون ع إلادة كمةةةةةا وردت فةةةةةي المشةةةةةروع
صياغتها للى النحو الوارد بقانون ،و الموافق للى قةرار
أدناه.

جلةةةةةةةس النةةةةةةةوا بإلةةةةةةةادة
صةةياغتها للةةى النحةةو الةةوارد
أدناه.
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مشروع قانون

مشروع قانون

بشأن إجيار العقارات املبنية

بشأن إجيار األماكن وتنظيم

(املشروع األول-جملس النواب)

(املشروع الثاني -جملس الشورى)

العالقة بني املالك واملستأجر

مشروع قانون

نصوص املواد

بإصدار قانون إجيار العقارات

كما أقرها جملس النواب

(املشروع الثالث  -احلكومة)

نَص المادة بعد التعديل:

توصية اللجنة والنص كما أقرته
اللجنة

نَص المادة بعد التعديل:

للى المستأجر رد العين ال ينتهي لقد اإليجار بوفاة يلتزم المستأجر بدفع األجرة أ -إذا هلكت العين المؤجرة أ .إذا هلكت العين المؤجرة
المؤجرة لند انتهاء اإليجار المستأجر أو تركه العين في واليدها ولو قام نزاع

كليًا قبل تسليمها لسبب كليًا قبل تسليمها لسبب

بحالتها وقت استال ها ،فإن المؤجرة إذا بقى فيها زوجه بينه وبين المؤجر حول

أجنبي ينفسخ العقد ،أما أجنبي ينفسخ العقد ،أما إذا

لم يستكمل إجراءات تسليمها أو أوالده أو والديه أو أحدهما األجرة أو الخصم نها أو

إذا كان الهالق جزئيًا أو كان الهالق جزئيًا أو لحقها

ن الذين كانوا يقيمون عه إنقاصها ،وذلك إلى أن يفصل

لسبب التلف لسبب أجنبي كان

وفق ا اتفق لليه ،كان لليه
الوفاء

باألجرة

وبكاف

قبل الوفاة أو الترك ،وتسري في هذا النزاع بقرار

التزا اته المنصوص لليها للى ن بقى في العين أحكام اللجن أو باتفاق كتو
في المادة ()01
القانون ،وذلك

ن

أجنبي كان للمستأجر للمستأجر الحق في إنقاص

بين

الحق في إنقاص األجرة األجرة بقدر ما نقص من

ن هذا المادة ( )06ن هذا القانون .الطرفين ،وإال ألتبر تخلفًا
ن تاريخ

لن أداء األجرة.

انتهاء العقد وحتى التسليم

لحقها

التلف

بقدر ما نقص من منفعة منفعة العين المؤجرة.
العين المؤجرة.
ب -إذا كان الهالق أو التلف ب .إذا كان الهالق أو التلف

119

مشروع قانون

مشروع قانون

بشأن إجيار العقارات املبنية

بشأن إجيار األماكن وتنظيم

(املشروع األول-جملس النواب)

(املشروع الثاني -جملس الشورى)

الفعلي للعين المؤجرة

العالقة بني املالك واملستأجر

مشروع قانون

بإصدار قانون إجيار العقارات
(املشروع الثالث  -احلكومة)

ع

نصوص املواد

كما أقرها جملس النواب

توصية اللجنة والنص كما أقرته
اللجنة

جسي ًما بحيث لو كان جسي ًما

التعويض إن كان له قتض.

بحيث

لو

كان

موجودًا عند إبرام العقد موجودًا عند إبرام العقد لما
لما أبرمه المستأجر أبرمه المستأجر كان له
كان له فسخ العقد.

الباب الرابع
التنازل عن اإليجار

119

فسخ العقد.

مشروع قانون

مشروع قانون

بشأن إجيار العقارات املبنية

بشأن إجيار األماكن وتنظيم

(املشروع األول-جملس النواب)

(املشروع الثاني -جملس الشورى)

العالقة بني املالك واملستأجر

مشروع قانون

بإصدار قانون إجيار العقارات
(املشروع الثالث  -احلكومة)

نصوص املواد

كما أقرها جملس النواب

توصية اللجنة والنص كما أقرته

المادة ()12

المادة ()12

(بعد إعادة الترقيم)

(بعد إعادة الترقيم)

والتأجير من الباطن
المادة ()12

مادة ()12
مادة ()12

اللجنة

قرر المجلس الموافق للى  -الموافق للى قرار جلس
المادة

كما

وردت

في النوا

بالموافق للى المادة

المشروع بقانون ع إلادة كما وردت في المشروع
صياغتها للى النحو الوارد بقانون ،والموافق للى قرار
جلس

أدناه.

النوا

بإلادة

صياغتها للى النحو الوارد
أدناه.
نَص المادة بعد التعديل:
ال يجوز للمستأجر التنازل ينتهي لقد اإليجار بانتهاء

أ -يجوز
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للمؤجر

نَص المادة بعد التعديل:
أن أ .يجوز للمؤجر أن يتقاضى

مشروع قانون

مشروع قانون

مشروع قانون

بإصدار قانون إجيار العقارات

بشأن إجيار العقارات املبنية

بشأن إجيار األماكن وتنظيم

(املشروع األول-جملس النواب)

(املشروع الثاني -جملس الشورى)

العالقة بني املالك واملستأجر

(املشروع الثالث  -احلكومة)

لن اإليجار لطرف آخر ،أو المدة المحددة فيه ،و ع ذلك يلتزم

نصوص املواد

كما أقرها جملس النواب

توصية اللجنة والنص كما أقرته
اللجنة

المستأجر

بإجراء

يتقاضى مقد ًما نقديًا ال مقد ًما نقديًا ال يزيد على

التأجيري

للعين

يزيد على أجرة ثالثة أجرة ثالثة أجهر للعين

كل أو بعض ا استأجره إال تجديد لقد اإليجار الذي تقل المؤجرة .كما يلتزم بسداد

أجهر للعين المؤجرة المؤجرة لغرض السكنى،

المياه

لغرض السكنى ،ويجوز ويجوز االتفاق على غير

التأجير ن الباطن وذلك لن يكون للمستأجر الحق في الصيان
بإذن كتابي ن المؤجر.
وتعتبر
للتصرف

اإلجازة
سواء

دته لن خمس سنوات لمدة قيم

الالحق

أو دد أخرى ،لتصبح المدة والكهرباء والهاتف ،وأي

كانت اإليجاري في جمولها ال رسوم أخرى يلتزم بدفعها

صريح أو ضمني  ،كاألذن تجاوز خمس سنوات
الكتابي السابق له.

استهالك

االتفاق على غير ذلك في ذلك في األغراض األ رى.
األغراض األ رى.

ن قانونًا ،وذلك كله ا لم يتم ب -يجوز

للمؤجر

أن ب.

يجوز

للمؤجر

أن

تاريخ لقد اإليجار األول االتفاق للى غير ذلك.

يتقاضى تأمينًا ال يزيد يتقاضى تأمينًا ال يزيد على

وبذات الشروط واألحكام

على أجرة جهر للعين أجرة جهر للعين المؤجرة،

وذلك بإشعار يوجهه إلى

المؤجرة،

يرده يرده للمستأجر عند نهاية

المالك برغبته في التجديد

للمستأجر عند نهاية مدة العقد أو إ الء العين
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مشروع قانون

مشروع قانون

مشروع قانون

بإصدار قانون إجيار العقارات

بشأن إجيار العقارات املبنية

بشأن إجيار األماكن وتنظيم

(املشروع األول-جملس النواب)

(املشروع الثاني -جملس الشورى)

العالقة بني املالك واملستأجر

قبل شهر

ن انتهاء

(املشروع الثالث  -احلكومة)

دة

نصوص املواد

توصية اللجنة والنص كما أقرته

كما أقرها جملس النواب

اللجنة

مدة العقد أو إ الء وتسليمها ،ما لم يكن هناق
العين وتسليمها ،ما لم أية التزامات تُ صم من

العقد.

يكن هناق أية التزامات مقدار التأمين.
تُ صم

من

مقدار

التأمين.
الفصل ال امس

المادة ()21

مادة ()21

االمتداد القانوني

المادة ()21

المادة ()21

وزيادة األجرة

(بعد إعادة الترقيم)

(بعد إعادة الترقيم)

مادة ()21

قرر المجلس الموافق للى  -الموافق للى قرار جلس
المادة

كما

وردت

في النوا

بالموافق للى المادة

المشروع بقانون (الثالث) ع كما وردت في المشروع
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مشروع قانون

مشروع قانون

بشأن إجيار العقارات املبنية

بشأن إجيار األماكن وتنظيم

(املشروع األول-جملس النواب)

(املشروع الثاني -جملس الشورى)

العالقة بني املالك واملستأجر

مشروع قانون

بإصدار قانون إجيار العقارات
(املشروع الثالث  -احلكومة)

نصوص املواد

كما أقرها جملس النواب

توصية اللجنة والنص كما أقرته
اللجنة

إلادة صياغتها للى النحو بقانون (الثالث) ،و الموافق
للى قرار

الوارد أدناه.

جلس النوا

بإلادة صياغتها للى النحو
الوارد أدناه.
نَص المادة بعد التعديل:

نَص المادة بعد التعديل:

أ -يلتزم المؤجر باالمتناع أ .يلتزم المؤجر باالمتناع
ع لدم اإلخالل بنص المادة

عن كل ما من جأنه أن عن كل ما من جأنه أن

يجوز للمؤجر نح المستأجر إذا انتهت المدة المبين في

في لقد اإليجار الحق في المادة السابق وبقى المستأجر ( )11ن هذا القانون – ال

انتفاع يحول دون انتفاع المستأجر

التنازل أو التأجير ن الباطن

نتفعًا بالعين المؤجرة بعلم يجوز للمؤجر أن يطلب ن

لن كل أو بعض العين المؤجر وبدون التراض المستأجر،
المؤجرة ،وفي حال التأجير

في

يحول
المستأجر

دون
بحق

من بحق من حقوقه أو ميزة كان

العقارات

حقوقه أو ميزة كان ينتفع بها بموجب العقد أو

نه ،التبر اإليجار قد تجدد المؤجرة لغرض السكنى،

ينتفع بها بموجب العقد بحسب ما أُعدَّت العين

101

مشروع قانون

مشروع قانون

بشأن إجيار العقارات املبنية

بشأن إجيار األماكن وتنظيم

(املشروع األول-جملس النواب)

(املشروع الثاني -جملس الشورى)

العالقة بني املالك واملستأجر

مشروع قانون

نصوص املواد

بإصدار قانون إجيار العقارات

كما أقرها جملس النواب

(املشروع الثالث  -احلكومة)

توصية اللجنة والنص كما أقرته
اللجنة

إخالء العين المؤجرة قبل

أو بحسب ما أُعدَّت المؤجرة له ،فإذا وقع منه

ن

العين المؤجرة له ،فإذا ذلك ،جاز للمستأجر بعد

ن

تاريخ بدء لقد اإليجار،

اره بكتاب مسجل بعلم

الباطن لن شروط لقد

وسبع سنوات في العقارات

اإليجار األصلي شريط أن

المؤجرة لغرض صنالي أو

بكتاب

ال تتعارض عها وأال تخل

تجاري أو هني أو حرفي،

الوصول بإعادتها إلى ما من تاريخ علمه أن ي لب

بأحكام المادة ( )09ن هذا

ا لم يتفق الطرفان للى دة

الل من اللجنة اإلذن له بإعادة

القانون وأال تزيد دة لقد

أطول ن ذلك ،فإذا رغب

أسبوعين

اإليجار ن الباطن لن المدة

المؤجر – بعد إنقضاء المدة

علمه أن ي لب من المؤجر ص ًما من األجرة.

المحددة بالعقد األصلي.

 -في لدم تجديد العقد ،كان

اللجنة اإلذن له بإعادة

وإذا أجر المستأجر العين

لليه إخطار المستأجر كتاب

الحق أو الميزة على

ن الباطن يجوز أن تختلف بشروطه األولى للمدة المعين
شروط

العقد

فيما

المستأجر والمستأجر

بين لدفع األجرة.

ضي ثالث سنوات

101

وقع منه ذلك ،جاز إ
للمستأجر بعد إ

كانت

مسجل
عليه
من

اره الوصول بإعادتها إلى ما
بعلم كانت عليه

الل أسبوعين

تاريخ الحق أو الميزة على نفقة

مشروع قانون

مشروع قانون

بشأن إجيار العقارات املبنية

بشأن إجيار األماكن وتنظيم

(املشروع األول-جملس النواب)

(املشروع الثاني -جملس الشورى)

العالقة بني املالك واملستأجر

مشروع قانون

بإصدار قانون إجيار العقارات
(املشروع الثالث  -احلكومة)

نصوص املواد

توصية اللجنة والنص كما أقرته

كما أقرها جملس النواب

اللجنة

المؤجرة ن الباطن ،فإن لقد

بذلك قبل انتهاء دة العقد

نفقة المؤجر ص ًما من

اإليجار ن الباطن هو الذي

بشهرين للى األقل.

األجرة.

يحكم

العالق

ويحق للمستأجر تجديد العقد،

فيما

بين

المستأجر والمستأجر

ن

الذي تقل دته اإليجاري لن ب -إذا أصبح التزام المؤجر ب .إذا أصبح التزام المؤجر

الباطن،

وال

يؤثر

لقد

المدد المشار إليها ،لمدة أو

مرهقًا أو غير متناسب مرهقًا أو غير متناسب مع

اإليجار

ن الباطن للى

دد أخرى ،بما ال يجاوز تلك

مع ما يغله العقار من ما يغله العقار من أجرة،

حقوق والتزا ات المستأجر

المدد ا لم يخطر المستأجر

أجرة ،يجوز للجنة أن يجوز للجنة أن توزع تكلفة

تجاه المؤجر بموجب لقد

المؤجر كتاب

برغبته في

توزع تكلفة اإلعادة اإلعادة على ال رفين ،وإذا

اإليجار األصلي ،إال إذا تم

إخالء العين المؤجرة قبل

على

وإذا تبين للجنة عدم إمكان إعادة

االتفاق كتاب للى غير ذلك.

انتهاء دة العقد بشهرين للى

تبين للجنة عدم إمكان الحق أو الميزة ،جاز لها

األقل.

إعادة الحق أو الميزة ،بنا ًء على طلب المستأجر
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ال رفين،

مشروع قانون

مشروع قانون

بشأن إجيار العقارات املبنية

بشأن إجيار األماكن وتنظيم

(املشروع األول-جملس النواب)

(املشروع الثاني -جملس الشورى)

العالقة بني املالك واملستأجر

مشروع قانون

نصوص املواد

بإصدار قانون إجيار العقارات

كما أقرها جملس النواب

(املشروع الثالث  -احلكومة)

ويبدأ حسا

اللجنة

دد اإليجار

جاز لها بنا ًء على طلب إنقاص األجرة أو امتداد

ن

إنقاص العقد بما يقابل الحق أو

المشار إليها التبارًا

تاريخ بداي السن التعاقدي
األخيرة للعقود المبر

المستأجر

األجرة أو امتداد العقد الميزة المنتقصة أو الفسخ.

قبل

بما يقابل الحق أو

سريان هذا القانون ،و ن

الميزة المنتقصة أو

تاريخ العقد بالنسب
المبر

توصية اللجنة والنص كما أقرته

للعقود

الفسخ.

بعد سريانه.

الباب ال امس
انتقال ملكية العين المؤجرة
المادة ()21

مادة ()21

مادة ()21
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المادة ()21

المادة ()21

(بعد إعادة الترقيم)

(بعد إعادة الترقيم)

مشروع قانون

مشروع قانون

بشأن إجيار العقارات املبنية

بشأن إجيار األماكن وتنظيم

(املشروع األول-جملس النواب)

(املشروع الثاني -جملس الشورى)

العالقة بني املالك واملستأجر

مشروع قانون

بإصدار قانون إجيار العقارات
(املشروع الثالث  -احلكومة)

نصوص املواد

كما أقرها جملس النواب

توصية اللجنة والنص كما أقرته
اللجنة

قرر المجلس الموافق للى  -الموافق للى قرار جلس
المادة

كما

وردت

في النوا

بالموافق للى المادة

المشروع بقانون (الثالث) ع كما وردت في المشروع
إلادة صياغتها للى النحو بقانون (الثالث) ،والموافق
الوارد أدناه.

للى قرار

جلس النوا

بإلادة صياغتها للى النحو
الوارد أدناه.
نَص المادة بعد التعديل:
إذا

انتقلت

لكي

نَص المادة بعد التعديل:

العين إذا رغب أحد الطرفين في ال يجوز للمؤجر زيادة ال يجوز للمؤجر إبرام أكثر ال يجوز للمؤجر إبرام أكثر

المؤجرة إلى خلفا خاصا ،إخالء العين المؤجرة ،وجب األجرة المحددة في لقد من عقد إيجار واحد لذات من عقد إيجار واحد لذات
فإن لقد اإليجار يكون ناف ًذا لليه أن ينبه الطرف األخر اإليجار ،إال بعد ضي ثالث العين المؤجرة ،فإذا تعدَّد العين المؤجرة ،فإذا تعدَّد
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مشروع قانون

مشروع قانون

بشأن إجيار العقارات املبنية

بشأن إجيار األماكن وتنظيم

(املشروع األول-جملس النواب)

(املشروع الثاني -جملس الشورى)

في حق المالك الجديد.

مشروع قانون

بإصدار قانون إجيار العقارات

العالقة بني املالك واملستأجر

قبل اإلخالء بخمس

(املشروع الثالث  -احلكومة)

كما أقرها جملس النواب

توصية اللجنة والنص كما أقرته
اللجنة

ضل من سبق
ضل من سبق المستأجرون فُ ِّ
لشر سنوات ن تاريخ بدء العقد ،المستأجرون فُ ِّ

يو ً ا في العقود التي ال أو
تتجاوز دتها ثالث

نصوص املواد

أشهر،

ن تاريخ آخر زيادة منهم إلى وضع يده على منهم إلى وضع يده على

بحسن نية ،فإذا لم
بحسن نية ،فإذا لم العين ُ
تعاقد لليها ،ويسري حكم العين ُ

وبشهر واحد في العقود التي الفقرة السابق

للى لقود يضع أحدهم يده عليها ،يضع أحدهم يده عليها،

المسجل،
ضل العقد األول
ضل العقد األول
َّ
المسجل ،فُ ِّ
َّ
ال تتجاوز دتها ست أشهر ،اإليجار الساري وقت العمل فُ ِّ
وبشهرين إذا زادت المدة بهذا القانون لند تجديدها ،ا مع

عدم

اإل الل

بحق مع

عدم

اإل الل

بحق

سن النية في
سن النية في المستأجر ح َ
للى ذلك ،فإذا كان هناك لم يكن هناك اتفاق كتابي المستأجر ح َ
اتفاق للى يعاد عين للتنبيه للى غير ذلك ،وتكون م البة المؤجر بالتعويض.
باإلخالء وجبت

رالاته ،الزيادة في حدود النسب

وفي جميع األحوال يكون والضوابط التي يصدر بها
التنبيه بخطا

سجل بعلم قرار ن جلس الوزراء بنا ًء
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م البة المؤجر بالتعويض.

مشروع قانون

مشروع قانون

بشأن إجيار العقارات املبنية

بشأن إجيار األماكن وتنظيم

(املشروع األول-جملس النواب)

(املشروع الثاني -جملس الشورى)

العالقة بني املالك واملستأجر

الوصول.

مشروع قانون

بإصدار قانون إجيار العقارات
(املشروع الثالث  -احلكومة)

نصوص املواد

كما أقرها جملس النواب

التنازل عن اإليجار
والتأجير من الباطن
المادة ()22

اللجنة

للى اقتراح الوزير.
الفصل السادس

مادة ()22

توصية اللجنة والنص كما أقرته

مادة ()22

الفصل ال امس

الفصل ال امس

التزامات المستأجر

التزامات المستأجر

المادة ( - )11المادة ()22

المادة ( - )11المادة ()22

(بعد إعادة الترقيم)

(بعد إعادة الترقيم)

قرر المجلس الموافق للى  -الموافق للى قرار جلس
المادة

كما

وردت

في النوا

بالموافق للى المادة

المشروع بقانون (الثالث) ع كما وردت في المشروع
إلادة صياغتها للى النحو بقانون (الثالث) ،والموافق
الوارد أدناه.
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للى قرار

جلس النوا

مشروع قانون

مشروع قانون

مشروع قانون

بشأن إجيار العقارات املبنية

بشأن إجيار األماكن وتنظيم

(املشروع األول-جملس النواب)

(املشروع الثاني -جملس الشورى)

العالقة بني املالك واملستأجر

نصوص املواد

بإصدار قانون إجيار العقارات

كما أقرها جملس النواب

(املشروع الثالث  -احلكومة)

توصية اللجنة والنص كما أقرته
اللجنة

بإلادة صياغتها للى النحو
الوارد أدناه.

ال يجوز للمالك الجديد يجوز للمؤجر أن يطلب ال يجوز للمستأجر التنازل
طالب المستأجر بما لجله إخالء العين المؤجرة ألي لن اإليجار أو التأجير ن نَص المادة بعد التعديل:
ن األجرة للمالك السابق ،إال

الباطن ،وذلك لن كل

ن األسبا اآلتي :

ا أ .يلتزم المستأجر بالوفاء أ .يلتزم المستأجر بالوفاء

إذا أثبت أن المستأجر وقت  -0إذا لم يقم المستأجر استأجره أو بعضه ،إال بإذن
الدفع

كان

يعلم

بانتقال بالوفاء باألجرة المستحق

كتابي صريح ن المؤجر.

نَص المادة بعد التعديل:

المحددة

في باألجرة المحددة في العقد

باألجرة

العقد إلى المؤجر

الل مدة ال

الل إلى المؤجر

الملكي  ،فإذا لجز لن خالل خمس لشر يو ً ا ن

مدة ال تجاوز أسبوعًا من تجاوز أسبوعًا من تاريخ

اإلثبات ،فال يكون له إال تاريخ تكليفه بذلك بخطا

تاريخ استحقاقها المحدد استحقاقها المحدد في العقد،

الرجوع للى المالك السابق.

سجل بعلم الوصول ،وال

في العقد ،فإذا لم يُ َحدَد فإذا لم يُ َحدَد تاريخ ألدائها

قام

تكون تكون األجرة مستحقة األداء

يُحكم

باإلخالء

إذا

تاريخ

المستأجر بأداء األجرة وكاف

ألدائها

األجرة مستحقة األداء في أول كل جهر بمكان
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مشروع قانون

مشروع قانون

مشروع قانون

بإصدار قانون إجيار العقارات

بشأن إجيار العقارات املبنية

بشأن إجيار األماكن وتنظيم

(املشروع األول-جملس النواب)

(املشروع الثاني -جملس الشورى)

العالقة بني املالك واملستأجر

ا

تكبده

المؤجر

(املشروع الثالث  -احلكومة)

نصوص املواد

كما أقرها جملس النواب

توصية اللجنة والنص كما أقرته
اللجنة

ن

في أول كل جهر بمكان المستأجر بموجب إيصال

صاريف ونفقات قبل إقفال

المستأجر بموجب إيصال عن مدة اإليجار موقَّع من
عن مدة اإليجار موقَّع المؤجر ما لم يُتفق على غير

با المرافع في الدلوى.
ويُحكم

للى

المستأجر

من المؤجر ما لم يُتفق ذلك.

باإلخالء إذا تكرر ا تناله أو

على غير ذلك.

تأخره في الوفاء باألجرة

ب .إذا امتنع المؤجر عن ب .إذا امتنع المؤجر عن

بررات

استالم

األجرة

وما استالم األجرة وما يستجد

تقدرها المحكم المختص .

يستجد

منها

فعلى منها فعلى المستأجر عرض

 -1إذا تنازل المستأجر لن

المستأجر عرض األجرة األجرة عليه بموجب كتاب

العين المؤجرة أو أجرها ن

عليه

الوصول

الباطن كلها أو جز ًءا نها،

مسجل بعلم الوصول الستالمها الل مدة أسبوع،

المستحق

دون
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بموجب

كتاب مسجل

بعلم

مشروع قانون

مشروع قانون

بشأن إجيار العقارات املبنية

بشأن إجيار األماكن وتنظيم

(املشروع األول-جملس النواب)

(املشروع الثاني -جملس الشورى)

العالقة بني املالك واملستأجر

مشروع قانون

بإصدار قانون إجيار العقارات
(املشروع الثالث  -احلكومة)

نصوص املواد

توصية اللجنة والنص كما أقرته

كما أقرها جملس النواب

اللجنة

أو أسكن عه في العين ن لم

الستالمها

يكن طرفًا في لقد اإليجار

أسبوع ،فإن امتنع عن إيداعها وما يستجد منها في

حقيق أو حك ًما ،دون إذن

قبولها يتم إيداعها وما ميعاد استحقاقها لدى أمانة

الل

مدة فإن امتنع عن قبولها يتم

كتابي ن المؤجر.

يستجد منها في ميعاد اللجنة

 -1إذا استعمل المستأجر

استحقاقها لدى أمانة وعلى أمانة اللجنة تسليم

العين المؤجرة أو سمح

اللجنة دون مصروفات ،األجرة للمؤجر بعد سداد

باستعمالها

بطريق

تنافي

دون

مصروفات،

وعلى أمانة اللجنة تسليم المصروفات المقررة.

شروط لقد اإليجار المعقول

األجرة للمؤجر بعد سداد

أو تخالف النظام العام أو

المصروفات المقررة.

اآلدا .
 -1إذا ثبت أن العين المؤجرة
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مشروع قانون

مشروع قانون

بشأن إجيار العقارات املبنية

بشأن إجيار األماكن وتنظيم

(املشروع األول-جملس النواب)

(املشروع الثاني -جملس الشورى)

العالقة بني املالك واملستأجر

مشروع قانون

بإصدار قانون إجيار العقارات
(املشروع الثالث  -احلكومة)

أصبحت آيل للسقوط.

نصوص املواد

كما أقرها جملس النواب

توصية اللجنة والنص كما أقرته
اللجنة

ج .يُعتبر اإليداع سندًا للوفاء ج .يُعتبر اإليداع سندًا للوفاء

 -1إذا أراد المالك هدم العين

باألجرة المستحقة ،وال باألجرة

المؤجرة ،بعد ضي خمس

يجوز للمستأجر سحب يجوز للمستأجر سحب ما

ولشرون سن للى األقل ن

ما أودعه إال بموافقة أودعه إال بموافقة المؤجر

تاريخ البناء ،إللادة بنائها،

المؤجر أو اللجنة.

وال يجوز الحكم باإلخالء إال
بعد

الحصول

التراخيص الالز

للى
ن الجه

المختص  .ويجب للى المالك
أن يشرع في الهدم خالل ست
أشهر

ن تاريخ اإلخالء،
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أو اللجنة.

المستحقة،

وال

مشروع قانون

مشروع قانون

مشروع قانون

بشأن إجيار العقارات املبنية

بشأن إجيار األماكن وتنظيم

(املشروع األول-جملس النواب)

(املشروع الثاني -جملس الشورى)

العالقة بني املالك واملستأجر

بإصدار قانون إجيار العقارات
(املشروع الثالث  -احلكومة)

وأن يبدأ في البناء في المدة
التي تحددها البلدي

في

التراخيص الالز  ،فإذا أخل
المالك بأي

ن الميعادين

المذكورين كان للمستأجر –
بحسب األحوال – الحق في
العودة إلى شغل العين أو
التعويض إن كان له قتض،
ويختص القضاء المستعجل
بنظر دلوى العودة إلى شغل
العين.
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نصوص املواد

كما أقرها جملس النواب

توصية اللجنة والنص كما أقرته
اللجنة

مشروع قانون

مشروع قانون

بشأن إجيار العقارات املبنية

بشأن إجيار األماكن وتنظيم

(املشروع األول-جملس النواب)

(املشروع الثاني -جملس الشورى)

العالقة بني املالك واملستأجر

مشروع قانون

بإصدار قانون إجيار العقارات
(املشروع الثالث  -احلكومة)

 -9إذا قا ت بالمالك حاج
للسكن في العين المؤجرة
بنفسه أو بإحدى زوجاته أو
أحد أصوله أو فروله حتى
الدرج الثاني وكان ال يملك
سواها.
وإذا لم يشغل المالك العين
المؤجرة بعذر غير

قبول

خالل ثالث أشهر ن تاريخ
اإلخالء ،كان للمستأجر الحق
في العودة إلى شغلها أو طلب
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نصوص املواد

كما أقرها جملس النواب

توصية اللجنة والنص كما أقرته
اللجنة

مشروع قانون

مشروع قانون

بشأن إجيار العقارات املبنية

بشأن إجيار األماكن وتنظيم

(املشروع األول-جملس النواب)

(املشروع الثاني -جملس الشورى)

العالقة بني املالك واملستأجر

مشروع قانون

بإصدار قانون إجيار العقارات
(املشروع الثالث  -احلكومة)

التعويض إن كان له قتض،
ويختص القضاء المستعجل
بنظر دلوى العودة إلى شغل
العين.
 -9إذا كانت العين ؤجرة
ألجنبي

وصدر

حكم

قضائي أو قرار إداري
بإبعاده لن البالد.
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نصوص املواد

كما أقرها جملس النواب

توصية اللجنة والنص كما أقرته
اللجنة

مشروع قانون

مشروع قانون

بشأن إجيار العقارات املبنية

بشأن إجيار األماكن وتنظيم

(املشروع األول-جملس النواب)

(املشروع الثاني -جملس الشورى)

الباب السادس

الباب السابع

انتهاء عقد اإليجار

العقوبات واألحكام االنتقالية

المادة ()23

مادة ()23

العالقة بني املالك واملستأجر

مشروع قانون

بإصدار قانون إجيار العقارات
(املشروع الثالث  -احلكومة)

مادة ()23

نصوص املواد

توصية اللجنة والنص كما أقرته

كما أقرها جملس النواب

اللجنة

المادة ( - )12المادة ()23

المادة ( - )12المادة ()23

(بعد إعادة الترقيم)

(بعد إعادة الترقيم)

قرر المجلس الموافق للى  -الموافق للى قرار جلس
المادة

كما

وردت

في النوا

بالموافق للى المادة

المشروع بقانون (الثالث) ع كما وردت في المشروع
إلادة صياغتها للى النحو بقانون (الثالث) ،والموافق
الوارد أدناه.

للى قرار

جلس النوا

بإلادة صياغتها للى النحو
الوارد أدناه.
نَص المادة بعد التعديل:
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نَص المادة بعد التعديل:

مشروع قانون

مشروع قانون

مشروع قانون

بشأن إجيار العقارات املبنية

بشأن إجيار األماكن وتنظيم

بإصدار قانون إجيار العقارات

(املشروع األول-جملس النواب)

(املشروع الثاني -جملس الشورى)

العالقة بني املالك واملستأجر

نصوص املواد

كما أقرها جملس النواب

(املشروع الثالث  -احلكومة)

توصية اللجنة والنص كما أقرته
اللجنة

ينتهي لقد اإليجار بانقضاء يعاقب بالحبس دة ال تزيد إذا قام المستأجر بتأجير أ -يلتزم المستأجر بدفع أ .يلتزم المستأجر بدفع
ن

األجرة في مواعيدها ولو األجرة في مواعيدها ولو قام

المدة المحددة له في العقد ،للى ست أشهر وبغرا

ويجدد لمدة أو دد أخرى تجاوز ثالث آالف دينار ،أو الباطن ،بموجب إذن كتابي

قام نزاع بينه وبين نزاع بينه وبين المؤجر حول

ن المؤجر ،ثم تخلى لنها

المؤجر حول األجرة أو األجرة أو ال صم منها أو

نهيًا لقد

ال صم منها أو إنقاصها ،إنقاصها ،وذلك إلى أن

ماثل

ع

ال العين المؤجرة كلها

رالاة أحكام بإحدى هاتين العقوبتين ،كل

المادة ( )09ن هذا القانون

ن ارتكب لمدًا أي فعل ن بعد تأجيرها

ا لم يعلن أحد الطرفين شأنه تهديد سال
الطرف اآلخر برغبته كتاب

المبنى أو اإليجار األصلي ،فان العالق

تعريضه للسقوط أو إتالفه تقوم

باشرة بين المؤجر

هذا النزاع بقرار من من اللجنة أو باتفاق كتابي

الباطن،

اللجنة أو باتفاق كتابي بين ال رفين ،وإال اعتبر

في إخالء العين المؤجرة ،كليًا أو جزئيًا ،تى كان ذلك والمستأجر

ن

وذلك قبل انتهاء دة العقد بقصد التوصل إلى التباره بشرط أن يكون المستأجر
بشهرين.

آيالً للسقوط وصوالً إلى األصلي قد أوفى األجرة
إخالء ستأجريه.

وذلك إلى أن يفصل في يفصل في هذا النزاع بقرار

المستحق لليه ،وتحدد القيم
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بين ال رفين ،وإال اعتبر مت لفًا عن أداء األجرة.
مت لفًا عن أداء األجرة.
ب -يعتبر الوفاء

باألجرة ب .يعتبر الوفاء باألجرة

مشروع قانون

مشروع قانون

بشأن إجيار العقارات املبنية

بشأن إجيار األماكن وتنظيم

(املشروع األول-جملس النواب)

(املشروع الثاني -جملس الشورى)

العالقة بني املالك واملستأجر

مشروع قانون

بإصدار قانون إجيار العقارات
(املشروع الثالث  -احلكومة)

نصوص املواد

كما أقرها جملس النواب

توصية اللجنة والنص كما أقرته
اللجنة

اإليجاري للعين المؤجرة في

المستحقة

هذه الحال  ،بذات األجرة

معينة قرينة على الوفاء قرينة على الوفاء بها عن

العقد

بها عن المدد السابقة المدد السابقة عليها ما لم

لليها

المتفق

في

األصلي ،أو باألجرة المتفق
لليها في لقد اإليجار ن
الباطن إذا كانت أللى.
فإذا وقع اإليجار ن الباطن
للى

جزء

المؤجرة،
بالخيار

ن
كان

بين

العين
المؤجر

أن

يطلب

اإلخالء ،وبين أن يبقي
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عن

فترة المستحقة عن فترة معينة

عليها ما لم يثبت العكس .يثبت العكس.

مشروع قانون

مشروع قانون

بشأن إجيار العقارات املبنية

بشأن إجيار األماكن وتنظيم

(املشروع األول-جملس النواب)

(املشروع الثاني -جملس الشورى)

العالقة بني املالك واملستأجر

مشروع قانون

بإصدار قانون إجيار العقارات
(املشروع الثالث  -احلكومة)

المستأجر ن الباطن ،وفي
هذه الحال

األخيرة تقوم

لالق

باشرة بينهما ،وتحدد

القيم

للجزء

اإليجاري

المؤجر بذات القيم المتفق
لليها ع المستأجر األصلي
أو بقرار ن اللجن .
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نصوص املواد

كما أقرها جملس النواب

توصية اللجنة والنص كما أقرته
اللجنة

مشروع قانون

مشروع قانون

مشروع قانون

بشأن إجيار العقارات املبنية

بشأن إجيار األماكن وتنظيم

(املشروع األول-جملس النواب)

(املشروع الثاني -جملس الشورى)

(املشروع الثالث  -احلكومة)

المادة ()23

مادة ()23

مادة()23

العالقة بني املالك واملستأجر

بإصدار قانون إجيار العقارات

نصوص املواد

كما أقرها جملس النواب

توصية اللجنة والنص كما أقرته

المادة ( - )12المادة ()23

المادة ( - )12المادة ()23

(بعد إعادة الترقيم)

(بعد إعادة الترقيم)

اللجنة

قرر المجلس الموافق للى  -الموافق للى قرار جلس
المادة

كما

وردت

في النوا

بالموافق للى المادة

المشروع بقانون (األول) ع كما وردت في المشروع
إلادة صياغتها للى النحو بقانون (األول) ،و الموافق
الوارد أدناه.

للى قرار

جلس النوا

بإلادة صياغتها للى النحو
الوارد أدناه.
للمستأجر الحق في تجديد يعاقب بالغرا

التي ال إذا باع المستأجر أو ورثته
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نَص المادة بعد التعديل:

نَص المادة بعد التعديل:

مشروع قانون

مشروع قانون

بشأن إجيار العقارات املبنية

بشأن إجيار األماكن وتنظيم

(املشروع األول-جملس النواب)

(املشروع الثاني -جملس الشورى)

العالقة بني املالك واملستأجر

مشروع قانون

بإصدار قانون إجيار العقارات
(املشروع الثالث  -احلكومة)

نصوص املواد

كما أقرها جملس النواب

توصية اللجنة والنص كما أقرته
اللجنة

لقد اإليجار المبرم لمدة تجاوز خمسمائ دينار كل جميع حقوقهم المترتب للى يلتزم المستأجر باستعمال يلتزم المستأجر باستعمال
ثالث سنوات أو أقل لمدة أو
لمدد أخرى ال تجاوز ثالث

ن خالف أحكام المادة ( )09لقد
ن هذا القانون.

في

اإليجار

العين العين المؤجرة وفقًا لما تم العين المؤجرة وفقًا لما تم

المؤجرة ،المنشأ بها صنع ،االتفاق عليه ،أو بحسب االتفاق عليه ،أو بحسب

سنوات ن تاريخ انتهاء العقد

أو حل تجاري ،أو حل الغ َرض المعدة له ،مع الغ َرض المعدة له ،مع

األصلي بشروطه األولى

تمارس فيه حرفه ،أو هن
نظم

مراعاة العر

قانونًا ،أثناء من قتها.

وذلك بإشعار يوجهه إلى

حرة

المؤجر برغبته في التجديد

سريان لقد اإليجار ،فان

قبل شهرين ن انتهاء العقد

حقوق والتزا ات المستأجر

األصلي ،وللمستأجر الحق

أو ورثته ،والشروط واآلثار

في التجديد أكثر ن رة.

المترتب للى لقد اإليجار،

وال تجدد العقود التي تزيد

تنتقل إلى المشتري حتى
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السائد في مراعاة العر
من قتها.

السائد في

مشروع قانون

مشروع قانون

بشأن إجيار العقارات املبنية

بشأن إجيار األماكن وتنظيم

(املشروع األول-جملس النواب)

(املشروع الثاني -جملس الشورى)

دتها للى ثالث سنوات إال
باتفاق الطرفين.

العالقة بني املالك واملستأجر

مشروع قانون

بإصدار قانون إجيار العقارات
(املشروع الثالث  -احلكومة)

نهاي العقد ،ا لم يتم االتفاق
للى خالف ذلك.
وفي حال وجود شرط انع
ن البيع في لقد اإليجار،
فانه يجوز للجن أن تقضي
بانتقال

هذا

العقد

إلى

المشتري ،بشرط أن يقدم
ضمانًا كافيًا بقدرته للى
الوفاء باإللتزا ات المترتب
للى لقد اإليجار ،وأال يُلحق
المؤجر ضرر حقق.
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نصوص املواد

كما أقرها جملس النواب

توصية اللجنة والنص كما أقرته
اللجنة

مشروع قانون

مشروع قانون

مشروع قانون

بشأن إجيار العقارات املبنية

بشأن إجيار األماكن وتنظيم

(املشروع األول-جملس النواب)

(املشروع الثاني -جملس الشورى)

(املشروع الثالث  -احلكومة)

المادة ()21

مادة ()21

العالقة بني املالك واملستأجر

بإصدار قانون إجيار العقارات

نصوص املواد

كما أقرها جملس النواب

توصية اللجنة والنص كما أقرته

الفصل السابع

المادة ( - )13المادة ()21

المادة ( - )13المادة ()21

انتقال ملكية العين المؤجرة

(بعد إعادة الترقيم)

(بعد إعادة الترقيم)

مادة ()21

اللجنة

قرر المجلس الموافق للى  -الموافق للى قرار جلس
المادة

كما

وردت

في النوا

بالموافق للى المادة

المشروع بقانون (األول) ع كما وردت في المشروع
إلادة صياغتها للى النحو بقانون (األول) ،و الموافق
الوارد أدناه.

للى قرار

جلس النوا

بإلادة صياغتها للى النحو
الوارد أدناه.
نَص المادة بعد التعديل:
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نَص المادة بعد التعديل:

مشروع قانون

مشروع قانون

بشأن إجيار العقارات املبنية

بشأن إجيار األماكن وتنظيم

(املشروع األول-جملس النواب)

(املشروع الثاني -جملس الشورى)

العالقة بني املالك واملستأجر

يسري لقد اإليجار حتى يعاقب بالغرا
نهاي
أو

مشروع قانون

بإصدار قانون إجيار العقارات
(املشروع الثالث  -احلكومة)

نصوص املواد

كما أقرها جملس النواب

توصية اللجنة والنص كما أقرته
اللجنة

التي ال يسري لقد اإليجار القائم في أ -يلتزم المستأجر بالمحافظة أ .يلتزم المستأجر بالمحافظة

دته بعد وفاة المؤجر تجاوز خمسمائ دينار لكل حق المالك الجديد ولو لم يكن

على العين المؤجرة وفقًا على العين المؤجرة وفقًا

ن خالف أحكام المادة للعقد تاريخ ثابت سابق للى

لعناية الش ص المعتاد ،لعناية الش ص المعتاد ،وال

ا لم يثبت

وال يجوز له أن يُح ِدث بها يجوز له أن يُح ِدث بها أي

المستأجر،

ولورث

المستأجر طلب إنهاء العقد.

( )1/11ن هذا القانون.

نقل الملكي ،

إذا كان لقد اإليجار لم يبرم

صوريته أو بطالنه.

أي تغيير دون إذن كتابي تغيير دون إذن كتابي من

إال بسبب حرف المستأجر أو

وال يجوز للمالك الجديد

من المؤجر إال إذا كان هذا المؤجر إال إذا كان هذا

اللتبارات تتعلق بشخصه ثم

المطالب

بزيادة األجرة أو

التغيير ال ينشأ عنه ضرر التغيير ال ينشأ عنه ضرر

توفى ،جاز لورث المستأجر

إنهاء لقد اإليجار إال وفقًا

للمؤجر،

حالة للمؤجر ،وفي حالة الم الفة

أو للمؤجر طلب إنهاء العقد،

لألحكام المنصوص لليها

الم الفة يكون للمؤجر يكون للمؤجر الحق في

وللى المؤجر تنبيه ورث

في هذا القانون.

الحق في إلزامه بإعادة إلزامه بإعادة العين المؤجرة
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وفي

مشروع قانون

مشروع قانون

بشأن إجيار العقارات املبنية

بشأن إجيار األماكن وتنظيم

(املشروع األول-جملس النواب)

(املشروع الثاني -جملس الشورى)

العالقة بني املالك واملستأجر

مشروع قانون

بإصدار قانون إجيار العقارات
(املشروع الثالث  -احلكومة)

نصوص املواد

كما أقرها جملس النواب

توصية اللجنة والنص كما أقرته
اللجنة

المستأجر باإلخالء خالل دة

العين المؤجرة إلى الحالة إلى الحالة التي كانت عليها

ال تتجاوز الشهرين ن وفاة

التي كانت عليها مع مع التعويض إن كان له

المستأجر.

ض.
التعويض إن كان له مقت ٍ
ض.
مقت ٍ
ب -إذا أحدَث المستأجر في

ت .إذا أحدَث المستأجر

سا أو
العين المؤجرة غرا ً

في العين المؤجرة

تحسينات التزم بتركها

سا أو تحسينات
غرا ً

عند انتهاء اإليجار ما لم

التزم بتركها

عند

يُتفق على غير ذلك.

انتهاء اإليجار ما لم
يُتفق على غير ذلك.
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مشروع قانون

مشروع قانون

بشأن إجيار العقارات املبنية

بشأن إجيار األماكن وتنظيم

(املشروع األول-جملس النواب)

(املشروع الثاني -جملس الشورى)

المادة ()21

العالقة بني املالك واملستأجر

مادة ()21

مشروع قانون

بإصدار قانون إجيار العقارات
(املشروع الثالث  -احلكومة)

مادة ()21

نصوص املواد

توصية اللجنة والنص كما أقرته

كما أقرها جملس النواب

اللجنة

المادتان ( - )11 ،13المادة المادتان ( - )11 ،13المادة
(( )21بعد إعادة الترقيم)

(( )21بعد إعادة الترقيم)

قرر المجلس الموافق للى  -الموافق للى قرار جلس

المادة

كما

وردت

في النوا

بالموافق

للى المادة

المشروع بقانون (الثالث) ،كما وردت في المشروع
ع إجراء التعديالت اآلتي  :بقانون (الثالث) ،والموافق
للى قرار

جلس النوا

بإجراء التعديالت اآلتي :

 إضاف لبارة (وال دمات
المشتركة )،بعد لبارة
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 إضاف لبارة (وال دمات
المشتركة)،

بعد

لبارة

(المياه والكهرباء والهاتف)

مشروع قانون

مشروع قانون

بشأن إجيار العقارات املبنية

بشأن إجيار األماكن وتنظيم

(املشروع األول-جملس النواب)

(املشروع الثاني -جملس الشورى)

العالقة بني املالك واملستأجر

مشروع قانون

بإصدار قانون إجيار العقارات
(املشروع الثالث  -احلكومة)

نصوص املواد

كما أقرها جملس النواب

(المياه

توصية اللجنة والنص كما أقرته
اللجنة

والكهرباء الواردة في السطر األول ن

والهاتف) الواردة في المادة.
السطر األول ن المادة.
 حذف

لبارة

 حذف

لبارة

(يلتزم

(يلتزم بدفعها قانونا ً).

بدفعها قانونا ً).

 تغيير لبارة (يتم االتفاق)

 تغيير لبارة (يتم االتفاق) إلى كلم (يُتفق).
ع رالاة ا ورد في المادة يعاقب بالغرا
السابق

التي ال تقل يلتزم المالك الجديد بإخطار

ن هذا القانون ،ال لن ألف دينار وال تجاوز المستأجر والمكتب بكتا

إلى كلم (يُتفق).
نَص المادة بعد التعديل:

نَص المادة بعد التعديل:
يلتةةةةةةزم المسةةةةةةتأجر بةةةةةةإجراء

يجوز للمؤجر أن يطلب ثالث آالف دينار ،كل ن

سجل بعلم الوصول بانتقال يلتةةةةةةزم المسةةةةةةتأجر بةةةةةةإجراء الصةةةةةيان التأجيريةةةةة للعةةةةةين

إخالء العين المؤجرة إال خالف أحكام الفقرتين (،)1

العقار إليه خالل الصةةةةةيان التأجيريةةةةة للعةةةةةين المةةةؤجرة ،كمةةةا يلتةةةزم بسةةةداد

ألحد األسبا اآلتي :

لكي

( )9ن المادة ( )11ن هذا ثالثين يو ً ا ،تبدأ ن اليوم المةةةؤجرة ،كمةةةا يلتةةةزم بسةةةداد قيمةةةةةةةة اسةةةةةةةةتهالك الميةةةةةةةةاه
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مشروع قانون

مشروع قانون

بشأن إجيار العقارات املبنية

بشأن إجيار األماكن وتنظيم

(املشروع األول-جملس النواب)

(املشروع الثاني -جملس الشورى)

العالقة بني املالك واملستأجر

مشروع قانون

بإصدار قانون إجيار العقارات
(املشروع الثالث  -احلكومة)

نصوص املواد

كما أقرها جملس النواب

توصية اللجنة والنص كما أقرته
اللجنة

يوف المستأجر القانون.
 -0إذا لم
ِ

التالي لتاريخ تسجيل العقار قيمةةةةةةةة اسةةةةةةةةتهالك الميةةةةةةةةاه والكهربةةةةةةةةةةةةةاء والهةةةةةةةةةةةةةاتف

باألجرة في يعاد استحقاقها،

باسمه ،ويرفق باإلخطار والكهربةةةةةةةةةةةةةاء والهةةةةةةةةةةةةةاتف وال لللدمات المشلللتركة ،وأيةةة
ن سند الملكي

و ع ذلك ال يجوز الحكم

صورة

باإلخالء إذا قام المستأجر

للعقار ،أو ا يقوم قا ه.

قبل الفصل في النزاع بأداء
األجرة المستحق وكاف
تحمله

المؤجر

وال لللدمات المشلللتركة ،وأيةةة

رسةةوم أخةةرى ،وذلةةك كلةةه ةةا لم يُتفق للى غير ذلك.
لم يُتفق للى غير ذلك.

ا
ن

صروفات التقاضي ،فإذا
تكرر تأخر المستأجر لن
سداد األجرة دون لذر
قبول وجب الحكم باإلخالء.
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رسةةوم أخةةرى ،وذلةةك كلةةه ةةا

مشروع قانون

مشروع قانون

بشأن إجيار العقارات املبنية

بشأن إجيار األماكن وتنظيم

(املشروع األول-جملس النواب)

(املشروع الثاني -جملس الشورى)

العالقة بني املالك واملستأجر

مشروع قانون

بإصدار قانون إجيار العقارات
(املشروع الثالث  -احلكومة)

 -1إذا تنازل المستأجر لن
اإليجار أو اإليجار

ن

الباطن لن كل أو بعض ا
استأجره ،بأي وجه

ن

الوجوه ،باستثناء ا ورد ن
إجازة أو إذن في المادتين
( )09 ،09ن هذا القانون.
 -1إذا شغل المستأجر أو
المستأجر ن الباطن العين
المؤجرة بما يجاوز العدد
المتعارف لليه في السكنى.
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نصوص املواد

كما أقرها جملس النواب

توصية اللجنة والنص كما أقرته
اللجنة

مشروع قانون

مشروع قانون

بشأن إجيار العقارات املبنية

بشأن إجيار األماكن وتنظيم

(املشروع األول-جملس النواب)

(املشروع الثاني -جملس الشورى)

العالقة بني املالك واملستأجر

مشروع قانون

بإصدار قانون إجيار العقارات
(املشروع الثالث  -احلكومة)

 -1إذا استعمل المستأجر
العين المؤجرة ،أو سمح
تخالف

باستعمالها بطريق

شروط لقد اإليجار أو تضر
بمصلح المؤجر أو تخالف
النظام العام واآلدا

أو

استعملها في غير األغراض
المؤجرة ن أجلها أو بطريق
ضارة بالصح

أو

قلق

للراح .
 -1إذا رغب المؤجر في هدم
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نصوص املواد

كما أقرها جملس النواب

توصية اللجنة والنص كما أقرته
اللجنة

مشروع قانون

مشروع قانون

بشأن إجيار العقارات املبنية

بشأن إجيار األماكن وتنظيم

(املشروع األول-جملس النواب)

(املشروع الثاني -جملس الشورى)

العالقة بني املالك واملستأجر

مشروع قانون

بإصدار قانون إجيار العقارات
(املشروع الثالث  -احلكومة)

العين المؤجرة إللادة بنائها
أو تحويرها بمرالاة ا يأتي:
ضى أكثر

أ-

ن خمس

لشرة سن للى األقل للى
المبنى.

إقا

 حصول المؤجر للىكاف التراخيص الالز

ن

الجهات المختص .
 -9إذا رغب المؤجر في
تعلي

العين المؤجرة أو

اإلضاف إليها أو تحويرها،
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نصوص املواد

كما أقرها جملس النواب

توصية اللجنة والنص كما أقرته
اللجنة

مشروع قانون

مشروع قانون

بشأن إجيار العقارات املبنية

بشأن إجيار األماكن وتنظيم

(املشروع األول-جملس النواب)

(املشروع الثاني -جملس الشورى)

العالقة بني املالك واملستأجر

مشروع قانون

بإصدار قانون إجيار العقارات
(املشروع الثالث  -احلكومة)

بمرالاة ا يأتي:
أ -حصول المؤجر للى كاف
التراخيص

الالز

ن

الجهات المختص .
 لدم إ كانيالتعلي

أو

اإلضاف

إجراء
أو

التحوير ع بقاء المستأجر
في العين المؤجرة.
ج-

نح المستأجر

هل

لإلخالء ال تقل لن شهرين
بعد حصول المؤجر للى
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نصوص املواد

كما أقرها جملس النواب

توصية اللجنة والنص كما أقرته
اللجنة

مشروع قانون

مشروع قانون

بشأن إجيار العقارات املبنية

بشأن إجيار األماكن وتنظيم

(املشروع األول-جملس النواب)

(املشروع الثاني -جملس الشورى)

العالقة بني املالك واملستأجر

مشروع قانون

بإصدار قانون إجيار العقارات
(املشروع الثالث  -احلكومة)

التراخيص الالز .
وتكون األفضلي في استئجار
العقار بعد إلادة بنائه أو
تعليته أو اإلضاف لليه أو
تحويره للمستأجر السابق.
فإذا لم يقم المؤجر باأللمال
المرخص له بها ،وبعد إخالء
المستأجر بفترة ست أشهر
جاز الحكم للمستأجر بالعودة
لشغل العين المؤجرة

ع

التعويض أو بأي نهما ا لم

111

نصوص املواد

كما أقرها جملس النواب

توصية اللجنة والنص كما أقرته
اللجنة

مشروع قانون

مشروع قانون

بشأن إجيار العقارات املبنية

بشأن إجيار األماكن وتنظيم

(املشروع األول-جملس النواب)

(املشروع الثاني -جملس الشورى)

العالقة بني املالك واملستأجر

مشروع قانون

بإصدار قانون إجيار العقارات
(املشروع الثالث  -احلكومة)

يكن للمؤجر لذر قبول.
 -9إذا رغب المؤجر في
شغل العين المؤجرة بقصد
السكنى بنفسه ،أو لسكنى أحد
أقاربه حتى الدرج الرابع
دون قابل ،للى أن ال يكون
ال ًكا هو أو قريبه لعقار آخر
ناسب للسكن ،ويشترط في
هذه الحال :
أ -إخطار المستأجر قبل ست
أشهر ن تاريخ إنتهاء لقد

111

نصوص املواد

كما أقرها جملس النواب

توصية اللجنة والنص كما أقرته
اللجنة

مشروع قانون

مشروع قانون

بشأن إجيار العقارات املبنية

بشأن إجيار األماكن وتنظيم

(املشروع األول-جملس النواب)

(املشروع الثاني -جملس الشورى)

العالقة بني املالك واملستأجر

مشروع قانون

بإصدار قانون إجيار العقارات
(املشروع الثالث  -احلكومة)

اإليجار.
 أن يشغل المؤجر أوقريبه حتى الدرج الرابع
العين المؤجرة فعليًا بعد
إخالئها ن المستأجر ولمدة
سن دون انقطاع.
وفي حال لدم قيام المؤجر
بشغل العين المؤجرة فعليًا
دون لذر قبول خالل ثالث
شهور ن تاريخ اإلخالء ،أو
شغلها لمدة تقل لن سن  ،أو

111

نصوص املواد

كما أقرها جملس النواب

توصية اللجنة والنص كما أقرته
اللجنة

مشروع قانون

مشروع قانون

بشأن إجيار العقارات املبنية

بشأن إجيار األماكن وتنظيم

(املشروع األول-جملس النواب)

(املشروع الثاني -جملس الشورى)

العالقة بني املالك واملستأجر

مشروع قانون

بإصدار قانون إجيار العقارات
(املشروع الثالث  -احلكومة)

في حال قيا ه بتأجيرها
لمستأجر آخر بعد إخالئها
ن المستأجر ،جاز الحكم
للمستأجر

بالعودة

لشغل

العقار ع التعويض أو بأي
نهما .وفي جميع األحوال
للمحكم أن تمهل المستأجر
المدة المناسب لإلخالء ،للى
أن ال تجاوز الشهرين وغير
قابل للتمديد.
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نصوص املواد

كما أقرها جملس النواب

توصية اللجنة والنص كما أقرته
اللجنة

مشروع قانون

مشروع قانون

مشروع قانون

بشأن إجيار العقارات املبنية

بشأن إجيار األماكن وتنظيم

(املشروع األول-جملس النواب)

(املشروع الثاني -جملس الشورى)

(املشروع الثالث  -احلكومة)

الباب الثامن

مادة ()29

مادة()29

العالقة بني املالك واملستأجر

بإصدار قانون إجيار العقارات

األحكام ال تامية
المادة ()29

نصوص املواد

توصية اللجنة والنص كما أقرته

كما أقرها جملس النواب

اللجنة

المادتان ( - )19 ،11المادة المادتان ( - )19 ،11المادة
(( )29بعد إعادة الترقيم)

(( )29بعد إعادة الترقيم)

قرر المجلس الموافق للى

 الموافق للى قرار جلسالنوا بالموافق للى المادة
كما وردت في المشروع
بقانون (الثالث) ،والموافق
للى قرار جلس النوا
بإلادة صياغتها ،ع إضاف
لبارة (بعد انتهاء المدة
المنصوص عليها في المادة
الرابعة من قانون اإلصدار)
في نهاي البند ( ) ،وذلك
ألن سريان الفقرة (أ) ن هذه

المادة

كما

وردت

في

المشروع بقانون (الثالث)،
ع إلادة صياغتها للى
النحو الوارد أدناه.

تكون كل المدد المذكورة بهذا يعاقب بالغرا

التي ال ال يجوز للمالك الجديد
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مشروع قانون

مشروع قانون

بشأن إجيار العقارات املبنية

بشأن إجيار األماكن وتنظيم

(املشروع األول-جملس النواب)

(املشروع الثاني -جملس الشورى)

القانون
الميالدي.

بحسب

العالقة بني املالك واملستأجر

مشروع قانون

بإصدار قانون إجيار العقارات
(املشروع الثالث  -احلكومة)

نصوص املواد

كما أقرها جملس النواب

توصية اللجنة والنص كما أقرته
اللجنة

التقويم تجاوز خمسمائ دينار كل

طالب المستأجر بما لجله

ن أجر كانًا للى خالف

المالك

المادة بعد انتهاء المدة
نَص المادة بعد التعديل:
أ .ال يجللللوز للمللللؤجر زيللللادة المنصوص لليها في المادة
الرابع ن قانون اإلصدار.
األجللرة المتفللق عليهللا فللي
نَص المادة بعد التعديل:
العقد إال بعد مضلي سلنتين أ .ال يجللللللوز للمللللللؤجر زيللللللادة

يعلم بانتقال الملكي  ،فإذا

مللن تللاريخ بللدء العقللد ،أو األجرة المتفق عليها فلي العقلد

لجز لن اإلثبات ،فال يكون

مللللن تللللاريخ آ للللر زيللللادة إال بعد مضي سنتين من تلاريخ

له إال الرجوع للى المالك

لألجللللللرة أيهمللللللا أقللللللرب ،بللدء العقللد ،أو مللن تللاريخ آ للر

السابق.

وتكون نسبة الزيلادة  %1زيللللادة لألجللللرة أيهمللللا أقللللرب،

ن

األجرة

إلى

قتضى لقد سابق صادر السابق ،إال إذا أثبت أن
نه أو ن وكيله أو ن أحد المستأجر وقت الدفع كان
شركائه أو نائبه.

من األجرة للعين الملؤجرة وتكون نسبة الزيلادة  %1ملن
لغلللللرض السلللللكنى ،و %9األجرة للعلين الملؤجرة لغلرض
لألغللللللللللراض التجاريللللللللللة السللللللكنى ،و %9لألغللللللراض
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مشروع قانون

مشروع قانون

بشأن إجيار العقارات املبنية

بشأن إجيار األماكن وتنظيم

(املشروع األول-جملس النواب)

(املشروع الثاني -جملس الشورى)

العالقة بني املالك واملستأجر

مشروع قانون

بإصدار قانون إجيار العقارات
(املشروع الثالث  -احلكومة)

نصوص املواد

كما أقرها جملس النواب

توصية اللجنة والنص كما أقرته
اللجنة

والصللللللللناعية والمهنيللللللللة التجارية والصلناعية والمهنيلة
والحرفية أو غيرها ،وذلك والحرفية أو غيرها ،وذلك بحد
بحللد أقصللى مللس مللرات أقصى مس ملرات طلوال ملدة
طللوال مللدة التعاقللد ،مللا لللم التعاقد ،ما لم يُتفلق كتابلةً عللى

يُتفق كتابةً على غير ذلك.
ب .ي بلللللللق حكلللللللم الفقلللللللرة
السللللللابقة علللللللى عقللللللود
اإليجلللللار القائملللللة وقلللللت
العمل بأحكام هذا القانون
عنلللد تجديلللدها أو إعلللادة
إبرامها.

116

غير ذلك.

ب .ي بلللللللق حكلللللللم الفقلللللللرة
السللابقة علللى عقللود اإليجللار
القائمللة وقللت العمللل بأحكلللام
هذا القانون عنلد تجديلدها أو
إعلللادة إبرامهلللا بعلللد انتهلللاء
المللدة المنصللوص عليهللا فللي

مشروع قانون

مشروع قانون

بشأن إجيار العقارات املبنية

بشأن إجيار األماكن وتنظيم

(املشروع األول-جملس النواب)

(املشروع الثاني -جملس الشورى)

العالقة بني املالك واملستأجر

مشروع قانون

بإصدار قانون إجيار العقارات
(املشروع الثالث  -احلكومة)

نصوص املواد

كما أقرها جملس النواب

توصية اللجنة والنص كما أقرته
اللجنة

الملللادة الرابعلللة ملللن قلللانون
ج .يجب
إ

على

المؤجر اإلصدار.

ار المستأجر بكتاب ج .يجب على المؤجر إ

ار

مسجل بعلم الوصول المستأجر بكتاب مسجل بعلم
برغبته في زيادة األجرة الوصول برغبته في زيادة
وتحديدها قبل انتهاء األجرة وتحديدها قبل انتهاء
السنة

الثانية

بثالثة السنة الثانية بثالثة أجهر

أجهر على األقل ما لم على األقل ما لم يُتفق على
يُتفق على غير ذلك.
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غير ذلك.

مشروع قانون

مشروع قانون

بشأن إجيار العقارات املبنية

بشأن إجيار األماكن وتنظيم

(املشروع األول-جملس النواب)

(املشروع الثاني -جملس الشورى)

المادة ()22

مادة ()22

العالقة بني املالك واملستأجر

مشروع قانون

بإصدار قانون إجيار العقارات

نصوص املواد

كما أقرها جملس النواب

توصية اللجنة والنص كما أقرته

الفصل الثامن

المادة ( - )12المادة ()22

المادة ( - )12المادة ()22

إنتهاء عقد اإليجار

(بعد إعادة الترقيم)

(بعد إعادة الترقيم)

(املشروع الثالث  -احلكومة)

مادة()22

اللجنة

قرر المجلس الموافق للى  -الموافق للى قرار جلس
المادة

كما

وردت

في النوا

بالموافق للى المادة

المشروع بقانون (الثالث) ع كما وردت في المشروع
إلادة صياغتها للى النحو بقانون (الثالث) ،والموافق
الوارد أدناه.

للى قرار

جلس النوا

بإلادة صياغتها للى النحو
الوارد أدناه.
نَص المادة بعد التعديل:
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نَص المادة بعد التعديل:

مشروع قانون

مشروع قانون

بشأن إجيار العقارات املبنية

بشأن إجيار األماكن وتنظيم

(املشروع األول-جملس النواب)

(املشروع الثاني -جملس الشورى)

يلغى كل نص يخالف أحكام

ع لدم اإلخالل بأي لقوب

هذا القانون.

العالقة بني املالك واملستأجر

أشد

مشروع قانون

بإصدار قانون إجيار العقارات
(املشروع الثالث  -احلكومة)

نصوص املواد

كما أقرها جملس النواب

توصية اللجنة والنص كما أقرته
اللجنة

ع لدم اإلخالل بنص المادة يلتزم المستأجر ب َرد العين يلتزم المستأجر ب َرد العين

نصوص لليها في ( )11ن هذا القانون ،ينتهي المؤجرة فور انتهاء مدة المؤجرة فور انتهاء مدة

قانون آخر ،يُعاقب بالغرا

لقد اإليجار بانتهاء المدة اإليجار

التي ال تجاوز خمسمائ

المحددة له ،فإذا إنتهت دة استالمها ،فإذا لم يستكمل استالمها ،فإذا لم يستكمل

بحالتها

وقت اإليجار

بحالتها

وقت

دينار كل ستأجر أحدث تلفًا العقد وظل المستأجر نتفعًا إجراءات تسليمها وفق ما إجراءات تسليمها وفق ما
بالعين المؤجرة ،ويكون ن بالعين المؤجرة

ع للم اتفق عليه ،يلزم بالوفاء بكل اتفق عليه ،يلزم بالوفاء بكل

شانه األضرار بالعين أو المؤجر بذلك ودون التراض االلتزامات المنصوص عليها االلتزامات المنصوص عليها
بالمبنى.

نه ،التبر العقد جدداً لمدة في المادة ( )21من هذا في المادة ( )21من هذا
ماثل وبذات شروطه ،وإذا القانون ،وباألجرة المستحقة القانون ،وباألجرة المستحقة
رغب أحد الطرفين في من تاريخ انتهاء العقد حتى من تاريخ انتهاء العقد حتى
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مشروع قانون

مشروع قانون

بشأن إجيار العقارات املبنية

بشأن إجيار األماكن وتنظيم

(املشروع األول-جملس النواب)

(املشروع الثاني -جملس الشورى)

مادة ()22

مادة ()22

العالقة بني املالك واملستأجر

مشروع قانون

بإصدار قانون إجيار العقارات
(املشروع الثالث  -احلكومة)

نصوص املواد

كما أقرها جملس النواب

إخالء العين المؤجرة وجب التسليم

الفعلي

توصية اللجنة والنص كما أقرته
اللجنة

للعين التسليم

الفعلي

للعين

لليه أن ينبه الطرف اآلخر المؤجرة مع التعويض إن المؤجرة مع التعويض إن
بكتا

ض.
سجل بعلم الوصول كان له مقت ٍ

ض.
كان له مقت ٍ

باإلخالء قبل انقضاء النصف
األخير للمدة للى أال يزيد
يعاد التنبيه للى ثالث
أشهر.
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الفصل السادس

الفصل السادس

التأجير من الباطن

التأجير من الباطن

والتنازل عن اإليجار

والتنازل عن اإليجار

المادة (  - )12مادة ()22

المادة (  - )12مادة ()22

مشروع قانون

مشروع قانون

بشأن إجيار العقارات املبنية

بشأن إجيار األماكن وتنظيم

(املشروع األول-جملس النواب)

(املشروع الثاني -جملس الشورى)

العالقة بني املالك واملستأجر

مشروع قانون

بإصدار قانون إجيار العقارات
(املشروع الثالث  -احلكومة)

مادة()22

نصوص املواد

كما أقرها جملس النواب

توصية اللجنة والنص كما أقرته

(بعد إعادة الترقيم)

(بعد إعادة الترقيم)

اللجنة

قرر المجلس الموافق للى  -الموافق للى قرار جلس
المادة

كما

وردت

في النوا

بالموافق للى المادة

المشروع بقانون (الثالث) ع كما وردت في المشروع
إضاف فقرة جديدة إلى نهاي
المادة تنص للى اآلتي:

بقانون (الثالث) ،و الموافق
للى قرار

جلس النوا

وال يُعتبر التنازل عن اإليجار بإضاف فقرة جديدة إلى نهاي
أو التأجير من الباطن ناف ًذا المادة تنص للى اآلتي:
في مواجهة الغير إال من وال يُعتبر التنازل عن اإليجار
تاريخ تسجيله.
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أو التأجير من الباطن ناف ًذا

مشروع قانون

مشروع قانون

بشأن إجيار العقارات املبنية

بشأن إجيار األماكن وتنظيم

(املشروع األول-جملس النواب)

(املشروع الثاني -جملس الشورى)

العالقة بني املالك واملستأجر

مشروع قانون

بإصدار قانون إجيار العقارات
(املشروع الثالث  -احلكومة)

نصوص املواد

كما أقرها جملس النواب

توصية اللجنة والنص كما أقرته
اللجنة

في مواجهة الغير إال من
تاريخ تسجيله.
نَص المادة بعد التعديل:

نَص المادة بعد التعديل:

للى رئيس جلس الوزراء تؤول حصيل الغرا ات التي ال ينتهي لقد اإليجار بوفاة ال يجوز للمستأجر التنازل
ال يجوز للمستأجر التنازل
والوزراء – كل فيما يخصه يحكم بها تنفي ًذا ألحكام هذا أي ن طرفي العقد ،و ع لن اإليجار أو التأجير ن
لن اإليجار أو التأجير ن
– تنفيذ أحكام هذا القانون ،القانون إلى وزارة اإلسكان ذلك يجوز لورث المستأجر الباطن ،وذلك لن كل ا
الباطن ،وذلك لن كل ا
ويُعمل به ن اليوم التالي لتمويل شرولات اإلسكان من كانوا يشاركونه االنتفاع أستأجره أو بعضه ،إال بإذن
أستأجره أو بعضه ،إال بإذن
لتاريخ نشره في الجريدة التي تقوم بها الحكو .
بالعين المؤجرة ،طلب إنهاء كتابي ن المؤجر.
كتابي ن المؤجر.
العقد خالل سن للى األكثر وال يُعتبر التنازل عن اإليجار
الرسمي .
وال يُعتبر التنازل عن اإليجار
أو التأجير من الباطن ناف ًذا
ن وقت وت المستأجر.
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مشروع قانون

مشروع قانون

بشأن إجيار العقارات املبنية

بشأن إجيار األماكن وتنظيم

(املشروع األول-جملس النواب)

(املشروع الثاني -جملس الشورى)

العالقة بني املالك واملستأجر

مشروع قانون

بإصدار قانون إجيار العقارات
(املشروع الثالث  -احلكومة)

نصوص املواد

كما أقرها جملس النواب

توصية اللجنة والنص كما أقرته
اللجنة

فإذا طلب بعض الورث إنهاء في مواجهة الغير إال من أو التأجير من الباطن ناف ًذا
العقد دون الورث اآلخرين تاريخ تسجيله.

في مواجهة الغير إال من

فإن العقد ينتهي بالنسب إلى

تاريخ تسجيله.

ن اختار نهم إنهاءه.
فإذا كان لقد اإليجار لم يبرم
إال بسبب حرف المستأجر أو
اللتبارات تتعلق بشخصه ثم
ات ،جاز لورث المستأجر
أو للمؤجر طلب إنهاء العقد.
وفي جميع األحوال يجب
رالاة يعاد التنبيه باإلخالء
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مشروع قانون

مشروع قانون

بشأن إجيار العقارات املبنية

بشأن إجيار األماكن وتنظيم

(املشروع األول-جملس النواب)

(املشروع الثاني -جملس الشورى)

العالقة بني املالك واملستأجر

مشروع قانون

بإصدار قانون إجيار العقارات
(املشروع الثالث  -احلكومة)

نصوص املواد

توصية اللجنة والنص كما أقرته

كما أقرها جملس النواب

اللجنة

المنصوص لليه في المادة
( )19ن هذا القانون.
مادة ()31

مادة()31

المادة( -)21المادة

المادة( -)21المادة

(()31بعد إعادة الترقيم)

(()31بعد إعادة الترقيم)

قرر المجلس الموافق للى  -الموافق للى قرار جلس
المادة

كما

وردت

في النوا

بالموافق للى المادة

المشروع بقانون (الثالث) ع كما وردت في المشروع
إلادة صياغتها للى النحو بقانون (الثالث) ،و الموافق
الوارد أدناه.

للى قرار

جلس النوا

بإلادة صياغتها للى النحو
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مشروع قانون

مشروع قانون

بشأن إجيار العقارات املبنية

بشأن إجيار األماكن وتنظيم

(املشروع األول-جملس النواب)

(املشروع الثاني -جملس الشورى)

العالقة بني املالك واملستأجر

تنتهي

لقود

الخاضع

ألحكام المرسوم

مشروع قانون

بإصدار قانون إجيار العقارات
(املشروع الثالث  -احلكومة)

نصوص املواد

كما أقرها جملس النواب

اإليجار في حال وفاة المستأجر لعين

بقانون رقم ( )6لسن 0691

حله

في

اللجنة

الوارد أدناه.

ؤجرة بغرض السكنى ،يحل نَص المادة بعد التعديل:
جميع

توصية اللجنة والنص كما أقرته

نَص المادة بعد التعديل:

حقوقه أ -إذا قلللللللللللام المسلللللللللللتأجر أ .إذا قام المستأجر المأذون

بعد رور خمس سنوات ن والتزا اته الناشئ لن لقد المللللأذون للللله مللللن المللللؤجر له من المؤجر بتأجير العين
تاريخ العمل بهذا القانون.

اإليجار ،زوجه ،وأصوله ،بتللأجير العللين المللؤجرة مللن المؤجرة من الباطن آل ر،
وأوالده،

وأقاربه

حتى الباطن آل ر ،ثم ت لى عنها ثم ت لى عنها له ،فإن

الدرج الثالث الذين يقيمون لللللله ،فلللللإن العالقلللللة تقلللللوم العالقة تقوم مباجرة بين
عه إقا

فعلي في العين مباجلللللللرة بلللللللين الملللللللؤجر المؤجر

والمستأجر

من

المؤجرة ،لند وفاته وينتهي والمسللللتأجر مللللن البللللاطن ،الباطن ،بشرط أال تزيد مدة
حق اإليجار بالنسب
انتقل إليه بوفاته.
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لمن بشلللرط أال تزيلللد ملللدة عقلللد عقد اإليجار من الباطن عن
اإليجار من الباطن علن ملدة مدة العقد األصلي ،وأن

مشروع قانون

مشروع قانون

بشأن إجيار العقارات املبنية

بشأن إجيار األماكن وتنظيم

(املشروع األول-جملس النواب)

(املشروع الثاني -جملس الشورى)

العالقة بني املالك واملستأجر

مشروع قانون

بإصدار قانون إجيار العقارات
(املشروع الثالث  -احلكومة)

فإذا كانت العين
لمزاول

نصوص املواد

كما أقرها جملس النواب

توصية اللجنة والنص كما أقرته
اللجنة

ؤجرة العقلللد األصللللي ،وأن يكلللون يكون المستأجر األصلي قد

نشاط صنالي أو المستأجر األصللي قلد أوفلى أوفى بالتزاماته المستحقة

تجاري أو هني أو حرفي ،بالتزاماتله المسلتحقة عليلله ،عليه ،وتحدد األجرة في هذه
استمر لقد اإليجار لصالح وتحللللدد األجللللرة فللللي هللللذه الحالة ،بذات األجرة المتفق
ورث المستأجر وشركائه في الحالة ،بذات األجرة المتفلق عليها في العقد األصلي ،أو
استعمال

العين

األحوال.

بحسب عليها في العقلد األصللي ،أو باألجرة المحددة في عقد
بلللاألجرة المحلللددة فلللي عقلللد اإليجار من الباطن أيهما
اإليجلللار ملللن البلللاطن أيهملللا أعلى.
أعلى.
ب -إذا وقع اإليجار من ب .إذا وقع اإليجار من
الباطن على جزء من الباطن على جزء من العين
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مشروع قانون

مشروع قانون

بشأن إجيار العقارات املبنية

بشأن إجيار األماكن وتنظيم

(املشروع األول-جملس النواب)

(املشروع الثاني -جملس الشورى)

العالقة بني املالك واملستأجر

مشروع قانون

بإصدار قانون إجيار العقارات
(املشروع الثالث  -احلكومة)

نصوص املواد

كما أقرها جملس النواب

توصية اللجنة والنص كما أقرته

العين المؤجرة ،كان المؤجرة،

اللجنة

كان

للمؤجر

للمؤجر ال يار بين طلب ال يار بين طلب اإل الء أو
اإل الء

بقاء بقاء المستأجر من الباطن،

أو

المستأجر من الباطن ،وفي هذه الحالة األ يرة
وفي هذه الحالة األ يرة تقوم عالقة مباجرة بينهما،
تقوم

عالقة

مباجرة وتحدد أجرة الجزء المؤجر

بينهما ،وتحدد أجرة بذات القيمة المتفق عليها
الجزء المؤجر بذات مع المستأجر األصلي.
القيمة المتفق عليها مع
المستأجر األصلي.
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مشروع قانون

مشروع قانون

مشروع قانون

بشأن إجيار العقارات املبنية

بشأن إجيار األماكن وتنظيم

(املشروع األول-جملس النواب)

(املشروع الثاني -جملس الشورى)

(املشروع الثالث  -احلكومة)

مادة ()31

مادة()31

العالقة بني املالك واملستأجر

بإصدار قانون إجيار العقارات

نصوص املواد

كما أقرها جملس النواب

توصية اللجنة والنص كما أقرته

المادة ()31

المادة ()31

(بعد إعادة الترقيم)

(بعد إعادة الترقيم)

اللجنة

قرر المجلس الموافق للى  -الموافق للى قرار جلس
المادة

كما

وردت

في النوا

بالموافق للى المادة

المشروع بقانون (الثالث) ع كما وردت في المشروع
إلادة صياغتها للى النحو بقانون (الثالث) ،و الموافق
الوارد أدناه.

للى قرار

جلس النوا

بإلادة صياغتها للى النحو
الوارد أدناه.
نَص المادة بعد التعديل:

نَص المادة بعد التعديل:

تسري األحكام الواردة في للى المستأجر رد العين إذا باع المستأجر أو ورثته إذا باع المستأجر أو ورثته
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مشروع قانون

مشروع قانون

بشأن إجيار العقارات املبنية

بشأن إجيار األماكن وتنظيم

(املشروع األول-جملس النواب)

(املشروع الثاني -جملس الشورى)

العالقة بني املالك واملستأجر

مشروع قانون

بإصدار قانون إجيار العقارات
(املشروع الثالث  -احلكومة)

نصوص املواد

كما أقرها جملس النواب

توصية اللجنة والنص كما أقرته
اللجنة

القانون المدني فيما لم يرد المؤجرة لند انتهاء لقد حقوقهم الناج ة عن عقد حقوقهم الناج ة عن عقد
في شأنه نص في هذا اإليجار ،فإذا لم يستكمل إيجار
القانون.

إجراءات

تسليم

العين لألغراض

العين

المؤجرة إيجار

الصناعية

أو لألغراض

العين

المؤجرة

الصناعية

أو

المؤجرة وفق ا اتفق لليه ،التجارية أو المهنية أو التجارية أو المهنية أو
يلتزم بالوفاء بكل اإللتزا ات الحرفية أو غيرها ،انتقلت الحرفية أو غيرها ،انتقلت
المنصوص لليها في المادة هذه الحقوق وااللتزامات إلى هذه الحقوق وااللتزامات إلى
()06

ن هذا القانون ،المشتري حتى نهاية العقد المشتري حتى نهاية العقد

وباألجرة ن تاريخ إنتهاء على أالَّ يلحق بالمؤجر على أالَّ يلحق بالمؤجر
العقد حتى التسليم الفعلي ضرر ،ما لم يُتفق على غير ضرر ،ما لم يُتفق على غير
للعين المؤجرة إلى المؤجر.
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ذلك.

ذلك.

مشروع قانون

مشروع قانون

مشروع قانون

بشأن إجيار العقارات املبنية

بشأن إجيار األماكن وتنظيم

(املشروع األول-جملس النواب)

(املشروع الثاني -جملس الشورى)

(املشروع الثالث  -احلكومة)

مادة ()32

مادة()32

العالقة بني املالك واملستأجر

بإصدار قانون إجيار العقارات

نصوص املواد

كما أقرها جملس النواب

توصية اللجنة والنص كما أقرته

الفصل السابع

الفصل السابع

انتقال ملكية العين المؤجرة

انتقال ملكية العين المؤجرة

المادة ( - )21المادة ()32

المادة ( - )21المادة ()32

(بعد إعادة الترقيم)

(بعد إعادة الترقيم)

اللجنة

قرر المجلس الموافق للى  -الموافقة للةةى قةةرار جلةةس
المادة

كما

وردت

في النوا

بالموافق للةى المةادة

المشروع بقانون (الثالث) ع كمةةةةةا وردت فةةةةةي المشةةةةةروع
إلادة صياغتها للى النحو بقةةانون (الثالللث) ،و الموافق ة
الوارد أدناه.

للةةةى قةةةرار جلةةةس النةةةوا
بإلةةادة صةةياغتها للةةى النحةةو
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مشروع قانون

مشروع قانون

مشروع قانون

بإصدار قانون إجيار العقارات

بشأن إجيار العقارات املبنية

بشأن إجيار األماكن وتنظيم

(املشروع األول-جملس النواب)

(املشروع الثاني -جملس الشورى)

العالقة بني املالك واملستأجر

(املشروع الثالث  -احلكومة)

نصوص املواد

كما أقرها جملس النواب

توصية اللجنة والنص كما أقرته
اللجنة

الوارد أدناه.
يلغى المرسوم بقانون رقم يجوز للمؤجر أن يطلب نَص المادة بعد التعديل:
( )6لسن

نَص المادة بعد التعديل:

 0691المعدل إخالء العين المؤجرة في أي أ -يسري عقد اإليجار القائم أ .يسري عقد اإليجار القائم

بالمرسوم بقانون رقم ()11

ن الحاالت اآلتي :

لسن  ،0699وتلغي جميع -0

في حق المالك الجديد في حق المالك الجديد ولو لم

إذا لم يدفع المستأجر

ولو لم يكن له تاريخ يكن له تاريخ ثابت سابق

ع

األجرة المستحق لليه في

ثابت سابق على انتقال على انتقال الملكية ،ما لم

أحكام هذا القانون أينما

المواليد

طبقا ً

الملكية ،ما لم يثبت يثبت صوريته أو ب النه،

وردت في أي قانون أو

لشروط العقد أو تنفيذا ً

صوريته أو ب النه ،وال وال يجوز للمالك الجديد

الصادر

الجديد الم البة بزيادة األجرة أو

األحكام التي تتعارض

إلالن سابق.

لقرار

المقررة
اللجن

يجوز

للمالك

الم البة بزيادة األجرة إنهاء عقد اإليجار إال وفقًا

بتحديدها.
ويجوز للجن أن تقرر التبار

191

أو إنهاء عقد اإليجار إال لألحكام المنصوص عليها

مشروع قانون

مشروع قانون

بشأن إجيار العقارات املبنية

بشأن إجيار األماكن وتنظيم

(املشروع األول-جملس النواب)

(املشروع الثاني -جملس الشورى)

العالقة بني املالك واملستأجر

مشروع قانون

نصوص املواد

بإصدار قانون إجيار العقارات

كما أقرها جملس النواب

(املشروع الثالث  -احلكومة)

توصية اللجنة والنص كما أقرته
اللجنة

دلوى اإلخالء كأن لم تكن

وفقًا لألحكام المنصوص في هذا القانون.

إذا أثبت المستأجر أن

عليها في هذا القانون.

تأخره يرجع إلى لذر قوي
تقبله اللجن وأنه قد أوفى ب -يلتلللللزم الماللللللك الجديلللللد ب .يلتلللللزم الماللللللك الجديللللللد
حتى نهاي أول جلس يتم بإ

للار المسللتأجر والمكتللب

للار المسللتأجر والمكتللب بإ

إلالنه بها إلالنًا صحيحًا بكتللاب مسللجل بعلللم الوصللول بكتللاب مسللجل بعلللم الوصللول
بجميع األجرة المستحق
كاف

ع بانتقلللال ملكيلللة العقلللار إليللله بانتقلللال ملكيلللة العقلللار إليللله

ا تحمله المؤجر ن

صروفات التقاضي.

للالل ثالثللين يو ًمللا ،تبللدأ مللن

للالل ثالثللين يو ًمللا ،تبللدأ مللن

اليللوم التللالي لتللاريخ تسللجيل اليللوم التللالي لتللاريخ تسللجيل

وإذا تكرر تأخر المستأجر العقللللللار باسلللللللمه ،ويرفلللللللق العقللللللار باسلللللللمه ،ويرفلللللللق
لن سداد األجرة دون لذر باإل
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لللار صلللورة ملللن سلللند باإل

لللار صلللورة ملللن سلللند

مشروع قانون

مشروع قانون

بشأن إجيار العقارات املبنية

بشأن إجيار األماكن وتنظيم

(املشروع األول-جملس النواب)

(املشروع الثاني -جملس الشورى)

العالقة بني املالك واملستأجر

مشروع قانون

بإصدار قانون إجيار العقارات
(املشروع الثالث  -احلكومة)

نصوص املواد

كما أقرها جملس النواب

قبول جاز الحكم باإلخالء .الملكية ،أو ما يقوم مقامه.
وال يعتبر السفر أو الغيا
لن البالد ن قبيل األلذار
المقبول

في التأخير لن

دفع األجرة.
-1

إذا

قام

المستأجر

بالتنازل لن اإليجار أو
اإليجار ن الباطن لكل أو
بعض

ا استأجره ،أو

بإخالء العين المؤجرة لغير
الكها أو ن ينو

199

لنه،

توصية اللجنة والنص كما أقرته
اللجنة

الملكية ،أو ما يقوم مقامه.

مشروع قانون

مشروع قانون

بشأن إجيار العقارات املبنية

بشأن إجيار األماكن وتنظيم

(املشروع األول-جملس النواب)

(املشروع الثاني -جملس الشورى)

العالقة بني املالك واملستأجر

مشروع قانون

بإصدار قانون إجيار العقارات
(املشروع الثالث  -احلكومة)

أو أسكن

عه في العين

المعدة للسكن ن لم يكن
طرفًا في العقد حقيق أو
حك ًما ،وذلك كله

ا لم

ينص العقد للى جوازه ،أو
يأذن به المؤجر كتاب .
ويعتبر شغل العين بغير
المستأجر قرين

لمصلح

المؤجر للى قيام سبب
اإلخالء ،وللمستأجر أن
يثبت لكس ذلك.

199

نصوص املواد

كما أقرها جملس النواب

توصية اللجنة والنص كما أقرته
اللجنة

مشروع قانون

مشروع قانون

بشأن إجيار العقارات املبنية

بشأن إجيار األماكن وتنظيم

(املشروع األول-جملس النواب)

(املشروع الثاني -جملس الشورى)

العالقة بني املالك واملستأجر

مشروع قانون

بإصدار قانون إجيار العقارات
(املشروع الثالث  -احلكومة)

-1

إذا استعمل المستأجر

العين المؤجرة أو سمح
باستعمالها ،بطريق تنافي
شروط العقد ،أو تخالف
النظام العام أو اآلدا  ،أو
تضر بمصلح

المؤجر

األدبي أو المالي  ،أو للى
نحو يعد إتالفًا ناشئًا لن
استعمال غير ألوف.
-1

إذا اثبت المؤجر أن

العقار المؤجر أصبح آيالً

199

نصوص املواد

كما أقرها جملس النواب

توصية اللجنة والنص كما أقرته
اللجنة

مشروع قانون

مشروع قانون

بشأن إجيار العقارات املبنية

بشأن إجيار األماكن وتنظيم

(املشروع األول-جملس النواب)

(املشروع الثاني -جملس الشورى)

العالقة بني املالك واملستأجر

مشروع قانون

بإصدار قانون إجيار العقارات
(املشروع الثالث  -احلكومة)

للسقوط ويخشى نه للى
السكان ،أو إذا

سال

صدر قرار إداري نهائي
بهدم هذا المبنى ن الجه
التنظيمي المختص .
-1

إذا رغب المؤجر في

هدم العين المؤجرة إللادة
بنائها ن جديد في أي ن
الحالتين التاليتين:
أ -ضي

دة ال تقل لن

خمس ولشرين سن للى
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نصوص املواد

كما أقرها جملس النواب

توصية اللجنة والنص كما أقرته
اللجنة

مشروع قانون

مشروع قانون

بشأن إجيار العقارات املبنية

بشأن إجيار األماكن وتنظيم

(املشروع األول-جملس النواب)

(املشروع الثاني -جملس الشورى)

العالقة بني املالك واملستأجر

مشروع قانون

بإصدار قانون إجيار العقارات
(املشروع الثالث  -احلكومة)

البناء األصلي.
 تغييرالمنطق

تصنيف
التي تقع بها

العين المؤجرة ن نطق
إلى

سكني

نطق

العمارات أو المعارض
التجاري .
ج-

وال

يجوز

الحكم

باإلخالء إال بعد الحصول
للى ترخيص الهدم وإلادة
البناء

ن

191

الجهات

نصوص املواد

كما أقرها جملس النواب

توصية اللجنة والنص كما أقرته
اللجنة

مشروع قانون

مشروع قانون

بشأن إجيار العقارات املبنية

بشأن إجيار األماكن وتنظيم

(املشروع األول-جملس النواب)

(املشروع الثاني -جملس الشورى)

العالقة بني املالك واملستأجر

مشروع قانون

بإصدار قانون إجيار العقارات
(املشروع الثالث  -احلكومة)

المختص .
 -9إذا رغب المؤجر في
تعلي العقار المؤجر أو
اإلضاف

إليه أو تعديله

ولم يوجد اتفاق يمنعه ن
ذلك ،ويشترط لذلك:
أ -لدم إ كان إجراء التعلي أو
اإلضاف أو التعديل ع بقاء
المستأجر

في

العين

المؤجرة.
-

حصول المؤجر للى

190

نصوص املواد

كما أقرها جملس النواب

توصية اللجنة والنص كما أقرته
اللجنة

مشروع قانون

مشروع قانون

بشأن إجيار العقارات املبنية

بشأن إجيار األماكن وتنظيم

(املشروع األول-جملس النواب)

(املشروع الثاني -جملس الشورى)

العالقة بني املالك واملستأجر

مشروع قانون

نصوص املواد

بإصدار قانون إجيار العقارات

كما أقرها جملس النواب

(املشروع الثالث  -احلكومة)

كاف

التراخيص الالز

إللادة البناء ن الجهات
التنظيمي المختص .
إذا لم يقم المؤجر باأللمال
المرخص بها بعد إخالء
المستأجر ،أو قام بتأجير
العين المؤجرة لمستأجر آخر
قبل قيا ه بهذه األلمال ،جاز
الحكم

للمستأجر

بالعودة

لشغل العين المؤجرة
التعويض أو بأي

191

ع
نهما،

توصية اللجنة والنص كما أقرته
اللجنة

مشروع قانون

مشروع قانون

بشأن إجيار العقارات املبنية

بشأن إجيار األماكن وتنظيم

(املشروع األول-جملس النواب)

(املشروع الثاني -جملس الشورى)

العالقة بني املالك واملستأجر

مشروع قانون

بإصدار قانون إجيار العقارات
(املشروع الثالث  -احلكومة)

وللجن

أن

تقرر

قدار

التعويض المناسب للى أال
يتجاوز قداره أجرة سن .
وإذا لم يرغب المؤجر في
اإلخالء وترتب للى ألمال
التعلي أو اإلضاف أو التعديل
إخالل

جزئي

أو

وقتي

باالنتفاع بالعين المؤجرة جاز
للمستأجر طلب فسخ العقد أو
إنقاص األجرة بقدر ا نقص
ن المنفع .

191

نصوص املواد

كما أقرها جملس النواب

توصية اللجنة والنص كما أقرته
اللجنة

مشروع قانون

مشروع قانون

بشأن إجيار العقارات املبنية

بشأن إجيار األماكن وتنظيم

(املشروع األول-جملس النواب)

(املشروع الثاني -جملس الشورى)

مشروع قانون

بإصدار قانون إجيار العقارات

العالقة بني املالك واملستأجر

(املشروع الثالث  -احلكومة)

-9

إذا رغب المؤجر في

شغل العين المؤجرة بقصد
السكن بنفسه ،أو زوجه أو
أحد والديه أو أحد أوالده أو
ن تلز ه نفقته شرلًا،
ويشترط في هذه الحال :
إخطار المستأجر قبل

أ-

ست أشهر للى األقل.
-

أن يتم شغل العين

المؤجرة فعليًا بعد إخالئها
ن المستأجر ولمدة سن دون

191

نصوص املواد

كما أقرها جملس النواب

توصية اللجنة والنص كما أقرته
اللجنة

مشروع قانون

مشروع قانون

بشأن إجيار العقارات املبنية

بشأن إجيار األماكن وتنظيم

(املشروع األول-جملس النواب)

(املشروع الثاني -جملس الشورى)

العالقة بني املالك واملستأجر

مشروع قانون

نصوص املواد

بإصدار قانون إجيار العقارات

كما أقرها جملس النواب

(املشروع الثالث  -احلكومة)

انقطاع ،فإذا لم يتم شغلها
فعليا ً بغير لذر تقبله اللجن
خالل ثالث أشهر ن تاريخ
اإلخالء ،أو شغلها لمدة تقل
لن سن  ،أو إذا قام المؤجر
بتأجيرها إلى ستأجر آخر
بعد إخالئها

ن المستأجر

األصلي ،جاز للجن الحكم
للمستأجر األصلي بالعودة
لشغل العين المؤجرة
التعويض أو بأي

191

ع
نهما،

توصية اللجنة والنص كما أقرته
اللجنة

مشروع قانون

مشروع قانون

بشأن إجيار العقارات املبنية

بشأن إجيار األماكن وتنظيم

(املشروع األول-جملس النواب)

(املشروع الثاني -جملس الشورى)

العالقة بني املالك واملستأجر

مشروع قانون

بإصدار قانون إجيار العقارات
(املشروع الثالث  -احلكومة)

وللجن

أن

تقرر

قدار

التعويض المناسب للى أال
يتجاوز أجرة سن .
-9

إذا لم يكن المالك

قي ًما في المنطق التي يقع
فيها لقاره المؤجر ،أو كان
سافرًا خارج المملك  ،ولم
يكن يملك لقاراً غيره ،فيحق
له طلب اإلخالء ليسكن فيه
لند لودته إلى تلك المنطق
أو لند لودته ن الخارج،
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نصوص املواد

كما أقرها جملس النواب

توصية اللجنة والنص كما أقرته
اللجنة

مشروع قانون

مشروع قانون

بشأن إجيار العقارات املبنية

بشأن إجيار األماكن وتنظيم

(املشروع األول-جملس النواب)

(املشروع الثاني -جملس الشورى)

العالقة بني املالك واملستأجر

مشروع قانون

بإصدار قانون إجيار العقارات
(املشروع الثالث  -احلكومة)

نصوص املواد

كما أقرها جملس النواب

توصية اللجنة والنص كما أقرته
اللجنة

تى اشترط ذلك في لقد
اإليجار.
مادة ()33

مادة()33

المادة ( - )22المادة ()33

المادة ( - )22المادة ()33

(بعد إعادة الترقيم)

(بعد إعادة الترقيم)

قرر المجلس الموافق للى  -الموافق للى قرار جلس
نص المادة كما ورد في النوا
المشروع بقانون (الثالث).

بالموافق للى نص

المادة كما ورد في المشروع
بقانون (الثالث).

نص المادة كما ورد في نص المادة كما ورد في
المشروع بقانون الثالث:

المشروع بقانون الثالث:

للى رئيس جلس الوزراء يجوز للجن إذا قررت إخالء ال يجوز للمالك الجديد ال يجوز للمالك الجديد
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مشروع قانون

مشروع قانون

بشأن إجيار العقارات املبنية

بشأن إجيار األماكن وتنظيم

(املشروع األول-جملس النواب)

(املشروع الثاني -جملس الشورى)

العالقة بني املالك واملستأجر

مشروع قانون

نصوص املواد

بإصدار قانون إجيار العقارات

كما أقرها جملس النواب

توصية اللجنة والنص كما أقرته

والوزراء – كل فيما يخصه العين المؤجرة في الحاالت

طالب المستأجر بما لجله

طالب المستأجر بما لجله

– تنفيذ أحكام هذا القانون ،المنصوص لليها في البنود

المالك

المالك

(املشروع الثالث  -احلكومة)

ن

األجرة

إلى

اللجنة

ن

األجرة

إلى

ويعمل به ن اليوم التالي ( )1و( )9و( )9ن المادة السابق ،إال إذا أثبت أن السابق ،إال إذا أثبت أن
لتاريخ نشره في الجريدة ( )11ن هذا القانون ،أن المستأجر وقت الدفع كان المستأجر وقت الدفع كان
الرسمي .

تمنح المستأجر هل لتنفيذ يعلم بانتقال الملكي  ،فإذا يعلم بانتقال الملكي  ،فإذا
قرارها ،للى أال تجاوز ست

لجز لن اإلثبات ،فال يكون لجز لن اإلثبات ،فال يكون

أشهر ،وللجن بنا ًء للى طلب له إال الرجوع للى المالك له إال الرجوع للى المالك
المستأجر أن تقرر صرف السابق.
تعويض له ال يجاوز قدار
األجرة لن المدة المتبقي
لقد اإليجار.
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ن

السابق.

مشروع قانون

مشروع قانون

بشأن إجيار العقارات املبنية

بشأن إجيار األماكن وتنظيم

(املشروع األول-جملس النواب)

(املشروع الثاني -جملس الشورى)

العالقة بني املالك واملستأجر

مشروع قانون

بإصدار قانون إجيار العقارات
(املشروع الثالث  -احلكومة)

نصوص املواد

كما أقرها جملس النواب

توصية اللجنة والنص كما أقرته

الفصل الثامن

الفصل الثامن

الفصل التاسع
تسجيل عقود واإليجار
مادة()33

اللجنة

امتداد عقد اإليجار وانتهاؤه امتداد عقد اإليجار وانتهاؤه
المادة( - )23المادة ()33

المادة( - )23المادة ()33

(بعد إعادة الترقيم)

(بعد إعادة الترقيم)

قرر المجلس الموافق للى  -الموافق للى قرار جلس
المادة

كما

وردت

في النوا

بالموافق للى المادة

المشروع بقانون (الثالث) ع كما وردت في المشروع
إلادة صياغتها للى النحو بقانون (الثالث) ،والموافق
الوارد أدناه.

للى قرار

جلس النوا

بإلادة صياغتها للى النحو
الوارد أدناه.
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مشروع قانون

مشروع قانون

بشأن إجيار العقارات املبنية

بشأن إجيار األماكن وتنظيم

(املشروع األول-جملس النواب)

(املشروع الثاني -جملس الشورى)

العالقة بني املالك واملستأجر

مشروع قانون

بإصدار قانون إجيار العقارات
(املشروع الثالث  -احلكومة)

نصوص املواد

كما أقرها جملس النواب

نَص المادة بعد التعديل:

توصية اللجنة والنص كما أقرته
اللجنة

نَص المادة بعد التعديل:

تنشئ الوزارة كتبًا أو أكثر أ .ينتهللللللي عقللللللد اإليجللللللار أ .ينتهللللللي عقللللللد اإليجللللللار
يسمى " كتب تسجيل لقود بانتهللاء مدتلله المحللددة فيلله ،بانتهللاء مدتلله المحللددة فيلله،
إيجار

العقارات"

يختص فللإذا انتهللت ولللل المسللتأجر فللإذا انتهللت ولللل المسللتأجر

بتسجيل جميع لقود اإليجار منتف ًعللا بللالعين المللؤجرة مللع منتف ًعللا بللالعين المللؤجرة مللع
التي ترد للى العقارات عللللللم الملللللؤجر بلللللذلك ودون عللللللم الملللللؤجر بلللللذلك ودون
واأل اكن الخاضع
هذا

القانون،

السجالت الالز

ألحكام اعتللراض منلله ،اعتبللر العقللد اعتللراض منلله ،اعتبللر العقللد
وإلداد ممتلللدًا لملللدة مماثللللة وبلللذات ممتلللدًا لملللدة مماثللللة وبلللذات

لذلك.

جروطه.

جروطه.

ويصدر بنظام لمل المكتب ،ب .إذا رغب المستأجر في ب .إذا رغب المستأجر في
وإجراءات التسجيل أ ا ه ،إ الء العين المؤجرة وجب إ الء العين المؤجرة وجب
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مشروع قانون

مشروع قانون

بشأن إجيار العقارات املبنية

بشأن إجيار األماكن وتنظيم

(املشروع األول-جملس النواب)

(املشروع الثاني -جملس الشورى)

العالقة بني املالك واملستأجر

مشروع قانون

بإصدار قانون إجيار العقارات
(املشروع الثالث  -احلكومة)

قرار ن الوزير.

نصوص املواد

كما أقرها جملس النواب

عليه إ

توصية اللجنة والنص كما أقرته
اللجنة

ار المؤجر بكتاب عليه إ

ار المؤجر بكتاب

مسجل بعلم الوصول برغبته مسجل بعلم الوصول برغبته
في اإل الء ،قبل انتهاء العقد في اإل الء ،قبل انتهاء العقد
بثالثة أجهر على األقل.
ج .ال

يُعتبر

بثالثة أجهر على األقل.

استمرار ج .ال يُعتبلللللللللللر اسلللللللللللتمرار

المستأجر في االنتفاع بالعين المستأجر في االنتفاع بالعين
المؤجرة امتدادًا أو تجديدًا الملللؤجرة امتلللدادًا أو تجديلللدًا
للعقد بعد إ
مادة()31

اره باإل الء.

للعقد بعد إ

اره باإل الء.

المادة ( - )23المادة ()31

المادة ( - )23المادة ()31

(بعد إعادة الترقيم)

(بعد إعادة الترقيم)

قرر المجلس الموافق للى  -الموافق للى قرار جلس
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مشروع قانون

مشروع قانون

بشأن إجيار العقارات املبنية

بشأن إجيار األماكن وتنظيم

(املشروع األول-جملس النواب)

(املشروع الثاني -جملس الشورى)

العالقة بني املالك واملستأجر

مشروع قانون

بإصدار قانون إجيار العقارات
(املشروع الثالث  -احلكومة)

نصوص املواد

كما أقرها جملس النواب

المادة

كما

وردت

توصية اللجنة والنص كما أقرته
اللجنة

في النوا

بالموافق للى المادة

المشروع بقانون (الثالث) ع كما وردت في المشروع
إلادة صياغتها للى النحو بقانون (الثالث) ،و الموافق
الوارد أدناه.

للى قرار

جلس النوا

بإلادة صياغتها ،ع إجراء
التعديالت التالي :
يحصل المكتب رس ًما قابل

 -إضةةةةاف لبةةةةارة (بالنسللللبة

بتحديده

للعقود المبرمة بعلد نفلاذ هلذا

ن الوزير بما ال

القانون) بعد لبارة (ال يجوز

التسجيل،
قرار

يصدر

يجاوز نسب واحد في المائ

191

للملللللللؤجر أن ي للللللللب ملللللللن

مشروع قانون

مشروع قانون

بشأن إجيار العقارات املبنية

بشأن إجيار األماكن وتنظيم

(املشروع األول-جملس النواب)

(املشروع الثاني -جملس الشورى)

العالقة بني املالك واملستأجر

مشروع قانون

بإصدار قانون إجيار العقارات
(املشروع الثالث  -احلكومة)

نصوص املواد

كما أقرها جملس النواب

توصية اللجنة والنص كما أقرته
اللجنة

( )%0ن القيم اإليجاري

المستأجر) الواردة في الفقةرة

السنوي للعقار ،يلتزم المؤجر

(أ) ن هذه المادة ،وذلةك ألن

بتسديده.

الفقةةةرة (أ) لةةةم تحةةةدد أي ةةةن
العقةةةةود التةةةةي تتناولهةةةةا هةةةةذه
الفقةةةةةرة ،لةةةةةذلك رأت اللجنةةةةة
حصةةةةر تطبيةةةةق هةةةةذه الفقةةةةرة
بةةالعقود التةةي تبةةرم بعةةد نفةةاذ
هذا القانون.
 حةةذف الفقةةرة (ج) ةةن هةةذهالمةةادة ،حيةةث إن وجةةود هةةذه
الفقةةةرة يتعةةةارض ةةةع المةةةادة
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مشروع قانون

مشروع قانون

بشأن إجيار العقارات املبنية

بشأن إجيار األماكن وتنظيم

(املشروع األول-جملس النواب)

(املشروع الثاني -جملس الشورى)

العالقة بني املالك واملستأجر

مشروع قانون

بإصدار قانون إجيار العقارات
(املشروع الثالث  -احلكومة)

نصوص املواد

كما أقرها جملس النواب

توصية اللجنة والنص كما أقرته
اللجنة

الرابع

ةن قةانون اإلصةدار،

كمةةةا أن هةةةذه الفقةةةرة تتضةةةمن
لبةةةارة (وملللن تلللاريخ إبلللرام
العقد بالنسبة للعقود المبرمة
بعد سريانه) وإن هذه العبارة
زائدة وتتناقض ع الفقةرة (أ)
ن هةذه المةادة ،حيةث حةددت
الفقةةرة (أ) بةةدء سةةريان المةةدة
المشار إليها ةن تةاريخ تسةليم
العين المةؤجرة ،بينمةا حةددت
الفقةةرة (ج) بةةدء سةةريان هةةذه
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مشروع قانون

مشروع قانون

بشأن إجيار العقارات املبنية

بشأن إجيار األماكن وتنظيم

(املشروع األول-جملس النواب)

(املشروع الثاني -جملس الشورى)

العالقة بني املالك واملستأجر

مشروع قانون

بإصدار قانون إجيار العقارات
(املشروع الثالث  -احلكومة)

نصوص املواد

كما أقرها جملس النواب

توصية اللجنة والنص كما أقرته
اللجنة

المدة ن تاريخ إبرام العقد.
نَص المادة بعد التعديل:

نَص المادة بعد التعديل:

أ .ملللع علللدم اإل لللالل بلللنص أ .ملللع علللدم اإل لللالل بلللنص
الملللللللادة ( )32ملللللللن هلللللللذا الملللللللادة ( )32ملللللللن هلللللللذا
القانون ،ال يجوز للملؤجر أن القانون ،ال يجوز للملؤجر أن
ي لللب مللن المسللتأجر إ للالء ي لب من المسلتأجر بالنسلبة
العللللللين المللللللؤجرة لغللللللرض للعقود المبرمة بعلد نفلاذ هلذا
السللللكنى قبللللل مضللللي ثللللالث القللللللللانون إ للللللللالء العللللللللين
سللللللنوات ،وسللللللبع سللللللنوات المؤجرة لغرض السكنى قبلل
لألغلللللللللراض التجاريلللللللللة أو مضللي ثللالث سللنوات ،وسللبع
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مشروع قانون

مشروع قانون

بشأن إجيار العقارات املبنية

بشأن إجيار األماكن وتنظيم

(املشروع األول-جملس النواب)

(املشروع الثاني -جملس الشورى)

العالقة بني املالك واملستأجر

مشروع قانون

بإصدار قانون إجيار العقارات
(املشروع الثالث  -احلكومة)

نصوص املواد

كما أقرها جملس النواب

توصية اللجنة والنص كما أقرته
اللجنة

الصلللللللناعية أو المهنيلللللللة أو سللنوات لألغللراض التجاريللة
الحرفية أو غيرها من تلاريخ أو الصلللناعية أو المهنيلللة أو
اسلللللتالمها ،ملللللا للللللم يتفلللللق الحرفية أو غيرها من تلاريخ
ال رفللللان كتابللللةً علللللى غيللللر اسلللللتالمها ،ملللللا للللللم يتفلللللق
ذلك.

ال رفللللان كتابللللةً علللللى غيللللر

ب .يجوز للمستأجر تجديد ذلك.
عقد اإليجار الذي تقل مدته ب .يجوز للمستأجر تجديد
عن المدة المشار إليها في عقد اإليجار الذي تقل مدته
الفقرة (أ) من هذه المادة عن المدة المشار إليها في
لمدة أو لمدد أ رى بما ال الفقرة (أ) من هذه المادة
يجاوز تلك المدة ،وذلك لمدة أو لمدد أ رى بما ال
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مشروع قانون

مشروع قانون

بشأن إجيار العقارات املبنية

بشأن إجيار األماكن وتنظيم

(املشروع األول-جملس النواب)

(املشروع الثاني -جملس الشورى)

العالقة بني املالك واملستأجر

مشروع قانون

نصوص املواد

بإصدار قانون إجيار العقارات

كما أقرها جملس النواب

(املشروع الثالث  -احلكومة)

بإ

ار

المؤجر

توصية اللجنة والنص كما أقرته
اللجنة

بكتاب يجاوز تلك المدة ،وذلك

مسجل مع علم الوصول بإ

ار

المؤجر

بكتاب

برغبته في التجديد قبل ثالثة مسجل مع علم الوصول
أجهر على األقل من انتهاء برغبته في التجديد قبل ثالثة
العقد األصلي.

أجهر على األقل من انتهاء

ج .يبدأ حساب مدد اإليجار العقد األصلي.
المشار إليها اعتبا ًرا من
تاريخ بداية السنة التعاقدية
األ يرة للعقود المبرمة قبل
سريان هذا القانون ،ومن
تاريخ إبرام العقد بالنسبة
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مشروع قانون

مشروع قانون

بشأن إجيار العقارات املبنية

بشأن إجيار األماكن وتنظيم

(املشروع األول-جملس النواب)

(املشروع الثاني -جملس الشورى)

العالقة بني املالك واملستأجر

مشروع قانون

بإصدار قانون إجيار العقارات
(املشروع الثالث  -احلكومة)

نصوص املواد

توصية اللجنة والنص كما أقرته

كما أقرها جملس النواب

اللجنة

للعقود المبرمة بعد سريانه.
مادة()31

المادة ( - )21المادة ()31

المادة ( - )21المادة ()31

(بعد إعادة الترقيم)

(بعد إعادة الترقيم)

قرر المجلس الموافق للى  -الموافق للى قرار جلس
المادة

كما

وردت

في النوا

بالموافق للى المادة

المشروع بقانون (الثالث) ،كما وردت في المشروع
ع إلادة صياغتها للى بقانون (الثالث) ،والموافق
النحو الوارد أدناه.

للى قرار

جلس النوا

بإلادة صياغتها للى النحو
الوارد أدناه.
ال تقبل المنازل التي يقيمها نَص المادة بعد التعديل:
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نَص المادة بعد التعديل:

مشروع قانون

مشروع قانون

بشأن إجيار العقارات املبنية

بشأن إجيار األماكن وتنظيم

(املشروع األول-جملس النواب)

(املشروع الثاني -جملس الشورى)

العالقة بني املالك واملستأجر

مشروع قانون

نصوص املواد

بإصدار قانون إجيار العقارات

كما أقرها جملس النواب

(املشروع الثالث  -احلكومة)

المؤجر ،والناشئ لن العالق

أ.

توصية اللجنة والنص كما أقرته
اللجنة

ال ينتهي عقد اإليجلار أ .ال ينتهلللللي عقلللللد اإليجلللللار

اإليجاري  ،ا لم يكن لقد بوفلاة الملؤجر أو المسللتأجر ،بوفلاة الملؤجر أو المسللتأجر،
اإليجار سجالً بالمكتب.

ولورثلللللة المسلللللتأجر طللللللب ولورثلللللة المسلللللتأجر طللللللب
إنهللاء العقللد للالل سللنة علللى إنهللاء العقللد للالل سللنة علللى
األكثر من تاريخ الوفاة ،فلإذا األكثر من تاريخ الوفاة ،فلإذا
طللللب بعلللض الورثلللة إنهلللاء طللللب بعلللض الورثلللة إنهلللاء
العقد دون البعض اآل ر فلإن العقد دون البعض اآل ر فلإن
العقلللد ينتهلللي بالنسلللبة لملللن العقلللد ينتهلللي بالنسلللبة لملللن
ا تار منهم إنهاءه.

ا تار منهم إنهاءه.

ب .إذا كان عقد اإليجار لم ب .إذا كان عقد اإليجار لم
يبرم إال بسبب اعتبارات يبرم إال بسبب اعتبارات
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مشروع قانون

مشروع قانون

بشأن إجيار العقارات املبنية

بشأن إجيار األماكن وتنظيم

(املشروع األول-جملس النواب)

(املشروع الثاني -جملس الشورى)

العالقة بني املالك واملستأجر

مشروع قانون

بإصدار قانون إجيار العقارات
(املشروع الثالث  -احلكومة)

نصوص املواد

توصية اللجنة والنص كما أقرته

كما أقرها جملس النواب

اللجنة

تتعلق بش ص المستأجر أو تتعلق بش ص المستأجر أو
حرفته ثم مات ،جاز لورثته حرفته ثم مات ،جاز لورثته
أو المؤجر طلب إنهاء العقد .أو المؤجر طلب إنهاء العقد.
ج .فللي جميللع األحللوال يجللب ج .فللي جميللع األحللوال يجللب
مراعلللاة ميعلللاد اإل

لللار مراعللللللاة ميعللللللاد اإل

للللللار

بلللللللاإل الء المنصلللللللوص بلللاإل الء المنصلللوص عليللله
عليللله فلللي الملللادة ( )33فلللي الملللادة ( )33ملللن هلللذا
من هذا القانون.
المادة ( )39بعد إعادة
الترقيم

القانون.
المادة ( )39بعد إعادة
الترقيم

قرر المجلس الموافق للى  -الموافق للى قرار جلس
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مشروع قانون

مشروع قانون

بشأن إجيار العقارات املبنية

بشأن إجيار األماكن وتنظيم

(املشروع األول-جملس النواب)

(املشروع الثاني -جملس الشورى)

العالقة بني املالك واملستأجر

مشروع قانون

بإصدار قانون إجيار العقارات
(املشروع الثالث  -احلكومة)

نصوص املواد

كما أقرها جملس النواب

المادة

كما

وردت

توصية اللجنة والنص كما أقرته
اللجنة

في النوا

بالموافق للى المادة

المشروع بقانون (الثالث) ،كما وردت في المشروع
ع إلادة صياغتها للى بقانون (الثالث) ،والموافق
النحو الوارد أدناه.

للى قرار

جلس النوا

بإلادة صياغتها للى النحو
الوارد أدناه.
نَص المادة بعد التعديل:

نَص المادة بعد التعديل:

أ .في حالة وفاة مستأجر أ .في حالة وفاة مستأجر
العين المؤجرة لغرض العين

المؤجرة

لغرض

السكنى ،يحل محله في السكنى ،يحل محله في
جميع حقوقه والتزاماته جميع
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حقوقه

والتزاماته

مشروع قانون

مشروع قانون

بشأن إجيار العقارات املبنية

بشأن إجيار األماكن وتنظيم

(املشروع األول-جملس النواب)

(املشروع الثاني -جملس الشورى)

العالقة بني املالك واملستأجر

مشروع قانون

بإصدار قانون إجيار العقارات
(املشروع الثالث  -احلكومة)

نصوص املواد

كما أقرها جملس النواب

توصية اللجنة والنص كما أقرته
اللجنة

الناشئة عن عقد اإليجار الناشئة عن عقد اإليجار
أقاربه

الثالثة

حتى

الذين

الدرجة أقاربه حتى الدرجة الثالثة
كانوا الذين كانوا يقيمون معه

يقيمون معه إقامة فعلية إقامة

فعلية

في

العين

في العين المؤجرة عند المؤجرة عند وفاته.

وفاته.

ب .يستمر عقدد اإليجدار ب .يستمر عقدد اإليجدار
للعين المؤجرة لألغدراض للعين المؤجرة لألغدراض
الصناعية أو التجاريدة أو الصناعية أو التجاريدة أو

المهنيددة أو الحرفيددة أو المهنيددة أو الحرفيددة أو
غيرها لصدال الورثدة أو غيرها لصدال الورثدة أو
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مشروع قانون

مشروع قانون

بشأن إجيار العقارات املبنية

بشأن إجيار األماكن وتنظيم

(املشروع األول-جملس النواب)

(املشروع الثاني -جملس الشورى)

العالقة بني املالك واملستأجر

مشروع قانون

بإصدار قانون إجيار العقارات
(املشروع الثالث  -احلكومة)

نصوص املواد

كما أقرها جملس النواب

الشركاء.

توصية اللجنة والنص كما أقرته
اللجنة

الشركاء.

ج .في جميع األحوال ينتهي ج .في جميع األحوال ينتهي
عقد

اإليجار

بالنسبة عقد اإليجار بالنسبة لمن

لمن انتقل إليهم بنهاية انتقل إليهم بنهاية مدته
مدته وفقاً للمادة ( )43وفقاً للمادة ( )43من هذا

مادة ()32

القانون.
من هذا القانون.
الفصل التاسع
الفصل التاسع
إ الء العين المؤجرة
إ الء العين المؤجرة
المادة ( - )21المادة ( )32المادة ( - )21المادة ()32
(بعد إعادة الترقيم)
(بعد إعادة الترقيم)

قرر المجلس الموافق للى  -الموافق للى قرار جلس
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مشروع قانون

مشروع قانون

بشأن إجيار العقارات املبنية

بشأن إجيار األماكن وتنظيم

(املشروع األول-جملس النواب)

(املشروع الثاني -جملس الشورى)

العالقة بني املالك واملستأجر

مشروع قانون

نصوص املواد

بإصدار قانون إجيار العقارات

كما أقرها جملس النواب

(املشروع الثالث  -احلكومة)

المادة

كما

وردت

توصية اللجنة والنص كما أقرته
اللجنة

في النوا

بالموافق للى المادة

المشروع بقانون (الثالث) ع كما وردت في المشروع
إلادة صياغتها للى النحو بقانون (الثالث) ،والموافق
الوارد أدناه.

للى قرار

جلس النوا

بإلادة صياغتها للى النحو
الوارد أدناه.
نَص المادة بعد التعديل:
تشكل اللجن

بقرار

نَص المادة بعد التعديل:

ن يجوز للمؤجر أن ي لب يجوز للمؤجر أن ي لب

الوزير كل ثالث سنوات إ الء العين المؤجرة في إ الء العين المؤجرة في
للى النحو اآلتي:
-0

ثالث

أي من الحاالت اآلتية:
ن
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قضاة

أي من الحاالت اآلتية:

مشروع قانون

مشروع قانون

بشأن إجيار العقارات املبنية

بشأن إجيار األماكن وتنظيم

(املشروع األول-جملس النواب)

(املشروع الثاني -جملس الشورى)

العالقة بني املالك واملستأجر

مشروع قانون

نصوص املواد

بإصدار قانون إجيار العقارات

كما أقرها جملس النواب

(املشروع الثالث  -احلكومة)

الكبرى

المحكم

المدني

توصية اللجنة والنص كما أقرته
اللجنة

 -1إذا امتنع المستأجر عن  -1إذا امتنع المستأجر عن

يندبهم لذلك المجلس األللى سداد األجرة في الميعاد سداد األجرة في الميعاد
للقضاء،

أقد هم المحدد في العقد أو بقرار المحدد في العقد أو بقرار

ويتولى

رئاس اللجن .
-1

اثنان

الوزارات

من اللجنة لمدة جهرين من اللجنة لمدة جهرين
ن
ذات

وظفي متتاليين ،ويجوز للجنة أال متتاليين ،ويجوز للجنة أال
العالق

تحكم باإل الء إذا أثبت تحكم باإل الء إذا أثبت

يرشحهما الوزير المختص.

المستأجر أن تأ ره يرجع المستأجر أن تأ ره يرجع

ويحلف لضوا اللجن

ن إلى عذر قوي تقبله اللجنة ،إلى عذر قوي تقبله اللجنة،

غير القضاة أ ام الوزير وأنه أوفى بكامل األجرة وأنه أوفى بكامل األجرة
اليمين اآلتي :

المستحقة وكل ما تَح ّمله المستحقة وكل ما تَح ّمله

" أقسم باهلل العظيم أن أؤدي المؤجر
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من

مصروفات المؤجر

من

مصروفات

مشروع قانون

مشروع قانون

بشأن إجيار العقارات املبنية

بشأن إجيار األماكن وتنظيم

(املشروع األول-جملس النواب)

(املشروع الثاني -جملس الشورى)

العالقة بني املالك واملستأجر

مشروع قانون

بإصدار قانون إجيار العقارات
(املشروع الثالث  -احلكومة)

لملي بالذ
أحترم

نصوص املواد

كما أقرها جملس النواب

توصية اللجنة والنص كما أقرته
اللجنة

والصدق وأن التقاضي وذلك حتى نهاية التقاضي وذلك حتى نهاية
قوانين

المملك

أول جلسة تم إعالنه بها أول جلسة تم إعالنه بها
إعالنا ً صحيحاً ،وإذا تكرر إعالنا ً صحيحاً ،وإذا تكرر

ونظمها"

امتناعه أو تأ ره عن أداء امتناعه أو تأ ره عن أداء
األجرة دون مبرر لمرتين األجرة دون مبرر لمرتين
طوال مدة العقد وجب الحكم طوال مدة العقد وجب الحكم
باإل الء.

باإل الء.

 -2إذا تنازل المستأجر أو  -2إذا تنازل المستأجر أو
أجر من الباطن كل أو بعض
أجر من الباطن كل أو بعض َّ
َّ
العين المؤجرة ،أو أ الها العين المؤجرة ،أو أ الها
لغير مالكها دون إذن كتابي لغير مالكها دون إذن كتابي
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مشروع قانون

مشروع قانون

بشأن إجيار العقارات املبنية

بشأن إجيار األماكن وتنظيم

(املشروع األول-جملس النواب)

(املشروع الثاني -جملس الشورى)

العالقة بني املالك واملستأجر

مشروع قانون

بإصدار قانون إجيار العقارات
(املشروع الثالث  -احلكومة)

نصوص املواد

كما أقرها جملس النواب

من المالك.

توصية اللجنة والنص كما أقرته
اللجنة

من المالك.

 -3إذا جغل المستأجر أو  -3إذا جغل المستأجر أو
المستأجر من الباطن العين المستأجر من الباطن العين
المؤجرة للسكنى بما يجاوز المؤجرة للسكنى بما يجاوز
العدد المألو .

العدد المألو .

 -3إذا استعمل المستأجر  -3إذا استعمل المستأجر
العين المؤجرة أو سمح العين المؤجرة أو سمح
باستعمالها ،ب ريقة تنافي باستعمالها ،ب ريقة تنافي
جروط العقد ،أو الغرض جروط العقد ،أو الغرض
المعدَّة له ،أو ت الف النظام المعدَّة له ،أو ت الف النظام
العام أو اآلداب العامة ،أو العام أو اآلداب العامة ،أو
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مشروع قانون

مشروع قانون

بشأن إجيار العقارات املبنية

بشأن إجيار األماكن وتنظيم

(املشروع األول-جملس النواب)

(املشروع الثاني -جملس الشورى)

العالقة بني املالك واملستأجر

مشروع قانون

بإصدار قانون إجيار العقارات
(املشروع الثالث  -احلكومة)

نصوص املواد

كما أقرها جملس النواب

تضر
المالية.

بمصلحة

توصية اللجنة والنص كما أقرته
اللجنة

المؤجر تضر

بمصلحة

المؤجر

المالية.

 -1إذا أصبح العقار المؤجر  -1إذا أصبح العقار المؤجر
آيالً للسقوط وي شى منه آيالً للسقوط وي شى منه
على سالمة السكان ،أو على سالمة السكان ،أو
صدَر قرار إداري نهائي
صدَر قرار إداري نهائي َ
َ
بالهدم من البلدية الم تصة .بالهدم من البلدية الم تصة.
 -1إذا مضى على إنشاء  -1إذا مضى على إنشاء
العقار مدة ال تقل عن مس العقار مدة ال تقل عن مس
وعشرين سنة ،أو تم تغيير وعشرين سنة ،أو تم تغيير
تصنيف المن قة الكائن بها تصنيف المن قة الكائن بها
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مشروع قانون

مشروع قانون

بشأن إجيار العقارات املبنية

بشأن إجيار األماكن وتنظيم

(املشروع األول-جملس النواب)

(املشروع الثاني -جملس الشورى)

العالقة بني املالك واملستأجر

مشروع قانون

بإصدار قانون إجيار العقارات
(املشروع الثالث  -احلكومة)

نصوص املواد

كما أقرها جملس النواب

توصية اللجنة والنص كما أقرته
اللجنة

العقار ،فللمؤجر الحق في العقار ،فللمؤجر الحق في
هدم العقار وإعادة بنائه ،هدم العقار وإعادة بنائه،
ويجب أن يتم الهدم

الل ويجب أن يتم الهدم

الل

سنة من تاريخ اإل الء ،فإذا سنة من تاريخ اإل الء ،فإذا
أ ل المؤجر بذلك يكون أ ل المؤجر بذلك يكون
للمستأجر ال يار بين طلب للمستأجر ال يار بين طلب
العودة لشغل العين إن كانت العودة لشغل العين إن كانت
قائمة أو التعويض بما ال قائمة أو التعويض بما ال
يجاوز مقدار األجرة المتبقية يجاوز مقدار األجرة المتبقية
من العقد.

من العقد.

 -9حاجلللللة الملللللؤجر لشلللللغل  -9حاجلللللة الملللللؤجر لشلللللغل
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مشروع قانون

مشروع قانون

بشأن إجيار العقارات املبنية

بشأن إجيار األماكن وتنظيم

(املشروع األول-جملس النواب)

(املشروع الثاني -جملس الشورى)

العالقة بني املالك واملستأجر

مشروع قانون

نصوص املواد

بإصدار قانون إجيار العقارات

كما أقرها جملس النواب

(املشروع الثالث  -احلكومة)

توصية اللجنة والنص كما أقرته
اللجنة

العلللللللين الملللللللؤجرة بقصلللللللد العلللللللين الملللللللؤجرة بقصلللللللد
السللللللكنى لنفسلللللله ،أو أحللللللد السللللللكنى لنفسلللللله ،أو أحللللللد
أقاربلله مللن الدرجللة األولللى ،أقاربلله مللن الدرجللة األولللى،
جللري ة وجللود اتفللاق كتللابي جللري ة وجللود اتفللاق كتللابي
مللللع المسللللتأجر علللللى ذلللللك ،مللللع المسللللتأجر علللللى ذلللللك،
وإ

للاره المسللتأجر برغبتلله وإ

للاره المسللتأجر برغبتلله

في جغل العين بكتاب مسلجل في جغل العين بكتاب مسلجل
بعلم الوصول قبل ستة أجهر بعلم الوصول قبل ستة أجهر
علللللى األقللللل مللللن اإل للللالء ،علللللى األقللللل مللللن اإل للللالء،
ويلتللزم باإلقامللة الفعليللة فللي ويلتللزم باإلقامللة الفعليللة فللي
العين لمدة ال تقل عن سنة.
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العين لمدة ال تقل عن سنة.

مشروع قانون

مشروع قانون

بشأن إجيار العقارات املبنية

بشأن إجيار األماكن وتنظيم

(املشروع األول-جملس النواب)

(املشروع الثاني -جملس الشورى)

العالقة بني املالك واملستأجر

مشروع قانون

نصوص املواد

بإصدار قانون إجيار العقارات

كما أقرها جملس النواب

(املشروع الثالث  -احلكومة)

توصية اللجنة والنص كما أقرته
اللجنة

فإذا أ ل المؤجر بتنفيذ فإذا أ ل المؤجر بتنفيذ
التزامه باإلقامة أو قام التزامه باإلقامة أو قام
بتأجير العين إلى ج ص بتأجير العين إلى ج ص
آ ر

بعد

اإل الء،

جاز آ ر

بعد

اإل الء،

جاز

للمستأجر طلب العودة لشغل للمستأجر طلب العودة لشغل
العين مع التعويض الذي العين مع التعويض الذي
تقدره اللجنة بما ال يجاوز تقدره اللجنة بما ال يجاوز
مقدار األجرة عن المدة مقدار األجرة عن المدة
المتبقية من العقد.

المتبقية من العقد.

 -2إذا لم يكن المالك مقيما ً  -2إذا لم يكن المالك مقيما ً
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مشروع قانون

مشروع قانون

بشأن إجيار العقارات املبنية

بشأن إجيار األماكن وتنظيم

(املشروع األول-جملس النواب)

(املشروع الثاني -جملس الشورى)

العالقة بني املالك واملستأجر

مشروع قانون

بإصدار قانون إجيار العقارات
(املشروع الثالث  -احلكومة)

نصوص املواد

كما أقرها جملس النواب

توصية اللجنة والنص كما أقرته
اللجنة

في المن قة الكائنة بها العين في المن قة الكائنة بها العين
المؤجرة ،أو كان مسافرا ً المؤجرة ،أو كان مسافرا ً
ارج المملكة ،ولم يكن

ارج المملكة ،ولم يكن

يملك عقاراً غيره ،ورغب يملك عقاراً غيره ،ورغب
بالسكن فيه عند عودته إلى بالسكن فيه عند عودته إلى
تلك المن قة أو من ال ارج تلك المن قة أو من ال ارج
متى اجترط ذلك في عقد متى اجترط ذلك في عقد
اإليجار.

اإليجار.

 -2إذا اسلللللتعمل المسلللللتأجر  -2إذا استعمل المستأجر
العلللللين الملللللؤجرة أو سلللللمح العين المؤجرة أو سمح
للغيلللر باسلللتعمالها فلللي غيلللر للغير باستعمالها في غير
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مشروع قانون

مشروع قانون

بشأن إجيار العقارات املبنية

بشأن إجيار األماكن وتنظيم

(املشروع األول-جملس النواب)

(املشروع الثاني -جملس الشورى)

العالقة بني املالك واملستأجر

مشروع قانون

بإصدار قانون إجيار العقارات
(املشروع الثالث  -احلكومة)

نصوص املواد

كما أقرها جملس النواب

توصية اللجنة والنص كما أقرته
اللجنة

الغللرض المللؤجرة مللن أجللله الغرض المؤجرة من أجله
بحسللللب طبيعتهللللا أو أحللللدث بحسب طبيعتها أو أحدث
تغييللللللراً فيهللللللا مللللللن جللللللأنه تغييراً

فيها

من

جأنه

اإلضرار بسالمتها اإلنشائية .اإلضرار بسالمتها اإلنشائية.
 -11إذا تللللللللرق المسللللللللتأجر  -11إذا تللللللللرق المسللللللللتأجر
العللين المللؤجرة لمللدة ال تقللل العللين المللؤجرة لمللدة ال تقللل
عن سنة.
مادة()32

عن سنة.

المادة ()32

المادة ()32

(بعد إعادة الترقيم)

(بعد إعادة الترقيم)

قرر المجلس الموافق للى  -الموافق للى قرار جلس
المادة
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كما

وردت

في النوا

بالموافق للى المادة

مشروع قانون

مشروع قانون

بشأن إجيار العقارات املبنية

بشأن إجيار األماكن وتنظيم

(املشروع األول-جملس النواب)

(املشروع الثاني -جملس الشورى)

العالقة بني املالك واملستأجر

مشروع قانون

بإصدار قانون إجيار العقارات
(املشروع الثالث  -احلكومة)

نصوص املواد

كما أقرها جملس النواب

توصية اللجنة والنص كما أقرته
اللجنة

المشروع بقانون ع إجراء كما وردت في المشروع
بقانون ،والموافق للى قرار

التعديالت اآلتي :

جلس

بإجراء

النوا

التعديالت اآلتي :
 تغيير لبارة (البنود (  )1تغيير لبارة (البنود ()1
و( )9و()9

ن المادة

و( )9و()9

ن المادة

( ))11الواردة في بداي

( ))11الواردة في بداي

المادة إلى (المادة ()12

المادة إلى (المادة ()12

والبنود ( )1و( )9و()2

والبنود ( )1و( )9و()2

من المادة (.))32

من المادة (.))32

 تغيير لبارة (ست أشهر)  تغيير لبارة (ست أشهر)
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مشروع قانون

مشروع قانون

بشأن إجيار العقارات املبنية

بشأن إجيار األماكن وتنظيم

(املشروع األول-جملس النواب)

(املشروع الثاني -جملس الشورى)

العالقة بني املالك واملستأجر

مشروع قانون

بإصدار قانون إجيار العقارات
(املشروع الثالث  -احلكومة)

نصوص املواد

كما أقرها جملس النواب

اللجنة

الواردة في السطر الثاني

الواردة في السطر الثاني

ن المادة إلى (ثالثة أجهر

ن المادة إلى (ثالثة أجهر

في حالة العين المؤجرة

في حالة العين المؤجرة

لغرض السكنى ،وستة

لغرض السكنى ،وستة

أجهر لألغراض األ رى).

أجهر لألغراض األ رى).

 حذف لبارة ( ،وللجن

 حذف لبارة ( ،وللجن

بناء للى طلب المستأجر

بناء للى طلب المستأجر

أن تقرر صرف تعويض

أن تقرر صرف تعويض

له ال يجاوز قدار األجرة

له ال يجاوز قدار األجرة

ن لقد

ن لقد

لن المدة المتبقي
اإليجار)
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توصية اللجنة والنص كما أقرته

لن المدة المتبقي
اإليجار)

مشروع قانون

مشروع قانون

بشأن إجيار العقارات املبنية

بشأن إجيار األماكن وتنظيم

(املشروع األول-جملس النواب)

(املشروع الثاني -جملس الشورى)

العالقة بني املالك واملستأجر

مشروع قانون

نصوص املواد

بإصدار قانون إجيار العقارات

كما أقرها جملس النواب

(املشروع الثالث  -احلكومة)

نَص المادة بعد التعديل:

توصية اللجنة والنص كما أقرته
اللجنة

نَص المادة بعد التعديل:

يختص قاضي التنفيذ بكل ا يجوز للجن إذا قررت إخالء يجوز للجن إذا قررت إخالء
يتعلق بتنفيذ قرارات اللجن

العين المؤجرة في الحاالت العين المؤجرة في الحاالت

طبقًا ألحكام قانون المرافعات المنصوص لليها في المادة المنصوص لليها في المادة
المدني والتجاري .

( )12والبنود ( )1و( )12( )9والبنود ( )1و()9
و( )2من المادة ( )32ن و( )2من المادة ( )32ن
هذا

القانون،

المستأجر

أن
هل

تمنح هذا

القانون،

لتنفيذ المستأجر

أن
هل

تمنح
لتنفيذ

قرارها ،للى أال تجاوز قرارها ،للى أال تجاوز
ثالثة أجهر في حالة العين ثالثة أجهر في حالة العين
المؤجرة لغرض السكنى ،المؤجرة لغرض السكنى،
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مشروع قانون

مشروع قانون

بشأن إجيار العقارات املبنية

بشأن إجيار األماكن وتنظيم

(املشروع األول-جملس النواب)

(املشروع الثاني -جملس الشورى)

العالقة بني املالك واملستأجر

مشروع قانون

بإصدار قانون إجيار العقارات
(املشروع الثالث  -احلكومة)

نصوص املواد

كما أقرها جملس النواب

أجهر

وستة

اللجنة

لألغراض وستة

األ رى.

مادة()31

توصية اللجنة والنص كما أقرته

أجهر

لألغراض

األ رى.

الفصل العاجر

الفصل العاجر

لجنة المنازعات اإليجارية

لجنة المنازعات اإليجارية

المادة (( )31بعد إعادة

المادة (( )31بعد إعادة

الترقيم)

الترقيم)

قةةرر المجلةةس الموافق ة للةةى  -الموافقة للةةى قةةرار جلةةس
المةةةةةةةادة كمةةةةةةةا وردت فةةةةةةةةي النةةوا بالموافقة للةةى المةةادة
المشةةروع بقةةانون ةةع إلةةةادة كمةةةةةا وردت فةةةةةي المشةةةةةروع
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مشروع قانون

مشروع قانون

بشأن إجيار العقارات املبنية

بشأن إجيار األماكن وتنظيم

(املشروع األول-جملس النواب)

(املشروع الثاني -جملس الشورى)

العالقة بني املالك واملستأجر

مشروع قانون

بإصدار قانون إجيار العقارات
(املشروع الثالث  -احلكومة)

نصوص املواد

كما أقرها جملس النواب

توصية اللجنة والنص كما أقرته
اللجنة

صةةياغتها للةةى النحةةو الةةوارد بقانون ،والموافق للةى قةرار
أدناه.

جلةةةةةةةس النةةةةةةةوا بإلةةةةةةةادة
صةةياغتها للةةى النحةةو الةةوارد
أدناه.

نَص المادة بعد التعديل:
يكون قرار اللجن
لالستئناف

أ ام

االستئناف

وذلك

نَص المادة بعد التعديل:

قابالً تنشأ في الوزارة لجنة أو تنشأ في الوزارة لجنة أو
لجن

أكثر ت تص بالفصل على أكثر ت تص بالفصل على

خالل وجه السرعة في اآلتي:

وجه السرعة في اآلتي:

خمس لشر يو ً ا ن تاريخ  -1الللللدعاوى والمنازعللللات  .1اللللللدعاوى والمنازعلللللات
صدور القرار أو إلالنه

الناج ة عن عقود إيجار الناجللل ة علللن عقلللود إيجلللار

حسب األحوال.

العقللللللللارات ال اضللللللللعة العقلللارات ال اضلللعة ألحكلللام
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مشروع قانون

مشروع قانون

بشأن إجيار العقارات املبنية

بشأن إجيار األماكن وتنظيم

(املشروع األول-جملس النواب)

(املشروع الثاني -جملس الشورى)

العالقة بني املالك واملستأجر

مشروع قانون

بإصدار قانون إجيار العقارات
(املشروع الثالث  -احلكومة)

نصوص املواد

كما أقرها جملس النواب

ألحكام هذا القانون.

توصية اللجنة والنص كما أقرته
اللجنة

هذا القانون.

 -2الللللدعاوى والمنازعللللات  .2اللللللدعاوى والمنازعلللللات
المنصلللوص عليهلللا فلللي المنصللللللوص عليهللللللا فللللللي
البنلدين  1،9مللن المللادة البنلللللدين  1،9ملللللن الملللللادة
( ،)2والمادة ( )2مكرر ( ،)2والمادة ( )2مكرر ملن
ملللن قلللانون المرافعللللات قللللانون المرافعللللات المدنيللللة
المدنية والتجارية.

والتجارية.

 -3طلللب ات للاذ اإلجللراءات  .3طلللللب ات للللاذ اإلجللللراءات
التحفظيللللللللة والوقتيللللللللة التحفظيللة والوقتيللة المتصلللة
المتصللللللللة باللللللللدعاوى باللللللللللدعاوى والمنازعلللللللللات
والمنازعات المذكورة.
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المذكورة.

مشروع قانون

مشروع قانون

بشأن إجيار العقارات املبنية

بشأن إجيار األماكن وتنظيم

(املشروع األول-جملس النواب)

(املشروع الثاني -جملس الشورى)

العالقة بني املالك واملستأجر

مشروع قانون

بإصدار قانون إجيار العقارات
(املشروع الثالث  -احلكومة)

نصوص املواد

كما أقرها جملس النواب

توصية اللجنة والنص كما أقرته

المادة ()31

المادة ()31

(بعد إعادة الترقيم)

(بعد إعادة الترقيم)

مادة()31

اللجنة

قرر المجلس الموافق للى  -الموافق للى قرار جلس
المادة

كما

وردت

في النوا

بالموافق للى المادة

المشروع بقانون ع إلادة كما وردت في المشروع
صياغتها للى النحو الوارد بقانون ،والموافق للى قرار
أدناه.

جلس

النوا

بإلادة

صياغتها للى النحو الوارد
أدناه.
نَص المادة بعد التعديل:
تنشأ في الوزارة لجن تسمى
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نَص المادة بعد التعديل:

تشكل اللجنة بقرار من تشكل اللجنة بقرار من

مشروع قانون

مشروع قانون

بشأن إجيار العقارات املبنية

بشأن إجيار األماكن وتنظيم

(املشروع األول-جملس النواب)

(املشروع الثاني -جملس الشورى)

العالقة بني املالك واملستأجر

مشروع قانون

بإصدار قانون إجيار العقارات
(املشروع الثالث  -احلكومة)

"لجن

نصوص املواد

كما أقرها جملس النواب

توصية اللجنة والنص كما أقرته
اللجنة

اإلستئناف" تختص الوزير كل ثالث سنوات على الوزير كل ثالث سنوات على

بالفصل فيما يرفع إليها ن النحو اآلتي:
طعون

في

النحو اآلتي:

القرارات  -1أحلللللد قضلللللاة المحكملللللة  -1أحللللللد قضللللللاة المحكمللللللة

الصادرة ن اللجن وتشكل

الكبلللرى المدنيلللة يندبللله

الكبللللرى المدنيللللة يندبلللله

بقرار ن الوزير كل ثالث

للللذلك المجللللس األعللللى

لللللذلك المجلللللس األعلللللى

سنوات للى النحو اآلتي:

للقضاء ،ويتولى رئاسلة

للقضللاء ،ويتللولى رئاسللة

اللجنة.

اللجنة.

 -0ثالث

ن قضاة حكم

اإلستئناف العليا المدني
يندبهم

لذلك

 -2اثنللللللان مللللللن مللللللولفي  -2اثنللللللان مللللللن مللللللولفي

المجلس

الللللوزارات ذات العالقللللة

الللللوزارات ذات العالقللللة

األللى للقضاء ،ويتولى

يرجلللللللللحهما اللللللللللوزير

يرجلللللللللحهما اللللللللللوزير

أقد هم رئاستها.

الم لللللتص بنلللللا ًء عللللللى

الم لللللتص بنلللللا ًء عللللللى
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مشروع قانون

مشروع قانون

بشأن إجيار العقارات املبنية

بشأن إجيار األماكن وتنظيم

(املشروع األول-جملس النواب)

(املشروع الثاني -جملس الشورى)

العالقة بني املالك واملستأجر

مشروع قانون

نصوص املواد

بإصدار قانون إجيار العقارات

كما أقرها جملس النواب

(املشروع الثالث  -احلكومة)

 -1أحد كبار وظفي الوزارة
المعني

طلب الوزير.

توصية اللجنة والنص كما أقرته
اللجنة

طلب الوزير.

بشئون اإلسكان وإذا قام بأي عضو من وإذا قام بأي عضو من

يرشحه الوزير المختص .أعضاء اللجنة مانع يُندب أعضاء اللجنة مانع يُندب
 -1أحد كبار وظفي الوزارة غيره لذات مدة اللجنة.
المعني

غيره لذات مدة اللجنة.

بشئون البلديات ويحلف عضوا اللجنة أمام ويحلف عضوا اللجنة أمام

يرشحه الوزير المختص .الوزير اليمين اآلتية:
ويحلف لضوا اللجن

الوزير اليمين اآلتية:

ن "أقسم باهلل العظيم أن أؤدي "أقسم باهلل العظيم أن أؤدي

غير القضاة أ ام الوزير عملي باألمانة والصدق وأن عملي باألمانة والصدق وأن
اليمين المنصوص لليها في أحترم
المادة ( )16ن هذا القانون.
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ونظمها".

قوانين

المملكة أحترم
ونظمها".

قوانين

المملكة

مشروع قانون

مشروع قانون

بشأن إجيار العقارات املبنية

بشأن إجيار األماكن وتنظيم

(املشروع األول-جملس النواب)

(املشروع الثاني -جملس الشورى)

العالقة بني املالك واملستأجر

مشروع قانون

بإصدار قانون إجيار العقارات
(املشروع الثالث  -احلكومة)

نصوص املواد

كما أقرها جملس النواب

توصية اللجنة والنص كما أقرته

المادة ()32

المادة ()32

(بعد إعادة الترقيم)

(بعد إعادة الترقيم)

مادة()32

اللجنة

قرر المجلس الموافق للى  -الموافق للى قرار جلس
المادة

كما

وردت

في النوا

بالموافق للى المادة

المشروع بقانون ع إلادة كما وردت في المشروع
صياغتها للى النحو الوارد بقانون ،والموافق للى قرار
أدناه.

جلس

النوا

بإلادة

صياغتها للى النحو الوارد
أدناه.
نص المادة بعد التعديل:

نص المادة بعد التعديل:

صلحيحا أ .يكلللللللون انعقلللللللاد اللجنلللللللة
أ -يكون انعقاد كل ن اللجن أ.يكون انعقاد اللجنلة
ً
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مشروع قانون

مشروع قانون

بشأن إجيار العقارات املبنية

بشأن إجيار األماكن وتنظيم

(املشروع األول-جملس النواب)

(املشروع الثاني -جملس الشورى)

العالقة بني املالك واملستأجر

مشروع قانون

بإصدار قانون إجيار العقارات
(املشروع الثالث  -احلكومة)

نصوص املواد

كما أقرها جملس النواب

توصية اللجنة والنص كما أقرته
اللجنة

لللللحيحا بحضللللللور جميللللللع
ولجن اإلستئناف صحيحًا بحضلللور جميلللع أعضلللائها ،صل
ً
بحضور أغلبي ألضائها ،وتكللللون مللللداولتها سللللرية ،أعضللائها ،وتكللون مللداولتها
للى أن يكون ن بينهم وتصلللدر قراراتهلللا مسلللببة ،سلللللرية ،وتصلللللدر قراراتهلللللا
قاضيين
وتكون

للى

األقل ،وبأغلبيللة اآلراء فللي جلسللة مسللببة ،وبأغلبيللة اآلراء فللي

داولتها سري  ،علنية.

وتصدر قراراتها

سبب ب .للجنة

وبأغلبي آراء الحاضرين.
 -لكل

جلسة علنية.

ن اللجن ولجن

وندب

سماع

الشهود ب .للجنللللة سللللماع الشللللهود

ال براء

وإجراء ونللللللدب ال بللللللراء وإجللللللراء

المعاينة وات اذ اإلجراءات المعاينلللللللللللللللللة وات لللللللللللللللللاذ

اإلستئناف سماع الشهود الالزمة
وند

الخبراء وإجراء المنازعة.

للفصل

في اإلجلللراءات الالزملللة للفصلللل
في المنازعة.

المعاينات وإتخاذ كاف ج .يكون للجنة أمانة سر ،ج .يكون للجنة أمانة سر،
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مشروع قانون

مشروع قانون

بشأن إجيار العقارات املبنية

بشأن إجيار األماكن وتنظيم

(املشروع األول-جملس النواب)

(املشروع الثاني -جملس الشورى)

العالقة بني املالك واملستأجر

مشروع قانون

بإصدار قانون إجيار العقارات
(املشروع الثالث  -احلكومة)

نصوص املواد

كما أقرها جملس النواب

اإلجراءات التي تمكنها ت تص
ن الفصل في النزاع.

بتنفيذ

توصية اللجنة والنص كما أقرته
اللجنة

ومتابعة ت تص

بتنفيذ

ومتابعة

قرارات اللجنة ،وتُز َّود بعدد قرارات اللجنة ،وتُز َّود بعدد
كا ٍ من المولفين.

مادة()33

كا ٍ من المولفين.

المادة ()33

المادة ()33

(بعد إعادة الترقيم)

(بعد إعادة الترقيم)

قرر المجلس الموافق للى  -الموافق للى قرار جلس
المادة

كما

وردت

في النوا

بالموافق للى المادة

المشروع بقانون ع إلادة كما وردت في المشروع
صياغتها للى النحو الوارد بقانون ،والموافق للى قرار
أدناه.
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جلس

النوا

بإلادة

مشروع قانون

مشروع قانون

بشأن إجيار العقارات املبنية

بشأن إجيار األماكن وتنظيم

(املشروع األول-جملس النواب)

(املشروع الثاني -جملس الشورى)

العالقة بني املالك واملستأجر

مشروع قانون

بإصدار قانون إجيار العقارات
(املشروع الثالث  -احلكومة)

نصوص املواد

كما أقرها جملس النواب

توصية اللجنة والنص كما أقرته
اللجنة

صياغتها للى النحو الوارد
أدناه.
نص المادة بعد التعديل:
يكون لكل ن اللجن ولجن

نص المادة بعد التعديل:

أ .يجوز ال عن في قرار أ .يجوز ال عن في قرار

االستئناف أ ان سر ،تختص اللجنة أمام المحكمة الكبرى اللجنة أمام المحكمة الكبرى
بتنفيذ

و تابع

القرارات المدنية ،وذلك الل مسة المدنية ،وذلك الل مسة

الصادرة نها ،وتزود بالعدد عشر يو ًما تبدأ من تاريخ عشر يو ًما تبدأ من تاريخ
الالزم ن الموظفين.

صدور القرار أو إعالنه صدور القرار أو إعالنه
بحسب األحوال ،ويكون حكم بحسب األحوال ،ويكون حكم
المحكمة في ال عن نهائيًا.

المحكمة في ال عن نهائيًا.

ب .يجوز للجنة أن تشمل ب .يجوز للجنة أن تشمل
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مشروع قانون

مشروع قانون

بشأن إجيار العقارات املبنية

بشأن إجيار األماكن وتنظيم

(املشروع األول-جملس النواب)

(املشروع الثاني -جملس الشورى)

العالقة بني املالك واملستأجر

مشروع قانون

بإصدار قانون إجيار العقارات
(املشروع الثالث  -احلكومة)

نصوص املواد

كما أقرها جملس النواب

قرارها

بالنفاذ

توصية اللجنة والنص كما أقرته
اللجنة

المعجل بكفالة
المعجل قرارها بالنفاذ
َّ
َّ

بكفالة أو بدونها بناء على أو بدونها بناء على طلب
طلب المحكوم له.

مادة()33

المحكوم له.

المادة ()33

المادة ()33

(بعد إعادة الترقيم)

(بعد إعادة الترقيم)

الموافق للى نَص المادة كما  -الموافق للى قرار جلس
ورد في المشروع بقانون.

النوا

بالموافق للى نَص

المادة كما ورد في المشروع
بقانون.
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مشروع قانون

مشروع قانون

بشأن إجيار العقارات املبنية

بشأن إجيار األماكن وتنظيم

(املشروع األول-جملس النواب)

(املشروع الثاني -جملس الشورى)

العالقة بني املالك واملستأجر

مشروع قانون

بإصدار قانون إجيار العقارات
(املشروع الثالث  -احلكومة)

نصوص املواد

كما أقرها جملس النواب

توصية اللجنة والنص كما أقرته
اللجنة

يصدر الوزير قرارًا بنظام نص المادة كما ورد في نص المادة كما ورد في
لمل كل ن اللجن ولجن
االستئناف،

المشروع بقانون:

المشروع بقانون:

وبتحديد يختص قاضي التنفيذ بكل ا يختص قاضي التنفيذ بكل ا

إجراءات

لرض

لليهما،

ووسائل

النزاع يتعلق بتنفيذ قرارات اللجن
إخطار طبقًا

ألحكام

يتعلق بتنفيذ قرارات اللجن

قانون طبقًا ألحكام قانون المرافعات

أطراف النزاع بالقرارات المرافعات المدني والتجاري  .المدني والتجاري .
التي تصدر نهما ،و كافآت
ألضائهما ن غير القضاة،
وإلى أن يصدر هذا القرار،
تسري

أحكام

قانون

المرافعات المدني والتجاري
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مشروع قانون

مشروع قانون

بشأن إجيار العقارات املبنية

بشأن إجيار األماكن وتنظيم

(املشروع األول-جملس النواب)

(املشروع الثاني -جملس الشورى)

العالقة بني املالك واملستأجر

مشروع قانون

بإصدار قانون إجيار العقارات
(املشروع الثالث  -احلكومة)

نصوص املواد

كما أقرها جملس النواب

توصية اللجنة والنص كما أقرته
اللجنة

في شأن رفع الدلاوى
والفصل فيها.
المادة ()31

المادة ()31

مادة()31

(بعد إعادة الترقيم)

(بعد إعادة الترقيم)

قرر المجلس الموافق للى  -الموافقة للةةى قةةرار جلةةس
المادة

كما

وردت

في النةةوا بالموافقة للةةى المةةادة

المشروع بقانون ع إلادة كمةةةةةا وردت فةةةةةي المشةةةةةروع
صياغتها للى النحو الوارد بقانون ،والموافق للةى قةرار
أدناه.

جلةةةةةةةس النةةةةةةةوا بإلةةةةةةةادة
صةةياغتها للةةى النحةةو الةةوارد
أدناه.

106

مشروع قانون

مشروع قانون

بشأن إجيار العقارات املبنية

بشأن إجيار األماكن وتنظيم

(املشروع األول-جملس النواب)

(املشروع الثاني -جملس الشورى)

العالقة بني املالك واملستأجر

مشروع قانون

بإصدار قانون إجيار العقارات
(املشروع الثالث  -احلكومة)

نصوص املواد

كما أقرها جملس النواب

نَص المادة بعد التعديل:

توصية اللجنة والنص كما أقرته
اللجنة

نَص المادة بعد التعديل:

تسري أحكام قانون الرسوم يصدر الوزير قرا ًرا بنظام يصدر الوزير قرا ًرا بنظام
القضائي والجداول المرفق

عمل

به وقوالد تقدير الرسوم إجراءات
واإللفاء

نها للى رسوم عليها،

الدلاوى والطعون والطلبات أطرا

اللجنة
عرض
ووسائل

وتحديد عمل
النزاع إجراءات
إ

ار عليها،

النزاع بالقرارات أطرا

اللجنة

وتحديد

عرض

النزاع

ووسائل

ار

إ

النزاع بالقرارات

التي تقدم إلى كل ن اللجن

التي تصدر عنها ،ومكافآت التي تصدر عنها ،ومكافآت

ولجن االستئناف.

أعضائها من غير الرئيس ،أعضائها من غير الرئيس،

كما تسري أحكام قانون وإلى أن يصدر هذا القرار ،وإلى أن يصدر هذا القرار،
المرافعات المدني والتجاري

تسري

أحكام

قانون تسري

أحكام

قانون

فيما لم يرد بشأنه نص خاص المرافعات المدنية والتجارية المرافعات المدنية والتجارية
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مشروع قانون

مشروع قانون

بشأن إجيار العقارات املبنية

بشأن إجيار األماكن وتنظيم

(املشروع األول-جملس النواب)

(املشروع الثاني -جملس الشورى)

العالقة بني املالك واملستأجر

مشروع قانون

بإصدار قانون إجيار العقارات
(املشروع الثالث  -احلكومة)

نصوص املواد

كما أقرها جملس النواب

توصية اللجنة والنص كما أقرته
اللجنة

في هذا الفصل أو في في جأن رفع الدعاوى في جأن رفع الدعاوى
القرارات المنفذة له.

والفصل فيها.

والفصل فيها.
المادة ()31

المادة ()31

(بعد إعادة الترقيم)

(بعد إعادة الترقيم)

قرر المجلس الموافق للى  -الموافقة للةةى قةةرار جلةةس
المادة

كما

وردت

في النةةوا بالموافقة للةةى المةةادة

المشروع بقانون ع إجراء كمةةةةةا وردت فةةةةةي المشةةةةةروع
التعديالت اآلتي :

بقانون ،والموافق للةى قةرار
جلةةةةةةةس النةةةةةةةوا بةةةةةةةإجراء
التعديالت اآلتي :

 تغيير لبارة (التي تقدم إلى  تغيير لبارة (التي تقدم إلى
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مشروع قانون

مشروع قانون

بشأن إجيار العقارات املبنية

بشأن إجيار األماكن وتنظيم

(املشروع األول-جملس النواب)

(املشروع الثاني -جملس الشورى)

العالقة بني املالك واملستأجر

مشروع قانون

بإصدار قانون إجيار العقارات
(املشروع الثالث  -احلكومة)

نصوص املواد

كما أقرها جملس النواب

كل

ن اللجن

ولجن

توصية اللجنة والنص كما أقرته
اللجنة

كل

ن اللجن

ولجن

االستئناف ).الواردة في

االستئناف ).الواردة في

الفقرة األولى إلى

الفقرة األولى إلى

نهاي

(المقدَّمة إلى اللجنة.).
 حذف

كلم

نهاي

(المقدَّمة إلى اللجنة.).

(خاص)  حذف

كلم

(خاص)

الواردة في نهاي المادة بعد

الواردة في نهاي المادة بعد

لبارة (لم يرد بشأنه

لبارة (لم يرد بشأنه

نص).

نص).

نَص المادة بعد التعديل:

نَص المادة بعد التعديل:

تسري أحكام قانون الرسوم تسري أحكام قانون الرسوم
القضائي والجداول المرفق

111

القضائي والجداول المرفق

مشروع قانون

مشروع قانون

بشأن إجيار العقارات املبنية

بشأن إجيار األماكن وتنظيم

(املشروع األول-جملس النواب)

(املشروع الثاني -جملس الشورى)

العالقة بني املالك واملستأجر

مشروع قانون

بإصدار قانون إجيار العقارات
(املشروع الثالث  -احلكومة)

نصوص املواد

كما أقرها جملس النواب

توصية اللجنة والنص كما أقرته
اللجنة

به وقوالد تقدير الرسوم به وقوالد تقدير الرسوم
واإللفاء

نها للى رسوم واإللفاء

نها للى رسوم

الدلاوى والطعون والطلبات الدلاوى والطعون والطلبات
المقدَّمة إلى اللجنة.

المقدَّمة إلى اللجنة.

كما تسري أحكام قانون كما تسري أحكام قانون
المرافعات المدني والتجاري

المرافعات المدني والتجاري

فيما لم يرد بشأنه نص في فيما لم يرد بشأنه نص في
هذا الفصل أو في القرارات هذا الفصل أو في القرارات
المنفذة له.
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المنفذة له.

مشروع قانون

مشروع قانون

بشأن إجيار العقارات املبنية

بشأن إجيار األماكن وتنظيم

(املشروع األول-جملس النواب)

(املشروع الثاني -جملس الشورى)

العالقة بني املالك واملستأجر

مشروع قانون

بإصدار قانون إجيار العقارات
(املشروع الثالث  -احلكومة)

نصوص املواد

كما أقرها جملس النواب

توصية اللجنة والنص كما أقرته

مادة محذوفة

مادة محذوفة

(من المشروع بقانون

(من المشروع بقانون

األول)

األول)

المادة ()29

المادة ()29

 قةةةةرر المجلةةةةس الموافقةةةة

 -الموافق للى قرار جلس

للى حذف المادة.

اللجنة

النوا

بالموافق للى حذف

المادة.

111

مواد محذوفة

مواد محذوفة

(من المشروع بقانون

(من المشروع بقانون

الثاني)

الثاني)

مشروع قانون

مشروع قانون

بشأن إجيار العقارات املبنية

بشأن إجيار األماكن وتنظيم

(املشروع األول-جملس النواب)

(املشروع الثاني -جملس الشورى)

العالقة بني املالك واملستأجر

مشروع قانون

نصوص املواد

بإصدار قانون إجيار العقارات

كما أقرها جملس النواب

توصية اللجنة والنص كما أقرته

مادة ()23

مادة ()23

 قرر المجلس الموافق

 -الموافق للى قرار جلس

(املشروع الثالث  -احلكومة)

للى

حذف

للمبررات اآلتي :
.0

اللجنة

المادة النوا

بالموافق للى حذف

المادة للمبررات اآلتي :

لةةةةةةةةةالج المشةةةةةةةةةروع  .0لةةةةةةةةةةةةالج المشةةةةةةةةةةةةروع

بقةةةةةةانون (الثالللللللث) حةةةةةةاالت بقةةةةةةانون (الثالللللللث) حةةةةةةاالت
اإلخةةةةةةالل بأحكا ةةةةةةه وتبنَّةةةةةةى اإلخةةةةةةالل بأحكا ةةةةةةه وتبنَّةةةةةةى
سياسةةةةة

تكا لةةةةة فةةةةةي هةةةةةذا سياسةةةةة

تكا لةةةةة فةةةةةي هةةةةةذا

الشةةةأن ،حيةةةث تضةةة َّمن إلةةةزام الشةةةأن ،حيةةةث تضةةة َّمن إلةةةزام
المةةةةةةةؤجر بتوثيةةةةةةةق لقةةةةةةةود المةةةةةةةؤجر بتوثيةةةةةةةق لقةةةةةةةود
اإليجةةار ،واإلذن بالتعاقةةد ةةن اإليجةةةةةةةار ،واإلذن بالتعاقةةةةةةةد
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مشروع قانون

مشروع قانون

بشأن إجيار العقارات املبنية

بشأن إجيار األماكن وتنظيم

(املشروع األول-جملس النواب)

(املشروع الثاني -جملس الشورى)

العالقة بني املالك واملستأجر

مشروع قانون

بإصدار قانون إجيار العقارات
(املشروع الثالث  -احلكومة)

نصوص املواد

كما أقرها جملس النواب

توصية اللجنة والنص كما أقرته

البةةةةةةةاطن ،وبطةةةةةةةالن العقةةةةةةةد

ةةةن البةةةاطن ،وبطةةةالن العقةةةد

اللجنة

الالحةةق للةةى العقةةد الموثَّةةق ،الالحةةق للةةى العقةةد الموثَّةةق،
وأجةةاز لةةودة المسةةتأجر إلةةى وأجةةةةةةاز لةةةةةةودة المسةةةةةةتأجر
العةةةةةين فةةةةةي حالةةةةة

خالفةةةةة

إلةةى العةةين فةةي حالةة

خالفةة

المةةةةةؤجر شةةةةةروط اإلخةةةةةالء المةةةةةؤجر شةةةةةروط اإلخةةةةةالء
بسةةةةةبب التعليةةةةة أو الهةةةةةدم أو بسةةةةةبب التعليةةةةة أو الهةةةةةدم أو
سةكنى العةين ةن قبلةه أو أحةةد سةةةةكنى العةةةةين ةةةةن قبلةةةةه أو
أقاربه ،وإلةزام المالةك الجديةد أحةةةد أقاربةةةه ،وإلةةةزام المالةةةك
بإخطةةةةةار اللجنةةةةة والمكتةةةةةب الجديةةةةةةةد بإخطةةةةةةةار اللجنةةةةةةة
بانتقال الملكي إليه.

والمكتةةةةةب بانتقةةةةةال الملكيةةةةة
إليه.

119

مشروع قانون

مشروع قانون

بشأن إجيار العقارات املبنية

بشأن إجيار األماكن وتنظيم

(املشروع األول-جملس النواب)

(املشروع الثاني -جملس الشورى)

العالقة بني املالك واملستأجر

مشروع قانون

بإصدار قانون إجيار العقارات
(املشروع الثالث  -احلكومة)

نصوص املواد

كما أقرها جملس النواب

توصية اللجنة والنص كما أقرته
اللجنة

 .1ال توجد حاج إلى تجريم  .1ال توجةةةةةةد حاجةةةةةة إلةةةةةةى
اإلخالل بااللتزا ات العقدية  ،تجةةريم اإلخةةالل بااللتزا ةةات
حيةةةةةةث إن أغلةةةةةةب األفعةةةةةةال العقديةةةةةة  ،حيةةةةةةث إن أغلةةةةةةب
ال ُم َعاقةب لليهةا فةي المشةةروع األفعةةةال ال ُم َعاقةةةب لليهةةةا فةةةي
بقةةانون (الثللاني) تص ة َّدى لهةةا المشةةةةروع بقةةةةانون (الثللللاني)
قةةةةانون العقوبةةةةات البحرينةةةةي تص ة َّدى لهةةا قةةانون العقوبةةات
بالعقا  ،ثل جريم اإلتالف البحرينةةةةةةي بالعقةةةةةةا  ،ثةةةةةةل
واسةةةةتعمال العةةةةين فةةةةي غيةةةةر جريمةةة اإلتةةةالف واسةةةتعمال
األغةةةةراض ال ُمعةةةة َّدة لهةةةةا فةةةةي العةةةين فةةةي غيةةةر األغةةةراض
المةةةةواد ( ،119 ،199 ،099ال ُمع َّدة لهةا فةي المةواد (،099
 ،)116فيمةةةةةةةةةةةةا اقتصةةةةةةةةةةةةر  ،)116 ،119 ،199فيمةةةةةةةةةا
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مشروع قانون

مشروع قانون

بشأن إجيار العقارات املبنية

بشأن إجيار األماكن وتنظيم

(املشروع األول-جملس النواب)

(املشروع الثاني -جملس الشورى)

العالقة بني املالك واملستأجر

مشروع قانون

بإصدار قانون إجيار العقارات
(املشروع الثالث  -احلكومة)

نصوص املواد

كما أقرها جملس النواب

توصية اللجنة والنص كما أقرته
اللجنة

المشةروع للةى تجةريم بعةض اقتصر المشروع للى تجةريم
األفعال الصادرة لن المؤجر بعةةض األفعةةال الصةةادرة لةةن
أو المسةةةةةتأجر دون األفعةةةةةةال المةةةةةؤجر أو المسةةةةةتأجر دون
الصادرة لن الغير.

األفعال الصادرة لن الغير.

 .1إن األفعال ال ُم َعاقب لليها  .1إن األفعال ال ُم َعاقب لليها
في شروع القةانون (الثلاني) في شروع القانون (الثاني)
ال تُشةةةةكل ظةةةةاهرة إجرا يةةةة

ال تُشكل ظاهرة إجرا ي

تهدد أ ن المجتمع أو تُعةرضض تهدد أ ن المجتمع أو تُعرضض
السةةلم االجتمةةالي والمصةةالح السلم االجتمالي والمصالح
العا ةةةة والخاصةةةة للخطةةةةر ،العا

والخاص

للخطر،

وهةةي األ ةةور التةةي تسةةتدلي وهي األ ور التي تستدلي
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مشروع قانون

مشروع قانون

بشأن إجيار العقارات املبنية

بشأن إجيار األماكن وتنظيم

(املشروع األول-جملس النواب)

(املشروع الثاني -جملس الشورى)

العالقة بني املالك واملستأجر

مشروع قانون

بإصدار قانون إجيار العقارات
(املشروع الثالث  -احلكومة)

نصوص املواد

كما أقرها جملس النواب

توصية اللجنة والنص كما أقرته
اللجنة

ضةةةةرورة التةةةةدخل لحمايتهةةةةا ضرورة التدخل لحمايتها
بالعقا .

بالعقا .

 .1تضةةةة َّمنت بعةةةةض المةةةةواد  .1تضةةةة َّمنت بعةةةةض المةةةةواد
لقوبةةات سةةالب للحري ة تةةارة لقوبةةات سةةالب للحري ة تةةارة
(الحةةبس) ،و الي ة (الغرا ة ) (الحةةبس) ،و الي ة (الغرا ة )
تةةارة أخةةرى ،دون أن ترالةةي تةةارة أخةةرى ،دون أن ترالةةي
وجةةةود َحةةة َّدين أدنةةةى وأقصةةةى وجةةةود َحةةة َّدين أدنةةةى وأقصةةةى
لكةةل لقوب ة فيمةةا لةةدا المةةادة لكةةل لقوب ة فيمةةا لةةدا المةةادة
( ،)11بالمخالفةةةةةةةةةة لمبةةةةةةةةةةدأ ( ،)11بالمخالفةةةةةةةةةة لمبةةةةةةةةةةدأ
التناسةةةةةةةةب بةةةةةةةةين الجةةةةةةةةرائم التناسةةةةةةةةب بةةةةةةةةين الجةةةةةةةةرائم
والعقوبات ،فضالً لةن كونهةا والعقوبات ،فضالً لةن كونهةا
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مشروع قانون

مشروع قانون

بشأن إجيار العقارات املبنية

بشأن إجيار األماكن وتنظيم

(املشروع األول-جملس النواب)

(املشروع الثاني -جملس الشورى)

العالقة بني املالك واملستأجر

مشروع قانون

بإصدار قانون إجيار العقارات
(املشروع الثالث  -احلكومة)

نصوص املواد

كما أقرها جملس النواب

توصية اللجنة والنص كما أقرته

تمثّةةةةةل قيةةةةةداً للةةةةةى الحريةةةةة

تمثّةةةةةل قيةةةةةداً للةةةةةى الحريةةةةة

اللجنة

الشخصةةةي (التعاقديةةة ) التةةةي الشخصةةةي (التعاقديةةة ) التةةةي
كفَلها الدستور والقانون.

كفَلها الدستور والقانون.

 .1تَ ْكفَةةةل أحكةةةام المسةةةؤولي

 .1تَ ْكفَةةةةل أحكةةةةام المسةةةةؤولي

ال َعقديةةةةةةةةةةةة والتقصةةةةةةةةةةةةيري

ال َعقدي والتقصيري ضةمانات

ضةةةمانات تنفيةةةذ االلتزا ةةةات تنفيةةةةذ االلتزا ةةةةات التعاقديةةةة
التعاقدية وفَة َرض الجةزاءات وفَةة َرض الجةةزاءات المناسةةب
المناسةةب فةةي حال ة اإلخةةالل في حال اإلخةالل أو اال تنةاع
أو اال تنةةاع لةةن تنفيةةذها ةةن لةةن تنفيةةذها ةةن قِبةةل أ ّ
ي ةةن
قِبةةةل أ ّ
ي ةةةن الطةةةرفين فةةةي الطةةرفين فةةي العقةةود الملز ة
العقةةةةةود الملز ةةةةة للجةةةةةانبين للجانبين و نهةا لقةد اإليجةار،
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مشروع قانون

مشروع قانون

بشأن إجيار العقارات املبنية

بشأن إجيار األماكن وتنظيم

(املشروع األول-جملس النواب)

(املشروع الثاني -جملس الشورى)

العالقة بني املالك واملستأجر

مشروع قانون

بإصدار قانون إجيار العقارات
(املشروع الثالث  -احلكومة)

نصوص املواد

كما أقرها جملس النواب

توصية اللجنة والنص كما أقرته
اللجنة

و نهةةا لقةةد اإليجةةار ،والتةةي والتةةةةي تتمثةةةةل فةةةةي الشةةةةرط
تتمثةةل فةةي الشةةرط الجزائةةي ،الجزائةةةةةي ،والتنفيةةةةةذ العينةةةةةي
والتنفيةةةذ العينةةةي لاللتةةةزام أو لاللتةةةةزام أو التنفيةةةةذ بمقابةةةةل،
التنفيةةذ بمقابةةل ،والفسةةخ ةةع والفسةخ ةع إلةةادة الحةال إلةةى
إلادة الحال إلى ا كان لليه

ةةةا كةةةان لليةةةه قبةةةل التعاقةةةد،

قبةةةةل التعاقةةةةد ،ولةةةةدم نفةةةةاذ ولدم نفةاذ التصةرف (التعاقةد
التصةةةةةةرف (التعاقةةةةةةد ةةةةةةن

ن الباطن) ،والتعةويض لةن

البةةةةاطن) ،والتعةةةةويض لةةةةن األخطةةةةةةاء الصةةةةةةادرة لةةةةةةن
األخطةةةةةةاء الصةةةةةةادرة لةةةةةةن المتعاقةةةةةةدَين أو ةةةةةةن الغيةةةةةةر
المتعاقةةةةةدَين أو ةةةةةن الغيةةةةةر التةةةةةابعين لهمةةةةةا فةةةةةي إطةةةةةار
التةةةةابعين لهمةةةةا فةةةةي إطةةةةار المسةةةةةةةةةةةةةةةؤولي العقديةةةةةةةةةةةةةةة
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مشروع قانون

مشروع قانون

بشأن إجيار العقارات املبنية

بشأن إجيار األماكن وتنظيم

(املشروع األول-جملس النواب)

(املشروع الثاني -جملس الشورى)

العالقة بني املالك واملستأجر

مشروع قانون

بإصدار قانون إجيار العقارات
(املشروع الثالث  -احلكومة)

نصوص املواد

كما أقرها جملس النواب

المسةةةةةةةةةةةةةةؤولي العقديةةةةةةةةةةةةةة

توصية اللجنة والنص كما أقرته
اللجنة

والتقصيري .

والتقصيري .
 .9اكتفةةةةاء القةةةةوانين المدنيةةةة

 .9اكتفةةةةاء القةةةةوانين المدنيةةةة

والتشريعات ال ُمنظضمة للعالقة

والتشريعات ال ُمنظضمة للعالقة

بةةةين المالةةةك والمسةةةتأجر فةةةي بةةةين المالةةةك والمسةةةتأجر فةةةي
الةةةةةدول العربيةةةةة والخليجيةةةةة

الةةةةةدول العربيةةةةة والخليجيةةةةة

واألجنبي ة المقارن ة  -ةةا لةةدا واألجنبي ة المقارن ة  -ةةا لةةدا
القةةةةةةانون اليمنةةةةةةي -بأحكةةةةةةام القةةةةةةانون اليمنةةةةةةي -بأحكةةةةةةام
المسؤولي المدنية للمتعاقةدين المسؤولي المدنية للمتعاقةدين
في حال اإلخالل بااللتزا ات في حال اإلخالل بااللتزا ات
ال َعقديةةةةةةةةة دون المسةةةةةةةةةؤولي
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ال َعقديةةةةةةةةة دون المسةةةةةةةةةؤولي

مشروع قانون

مشروع قانون

بشأن إجيار العقارات املبنية

بشأن إجيار األماكن وتنظيم

(املشروع األول-جملس النواب)

(املشروع الثاني -جملس الشورى)

العالقة بني املالك واملستأجر

مشروع قانون

بإصدار قانون إجيار العقارات
(املشروع الثالث  -احلكومة)

نصوص املواد

كما أقرها جملس النواب

توصية اللجنة والنص كما أقرته
اللجنة

الجنائيةةةة  ،فيمةةةةا لةةةةدا لقةةةةود الجنائيةةةة  ،فيمةةةةا لةةةةدا لقةةةةود
األ انةةةةة التةةةةةي ال يُعةةةةةد لقةةةةةد األ انةةةةة التةةةةةي ال يُعةةةةةد لقةةةةةد
اإليجار ن بينها.

اإليجار ن بينها.

 .9ح َّدد المشروع بقانون  .9ح َّدد المشروع بقانون
يعاد العمل بأحكا ه بعد

يعاد العمل بأحكا ه بعد

ضي ست أشهر ن تاريخ

ضي ست أشهر ن تاريخ

نشره في الجريدة الرسمي  ،نشره في الجريدة الرسمي ،
وقرَّر

دة انتقالي

النتهاء وقرَّر

دة انتقالي

النتهاء

العقود القائم للى المرسوم العقود القائم للى المرسوم
بقانون

رقم

( )6

لسن

بقانون رقم ( )6لسن 0691

 0691بشأن تعديل بعض بشأن تعديل بعض قوالد
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مشروع قانون

مشروع قانون

بشأن إجيار العقارات املبنية

بشأن إجيار األماكن وتنظيم

(املشروع األول-جملس النواب)

(املشروع الثاني -جملس الشورى)

العالقة بني املالك واملستأجر

مشروع قانون

بإصدار قانون إجيار العقارات
(املشروع الثالث  -احلكومة)

نصوص املواد

كما أقرها جملس النواب

قوالد اإليجار.

توصية اللجنة والنص كما أقرته
اللجنة

اإليجار.

مادة ()23

مادة ()23

 قةةةةرر المجلةةةةس الموافقةةةة

 -الموافق للى قرار جلس

للةةةةةةةى حةةةةةةةذف المةةةةةةةادة النوا
للمبررات سالف الذكر.

المادة للمبررات سالف الذكر.

مادة ()21

مادة ()21

 قةةةةرر المجلةةةةس الموافقةةةة

 -الموافق للى قرار جلس

للةةةةةةةى حةةةةةةةذف المةةةةةةةادة النوا
للمبررات سالف الذكر.
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بالموافق للى حذف

بالموافق للى حذف

المادة للمبررات سالف الذكر.

مشروع قانون

مشروع قانون

بشأن إجيار العقارات املبنية

بشأن إجيار األماكن وتنظيم

(املشروع األول-جملس النواب)

(املشروع الثاني -جملس الشورى)

العالقة بني املالك واملستأجر

مشروع قانون

بإصدار قانون إجيار العقارات
(املشروع الثالث  -احلكومة)

نصوص املواد

كما أقرها جملس النواب

توصية اللجنة والنص كما أقرته

مادة ()21

مادة ()21

 قةةةةرر المجلةةةةس الموافقةةةة

 -الموافقة للةةى قةةرار جلةةس

اللجنة

للةةةةةةةى حةةةةةةةذف المةةةةةةةادة النوا
للمبررات سالف الذكر.

المادة للمبررات سالف الذكر.

مادة ()29

مادة ()29

 قةةةةرر المجلةةةةس الموافقةةةة

 -الموافق للى قرار جلس

للةةةةةةةى حةةةةةةةذف المةةةةةةةادة النوا
للمبررات سالف الذكر.
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بالموافق للةى حةذف

بالموافق للى حذف

المادة للمبررات سالف الذكر.

مشروع قانون

مشروع قانون

بشأن إجيار العقارات املبنية

بشأن إجيار األماكن وتنظيم

(املشروع األول-جملس النواب)

(املشروع الثاني -جملس الشورى)

العالقة بني املالك واملستأجر

مشروع قانون

بإصدار قانون إجيار العقارات
(املشروع الثالث  -احلكومة)

نصوص املواد

كما أقرها جملس النواب

توصية اللجنة والنص كما أقرته

مادة ()22

مادة ()22

 قةةةةرر المجلةةةةس الموافقةةةة

 -الموافق للى قرار جلس

اللجنة

للةةةةةةةى حةةةةةةةذف المةةةةةةةادة النوا
للمبررات سالف الذكر.

المادة للمبررات سالف الذكر.

مادة ()22

مادة ()22

 قةةةةرر المجلةةةةس الموافقةةةة

 -الموافق للى قرار جلس

للةةةةةةةى حةةةةةةةذف المةةةةةةةادة النوا
للمبررات سالف الذكر.
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بالموافق للى حذف

بالموافق للى حذف

المادة للمبررات سالف الذكر.

مشروع قانون

مشروع قانون

بشأن إجيار العقارات املبنية

بشأن إجيار األماكن وتنظيم

(املشروع األول-جملس النواب)

(املشروع الثاني -جملس الشورى)

العالقة بني املالك واملستأجر

مشروع قانون

بإصدار قانون إجيار العقارات
(املشروع الثالث  -احلكومة)

نصوص املواد

كما أقرها جملس النواب

توصية اللجنة والنص كما أقرته

مادة محذوفة

مادة محذوفة

(من المشروع بقانون

(من المشروع بقانون

الثالث)

الثالث)

المادة ()31

المادة ()31

 قةةةةرر المجلةةةةس الموافقةةةة

 -الموافق للى قرار جلس

اللجنة

للةةةةةةةى حةةةةةةةذف المةةةةةةةادة النوا
للمبررات سالف الذكر.
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بالموافق للى حذف

المادة للمبررات سالف الذكر.

التاريخ  11 :أبريل 1101م

سعادة األستا  /مجعة حممد الكعبي

احملرتم

رئيــس جلنة املرافق العامة والبيئة

الموضوع :مشروع قانون بشأن إيجار العقارات المبنية (المعد في ضوء االقتراح
بقانون المقدم من مجلس النواب) ،ومشروع قانون بشأن إيجار األماكن وتنظيم
العالقة بين المالك والمستأجر (المعد في ضوء االقتراح بقانون المقدم من مجلس
الشورى) ،ومشروع قانون بإصدار قانون إيجار العقارات ،المرافق للمرسوم
الملكي رقم ( )34لسنة .2102

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،

بتاريخ  12أبريل 1122م  ،أرفق معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس
المجلس ،ضمن كتابه رقم ( 162ص ل ت ق /ف  3د  ،)2نسخة من مشروع
قانون بشأن إيجار العقارات المبنية (المعد في ضوء االقتراح بقانون المقدم من
مجلس النواب) ،ومشروع قانون بشأن إيجار األماكن وتنظيم العالقة بين المالك
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والمستأجر (المعد في ضوء االقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)،
ومشروع قانون بإصدار قانون إيجار العقارات ،المرافق للمرسوم الملكي رقم
( )34لسنة  ،2102إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ،وذلك لمناقشتها وإبداء
المالحظات عليها للجنة المرافق العامة والبيئة.
وبتاريخ  22أبريل 2103م ،عقدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية اجتماعهاا
التاسععع عشععر ،حياااط اتلعاات علاااى مشاااريع القااانونين الماااذكورة ،وذلااك بحضاااور
المستشار القانوني بالمجلس.

وانتهت اللجنة – بعد المداولة والنقاش – إلى المالحظات التالية:
 .0وجود شبه بعةدم الدسةتوري فةي المةادة ( )1ةن شةروع القةانون األول ،ذلةك
أنها تعطي جلس الوزراء االختصاص في تنظيم العالق بين ةالك األراضةي
والعقةةارات و سةةتأجريها ،وهةةو ةةا يخةةالف نةةص المةةادة (/6هةةـ) ةةن الدسةةتور
والتةةي تةةنص للةةى "يةةنظم القةةانون ،للةةى أسةةس اقتصةةادي  ،ةةع رالةةاة العدالة
االجتمالي  ،العالق بين الك األراضي والعقارات و ستأجريها".
 .1وجود شبه بعةدم الدسةتوري فةي البنةد (أ) ةن المةادة ( -9بعةد إلةادة التةرقيم)؛
وذلك لتعارضها ع بدأ حةق كفالة التقاضةي الةذي كفلةه الدسةتور ،حيةث ربةط
لدم تسجيل العقد بعدم قبول اللجن لنظر الدلاوى أو المنازلات الناشئ  ،وهةو
ةةا يتعةةارض ةةع ةةا تةةنص لليةةه المةةادة (/11و) "حةةق التقاضةةي كفةةول وفق ةـًا
للقانون".
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 .1وجةةود شةةبه بعةةدم الدسةةتوري فةةي الم ةادة ( )11ةةن المشةةروع بقةةانون الثالةةث؛
فإصةةدار نظةةام العمةةل واإلجةةراءات ال تةةدخل ضةةمن األ ةةور التةةي فيهةةا تفةةويض
تشريعي ،بل يجب أن تصدر بموجب قانون.
رأي اللجنة:
ترى اللجنة عدم سالمة مشروع قانون بشأن إيجار العقارات المبنية (المعد في
ضوء االقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) ،ومشروع قانون بشأن إيجار
األماكن وتنظيم العالقة بين المالك والمستأجر (المعد في ضوء االقتراح بقانون
المقدم من مجلس الشورى) ،ومشروع قانون بإصدار قانون إيجار العقارات،
المرافق للمرسوم الملكي رقم ( )34لسنة  ،2102من الناحية الدستورية وذلك
بالنسبة للمواد ( )1من مشروع القانون األول ،والبند (أ) من المادة ( -8بعد إعادة
الترقيم) ،والمادة ( )24من المشروع بقانون الثالط.

دالل جاسم الزايد
رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية
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