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 (1ملحق رقم )
 

التقرير التكميلي األول للجنة املرافق العامة 

والبيئة خبصوص مشروع قانون بشأن إجيار 

العقارات املبنية )املعد يف ضوء االقرتاح بقانون 

املقدم من جملس النواب(، ومشروع قانون بشأن 

إجيار األماكن وتنظيم العالقة بني املالك 

 واملستأجر )املعد يف ضوء االقرتاح بقانون املقدم

من جملس الشورى(، ومشروع قانون بإصدار 

قانون إجيار العقارات، املرافق للمرسوم امللكي 

ومواصلة مناقشة باقي م، 2102( لسنة 34رقم )

( : 6، 5مواد مشروع القانون "ابتداًء من املادتني )

 ( بعد إعادة الرتقيم".9املادة )
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 م1122مايو  12التاريخ: 

 

 للجنة املرافق العامة والبيئة  التكميلي األولالتقرير 

بعد إعادة الترقيم(،  – 7بعد إعادة الترقيم (، واملادة ) – 6(، واملادة )3املادة )حول 
بعد إعادة الترقيم( من مشروع قانون بشأن إجيار العقارات املبنية )املعد  – 8واملادة )

االقتراح بقانون املقدم من جملس النواب(، ومشروع قانون بشأن إجيار يف ضوء 
األماكن وتنظيم العالقة بني املالك واملستأجر )املعد يف ضوء االقتراح بقانون املقدم من 

جملس الشورى(، ومشروع قانون بإصدار قانون إجيار العقارات، املرافق للمرسوم 
 .1121( لسنة 23امللكي رقم )

 من الفصل التشريعي الثالث الرابعقاد العادي دور االنع
      

 مقدمة:

استلمت جلنة املرافق العامة والبيئة كتاا  معاار يسايل  لال ال ا ي                            
م، ما  دوي انععاااد   1124 ماي  12( املؤيخ يف 4د 3ص ل م   / ف 999يقم ) 

       العادي الرابع م  الفصل الت ريعي الثالث والذي مت مب جبه تكليا  اللنناة باياساة   
       بعاا إعاادة التارقيم(،     – 7بعا إعادة الترقيم (، واملاادة )  – 6(، واملادة )3املادة )
ت املبنية )املعاا يف  بعا إعادة الترقيم( م  م روع قاع ن ب أن إجياي العاايا – 8واملادة )
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ض ء انقتراح بااع ن املاام م   لل الن ا (، وم روع قاع ن ب أن إجيااي اممااك    
وتنظيم العالقة بني املالك واملستأجر )املعا يف ض ء انقتراح بااع ن املاام ما   لال   
ال  ي (، وم روع قاع ن بإصااي قاع ن إجياي العاايات، املرافق للمرس م امللكي يقام  

 وإبااء املالحظات، وإعااد تارير يتضم  يأي .، على أن تتم دياستهم1121لسنة  (43)
 ؛ ليتم عرضه على اجمللل.اللننة ب أهنم

 أواًل: إجراءات اللجنة:

 لتنفيذ التكلي  املذك ي أعاله قامت اللننة باإلجراءات التالية:

            بعاا إعاادة التارقيم (،     – 6(، واملاادة ) 3املاادة ) كال ما     تاايست اللننة -
الثالاث  يف اجتماعها ، بعا إعادة الترقيم( – 8بعا إعادة الترقيم(، واملادة ) – 7واملادة )
 .م1124ماي   11بتاييخ  والع ري 

 
وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف، حيث حضر شارك يف اجتماع اللجنة  -

 كل من:
 

 وال ؤون اإلسالمية واموقاف. . معار ال يخ خالا ب  علي آل خليفة      وزير العال2

 . السياا خالاا حسا  عنااجي     وكيل وزاية العال وال ؤون اإلسالمية واموقاف.1

 

 

 شارك يف اجتماع اللجنة من األمانة العامة : -
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 ل ؤون اللنان.املست اي الااع ين  الاكتا ي حمماا عبااهلل الاليمي  -

 املست اي الااع ين ل ؤون اللنان. ا مره نا  محيااذ حمساامست -

 

 ة خولة حسن هاشمالسـيد اللننة ت ىل أماعة سر. 
 

 :وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف: رأي ـًاثاني

وزير العال وال ؤون اإلسالمية واموقاف على أمهية ت ثيق التعااون   معارأكاَّاا      
 الااسم بني السلطتني التنفيذية والت ريعية والذي يهاف إىل دعم املصلحة العليا للمملكة، 

 تنظيم لاطاعتسنيل عا د اإلجياي ه  عملية  اهلاف امساسي م  نأ، معار ال زيروبّي  
،  ادًا على أمهية وج د اآللية اليت تانظم تلاك العملياة   ميف مملكة البحري   اإلجيايات

قا قامت وبالتنسيق مع وزاية شاؤون البلاايات    -يف هذا الصاد–وأضاف أن ال زاية 
والتخطيط العمراين بإع اء مكتبًا لتسنيل عا د اإلجيايات يف كل م  البلايات اخلمال  
وذلك بغية ختفي  العبء ع  الاضاء وللتسهيل على امل اطنني مبا ي فر ال قت واجلها فيما 

إلجياي، مضيفًا أن هذا اإلجراء سيمكنهم يتعلق بعملية استكمال إجراءات تسنيل عا د ا
الكتروعيًا وذلك ملزياًا م  التسهيل، وأشاي معالياه إىل أن الرسا م   التسنيل  نحاًا م  

املستحاة على تسنيل عا د اإلجياي هي يف واقع اممر  رد يس م يمزية تتراوح بني ديناي 
 واحا ومخسة دعاعري كحا أقصى.

الاعاو  أو املنازعات الناشئة ع  عا د اإلجياي غري املسنلة  أما فيما يتعلق مب ض ع مساع
دع   املنازعات أمام اللنناة  سيترتب على عام التسنيل عام مساع  أعه إىلأكّا معاليه 

تسنيل تلك العا د، م ريًا إىل أن اعاضاء الفترة احملادة ن يعين بالضروية ولة إن بعا ؤاملس
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قا ُتن أ بني الطرفني فيما يتعلق بالعا د املسنلة بعاا  عام مساع اللننة للمنازعات اليت 
اعاضاء تلك الفترة، وأبا  معاليه أمهية النص على فترة حمادة لضمان عام التراخاي يف  
استكمال إجراءات التسنيل مضيفًا أن عملية التسنيل جاًا بسيطة وليست ت ثياًا، وأشاي 

اع ن املذك ي، وتااي أمهياة صااويه يف   ال زاية إذ تااي أمهية م روع الامعاليه إىل أن 
الساباة وذلك بامل افاة على قراي  لل النا ا   أسرع وقت ممك ، تؤيا ت صية اللننة 

 ب أن امل اد املذك ية، واممر يع د إىل قراي اجمللل.

ـًا  : رأي اللجنـة:ثالث

بعا إعادة الترقيم (، واملاادة   – 6(، واملادة )3املادة )كل م   أعادت اللننة دياسة     
حيث تبادل السادة أعضااء  بعا إعادة الترقيم(  – 8بعا إعادة الترقيم(، واملادة ) – 7)

 واملست ايي  الااع عيني ل ؤون اللنان، وزير العال معاراللننة وجهات النظر ب أهنا مع 
 بل بعض أصحا  السعادة أعضاء اجمللل. يف ض ء ما أثري م  وجهات عظر ب أهنا م  ق

وتر  اللننة أعه مما ن شك فيه أن عاا اإلجياي ه  عاا على جاعب كبري م  اممهية، إذا 
يعمل على تنظيم العالقة بني املؤجر واملستأجر وحفظ حا ق كال الطرفني علاى حاا    

، وباامخص أن  س اء، وعليه كان لزامًا على امل رع تانني عملية تسنيل عا د اإلجيااي 
عظام تسنيل العا د معم ل به حاليًا يف العايا م  دول  لل التعاون كاإلمايات العربية 
املتحاة، كما أن اعتماد هذا النظام سيمك  اململكة مستاباًل م  إع اء قاعااة بياعاات   

الكهاا  باإلضاافة إىل معل ماات ختاتص مب   املخصصة لإلجياي كافة العاايات الااسمة ول
يسهم يف تنظيم العملية م  عاحية معرفة املستأجري  وانلتزامات املالياة  مبا ها، ومستأجري

اليت جيب عليهم دفعها يف حال اعتهاء عاا التأجري أو اخلروج م  املاب  مثال فا اتري    
، باإلضاافة إىل أمهيتاه   ع  املستأجر اجلاياا  ُتاطعالكهرباء، حىت ن يتضري املالك ون 

 بانعتبايات اممنية مبا يعزز ثاة املستثمري  لالستثماي يف اململكة.الكرب  فيما يتعلق 
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أما فيما يتعلق مبا أثري م  بعض السادة أعضاء اجمللل م  التخ ف م  عام مساع اللنناة  
للاعاو  أو املنازعات الناشئة ع  عاا اإلجياي غري املسّنل، فإن اللننة تت افق ماع يأي  

لى أن اللننة ستباشر النظر يف تلك الاضايا حال استكمال معار وزير العال الذي أكّا ع
( م  امل روع هي ماة تنظيمية 3إجراءات تسنيل عا د اإلجياي، وإن املاة احملادة باملادة )

ون يترتب عليها أي جزاء، ون تؤدي إىل إسااط حق أطراف العااا بالتسانيل بعاا    
 اعتهاسها.

التمسك بارايها السابق، الااضي بامل افاة علاى  واستنادًا إىل كل ما سبق ت صي اللننة ب
بعا إعادة الترقيم (، واملاادة   – 6(، واملادة )3املادة )ب أن كل م  قراي  لل الن ا  

 .بعا إعادة الترقيم( – 8واملادة ) بعا إعادة الترقيم(، –7)

 

ـًا  :واالحتياطي: اختيار مقرري املوضوع األصلي رابع

 ( م  الالسحة الااخلية؛ فاا اتفات اللننة على اختياي كل م :39لنص املادة ) إعماًن

ـًا.  فــؤاد أمحد احلاجيسعادة األستاذ  .2  مقرًرا أصلي
 مقرًرا احتياطًيا.  حممـد حسـن باقرسعادة األستاذ   .1

 

ـًا  : توصية اللجنة:خامس

        (، واملاادة  3املاادة )  بالتمسك بت صيتها الساباة بامل افاة علاى ت صي اللننة 
بعاا إعاادة    – 8بعا إعادة الترقيم(، واملادة ) – 7بعا إعادة الترقيم (، واملادة ) – 6)

الترقيم( م  م روع قاع ن ب أن إجياي العاايات املبنية )املعا يف ض ء انقتراح باااع ن  
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لعالقة بني املالك املاام م   لل الن ا (، وم روع قاع ن ب أن إجياي امماك  وتنظيم ا
واملستأجر )املعا يف ض ء انقتراح بااع ن املاام م   لل ال  ي (، وم روع قااع ن  

وذلاك  ؛ 1121( لسنة 43بإصااي قاع ن إجياي العاايات، املرافق للمرس م امللكي يقم )
 .على النح  ال ايد يف اجلاول املرفق

 

واختاذ ما ترونه بشأنه،،،واألمر معروض على جملسكم املوقر للتفضل بالنظر   

      

 

 

 مجعة حممد الكعيب                     فؤاد أمحد احلاجي          

 رئيس جلنة املرافق العامة والبيئة          نائب رئيس جلنة املرافق العامة والبيئة
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مشروع قانون بشأن إيجار العقارات المبنية )المعد في ضوء االقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب(، ومشروع قانون بشأن إيجار 

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

 2102( لسنة 34إيجار العقارات، المرافق للمرسوم الملكي رقم )

 مشروع قانون 
 بشأن إجيار العقارات املبنية

 
 (جملس النواب-ل)املشروع األو

 مشروع قانون
بشأن إجيار األماكن وتنظيم 

 واملستأجر العالقة بني املالك
 (جملس الشورى -)املشروع الثاني

 مشروع قانون 
 بإصدار قانون إجيار العقارات

 
 (احلكومة - )املشروع الثالث

 
 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب

 
 

والنص كما أقرته لجنة التوصية 
 اللجنة

 
 (4المادة )

 

 

 

 

 

 

 

 (4)المادة 

 

 

 

 

 

 

 

 (4مادة )

 

 

 

 

 

 

 

 (4المادة )

قرر ا مجلس ررم مجلةمعلرر    رر  

مجلررررررر ور تلررررررر   او  عرررررررر  

( مع )الثالثمجلش  ع بل نةن 

إ رر ور ارره  عل    رر  مج  ررة 

 مجةماو أون ه.

 

 نَص المادة بعد التعديل:

 (4المادة )

مجلةمعلر    رر  قرر ما مس ررم  -

  رر  مجلرر ور   جلةمعلرر ب مج ررةم 

تلررررر   او  عررررر  مجلشررررر  ع 

( مرررع إ ررر ور )الثالثثثثبلررر نةن 

ارره  عل    رر  مج  ررة مجررةماو 

 أون ه.

 نَص المادة بعد التعديل:
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 مشروع قانون 
 بشأن إجيار العقارات املبنية

 
 (جملس النواب-ل)املشروع األو

 مشروع قانون
بشأن إجيار األماكن وتنظيم 

 واملستأجر العالقة بني املالك
 (جملس الشورى -)املشروع الثاني

 مشروع قانون 
 بإصدار قانون إجيار العقارات

 
 (احلكومة - )املشروع الثالث

 
 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب

 
 

والنص كما أقرته لجنة التوصية 
 اللجنة

 
 

م عب ًام من ت ايخ مجعلل 

بأحك م هذم مجل نةن، تب م 

تع ب ، تل   لةو مإليس ا 

يسب ت  ي   لةو 

مإليس ام  مجل ئل   قت 

مجعلل بلذم مجل نةن إن ت نت 

  ه  م  ار.

 يسةز ج لسعأج  إثب   

 مقع  مجعأجه   جلهع ش  ط 

 مجعلد بك ع  ط ق مإلثب  .

 

ال تس ي أحك م هذم مجل نةن 

:    

مجلس تن مجع  تشغل بسبب  .1

 مجعلل.

 مألامض  مجزام ه . .2

 مألامض  مجفض ء. .1

مجشلق  مجغ ف مجع  تؤج   .1

 مف  ش .

مجلب ن  مجع  يعم تأجه ه   .1

بلدف مالسعثل ا  ن 

 

تب م  لةو مإليس ا مجخ ضع  

ألحك م هذم مجل نةن تع ب ، 

 يسب تسسهل هذه مجعلةو 

ب جلكعب خالل ثالث  أشل  

 من ت ايخ إب ممل .

 يس ي مج كم مجخ ص 

 ب جعسسهل     مجعلةو مجل ئل ،

عإذم ت نت هذه مجعلةو  ه   

م  ار  جب ت  ي ه ، 

     مجلؤج  تسسه ل  خالل 

 

تبثثثثثثثرم يقثثثثثثثود ا يجثثثثثثثار  .أ 

الخاضعة ألحكام هذا القثانون 

كتابثثثةو، ويجثثثل تسثثثجيل تلثثثك 

العقثثثثثود وأي تعثثثثثديل ي ثثثثثرأ 

يليهثثا بالمكتثثل شثثال   ثثثهر 

مثثن تثثارير إبرامهثثا، ويجثثثل 

تحرير يقود ا يجثار القاممثة 

وقثثثثثم العمثثثثثل بأحكثثثثثام هثثثثثذا 

القثثثثثثثانون إن كانثثثثثثثم  يثثثثثثثر 

رة وتسجيلها شال  سثتة  محرَّ

 

تبثثثثثرم يقثثثثثود ا يجثثثثثثار  .أ 

الخاضعة ألحكام هذا القثانون 

كتابثثثةو، ويجثثثل تسثثثجيل تلثثثك 

العقثثثثثود وأي تعثثثثثديل ي ثثثثثرأ 

يليهثثا بالمكتثثل شثثال   ثثثهر 

مثثن تثثارير إبرامهثثا، ويجثثثل 

تحرير يقود ا يجثار القاممثة 

وقثثثثثم العمثثثثثل بأحكثثثثثام هثثثثثذا 

القثثثثثثثانون إن كانثثثثثثثم  يثثثثثثثر 

رة وتسجيلها شال  سثتة  محرَّ
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 مشروع قانون 
 بشأن إجيار العقارات املبنية

 
 (جملس النواب-ل)املشروع األو

 مشروع قانون
بشأن إجيار األماكن وتنظيم 

 واملستأجر العالقة بني املالك
 (جملس الشورى -)املشروع الثاني

 مشروع قانون 
 بإصدار قانون إجيار العقارات

 
 (احلكومة - )املشروع الثالث

 
 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب

 
 

والنص كما أقرته لجنة التوصية 
 اللجنة

 
 يسب ع  جلهع مج  ال  

تةثهق  لد مإليس ا اسلهً  

بلكعب مجعةثهق بةزمار مجعدل 

  مجشئةن مإلسالمه .

 ط يق إ  ور تأجه ه .

مجلبررررررررر ن  مجعررررررررر  يرررررررررعم  .6

مسررررررعئس اه  ج  رررررر م  

 مجف دقه   مجسه حه .

ت ايخ مجعلل بلذم  س   من

 مجل نةن.

 يسرررررةز ج لسرررررعأج  إثبررررر   

 مقعررر  مجعرررأجه  بك عررر  طررر ق 

 مإلثب  .

 أ هر من تارير العمل به.

 

يجثثثثثثوت إابثثثثثثات واقعثثثثثثة  .ب 

التثثثثثثأجير بكافثثثثثثة  ثثثثثثر  

 ا ابات.

 أ هر من تارير العمل به.

 

يجثثثثثثوت إابثثثثثثات واقعثثثثثثة  -ب

 التأجير بكافة  ر  ا ابات.

 

 

 (6المادة )

 

 

 

 

 

 (6مادة )

 

 

 

 الفصل الثالث

 المؤجر إلتزامات

 (6مادة )

 

 

 

 الفصل الثالث

 تسجيل يقد ا يجار

 ( 6المادة )

 )بعد إيادة الترقيم(

ق ا مجلس م مجلةمعل       -

مجل ور تل   او  ع  

 الفصل الثالث

 تسجيل يقد ا يجار

 ( 6المادة )

 )بعد إيادة الترقيم(

مجلةمعل      ق ما مس م  -

    مجل ور   جلةمعل ب مج ةم 
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 مشروع قانون 
 بشأن إجيار العقارات املبنية

 
 (جملس النواب-ل)املشروع األو

 مشروع قانون
بشأن إجيار األماكن وتنظيم 

 واملستأجر العالقة بني املالك
 (جملس الشورى -)املشروع الثاني

 مشروع قانون 
 بإصدار قانون إجيار العقارات

 
 (احلكومة - )املشروع الثالث

 
 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب

 
 

والنص كما أقرته لجنة التوصية 
 اللجنة

 
 

 

 

 

إذم ت نت مجعهن مجلؤج ر 

 م  ل تل   قت مجعس هم ع  

ح ج  ال تص ح معل  السعهف ء 

مجل فع  مجللصةور، أ  إذم 

نلصت هذه مجل فع  نلًص  

تبهً م، ج ز ج لسعأج  ط ب 

عسخ مجعلد أ  إنل ص مألج ر 

 

 

 

 

إذم ُ لد مإليس ا و ن متف ق 

    مدر، أ  ُ لد جلدر  ه  

معه  ، أ  تعذا إثب   مدته 

مجلد  ر، م عب  مإليس ا 

م علًدم ج فع ر مجلعه   جدعع 

 مألج ر.

 إذم جم يعفق مجلعع قدمن     

 

 

 

 

ي عزم مجلؤج  بأن يس م 

مجلسعأج  مجعهن مجلؤج ر ع  

  ح ج  تص ح معل  ألن تف  بل

أ د  جه من م فع ،  علً  جل  

تم مالتف ق   هه أ  جطبهع  

 مجعهن مجلؤج ر.

عإذم ثبت أن مجعهن مجلؤج ر 

( مع الثالثمجلش  ع بل نةن )

إ  ور اه  عل      مج  ة 

 مجةماو أون ه.

  

 

 بعد التعديل: نَص المادة

تنشئ الوتارة باالتفا   . أ

مع الوتارة المعنية 

بشؤون البلديات مكتباو أو 

أكثر في كل بلدية يسمى 

"مكتل تسجيل يقود 

تل   او  ع  مجلش  ع 

،  مجلةمعل  (الثالثبل نةن )

    ق ما مس م مج ةم  

    مج  ة إ  ور اه  عل  ب

 مجةماو أون ه.

 نَص المادة بعد التعديل:

تنشئ الوتارة باالتفا   . أ

مع الوتارة المعنية بشؤون 

أو أكثر في كل البلديات مكتباو 

تسجيل  بلدية يسمى "مكتل

يقود إيجار العقارات" 
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 مشروع قانون 
 بشأن إجيار العقارات املبنية

 
 (جملس النواب-ل)املشروع األو

 مشروع قانون
بشأن إجيار األماكن وتنظيم 

 واملستأجر العالقة بني املالك
 (جملس الشورى -)املشروع الثاني

 مشروع قانون 
 بإصدار قانون إجيار العقارات

 
 (احلكومة - )املشروع الثالث

 
 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب

 
 

والنص كما أقرته لجنة التوصية 
 اللجنة

 
 مجل فع . بلدا م  نلص من

 

ملدما مألج ر أ      تهفه  

تلدي ه ، أ  تعذا إثب   

م عب ا أج ر  ملدماه ،  جب

مجلثل،  ي م   ع  تلدي  

أج ر مجلثل جلهع مجع  ا  

مجالزم  جذجك ت  ج  مجعهن 

مجلؤج ر  مس حعل   أج ر 

 مجلس تن مجس ئدر ع  م طلعل .

 

 

ت نت  قت مجعس هم ع  ح ج  

ال تص ح معل  السعهف ء 

مجل فع  مجللصةور، أ  إذم 

نلصت هذه مجل فع  نلًص  

تبهً م، أ  ت نت مجعهن 

مجلؤج ر تع   ا   

مجلسعأج  أ  من يعهشةن معه 

أ  مسعخدمهه أ   ل جه جخط  

جسهم، ج ز ج لسعأج  أن 

يط ب من مج س   عسخ مجعلد 

 أ  إنل ص مألج ر بلدا م 

إيجار العقارات" يختص 

بتسجيل يقود إيجار 

العقارات الخاضعة ألحكام 

هذا القانون وأي تعديل 

ي رأ يليها، وإيداد 

 السجالت الالتمة لذلك.

 

بنظثثثثثثام العمثثثثثثل يصثثثثثثدر   . ب

بالمكتثثثثثثثثل وإجثثثثثثثثراءات 

التسثثثثثثثجيل قثثثثثثثرار مثثثثثثثن 

 الوتير.

يختص بتسجيل يقود إيجار 

العقارات الخاضعة ألحكام 

هذا القانون وأي تعديل ي رأ 

السجالت  يليها، وإيداد

 الالتمة لذلك.

 

 

يصثثثثثثثدر بنظثثثثثثثام العمثثثثثثثل  . ب

بالمكتثثثثثثثثل وإجثثثثثثثثراءات 

التسثثثثثثثجيل قثثثثثثثرار مثثثثثثثن 

 الوتير.
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 مشروع قانون 
 بشأن إجيار العقارات املبنية

 
 (جملس النواب-ل)املشروع األو

 مشروع قانون
بشأن إجيار األماكن وتنظيم 

 واملستأجر العالقة بني املالك
 (جملس الشورى -)املشروع الثاني

 مشروع قانون 
 بإصدار قانون إجيار العقارات

 
 (احلكومة - )املشروع الثالث

 
 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب

 
 

والنص كما أقرته لجنة التوصية 
 اللجنة

 
نلص من مجل فع ،  ذجك بعد 

إنذما مجلؤج  بعالع  مج لص 

 أ  إاالح مجعهب.

 

 

 

 

 

 

 

 (7المادة )

 

 

 

 

 

 (7مادة )

 

 

 

 

 

 (7مادة )

 

 

 

 

 

 (7المادة )

 )بعد إيادة الترقيم(

ق ا مجلس م مجلةمعل      

مجل ور تل   او  ع  

مجلش  ع بل نةن مع إ  ور 

اه  عل      مج  ة مجةماو 

 (7المادة )

 )بعد إيادة الترقيم(

مجلةمعل      ق ما مس م  -

ل ور     مج  جلةمعل مج ةم  ب

تل   او  ع  مجلش  ع 

،  مجلةمعل      ق ما بل نةن
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 مشروع قانون 
 بشأن إجيار العقارات املبنية

 
 (جملس النواب-ل)املشروع األو

 مشروع قانون
بشأن إجيار األماكن وتنظيم 

 واملستأجر العالقة بني املالك
 (جملس الشورى -)املشروع الثاني

 مشروع قانون 
 بإصدار قانون إجيار العقارات

 
 (احلكومة - )املشروع الثالث

 
 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب

 
 

والنص كما أقرته لجنة التوصية 
 اللجنة

 
 

 

 

    مجلؤج  أن يععلد مجعهن 

مجلؤج ر ب جصه ن  جعبل  

ا ج   جالنعف ع،  أن يلةم 

أث  ء مدر مإليس ا بسلهع 

مجع مهل   مجض  اي  و ن 

مجع مهل   مجعأجه ي ، م  جم 

 مالتف ق بغه  ذجك. يلض  

 

 

 

 

 لةو مإليس ا مجع  تب م بعد 

مجعلل بأحك م هذم مجل نةن 

يسب أن تكةن ث بع  ب جكع ب ، 

 مع ذجك يسةز ج لؤج  

 ج لسعأج  إثب    لد 

مإليس ا  ت ع  ش  طه إذم 

 جد  تع ب  من أي من 

مجط عهن تفهد ذجك، أم  مجعلةو 

 

 

 

إذم حدو ع   لد مإليس ا 

مس ح  مجعهن مجلؤج ر، ت ن 

مجلؤج  ض م ً  نلص هذه 

مجلس ح  ب سب م  يلض  به 

مجع ف، م  جم يعفق      ه  

ذجك،     أنه ال يسةز 

ج لشع ي أن يط ب عسخ مجعلد 

ج لص ع  مجعهن مجلؤج ر إال 

 أون ه.

  

 

 نَص المادة بعد التعديل:

يصثثثثثدر بتحديثثثثثثد ف ثثثثثثات  .أ 

الرسثثثثوم المسثثثثتحقة يلثثثثى 

تسثثجيل يقثثود ا يجثثار وأي 

تعديل ي رأ يليهثا قثرار مثن 

الثثوتير بعثثد موافقثثة مجلثثس 

الثثوتراء، وكلثثك بمثثا ال يقثثل 

يثثثن دينثثثار واحثثثد وال يزيثثثد 

إ  ور مس م مج ةم  ب

اه  عل      مج  ة مجةماو 

 أون ه.

 نَص المادة بعد التعديل:

يصثثثثثثدر بتحديثثثثثثد ف ثثثثثثات  .أ 

الرسثثثثثوم المسثثثثثتحقة يلثثثثثى 

تسثثثجيل يقثثثود ا يجثثثار وأي 

تعثثديل ي ثثرأ يليهثثا قثثرار مثثن 

الثثوتير بعثثد موافقثثة مجلثثس 

الثثثوتراء، وكلثثثك بمثثثا ال يقثثثل 

يثثثن دينثثثار واحثثثد وال يزيثثثد 
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 مشروع قانون 
 بشأن إجيار العقارات املبنية

 
 (جملس النواب-ل)املشروع األو

 مشروع قانون
بشأن إجيار األماكن وتنظيم 

 واملستأجر العالقة بني املالك
 (جملس الشورى -)املشروع الثاني

 مشروع قانون 
 بإصدار قانون إجيار العقارات

 
 (احلكومة - )املشروع الثالث

 
 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب

 
 

والنص كما أقرته لجنة التوصية 
 اللجنة

 
مجل نةن، مجلب م  قبل نف ذ هذم 

عهسةز إثب تل  حسب مجلةم د 

مجع  ت نت س اي   قت 

 إب ممل .

 

 

إذم أثبت أن هذم مج لص من 

مجسس م  ب هث أنه جة ت ن 

 مجعلد.يع له جل  أتم 

يلثثثى شمسثثثة دنثثثانير للعثثثين 

المثثثؤجرة ل ثثثرن السثثثكنى، 

وال يقثثل يثثن شمسثثة دنثثانير 

وال يزيد يلى يشثرة دنثانير 

 ألشرى.لأل ران ا

 

 

يكون التسجيل يلى نفقة  .ب 

المثثثثثؤجر، وفثثثثثي حالثثثثثة 

امتنايثثه، للمسثثتأجر بعثثد 

إش ثثثثارت بكتثثثثاب مسثثثثجل 

شمسثثثة دنثثثانير للعثثثين يلثثثى 

المثثثثؤجرة ل ثثثثرن السثثثثكنى، 

وال يقثثثل يثثثن شمسثثثة دنثثثانير 

وال يزيثثد يلثثى يشثثرة دنثثانير 

 لأل ران األشرى.

 

 

يكون التسجيل يلى نفقة  .ب 

المثثثثثؤجر، وفثثثثثي حالثثثثثة 

امتنايثثه، للمسثثتأجر بعثثد 

إش ثثثثارت بكتثثثثاب مسثثثثجل 
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 مشروع قانون 
 بشأن إجيار العقارات املبنية

 
 (جملس النواب-ل)املشروع األو

 مشروع قانون
بشأن إجيار األماكن وتنظيم 

 واملستأجر العالقة بني املالك
 (جملس الشورى -)املشروع الثاني

 مشروع قانون 
 بإصدار قانون إجيار العقارات

 
 (احلكومة - )املشروع الثالث

 
 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب

 
 

والنص كما أقرته لجنة التوصية 
 اللجنة

 
بعلثثثثم الوصثثثثو  تسثثثثجيل 

العقثثد وشصثثم الَرسثثم مثثن 

 األجرة.

 

 

 

بعلثثثثم الوصثثثثو  تسثثثثجيل 

العقثثد وشصثثم الَرسثثم مثثن 

 األجرة.

 

 (8المادة )

 

 

 

 

 (8مادة )

 

 

 

 

 (8مادة )

 

 

 

 

 ( 8المادة )

 )بعد إيادة الترقيم(

ق ا مجلس م مجلةمعل      

مجل ور تل   او  ع  

مع )مجث جث( مجلش  ع بل نةن 

 ( 8المادة )

 )بعد إيادة الترقيم(

مجلةمعل      ق ما مس م  -

 جلةمعل      مجل ور مج ةم  ب

تل   او  ع  مجلش  ع 
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 مشروع قانون 
 بشأن إجيار العقارات املبنية

 
 (جملس النواب-ل)املشروع األو

 مشروع قانون
بشأن إجيار األماكن وتنظيم 

 واملستأجر العالقة بني املالك
 (جملس الشورى -)املشروع الثاني

 مشروع قانون 
 بإصدار قانون إجيار العقارات

 
 (احلكومة - )املشروع الثالث

 
 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب

 
 

والنص كما أقرته لجنة التوصية 
 اللجنة

 
 

 

 

 

 

إذم تأخ  مجلؤج  بعد إ ذماه 

 ن مجله م بع فهذ مالجعزمم   

مجلبه   ع  مجل ور مجس بل ، أ  

ع  ح ج  تعذا مالتص ل به، 

ج ز ج لسعأج  أن ي صل 

    إذن من مجل كل  

 

 

 

 

 

إذم تعدو مجلسعأج  ن جعهن 

 محدر، عُضل من سبق م لم 

إج   ضع يده   هل  بد ن 

 ش، عإذم ت ن أحدهم قد 

أثبت ت ايخ  لده  هة حسن 

مج ه  قبل أن يضع مسعأج  

 

 

 

 

 

إذم تبهن أن مس ح  مجعهن  -أ 

مجلؤج ر تزيد     م  حدو 

ع   لد مإليس ا،  ت نت 

مألج ر ملدار ب جةحدر، عإن 

ت نت مجعهن مجلؤج ر ق ب   

ج علسهم ت نت مجزي ور ج لؤج  

إ  ور اه  عل      مج  ة 

 و أون ه.مجةما

 

 

 التعديل:نص المادة بعد 

ال تقبل اللجنة الدياوى أو  .أ 

المناتيات النا  ة ين يقد 

ل.  ا يجار  ير المسجَّ

يجوت توايق يقد ا يجار،  .ب 

وفي هذت الحالثة يكثون العقثد 

المواَّثثثثثثثثق مثثثثثثثثن السثثثثثثثثندات 

)مجث جث(،  مجلةمعل  بل نةن 

    ق ما مس م مج ةم  

إ  ور اه  عل      مج  ة ب

 و أون ه.مجةما

 المادة بعد التعديل:نص 

ال تقبثثثثثل اللجنثثثثثة الثثثثثدياوى . أ

أو المناتيثثثثات النا ثثثثث ة يثثثثثن 

ل.  يقد ا يجار  ير المسجَّ

يجثثثثثثثوت توايثثثثثثثق يقثثثثثثثد ب. 

ا يجثثثار، وفثثثي هثثثذت الحالثثثة 

يكثثثثون العقثثثثد المواَّثثثثق مثثثثن 
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 مشروع قانون 
 بشأن إجيار العقارات املبنية

 
 (جملس النواب-ل)املشروع األو

 مشروع قانون
بشأن إجيار األماكن وتنظيم 

 واملستأجر العالقة بني املالك
 (جملس الشورى -)املشروع الثاني

 مشروع قانون 
 بإصدار قانون إجيار العقارات

 
 (احلكومة - )املشروع الثالث

 
 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب

 
 

والنص كما أقرته لجنة التوصية 
 اللجنة

 
إلج مء ذجك ب فسه  مقعط ع 

م  أنفله من مألج ر،  ذجك 

مع  دم مإلخالل ب له ع  

ط ب مجفسخ أ  إنل ص 

نلص من  مألج ر بلدا م 

 مالنعف ع.

 

 آخ  يده ع نه هة مجذي يفضل.

 

م  جم ي  مجلسعأج  أخذه  بل  

يل ب ل  من مألج ر.  إن ت نت 

مجعهن مجلؤج ر  ه  ق ب   

ج علسهم،  جب     

ن يدعع أج ر مجلسعأج  أ

مجزي ور م  جم تكن جسهل  

عهسةز جه أن يط ب عسخ 

 مجعلد.

عإذم ت نت مألجر ر ملردار   -  

جل رر   محرردر، تكررةن مجزيرر ور 

ج لسرعأج  مر  جرم تكرن مجزيرر ور 

الرسثثثثثثمية القابلثثثثثثة للتنفيثثثثثثذ 

الجبثثثثثثثثري وفقوثثثثثثثثا لقثثثثثثثثانون 

المرافعثثثثثثثثثثثثثثات المدنيثثثثثثثثثثثثثثة 

والتجاريثثثة، ويحثثثق للمثثثؤجر 

المثؤجرة ينثد استرداد العين 

انتهثثثثثاء مثثثثثدة العقثثثثثد تحثثثثثم 

إ ثثثثثثرا  قاضثثثثثثي محكمثثثثثثة 

 التنفيذ.

السثثثثندات الرسثثثثمية القابلثثثثة 

للتنفيثثذ الجبثثري وفقوثثا لقثثانون 

المرافعثثثثثثثثثثثثثثات المدنيثثثثثثثثثثثثثثة 

والتجاريثثثة، ويحثثثق للمثثثؤجر 

استرداد العين المثؤجرة ينثد 

انتهثثثثثاء مثثثثثدة العقثثثثثد تحثثثثثم 

إ ثثثثثثرا  قاضثثثثثثي محكمثثثثثثة 

 التنفيذ.
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 مشروع قانون 
 بشأن إجيار العقارات املبنية

 
 (جملس النواب-ل)املشروع األو

 مشروع قانون
بشأن إجيار األماكن وتنظيم 

 واملستأجر العالقة بني املالك
 (جملس الشورى -)املشروع الثاني

 مشروع قانون 
 بإصدار قانون إجيار العقارات

 
 (احلكومة - )املشروع الثالث

 
 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب

 
 

والنص كما أقرته لجنة التوصية 
 اللجنة

 
مررن مجسسرر م  ب هررث جررة ترر ن 

يع للرر  مجلررؤج  جلرر  أتررم  لررد 

مإليسررر ا.  عررر  هرررذه مج  جررر ، 

يكةن مجلسرعأج  ب جخهر ا برهن 

يع  سرب مرع  زي ور مألج ر بل 

مجزيررر ور عررر  مجعرررهن مجلرررؤج ر 

  بهن عسخ مجعلد.

تل ذجك م  جم يةجد متف ق أ  

   ف يلض  بغه ه.
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استدراك على تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة 

بخصوص مشروع قانون بشأن إيجار العقارات 

المبنية )المعد في ضوء االقتراح بقانون المقدم من 

النواب(، ومشروع قانون بشأن إيجار مجلس 

األماكن وتنظيم العالقة بين المالك والمستأجر )المعد 

في ضوء االقتراح بقانون المقدم من مجلس 

الشورى(، ومشروع قانون بإصدار قانون إيجار 

( لسنة 34العقارات، المرافق للمرسوم الملكي رقم )

2102 
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 م2103مايو  01التارير:

 

 ر ـح    املوقـح الصالـد علي بن صالـي السيـاملعالب ـصاح

 ورىـس الشـس جملـرئي
 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،،

استدراك على تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص الموضوع / 

مشروع قانون بشأن إيجار العقارات المبنية )المعد في ضوء االقتراح بقانون 

النواب(، ومشروع قانون بشأن إيجار األماكن وتنظيم العالقة المقدم من مجلس 

بين المالك والمستأجر )المعد في ضوء االقتراح بقانون المقدم من مجلس 

الشورى(، ومشروع قانون بإصدار قانون إيجار العقارات، المرافق للمرسوم 

 2102( لسنة 34الملكي رقم )

 

 

 أااا  ع 41إ عالجنااال عاأااا إ   ااا   إشااا إل إااااض عاأعالاااعإ حاااا بت عإا   ااا      إ ااا

(  عاد إاا دل 42  –( 41عاأا دل    شاننت  إنه  ط ب ان  حن ن دم اكم عس دإعك   م4141

 ت عذاك ك ا  ا :عا إ  م

 

 :إعادة الترقيمبعد  (24المادة ) –( 01المادة ) -

 توصية اللجنة:
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عاأشاإعإ عاأعع  ل الض  إعإ أجلس عانععب   اأعع  ل الض عاأ دل كأا  عإد   ا  

  اا نعن  عال اااو(ت ععاأعع  اال الااض  ااإعإ أجلااس عانااععب  إااا دل  اا       أاا  إالاا  ل 

 (     دع ل عا ند  ح(.( من هذا القانون01عليه المادة ) تمع مراعاة ما نصا  إل  

 

 النص كما أقرته اللجنة:

المستأجر بدفع  يلتزم ( من هذا القانون01عليه المادة ) تمع مراعاة ما نص -ح

األجرة في مواييدها ولو قام نزاع بينه وبين المؤجر حو  األجرة أو الخصم منها 

أو إنقاصها، وكلك إلى أن يفصل في هذا النزاع بقرار من اللجنة أو باتفا  كتابي 

 بين ال رفين، وإال ايتبر متخلفوا ين أداء األجرة.

 

ينة قرينة يلى الوفاء بها ين المدد يعتبر الوفاء باألجرة المستحقة ين فترة معب. 

 السابقة يليها ما لم يثبم العكس.

 

 وتفضلوا بقبول فائق التقدير واالحترام،،،

 

 يــد احلاجـــؤاد أمحـفـ

رئيس جلنة املرافق العامة نائب 
 والبيئة
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 م2103مايو  20التارير:

 

 صاحـب املعالـي السيـد علي بن صالـح الصالـح    املوقـر 

 رئيـس جملـس الشـورى
 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،،

الموضوع / استدراك على تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص 

مشروع قانون بشأن إيجار العقارات المبنية )المعد في ضوء االقتراح بقانون 

قة المقدم من مجلس النواب(، ومشروع قانون بشأن إيجار األماكن وتنظيم العال

بين المالك والمستأجر )المعد في ضوء االقتراح بقانون المقدم من مجلس 

الشورى(، ومشروع قانون بإصدار قانون إيجار العقارات، المرافق للمرسوم 

 2102( لسنة 34الملكي رقم )

 

أااا  ع  41إشااا إل إااااض عاأعالاااعإ حاااا بت عإا   ااا      إ اااإ عالجنااال عاأااا إ   ااا   

(  عاد إاا دل عا اإ  مت 14دم اكم عس دإعك    شانن عاأا دل  مت  إنه  ط ب ان  حن ن 4141

عكاااذاك  شااانن إح  اجنااال عاشااا عن عا شاااإ ع ل ععا  نعن ااال  ااا اأجلس  اااع  أشاااإعإ 

 عا  نعن:
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 ( بعد إعادة الترقيم:30أوالً: بخصوص المادة )

 توصية اللجنة:

 إا دل     ل عاأ دل الض عان ع عا  ا : -

 النص كما أقرته اللجنة:

 اللجنة بقرار من الوتير كل االث سنوات يلى النحو اآلتي:تشكل  -ح

قاضثثيان مثثن المحكمثثة الكبثثرى المدنيثثة، ينثثدبهما لثثذلك المجلثثس األيلثثى للق ثثاء،  -0

 ويتولى أحدهما رماسة اللجنة.

 موظف من كوي الخبرة ير حه الوتير المختص بناءو يلى  لل الوتير. -2

  يرت لذات مدة اللجنة.وإكا قام بأي ي و من أي اء اللجنة مانع يُندب 

ويؤدي عضو اللجنة من غير القضاة أمام الوزير اليمين اآلتية: )أقسم باهلل العظيم 

 أن أؤدي عملي باألمانة والصدق، وأن أحترم قوانين المملكة ونظمها(.

 

 ثانياً: بخصوص رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى:

ناال عاشاا عن عا شااإ ع ل ععا  نعن اال  عجااعد شاا  ل ااادم .   انساا ل اأاا  ذإ اا  إا ااه اج4

( أاان أشااإعإ عا اا نعن عإع ت  ااإن عالجناال  ااد  عع  اا  أاا  4عادساا عإ ل  اا  عاأاا دل  

أجلس عانععب  عدم عإخذ   ذب عاأ دلت ععاأعع  ل الض عاأا دل كأا  عإد   ا  أشاإعإ 

 عا  نعن عال او أ  إا دل        .

عاش عن عا شإ ع ل ععا  نعن ل  عجعد شا  ل اادم  . حأ   خ عص أ  ذإ   إا ه اجنل4

(  عد إا دل عا اإ  م أان عاأشاإعإت  اإن عالجنال 1عادس عإ ل    عاف إل  ح( أن عاأ دل  

 اإ  حن عشا إعط  ساج   ا اد عر جا إ   ا    اع  عااداع      عا إن أا  أا   انص 

دل  نظ أ ال ( عاف اإل  ع(  كف اال  ال عا   الا   إن إاذب عاأادل إا  أا41ال ه عاأ دل  
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اغإن  و حطاإع  عاع  ال عا ع  د ال الاض عرساإعإ  ا   ساج   ا اد عر جا إت ع  

  د  عن    إ  إاض س عط عا ل    عا سج  ت ع إأك ن ح د حطإع  عاع اد عالجاعإ إااض 

عالجناال ع سااج   عاع ااد لاام إ اا  عاااداع  عكأاا  إااع عا اا    اا    ااال د اا  عاإساامت  ااإن 

 إسم.عاداع         إ   عد د   عا

( أن عاأشإعإ  شنن  فع ن عاعز إ  إ دعإ  اإعإ   نظا م 14. حأ    انس ل الأ دل  2

اأ  عالجنلت ع  د د إجإعإع  اإن عانزعإ ال   ت ععسا ل  إخطا إ حطاإع  ان ا ت 

 إن اجنل عاش عن عا شإ ع ل ام   ادد عاانص عادسا عإ  عااذ  خ اف اه إاذب عاأا دلت ع  

 ن    إذب عا  ال. عجد نص    عادس عإ   ظإ عا فع 

عإن عاسلطل عا شإ ع ل  د عع    الاض ن اعص أشا   ل ا اذع عاانص. كأا  إاع عا ا   

م  إ ادعإ  ا نعن عاعأا  4144( اسانل 23( أان عا ا نعن إ ام  441   ناص عاأا دل  

 ااا  عا طااا إ عإإلااا   شااانن أك اااب إدعإل عااااداع  عاعأ ا ااالت   اااو ن ااا  الاااض حناااه 

  عاأك ب ع  د اد إجاإعإع    الا إ عااداع   ع  دإ عز إ عاعد   إعإع    نظ م اأ

 عاعأ ا ل عطإل   ل غ عاخ عم(

 

 وتفضلوا بقبول فائق التقدير واالحترام،،،

 

 فـــؤاد أمحــد احلاجــي

 نائب رئيس جلنة املرافق العامة والبيئة                                                


