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 إجيار العقارات مشروع قانون
 1023رقم )  ( لسنة 

 

 ،زئيس السلعت الىظىيت الفلسعيييت

 ،2003اللاهىن ألاساس ي اإلاعدٌ لسىت  بعد الاظالع على

 وحعديالجه ، 1940( لسىت 44كاهىن جلييد إيجازاث )دوز السىً( زكم ) وعلى

 اإلاعمٌى بهما في محافؽاث غصةوحعديالجه ، 1941 ( لسىت6زكم )كاهىن جلييد إيجازاث ) العلازاث الخجازيت ( على و 

 وحعديالجه اإلاعمٌى به في محافؽاث الضفت، 1953( لسىت 62وعلى كاهىن اإلاالىين واإلاسخإجسيً زكم )

 م،2012لسىت ( 4زكم )على اللاهىن اإلادوي الفلسعيني و 

 على مجلت ألاحيام العدليت،و 

 ،1997( لسىت 1وعلى كاهىن الهيئاث اإلاحليت زكم )

 وبىاء على إكساز اإلاجلس الدشسيعي ،

 اللاهىن الخالي : صدز 

 تعاريف

 (1اإلاادة )

الخالياااات حيومااااا وزدث فااااي  اااارا اللاااااهىن اإلاعاااااوي  لفاااااػييااااىن لليلماااااث وألالغاياااااث جعأياااام ؤحيااااام  اااارا اللاااااهىن 

 اإلاخصصت لها ؤدهاه ما لم جدٌ اللسيىت على غير ذلً:

 بمً ي مالً العين اإلاؤجسة ، ؤو  :     املؤجر
ً
 ئبسام علد ؤلايجاز .ىىب عىه ، ؤو مً يخٌى كاهىها

  اإلاىخفع بالعين اإلاؤجسة :   املستأجر
ً
 ؤو اعخأازيا

ً
 ظأيعيا

ً
 .سىاء وان شخصا

 العلاز محل علد ؤلايجاز . :      املأجور 

والصياادة لخادماث :  الأدٌ اإلاخفم عليه بين اإلااؤجس واإلاساخإجس فاي علاد ؤلايجااز ويشامل ؤيضاا ملابال ا  ألاجرة     

 في حاٌ وجىد اجفاق على ذلً.في ألاجسة 

 

 نطاق تطبيق القانون 

 ( 2مادة ) 

حسااسأ ؤحيااام  اارا اللاااهىن علااى جميااع العلااازاث اإلاااؤجسة غغااساج السااىً ؤو غغااساج ججازياات ؤو صااىاعيت   -   1

  ال جللالتي ؤو مهىيت  حسفيتؤو 
ً
 .مدة إيجاز ا عً زالزين يىما

  را اللاهىن ما يلي: سيانسيسدونى مً   - 2

 .والخاصت ؤمالن الدولت العامتؤ. 

 .واإلايشأث الخابعت لهاألازاض ي الصزاعيت  . ب

 ألازاض ي الفضاء . . ج

 .وعلازاجه ؤزاض ي الىكف . د
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 العلازاث اإلاؤجسة مً ؤزباب العمل إلى العاملين لديهم بحىم ازجأاظهم بالعمل ؤو بسبأه. ا. 

لشاااالم اإلافسوغاااات وغااااسل الفىااااادق والصاااااالث وؤماااااهً العااااسج ألاماااااهً اإلاااااؤجسة غغااااساج اساااادومازيت وا . و

 واإلاسازح.

 ؤأ جصء مً العلاز يؤجس لصخص ؤو ؤشخاص بهدل جلديم خدماث للعلاز ؤو اإلاىخفعين به. . ش

3-  
 
 ش( مً  ره اإلاادة بلساز مً مجلس الىشزاء. و، ، ااىؽم ؤحيام جإجير العلازاث الىازدة في الفلساث ) ج

 

 

 

 

 يلهاعقود إلايجار وتسج

 (3مادة )

1-  
 
 برم علىد ؤلايجاز ج

ً
 .خضمىت جميع الشسوط اإلاخفم عليهام   الخاضعت غحيام  را اللاهىن هخابت

 ت:ااالخاليالعىاصس ألاساسيت علىد ؤلايجاز جخضمً يجب ؤن  -2

 اإلاساااااخإجس ، وجيساااااي هما ، اسااااام اإلااااااؤجس ، اسااااام 
ً
الهىيااااات ؤو وعىىانهماااااا ، و زكااااام بعاكااااات ؤو ماااااً يمولهماااااا كاهىهاااااا

الخعسياااف ، ومااادة ؤلايجااااز وكيمااات ألاجاااسة ، وهيفيااات ؤدارهاااا ، وؤوصاااال اإلااااإجىز ، والغايااات ماااً الخاااإجير،  تبعاكااا

 .وإمضاء العسفين
 

 

 

 

 (4اإلاادة )

سجل علىد الايجاز  .1
 
بعد الخىكيع عليها ؤمام اإلاىؼف اإلاخخص لدي الهيئات اإلاحليات التاي يلاع اإلااإجىز ضامً  ح

 هفىذ ا.

 بعد رمت كأل هفاذ  را اللاهىن ييىن حسجيل علىد ؤلايجاز اإلاب .2
ً
   ؤمام اإلاىؼف اإلاخخص. ؤلاكساز بهاإخخيازيا

 بيسأت خمست باإلاائت مً ملداز ؤجسة غاهس واحاد فلاغ وإلااسة واحادة  .3
ً
حسخىفي الهيئت اإلاحليت مً اإلاؤجس زسما

 واهااذ ماادة ؤلايجاااز غااسيعت ؤن ال يلاال اإلاألاا  اإلاسااخىفى عااً خمساات د
ً
هاااهير ؤو مااا عىااد حسااجيل علااد ؤلايجاااز ؤيااا

 يعادلها بالعملت اإلاخداولت.

 مااً جااازي  إبسامااه ، وإذا لاام يلاام  .4
ً
يجااب علااى اإلاااؤجس حسااجيل علااد ؤلايجاااز بالهيئاات اإلاحلياات خااالٌ زالزااين يىمااا

غّسم بىاكع هصف ديىاز عاً وال ياىم جاإخير،   ماائتي عاًؤن ال جصياد  بشاسطبالدسجيل خالٌ اإلادة اإلاروىزة ، ي 

  باإلضافت لسسىم 
ً
 ( مً  ره اإلاادة.2الدسجيل اإلالسزة في الفلسة )ديىازا

 (.3( مً اإلاادة )2ال يجىش حسجيل علد ؤلايجاز إذا لم يخضمً ؤحد العىاصس ألاساسيت الىازدة في الفلسة ) .5

اااا .6
 
صاااادز عااااً وشيااااس ال ىاااام حعليماااااث جلاااادي الهيئاااااث اإلاحلياااات بمىجااااب ىؽم إجااااساءاث حسااااجيل علااااىد ؤلايجاااااز ج

 اإلاحلي.
 

 (5املادة )

 :ال االث الخاليتد ؤلايجاز اإلاسجل لدي الهيئاث اإلاحليت كىة السىد الخىفيرأ في إحدي ييىن لعل

 دىفير علد ؤلايجاز.ب اإلاعالأت .1

 عالأت باغجسة اإلاسخحلت .اإلا .2

 اإلاإجىز حاٌ اه هاء مدة ؤلايجاز.بدسليم  اإلاعالأت .3
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  إخالء املأجور 

 (6)اإلاادة 

 .يىلض ي علد ؤلايجاز باه هاء مدجه -1

ؤلايجاز، فئذا ؤبلا ا جحذ يده دون حم وان ملصما ؤن مدة عىد اه هاء  اإلاإجىز سخإجس ؤن يسد يجب على اإلا -2

 جساعى فيه ؤجسة اإلاول وما ؤصاب اإلاؤجس مً ضسز.
ً
 يدفع للمؤجس حعىيضا

 

 

 (7اإلاادة )

ال اااااالث إحااادي فااااي  اإلااااإجىز إخااااالء  اإلاحىماااتعلااااد ؤلايجااااز ، ؤن يعلاااب مااااً مااادة جاااىش للماااؤجس ، ولااااى كأااال اه هاااااء ي 

 آلاجيت :

 جلأله  -1
ً
 . اإلاحىمتإذا لم يلم اإلاسخإجس ، بالىفاء باغجسة في ميعاد اسخحلاكها ، ما لم يلدم عرزا

ؤو كااااام بخغيياااار للغياااار باااإأ وجااااه مااااً الىجاااىه ، ماااً الأاااااظً ، ؤو جىاااااٌش عىاااه ، ؤو جسهااااه اإلاااااإجىز س اإلاسااااخإجس إذا ؤّجااا -2

 .ؤو خالف غسوط العلد س بغير إذن هخابي مً اإلاؤج جلسيماث اإلاإجىز ،

 : الخاليساعاة نى ؤو ؤلاضافت إليه ؤو حعديله ، م  حعليت اإلاأ دم ؤو إذا زغب اإلاؤجس في  -3

 إلاااا جلاادزه الجهاات  اإلاااإجىز عاادم إمياهياات إجااساء الخعلياات ؤو ؤلاضااافت ؤو الخعااديل مااع بلاااء اإلاسااخإجس فااي  -ؤ
ً
، وفلااا

 اإلااهحت للترخيص .

 اخيص الالشمت مً الجهاث اإلاخخصت .التر  لحصٌى اإلاؤجس على و -ب

 .ؤغهس بعد حصٌى اإلاؤجس على التراخيص الالشمت زالزتمىح اإلاسخإجس مهلت لإلخالء ال جلل عً  -ج

 ؤغهس مً جازي  إخالء اإلاأنى . زالزتؤن يشسع اإلاؤجس في إجساء ألاعماٌ اإلاسخص بها خالٌ  -د 

إلاسخإجس آخس كأال كياماه بهاره ألاعمااٌ ،  اإلاإجىز ام بخإجير فئذا لم يلم اإلاؤجس باغعماٌ اإلاسخص له بها ، ؤو ك

 . ا وان له ملخض ىالخعىيض إذظلب السابم يجىش للمسخإجس 

 عليه للمسخإجس السابم. ؤلاضافت ا. جيىن ألافضليت في اسدئجاز العلاز بعد إعادة بىائه ؤو حعليخه ؤو 

 إذا  -4
ً
فاااي غاااغله بىفساااه ، ؤو شوجاااه ؤو ؤحاااد والدياااه ؤو ضااامً ساااىً اإلااااؤجس الخااااص ، وزغااب  وااان اإلااااإجىز واكعاااا

 ااؤحد ؤوالده ؤو مً جلصمه هفلخه غسع
ً
 : بشسط مساعاة الخاليا

 .ؤغهس  زالزتاإلاسخإجس كأل  إخعاز ؤ. 

 بعااااد  اإلاااااإجىز ( مااااً  ااااره اإلاااااادة 4ؤو ؤأ مااااً ألاشااااخاص اإلاااااروىزيً فااااي الفلااااسة )يشااااغل اإلاااااؤجس  نؤب. 
ً
فعليااااا

 ون اهلعاع.دإخالئه مً اإلاسخإجس وإلادة سىت 

 بغياار عاارز ملأااٌى خااالٌ زالزاات ؤغااهس مااً جااازي   اإلاااإجىز فااي حاااٌ عاادم كيااام اإلاااؤجس بشااغل و
ً
، ؤو ؤلاخااالءفعليااا

ماااً اإلاساااخإجس، جااااش  إخالئاااهمساااخإجس ؤخاااس بعاااد  إلاااى عاااً ساااىت، ؤو فاااي حااااٌ كياماااه بخاااإجيرهغاااغله إلاااادة جلااال 

علاااى ؤن ال  الخعاااىيض اإلاىاساااب ؤن جلاااسز ملاااداز  للمحىمااات اإلاخخصاااتعىيض ، و الخباااظلاااب ال ىااام للمساااخإجس 

 خين.يخجاوش ملداز ؤجسة سي
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 (8مادة )

 واهخلاليت ؤحيام خخاميت

  جمخااااد ماااادة علااااىد الايجاااااز  .1
ً
( 6غحيااااام كاااااهىن جلييااااد الايجااااازاث )العلااااازاث الخجازياااات( زكاااام ) اإلابرماااات وفلااااا

وحعديالجااااه اإلاعمااااٌى بااااه فااااي  1953( لسااااىت 62كاااااهىن اإلاااااالىين واإلاسااااخإجسيً زكاااام )ؤحيااااام و  1941لسااااىت 

 .إلادة خمس سىىاث  محافؽاث الضفت

 غحياااام جمخاااد مااادة علااااىد الايجااااز  .2
ً
( لسااااىت 44جليياااد الايجاااازاث )دوز السااااىً( زكااام ) كاااااهىن اإلابرمااات وفلااااا

وحعديالجاه اإلاعماٌى باه فاي محافؽااث  1953( لساىت 62كاهىن اإلاالىين واإلاسخإجسيً زكام ) وؤحيام 1940

 .إلادة زالر سىىاث  الضفت

ٌ محاااااددة ماااااا لااااام يخضااااامً العلاااااد مااااادة  ؛ ( ماااااً  اااااره اإلااااااادة2،1)جعأااااام احياااااام الفلاااااسجين  .3 ؤو زغاااااب  ؤظاااااى

 للمإجىز.
ً
 اإلاسخإجس في عدم الخجديد ، بشسط ؤن ييىن اإلاسخإجس غاغال

( مااً  3، 2،  1يت اإلافعااٌى واإلاشاااز اليهااا فااي الفلااساث )ال يجااىش للمااؤجس ظلااب شيااادة ألاجااسة للعلااىد الساااز  .4

 للضىابغ واإلادد وفي حدود اليسب ؤو الليم التي يصدز بها كساز مً مجلس الىشزاء.
ً
  ره اإلاادة الا وفلا

 (9مادة )

 .حسخمس اإلاحاهم في الفصل في الدعاوي اإلاسفىعت ؤمامها كأل جازي  العمل بهرا اللاهىن وفم اللاهىن اللديم
 

 

 

 

 (10مادة )

 فيما لم يسد بشإهه هص خاص في  را اللاهىن ، وبما ال يخعازج مع ؤحيامه . اللاهىن اإلادويحسسأ ؤحيام 
 

 

 

 

 (11مادة )

 باللىاهين الخاليت:لغى العمل ي  ( مً  را اللاهىن 9مع مساعاة ؤحيام اإلاادة ) -1

 .وحعديالجه  1940( لسىت 44كاهىن جلييد إيجازاث )دوز السىً( زكم ) .ؤ 

 .وحعديالجه 1941( لسىت 6كاهىن جلييد إيجازاث )العلازاث الخجازيت( زكم ) .ب 

 .وحعديالجه 1953( لسىت 62كاهىن اإلاالىين واإلاسخإجسيً زكم )  .ج 

 يخعازج مع ؤحيام  را اللاهىن.ما  وللغى ي   -2
 

 

 

 (12مادة )

 يصدز مجلس الىشزاء اللىائح وألاهؽمت الالشمت لخىفير ؤحيام  را اللاهىن 
 

 (13ادة )م

 عمل به بعد غهسيً مً جازي فير ؤحيام  را اللاهىن، وي  على جميع الجهاث اإلاخخصت، ول فيما يخصه، جى

 وشسه في الجسيدة السسميت.

 

 ميالديت. 2013صدز في مديىت غصة   بخازي :    /       /                                                   

 هجسيت. 1434اإلاىافم :    /       /                                                                             

 زئيس السلعت الىظىيت الفلسعيييت                                                                  


