الالئحة التنفيذية
لنظام استئجار الدولة للعقار واخالئه
الصادر باملرسوم امللكي رقم (م )61/وتاريخ 1427/9/18هـ
( الفصل األول )
شروط االستئجار
املادة األوىل - :
مع مراعاة ما ورد يف املادة األوىل من نظام إستئجار الدولة للعقار وإخالئه  ,جيوز
للجهة احلكومية إستئجار ما حتتاج إليه من عقار بالشروط اآلتية :
 - 1توفر اإلعتماد املالي يف ميزانية اجلهة املستأجرة .
 - 2عدم وجود العقار املناسب لدى اجلهة الراغبة يف االستئجار .
 - 3أن يُخصص العقار للغرض املُستَأجَر من أجله .
 - 4أن تكون مساحة العقار املطلوب إستئجاره يف حدود حاجة اجلهة الراغبة
يف اإلستئجار  ،مع عدم املبالغة يف اإلجيار حبيث تكون قيمة اإلجيار يف حدود سعر
السوق وغري مُبَالغ بها  ،مع التفاوض مع املُ َؤجّر لتخفيضها بقدر اإلمكان .
املادة الثانية - :
ال جيوز للجهة احلكومية إستئجار عقار إلسكان منسوبيها عدا من تنص األنظمة
على جواز إسكانهم .
املادة الثالثة - :
على اجلهة احلكومية عند إستئجارها لعقار غري مملوك بصك شرعي مراعاة ما يلي :
 - 1عدم العثور على عقار مناسب مملوك بصك شرعي .
 - 2أن يكون عدم حصول صاحب العقار على صك ملكية ألسباب ال عالقة له بها
وخارجة عن إرادته .
 - 3موافقة وزارة املالية على إستئجار العقار قبل إبرام العقـد أو جتديده .
 - 4أن تكون مدة قابلة للتجديد وفقاً للضوابط املنصوص عليها يف نظام إستئجار الدولة
للعقار وإخالئه وهذه الالئحة .
 - 5التأكد ــ قبل جتديد العقد ــ من عدم وجود عقار بديل مملوك بصك شرعي
ف للشروط املطلوبة .
ومستو ٍ

-2املادة الرابعة - :
جيب أن يكون العقار املستأجر مستوفٍ لشروط األمن والسالمة  ,وأن ُيقَدّم املُ َؤجّر
تقريراً من الدفاع املدني ومن مكتب هندسي بسالمة املبنى ومالءمة املوقع والعقار للنشاط
حمل العقد  ,ويكون ذلك يف بداية كل سنة عقدية .
املادة اخلامسة - :
أ  -مع مراعاة ما ورد يف الفقرة (ب) من املادة (الثالثة) من النظام  ,ال جيوز أن يكون
مالك العقار املطلوب إستئجاره ممن تقضى األنظمة مبنع التعامل معهم  ,أو صدر
حبقهم قرار  ,أو حكم قضائي مبنع التعامل معهم حتى يرد إليهم إعتبارهم ,
أو تنتهي مدة املنع من التعامل معهم .
ب  -حتدد املدة املعقولة املنصوص عليها يف الفقرة (جـ) من املادة (الثالثة) من النظام حبسب األحوال
من قبل اجلهة املستأجرة  ,ويوضح ذلك للمؤجر عند طلب إجراء الرتميم .
املادة السادسة - :
أو ًال  :ما مل يتم اإلتفاق على خالف ذلك  ,تلتزم اجلهة املستأجرة ــ خالل سَريان العقد ــ
بإجراء الصيانة العادية (الوقائية) للعقار املستأجر ومكوناته األساسية ,
وهي األعمال الدورية اجملدولة شبه املتكررة اليت يتم القيام بها لتفادي التلف
التدرجيي لألجهزة واملعدات ومَرافق العقار  ,وفحص األجهزة واملعدات
طبقا لتعليمات الكُتيّبات واألَ َدلّة الفنية للشركات الصانعة  ,وإصالح ما يلحق بها
من أضرار نتيجة إستعماهلا له .
ثانياً :يلتزم املؤجر ــ أثناء سَريان العقد ــ بإجراء الصيانة العالجية (التصحيحية والتجديدية)
للتجهيزات األساسية للعقار املستأجر على نفقته اخلاصة
دون املطالبة بأي تعويض أو زيادة يف األجرة .
ثالثاً :يلتزم املؤجر ــ مدة سريان العقد ــ بصيانة املصاعد الكهربائية واهليدروليكية
عن طريق إحدى الشركات أو املؤسسات املتخصصة  ,على حسابه .
رابعاً :على اجلهة احلكومية الراغبة يف اإلستئجار أن توضح يف عقد اإلستئجار  ,األحكام
الواردة يف البنود السابقة .

-3( الفصل الثاني )
إجراءات اإلستئجار
املادة السابعة - :
أ  -يقتصر اإلعالن يف الصحف ــ وفقا للضوابط املنصوص عليها يف املادة (الرابعة)
من النظام ــ على املباني والعقارات املراد إستئجا ُرها  ,وال يشمل ذلك اخلدمات
املساندة األخرى كالتأثيث  ،والصيانة والتشغيل  ،أو احلراسات األمنية  ,وغريها
مما جيب اإلعالن عنه بشكلٍ مستقل وفق ًا لنظام املنافسات واملشرتيات احلكومية .
ب  -جيب أن يتضمّن اإلعالن مواصفات عامة وغري حمددة مما تنطبق على عقار بعينه.
املادة الثامنة - :
مع مراعاة األحكام املنصوص عليها يف املادتني (اخلامسة  ,والسادسة) من النظام ,
جيوز للجهة احلكومية ــ قبل التعاقد ــ أن تطلب من املؤجر إجراء بعض التعديالت
أو اإلضافات على العقار وفقاً للشروط اآلتية - :
 - 1عدم وجود عقار مناسب مطابق للشروط واملواصفات املطلوبة .
 - 2أال يرتتب على هذه اإلضافات تغيري يف شكل املبنى أو إحداث تغيريات جوهرية عليه .
 - 3أال تتجاوز األجرة الكلية صالحية اجلهة املنصوص عليها يف املادة(اخلامسة عشرة)
من النظام .
املادة التاسعة - :
يكون من بني أعضاء اللجنة املكونة لفحص عروض اإلجيار  ,أحد املهندسني
أو الفنيني املتخصصني من منسوبي اجلهة املستأجرة  ,وجيوز اإلستعانة مبن لدى اجلهات
األخرى إذا مل يكن ذلك متوفراً لدى اجلهة املستأجرة .
املادة العاشرة - :
تكون بداية العقد إعتبارًا من تاريخ تَسَلُّم اجلهة املستأجرة العقار خالي ًا من
أي عوائق  ,بعد إكمال إجراءات التعاقد املنصوص عليها يف النظام وهذه الالئحة واعتماد
قرار اإلستئجار .

-4(الفصل الثالث)
مدة اإلجارة
املادة احلادية عشرة - :
أو ًال  :يُرَاعَى يف تنفيذ الفقرة (أ) من املادة (السابعة) من النظام ما يلي :
 - 1أال تقل مدة عقد اإلستئجار عن (سنة) واحدة وال تزيد على (ثالث سنوات) قابلة
للتجديد أو التمديد .
 - 2أن يُنَصّ يف العقد على جتديده تلقائي ًا ما مل يُبَلِّغ أحد الطرفني اآلخر بعدم رغبته يف
التجديد قبل (مئه ومثانني) يوم ًا من نهاية العقد أو نهاية املدة املُجَدّدة .
 - 3إذا بلغت مُدَد اإلستئجار ــ وفقاً للفقرة ( )1من هذه املادة ــ (تسع سنوات)
فيجب البحث عن عقار مناسب  ,وال يتم جتديد العقد أو متديده أكثر من ذلك إال يف
حالة عدم وجود العقار البديل واملناسب من حيث القيمة واملواصفات  ,ويكون ذلك
باإلتفاق مع (وزارة املالية) .
) ريا ًال  ،وذلك
 - 4تُدفع قيمة العقد على دفعات متساوية مقدار كل دفعة (
عند بداية كل سنة من مدة العقد .
ثانياً :جيوز ــ بإتفاق الطرفني ــ متديد العقد بعد إنتهائه  ,ملدة أقل من مدته
وبنفس شروطه .
ثالثاً :جيوز للجهة املستأجرة متديد العقد دون موافقة املؤجر بالشروط التالية - :
ص يف العقد على حق اجلهة يف التمديد دون موافقة املؤجر .
 - 1أن يُنَ ّ
 - 2أن يكون التمديد بعد نهاية مدة العقد األوىل فقط .
 - 3أَالّ تزيد مدة التمديد على (ثالث سنوات) .
 - 4أن يُنَصّ يف العقد ــ حبسب األحوال ــ على جواز زيادة األجرة مبا ال يزيد
على ( )%5من األجرة األوىل إذا كان التمديد ملدة سنة واحدة  ،وما ال يزيد
على ( )%10من األجرة األوىل إذا كان التمديد ألكثر من سنة .
 - 5إذا جتاوزت األجرة ــ وفقا للفقرة السابقة ــ صالحية اجلهة املنصوص عليها يف املادة
(اخلامسة عشرة) من النظام فيكون التمديد باإلتفاق مع (وزارة املالية) .
رابعاً :على اجلهات احلكومية املستأجرة اإللتزام باملُدد املنصوص عليها يف هذه املادة .

-5املادة الثانية عشرة - :
عند رغبة اجلهة احلكومية إستئجار مبنى سيتم إنشاؤه باإلتفاق مع املؤجر
وفق شروط ومواصفات َيتّفق عليها الطرفان  ,يُرَاعَى ما يلي - :
أ  -يتم طرح هذه األعمال يف منافسة عامة يُعلَن عنها يف الصحف وفقا لقواعد اإلعالن
عن املنافسات احلكومية .
ب  -ترسل الشروط واملواصفات اخلاصة باملبنى املُرَاد إنشاؤه ــ الذي تزيد أجرته
سوّغات اإلستئجار األخرى إىل (وزارة املالية) قبل
عن مئيت ألف ريال ــ  ،وكذلك ُم َ
اإلعالن عنه يف منافسة عامة  ,وعليها أن تقرر إذا كان االستئجار حيقق مصلحة
اخلزينة العامة للدولة  ,أو َتمَلُّك اجلهة للعقار هو الذي حيققها وفقا ألحكام املادة
(احلادية واألربعني) من نظام املنافسات واملشرتيات احلكومية .
ج  -تبدأ مدة العقد إعتبارًا من تاريخ َتسَلُّم اجلهة املستأجرة للمبنى ا ُملتّفق على إنشائه
خاليا من أي عوائق  ،ويُعد حمضر بذلك يُحَدّد فيه تاريخ تسلم املبنى .
د  -ال تتجاوز مدة هذا العقد إثنيت عشرة سنة  ,وال جيوز جتديده أو متديده .
هـ  -باستثناء املدة  ,خيضع هذا النوع من العقود جلميع القواعد واألحكام املُنَظّمة لعقود
اإلستئجار احلكومي املنصوص عليها يف نظام إستئجار الدولة للعقار وإخالئه  ,وهذه
الالئحة .
( الفصل الرابع )
إنتهاء العقد وإخالء العقار
املادة الثالثة عشرة - :
ينتهي عقد اإلستئجار يف إحدى احلاالت التالية - :
أ  -إنتهاء املدة ا ُملتّفق عليها يف العقد وعدم رغبة اجلهة املستأجرة يف جتديده
أو متديده .
ب  -إذا أصبح العقار غري صاحل لإلستعمال بسبب عيوب يف اإلنشاء أو خلطورته .
ج  -إذا ثبت أن املؤجر قد شرع بنفسه أو بوساطة غريه  ,بطريق مباشر أو غري مباشر يف
رشوة أحد موظفي اجلهة املستأجرة .
د  -إذا إقتضت املصلحة العامة إنهاء العقد .

-6املادة الرابعة عشرة - :
يتم إبالغ املؤجر بعدم رغبة اجلهة املستأجرة جتديد العقد أو متديده ــ يف الوقت احملدد
يف العقد ــ خبطاب مسجل على عنوانه لدى اجلهة املستأجرة أو بكتابة إقرار عليه بعلمه
بعدم رغبة اجلهة املستأجرة جتديد العقد .
املادة اخلامسة عشره - :
يكون إنهاء العقد قبل إنتهاء مدة اإلجارة وإخالء املبنى املُستأجر بسبب عدم
صالحيته للعقار لإلستعمال أو وجود عيب يف اإلنشاء أو خلطورة املكان يف احلاالت
املنصوص عليها يف املادة (الثامنة) من نظام إستئجار الدولة للعقار وإخالئه بقرار من الوزير
املختص أو رئيس الدائرة املستقلة بنا ًء على الوثائق الرمسية اليت تثبت ذلك  .على أن تقوم
اللجنة املشكلة بقرار جملس الوزراء رقم  1264وتاريخ 1397/11/11هـ
وفقاً لصالحياتها بالتحقق من مسببات إخالء املبنى .
املادة السادسة عشرة - :
مع مراعاة األحكام املنصوص عليها يف املادة (التاسعة) من النظام  ,ال يُ َعوّض املؤجر
عن املدة املتبقية من العقد عند إخالء العقار قبل متام املدة املتفق عليها ,
لعدم صالحيته لإلستعمال بسبب عيوب فنية  ,أو خلطورته .
املادة السابعة عشرة - :
مع عدم اإلخالل بأحكام املادة (السابعة) من نظام إستئجار الدولة للعقار وإخالئه ،
جيوز إذا إقتضت احلاجة بقاء اجلهة املستأجرة يف العقار ملدة تزيد على (مئة ومثانني يوماً)
وال تزيد عن سنة  ،حيث تدفع للمؤجر القيمة اإلجيارية ا ُملتّفق عليها مُضَافاً إليها ()%5
من األجرة السنوية حتى تاريخ إخالء املبنى  ،فإذا زادت مدة بناء اجلهة يف العقار ملدة تزيد على سنة
فتدفع للمؤجر القيمة اإلجيارية املتفق عليها مضافاً إليها ( )%10من قيمة هذه األجرة حتى تاريخ
إخالء املبنى  ،على أن يتضمّن العقد النص على ذلك .
املادة الثامنة عشرة - :
مع عدم اإلخالل بأحكام املادة (السابعة عشرة) من هذه الالئحة  ,إذا إنتهت مدة
العقد ومت إخالء العقار وفقاً لإلجراءات املنصوص عليها يف النظام وهذه الالئحة  ,فليس
للمؤجر املُطَالبة بأجرة تزيد عمامت اإلتفاق عليه يف العقد بدعوى جتديده تلقائياً.

-7املادة التاسعة عشرة - :
أو ًال  :يُشرتط يف حاالت التعويض الواردة يف الفقرات (أ ,ب  ,جـ ) من املادة (التاسعة) من
النظام  ,أن يكون تنفيذ تلك األعمال قد مت دون موافقة املؤجر .
ثانياً :جيوز للجهة املستأجرة إصالح األضرار غري العادية اليت َنتَجت عن إستخدامها للعقار ,
وإعادة الوضع للحال اليت كانت عليها عند اإلستئجار  ,ويعترب ذلك تعويضاً عن تلك
األضرار .
املادة العشرون - :
إذا مل يعرتض املؤجر أمام اجلهة القضائية املختصة خالل (ستني) يوم ًا من تاريخ
إبالغه بقيمة التعويض عن األضرار الناجتة عن سوء اإلستعمال  ,يعترب ذلك قَبوال منه
للتعويض املُقرر من قبل اجلهة املستأجرة .
( الفصل اخلامس)
أحكام عامة
املادة الواحدة والعشرون - :
تُعامل املباني املخصصة ألغراض تعليمية ــ فيما يتعلق بإحتساب األجرة ــ معاملة
املدارس املنصوص عليها يف املادة ( اخلامسة عشرة) فقرة ( ب) من النظام .
املادة الثانية والعشرون - :
على اجلهات احلكومية عدم اإلستئجار إال يف حدود اإلعتمادات املالية املقررة هلا .
املادة الثالثة والعشرون - :
يُرَاعَى أن ُيحقق اإلستئجار مصلحة أفضل من الشراء أو البناء .
املادة الرابعة والعشرون - :
تُرَاعي اجلهة املستأجرة احلصول من املؤجر على شهادات تصفية مجيع مستحقات
اخلدمات العامة حتى تاريخ توقيع العقد .
املادة اخلامسة والعشرون - :
على اجلهة احلكومية الراغبة يف االستئجار أن توضح لوزارة املالية ما إذا كان
العقار جديدا  ,أو سبق إستئجاره من قبل جهة حكومية أخرى  ،أو كونه بديالً ملبنى آخر
مت إخالؤه  ,مع توضيح سبب اإلخالء  ,وحتديد نهاية العقد املتعلق به .

-8املادة السادسة والعشرون - :
عند رغبة اجلهة املختصة إستئجار عقار بديل آلخر ال يزال مشغوال من قِبل اجلهة
املستأجرة نفسها  ,فيجب اإلشارة إىل ذلك يف إستمارة اإلستئجار املبدئية ,
وال جيوز التداخل بني مُدد العقدين مبا يزيد على ثالثة أشهر كحد أقصى ُيسمح به
ألغراض النقل والتجهيز .
املادة السابعة والعشرون - :
مع مراعاة صالحية اجلهة احلكومية يف اإلستئجار  ,إذا رغبت اجلهة املستأجرة إضافة
مباني على العقار املطلوب إستئجاره  ,فإن املسح والتقدير يكون للمباني القائمة ويعد هلا
عقد مستقل  ,ويتم إجراء املسح والتقدير للمباني اإلضافية
بعد استكماهلا مبوجب إستمارة مستقلة  ،ويعد عقد إحلاقي باألجرة اخلاصة بها تكون
بدايته من تاريخ إستعماهلا من قبل اجلهة املستأجرة  ,ويُضَم للعقد األساسي عند جتديده ,
ويكونا عقدًا واحداً .
املادة الثامنة والعشرون - :
ليس للمؤجر طلب زيادة األجرة أثناء سَريان العقد أو عند جتديده ،
وتُطَبّق األحكام الواردة يف املادة (السابعة) من النظام  ،وإذا أصر على زيادة األجرة
أو إخالء عقاره  ,يتم إخالء العقار بعد إنتهاء فرتات التمديد النظامية .
املادة التاسعة والعشرون - :
ي من جهة حكومية أخرى بسبب رغبة املؤجر
ال جيوز إستئجار عقار أُخل َ
يف زيادة األجرة  ,طاملا كانت أجرة العقار الذي مت إخالؤه يف حدود األسعار السائدة يف
السوق .
املادة ة الثالثون - :
إذا تراجع مالك العقار عن رغبته يف تأجري اجلهة احلكومية  ,بعد موافقة
(وزارة املالية) على إجراءات التعاقد  ،فعلى اجلهة احلكومية إعادة إستمارة التقدير
وإيضاح ذلك للوزارة ُمشتمال على أسباب إعتذار املالك .
املادة الواحدة والثالثون - :
ال جيوز للجهة املستأجرة إخالء العقار الذي يفي حباجتها والبحث عن عقار آخر  ،إال
بعد إنتهاء املدد املنصوص عليها يف املادة (احلادية عشرة) من هذه الالئحة ,
أو بناءً على طلب املؤجر  ,ما مل تكن هناك أسباب جوهرية إلخالء العقار تُوافق عليها
(وزارة املالية) .

-9املادة الثانية والثالثون - :
ال يتم تعويض املؤجر أو زيادة األجرة نظري قيامه بأعمال الرتميم وإصالح عيوب
اإلنشاء اليت تَح ّد من اإلنتفاع بالعقار خالل مدة سريان العقد .
املادة الثالثة والثالثون - :
يطبق نظام إستئجار الدولة للعقار وإخالئه وهذه الالئحة على مجيع األجهزة
احلكومية  ،والوزارات  ،واملصاحل  ،واملؤسسات العامة  ،واألجهزة ذات الشخصية املعنوية
العامـة املستقلة  ,عدا اجلهات اليت هلا نظام خاص فيُطَبّق عليها نظام إستئجار الدولة للعقار
وإخالئه وهذه الالئحة يف ما مل يرد بشأنه نص خاص يف أنظمتها .
املادة الرابعة والثالثون - :
خيضع ألحكام النظام وهذه الالئحة  ,عقود إستئجار العقارات اليت تربمها اجلهات
احلكومية يف اخلارج  ,مبا يف ذلك ممثليات اململكة  ،وامللحقيات  ,واملكاتب التابعة هلا
يف اخلارج  ,مبا ال يتعارض مع أنظمة الدولة اليت يُنَفّذ فيها العقد .
املادة اخلامسة والثالثون - :
ُيستخدم منوذج عقد اإلجارة املوحد الصادر من (وزارة املالية) يف مجيع عقود
اإلستئجار احلكومي املُعلَن عنها بعد سَريان (نظام إستئجار الدولة للعقار وإخالئه)  ,وهذه
الالئحة .
املادة السادسة والثالثون - :
تسري أحكام (نظام استئجار الدولة للعقار وإخالئه) وهذه الالئحة ــ من تاريخ نفاذهما
ــ على عقود اإلستئجار اجلديدة أو اليت يتم جتديدها بعد ذلك التاريخ .
املادة الثامنة والثالثون - :
تُنشَر هذه الالئحة يف اجلريدة الرمسية  ,وتَطَبّق إعتباراً من تاريخ نشرها,
وتتم مراجعتها بعد (مخس سنوات) من تاريخ تطبيقها .
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -واهلل ولي التوفيق ،،

