
  بسم اهللا الرحمن الرحيم 

  ١٩٨٠) لسنة ١٠٥رقم (مرسوم بالقانون 

  في شأن نظام أمالك الدولة 

ي      ادر ف ري الص ر األمي ى األم الع عل د اإلط نة   ٤بع ان س ن رمض ق   ١٣٩٦م ـ المواف  ٢٩ه
ي ١٩٧٦أغسطس سنة  ري الصادر ف ر األمي ى األم يح الدستور ، وعل شوال سنة  ١٤م بتنق

  ،  ١٩٨٠من أغسطس سنة  ٢٤هـ الموافق ١٤٠٠

  ) من الدستور  ١٣٨وعلى المادة (

  لتسجيل العقاري والقوانين له ، بقانون ا ١٩٥٩) لسنة ٥وعلى المرسوم رقم (

  في شأن بلدیة الكویت والقوانين المعدلة له ،  ١٩٧٢) لسنة ١٥وعلى القانون رقم (

ة   ١٩٨٠) لسنة ٦٨وعلى القانون رقم ( بإصدار القانون المدني وبناء على عرض وزیر المالي
  ، وبعد موافقة مجلس الوزراء 

  أصدرنا القانون اآلتي نصه : 

  الباب األول 

  في أمالك الدولة العقاریة  

  )١مادة (

ة   وم وزارة المالي ا         تق ة وإدارته ة العقاری ة الخاص الك الدول ظ أم وم بحف ي تق ة الت ي الجه ه
  واستغاللها وبيعها . 

  )٢(مادة 

أخير   ق الت ة مباشرة أو عن طری ة الخامسة العقاری تغالل أمالك الدول ة باس وم وزارة المالي تق
  القانون .وذلك طبقا ألحكام هذا 

ادة (  ين        ٣م ة یب ة الخاصة العقاری د إیجار أمالك الدول رار بنموذج لعق ة ق ر المالي ) یصدر وزی
ارات والغرض           ة العق ذا النموذج بحسب طبيع دد ه دین ویجوز أن یتع حقوق والتزامات المتعاق

ذا        من اإلیجار وتسري القواعد العامة  رد بشأنه نص خاص في ه م ی في إیجار العقارات فيما ل
  النموذج . 

  



  )٤مادة (

ة    دة محلي ي جری دة الرسمية وف ي الجری ا ف د النشر عنه ة وبع دة العام أخير عن المزای تم الت ی
ة         یومية مرة واحدة على األقل  د وللحكوم ة للتجدی دة ثالث سنوات قابل وال یجوز أن تتجاوز م

روط            ة ش د مخالف ه أو عن اء مدت د انته ا عن ار إداری الء العق ي إخ ق ف د أالح دواعي العق و ل
  المصلحة العامة على أن ینذر المستأجر قبل اإلخالء بمدة یحددها القرار الصادر بذلك . 

  )٥مادة (

ر       ١٠على المستأجر أن یدفع تأمينًا نقدیًا قدره ( ا أآث د أو أجرة شهرین أیهم ة العق %) من قيم
ة    نهایة مدة اإلیجار وبعد استالم العقار أو الوال یرد هذا التأمين إال بعد  ارات المؤجرة بالحال عق

  التي استلمها بها المستأجر مع مراعاة االستعمال العادي لها خالل تلك المدة . 

  )٦مادة (

ه بالنشر في        د اإلعالن عن یكون بيع أمالك الدولة الخاصة العقاریة عن طریق المزاد العني بع
  الجریدة الرسمية وفي جریدة محلية یومية مرة واحدة على األقل . 

  )٧مادة (

  یصدر وزیر المالية قرارًا بشرط بيع أمالك الدولة الخاصة العقاریة .

  )٨مادة (

  % من قيمة البيع تأمينًا للوفاء بالتزاماته . ١٠على المشتري أن یقدم 

  )٩مادة (

إذا      في الحاالت التي یكون فيها الجزء المباع  ه ف ة شرائه لمالك متمما لعقار مجاوز تكون أولوی
ه بحيث ال تتجاوز         ع ل وزراء تقسيط ثمن المبي آان هذا معسرًا جاز بعد العرض على مجلس ال

  %) من الثمن .  ٣٥مدة التقسيط خمس سنوات وإال یقل المقدم المدفوع عن (

  )١٠مادة (

  به لذلك من موظفي الوزارة . یكون توقيع عقود البيع وإلیجار من الوزیر أو من یني

   



  الباب الثاني 

  في أمالك الدولة المنقولة

  )١١مادة (

ة صاحبة         ا من اختصاص الجهة الحكومي تكون إدارة أمالك الدولة المنقولة واستغاللها وبيعه
ا    ي یقرره ة الت د العام ا للقواع ة ووفق ع وزارة المالي اق م ي تضعها باالنف الشأن بالشروط الت

  ء . مجلس الوزرا

  )١٢مادة (

ذي    یتم استغالل أمالك الدولة المنقول بالطریق المباشر أو عن طریق التأجير حسب النموذج ال
  تضعه لذلك الجهة الحكومية صاحبة الشأن وذلك مع مراعاة أحكام المادة السابقة . 

دره (     دیًا ق ًا نق دفع تأمين دة        ١٠وعلى المستأجر أن ی ة م د نهای رد إال بع د ال ی ة العق %) من قيم
ا مع مراعاة     ا    اإلیجار واستالم المنقوالت المؤجرة بالحالة التي سلمت به ادي له االستعمال الع

  خالل تلك المدة . 

  )١٣مادة (

دة الرسمية     یتم بيع أمالك الدولة المنقولة عن طریق المزاد العلني وب ا في الجری عد النشر عنه
ل بحضور             ى األق ومين عل ع بي ل البي ة قب ة یومي دة محلي عنها في الجریدة الرسمية أو في جری

س       ن مجل وزارة م ل ال ن وآي در م رار یص ة وبق ن وزارة المالي دوب م ة أو من إدارة المؤسس
  الهيئة أو ممن یقوم مقامها . 

  يبه لذلك . ئيس المؤسسة أو الهيئة أو من ینوتوقع عقود البيع من وآيل الوزارة أو ر

  الباب الثالث

  أحكام عامة

  )١٤مادة (

ا         ا یكون ألجرة عقاراته وال آم ذه األم ى ه یكون لثمن بيع أمالك الدولة الخاصة حق امتياز عل
  حق امتياز على آافة المنقوالت الموجودة في العين المؤجرة . 

  ت القضائية تحت أي ید آانت.  وتستوفي هذه الحقوق مباشرة بعد المصروفا

   



  )١٥مادة (

ر      ة بغي ة أو المنقول یجوز بقرار من مجلس الوزراء بيع أو تأجير أمالك الدولة الخاصة العقاری
وزیر المختص إذا وجدة     طریق المزاد العلني وبالقواعد التي یقررها وذلك بناءا على اقتراح ال

  أسباب خاصة لذلك . 

  )١٦مادة (

ا   یجوز بقرار من مجلس الوزراء التصرف دون مقابل في أمالك الدولة الخاصة أو المنقولة آم
ه أو              الي المتصرف في ة الم م تتجاوز قيم ا إذا ل ا أو ثمن بيعه ل إیجاره ازل عن مقاب یجوز التن

  دینار (خمسين ألف دینار) .  ٥٠.٠٠٠المتنازل عنه 

ات      ب والمطبوع داء الكت تص إه وزیر المخ وز لل د      ویج ات والمعاه ى الهيئ نفات إل ن المص م
  العلمية والحكومية واألفراد . 

  )١٧مادة (

ى     یجوز تأجير أمالك الدولة الخاصة العقاریة  ل إل أو المنقولة بأجر أسمى أو بأقل من أجر المث
راح          ى اقت اء عل أجير بن ع عام ویكون الت شخص معنوي أو طبيعي بقصد تحقيق غرض ذي نف

ة ال         الوزیر أو رئيس الهيئ   ذه الحال وزراء وفي ه ة مجلس ال ة أو المؤسسة المختصة وموافق
ذات الشخص          رى ل دد أخ ده لم وز تجدی نة ویج رین س ى عش ار عل دة اإلیج د م وز أن تزی یج

  المعنوي أو الطبيعي بموافقة مجلس الوزراء . 

إذا    دة اإلیجار ف  ویجب بقاء األمالك المؤجرة مخصصة لألغراض التي أجرت من أجلها طوال م
لم تخصص األمالك لألغراض المذآورة أو تغير تخصصها اعتبرت عقود اإلیجار مفسوحة من  

م قضائي أو      ى حك الطریق        تلقاء نفسها دون حاجة إل ذه األمالك ب تم إخالء ه ذار وی ه أو إن تنبي
  اإلداري . 

  )١٨مادة (

ر         ا للق ة وفق ة والزراعي ع القسائم السكنية والصناعية والتجاری ارات التي  یتم تخصيص وتوزی
رام    ك إب ثمن أو    یصدرها الوزیر المختص على أن تتولى وزارة المالية بعد ذل د وتحصيل ال العق

  مقابل االنتفاع . 

ا       نظم بيعه ة األخرى التي ت وال تسري أحكام هذه القانون على البيوت الحكومية أو أمالك الدول
  أو إدارتها حكام خاصة . 

   



  )١٩مادة (

ذا          ال یجوز أن ینشأ اي حق  ام ه ة ألحك ة بالمخالف ى أمالك الدول وي عل لشخص طبيعي أو معن
ر    ا أو غي القانون وال یترتب أي أثر قانوني على وضع اليد على تلك األمالك سواء بقصد تملكه
ا     ذلك وال یعتد بأي تصرف فيها من جانب األفراد أو الهيئات الخاصة آما ال یجوز الحجز عليه

  لصالحهم . 

ل ا   ة أن تزی ون        وللدول ة ودون أن یك الطرق اإلداری ا ب الك ه ى أم ع عل د یق رض أو تع ي تع
ن        ة م ب للدول د یترت ا ق الل بم دم اإلخ ع ع ك م ویض وذل ي التع ق ف دي ح رض أو المتع للمعت

  تعویضات . 

  )٢٠مادة (

  یصدر وزیر المالية الئحة لتنفيذ هذا القانون تبين على األخص نظام وإجراءات البيع واإلیجار.

  )٢١مادة (

دة       –آل فيما یخصه  –على الوزراء  اریخ نشره في الجری تنفيذ هذا القانون ، ویعمل به من ت
  نشره في الجریدة الرسمية . 

  جابر األحمد           أمير الكویت  

  عبدالرحمن سالم العتيقي          رئيس مجلس الوزراء  

  م . ١٩٨٠دیسمبر  ٣١الموافق   هـ ١٤٠١سفر  ٢٤في صدر بقصر السيف 

  

   



  لرابعالفصل ا

  التصرف في أمالك الدولة الخاصة العقاریة عن طریق البيع

  الفرع األول

  عامةأحكام 

  )٣٢مادة (

ي أو  زاد العلن ة عن طریق الم ر المالي ة وزی ة بموافق ة الخاصة العقاری ع أمالك الدول یكون بي
  البيع للمالك المجاور ، وذلك على النحو المنصوص عليه في المواد الواردة فيما بعد . 

  )٣٣مادة (

ة المشروعات المقترحة        اق مع اإلدارة القانوني ة باالتف ع أمالك    تعد إدارة أمالك الدول ود بي لعق
  الدولة الخاصة العقاریة . 

  )٣٤مادة (

یشترط فيمن یشتري أمالك الدولة الخاصة العقاریة بطریق المزاد العلني أو بغير المواد العلني  
  أن یكون آویتي الجنسية . 

  ثانيالفرع ال

  البيع بطریق المزاد العلني

  أوًال : اإلجراءات السابقة على المزاد

  )٣٥مادة (

ة         ى لجن ام عل ذه الشروط واألحك زاد ، وتعرض ه ام الم ة شروط وأحك تضع إدارة أمالك الدول
وزیر           ذه الشأن ل ع توصياتها في ه ة رف ك اللجن ى تل شئون أمالك الدولة الخاصة العقاریة وعل

  المالية . 

  )٣٦مادة (

ة  تختص لجنة  تقدیر المباني باقتراح األسعار التي تعد أساسا لبيع أمالك الدولة الخاصة العقاری
ة             ة وموافق ة الخاصة العقاری ة شئون أمالك الدول ى لجن د عرضها عل وتصبح هذه األسعار بع

  وزیر المالية أساسا لجواز اعتماد المزاد . 



ًا     ذا المظروف محفوظ وتحتفظ هذه االسعار بعد اعتمادها داخل مظروف مغلق لسریتها ویظل ه
زاد  دد للم وم المح ل الي ك قب زاد وذل ة الم ى لجن ة لحين تسليمه إل دیر إدارة أمالك الدول دى م ل

  بأربع وعشرین ساعة . 

  )٣٧مادة (

ة     یكون اإلعالن عن المزاد العلني بطریق النشر في الجریدة الرسمي  ة یومي دة محلي ة وفي جری
ك    ع ذل مرة واحدة على األقل وذلك قبل جلسة المزاد العلني بخسة عشر یومًا على األقل وال یمن

  من اللجوء إلى وسائل اإلعالن األخرى إذا اقتضي األمر  ذلك . 

وع      تخدامه ون روط اس ع وش روح للبي ار المط ا عن العق ا وافي الن بيان ویجب أن یتضمن اإلع
  وشروط وأحكام المزاد وتضمين ذلك آراسة شروط إذا لزم األمر .استغالله 

ة           ه بثالث وم المحدد ل ل الي زاد قب اد الم ر انعق آما یجب تعليق تفاصيل ذلك في أماآن ظاهرة بمق
  أیام على األقل . 

  )٣٨مادة (

دره أل       ًا ق اده تأمين ف عمل من یرغب في االشتراك في المزاد أن یدفع قبل الموعد المحدد النعق
  وأن یسلم صورة في إیصال سدادها هذا المبلغ للموظف المختص قبل مباشرة المزاد.  دینار 

ى شروط             ع عل ه أطل زاد أن رار من طالب االشتراك في الم ه إق ویعتبر تقدیم التأمين المشار إلي
ة      ة للجهال ة نافي زاده معاین المزاد وأحكامه ووافق عليها وأنه عاین العقار الذي سيشترك في م

ه التي          وأن ى شرائه بحالت وع استغالله ووافق عل ه عالم بكامل أوصافه وشروط استخدامه ون
هي عليه واسقط آل حق له في أیة منازعة في الحال أو االستقبال في آل ما یخص ذلك ویجب  

ة          ده وزارة المالي ذي تع رار ال ع اإلق زاد أن یوق ة) في    على المشترك في الم (إدارة أمالك الدول
  ل الدخول في المزاد . هذا الشأن قب

  وإذا لم یرسي المزاد على المزاید یرد له مبلغ التأمين المنصوص عليه في الفقرة األولى . 

  ثانيًا اإلجراءات المصاحبة للمزاد

  )٣٩مادة (

أن مزا  ي ش واد  دییسري ف ام الم ارات أحك ع العق ذه  ٢٤،  ٢٤،  ٢٣،  ٢٢،  ٢١ات بي ن ه م
  الالئحة . 

   



  )٤٠مادة (

ذي      ١٠یدفع الراسي عليه المزاد في ذات جلسة الزاد تأمينًا قدره ( ار ال %) من آامل ثمن العق
  . رسا عليه مزاده للوفاء بالتزاماته 

  )٤١مادة (

ين            زاده خالل ثالث ه م ذي رسا علي ار ال دفع آامل ثمن العق یجب على الراسي عليه المزاد أن ی
ه زاد علي اریخ رسوم الم ر من ت ى األآث ًا عل أمين دخول الم یوم غ ت أمين ، ویخصم مبل زاد وت
  من ثمن العقار .  ٤٠،  ٣٨الوفاء بالتزامات المنصوص عليهما في المادتين 

ة عدول عن               رة السابقة بمثاب ين في الفق اد المب ار خالل الميع ع آامل ثمن العق ویعتبر عدم دف
  . ) ٤٠الشراء یسقط به الحق في مبلغ التأمين المنصوص عليه في المادة (

زاد       ه الم ذي یلي الراسي علي وفي هذه الحالة یجوز للجنة المزاد إرساء المزاد على المتزاید ال
ذي              ين السعر ال الفرق ب زاد ب ه الم ى الراسي علي ة عل ى أن ترجع وزارة المالي في الترتيب عل

   رسي به المزاد والسعر الذي جاء تاليًا له في الترتيب إال إذا رأت اللجنة إلغاء المزاد .

  )٤٢مادة (

  یشترط لتحریر عقد البيع توافر المستندات اآلتية لدى وزارة المالية (إدارة أمالك الدولة)  

 محضر رسو المزاد .  .١
 شهادة جنسية الراسي عليه المزاد .  .٢
 عقد تأسيس إذا لم یكن الراسي عليه المزاد شخصيا طبيعيًا .  .٣
 في عقار البيع . الوثيقة الرسمية الدالة على صحة اإلنابة عن الغير  .٤
 االیصاالت الدالة على سداد آافة االلتزامات المالية معلى األخص آامل ثمن العقار .  .٥

ا            د األصلية وحفظه ى أصولها بنسخة العق ا عل د مطابقته ذه المستندات بع یجب إرفاق صور ه
  معها وتعتبر هذه المستندات جزءًا ال یتجزأ من العقد . 

  

   



  وزارة المالية

  النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزیر الماليةقرار 

  ١٩٩٥) لسنة ٢٢رقم (

  بإصدار الالئحة التنفيذیة للمرسوم بالقانون رقم

  في شأن نظام أمالك الدولة ١٩٨٠لسنة  ١٠٥

  وزیر المالية  

  في شأن نظام أمالك الدولة .  ١٩٨٠لسنة  ١٠٥بعد اإلطالع على المرسوم بالقانون رقم 

م  وزراء رق رار مجلس ال ى ق رخيص في استغالل أراضي  ١٩٨٢لسنة  ٣١وعل ي شأن الت ف
  الدولة خارج خط التنظيم العام . 

م      وزراء رق س ال رار مجل ى ق نة  ٥٩٠وعل ة      ١٩٩٤لس الك الدول د إدارة أم أن قواع ي ش ف
زاد العلني وا     ر طریق الم لتصرف  الخاصة العقاریة والمنقولة وبيعها واستغاللها وتأجيرها بغي

  فيها دون مقابل وبناء على عرض وآيل الوزارة  

  قرر 

  مادة أولى

ام أمالك      ١٩٨٠لسنة   ١٠٥یعمل بأحكام الالئحة التنفيذیة للمرسوم بالقانون رقم  في شأن نظ
  الدولة وذلك بالنسبة ألمالك الدولة الخاصة العقاریة . 

  مادة ثانية

  لية تتعارض مع أحكام هذه الالئحة . تلغي أیة قرارات أو تعميمات صادرة من وزیر الما

  مادة ثالثة

  بنشر هذا القرار في الجریدة الرسمية ویعمل به من تاریخ نشره  

  النائب الثاني لرئيس مجلس الوزارة  

  ووزیر المالية  

  ناصر عبداهللا الروضان  

   



  الفرع الثالث

  البيع بغير طریق المزاد العلني

  )٤٣مادة (

ة آنظام      ا مالئم على إدارة أمالك الدولة ، إذا اقتضت الظروف عدم بيع أمالك الدولة التي تراه
ئون     ة ش ى لجن ر عل ا أن تعرض األم وم وعليه ق الظرف المخت زاد بطری ة و الم الك القرع أم

زاد العلني ، ونظام      الدولة الخاصة العقاریة ، مع بيان األسباب المبررة اللجوء لغير طریق الم
  ع وشروط وأحكامه . البي

ى     وتقوم اللجنة المشار إليها في الفقرة السابقة بدراسة الموضوع ورفع توصياتها في شأنه إل
  وزیر المالية التخاذ قرار فيه . 

  الفرع الرابع

  البيع للمالك المجاور

  )٤٤مادة (

ا         رى أنه ي ت ارات الت ة) بالعق الك الدول ة (إدارة أم ت وزارة المالي ة الكوی ر بلدی ة  تخط متمم
  لعقارات مجاورة . 

ة   ارات المتمم ة) الكشف عن العق ة (إدارة أمالك الدول وزارة المالي اور ول ار المج ك العق ولمال
ان            ا إذا آ ر م ة لتقری ة البلدی ة مخاطب ذه الحال ة في ه لعقارات مجاورة وعلى إدارة أمالك الدول

  .  العقار متممًا بالفعل لعقار مجاور أو غير متمم وذلك قبل اتخاذ أي إجراء من إجراءات البيع

  )٤٥مادة (

ع       يعرض للبي ذي س اور وال ار المج تمم للعق ار الم عر العق دیر س اني بتق دیر المب ة تق وم لجن تق
الثمن     ار ب وتخطر وزارة المالية إدارة أمالك الدولة صاحب العقار المجاور بحقه في شراء العق

  .  ١٩٨٠لسنة  ١٠٥) من المرسوم بقانون رقم ٩المقدر وفقا لحكم المادة (

  )٤٦مادة (

إذا أراد شراء العقار المتمم لعقاره أن یعلن وزارة المالية إدارة أمالك  على مال العقار المجاور 
ة                ل إدارة أمالك الدول اریخ إخطاره من قب ًا من ت ين یوم ك خالل ثالث ه في ذل الدولة عن رغبت

) من  ٩( قه في االنتفاع بأحكام المادةحبحقه في الشراء وإال سقط حقه في الشراء ، وإال سقط 
  . ١٩٨٠لسنة  ١٠٥بالقانون رقم المرسوم 



  )٤٧مادة (

ه أن    لمالك العقار المجاور إذا یبدى رغبته في الشراء أن یدفع آامل ثمن العقار دفعه واحدة ول
ادة       ه الم ذي نصت علي م     ٩(یطلب تقسيط ثمنه على النحو ال انون رق  ١٠٥) من المرسوم بالق

  .١٩٨٠لسنة 

  )٤٨مادة (

اره          ةأمالك الدولعلى إدارة  تمم لعق ار الم ار المجاور بطلب تقسيط ثمن العق إذا تقدم مالك العق
ة في خالل  ة الخاصة العقاری ة شئون أمالك الدول ى لجن بسبب اعساره أن تعرض الطلب عل

  سبعة أیام من تاریخ تقدیمه . 

  )٤٩مادة (

ا    أن م ي ش ياتها ف ة توص ة الخاصة العقاری الك الدول ئون أم ة ش ذ لجن ن  تتخ ا م یعرض عليه
ا دعوى           ًا ویجوز له ين یوم ارات مجاورة خالل ثالث ة لعق طلبات تقسيط أثمان العقارات المتمم

دمي ال ة      مق وز للجن ر ویج زم األم اتهم إذ ل ات لمناقش ل     –طلب ة وآي رورة وبموافق د الض عن
  مد هـ الميعاد لمدة اقصاها ثالثون یوما أخرى .  –الوزارة 

ر       وتعرض لجنة شئون أمالك ال ى وزی ا عل دولة الخاصة العقاریة طلب التقسيط مشفوعًا برأیه
  المالية التخاذ قرار فيه بالشروط والحدود التي ینص عليها القانون ز 

  وتراعي السریة في آل ما یتعلق بالمرآز المالي لطالب التقسيط . 

  )٥٠مادة (

ة      تخطر وزارة المالية إدارة أمالك الدولة مالك العقار المجاور طالب  ة الموافق التقسيط في حال
ى طلب التقسيط بشروط     دى       عل ى نفسه ل رارًا عل ه أن یحرر إق د السداد وعلي ومحدد ومواعي

دها    ي مواعي د األقساط ف داد أح أخره عن س ة ت ي حال ه ف ة یتضمن أن الك الدول دیر إدارة أم م
دة  ي خالل م ًا بسدادها ف دة ویصبح مكلف ة واح ا دفع اقي األقساط آله ه ب أقصاها  تستحق علي

  ثالثون یومًا من تاریخ استحقاق القسط الذي تخلف عن دفع قيمته في الميعاد . 

ان من  م بالسداد آ م یق إذا ل ه أو ف د دون تنبي ة فسخ العق ة إدارة أمالك الدول حق وزارة المالي
ة         ا أو ای ه دفعه الغ التي سبق ل إنذار أو حكم قضائي ودون &&&&& الحق في استرداد المب

  مباني أو المنشآت المقامة بمعرفته على العقار . تعویضات ال

   



  )٥١مادة (

ار مجاور      تمم لعق ار م ولى إدارة أمالك   في األحوال التي یرفض فيها طلب تقسيط ثمن العق ، تت
دة أقصاها    الدولة إخطار مالك العقار المجاور بذلك مع تكليفه بدفع آامل ثمن العقار في خالل م

  في الشراء . ثالثون یومًا وإال سقط حقه

  )٥٢مادة (

ة إدارة           اره تسترد وزارة المالي تمم لعق ار الم ار المجاور في شراء العق إذا سقط حق مالك العق
ة    م         أمالك الدول انون رق ام المرسوم بالق ع ألحك ار للبي ا في طرح العق  ١٩٨٠لسنة  ١٠٥حقه

ى  وأحكام هذه الالئحة ولصاحب العقار المجاور إذا شاء أن یطلب الشراء ویس ري ما یسري عل
  باقي المشترین من أحكام .

  )٥٢مادة (

على إدارة أمالك الدولة إرفاق المستندات اآلتية بعد البيع یحرر لمالك العقار المجاور في شأن   
  العقار المتمم لعقاره : 

 صورة من وثيقة العقار المجاور.   .١
 صورة من شهادة جنسية مالك العقار المجاور .  .٢
وازى         .٣ ع ی ار المبي ى سداد آامل ثمن العق ى     ٢٥اإلیصال الدال عل ثمن عل ذا ال % من ه

 األقل في حالة البيع بالتقسيط . 
 موافقة السلطة المختصة على البيع بالتقسيط وشروط مواعيد السداد .  .٤

  الفرع الخامس

  أحكام مشترآة بين أنواع البيوع المختلفة

  )٥٤مادة (

ة إدارة       ا من &&&& تحتفظ وزارة المالي ا عليهم یحرر عقد البيع من نسختين أصليتين موقع
وزارة            وافي إدارات ال ات وتسلم النسخة األخرى للمشتري وت ة بأحدهما مع مرفق أمالك الدول
د &&&& من صور      األمر بع &&&& المعنية وآذلك الجهات الحكومية األخرى ذات الصلة ب

  هذا العقد . 

  )٥٥مادة (

  سوم التسجيل ونقل الملكية یتحملها الراسي عليه المزاد أو مشتري العقار حسب األحوال . 

  )٥٦مادة (



ع          ى األخص دف ة وعل ه آامل اء المشتري بالتزامات تسليم العقار المبيع ال یتم بعد التثبت من وف
  آامل الثمن وبعد استيفاء إجراءات نقل الملكية . 

اع   ار المب ليم العق ون تس ل   بویك يط وال تنق ى التقس لطة المختصة عل ة الس د موافق يط بع التقس
  ملكية العقار المذآور إال بعد سداد القسط األخير من ثمنه . 

  ادسالس عالفر

  التصرف دون مقابل في أمالك الدولة الخاصة العقاریة

  والتنازل عن ثمن بيعها

  )٥٧مادة (

ة الخاص    ازل عن ثمن      تقدم طلبات التصرف دون مقابل في أمالك الدول ات التن ة وطلب ة العقاری
ذا             ات في سجل خاص ینشأ له ذه الطلب د ه ة) وتقي ة (إدارة أمالك الدول بيعها إلى وزارة المالي
وب      ة المطل الك الدول ة أم ن قيم حًا ع ات واض ات بيان ذا الطلب ي أن تتضمن ه الغرض . وینبغ

ا و    ازل عنه وب التن الغ المطل ة المب ل أو قيم ا دون مقاب م  التصرف فيه تحقاقها واس اریخ اس ت
  المشتري وصفة الملتزم بدفعها وأسباب طلب التنازل .

ة    ة شئون أمالك الدول ى لجن ب إل ل طل ي آ ا ف ذآرة مفصلة برأیه ة م دم إدارة أمالك الدول وتق
ة ليشير          الخاصة العقاریة  ر المالي ى وزی ات إل ا من طلب ا یعرض عليه التي توقع توصياتها فيم

  بما یراه . 

ى مجلس    وتعرض وزار ات عل ن مالحظ راه م ا ت فوعة بم ذآر مش الفة ال ات س ة الطلب ة المالي
  الوزراء لتقریر ما یراه في شأنها . 

  الفصل الخامس

  أحكام ختامية

  )٥٨مادة (

ة           الك الدول ع أم أجير وبي ة بت ات المتعلق ة االلتزام بة لكاف ة بالنس رئ للذم داد المب ون الس یك
  الخاصة والعقاریة وفي خزانة وزارة المالية . 

   



  )٥٩مادة (

د     أن بأح ار ذوي الش ة بإخط يم وزارة المالي ى ق ة عل ذه الالئح ا ه ي نصت فيه االت الت ي الح ف
رة في          م الوصول وتكون العب اب مسجل بعل األمور المتعلقة بتنفيذ القانون ویكون اإلخطار بكت

  حساب المواعيد بتاریخ وصول اإلخطار . 

  )٦٠مادة (

ذه   ١٩٨٠لسنة  ١٠٥تعتبر أحكام المرسوم بالقانون رقم  في شأن نظام أمالك الدولة وأحكام ه
ة    ة الخاصة العقاری ع أمالك الدول ار وبي ود إیج راخيص وعق ام ت ة ألحك ة ومكمل ة متمم الالئح

  ویعمل بها فيما لم یرد بشأنه نص في هذه التراخيص والعقود . 


