
 الشارقة إمـارة في والمستأجر المؤجر بيه العالقة تىظيم بشـأن  م 2002 لسىة(  2)  رقم قاوون

 

 قانون بإصدار م5985 لسنة( 5) رقم االتحادي القانون  على االطالع ،بعد  الشارقة إمارة حاكم القاسمً محمد بن سلطان نحن

 والقانون ، وتعدٌالته المدنٌة اإلجراءات قانون بإصدار م5991 لسنة( 55)  رقم االتحادي والقانون ، وتعدٌالته المدنٌة المعامالت

 المعدل م5999 لسنة( 16) رقم االتحادي والقانون وتعدٌالته،  التجارٌة المعامالت قانون بإصدار م5991 لسنة( 58)  رقم االتحادي

 إنشاء بشؤن م5999 لسنة( 1) رقم القانون و ،  وتعدٌالته والمصالحة التوفٌق نلجا بشؤن م1005 لسنة( 4)  رقم االتحادي بالقانون

  الشارقة إلمارة االستشاري المجلس إنشاء بشؤن م5999 لسنة( 1) رقم والقانون ،  الداخلٌة والئحـته  الشارقة إلمارة التنفٌذي المجلس

 رقم بقانون والمرسوم ، الشارقة إمارة فً والمستؤجر المإجر بٌن العالقة تنظٌم بشؤن م1005 لسنة( 6) رقم والقانون ، الداخلٌة والئحـته

 لسنة( 1) رقم  التنفٌذي المجلس وقرار ، الشارقة إمارة فً  للنظام خالفـًا المؤجور عن الخدمات قطع مخالفة بشؤن م1005 لسنة( 5)

 إلمارة االستشاري و التنفٌذي المجلسٌن موافقة على بناءً  ، الشارقة بإمارة  السكنٌة المناطق بعض فً العقارات تؤجٌر تقٌٌد بشؤن م1000

 : التالً القانون ،أصدرنا العامة المصلحة تقتضٌه ،ولما الشارقة

 األول الباب

  التعرٌفات

 

 (1) مادة
 

 -: ذلك بخالف النص سٌاق ٌقِض  لم ما منها كل  قرٌن الموضحة المعانً التالٌة والعبارات للكلمات ٌكون القانون هذا أحكام تطبٌق فً

 . الشارقة إمارة:           اإلمـارة

 .اإلمـارة حاكم:             الحاكم

 .  لإلمارة التنفٌذي المجلس:         المجـلس

 . اختصاصها دائرة فً المإجرة العٌن تقع التً البلدٌة:             البلدٌة

 .  القانون  القانون هذا ألحكام طبقـًا المشكلة االٌجارٌة المنازعات فض لجنة:           اللجنـة

 . القانون هذا ألحكام طبًقا المشكلة االستئناف  لجنة:    االستئناف لجنة

 . اإلٌجار عقد بإبرام قانوناً  المخول وكٌله أو نائبه أو  المإجرة العٌن  مالك:            المإجر



 االنتفاع حقوق له تنتقل شخص أي أو معه المقٌمٌن واألبوٌن واألبناء والزوجة الزوج ذلك وٌشمل المإجرة بالعٌن المنتفع: المستـؤجر

 . األصلً المستؤجر من قانونٌة بصورة

 هذا ألحكام طبًقا األصلً المستؤجر من إٌجار عقد بموجب المإجرة بالعٌن االنتفاع حق إلٌه ٌنتقل الذي الشخص(:  الباطن من)  المستؤجر

 . باإلمارة المختصة الجهة من الباطن من بالتؤجٌر له مرخصـًا  ٌكون أن شرٌطة ، القانون

 .القانون هذا ألحكام وطبًقا به المستؤجر النتفاع والمعد اإلٌجار عقد محل العقار:        المإجرة العٌن

 . القانون هذا ألحكام طبقـًا  معلوم أجر لقاء معٌنة لمدة المإجرة العٌن استغالل بقصد لمستؤجروا المإجر بٌن المبرم العقد:   اإلٌجار عقد

 . المجلس من قرار  بتنظٌمه ٌصدر والذي االستثمار بقصد اإلٌجار عقد:  المدة طوٌل اإلٌجار عقد

 التنفٌذٌة والئحته القانون هذا  ألحكام طبًقا علٌها زٌادة وأٌة اإلٌجار بعقد المحددة  السنوٌة النقدٌة االٌجارٌة القٌمة:  اإلٌجار بدل

 .بشؤنه الصادرة والقرارات

 من المإجرة العٌن لحفظ الالزمة أو اإلٌجار عقد من المقصودة المنفعة الستٌفاء الالزمة الضرورٌة اإلصالحات:   الضرورٌة الصٌانة

 .ذلك غٌر على العقد طرفا ٌتفق لم ما المإجر بها ٌلتزم والتً الهالك

 بها بالقٌام المستؤجر بالتزام العرف ٌقضً والتً  المإجرة للعٌن العادي االستعمال من تنشؤ التً البسٌطة اإلصالحات:  التؤجٌرٌة الصٌانة

 .ذلك غٌر على العقد طرفا ٌتفق لم ما ،

 وسائل من وسٌلة أي أو المسجل بالبرٌد أو العدل الكاتب طرٌق عن تتم والتً اإلٌجار عقد طرفً بٌن المراسالت كافة:      اإلخطار

 هذا ألحكام طبقاً  المشكلة اللجان عن تصدر التً التبلٌغات وكذلك اإلخطار من المقصود الغرض  تإدي والتً قانونا المقررة اإلعالن

 . عملها إجراءات لقواعد طبًقا الشؤن لذوي والمسلمة ، بشؤنه الصادرة والقرارات التنفٌذٌة والئحته القانون

 

 

 العامت األحكام: الثاوي الباب

 

 الثانً الباب

 العامة األحكام

 (2) مادة
 



 وٌشمل الحرة المهن لممارسة أو صناعً أو تجاري نشاط ممارسة لغرض أو للسكنى المإجرة العقارات على القانون هذا أحكام تسري

 .اإلمارة ضمن الواقعة الفضاء األرض تؤجٌر ذلك

 .  المدة طوٌلة اإلٌجار عقود

 : القانون هذا أحكام تطبٌق من وٌستثنى

 

 . لها التابعة والمبانً الزراعٌة األراضً( أ

 .  ُتَملَّك لم ما سكنٌة ألغراض الممنوحة  الحكومٌة والعقارات  األراضً( ب

 .لدٌهم العاملٌن أو مستخدمٌهم لسكن العمل عقود بموجب والمخصصة الشركات أو لألشخاص المملوكة المساكن( ج

 . والسٌاحٌة الفندقٌة لألغراض المإجرة العقارات( د

 .  المجلس من قرار بتسمٌتها وٌصدر عامة خدمة وتإدي خاصة موافقات تتطلب التً العقود( ه

 

 . المجلس من قرار بها المتعلقة الخدمات ورسوم  المستثناة الحاالت شؤن فً االٌجارٌة العالقة بتنظٌم وٌصدر

 

 (3) مادة
 

 -: القانون بهذا العمل تارٌخ ومن العام الصالح لغاٌات تحقٌقـًا

 . المجلس من قرار به الصادر و لذلك المعد النموذج على كتابة اإلٌجار عقود تبرم( أ

 على الطرفان ٌتفق لم ما المختصة الجهة أو البلدٌة فً المستحقة  الرسوم ودفع لمدته تجدٌد أي أو اإلٌجار عقد بتصدٌق المإجر ٌلتزم( ب

 .تحرٌره تارٌخ من ٌوًما عشر خمسة خالل العقد تصدٌق وٌجب  ذلك غٌر

 . بذلك إلزامه التنفٌذ قاضً من ٌطلب أن اآلخر الطرف على المذكورة المدة خالل اإلٌجار عقد تصدٌق عن الملتزم امتنع إذا( ج

 قٌمة أمثال ثالثة تساوي بغرامة العقد بتصدٌق الملتزم ٌعاقب المختصة الجهة أو البلدٌة لدى اإلٌجار عقد تصدٌق عدم حالة فً( د

 .التصدٌق

 .  خدمة لتقدٌم أو معاملة أو نزاع أي فً المصدق غٌر اإلٌجار عقد إبراز قبول الحكومٌة والمإسسات الدوائر أو البلدٌة على ٌمتنع( ه

 



 (  4) مادة
 

 توقٌع وٌجب  ، محررة غٌر كانت إذا القانون بهذا العمل وقت القائمة اإلٌجارات عقود تحرٌر ٌجب القانون بهذا العمل تارٌخ من اعتباًرا

 . وتصدٌقها والمستؤجر المإجر من العقود

ًً  العقد كان إذا إجراء أي اتخاذ أو اعتماد البلدٌة على وٌمتنع.  واحد طرف من الموقعة بالعقود ٌعتد وال  . واحد طرف من موقعاً

 . اإلثبات طرق بكافة العقد شروط وجمٌع التؤجٌر واقعة إثبات وٌجوز

 

 (5) مادة
 

 من أو االٌجار عقد طرفً وعلى ودقٌق كامل بشكل االٌجار عقد طرفً وعناوٌن المإجرة للعٌن الكاملة البٌانات أخذ البلدٌة تتولى 

 . لمختارا إقامتهما ومقر  عنوانهما على ٌطرأ تعدٌل بؤي  البلدٌة إخطار  قانونا ٌمثلهما

 

 (6) مادة
 

  القانون هذا ألحكام طبًقا بها  المتعلقة والطلبات  اإلٌجار عقود تصدٌق رسوم سداد من والمحلٌة االتحادٌة الحكومٌة الجهات تعفى

 .  الجهات هذه من  استغاللها لغرض باسمها مسجل اإلٌجار عقد ٌكون أن شرٌطة ، بشؤنه الصادرة والقرارات التنفٌذٌة والئحته

 

 اإليجار عقذ أثار: الثالث الباب

 

 الثالث الباب

 اإلٌجار عقد أثار

 

 (7) مادة
 



ًً  و له أعدت الذي بالغرض تفً ألن تصلح حالة فً وتوابعها المإجرة العٌن المستؤجر ٌسلم بؤن المإجر ٌلتزم ً  أو علٌه االتفاق تم لما وفقا

 . المإجرة العٌن لطبٌعة

 

 (8) مادة
 

 نقصا المنفعة هذه نقصت إذا أو.  المنفعة من له أعدت بما تفً ألن معها تصلح ال حالة فً للمستؤجر وتوابعها المإجرة العٌن تسلٌم تم إذا

 . للظروف تبًعا المنفعة من نقص ما بقدر اإلٌجار بدل إنقاص أو العقد فسخ اللجنة من ٌطلب أن للمستؤجر جاز. كبًٌرا

 

 (9) مادة
 

 دون الضرورٌة الصٌانة أعمال بجمٌع اإلٌجار مدة أثناء ٌقوم وأن ، لالنتفاع صالحة لتبقى المإجرة العٌن بصٌانة ٌتعهد أن المإجر على

 . ذلك غٌر على الطرفان ٌتفق لم ما التؤجٌرٌة الصٌانة

 

 (11) مادة
 

 السائد العرف علٌه جرى ما أو له أعدت الذي الغرض وبحسب بالعقد علٌه المتفق النحو على المإجرة العٌن ٌستعمل بؤن المستؤجر ٌلتزم

. 

 

 (11) مادة
 

 أو بها ضرر أي عنه ٌنشؤ ال التغٌٌر هذا كان إذا إال المإجر من كتابً إذن بدون تغًٌٌرا المإجرة بالعٌن ٌحدث أن للمستؤجر ٌجوز ال

 . المبنى بسالمة

 إلزامه فً الحق للمإجر كان.  السابقة الفقرة فً الوارد االلتزام حدود ذلك فً متجاوًزا المإجرة العٌن فً تغٌٌرا المستؤجر أحدث فإذا

 . مقتض له كان أن وبالتعوٌض  علٌه كان ما إلى الحال بإعادة

 . ذلك بغٌر ٌقضً كتابً اتفـاق هناك ٌكن لم ما اإلٌجار انتهاء عند بتركها التزم تحسٌنات أو غراسا المإجرة العٌن فً المستؤجر أقام وإذا

 



 اإلخالء أسباب: الرابع الباب

 

 الرابع الباب

 اإلخالء أسباب

 

 (12) مادة
 

 :اإلخالء طلب فٌها ٌجوز التً الحاالت

 تارٌخ من سنوات ثالث انقضاء قبل المإجرة العٌن من المستؤجر إخالء - اإلٌجار مدة انتهاء عند حتى -  ٌطلب أن للمإجر ٌجوز ال

 -: التالٌة األسباب أحد توافر إذا إال اإلٌجار عقد توقٌع

 

 ، السكنى لغرض  المإجرة العٌن كانت إذا استحقاقه تارٌخ من ٌوًما عشر خمسة خالل المستحق اإلٌجار ببدل بالوفاء المستؤجر ٌقم لم إذا

 استالم عن المإجر امتنع فإذا مهنً أو صناعً أو تجاري نشاط ممارسة لغرض ُمستؤجرة المإجرة العٌن كانت إذا  ٌوًما ثالثٌن وخالل

 ذمة بإبراء سنًدا اإلٌداع إٌصال وٌعتبر البلدٌة لدى اللجنة باسم البدل ٌودع أن فللمستؤجر الوفاء فٌه ٌقع مكانـًا ٌعٌن لم أو اإلٌجار بدل

 ٌجوز وال ، اإلٌداع بذلك المإجر تبلٌغ والمستؤجر اللجنة على األحوال جمٌع وفً المودع بالقدر المستحق اإلٌجار بدل قٌمة من المستؤجر

 بعد لصالحه أودع ما سحب اللجنة رئٌس وموافقة طلبه على بناءً  وللمإجر اللجنة من بقرار أو المإجر بموافقة إال أودعه ما سحب للمودع

 .  اإلٌجار لبدل والسحب اإلٌداع إجراءات القانون لهذا التنفٌذٌة الالئحة وتنظم ، المستحقة الرسوم سداد

 القرارات أو التنفٌذٌة والئحته القانون هذا أو وتعدٌالته االتحادي المدنٌة المعامالت قانون علٌه فرضه التزام أي المستؤجر خالف إذا

 تنفٌذ أو المخالفة بإزالة المإجر إلخطار االستجابة فً المستؤجر فشل حال ذلك و ،  اإلٌجار عقد شروط من شرط أي أو بشؤنه الصادرة

 .  اإلخطار تارٌخ من ٌوماً  عشر خمسة خالل به المنوط االلتزام

 ألحكام طبقاَ  المقررة التجاري المحل ملكٌة نقل بؤحكام اإلخالل عدم مع ذلك و المإجر موافقة دون المإجرة العٌن بتؤجٌر المستؤجر قام إذا

 .  االتحادي التجارٌة المعامالت قانون

 النظام مع تتنافى ألغراض استخدمها أو لشروطه بالمخالفة أو اإلٌجار عقد فً المحدد الغرض لغٌر المإجرة العٌن المستؤجر استعمل إذا

 .  اآلداب أو العام

 من الالزم الترخٌص على حصوله شرٌطة اإلخالء تتطلب  شاملة صٌانة عمل أو بنائها إلعادة المإجرة العٌن هدم فً المإجر رغب إذا

 .  المختصة الجهة أو/ و البلدٌة



 آخر لعقار مالكاً  ٌكون أال شرٌطة البالغٌن أبنائه أحد بواسطة أو بنفسه للسكن المخصصة المإجرة العٌن شغل فً المإجر رغب إذا

 . المإجرة العٌن به الواقع البلدٌة اختصاص منطقة فً للسكن مناسب

 -: ٌلً ما( 6) و( 5)  البندٌن ألحكام طبقاً  اإلخالء طلب ٌقتضً و

 . اإلٌجار عقد إلنهاء المحدد التارٌخ على سابقة  أشهر ثالثة عن تقل ال مدة خالل باإلخالء المستؤجر إخطار( أ

 . المختصة الجهة أو/ و البلدٌة قبل من المحدد األجل خالل الشاملة الصٌانة أو الهدم عملٌة فً ٌشرع أن( ب

 بدون - األقل على - سنة ولمدة المستؤجر من تخلٌتها بعد فعلٌا المإجرة العٌن شهرٌن خالل البالغٌن أوالده أحد أو المإجر ٌشغل أن( ج

 . انقطاع

 

 الفترات خالل تؤجٌرها إعادة غٌره أو للمإجر ٌجوز فال المادة هذه من( 6) و( 5) للبندٌن طبًقا المإجرة العٌن المستؤجر أخلى وإذا. 7

 . اإلخالء سبب تنفٌذ وقبل إلٌها المشار

 

 بالعطل المطالبة فً حقه حفظ مع أخالها التً المإجرة العٌن إلى إعادته اللجنة من ٌطلب أن للمستؤجر ٌحق ذلك  المإجر  خالف إذا و

 . العامة للقواعد وفًقا المختصة المحكمة أمام والضرر

 

 اإليجاريت القيمت تحذيذ في: الخامس الباب

 

 الخامس الباب

 االٌجارٌة القٌمة تحدٌد فً

 

 (13) مادة
 

 . اإلٌجار عقد توقٌع تارٌخ من سنوات ثالث انقضاء قبل علٌه المتفق اإلٌجار بدل زٌادة األسباب من سبب وألي للمإجر ٌجوز ال( أ

 . المثل بقٌمة  أعاله إلٌها المشار المدة انقضاء بعد اإلٌجار بدل فً الزٌادة تكون( ب

 .  األولى الزٌادة تارٌخ من سنتٌن انقضاء بعد إال أخرى مرة علٌها المتفق اإلٌجار بدل زٌادة  ٌجوز ال( ج



 

 (14) مادة
 

 .  األجرة هذه تحدٌد على العقد طرفً اتفاق عدم حالة فً المثل أجرة بتحدٌد اللجنة تختص

 

 (15) مادة
 

 .  إلٌها المشار الحماٌة فترة تعدٌل منه وبقرار للمجلس ٌجوز  العام الصالح لغاٌات تحقٌقا

 

 (16) مادة
 

 . زٌادة آخر من سنتٌن انقضاء بعد إال القانون بهذا العمل قبل المحررة العقود على إلٌها المشار الزٌادة تطبق ال

 

 المؤجرة العيه ملكيت واوتقال االيجاريت العالقت إوهاء ضىابط: السادس الباب

 

 السادس الباب

 المإجرة العٌن ملكٌة وانتقال االٌجارٌة  العالقة إنهاء  ضوابط

 

 (17) مادة
 

 زٌادة أو المإجرة للعٌن المستؤجر إخالء طلب الجدٌد للمإجر ٌجوز وال جدٌد لمالك المإجرة العٌن ملكٌة انتقال بسبب المستؤجر ٌضار ال

 . بشؤنه الصادرة والقرارات التنفٌذٌة والئحته القانون هذا ألحكام وفقـًا إال إٌجارها بدل

 



 (18) مادة
 

 من حرمانه أو  المإجرة العٌن إلخالء علٌه الضغط أو المستؤجر إزعاج به ٌقصد بعمل القٌام غٌره بواسطة أو بنفسه للمإجر ٌجوز ال

 ..بشؤنه الصادرة والقرارات  التنفٌذٌة والئحته القانون هذا ألحكام خالًفا وخدماتها بتوابعها  الكامل التمتع

 

 (19) مادة
 

 ٌلتزم ، علٌه اتفق ما وفق المإجرة العٌن تسلٌم إجراءات ٌستكمل لم فإذا اإلٌجار عقد انتهاء عند المإجرة العٌن رد المستؤجر على( أ

 .  المإجرة للعٌن الفعلً التسلٌم تارٌخ حتى اإلٌجار عقد عن الناتجة  االلتزامات بكل  بالوفاء

 هذا ألحكام وفقـًا  إخالئه لطلب التنفٌذ لقاضً اللجوء للمإجر جاز للمإجر ٌسلمها أن دون مقفلة المإجرة للعٌن المستؤجر ترك حالة فً

 . بشؤنه الصادرة والقرارات التنفٌذٌـة والئحته  القانون

 . االٌجارٌة العالقة انتهاء قواعد القانون لهذا التنفٌذٌة الالئحة تنظم( ب

 

 الباطه مه والتأجير اإليجار عه التىازل: السابع الباب

 

 السابع الباب

 الباطن من والتؤجٌر اإلٌجار عن التنازل

 

 (21) مادة
 

 . المإجر من كتابً بإذن إال أستؤجره ما بعض أو كل عن وذلك الباطن من التؤجٌر أو اإلٌجار عن التنازل للمستؤجر ٌجوز ال( ج

 . السابق الكتابً كاإلذن ضمنٌة أو صرٌحة كانت سواء للتصرف الالحقة اإلجازة وتعتبر

 تزٌد أال شرٌطة المإجرة العٌن بعض أو كل عن الباطن من التؤجٌر أو التنازل فً الحق اإلٌجار عقد فً المستؤجر منح للمإجر ٌجوز( د

 . األصلً العقد فً المحددة المدة عن الباطن من اإلٌجار عقد مدة



 ٌإثر وال الباطن من والمستؤجر المستؤجر بٌن فٌما العالقة ٌحكم الذي هو الباطن من اإلٌجار عقد فإن المإجرة العٌن المستؤجر أجر إذا( ه

 . ذلك غٌر على االتفاق تم إذا إال األصلً اإلٌجار عقد بموجب المإجر تجاه المستؤجر والتزامات حقوق على الباطن من اإلٌجار عقد

 . العقود بهذه الخاصة اإلجراءات التنفٌذٌة الالئحة وتنظم( و

 

 واختصاصاتها اللجان: الثامه الباب

 

 الثامن الباب

 واختصاصاتها اللجان

 

 (21) مادة
 

 الخبرة ذوي من اثنٌن وعضوٌة العدل وزٌر ٌندبه قاض برئاسة تشكل االٌجارٌة المنازعات فض لجنة تسمى أكثر أو لجنة تنشؤ

 بتسمٌتهم وٌصدر اإلدارٌٌن كبار أو االقتصاد أو األعمال رجال أو المحاسبة أو الهندسٌة أو القانونٌة المجاالت من أي فً واالختصاص

 . الحاكم بموافقة المجلس من قرار

 

 (22) مادة
 الوقتٌة اإلجراءات طلب فً النظر ذلك وٌشمل اإلٌجار عقد عن الناشئة الدعاوى جمٌع فً االستعجال وجه على بالفصل اللجان تختص

ًً  اإلٌجار عقد طرفً من أي بها ٌتقدم التً والمستعجلة ً  . بشؤنه الصادرة والقرارات التنفٌذٌة والئحته القانون هذا ألحكام وفقا

 

 (23) مادة
  هذه تعدٌل منه وبقرار للمجلس وٌجوز ، نهائٌة درهم ألف مائة( 500.000) قٌمتها تجاوز ال التً الدعاوى فً اللجان أحكام تكون

 . القٌمـة

 

 (24) مادة
 



 إلٌه المشار المبلغ عن قٌمتها تقل التً المنازعات فً الصادرة األحكام فً باالستئناف الطعن ٌجوز  أعاله( 11) المادة نص من استثناءً 

 : اآلتٌة الحاالت إحدى توافر حالة فً

 

 . االختصاص لقواعد بالمخالفة الحكم صدر إذا

 .  الطلبات بعض اغفل أو طلبوه مما بؤكثر أو الخصوم ٌطلبه لم بشًء الحكم قضى إذا

 .  اإلعالن فً بطالن هناك  أو الدعوى فً صحًٌحاً  تمثٌال ممثال ٌكن لم اعتباري أو طبٌعً شخص على الحكم صدر إذا

 شهادة بؤنها صدوره بعد قضى شاهد شهادة على بنًًُ  أو بتزوٌرها قضً أو بتزوٌرها إقراراً  علٌها أوراق على بنًًُ  قد الحكم كان إذا

 . زور

 .  الدعوى فً النظر وجه تغٌٌر شؤنه من كان مستنًدا  العقد طرفً أحد قدم إذا

 (25) مادة
 

 .  ذلك خالف االستئناف لجنة قررت إذا إال التنفٌذ إجراءات أعاله إلٌه المشار االستثنائً االستئناف ٌوقف ال

 

 (26) مادة
 

 -: أعاله( 15) المادة مراعاة مع

 هذا من( 14) المادة فً إلٌها المشار ألسباب ا من صحٌح سبب على قٌامه لعدم  االستثنائً االستئناف رفض االستئنافٌة  اللجنة قررت إذا

 . المحاماة وأتعاب والمصروفات درهم ألفً( 1000) المستؤنف تغرٌم للجنة جاز ، القانون

 

 (27) مادة
 

 وذلك التنفٌذ مندوبً من كاف عدد وٌعاونه  العدل وزٌر  ٌندبه للتنفٌذ قاضً اشراف تحت اللجان عن الصادرة األحكام تنفٌذ ٌجري( أ

 . الشؤن ذوو طلب على بناءً 

 

 . التنفٌذ إجراءات بشـؤنه الصادرة  والقرارات  القانون لهذا  التنفٌذٌة الالئحة تحدد( ب



 

 (28) مادة
 

 . العدل وزارة مفتشً بٌن من العدل وزٌر من بقرار ٌنتدب القضائٌٌن المفتشٌن أحد بمعرفة واإلداري الفنً للتفتٌش اللجان أحكام تخضع

 

 (29) مادة
 . العدل وزٌر من قرار بتسمٌتهم ٌصدر قضاة ثالثة من وتتكون االستئناف لجان تسمى  أكثر أو  لجنة تنشؤ

 . اللجان تصدرها التً األحكام من االستئناف  طلبات فً والفصل بالنظر  االستئناف لجان تختص

 

 (31) مادة
 مندوبً من كاف عدد بمعاونة للتنفٌذ قاضً طرٌق عن وتنفذ الطعن طرق من بؤي للطعن قابلة غٌر نهائٌـة أحكام االستئناف لجان  أحكام

 .  الشؤن ذوو طلب على بناءً  وذلك التنفٌذ

 

 (31) مادة
 لحكومة العامة الخزٌنة لصالح بشؤنه الصادرة والقرارات  التنفٌذٌة والئحته القانون هذا فً إلٌها المشار والغرامات  الرسوم كافة تحصل

 .  الشارقة

 

 (32) مادة
  -: ٌلً ما منه بقرارات المجلس ٌصدر  القانون هذا ألحكام تنفًٌذا

 

 . القانون لهذا التنفٌذٌة الالئحة( أ

 .  البلدٌة المجالس هٌئة اقتراح على بناءً   القانون هذا ألحكام تنفٌذا المقرر الرسوم( ب

 .  لها المعاونة اإلدارٌة واألجهزة  أعضائها ومكافآت  وتشكٌلها  اللجان إجراءات نظام( ج

 .  القانون هذا فً علٌها المنصوص اإلٌجار عقود  نماذج( د

 .  أحكامه ٌخالف أو ٌتعارض ال بما  القانون هذا فً نص بها ٌرد لم التً القرارات( ه



 

 (33) مادة 
 

 .  بشؤنه الصادرة والقرارات القانون لهذا التنفٌذٌة بالالئحة الواردة العقوبات بإحدى القانون هذا أحكام ٌخالف من كل ٌعاقب

 

 (34) مادة
 . صدوره بتارٌخ فٌها المرافعة باب قفل ٌتم لم التً الدعاوى جمٌع على القانون هذا أحكام تسري

 

 (35) مادة
 هذا أحكام مع ٌتعارض أو ٌخالف حكم أي ٌلغى كما والمستؤجر المإجر بٌن العالقة تنظٌم شؤن فً م1005 لسنة( 6) رقم القانون ٌلغى

 .القانون

 

 (36) مادة
 .صدوره تارٌخ من به وٌعمل الرسمٌة الجرٌدة فً القانون هذا ٌُنشر

 

 : بتارٌخ عنا صدر

 هـ5418 األولى جمادى59:   الثالثاء

 م1007 ٌونٌو 05:   الموافق

  القاسمً محمد بن سلطان

  الشارقة إمارة حاكـم

 


