مشروع الئحة التصرف باألموا البديةة يةر القديةة

الماية األولى:
لغرض تطبيق هذه الالئحة يقصد بالكلمات والعبارات التالية أينماا وردت ياه هاذه الالئحاة المعاانه المحادد أماا
كل منها وذلك على النحو اآلته:
الوزارة:

وزار الشؤون البلدية والقروية.

الوزةر:

وزير الشؤون البلدية والقروية.

البديةة:

األمانة أو البلدية.

العدارات البديةة:

العقارات الته تملكها البلديات ويق األنظمة والتعليمات.

المستثمر/المستثمرون :الش ا أ أو األش ا اأ ذوو الص ا ة الطبيعيااة أو اتعتباريااة الااذين يحااق له ا ممار ااة
أنواع النشاط التجاري وات تثماري بموجب األنظمة واللوائح ال اصة.
توظيف وتشغيل أموال البلدية غير النقدية بهدف المحايظة عليها وتطويرها وات ت اد

االستثمار:

من عائداتها المالية يه تويير وتطوير ال دمات البلدية.
المزاةية العامة:

ا تثمار أموال البلدية بأ لوب يهدف إلى الوصول ألعلى عر عن طريق دعاو أكبار
عدد ممكن من الم تثمرين للمشاركة.

المعاوضة:

ا تبدال أرض أو مبنى مملوك للغير بأرض أو مبنى مملوك للبلدية.

زوائي المقح:

م احة األرض الم صصة للممنوح الته تزيد عن الم احة المقرر يه أمر المنح.

زوائي التخطةط:

م احة األرض الته تنشأ من إعاد تنظي م ططات األراضه.

زوائي التقظةم:

م احة األرض الته تنشأ من إعاد تنظي مناطق كنية قائمة.

العدار المخصص

لدقعص

المبا ط والمحالت واألحواش الم صصة لبيع الماشية ،واللحو  ،وال ضار وال واكه،

العام:

والحطب وال ح وما يه حكمها.

العدصصصصصصصصصار المخصصصصصصصصصص

الورش الحريية واليدوية ،وأي نشاط دمه آ ر يحدده الوزير.

لدقشاط الخيمي:
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الماية الثاقةة:
تشمل العقارات البلدية األراضه والمبانه والشوارع والطرق والحدائق وال احات العامة وماا ي صاأ للمراياق
أو ال دمات العامة وزوائد التنظي وزوائد المنح وزوائد الت طيط والشواطئ ال احلية وأي عقارات أ رى تؤول
ملكيتها للبلدية ،أو أن يكون للبلدية حق اتنت اع بها نظاماً.
الماية الثالثة:
يت التصرف يه زوائد المنح وزوائد التنظي وزوائد الت طيط ويقا ً للقواعد اآلتية:
 .1يت تقدير أقيا زوائد المنح وزوائد التنظي وزوائد الت طيط من قبل لجنة التقدير.
 .2تباع زوائد المنح على األش اأ الذين ت صأ له أراضه وتزيد م ااحة تلاك األراضاه علاى الم ااحة
المقرر يه أمر المنح ويراعى أن تكون القيمة ب عر ال وق وقت البيع.
 .3تباع لمالك العقار المجاور زوائد التنظي وزوائد الت طيط الته ت ت مح أنظماة البنااب باقاماة مباان م اتقلة
عليها أو ت يمكن للبلدية ا تثمارها ،وذلك ب عر ال وق وقت البيع.
 .4تباع أو ت تثمر زوائاد التنظاي وزوائاد الت طايط التاه ت امح أنظماة البنااب باقاماة مباان م اتقلة عليهاا عان
طريق المزايد العامة ،إت إذا كان هناك ضرر على مالك العقار المجاور لها من جراب ا تثمارها أو بيعها
علاى غياره ويااه هاذه الحالاة تباااع علاى مالااك العقاار المجااور ب ااعر ال اوق وقات البيااع شاريطة أن يثباات
الضرر بمعرية لجنة ينية يشكلها رئيس البلدية من ممثلين عن البلدية واإلمار ووزار المالية.
 .5تباع زوائد التنظي وزوائد الت طيط الته يتعدد المجاورون الم ت يدون منهاا وت يمكان للبلدياة ا اتثمارها،
عن طريق مزايد تقتصر عليه وذلك بعد تعديل طوط التنظي .
الماية الرابعة:
ت ياات ا ااتثمار األراضااه الواقعااة علااى شااارع تجاااري واألراضااه الواقعااة علااى ال ااواحل والشااواطئ ،إت ويق اا ً
للضوابط الته يحددها الوزير.
الماية الخامسة:
يجوز بقرار من الوزير أو من ي وضه معاوضة عقار تملكه البلدية بعقار مملوك للغير.
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الماية السايسة:
يت التصرف بالمعاوضة ويقا ً للقواعد اآلتية:
 .1يت تقدير قيماة العقاار المعااوض والمعااوض باه ح اب التعليماات المنظماة لنازع ملكياة العقاارات للمن عاة
العامة.
 .2يجب أن يكون الغرض من المعاوضة هو تحقيق مصلحة عامة من الل تقدي

دمة أ ا ية تنموياة علاى

أن تكون هذه ال دمة من ال دمات الته تكلف البلدية بتوييرها.
 .3تكااون المعاوضااة مااع عقااار حكااومه وت تا ت المعاوضااة مااع عقااار اااأ إت يااه حالااة عااد تااواير العقااار
المطلوب لدى أي جهة حكومية.
 .4عد تواير اعتمادات مالية لنزع الملكية يه وقت حاجة البلدية للعقار.
الماية السابعة:
يت ا تثمار العقارات البلدية عن طريق المزايد ويقا ً لإلجرابات الته تحددها الماد الرابعة عشر .
الماية الثامقة:
ت ااتثمر العقااارات البلديااة يااه أنااواع النشاااط ات ااتثماري التااه ت اامح بهااا اتنظمااة والتعليمااات وتحاادد المواقااع
والم احات الالزمة لهذه اتنواع من النشاط ويق احتياجات كل مدينة.
الماية التاسعة:
ت يجوز ا ت دا العقار مان قبال الم اتثمر لغيار الغارض الاذي صاأ مان أجلاه ،إت بعاد موايقاة الاوزير متاى
اقتضت المصلحة العامة أو مصلحة الت طيط ذلك.
الماية العاشرة:
ي تثنى من المزايد العامة ما يله:
 .1عقود ات تثمار مع الجهات الحكومية أو الشركات ذات اتمتياز العا أو الته ت ه ييها الدولة.
 .2العقار الم صأ للن ع العا  ،والعقار الم صأ للنشاط ال دمه الته يرى الوزير ا تثنابها مان المزاياد
العامة ،بشرط عد تأجيرها من الباطن وأن يمارس الم تأجر النشاط بن ه.
 .3ات اقيات وعقود الشراكة مع القطاع ال اأ يه األعمال اتلكترونية الحكومية ويقا ً لقرار مجلاس الاوزراب
رق ( )110وتاريخ 1425/4/5هـ.
 .4المشااروعات ذات األيكااار المبتكاار  ،والمشااروعات الرائااد  ،التااه تهاادف إلااى تحقيااق أغااراض تنمويااة أو
اجتماعية وتحدد هذه المشروعات بعد موايقة الوزير.
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الماية الحايةة عشرة:
ت اتثنى األراضااه الم صصااة للحادائق العامااة الواقعااة ياه الم ططااات المملوكااة للقطااع ال اااأ ماان ات ااتثمار
بالمزايد العامة ،ويعطى صاحب الم طط حق إنشائها وا تثمارها ويقا للشروط اآلتية:
 .1أن يت اإلنشاب ويق المواص ات ال نية الته تحددها البلدية.
 .2أن يباشر بانشائها الل يتر ت تتجاوز مس نوات من تاريخ اعتماد الم طط ويت تقدير األجر من قبل
لجنة ات تثمار.
ويه حالة انقضاب هذه المد دون ممار ة صاحب الم طاط حقاه ،ييات التصارف ياه األراضاه با اتثمارها ويقاا ً
لهذه الالئحة.
الماية الثاقةة عشرة:
يجوز بقرار من الوزير ا تثمار العقارات اآلتية:
 .1الحدائق العامة.
 .2المشاريع المميز الته تحتاج إلى ك اب مالية وينياة ودراياة اصاة والتاه يات تحديادها بقارار مان الاوزير
بناب على توصية من رئيس البلدية.
وذلك عن طريق المزايد العامة من الل الم اضلة باحدى الطرق اآلتية:
الطرةدصة األولصى :حصااة مان إيااراد المشاروع وتكااون المناي اة ييهااا علاى أعلااى حصاة ت ااتحق للبلدياة ماان
اإليراد.
الطرةدة الثاقةة :تثبيت المد الزمنية لال تثمار ،وتكون المناي ة ييها على أعلى عائد نوي يقط.
الطرةدة الثالثة :تكون المناي ة ييها على المد الزمنية لال تثمار وأعلى عائد ا تثماري معاً.
وتحدد طريقة الم اضلة بين العروض يه التعليمات الته يصدرها الوزير بهذا الشأن على أن ينأ على ذلك يه
شروط المناي ة عند اإلعالن عنها.
الماية الثالثة عشرة:
يجوز بموايقة من الوزير تطوير وا تثمار األراضه الم ططة على النحو اآلته:
 .1األراضي المخططة والمخصصة لأليراض التجارةة والسكقةة:
تطااوير األراضااه الم ططااة والم صصااة ل غااراض التجاريااة وال ااكنية بتزوياادها بال اادمات األ ا ااية
الالزمة عن طريق أحد الم تثمرين على أن يت ت ديد تكل ة تن يذ هذه ال دمات للم تثمر باحدى الطريقتين
اآلتيتين:
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الطرةدة األولى :تمكين الم تثمر من حق اتنت اع بن بة من األراضه المطاور ل تار زمنياة معيناة وذلاك
ويق ما هو وارد يه الماد (الحادية والعشرين) من هذه الالئحة.
الطرةدة الثاقةة :التنازل عن ن بة من ملكية األراضه المطور لصالح الم تثمر ،وي تثنى مان األراضاه
المتنازل عنها ما يقع منها على شارع تجاري.
 .2األراضي المخصصة لأليراض الخيمةة والصقاعةة:
تطوير األراضاه الم صصاة ل غاراض ال دمياة والصاناعية بتزوياد هاذه األراضاه بال ادمات األ ا اية
الالزمة أو إنشائها أو بكليهما عن طريق أحد الم تثمرين وا تي اب تكااليف التطاوير ح اب ماا يات اتت ااق
عليه بين البلدية والم تثمر.
ويت اإلعالن عن المناي ة يه الحاتت المشار إليها أعاله ويق ما ورد يه نهاية الماد ال ابعة من هذه الالئحة.
الماية الرابعة عشرة:
أوالً :تطرح مشروعات ات تثمار البلدي للمزايد العامة باحدى الطريقتين اآلتيتين:
 .1اإلعالن عن المناي ة يه ثالث صحف محلية على األقال تكاون إحاداها الجرياد الر امية علاى أن يراعاى
يه اإلعالن األحكا اآلتية:
أ-

ضمان حق الد ول يه المزايد العامة لجميع الم تثمرين مع تويير يرأ ومعاملة مت اوية.

ب -تويير معلومات كاملة وموحد عن العقار المطروح يه المزايد العامة وتمكينه من الحصول علاى هاذه
المعلومات يه زمن واحد وتحديد ميعاد واحد لتقدي العروض.
ج -تحديد زمان العروض ومكانها يه اإلعالن عن المناي ة على أن تكون العروض ياه مظااريف م توماة
ت يجوز يتحها إت يه الميعاد المحدد ،وأت تقال الماد الزمنياة باين تااريخ اإلعاالن ياه الجرياد الر امية
وتاريخ يتح المظاريف عن ثالثين يوماً.
د -تحدد البلدية قيمة (كرا ة الشروط والمواص ات) الته يت ا تي اؤها من المتناي ين.
 .2توجيه الدعو لعدد من الم تثمرين يت تأهيله للمناي اة علاى المشاروع بحياث يقاد المتناي اون المؤهلاون
عروضه لال تثمار على أن يراعى يه ذلك األحكا اآلتية:
أ-

أت يقل عدد المتناي ين اللذين توجه إليه الدعوات عن م ة متناي ين.

ب -أن يكون المدعوين للتأهيل من الم تثمرين يه مجال المشروع.
ج -أن يتأهل للمناي ة عدد ت يقل عن ثالثة متناي ين.
د -أت يقبل العرض الوحيد يه المناي ة الته تت بعد التأهيل.
5

ثاقةاً :إذا قل عادد الماؤهلين عان ثالثاة م تناي اين أو انتهات المناي اة إلاى تقادي عارض وحياد ،ييات اإلعاالن عان
المناي ة ويقا ً لل قر ( )1من البند (أوتً).
ثالثاً :يقد المتنايس ضمانا ً بنكيا ً مع العرض بقيماة ت تقال عان العائاد ال انوي لال اتثمار ،أو ضامان بنكاه يمثال
 %5من قيمة العرض يه حاتت البيع.
رابعاً :يجوز للجنة ات تثمار التوصية بالغاب المزايد العامة يه أي من الحاتت الثالث اآلته بيانها:
األولى :إذا اقتضت المصلحة العامة وقف التصرف بالعقار.
الثاقةة :إذا تبين للجنة أن جميع العروض المقدمة غير منا بة.
الثالثة :إذا ل يت التوصل إلى نتيجة عن طريق الم اوضة مع المتناي ين.
الماية الخامسة عشرة:
 .1تشااكل لجنااة التقاادير بقاارار ماان الااوزير او ماان ي وضااه دا اال الااوزار ماان ثالثااة أعضاااب يمثلااون البلديااة
ووزار المالية واإلمار .
 .2تكون مهمة هذه اللجنة تقدير أقيا زوائد المانح وزوائاد التنظاي وزوائاد الت طايط التاه يتقارر بيعهاا لعاد
إمكانية ا تثمارها.
الماية السايسة عشرة:
 .1تشكل لجنة يتح المظاريف بقرار من األمين أو رئيس البلدية من ثالثة موظ ين على أت تقل مرتبة رئيس
اللجنة عن الثامنة.
 .2تتولى هذه اللجنة يتح المظاريف يه الميعااد والمكاان المحاددين ،وإعاالن األ اعار الاوارد ياه العاروض
أما المتناي ين أو مندوبيه وتنظي محضر بذلك.
الماية السابعة عشرة:
 .1تشكل لجناة ات اتثمار بقارار مان الاوزير او مان ي وضاه دا ال الاوزار مان ثالثاة أعضااب اثناان يماثالن
الوزار والثالث يمثل وزار المالية ،وتكون اللجناة برئا اة رئايس البلدياة أو موظاف ت تقال مرتبتاه عان
الثانية عشر  ،على أن يكون لكل من الوزارتين عضو احتياطه يحل محل ممثلها عند غيابه.
 .2تتولى هذه اللجنة تحليل العروض ال اصة بالمزايدات العاماة المقدماة ويقاا ً لهاذه الالئحاة وتقادي التوصاية
لصاحب الصالحية بالتر ية على العرض الذي تراه منا باً.
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 .3لهذه اللجنة الت اوض مع أصحاب أعلى العروض يه أي من الحالتين اآلتيتين:
أوال  :إذا اقترن أعلى العروض بتح ظ أو تح ظات.
ثاقةا :إذا ت اوى عرضان أو أكثر وكانا أعلى العروض.
 .4تتولى هذه اللجنة تقدير وإعاد تقدير قيمة اإليجار ح ب اآلته:
أ  -تقادير قيمااة إيجااار العقاارا ت الم ااتثنا مان المزايااد العامااة ييماا عاادا زوائااد المانح وزوائااد التنظااي
وزوائد الت طيط الته ت يمكن للبلدية ا تثمارها.
ب  -إعاد تقدير قيمة إيجار العقارات الته يرغب الم تثمر يه تمديد عقود إيجارها ويق ما تقضاه باه
ال قر ( )2من الماد (ال اد ة والعشرين).
ج  -إعاد تقدير قيمة إيجار العقارات المؤجر قبل صدور هذه الالئحة الته يت تعديل عقودها وياق ماا
تقضه به الماد (ال ابعة والعشرين).
الماية الثامقة عشرة:
تحت ب بداياة ماد العقاد اعتباارا ً مان تااريخ ت ال الم اتثمر للعقاار مان البلدياة بموجاب محضار ت الي موقاع مان
الطريين شريطة أت يزيد ذلك على شهر واحد من تاريخ توقيع العقد.
الماية التاسعة عشرة:
تقو البلدية يه حالة تأ ر الم تثمر عن التوقيع على محضر ت لي الموقع بار اال إشاعار طاه للم اتثمر علاى
عنوانه .وتحت ب مد العقد من تاريخ هذا اإلشعار.
الماية العشرون:
للبلدية منح الم تثمر يتر زمنية غير مديوعة ت تتجاوز ( )% 10من مد العقد للتجهيز أو اإلنشاب ،وت ت تحق
هذه الميز إذا ل يكمل الم تثمر مد العقد ،وعليه – يه هذه الحالة  -داد العائاد المااله عان هاذه ال تار  .وتقادر
هذه ال تر ويقا ً لظروف المشروع وطبيعته ويت النأ عليها صراحة يه كرا ة شروط المزايد .
الماية الحايةة والعشرون:
تحدد المد الزمنية لعقود ا تثمار العقارات البلدية ويقا ً لما يله:
 .1عشر

نوات كحد أقصى للمواقع الم صصة للوحات اإلعالنية وآتت البيع الذاته.

 .2عشر

نوات كحد أقصى يه الحاتت اآلتية:
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أ  -األراضه الته ت يتضمن عقد ا تثمارها إقامة مبان ثابتة عليها من قبل الم تثمر.
ب  -المبانه الته ت يتضمن عقد ا تثمارها إضاية مبان ثابتة عليها من قبل الم تثمر.
ج  -الحدائق العامة المن ذ .
.3

مس عشر

نة كحد أقصى يه الحالتين اآلتيتين:

أ  -المبانه الته يتضمن عقد ا تثمارها إضاية مبان ثابتة عليها أو إجراب أعمال ترمي شااملة لهاا مان
قبل الم تثمر.
ب  -المواقع الم صصة ألجهز الصرف اآلله.
.4

م ة وعشرون نة قابلة للتمديد ل راضه الته يتضمن عقد ا تثمارها إقامة مبان ثابتاة عليهاا مان قبال
الم ااتثمر لمشاااريع ا ااتثمارية ،ويحاادد الااوزير هااذه المشاااريع ،ولااه ا ااتثناب المشاااريع المميااز ماان الحااد
األقصى للمدد المنصوأ عليها يه هذه ال قر .

الماية الثاقةة والعشرون:
يراعى يه عقود ا تثمار العقارات البلدية ما يأته:
 .1الحصول على موايقة البلدية علاى الجهاة ات تشاارية المكل اة باإلشاراف للتأكاد مان تن ياذ المشاروع وياق
المواصاا ات والم ططااات والشااروط المت ااق عليهااا وللبلديااة الحااق يااه متابعااة ااير العماال أثناااب تن يااذ
المشروع.
 .2حصول الم تثمر على التر يأ الالز من البلدية لتشغيل المشروع.
الماية الثالثة والعشرون:
يكااون للااوزير أو ماان ي وضااه صااالحية التر ااية والتعاقااد واإللغاااب والم اوضااة ال اصااة بعقااود البيااع وات ااتثمار
والتصرف يه العقارات البلدية ،با تثناب ما يأته:
 .1التر ية عن طريق الم اوضة بموجب ال قر ( )3من الماد ال ابعة عشر من هذه الالئحة.
 .2إلغاب المزايد العامة.
الماية الرابعة والعشرون:
يجوز إلغاب تر ية المزايد إذا تأ ر الم تثمر عن مراجعة البلدية إلكمال إجارابات التعاقاد ماد شاهر مان تااريخ
إشعاره بالتر ية وللبلدية يه هذه الحالة مصادر الضمان المقد من الم تثمر ،ويجوز بموايقة الوزير ما يأته:
 .1تر ية المزايد على العرض الذي يليه بن س قيمة العرض الم تبعد.
 .2إلغاب المزايد وإعاد طرحها من جديد.
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الماية الخامسة والعشرون:
يجوز يه حالة ا تبعاد أعلى العروض ألي بب بموجب أحكا هذه الالئحة الت اوض مع صاحب العرض الاذي
يليه بعد موايقة الوزير.
الماية السايسة والعشرون:
ت يجوز تمديد أو تجديد عقود ات تثمار الموقعة بموجب هذه الالئحة با تثناب ما يله:
 -1العقار الم صأ للن اع العاا  ،والعقاار الم صاأ للنشااط ال ادمه ،الم اتثنى مان المزاياد  ،تجادد عقاود
ا تثمارها أو تمدد لمد مماثلة لمد العقد األصلية مر واحد  ،وذلك بعد إعاد تقدير قيمة ات تثمار.
 -2األراضه الته يتضمن عقد ا تثمارها إقامة مبان ثابتة عليها من قبل الم تثمر تمدد عقود ا تثمارها لمد
أو مدد ت تتجاوز يه مجموعها عشر نوات ،وذلك بعد إعاد تقدير قيماة ا اتثمارها عناد كال تمدياد مان
قبل لجنة ات تثمار ويق األ عار ال ائد يه ال وق.
 -3الحاتت الته ت تدعه تمديد العقد للم تثمر لحين اتنتهاب من إعاد الطرح والتر ية.
 -4عقود ات تثمار الته يتضمن تجديدها اشتراطات يترتب عليها إضاية ا تثمارات جدياد ت تقال عان قيماة
ات تثمار األصله ،تجدد لمر واحد ت تزيد عن المد األصلية مع اتلتزا بما يله:
أ -أن تقدر لجنة ات تثمار قيمة ا تثمار األصول القائمة باعتبارها ملكا ً للبلدية.
ب -أن تقادر لجناة ات اتثمار قيماة ا اتثمارية م اتقلة ل صاول التاه يات إضاايتها إلاى العقاار ،علاى أن
تؤول ملكيتها بعد انتهاب مد التجديد إلى البلدية.
الماية السابعة والعشرون:
يحق للم تثمرين الذين أبرموا عقود ا تئجار عقارات بلدية قبل تاريخ 1423/9/24هـ طلب تمديد أو تجديد هذه
العقود عند انتهائها ويقا ً لما يله:
 -1األراضااه المااؤجر إلقامااة مشاااريع ا ااتثمارية كبياار والمشااار إليهااا يااه ال قاار ( )4ماان الماااد الحاديااة
والعشرين وت تتطلاب اشاتراطات ات اتثمار ضاخ مباالث ا اتثمارية إضاايية ت تقال عان قيماة ات اتثمار
األصله ،تمدد عقود إيجاراتها بعد انتهاب المد المحادد ياه العقاد لماد أو مادد ت تتجااوز ياه مجموعهاا
عشر نوات ،وذلك بعد إعاد تقدير قي ماة اإليجاار عناد التمدياد ،مان قبال لجناة ات اتثمار وياق األ اعار
ال ائد يه ال وق.
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 -2األراضااه المااؤجر إلقامااة مشاااريع ا ااتثمارية كبياار والمشااار إليهااا يااه ال قاار ( )4ماان الماااد الحاديااة
والعشرين وتتضمن عقاود ا اتثمارها ضاخ مباالث ا اتثمارية إضاايية تعاادل قيماة ات اتثمار األصاله أو
تزيد ،تمدد عقود إيجاراتها بعد انتهاب المد المحدد يه العقاد لماد أو مادد ت تتجااوز ياه مجموعهاا ماد
العقد األصله ،وذلك بعد إعاد تقدير قيمة اإليجاار عناد التمدياد ،مان قبال لجناة ات اتثمار وياق األ اعار
ال ائد يه ال وق.
 -3األراضه المؤجر إلقامة مشاريع ا تثمارية ب الف ما ينادرج ياه ال قارتين ( )2( ،)1أعااله وتقال ماد
عقودها عن عشرين نة تمدد مر واحد يقط إلى عشرين نة ،ويعاد تقادير قيماة اإليجاار عناد التمدياد
من قبل لجنة ات تثمار ويق األ عار ال ائد يه ال وق ،وبعد انقضاب مد التمديد يطارح العقاار للتاأجير
يه مزايد عامة.
وتحدد المشاريع ات تثمارية الوارد يه ال قرات ( )3( ،)2( ،)1أعاله بقرار من الوزير.
 -4المبااانه المااؤجر لمشاااريع ا ااتثمارية تنتهااه عقااود إيجاراتهااا بانتهاااب المااد المحاادد يااه العقااد ،ويطاارح
العقار بعد ذلك للتأجير يه مزايد عامة ويقا ً ألحكا الماد الحادية والعشرين من هذه الالئحة.
 -5وحدات العقار الم صصة للن ع العا  ،ووحدات العقار الم صصة للنشااط ال ادمه تجادد عقاود تأجيرهاا
بشكل م تمر لمد ت تتجاوز مس نوات لكل يتر تجديد ،ويعاد تقدير قيمة اإليجار عند كل تجديد من
قبل لجنة ات تثمار ،بشرط عد تأجيرها من الباطن وأن يمارس الم تأجر النشاط بن ه.
الماية الثامقة والعشرون:
للبلدية تأجير عقاراتها مباشر بعد تقدير أجرتها من قبل لجنة ات تثمار وذلك يه الحالتين اآلتيتين:
األولى :اإلعالن عن تأجير العقارات الوارد يه ال قر ( )1من الماد الثانية عشر مان هاذه الالئحاة وعاد تقاد
أي م تثمر لها ،شريطة أن يت التأجير المباشر الل يتر

نة من التاريخ المحدد لت ل العروض.

الثاقةة :اإلعالن مرتين عن تأجير أي من العقارات األ رى غير الاوارد ياه الحالاة األولاى المشاار إليهاا أعااله
وعد تقاد أي م اتثمر لهاا شاريطة أن يات ال تاأجير المباشار االل يتار

انة مان التااريخ المحادد لت ال

العروض يه المر الثانية.
الماية التاسعة والعشرون:
للبلدية اتت اق مع الم تثمرين اللذين ت تزال عقود ا تثماره

ارية لزياد حج ات تثمار يه مشروعاته متاى

كانت قيمة ات تثمار الته يت اتت اق على إضايتها تعادل أو تزيد عن قيمة ات تثمار األصاله ،علاى أن ت تزياد
مد العقد عن مس وعشرين نة من تاريخ ريان التعديل ،وأن تقدر قيمة األصول القائماة وقات التعاديل علاى
أ اس أنها مملوكة للبلدية.
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الماية الثالثون:
للبلديااة – بعااد موايقااة الااوزير  -الااد ول يااه شااراكة مااع القطاااع ال اااأ ماان ااالل الم اااهمة يااه رأس المااال
بحصأ عينية.
الماية الحايةة والثالثون:
للبلدية ا تثمار بعض العقارات البلدية عن طريق التأجير ألغراض مؤقتة علاى أ ااس ياومه أو شاهري لغارض
إقامة يعالية أو تنظي منا بة ،ويصدر الوزير القواعد التن يذية لهذا النوع من ات تثمار.
الماية الثاقةة والثالثون:
يجااوز ا ااتثمار بعااض المواقااع والواجهااات المميااز بالمزايااد العلنيااة ،ويحاادد الااوزير هااذه المواقااع والواجهااات،
وإجرابات المزايد العلنية ،واتشتراطات الالزمة لها.
الماية الثالثة والثالثون:
للبلدية التعاقد مع بيوت ال بر المت صصة لت ويق عقاراتها أو الحصول على عائاد أيضال لل ارأ ات اتثمارية
مقابل ن بة محدد من العائد عن ات تثمار لل نة األولى ،ويحدد الوزير الضوابط الالزمة لذلك.
الماية الرابعة والثالثون:
يجوز للبلدية أن تشترط زياد العائد ات تثماري للبلدية بن بة ت تتجاوز ( )%10كل مس نوات ،على أن يبدأ
احت ابها بعد انتهاب المهلة المجانية – إن وجدت – وأن يبين ذلك يه اإلعالن عن المناي ة.
الماية الخامسة والثالثون:
إذا تأ ر الم تثمر يه داد قيمة المبلث الم تحق عليه ،جاز للبلدية  -بعد انذاره ومضه عشر أياا علاى اإلناذار
دون ال داد– ح

المبلث الم تحق من قيمة الضمان البنكه ،وعلى الم اتثمر إكماال قيماة الضامان البنكاه االل

( )45م ة واربعين يوما ً من تاريخ إبالغه بقرار الح

وإت وجب عليه ت لي العقار يه نهاياة ال انة التعاقدياة

الته ات ذ ييها هذا اإلجراب.
الماية السايسة والثالثون:
تكون عقاود ات اتثمار التاه تبرمهاا الاوزار والبلاديات اندات تن يذياة ويقاا ً ألحكاا المااد ( )9مان نظاا التن ياذ
الصادر بالمر و الملكه رق (  ،)53/وتاريخ 1433/8/13هـ.
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الماية السابعة والثالثون:
تتولى الوزار إعداد عقود ا تثمار وإيجار موحد (نماذج) ليات التقياد بهاا عناد إبارا عقاود ات اتثمار ياه جمياع
البلديات.
الماية الثامقة والثالثون:
يراعى قبل التصرف بأي عقار واب بالبيع أو بالمعاوضة أو بات تثمار أن يكون موقع العقار م ططاا ً ومعتمادا ً
من صاحب الصالحية.
الماية التاسعة والثالثون:
يصدر الوزير القرارات الالزمة لتطبيق هذه الالئحة.
الماية األربعون:
تلغه هذه الالئحة جميع ما يتعارض معها من أحكا .
الماية الحايةة واألربعون:
يبدأ العمل بهذه الالئحة بعد ت عين يوما ً من تاريخ نشرها يه الجريد الر مية.

ت تقبال مرئياتك ب صوأ تعديالت على الالئحة يرجى التواصل على بريد الكترونه:
Inv@momra.gov.sa
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