قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تحويل”مصلحة أمالك الدولة“
إلى هيئة عامة باسم ”الهيئة العامة لعقا رات الدولة“

قرار رقم ( )621واتريخ 1439-12-24هـ

إن جملس الوزراء بعد االطالع على املعاملة الواردة من الديوان امللكي برقم  32159واتريخ 1439-7-2هـ ،املشتملة على
برقية معايل الدكتور/عصام بن سعد بن سعيد وزير الدولة عضو جملس الوزراء ومعايل وزير املالية رقم  4273واتريخ -11
1439-6هـ ،يف شأن مشروع الرتتيبات التنظيمية للهيئة العامة لعقارات الدولة.
وبعد االطالع على مشروع الرتتيبات التنظيمية املشار إليه.
وبعد االطالع على الفقرة ( )2من املادة ( )24من نظام جملس الوزراء ،الصادر ابألمر امللكي رقم (أ )13/واتريخ -3-3
1414هـ.
وبعد االطالع على قرار جملس الوزراء رقم ( )23واتريخ 1438-1-9هـ.
وبعد االطالع على احملضر رقم ( )1257واتريخ 1439-9-16هـ ،املعد يف هيئة اخلرباء مبجلس الوزراء.
وبعد االطالع على التوصية املعدة يف جملس الشؤون االقتصادية والتنمية رقم (/39/54-7د) واتريخ 1439-9-26هـ.
وبعد االطالع على توصية اللجنة العامة جمللس الوزراء رقم ( )5968واتريخ 1439-12-23هـ.
يقرر ما يلي:
أوالً :املوافقة على حتويل ”مصلحة أمالك الدولة“ إىل هيئة عامة ابسم ”اهليئة العامة لعقارات الدولة“.
اثنياً :املوافقة على الرتتيبات التنظيمية للهيئة العامة لعقارات الدولة ،ابلصيغة املرافقة.
اثلثاً :قيام هيئة اخلرباء مبجلس الوزراء ابلتنسيق مع اجلهات ذات العالقة مبراجعة الوضع التنظيمي للجنة أراضي الدولة،
الصادر يف شأهنا قرار جملس الوزراء رقم ( )23واتريخ 1438-1-9هـ ،واقرتاح ما تراه بشأن مهمات واختصاصات اللجنة،
والرفع مبا يتم التوصل إليه يف هذا الشأن.
رابعاً :إحالل اسم ”اهليئة العامة لعقارات الدولة“ ،حمل اسم ”مصلحة أمالك الدولة“ .واسم”حمافظ اهليئة العامة لعقارات
الدولة“ حمل اسم ”مدير عام مصلحة أمالك الدولة“ ،أينما وردات يف األنظمة والتنظيمات واألوامر واملراسيم امللكية
والقرارات ذات الصلة.
خامساً :تشكيل جلنة فنية يف وزارة اخلدمة املدنية ومبشاركة ممثلني من وزارة املالية ،واملؤسسة العامة للتقاعد ،واملؤسسة العامة
للتأمينات االجتماعية ،واهليئة العامة لعقارات الدولة ،تتوىل وضع القواعد والرتتيبات الالزمة ملعاجلة أوضاع منسويب اهليئة مبا
يتفق مع ما ورد يف الرتتيبات التنظيمية للهيئة ،والرفع عما يستلزم.
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سادساً :يتخذ معايل رئيس جملس إدارة اهليئة العامة لعقارات الدولة ما يلزم حيال مباشرة اهليئة للمهمات اليت كانت موكولة
إىل مصلحة أمالك الدولة قبل صدور الرتتيبات التنظيمية للهيئة.
سابعاً :تفويض معايل رئيس جملس إدارة اهليئة العامة لعقارات الدولة -أو من ينيبه -مبمارسة اختصاصات حمافظة اهليئة
املنصوص عليها يف الرتتيبات التنظيمية للهيئة ،وذلك إىل حني تعيني حمافظ للهيئة.
اثمناً :تقوم اهليئة العامة لعقارات الدولة ابلتنسيق مع وزارة املالية لنقل مجيع ما خيص مصلحة أمالك الدولة -سابقاً -من
واثئق وممتلكات واعتمادات مالية والتزامات وحقوق إىل اهليئة العامة لعقارات الدولة ،والرفع عما يستلزم استكمال إجراءات
يف شأنه.
اتسعاً :يضع معايل وزير املالية ابالتفاق مع حمافظ اهليئة العامة لعقارات الدولة اآلليات املناسبة اليت متكن اهليئة -عند إعداد
مشروع ميزانياهتا -من االستفادة  -خالل السنوات اخلمس األوىل من نفاذ الرتتيبات  -من إيراداهتا.
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الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة لعقارات الدولة
أوالً :تتمتع اهليئة العامة لعقارات الدولة  -ويشار إليها ابهليئة  -ابلشخصية االعتبارية ،واالستقالل املايل واإلداري ،وترتبط

 تنظيمياً  -برئيس جملس الوزراء ،ويكون مقرها الرئيس يف مدينة الرايض ،وهلا فتح فروع أو مكاتب يف مناطق اململكةحبسب احلاجة.
اثنياً :هتدف اهليئة إىل تنظيم ما يتصل بشؤون عقارات الدولة ومحايتها واحملافظة عليها ،وكيفية التصرف هبا ،واستغالهلا

واستخدامها واستثمارها ابلشكل األمثل ،واإلشراف عليها ،وتوحيد رسم السياسات املتعلقة هبا ،وختصيصها لالستخدامات
املختلفة ،وإلغاء ختصيصها عند االقتضاء.

اثلثاً :تتوىل اهليئة  -إضافة إىل اختصاصاهتا املقرة نظاماً  -املهمات واالختصاصات املتصلة بشؤون عقارات الدولة ،وخباصة
ما أييت:
 .1وضع السياسات العامة املتعلقة بشؤون عقارات الدولة ،واخلطط والربامج الالزمة لتنفيذها.
 .2اقرتاح مشروعات األنظمة املتعلقة بشؤون عقارات الدولة ،واقرتاح تعديل القائم منها ،ورفعها الستكمال
اإلجراءات النظامية.
 .3وضع اإلجراءات الالزمة لتثبيت ملكية الدولة جلميع عقاراهتا.
 .4إقرار الضوابط واإلجراءات الالزمة لتخصيص عقارات الدولة للجهات احلكومية أو غريها وإلغاء ختصيصها عند
االقتضاء.
 .5اعتماد آليات تضمن حتقيق التكامل والتنسيق بني اجلهات احلكومية املعنية بشؤون عقارات الدولة ،مبا ميكنها من
تنفيذ ما يسند إليها من مهمات ،والبت يف أي تنازع بينها.
 .6متابعة تطبيق األنظمة والتعليمات اخلاصة بشؤون عقارات الدولة.
 .7حفظ أصول صكوك ملكية عقارات الدولة.
 .8بناء وتطوير قاعدة بياانت إلكرتونية متكاملة مع نظام معلومات جغرافية خاصة بعقارات الدولة ،والتنسيق مع
اجلهات ذات العالقة من أجل توحيد معايري ومواصفات قياسية لذلك.
 .9وضع قواعد وضوابط الستثمار عقارات الدولة ،والتصرف فيها.
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 .10وضع ضوابط لتقييم العقارات وشرائها ،أو استئجارها.
 .11تقومي عقارات الدولة ،ومراجعته دورايً.
 .12وضع معايري ومواصفات قياسية ،وتطويرها ،لتشغيل العقارات اململوكة للدولة ،وإدارهتا ،وصيانتها.
 .13التعاون وتبادل اخلربات مع املنظمات واهليئات اإلقليمية والدولية ،وبيوت اخلربة املتخصصة داخل اململكة
وخارجها ،وذلك يف حدود اختصاصات اهليئة.
وللهيئة أتسيس شركات مبفردها ،أو مبشاركة الغري ،تسهم يف متكني اهليئة من أداء مهماهتا وغاايهتا ،وختدم األهداف اليت
أنشئت من أجلها ،وهلا أن تُسند أداء بعض مهماهتا إىل هذه الشركات.
رابعاً:
 .1يكون للهيئة جملس إدارة برائسة وزير املالية ،وعضوية كل من:
أ -ممثل من وزارة العدل.
ب  -ممثل من وزارة املالية.
ج  -ممثل من وزارة الشؤون البلدية والقروية.
د -ممثل من وزارة البيئة واملياه والزراعة.
هـ  -ممثل من وزارة االقتصاد والتخطيط.
و -ممثل من وزارة الطاقة والصناعة والثروة املعدنية.
ز -ممثل من اهليئة العامة للعقار.
ح  -حمافظ اهليئة.
 .2جيب أال تقل مرتبة أعضاء اجمللس عن املرتبة (الرابعة عشرة) أو ما يعادهلا .وفيما عدا رئيس اجمللس واحملافظ ،تكون
عضوية اجمللس ثالث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ،وحتدد مكافآت األعضاء بقرار من جملس الوزراء.
خامساً:
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يتوىل جملس اإلدارة اإلشراف على شؤون اهليئة وإدارهتا وتصريف أمورها ،وله أن يتخذ القرارات الالزمة لتحقيق أغراضها يف
حدود أحكام هذه الرتتيبات ،وله على وجه خاص القيام ابلواجبات اآلتية:
 .1إقرار اهليكل التنظيمي للهيئة.
 .2إقرار اللوائح املالية واإلدارية ألعمال اهليئة ،وغريها من اللوائح الداخلية.
 .3إقرار السياسات العامة للهيئة ،وخططها ،وبراجمها.
 .4اعتماد مشروع ميزانية اهليئة.
 .5املوافقة على حساب اهليئة اخلتامي ،والتقرير السنوي ،وتقرير مراجع احلساابت ،متهيداً لرفعها حبسب اإلجراءات
النظامية.
 .6تعيني مراجع حساابت خارجي.
 .7املوافقة على إبرام االتفاقيات ومذكرات التفاهم والعقود ،وفقاً لإلجراءات النظامية املتبعة.
 .8اقرتاح مشروعات األنظمة ذات العالقة ابختصاصات اهليئة ،واقرتاح تعديل القائم منها ،ورفعها الستكمال
اإلجراءات النظامية.
 .9املوافقة على فتح فروع ومكاتب للهيئة داخل اململكة.
.10قبول اهلبات واإلعاانت واملنح والوصااي واألوقاف ،وفقاً لألنظمة املتبعة.
.11املوافقة على أتسيس الشركات.
وللمجلس  -يف سبيل حتقيق أغراضه ودون إخالل ابلواجبات املنوطة به  -تشكيل جلان دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من
سواهم ،يعهد إليها مبا يراه من مهمات .وحيدد يف قرار تشكيل كل جلنة رئيسها وأعضاءها واختصاصاهتا ،ويكون هلا
االستعانة مبن تراه لتأدية املهمات املوكولة إليها .وللمجلس كذلك تفويض بعض اختصاصاته إىل رئيسه ،أو إىل من يراه من
أعضائه أو من منسويب اهليئة.
سادساً:
 .1تعقد اجتماعات جملس اإلدارة يف مقر اهليئة الرئيس ،وجيوز مبوافقة رئيس جملس اإلدارة عقدها يف أي مكان آخر.
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 .2جيتمع جملس اإلدارة على األقل مرة واحدة كل (أربعة أشهر) ،أو كلما دعت احلاجة إىل ذلك حبسب ما يقدره
رئيس جملس اإلدارة ،بناءً على دعوة من رئيسه ،على أن تكون الدعوة مصحوبة جبدول أعمال االجتماع ،وعلى
رئيس جملس اإلدارة أن يدعو اجمللس إىل االجتماع مىت طلب ذلك (أربعة) من أعضائه على األقل ،ويشرتط
لصحة االجتماع حضور أغلبية األعضاء على األقل مبن فيهم رئيس اجمللس أو من ينيبه لرائسة االجتماع يف حال
غيابه .وتصدر القرارات أبغلبية أصوات احلاضرين ،وعند تساوي األصوات يرجح اجلانب الذي صوت معه رئيس
االجتماع ،وللعضو املعرتض تسجيل اعرتاضه وأسباب االعرتاض ضمن حمضر االجتماع.
 .3تدون مداوالت جملس اإلدارة وقراراته يف حماضر يوقعها رئيس االجتماع واألعضاء احلاضرون.
 .4ال جيوز للعضو االمتناع عن التصويت أو تفويض عضو آخر ابلتصويت عنه عند غيابه.
 .5ال جيوز للعضو أن يفشي شيئاً مما اطلع عليه من أسرار اهليئة حىت بعد انتهاء عضويته يف جملس اإلدارة.
 .6جمللس اإلدارة دعوة من يرى االستعانة هبم من املختصني واملستشارين حلضور اجتماعاته ،دون أن يكون هلم حق
التصويت.
سابعاً :
يكون للهيئة حمافظ ابملرتبة املمتازة ،وهو املسؤول التنفيذي عن إدارهتا ،وميارس االختصاصات اآلتية:
 .1اإلشراف على إعداد اهليكل التنظيمي للهيئة ،ورفعه إىل جملس اإلدارة.
 .2اإلشراف على إعداد لوائح اهليئة املالية واإلدارية وغريها من اللوائح الداخلية ،ورفعها إىل جملس اإلدارة.
 .3اإلشراف على إعداد السياسات العامة للهيئة وخططها وبراجمها ،ومتابعة تنفيذها بعد إقرار جملس اإلدارة هلا.
 .4اإلشراف على إعداد مشروع امليزانية واحلساب اخلتامي ،ورفعها إىل جملس اإلدارة.
 .5اإلشراف على إعداد التقرير السنوي للهيئة ،على أن يتضمن العقبات اليت واجهتها واقرتاح احللول املناسبة هلا،
ورفعه إىل جملس اإلدارة ،للنظر فيه ،الختاذ ما يراه يف شأنه.
 .6اإلشراف على سري العمل يف اهليئة من خالل اللوائح واخلطط والربامج املعتمدة.
 .7تعيني منسويب اهليئة واإلشراف عليهم ،وفقاً لألنظمة واللوائح املعمول هبا.
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 .8الصرف من ميزانية اهليئة ،واختاذ مجيع اإلجراءات املالية وفقاً لألنظمة واللوائح املعمول هبا ،ويف حدود
الصالحيات اليت يفوضه هبا جملس اإلدارة.
 .9متثيل اهليئة أمام القضاء ،ولدى اجلهات احلكومية واملؤسسات واهليئات األخرى ذات العالقة ،وغريها من اجلهات
داخل اململكة وخارجها.
 .10التعاقد مع الغري وفق ما يقتضيه سري العمل يف اهليئة ،ويف حدود الصالحيات اليت يفوضه هبا جملس اإلدارة.
.11التوقيع على االتفاقيات ومذكرات التفاهم بعد موافقة جملس اإلدارة ،ووفقاً لإلجراءات النظامية املتبعة.
 .12تقدمي تقارير دورية إىل جملس اإلدارة عن أعمال اهليئة.
 .13أي اختصاص آخر يكلفه به جملس اإلدارة.
وللمحافظ تفويض بعض صالحياته إىل غريه من منسويب اهليئة ،وله تفويض غريهم فيما يتصل مبا ورد يف الفقرة ( )9من هذا
البند.
اثمناً:
 .1تتألف موارد اهليئة من اآليت:
أ  -ما ختصصه الدولة هلا من أموال.
ب  -ما يقبله جملس اإلدارة من هبات وتربعات ومنح ووصااي وأوقاف.
ج  -أي مورد آخر يقره جملس اإلدارة مبا ال خيالف األنظمة والتعليمات.
 .2تودع أموال اهليئة يف حساب جاري وزارة املالية لدى مؤسسة النقد العريب السعودي ،وهلا فتح حساابت أخرى
هلذا الغرض يف البنوك املرخص هلا ابلعمل يف اململكة ،ويصرف منها وفق ميزانية اهليئة املعتمدة.
اتسعاً:
 .1تكون للهيئة ميزانية سنوية مستقلة.
 .2السنة املالية للهيئة هي السنة املالية للدولة.
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عاشراً:
مع عدم اإلخالل ابختصاص ديوان املراقبة العامة يف الرقابة على حساابت اهليئة ،يعني جملس اإلدارة مراجع حساابت
خارجياً (أو أكثر) من املرخص هلم ابلعمل يف اململكة ،لتدقيق حساابت اهليئة ومعامالهتا وبياانهتا وميزانيتها السنوية وحساهبا
اخلتامي ،وحيدد اجمللس أتعابه ،ويرفع تقرير مراجع احلساابت إىل اجمللس ،ويزود اجمللس ديوان املراقبة العامة بنسخة منه بعد
اعتماده.
احلادي عشر:
خيضع منسوبو اهليئة  -عدا احملافظ  -ألحكام نظام العمل ونظام التأمينات االجتماعية.
الثاين عشر:
 .1يقوم جملس إدارة اهليئة إبعداد مشروع تنظيم للهيئة العامة لعقارات الدولة ،وذلك يف ضوء ما ورد يف هذه الرتتيبات،
وما قد يظهر له يف هذا الشأن ،ويرفعه الستكمال اإلجراءات النظامية الالزمة يف شأنه ،وذلك خالل مدة ال تتجاوز
(اثين عشر) شهراً من اتريخ تشكيله ومباشرته ملهماته.
 .2تقوم اهليئة  -ابلتنسيق مع من تراه  -حبصر األنظمة واألوامر واملراسيم والقرارات والتعليمات اليت أتثرت مبا ورد يف هذه
الرتتيبات ،واقرتاح تعديلها مبا يتوافق مع هذه الرتتيبات ،والرفع عما يتطلب استكمال إجراءات يف شأنه ،وذلك خالل
مدة ال تتجاوز (تسعة) أشهر من اتريخ املوافقة على هذه الرتتيبات.
الثالث عشر :
يعمل هبذه الرتتيبات من اتريخ صدورها.
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