مشروع نظام عقارات الدولة
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الفصل األول:
أحكام عامة

املادة األول:
يُقصد ابلكلمات والعبارات اآلتية -أينما وردت يف هذا النظام -املعاين املبينة أمام كل
منها:
النظام :نظام عقارات الدولة.
الالئحة :الالئحة التنفيذية للنظام.
اهليئة :اهليئة العامة لعقارات الدولة.
اجمللس :جملس إدارة اهليئة.
الرئيس :رئيس اجمللس.
احملافظ :حمافظ اهليئة.
اجلهة املشرفة :اهليئة أو اجلهة احلكومية املشرفة على عقار للدولة ،املسموح هلا ابلتصرف فيه.
رئيس اجلهة املشرفة :الوزير أو الرئيس أو احملافظ أو املسؤول األول يف اجلهة املشرفة.
اجلهات احلكومية :الوزارات واألجهزة احلكومية واهليئات واملصاااو واملؤااسااات العامة واألجهزة
ذات الشخصية املعنوية العامة املستقلة.
عقارات الدولة :مجيع األراضي داخل اململكة املنفكة عن امللكية اخلاصة الثابتة بصك متلك،
ومجيع األراضي واملباين اململوكة للدولة داخل اململكة وخارجها.
املستثمر :الشخص ذو الصفة الطبيعية أو االعتبارية الذي حيق له مماراة األنشطة التجارية
واالاتثمارية واالقتصادية.
التخصيص :ختصيص عقار الدولة جلهة حكومية أو غريها وفقاً ألحكام النظام لتحقيق خدمة
أو منفعة عامة.
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االستثمار :توظيف وتشغيل عقارات الدولة هبدف احملافظة عليها وتطويرها واالاتفادة منها
لتحقيق عوائد مالية للدولة.
املعاوضة :ااتبدال عقار مملوك للغري بعقار للدولة.
املنافسة العامة :أالوب يهدف إىل فتح اجملال للمتنافسني للحصول على حق التصرف يف
عقارات الدولة واخلدمات املرتبطة هبا.
املنافسة العلنية املفتوحة :أالوب يهدف إىل الوصول إىل أعلى اعر من خالل جتمع مفتوح
للمتنافسني.
عقد البناء والتشغيل والتحويل :عقد يتضمن منح املستثمر حق تطوير عقار الدولة وحق
ااتغالل األعمال واإلنشاءات املطورة ملدة حمددة مع التزام املستثمر برد العقار واألعمال
واإلنشاءات املطورة إىل اجلهة املشرفة بعد انتهاء العقد.
زوائد نزع امللكية :مساحة عقارات الدولة الزائدة اليت تنشأ عن مشاريع نزع امللكية للمصلحة
العامة.
زوائد التنظيم :مساحة عقارات الدولة اليت تنشأ عن إعادة تنظيم مناطق اكنية قائمة.
زوائد التخطيط :مساحة عقارات الدولة اليت تنشأ عن إعادة تنظيم خمططات األراضي.
زوائد املنح :مساحة عقارات الدولة املخصصة للممنوح اليت تزيد على املساحة املقررة يف أمر
املنح.
صك امللكية :وثيقة تصدرها اجلهة املختصة تثبت هبا ملكية العقار مستوفية للمتطلبات الشرعية
والنظامية.
البوابة :البوابة اإللكرتونية املوحدة للتصرف يف عقارات الدولة.
املادة الثانية:
يهدف النظام إىل اآليت:
 - 1تنظيم أحكام التصرف يف عقارات الدولة ،وإجراءاته.
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 - 2االاتغالل األمثل لعقارات الدولة.
 - 3حتقيق مبادئ الشفافية والكفاءة يف إجراءات التصرف يف عقارات الدولة ،واملساواة بني
املتنافسني.
 - 4توثيق امللكية العامة لعقارات الدولة ،وتنظيم عملية انتقاهلا إىل امللكية اخلاصة.
 - 5تعزيز التنمية االقتصادية.
املادة الثالثة:
 - 1تسري أحكام النظام على مجيع عقارات الدولة.
 - 2تساتث من حكم الفقرة  )1من هذه املادة عقارات الدولة املخصاصاة أو اململوكة جلهات
حكومية مبوجب أنظمة أو تنظيمات أو ما يف حكمها ص ا ا ا ااادرة يوامر ملكية ،وعلى تلك
اجلهات التنسيق مع اهليئة يف شأن تصرفاهتا املتعلقة بتلك العقارات.
 - 3ال تس ا ااري أحكام النظام على العقارات اليت متلكها املؤا ا اس ا ااة العامة للتقاعد ،واملؤا ا اس ا ااة
العامة للتأمينات االجتماعية ،وصندوق االاتثمارات العامة.
 - 4مع مراعاة أحكام النظام ،على اجلهة املش ا ا اارفة تطبيق أحكامه ابلتنس ا ا اايق مع اهليئة .وحتدد
الالئحة اآللية الالزمة لذلك.
املادة الرابعة:
ختتص اهليئة مبا يلي:
 - 1التصا اارف يف مجيع عقارات الدولة املنفكة عن اختصا اااه اجلهات املشا اارفة األخر  ،اا اواء
كانت داخل حدود البلدايت يف املدن والقر أو خارجها.
 - 2وضع السيااات ،والتعليمات ،واألدلة اإلرشادية؛ املتعلقة بتنفيذ أحكام النظام.
 - 3مجع املعلومات املتعلقة ينشطة عقارات الدولة ،وذلك دون إخالل ابختصاصات اجلهات
الرقابية.
 - 4إعا ااداد منا اااذئ و ئق التصا ا ا ا ا ا اارف يف عقا ااارات الا اادولا ااة ومنا اااذئ العقود ،ومنا اااذئ تقييم أداء
املتعاقدين ،وأي وثيقة أخر تتعلق بعقارات الدولة ،على أن تعتمد تلك النماذئ والو ئق
بقرار من اجمللس ليتم التقيد هبا عند التصرف يف عقارات الدولة.
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املادة اخلامسة:
يكون التصرف يف عقارات الدولة -وفقاً ألحكام النظام -يي من أشكال التصرف
اآلتية:
 - 1التخصيص.
 - 2التأجري.
 - 3االاتثمار.
 – 4البيع.
 – 5املعاوضة.
 - 6املنح.
املادة السادسة:
 – 1على اجلهة املشرفة التخطيط املسبق للتصرفات اليت ترد على عقارات الدولة املشرفة عليها
والتنسيق مع اهليئة يف شأن ذلك ،وتلتزم يف بداية كل انة مالية بنشر خطة يف شأن ذلك
تتضمن املعلومات الرئيسة حول تلك التصرفات خالل السنة.
 – 2ال يرتتب على نشر اجلهة املشرفة اخلطة املشار إليها يف الفقرة  )1من هذه املادة أي التزام
عليها.
املادة السابعة:
 - 1تسجل مجيع صكوك ملكية عقارات الدولة ابام عقارات الدولة.
 – 2تكون إجراءات تسجيل صكوك ملكية عقارات الدولة وحفظها وفقاً ملا أييت:
أ – إذا كان لد اجلهة املش ا ا ا ا ا اارفة نص نظامي مينحها حق متلك العقار والتص ا ا ا ا ا اارف فيه،
فيحدد يف الص ااك اا اام اجلهة والقطاع الداخل يف نش اااطها ،وتتوىل اهليئة -بناءً على
طلب اجلهة -إهناء إجراءات اإلفراغ للجهة املشا ا ا ا اارفة ،وذلك دون إخالل حبق اجلهة
ابلتصرف يف عقاراهتا مبوجب النظام.
ب – حتفظ أصول صكوك ملكية عقارات الدولة يف اهليئة ،مبا فيها الصكوك املشار إليها
يف الفقرة الفرعيااة أ) من الفقرة  )2من هااذه املااادة ،على أن تزود اهليئااة كاال جهااة
بصورة من الصكوك اليت ختصها.
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ئ – تزود اهليئة اجلهة املشا اارفة اليت لديها نص نظامي مينحها حق متلك العقار والتصا اارف
فيه يصا ا اال صا ا ااك العقار من أجل التصا ا اارف فيه إذا طلبت اجلهة ذلك ،وذلك دون
إخالل مبا ورد يف الفقرة الفرعية أ) من الفقرة  )2من هذه املادة.
املادة الثامنة:
فيما عدا التصارف ابلبيع واملعاوضاة واملنح ،ووز للجهة املشارفة -يف حدود اختصااصااهتا
وابلتنسيق مع اهليئة -التصرف يف عقارات الدولة التالية:
 – 1ما كان داخل حدود احلرمني الشريفني.
 – 2أراضي املشاعر املقداة وأبنيتها.
 – 3األراضي الساحلية والشاطئية.
 – 4مناطق حرم احلدود.
 – 5احملميات الوطنية.
 – 6قمم اجلبال وجماري األودية.
 – 7املواقع األثرية.
 – 8املواقع األخر اليت يصدر يف شأهنا نظام أو قرار من جملس الوزراء أو أمر من رئيس جملس
الوزراء.
وحتدد الالئحة األحكام املتعلقة بذلك.
املادة التاسعة:
ابا ا ااتثناء التخص ا اايص واملنح ،يكون التص ا اارف يف عقارات الدولة لقاء أفض ا اال عائد ما
وفقاً ألحكام النظام.
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الفصل الثان:
التخصيص

املادة العاشرة:
 - 1ختصص اهليئة عقارات الدولة ملصلحة اجلهات احلكومية لتغطية احتياجاهتا ،وذلك وفق
ضوابط حتددها الالئحة.
 – 2ختصص اجلهة املشرفة عقارات الدولة -يف حدود اختصاصها -للنفع العام وللنشاط
اخلدمي ،وحتدد الالئحة عقارات الدولة اليت ختصص للنفع العام وللنشاط اخلدمي.
 – 3للجهة املشرفة إبرام اتفاقيةً لقاء ختصيص أي من عقارات الدولة مع اجلهة املخصص هلا
العقار توضح فيها احلقوق وااللتزامات ومدة االاتفادة من العقار؛ مبا حيقق الكفاءة
والفاعلية يف ااتخدامه.
 - 4ووز للهيئة ااتيفاء مقابل ما من اجلهات احلكومية لقاء ختصيص أي من عقارات
الدولة ،وفقاً ملا حيدده اجمللس.
 - 5ال ووز ااتخدام عقار الدولة املخصص إال فيما خصص له ومن اجلهة املخصص هلا
العقار.
املادة احلادية عشرة:
 - 1يتعني على اجلهة احلكومية املخصص هلا عقار للدولة احملافظة عليه وأن تعيده إىل اهليئة
عند انتفاء حاجتها إليه.
 - 2إذا ترك عقار الدولة املخصص دون ااتخدام ،تتوىل اجلهة املشرفة اارتجاعه بعد إبالغ
خمصصا هلا العقار.
اجلهة اليت كان
ً
 - 3تلغي اجلهة املشرفة التخصيص عند االقتضاء ،وفق ضوابط حتددها الالئحة.
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الفصل الثالث:
التأجري

املادة الثانية عشرة:
 – 1للجهة املش اارفة -يف حدود اختص اااص ااها -أتجري عقارات الدولة ملدة ال تزيد على عش اار)
اا اانوات ،وحتدد مدة عقد التأجري بناء على تقدير اجلهة املش ا اارفة .وووز اا ا ااتثناءً أن تزيد
مدة التأجري على عشر) انوات بعد احلصول على موافقة اهليئة.
 – 2ااتثناءً من الفقرة  )1من هذه املادة ،ووز أن يتضمن عقد التأجري النص على متديده
بعد هناية مدته األوىل ملدة ال تزيد على مخس) انوات ،ويف هذه احلالة ووز أن ينص
على زايدة األجرة حبدود  )% 5من أجرة املدة األصلية إذا كان التمديد لسنة واحدة
فأقل ،وزايدة األجرة حبدود  )% 10من أجرة املدة األصلية إذا كان التمديد ألكثر من
انة.
 - 3ووز أتجري عقارات الدولة على منفذي املشروعات مبا ال يتجاوز ثالث) انوات ،قابلة
تبعا حلاجة املشروع.
للتمديد ً
 - 4ال ووز أتجري عقارات الدولة إذا كانت هناك اعتبارات خاصة حتيط هبا إال بعد احلصول
على موافقة رئيس اجلهة املشرفة أو من يفوضه.
املادة الثالثة عشرة:
ووز أتجري عقارات الدولة -اليت حتدد بقرار من رئيس اجلهة املشرفة -لغرض إقامة فعالية
أو تنظيم مناابة على أااس يومي أو شهري وفق ضوابط تصدر بقرار من رئيس اجلهة املشرفة،
وتستث هذه العقارات من املنافسة العامة ،على أن تقدر جلنة التقدير قيمة اإلوار ،وذلك دون
اإلخالل ابلقيمة السوقية للعقار واألحكام النظامية األخر ذات الصلة.
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املادة الرابعة عشرة:
يكون تسليم عقار الدولة املؤجر إىل اجلهة املشرفة عند إخالئه مبوجب حمضر تثبت فيه
حالته وما أصابه من أضرار )إن وجدت) ،ويوقع احملضر من اجلهة املشرفة واملستأجر .ويف حال
اعرتاض املستأجر على حمتو احملضر فله أن يكتب حتفظه مسببًا يف احملضر ويوقع عليه.
املادة اخلامسة عشرة:
للجهة املشرفة أتجري عقارات الدولة مباشرة بعد تقدير أجرهتا من قبل جلنة التقدير وبعد
اإلعالن عن أتجريها يف منافسة عامة ملرتني -وفق أحكام النظام -دون أن يتقدم أي مستثمر
يف كلتا املرتني ،على أن يكون التأجري املباشر خالل شهرين) من التاريخ احملدد لتسلم عروض
املنافسة العامة للمرة الثانية.
املادة السادسة عشرة:
على اجلهة املشرفة مطالبة من يستغل عقاراً للدولة دون اند نظامي يجرة املثل ،اليت
تقدرها جلنة التقدير ،وذلك عن مدة ااتغالله أو بقائه يف حيازته ،وال خيل ذلك يي جزاء أو
إجراء يفرض مبوجب األنظمة واللوائح.
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الفصل الرابع:
االستثمار

املادة السابعة عشرة:
على اجلهة املشا ا اارفة ااا ا ااتثمار عقارات الدولة يف حدود اختصا ا اااصا ا اااهتا ،وأن تتفق أهداف
االاتثمار مع أهدافها.
املادة الثامنة عشرة:
للجهة املشرفة -يف حدود اختصاصاهتا -ااتثمار عقارات الدولة عن طريق املنافسة العامة،
ومن صور ذلك ما يلي:
 – 1املنافسة على أعلى حصة من إيراد املشروع تستحق للجهة املشرفة من اإليراد.
 - 2املنافسة على أعلى عائد انوي خالل مدة زمنية حمددة.
معا.
 - 3املنافسة يف مدة االاتثمار ويف أعلى عائد ااتثماري ً
 - 4املنافسة على أعلى حصة من اإليراد ال تقل عن احلد األدن السنوي الذي حتدده اجلهة
املشرفة.
 - 5املنافسة على توفري أكرب مساحة من الوحدات املبنية للجهة املشرفة ،مقابل حق املستثمر
يف ااتغالل اجلزء املتبقي من عقارات الدولة إلقامة وحدات عليها ملصلحته.
املادة التاسعة عشرة:
ووز مبوافقة رئيس اجلهة املشرفة -من خالل املنافسة العامة -تطوير عقارات الدولة
وااتثمارها وذلك بتزويدها ابخلدمات األاااية الالزمة عن طريق أحد املستثمرين على أن تسدد
تكلفة تنفيذ هذه اخلدمات للمستثمر إبحد الطريقتني التاليتني:
 - 1متكني املستثمر من حق االنتفاع بنسبة من عقارات الدولة ملدة حمددة وذلك وفق ما حتدده
الالئحة.
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 - 2التنازل عن نسبة من ملكية عقارات الدولة املطورة ملصلحة املستثمر ،على أال تتعد هذه
النسبة  )% 20من مساحة هذه العقارات بعد التطوير ،وفقاً لضوابط حتددها الالئحة.
املادة العشرون:
ووز للهيئة ويف ابيل حتقيق األهداف املسندة إليها ،الدخول -بنفسها أو من خالل شركة
تؤاسها -يف شراكة مع الغري ،ومن صورها اآليت:
 - 1أتايس شركة مع مستثمر يكون فيها عقار الدولة هو قيمة مسامهة اهليئة العينية يف مقابل
مسامهة مالية من املستثمر.
 - 2أتايس شركة مبسامهة مالية من اهليئة والغري مع منح هذه الشركة حق االاتثمار لعقارات
الدولة.
 - 3املسامهة يف رأس مال شركة قائمة لقاء حصة من أرابح االاتثمار يكون فيها عقار الدولة
هو قيمة مسامهة اهليئة.
 - 4ااتثمار عقارات الدولة من خالل الصناديق االاتثمارية وفقاً لألحكام املنظمة لذلك.
املادة احلادية والعشرون:
للجهة املشرفة إبرام عقود ااتثمار عقارات الدولة على أااس منوذئ عقد البناء والتشغيل
والتحويل ،وذلك بعد االتفاق مع اهليئة.
املادة الثانية والعشرون:
إذا كان التصرف يف عقارات الدولة ابالاتثمار يتضمن إقامة مشروع ملصلحة اجلهة
املشرفة ،فلها منح املستثمر – خارئ مدة العقد  -مدة حمددة غري مدفوعة ال تتجاوز )%10
من مدة العقد للتجهيز أو اإلنشاء ،وإذا مل يكمل املستثمر خالهلا جتهيز املشروع أو إنشائه،
فعليه اداد أجرة املثل عنها .وتقدر مدة التجهيز أو اإلنشاء وف ًقا لظروف املشروع وطبيعته،
وينص عليها صراحة يف كرااة شروط املنافسة العامة.
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املادة الثالثة والعشرون:
حتدد مدد عقود ااتثمار عقارات الدولة وف ًقا لآليت:
 - 1مخس عشرة) انة حداً أقصى للمشروعات االاتثمارية اليت يتضمن عقد ااتثمارها إجراء
املستثمر أعمال ترميم شاملة هلا أو إضافة مبان بتة عليها.
 - 2ثالثني) انةً حداً أقصى للمشروعات االاتثمارية اليت يتضمن عقد ااتثمارها إقامة
املستثمر مباين بتة عليها.
 - 3مخسون) انة حداً أقصى للمشروعات االاتثمارية الكرب  ،وحتدد الالئحة هذه
املشروعات.
املادة الرابعة والعشرون:
مع مراعاة القيمة السوقية لعقار الدولة ،يستث من املنافسة العامة ما يلي:
 - 1عقود ااتثمار عقارات الدولة املربمة مع اجلهات احلكومية أو مع الشركات ذات االمتياز
العام أو اليت تسهم الدولة يف رأس ماهلا؛ الاتخدامها ألي من جتهيزات اخلدمات األاااية
ومن ذلك خدمات الكهرابء واالتصاالت واملياه والصرف الصحي.
 - 2عقارات الدولة املخصصة للنفع العام ،أو للنشاط اخلدمي؛ اليت ير رئيس اجلهة املشرفة
ااتثناءها من املنافسة العامة ،بشرط عدم التنازل عن عقد االاتثمار أو أتجريه من الباطن
وأن ميارس املستثمر النشاط بنفسه .وال ووز إبرام أكثر من عقد مع مستثمر واحد يف
مشروعات مستثناة من املنافسة العامة؛ إال يف حالة عدم وجود طلبات من مستثمرين
آخرين.
 - 3عقارات الدولة املستثمرة يف املشروعات ذات األفكار املبتكرة ،واملشروعات الرائدة ،واملميزة
اليت هتدف إىل حتقيق أغراض ااتثمارية أو تنموية أو اجتماعية وفقاً للضوابط اليت حتدد
بقرار من رئيس اجلهة املشرفة.
 - 4عقارات الدولة املخصصة للحدائق العامة الواقعة يف املخططات اململوكة للقطاع اخلاه،
ويعطى صاحب املخطط حق إنشائها وااتثمارها ،و ِّ
تقدر قيمة االاتثمار جلنةُ االاتثمار،
وحتدد الالئحة الشروط الالزمة لذلك.
 - 5عقارات الدولة اليت تؤجر ملعاجلة أوضاع ااتثمار عقاري قائم.
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املادة اخلامسة والعشرون:
ال ووز متديد أو جتديد عقود االاتثمار املربمة وفقاً ألحكام النظام ،وااتثناءً من ذلك
ووز متديد أو جتديد العقود التالية:
 - 1عقارات الدولة املخص اصااة للنفع العام ،أو للنشاااط اخلدمي ،املسااتثناة من املنافسااة العامة،
على أن جتدد عقود ااا ا ا ااتثمارها أو متدد ملدة مماثلة ملدة العقد األصا ا ا االية مرة واحدة وذلك
بعد إعادة تقدير قيمة ااتثمارها عند كل متديد من قبل جلنة االاتثمار.
 - 2عقارات الدولة اليت يتضمن عقد ااتثمارها إقامة املستثمر مباين بتة عليها ،على أن متدد
عقود ااتثمارها ملدة أو مدد ال تتجاوز يف جمموعها عشر) انوات ،وذلك بعد إعادة
جلنة االاتثمار تقدير قيمة ااتثمارها عند كل متديد.
 - 3احلاالت اليت تستدعي متديد العقد للمستثمر إىل حني االنتهاء من إعادة إجراءات الطرح
والرتاية ،على أال تزيد مدة التمديد يف هذه احلالة على انة واحدة.
 - 4عقود االاتثمار اليت يتضمن جتديدها اشرتاطات يرتتب عليها إضافة ااتثمارات جديدة
لعقار الدولة ال تقل عن قيمة االاتثمار األصلي ،على أن جتدد ملرة واحدة ملدة ال تزيد
على املدة األصلية مع االلتزام ابآليت:
أ  -أن تقدر جلنة االاتثمار قيمة ااتثمار األصول القائمة ابعتبارها مل ًكا للدولة.
ب  -أن تقدر جلنة االا ا ا ااتثمار -بش ا ا ااكل مس ا ا ااتقل -القيمة االا ا ا ااتثمارية لألص ا ا ااول اليت
ا ا ا ا ا ا ااتض ا ا ا ا ا اااف إىل عقار الدولة ،على أن تؤول ملكيتها بعد انتهاء مدة التجديد إىل
الدولة.
املادة السادسة والعشرون:
يشرتط يف عقود ااتثمار عقارات الدولة ما أييت:
 - 1موافقة اجلهة املشرفة على اجلهة االاتشارية اليت يكلفها املستثمر ابإلشراف والتحقق من
تنفيذ املشروع االاتثماري وفق املواصفات واملخططات والشروط املتفق عليها.
 - 2أن يكون للجهة املشرفة احلق يف متابعة اري العمل أثناء تنفيذ املشروع.
 - 3حصول املستثمر على الرتاخيص الالزمة من اجلهات ذات العالقة.
 - 4أي شرط آخر حتدده الالئحة.
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املادة السابعة والعشرون:
للجهة املشرفة اشرتاط زايدة العائد االاتثماري يف عقود ااتثمار عقارات الدولة كل
مخس) انوات ،وحتدد نسبة الزايدة يف كرااة شروط املنافسة العامة وعقد االاتثمار.
املادة الثامنة والعشرون:
للجهة املشرفة حق الرقابة على املشروع االاتثماري حمل الشراكة بني تلك اجلهة؛
واملستثمر يف مجيع مراحل الشراكة؛ لضمان التزام املستثمر ابلتنفيذ حسب املتفق عليه مع اجلهة
املشرفة.
املادة التاسعة والعشرون:
ال ووز ااتخدام عقار الدولة لغري النشاط الذي حدد يف إعالن املنافسة العامة ،ويف
حال رغبة املستثمر تغيري النشاط بسبب تغري أوضاع السوق ،وتوافق ذلك مع املصلحة العامة
ومصلحة التخطيط ،فتعيد جلنة االاتثمار تقدير قيمة االاتثمار ،ويف حال قبول املستثمر لقيمة
االاتثمار اجلديدة تؤخذ موافقة رئيس اجلهة املشرفة قبل اختاذ القرار ابلسماح بتغيري النشاط.
املادة الثالثون:
يكون تسليم عقار الدولة املستثمر إىل اجلهة املشرفة عند إخالئه مبوجب حمضر تثبت فيه
حالته وما أصابه من أضرار إن وجدت) ،ويوقع احملضر من اجلهة املشرفة واملستثمر .ويف حال
اعرتاض املستثمر على حمتو احملضر فله أن يكتب حتفظه مسببًا يف احملضر ويوقع عليه.
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الفصل اخلامس:
البيع واملعاوضة واملنح

املادة احلادية والثالثون:
دون إخالل مبا ورد يف املادة الثامنة) من النظام ،للجهة املشرفة -يف حدود اختصاصاهتا-
التصرف يف عقارات الدولة ابلبيع ،بعد تقدير قيمتها من جلنة التقدير ،وموافقة رئيس جملس
الوزراء على ذلك ،وذلك يف احلاالت اآلتية:
 - 1إذا كان العقار حماطًا من كل اجلهات يراض ميلكها مالك واحد وهلا منفذ عمومي واحد،
وذلك يف حال بيعها على ذلك املالك.
 - 2أن يكاون مان شاأن التصارف ابلبياع حتاقياق مصلحااة عاماة ،ومن ذلك حتقيق التنمياة اجملتمعية
أو االقتصادية.
 - 3أن يكون العقار غري جمد للتأجري أو لالاتثمار أو يصعب أتجريه أو ااتثماره أو إدارته،
بسبب موقعه أو خصائصه.
 – 4إذا كانت ملكية عقار الدولة مشاعة.
املادة الثانية والثالثون:
دون إخالل مبا ورد يف املادة الثامنة) من النظام ،وبعد موافقة اهليئة ،ووز بقرار من رئيس
اجلهة املشرفة -يف حدود اختصاصاهتا -التصرف ابلبيع يف زوائد نزع امللكية وزوائد التنظيم وزوائد
التخطيط وزوائد املنح وف ًقا للقواعد اآلتية:
 – 1أن تقدر قيمة املبيع جلنةُ التقدير.
 - 2أن تباع ملالك العقار اجملاور زوائد التنظيم وزوائد التخطيط اليت ال تسمح أنظمة البناء إبقامة
مبان مستقلة عليها أو ال ميكن للجهة املشرفة أتجريها أو ااتثمارها ،وذلك بسعر السوق
وقت البيع.
 - 3أن تباع زوائد التنظيم وزوائد التخطيط اليت تسمح أنظمة البناء إبقامة مبان مستقلة عليها
عن طريق املنافسة العامة ،إال إذا كان هناك ضرر على مالك العقار اجملاور هلا من جراء
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بيعها لغريه .ويف هذه احلالة تباع ملالك العقار اجملاور بسعر السوق وقت البيع شريطة أن
يثبت الضرر من خالل جلنة فنية يشكلها رئيس اجلهة املشرفة أو من يفوضه.
 - 4أن تباع زوائد التنظيم وزوائد التخطيط اليت يتعدد اجملاورون املستفيدون منها وال ميكن
أتجريها أو ااتثمارها ،عن طريق منافسة عامة تقتصر عليهم وذلك بعد تعديل خطوط
التنظيم اليت توضح حدود العقار وتفصله عن اجملاورين واألمالك العامة ،املوضوعة يف
املخطط املعتمد.
 - 5أن تباع زوائد املنح على األشخاه الذين ُخصصت هلم أراض تزيد مساحتها على املساحة
املقررة يف أمر املنح ،ويراعى أن تكون القيمة بسعر السوق وقت البيع.
املادة الثالثة والثالثون:
 - 1على كل مشرت لعقار للدولة بثمن آجل تقدمي الضماانت اليت حتددها الالئحة.
 - 2ووز أن يسلم عقار الدولة املبيع مبجرد تراضي املتعاقدين ،إذا كان العقار يف حيازة املشرتي
قبل البيع.
املادة الرابعة والثالثون:
دون إخالل مبا ورد يف املادة الثامنة) من النظام ،وبعد موافقة اهليئة ،ووز بقرار من رئيس
اجلهة املشرفة -يف حدود اختصاصاهتا -ما أييت:
 – 1املعاوضة ،إذا كانت قيمة املعاوضة ال تتجاوز مليون رايل).
 – 2املعاوضة -بعد موافقة رئيس جملس الوزراء -إذا كانت قيمة املعاوضة تتجاوز مليون رايل).
املادة اخلامسة والثالثون:
 - 1تكون املعاوضة وف ًقا للقواعد اآلتية:
أ  -أن تقدر قيمة العقار املعاوض واملعاوض به جلنةُ التقدير.
ب  -أن يكون الغرض منها حتقيق مصلحة عامة.
ئ  -أال يتوافر عقار بذات املواصفات املطلوبة لد أي جهة مشرفة ،وال تتوافر اعتمادات
مالية لنزع امللكية وقت حاجة اجلهة املشرفة إىل العقار.
 - 2جتوز معاوضة عقار للدولة يصول مالية للغري وفقاً ملا حتدده الالئحة.
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املادة السادسة والثالثون:
تكتسب امللكية اخلاصة على أي من عقارات الدولة ابملنح من اجلهة املشرفة وفقاً لألحكام
الواردة يف النظام والالئحة ،واألنظمة واألوامر والقرارات ذات الصلة.
املادة السابعة والثالثون:
دون إخالل مبا ورد يف املادة الساداة والثالثني) من النظام ،ال ووز منح الغري أايً من
عقارات الدولة؛ إال مبوافقة رئيس جملس الوزراء أو من يفوضه.
املادة الثامنة والثالثون:
دون إخالل مبا ورد يف املادة الثامنة) واملادة السابعة والثالثني) من النظام ،أو يي شرط
أو ضابط ينص عليه النظام أو الالئحة أو نظام آخر ،ال ووز منح عقار من عقارات الدولة إال
بعد التحقق مما أييت:
 – 1أن يكون العقار منفكاً عن امللكية اخلاصة.
 – 2أال يكون العقار خمصصاً النتفاع جهة معينة.
 – 3أال تكون يف شأن العقار منازعة قضائية قائمة.
 – 4أن يكون العقار ضمن خمطط معتمد.
املادة التاسعة والثالثون:
وب أن يصدر صك ملكية منح عقار الدولة بناء على تقرير مساحي معتمد ،وتوضح
الالئحة الضوابط الالزمة لذلك .ويعد اتريخ صدور صك امللكية ابملنح هو اتريخ نشوء امللكية.
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الفصل السادس:
البوابة

املادة األربعون:
تنفيذاً ألحكام النظام ،تقوم اهليئة ابآليت:
 - 1إنشاء البوابة ،واإلشراف عليها ،وتطويرها بشكل مستمر.
 - 2نش اار الس ااياا ااات ،والتعليمات ،واألدلة اإلرش ااادية ،املتعلقة بتنفيذ أحكام النظام والالئحة
يف البوابة.
 - 3نشر املعلومات املتعلقة ينشطة عقارات الدولة يف البوابة.
 - 4نشر القوائم اخلاصة ابألشخاه املمنوع التعامل معهم يف البوابة.
 - 5نشار مناذئ و ئق التصارف يف عقارات الدولة ومناذئ العقود ،ومناذئ تقييم أداء املتعاقدين،
وأي وثيقة أخر تتعلق بعقارات الدولة.
املادة احلادية واألربعون:
 – 1وب أن ت توافر يف البوابة أعلى درجات اخلص ااوص ااية والس ارية واألمان وش اافافية املعلومات،
مع االمة اإلجراءات.
 – 2وا ااب أن تتيح البوابا ااة للراغبني واملهتمني من ذوي الش ا ا ا ا ا ا ا ااأن االطالع على املعلوما ااات
والبياانت املتعلقة بعقارات الدولة اليت حتددها الالئحة.
 – 3خيصا ا ا ا ا ا ااص يف البواباة اا ا ا ا ا ا اجال لكال جهاة مشا ا ا ا ا ا اارفاة تادون فياه مجيع املعلوماات والبيااانت
واإلجراءات املتعلقة بعقارات الدولة اليت تشرف عليها وما أبرمته من عقود وما طرحته من
عقار وأعمال وفقاً ملا حتدده الالئحة.
 – 4ووز أن تتقاضا ااى اهليئة مقابالً مالياً عن اخلدمات اليت تقدمها البوابة وحيدد اجمللس مقدار
هذا املقابل.
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الفصل السابع:
الطرح والرتسية

املادة الثانية واألربعون:
على اجلهة املشرفة قبل طرح أي من عقارات الدولة للتأجري أو االاتثمار أو البيع أو
املعاوضة درااة أاعار السوق بشكل دقيق ،وأن تراعي يف ذلك حتديد حد أعلى للقيمة اإلمجالية
املتوقعة للعقد ،مع احملافظة على ارية التقدير .وحتدد الالئحة الضوابط الالزمة لذلك.
املادة الثالثة واألربعون:
 - 1تطرح مجيع التصرفات يف عقارات الدولة يف منافسة عامة عدا ما ااتثين منها وف ًقا ألحكام
النظام.
 - 2مينح مجيع املتنافسني الراغبني يف التعامل مع اجلهة املشرفة ،ممن تتوافر فيهم الشروط اليت
فرصا متساويةً ويعاملون على قدم املساواة.
تؤهلهم هلذا التعاملً ،
 – 3ختضع املنافسة العامة ملبادئ العالنية والشفافية وتكافؤ الفره.
املادة الرابعة واألربعون:
 - 1ال ووز ملنسويب اجلهة املشرفة التعاقد معها فيما يتعلق يي من التصرفات الواردة يف النظام.
 - 2وب على كل من له مصلحة مع اجلهة املشرفة أن يفصح عن مصلحته يف التصرف املراد
إبرامه ،ويقرر رئيس اجلهة املشرفة أو من يفوضه املوافقة على ذلك التصرف أو رفضه.
املادة اخلامسة واألربعون:
على اجلهة املشرفة وابلتنسيق مع اهليئة -قبل اإلعالن عن املنافسة العامة على عقار
للدولة -وضع شروط ومواصفات التأجري أو االاتثمار أو البيع أو املعاوضة ،على أن حتتوي
على مجيع املعلومات املتعلقة ابملنافسة العامة اليت حتددها الالئحة.
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املادة السادسة واألربعون:
 – 1تدعو اجلهة املشرفة املتخصصني يف اجملال املطروح لالاتثمار إىل املنافسة العامة إذا كان
من املشروعات االاتثمارية الكرب أو ذا ختصص تقين أو فين.
نسخا إلكرتونية لو ئق املنافسة العامة املدرجة على البوابة.
 – 2توفر اجلهة املشرفة ً
 – 3حتدد اجلهة املشرفة ابلتنسيق مع اهليئة تكاليف و ئق املنافسة العامة ،على أن تكون متدرجة
حبسب نوع وقيمة التصرف.
املادة السابعة واألربعون:
تعلن اجلهة املشرفة عن أتجري عقارات الدولة وااتثمارها وبيعها ومعاوضتها يف البوابة وفقاً
لألحكام اليت حتددها الالئحة ،على أن يتضمن اإلعالن توفري معلومات كاملة وموحدة عن
العقار ،ومتكن املتنافسني من احلصول على هذه املعلومات ابلتزامن مع اإلعالن ،وحتديد موعد
واحد لتقدمي العروض.
املادة الثامنة واألربعون:
 – 1تقدم العروض املتعلقة ابلتصرف املراد إبرامه مشفرة من خالل البوابة ،وفق ما حتدده
الالئحة.
 – 2تقدم العروض يف املوعد احملدد لقبوهلا ،وال ووز قبول العروض اليت تقدم يف غريه.
 – 3تعلن اجلهة املشرفة ابلتنسيق مع اهليئة من خالل البوابة قبل الرتاية عن أمساء املتنافسني
الذين تقدموا بعروضهم وقيمة كل عرض.
 - 4تعلن اجلهة املشرفة نتائج املنافسة العامة ،وتشعر بقية املتنافسني بذلك ،وفقاً ملا حتدده
الالئحة.
املادة التاسعة واألربعون:
حتدد الالئحة األحكام الالزمة للطرح والرتاية عند تعذر ااتكمال أي من اإلجراءات
املتعلقة هبما من خالل البوابة ألاباب فنية.
20

املادة اخلمسون:
يراعى يف املنافسة العامة حتديد موعد فتح العروض ومكانه يف اإلعالن عن املنافسة ،وأال
تقل املدة بني اتريخ اإلعالن واتريخ فتح العروض عن ثالثني) يوماً.
املادة احلادية واخلمسون:
يوما تبدأ من التاريخ احملدد لفتح
 - 1تسري العروض املقدمة يف املنافسة العامة ملدة تسعني) ً
العروض ،فإذا احب مقدم العرض عرضه خالل هذه املدة فال يعاد إليه ضمانه االبتدائي.
يوما أخر  ،وعلى من يرغب
 - 2ووز للجهة املشرفة زايدة مدة اراين العروض ملدة تسعني) ً
من املتنافسني يف االاتمرار يف املنافسة العامة زايدة مدة اراين ضمانه االبتدائي مبا يتنااب
مع مدة اراين العرض.
املادة الثانية واخلمسون:
 - 1يقدم مع العرض ضمان ابتدائي بنسبة حتدد يف كرااة شروط املنافسة العامة ال تتجاوز 2
 )%من قيمة العرض ،اباتثناء عقد التأجري وعقد االاتثمار فتكون النسبة  )%2من
قيمة اوار أول انة ،ويستبعد العرض الذي مل يقدم معه الضمان.
يوما من
 - 2ترد الضماانت االبتدائية إىل أصحاب العروض غري املقبولة خالل أربعة عشر) ً
اتريخ البت يف املنافسة.
 - 3ااتثناء مما ورد يف الفقرة  )1من هذه املادة ،ال يلزم تقدمي الضمان االبتدائي يف احلاالت
اآلتية:
أ  -االتفاق املباشر.
ب  -التعاقدات والشراكات اليت تربمها اجلهة املشرفة مع اجلهات احلكومية.
املادة الثالثة واخلمسون:
إذا أعلن عن املنافسة العامة ومل يتقدم إال عرض واحد ،يعاد اإلعالن مرة أخر  ،فإن مل
يتقدم إال عرض واحد تستكمل إجراءات الرتاية بعد موافقة رئيس اجلهة املشرفة أو من يفوضه.
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املادة الرابعة واخلمسون:
اباتثناء التعاقدات والشراكات اليت تربمها اجلهة املشرفة مع اجلهات احلكومية واحلاالت
األخر اليت حتددها الالئحة ،وب على من تتم الرتاية عليه تقدمي ضمان هنائي بنسبة
 )% 5من قيمة العقد ،اباتثناء عقد التأجري وعقد االاتثمار فتكون النسبة  )%5من قيمة
اوار أول انة ،وذلك خالل مخسة عشر) يوماً من اتريخ إبالغه ابلرتاية ،وووز زايدة هذه
النسبة مبوافقة رئيس اجلهة املشرفة أو من يفوضه.
املادة اخلامسة واخلمسون:
تقبل الضماانت إذا كانت وفق أحد األشكال اآلتية:
أ  -خطاب ضمان بنكي من أحد البنوك احمللية.
ب  -خطاب ضمان بنكي من بنك خارئ اململكة يقدم بوااطة أحد البنوك احمللية.
ئ – أي شكل آخر حتدده الالئحة.
وتوضح الالئحة شروط الضماانت وأحكامها.
املادة السادسة واخلمسون:
 - 1تطرح مشروعات االاتثمار للمنافسة العامة إبحد الطريقتني اآلتيتني:
أ  -اإلعالن عنها مع فتح الفره جلميع املستثمرين للتقدم بعروضهم وفق الشروط
واملواصفات املعتمدة للمشروع.
ب  -اإلعالن عن الرغبة يف أتهيل عدد من املستثمرين وف ًقا ملتطلبات فنية أو مالية ،على
أن توجه الدعوة بعد ذلك إىل املستثمرين املؤهلني لتقدمي عروضهم للمنافسة على
املشروع وف ًقا للفقرة  )2من هذه املادة.
 - 2يشرتط يف طرح املشروع عن طريق التأهيل ما أييت:
أ  -أال يقل عدد املتنافسني الذين توجه إليهم الدعوات عن مخسة) متنافسني ،ولرئيس
اجلهة املشرفة أو من يفوضه ختفيض هذا العدد بشرط أال يقل عن متنافسني اثنني.
ب  -أن يكون املشروع نوعيًا ،أو يتطلب االاتثمار فيه تقنية عالية.
ئ  -أال تقل مدة االاتثمار فيه عن مخس وعشرين) انة.
د  -أال يقبل العرض الوحيد يف املنافسة اليت تتم بعد التأهيل.
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 - 3إذا مل تتوافر أي من الشروط الواردة يف الفقرة  )2من هذه املادة ،فيعاد اإلعالن عن
املنافسة العامة مرة أخر .
املادة السابعة واخلمسون:
تلغى املنافسة العامة يف احلاالت اآلتية:
 - 1إذا تضمنت و ئق املنافسة أخطاء جوهرية يتعذر تصحيحها.
 - 2إذا ُاختذ إجراء خمالف ألحكام النظام يتعذر تصحيحه.
 - 3إذا بدت مؤش ارات واض ااحة على وجود احتيال أو ارتكاب أي من ممارا ااات الفس اااد ،أو
تواطؤ بني املتنافسني أو أطراف هلم صلة ابملنافسة على حنو ال ميكن معه تراية املنافسة مبا
يتفق مع أحكام النظام.
 - 4إذا تبني للجنة فحص العروض أو جلنة االاتثمار حبسب األحوال أن مجيع العروض املقدمة
غري مناابة.
 - 5إذا خالفت مجيع العروض و ئق املنافسة.
 - 6إذا اقتضت املصلحة العامة ذلك.
املادة الثامنة واخلمسون:
يف حال إلغاء املنافسة العامة ترد ألصحاب العروض قيمة و ئق املنافسة والضماانت
االبتدائية خالل أربعة عشر) يوماً من اتريخ صدور قرار اإللغاء.
املادة التاسعة واخلمسون:
 - 1وب تسليم عقار الدولة من اجلهة املشرفة إىل املستأجر أو املستثمر خالل مدة ال تتجاوز
مخسة عشر) يوماً ابلنسبة لعقود التأجري ،وخالل مدة ال تتجاوز ثالثني) يوماً ابلنسبة
لعقود االاتثمار؛ وذلك من اتريخ الرتاية ،وذلك مبوجب حمضر تثبت فيه حالة العقار
وحمتوايته بشكل مفصل ،ويوقع احملضر اجلهةُ املشرفة واملستأجر أو املستثمر ،ويرفق مع
احملضر رفع مساحي معتمد للعقار.
 - 2حتسب بداية مدة العقد من اتريخ تسلم املستأجر أو املستثمر العقار مبوجب احملضر املشار
إليه يف الفقرة  )1من هذه املادة.
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 - 3يرال رئيس اجلهة املشرفة أو من يفوضه إىل املستأجر أو املستثمر يف حالة أتخره عن توقيع
احملضر املشار إليه يف الفقرة  )1من هذه املادة إشعاراً مكتوابً على عنوانه املدون يف
العرض ،وحتسب مدة العقد من اتريخ هذا اإلشعار.
املادة الستون:
ووز للجهة املشرفة -يالوب االتفاق املباشر وبعد التنسيق مع اهليئة -إبرام عقود التأجري
أو االاتثمار ل عقارات الدولة مع اجلهات احلكومية وفق ما تنص عليه األنظمة والتنظيمات،
وذلك بعد أن تقدر جلنة التقدير أو جلنة االاتثمار -حبسب األحوال  -قيمة األجرة أو العوائد
االاتثمارية حسب التصرف املراد إبرامه.
املادة احلادية والستون:
إذا انسا ا ااحب املسا ا ااتأجر أو املسا ا ااتثمر أو املشا ا اارتي بعد الرتاا ا ااية ،أو أتخر املسا ا ااتأجر أو
املساتثمر يف تقدمي الضامان النهائي عن املدة احملددة يف املادة الرابعة واخلمساني) من النظام ،أو
أتخر يف اا ا ا ا ا ااتكمال إجراءات التعاقد حس ا ا ا ا ااب املدة اليت حتددها الالئحة؛ يص ا ا ا ا ااادر ض ا ا ا ا اامانه
االبتدائي ،ووري التفاوض مع أصا ااحاب العروض الذين يلونه يف الرتتيب ،للوصا ااول إىل السا ااعر
الذي متت به الرتاية ،فإذا مل يتوصل إىل هذا السعر ،فيعاد طرح املنافسة العامة مرة أخر .
املادة الثانية والستون:
ال يفرئ عن الضمان النهائي الذي قدمه املستأجر أو املستثمر إال بعد انتهاء مدة العقد،
وتسليم عقار الدولة للجهة املشرفة ،وفقاً ألحكام النظام وشروط التعاقد.
املادة الثالثة والستون:
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إذا كان ااتثمار عقار الدولة مقابل إضافة أو إقامة مبان بتة عليه تؤول ملكيتها إىل
الدولة بعد هناية مدة عقد االاتثمار ،يراعى ابإلضافة إىل أحكام االاتثمار املشار إليها يف
النظام ،اآليت:
 - 1أن حتدد اجلهة املشرفة يف كرااة شروط املنافسة العامة املواصفات واملخططات وكميات
األعمال املطروحة لالاتثمار.
 - 2أن تعتمد اجلهة املشرفة التصاميم واملخططات اهلنداية التفصيلية للمشروع اليت أعدها
املستثمر ،وحيق هلا اإلشراف على التنفيذ إشرافاً كلياً أو جزئياً.
 - 3أن يلتزم املستثمر بصيانة املشروع وترميمه حىت تسليمه للجهة املشرفة بعد هناية مدة عقد
االاتثمار.
 - 4أن تتسلم اجلهة املشرفة املشروع كامالً بعد انتهاء مدة عقد االاتثمار ،ويشمل ذلك
املنشآت واملباين والتجهيزات والتأثيث واألجهزة املنقولة من معدات وآليات ،وأن يكون
املشروع خالياً من أي مطالبات مالية.
املادة الرابعة والستون:
 - 1ووز للجهة املشرفة -وفقاً ألحكام النظام وبعد موافقة اهليئة -أتجري أو بيع عقارات الدولة
ابملنافسة العلنية املفتوحة ،وحتدد الالئحة الضوابط الالزمة لذلك.
 - 2تشكل بقرار من رئيس اجلهة املشرفة أو من يفوضه جلنة إلجراء املنافسة العلنية املفتوحة ال
يقل عدد أعضائها عن ثالثة ،على أن يكون من بينهم عضو ذو أتهيل نظامي ،وحيدد
القر ُار رئيسها من بني األعضاء ،على أن يكون لكل عضو عضو احتياطي حيل حمله عند
غيابه.
 - 3تقدر جلنة التقدير قيمة عقارات الدولة اليت يتقرر بيعها أو قيمة إوارها قبل عقد املنافسة
العلنية املفتوحة وحتدد السعر األدن املقبول للبيع أو للتأجري ،وتلغى املنافسة بقرار من جلنة
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فحص العروض يف حال كان أعلى اعر وصلت إليه املنافسة أقل من السعر األدن املقبول
للبيع أو للتأجري.
 - 4تعد اللجنة املنصوه عليها يف الفقرة  )2من هذه املادة حمضراً إبجراءات املنافسة العلنية
املفتوحة وأعلى اعر وصلت إليه املنافسة ،وترفع حمضرها إىل جلنة فحص العروض.
 - 5ووز قبول الضماانت االبتدائية بشيك مصريف يف املنافسة العلنية املفتوحة ،وتستكمل
إجراءات الرتاية وفقاً ألحكام املنافسة العامة املنصوه عليها يف النظام.
املادة اخلامسة والستون:
مع مراعاة أحكام النظام ،إذا قدم عرض إىل اجلهة املشرفة لغرض ااتئجار أو ااتثمار
أو شراء أي من عقارات الدولة اليت تشرف عليها ومل تطرح للمنافسة العامة ،ورأت تلك اجلهة
بعد التقصي وااتكمال إجراءات التقدير -مناابة أتجريه أو ااتثماره أو بيعه ،تعلن عن فتحابب املنافسة العامة وتشعر املتقدم بتقدمي عرضه وفقاً لشروط املنافسة .فإذا مل يتقدم متنافسون
آخرون ،تستكمل إجراءات الرتاية عليه وفقاً ألحكام النظام ،بعد موافقة رئيس اجلهة املشرفة
واهليئة.
املادة السادسة والستون:
 - 1تشكل جلنة التقدير بقرار من رئيس اجلهة املشرفة أو من يفوضه من مخسة) أعضاء؛ عضو
من اجلهة املشرفة وعضو من اهليئة وعضو من وزارة املالية وعضو من أمارة املنطقة ومقيم
معتمد ترشحه اهليئة السعودية للمقيمني املعتمدين ،وحيدد قر ُار التشكيل رئيسها من
األعضاء ،على أن يكون لكل عضو عضو احتياطي حيل حمله عند غيابه.
 - 2تكون مهمة جلنة التقدير اآليت:
أ  -تقادير قيماة عقاارات الادولاة اليت يتقرر بيعهاا أو معااوضا ا ا ا ا ا ااتهاا أو تقادير قيماة إواارهاا إذا
كانت خمصصة للنفع العام وللنشاط اخلدمي ،على أن تستخدم طريقة التقدير املعتمدة
من اهليئااة السا ا ا ا ا ا ااعوديااة للمقيمني املعتماادين ،ويُنص يف حمضا ا ا ا ا ا اار التقاادير على الطريقااة
املستخدمة يف التقدير.
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ب  -تقدير قيمة زوائد نزع امللكية وزوائد التنظيم وزوائد التخطيط وزوائد املنح اليت يتقرر
بيعها.
 - 3على جلنة التقدير درااة أاعار السوق بشكل دقيق ،وأن تكون معايري التقييم موضوعية
وتتنااب مع التصرف املراد إبرامه.
 – 4للجنة التقدير االاتعانة مبن تراه من ذوي اخلربة واالختصاه من غري أعضائها إلبداء
الرأي يف أي موضوع يعرض عليها.
املادة السابعة والستون:
 - 1تشكل جلنة فتح العروض بقرار من رئيس اجلهة املشرفة أو من يفوضه من ثالثة) أعضاء
من اجلهة املشرفة على أن يكون أحدهم من ذوي التأهيل النظامي ،وحيدد قر ُار التشكيل
رئيسها من األعضاء ،على أن يكون لكل عضو عضو احتياطي حيل حمله عند غيابه.
 - 2تتوىل هذه اللجنة فتح العروض حبضور مجيع أعضائها يف امليعاد واملكان احملددين ،وإعالن
األاعار الواردة يف العروض أمام أصحاب العروض أو مندوبيهم احلاضرين ،وإعداد حمضر
بذلك ،وحتدد الالئحة إجراءات فتح العروض.
 – 3على جلنة فتح العروض خالل ثالثة) أايم من اتريخ فتح العروض؛ إحالة حمضرها والعروض
إىل جلنة فحص العروض أو جلنة االاتثمار حبسب األحوال.
املادة الثامنة والستون:
 - 1تشكل جلنة االاتثمار بقرار من رئيس اجلهة املشرفة أو من يفوضه من ثالثة) أعضاء؛
عضوان من اجلهة املشرفة وعضو من اهليئة أو أي جهة أخر  ،وحيدد قر ُار التشكيل رئيسها
من األعضاء ،على أن يكون لكل عضو عضو احتياطي حيل حمله عند غيابه.
 - 2تتوىل جلنة االاتثمار اآليت:
أ  -فحص عروض االاتثمار حبضور مجيع أعضائها يف امليعاد واملكان احملددين ،وحتليلها
وإعداد حمضر بذلك وتدون فيه التوصيات مع بيان رأي املخالف -إن وجد  -وأاباب
كل رأي ومجيع ما قامت به من أعمال واختذته من إجراءات ،ويعرض احملضر على
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صاحب الصالحية للبت يف املنافسة العامة متضمناً التوصية ابلرتاية على العرض الذي
تراه منااباً.
ب  -التفاوض مع أصحاب أعلى العروض يف أي من احلالتني اآلتيتني:
 - 1إذا اقرتن أعلى العروض بشرط.
 - 2إذا تساو عرضان أو أكثر ،وكاان أعلى العروض.
ئ  -تقدير قيمة ااتثمار العقارات املستثناة من املنافسة العامة.
د  -إعادة تقدير قيمة ااتثمار العقارات اليت يرغب املستثمر يف متديد عقودها.
املادة التاسعة والستون:
 - 1تشكل جلنة فحص العروض بقرار من رئيس اجلهة املشرفة أو من يفوضه من ثالثة) أعضاء
من اجلهة املشرفة على أن يكون أحدهم من ذوي التأهيل النظامي ،وحيدد قرار التشكيل
رئيسها من األعضاء ،على أن يكون لكل عضو عضو احتياطي حيل حمله عند غيابه.
 - 2فيما عدا االاتثمار ،تتوىل هذه اللجناة فحص العاروض يف املاوعد واملكان املعلان عنهماا.
 - 3تصدر جلنة فحص العروض توصياهتا وتدون التوصيات يف حمضر مع بيان الرأي املخالف
إن وجد وأاباب كل رأي ،ومجيع ما قامت به من أعمال واختذته من إجراءات ،ويعرض
احملضر على صاحب الصالحية للبت يف املنافسة العامة وفقاً ألحكام النظام.
املادة السبعون:
ال ووز اجلمع بني رائاة جلنة فتح العروض أو رائاة جلنة فحص العروض أو رائاة جلنة
االاتثمار أو رائاة جلنة التقدير أو العضوية فيها ،وصالحية البت يف املنافسة العامة.

28

املادة احلادية والسبعون:
تشكل بقرار من رئيس اجلهة املشرفة أو من يفوضه جلنة من ثالثة أعضاء حلصر األضرار
اليت تقع على عقار الدولة املؤجر أو املسا ا ا ااتثمر ،وتقدير قيمة التعويض ،وحترير حمضا ا ا اار مفصا ا ا اال
يوما من اتريخ إخالء العقار ،وللجنة االاا ااتعانة مبن تراه
بذلك ،خالل مدة ال تتجاوز اا ااتني) ً
لتنفيذ أعماهلا .وتبلغ اجلهة املش ا اارفة املس ا ااتأجر أو املس ا ااتثمر بنتيجة هذا احلص ا اار وقيمة التعويض
يوما من اتريخ حترير احملضاار على عنوانه املسااجل لد اجلهة املشاارفة
خالل مدة مخسااة عشاار) ً
مراف ًقا له صااورة من احملضاار ،ووب على املسااتأجر أو املسااتثمر اااداد التعويض خالل تسااعني)
يوما من اتريخ تبليغه بقيمة التعويض.
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املادة الثانية والسبعون:
 - 1تشكل بقرار من رئيس اجلهة املشرفة جلنة من املختصني للنظر يف تظلمات املتنافسني املشار
إليها يف الفقرة  )2من هذه املادة من ثالثة أعضاء على أن يكون أحدهم من ذوي التأهيل
النظامي ،وحيدد قر ُار التشكيل رئيسها من األعضاء ،على أن يكون لكل عضو عضو
احتياطي حيل حمله عند غيابه.
 - 2تتوىل هذه اللجنة النظر يف تظلمات املتنافسني من قرار الرتاية ،أو من أي قرار أو إجراء
تتخذه اجلهة املشرفة قبل قرار الرتاية فيما يتعلق يي من التصرفات يف عقارات الدولة.
 - 3على اللجنة البت فيما يرد إليها من تظلمات وإبالغ أصحاهبا خالل مخسة عشر) يوماً
من اتريخ ورودها إليها ،وللجنة زايدة املهلة ملدة مماثلة وملرة واحدة.
 - 4تكون قرارات اللجنة ملزمة للجهة املشرفة إذا اكتسبت الصفة القطعية.
 - 5يقدم املتظلم ضماانً وفق ما حتدده الالئحة ،يعاد إليه إذا ثبت صحة التظلم.
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 - 6حيق للمتظلم االعرتاض على قرار اللجنة أمام احملكمة املختصة خالل اتني) يوماً من
اتريخ إبالغه ابلقرار.
املادة الثالثة والسبعون:
تصدر قواعد عمل اللجان املشار إليها يف النظام -بعد التنسيق مع اهليئة -وحتدد مكافآت
أعضائها وأمانتها بقرار من رئيس اجلهة املشرفة ،وووز لرئيس اجلهة املشرفة تشكيل جلان أخر
إذا اقتضت الضرورة ذلك.
الفصل الثامن
الصالحيات

املادة الرابعة والسبعون:
 - 1تكون صالحية البت يف املنافسة العامة واملنافسة العلنية املفتوحة لرئيس اجلهة املشرفة ،وله
تفويض من يراه من منسويب اجلهة هبذه الصالحية عدا ما أييت:
أ – الرتاية عن طريق التفاوض.
ب – إلغاء املنافسة العامة.
ئ – إلغاء أو فسخ العقود.
 - 2يراعى أن يكون التفويض متدرجاً حبسب مسؤولية الشخص املفوض.
وحتدد الالئحة األحكام الالزمة ملا ورد يف هذه املادة.
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الفصل التاسع
متلك عقار للدولة

املادة اخلامسة والسبعون:
للهيئة يف حالة احلاجة إىل عقار وعدم وجود عقار للدولة ش ا ا ا ا ا اااغر يل االحتيائ؛ ش ا ا ا ا ا اراء
عقار داخل اململكة أو خارجها ،وفقاً ملا حتدده الالئحة.
املادة السادسة والسبعون:
دون إخالل مبا ورد يف أحكام النظام وأي نظام آخر ،ال ووز للهيئة متلك عقار إال بعد
التحقق مما أييت:
 – - 1أال تكون يف شأن العقار منازعة قضائية قائمة.
 - 2أن يكون العقار ضمن خمطط معتمد.
 - 3وجود تقرير مساحي عن العقار معتمد ،وتوضح الالئحة الضوابط الالزمة لذلك.
الفصل العاشر:
أحكام ختامية

املادة السابعة والسبعون:
 - 1يعد عقد التأجري أو االا ااتثمار أو البيع أو املعاوض ااة املربم مع اجلهة املش اارفة ا اانداً تنفيذايً
وفقاً لألحكام املنظمة لذلك.
 - 2للجهاة املشا ا ا ا ا ا اارفاة اختااذ اإلجراءات الالزماة لتنفياذ العقود املربماة وفقااً ألحكاام النظاام مباا يف
ذلك إيقاف اخلدمات عن املتعاقد وفقاً لألحكام املنظمة لذلك.
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املادة الثامنة والسبعون:
تلتزم اجلهة املشرفة بعرض عقودها -اليت حتددها الالئحة -املعدة وفقاً للنظام على اهليئة
ملراجعتها قبل توقيعها ،وعلى اهليئة مراجعة تلك العقود خالل مخسة عشر) يوماً من اتريخ
ورودها إليها .فإن مل ترد اهليئة خالل هذه املدة عُدت موافقة .وحتدد الالئحة ضوابط تطبيق هذه
املادة.
املادة التاسعة والسبعون:
على اجلهات احلكومية اليت خصص هلا عقار للدولة أن تقدم إىل اهليئة تقريراً انوايً عن
حالة العقار ومد االاتفادة منه وتكلفة صيانته.
املادة الثمانون:
للهيئة حق الدخول ألي عقار للدولة ومعاينته لغرض التأكد من االمته وأنه مستعمل
ملا خصص له ،واختاذ اإلجراءات الالزمة يف حال تبني ما خيالف ذلك.
املادة احلادية والثمانون:
ال ختل األحكام الواردة يف النظام ابألحكام املنظمة لتملك غري السعوديني للعقار
وااتثماره.
املادة الثانية والثمانون:
إذا حصل تباين يف وجهات النظر حول تنفيذ أي من أحكام النظام ومل يتوصل إىل اتفاق
يف شأنه فريفع التباين إىل اجمللس للبت فيه.
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املادة الثالثة والثمانون:
إذا ظهرت حاجة إىل االا ا ا ا ااتثناء من أحكام النظام؛ فريفع إىل رئيس جملس الوزراء للبت
فيه.
املادة الرابعة والثمانون:
 – 1دون إخالل يحكام النظام ،تشرف اهليئة على تطبيق أحكام النظام والالئحة.
 – 2على اجلهات احلكومية التعاون مع اهليئة يف ابيل مباشرهتا مهماهتا املتعلقة ابإلشراف على
تطبيق أحكام النظام والالئحة ،وعليها كذلك اختاذ ما يلزم من إجراءات حيال املسائل
اليت حتيلها إليها اهليئة.
 – 3ووز للهيئة -وفق ما تقدره -تفويض غريها من اجلهات احلكومية أو اخلاصة ملباشرة بعض
املهمات املوكولة إليها املتعلقة ابإلشراف على تطبيق أحكام النظام والالئحة.
املادة اخلامسة والثمانون:
تستبعد اجلهة املشرفة املستثمر الذي يثبت تعثره يف مشروع ااتثماري حبكم أو قرار هنائي
صادرين من جهة قضائية من الدخول يف منافسة ،ملدة انتني) من اتريخ احلكم أو القرار.
املادة السادسة والثمانون:
تدفع قيمة العقود ابلرايل السعودي ،وووز أن حتدد اجلهة املشرفة يف و ئق املنافسة
العامة عملة أخر أو أكثر ،على أن يكون ذلك مبوافقة مسبقة من اهليئة.
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املادة السابعة والثمانون:
تكون العقود وو ئقها وملحقاهتا ابللغة العربية ،وووز ااا ا ا ا ا ا ااتخدام لغة أخر إىل جانب
العربية ،على أن تكون اللغة العربية هي املعتمدة يف تفس ا ا ا ا ا ااري العقد وتنفيذه وحتديد مواص ا ا ا ا ا اافاته
وخمططاته واملرااالت املتعلقة به.
املادة الثامنة والثمانون:
احيحا ،فال ووز فسا ا ا ا ااخه أثناء اا ا ا ا اراين مدته ابإلرادة املنفردة ألي من
 - 1إذا كان العقد صا ا ا ا ا ً
طرفيه.
 - 2اا ا ا ااتثناءً من حكم الفقرة  )1من هذه املادة ،ووز للجهة املش ا ا اارفة فس ا ا ااخ العقد ابإلرادة
املنفردة يف حال إخالل املستأجر أو املستثمر ابلتزاماته التعاقدية اليت تقتضي الفسخ.
 – 3ووز فسخ العقد ابلرتاضي واالتفاق بني الطرفني.
 – 4ووز  -مبوافقة رئيس اجلهة املشا ا ا اارفة  -إلغاء العقد قبل انتهاء مدة التأجري أو االاا ا ا ااتثمار
ألاااباب تتعلق ابملصاالحة العامة بعد إشااعار املسااتأجر أو املسااتثمر بذلك وانقضاااء ثالثة
أشا ااهر) من اتريخ إشا ااعاره بذلك .ويعد حمضا اار مشا اارتك مع املسا ااتأجر أو املسا ااتثمر حلصا اار
موجودات املوقع وما أقيم به من منشآت .وحيال العقد إىل اجلهة القضائية املختصة للنظر
يف اآل ر املرتتبة على إلغاء العقد وتقدير التعويض.
املادة التاسعة والثمانون:
وب أن تتضمن العقود احملررة وفقاً ألحكام النظام النص على إلزام املستأجر أو املستثمر
ابآليت:
 – 1ااتخدام عقار الدولة وااتغالله للغرض الذي مت التعاقد عليه.
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 – 2عدم إدخال تغيريات على عقار الدولة أو ترميمه أو هدمه أو إضافة أجزاء له ،إال بعد
موافقة اجلهة املشرفة وحتدد الالئحة األحكام اخلاصة بذلك.
املادة التسعون:
تؤول إىل الدولة ملكية مجيع املباين الثابتة اليت يضيفها أو يقيمها املستأجر أو املستثمر
على عقارات الدولة.
املادة احلادية والتسعون:
 - 1للجهة املشرفة التعاقد مع بيوت اخلربة املتخصصة أو الواطاء العقاريني لتسويق عقارات
الدولة للحصول على أفضل عائد.
املادة الثانية والتسعون:
تكون القيمة اإلمجالية لعقد التأجري أو االاتثمار شاااملة مجيع تكاليف تنفيذه وف ًقا
لشروطه ،مبا يف ذلك قيمة الراوم والضرائب اليت يدفعها املتعاقد ،وال ووز اإلعفاء منها أو إعفاء
أرابح املتعاقدين مع اجلهة املشرفة.
املادة الثالثة والتسعون:
 - 1ال ووز للمستأجر أو املستثمر التنازل عن العقد أو جزء منه أو التعاقد من الباطن دون
احلصول على موافقة مكتوبة من اجلهة املشرفة.
 - 2يكون املتعاقد معه -يف مجيع األحوال -مسؤوًال ابلتضامن مع املتعاقد معه من الباطن عن
تنفيذ العقد وف ًقا لشروطه.
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املادة الرابعة والتسعون:
إذا تويف املستأجر أو املستثمر ومل يرغب ورثته يف االاتمرار يف العقد ،يفسخ العقد ويفرئ
عن الضمان املقدم منه بعد تسوية مجيع احلقوق وااللتزامات املرتتبة على العقد.
املادة اخلامسة والتسعون:
ووز االتفاق على تسوية أي نزاع أو خالف ينشأ بني األطراف ابلطرق الودية ،فإذا
تعذرت الطرق الودية جاز هلم اللجوء إىل التحكيم وف ًقا ألحكام نظام التحكيم ،مع مراعاة ما
أييت:
 - 1أن يقتصر التحكيم على العقود اليت ال تتجاوز قيمتها ثالثني) مليون رايل.
 - 2أن تطبق أنظمة اململكة على موضوع املنازعة.
 - 3أن يكون التحكيم داخل اململكة يف أحد مراكز التحكيم املرخصة.
املادة السادسة والتسعون:
تتوىل احملكمة املختصة الفصل يف املنازعات اليت تنشأ عن تطبيق النظام.
املادة السابعة والتسعون:
على اجلهة املشرفة االحتفاظ بقيود واجالت مفصلة جلميع التصرفات اليت يكون حملها
أتجري أو ااتثمار أو بيع أو معاوضة أو متلك عقار للدولة ،ووب أن تبني السجالت املذكورة
املوجودات حمل التصرف واتريخ التعاقد ومدته ونوع احلق حمل التصرف ومقابل التعاقد وأطراف
املعاملة وتفاصيل أحكام العقد مع املتصرف له.
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املادة الثامنة والتسعون:
تصدر الالئحة بقرار من اجمللس -بعد التنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة
البيئة واملياه والزراعة ووزارة املالية -خالل مائة ومثانني) يوماً من اتريخ نشر النظام يف اجلريدة
الرمسية ،ويعمل هبا من اتريخ العمل ابلنظام.
املادة التاسعة والتسعون:
مع مراعاة ما تنص عليه األنظمة ذات العالقة تعد اهليئة اآليت:
 - 1الئحة تنظم تعارض املصاو يف شأن تطبيق أحكام النظام والالئحة.
 - 2الئحة لتنظم الوكيات وأخالقيات القائمني على تطبيق أحكام النظام والالئحة.
ويصادر اجمللس الالئحتني املشاار إليهما يف هذه املادة خالل مائة ومثانني) يوماً ،ويعمل
هبما من اتريخ العمل ابلنظام.
املادة املائة:
يعمل ابلنظام بعد مضي مائة ومثانني) يوماً من اتريخ نشره يف اجلريدة الرمسية ،ويلغي ما
يتعارض معه من أحكام.
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