الئحة التصرف في عقا رات الدولة
قرار جملس إدارة اهليئة العامة لعقارات الدولة رقم (ق )4/6/2020
واتريخ 1441-09-20هـ املوافق 2020-05-13م

متهيد:
إشارة إىل قرار جملس الوزراء رقم  621واتريخ 1439-12-24هــ ،املتضمن املوافقة على الرتتيبات التنظيمية للهيئة العامة لعقارات
الدولة واستناداً إىل املادة الثانية واليت نصت على“ :هتدف اهليئة إىل تنظيم ما يتصل بشؤون عقارات الدولة ومحايتها واحملافظة عليها،
وكيفية التصرف هبا ،واستغالهلا واستخدامها واستثماراها ابلشكل األمثل ،واإلشراف عليها ،وتوحيد رسم السياسات املتعلقة هبا،
استنادا إىل املادة الثالثة ،الفقرة الرابعة والفقرة التاسعة واليت
وختصيها لالستخدامات املختلفة ،وإلغاء ختصيصها عند االقتضاء” .و ً
نصت على :إقرار الضوابط واإلجراءات الالزمة لتخصيص عقارات الدولة للجهات احلكومية أو غريها وإلغاء ختصيصها عند
االقتضاء ،ووضع قواعد وضوابط الستثمار عقارات الدولة ،والتصرف فيها ،فقد صدر قرار جملس إدارة اهليئة رقم (ق)4/6/2020/
واتريخ 2020-05-13م ،ابعتماد هذه الالئحة.
الفصل األول :أحكام عامة
املادة األوىل:
يُقصد ابلكلمات والعبارات اآلتية  -أينما وردت يف هذه الالئحة  -املعاين املبينة أمام كل منها:
الالئحة :الئحة التصرف يف عقارات الدولة.
اهليئة :اهليئة العامة لعقارات الدولة.
اجمللس :جملس إدارة اهليئة.
الرئيس :رئيس اجمللس.
احملافظ :حمافظ اهليئة.
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 ممارسة األنشطة التجارية واالستثمارية مبوجب األنظمة واللوائح
ذات العالقة.
التخصيص :وضع أي من عقارات الدولة حتت تصرف جهة حكومية أو غريها لتحقيق خدمة أو منفعة عامة.
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االستثمار :توظيف وتشغيل عقارات الدولة هبدف احملافظة عليها وتطويرها وتوفري االحتياج احلكومي واملشاريع العامة واالستفادة
منها لتحقيق عوائد مالية وزايدة إيرادات الدولة.
املزايدة العامة :وسيلة هتدف إىل الوصول إىل أعلى سعر عن طريق دعوة أكرب عدد من املستثمرين لتقدمي عروضهم للحصول على
الفرصة االستثمارية
املزايدة العلنية املفتوحة :أسلوب يهدف إىل الوصول إىل أعلى سعر من خالل تقدمي أعلى سعر يف جتمع مفتوح بعد اإلعالن عنه
وفق أحكام هذه الالئحة.
املعاوضة :استبدال عقار مملوك للغري بعقار مملوك للدولة.
عقد البناء والتشغيل والتحويل :عقد يتضمن منح املستثمر (أو الشركة اململوكة ابلشراكة بني اهليئة واملستثمر) حق تطوير عقار
الدولة وحق استغالل األعمال واإلنشاءات املطورة ملدة حمددة مع التزام املستثمر برد العقار واألعمال واإلنشاءات املطورة إىل اهليئة
بعد انتهاء املدة اليت حيددها العقد املربم.
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 سكنية 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.
املادة الثانية:
هتدف الالئحة إىل اآليت:
أ .تنمية عقارات الدولة.
ب .حتقيق االستغالل األمثل لعقارات الدولة مبا حيقق األهداف املرجوة منها.
ج .تنظيم اإلجراءات ذات الصلة ابلتصرف يف عقارات الدولة مبا يف ذلك الطرح والرتسية مبا يضمن الشفافية واملوضوعية.
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املادة الثالثة:
تسري أحكام الالئحة على مجيع عقارات الدولة ،ابستثناء ما نصت األنظمة والتنظيمات واألوامر على ختصيصه للجهات احلكومية
أو دخوله حتت إشرافها.
املادة الرابعة:
جيوز للهيئة يف حدود اختصاصها التصرف  -وفقاً ألحكام الالئحة  -يف أي من عقارات الدولة ،أبي من أشكال التصرف اآلتية:
أ .التخصيص.
ب .التأجري.
ج .االستثمار.
د .البيع أو املعاوضة.
املادة اخلامسة:
ابستثناء التخصيص ،يكون التصرف يف عقارات الدولة لقاء أفضل عائد مايل ميكن احلصول عليه بعد إجراء التقييمات الالزمة.
الفصل الثاين :التخصيص
املادة السادسة:
ختصص عقارات الدولة ملصلحة اجلهات احلكومية ،يف حدود حاجاهتا إليها وذلك وفق ضوابط يعتمدها اجمللس .وللهيئة ختصيص
عقارات الدولة لغري اجلهات احلكومية بعد موافقة رئيس جملس الوزراء.
املادة السابعة:
ال جيوز استخدام عقار الدولة املخصص إال فيما خصص له ومن اجلهة املخصص هلا.
املادة الثامنة:
 .1يتعني على اجلهة املخصص هلا عقار الدولة أن تعيده إىل اهليئة عند انتفاء حاجتها إليه.
خمصصا هلا العقار.
 .2إذا ترك عقار الدولة املخصص دون استخدامه ،تتوىل اهليئة اسرتجاعه بعد إخطار اجلهة اليت كان
ً
 .3تلغي اهليئة التخصيص عند االقتضاء ،وفق ضوابط يعتمدها اجمللس.
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الفصل الثالث :التأجري
املادة التاسعة:
 .1للهيئة أتجري عقارات الدولة ملدة ال تزيد على (عشر) سنوات ،وحتدد مدة عقد التأجري بناء على تقدير اهليئة.
 .2استثناءً من حكم الفقرة ( )1من هذه املادة ،جيوز أن يتضمن العقد النص على متديده بعد هناية مدته األوىل ملدة ال تزيد
على (مخس) سنوات ،ويف هذه احلالة جيوز أن ينص على زايدة األجرة مبا ال يقل عن ( )%5من أجرة املدة األصلية إذا
كان التمديد لسنة واحدة فأقل ،ومبا ال يقل عن ( )%10من أجرة املدة األصلية إذا كان التمديد ألكثر من سنة.
املادة العاشرة:
 .1يكون تسليم عقار الدولة املؤجر إىل املستأجر مبوجب حمضر تثبت فيه حالة العقار وحمتوايته بشكل مفصل ،ويوقع احملضر
من اهليئة واملستأجر ويرفق مع احملضر رفع مساحي معتمد للعقار.
 .2يكون تسليم عقار الدولة املؤجر إىل اهليئة عند إخالئه مبوجب حمضر تثبت فيه حالته وما أصابه من أضرار نتيجة سوء
االستخدام ،ويوقع احملضر من اهليئة واملستأجر .ويف حال اعرتاض املستأجر على حمتوى احملضر فله أن يكتب حتفظه مسببًا
يف احملضر ويوقع عليه.
املادة احلادية عشرة:
تشكل بقرار من احملافظ جلنة من ثالثة أعضاء حلصر األضرار اليت تقع على عقار الدولة املؤجر ،وتقدير قيمة التعويض ،وحترير حمضر
يوما من اتريخ إخالء العقار ،وللجنة االستعانة مبن تراه لتنفيذ أعماهلا .وتبلغ اهليئة
مفصل بذلك ،خالل مدة ال تتجاوز (ستني) ً
يوما من اتريخ حترير احملضر على عنوانه املسجل لدى اهليئة
املستأجر بنتيجة هذا احلصر وقيمة التعويض خالل مدة (مخسة عشر) ً
يوما من اتريخ تبلغه.
مراف ًقا له صورة من احملضر ،وجيب على املستأجر سداد التعويض خالل (تسعني) ً
املادة الثانية عشرة:
للهيئة أتجري عقارات الدولة مباشرة بعد تقدير أجرهتا من قبل جلنة التقدير املنصوص عليها يف املادة (الثالثة واخلمسني) من الالئحة
وبعد اإلعالن عن أتجريها يف مزايدة عامة ملرتني  -وفق أحكام الالئحة  -ودون يتقدم أي مستثمر يف كلتا املرتني ،على أن يكون
التأجري املباشر خالل (شهرين) من التاريخ احملدد لتسلم عروض التأجري للمرة الثانية.
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املادة الثالثة عشرة:
للهيئة أتجري بعض عقارات الدولة ألغراض مؤقتة ،وذلك على النحو اآليت:
أ .التأجري على أساس يومي أو شهري لغرض إقامة فعالية أو تنظيم مناسبة.
تبعا حلاجة املشروع.
ب .التأجري على منفذي املشروعات مبا ال يتجاوز (ثالث) سنوات ،قابلة للتمديد ً
املادة الرابعة عشرة:
للهيئة مطالبة من يستغل عقاراً للدولة دون سند نظامي أبجرة املثل ،اليت تقدرها جلنة التقدير املنصوص عليها يف املادة (الثالثة
واخلمسني) من الالئحة ،وذلك عن مدة استغالل العقار أو بقائه يف حيازته ،وال خيل ذلك أبي جزاء أو إجراء يفرض مبوجب
األنظمة و اللوائح.
املادة اخلامسة عشرة:
ال جيوز يف األحوال اآلتية التصرف يف عقارات الدولة ابلتأجري إال بعد احلصول على موافقة اجمللس:
أ .إذا كانت مدة التأجري تزيد على (عشر) سنوات.
ب .إذا كان هناك اعتبارات خاصة حتيط ابلعقار.
املادة السادسة عشرة:
تُعد اهليئة مناذج موحدة لعقد أتجري عقارات الدولة يبني حقوق املتعاقدين والتزاماهتم.
الفصل الرابع :االستثمار
املادة السابعة عشرة:
 .1للهيئة يف سبيل حتقيق األهداف املسندة إليها الدخول  -بنفسها أو من خالل شركة تؤسسها  -يف شراكات مع الغري
بعد موافقة اجمللس ،ومن صورها اآليت:
أ .اتفاقيات شراكة (أو أتسيس شركة) مع مستثمر يكون فيها عقار الدولة هو قيمة مسامهة اهليئة يف مقابل مسامهة مالية من
املستثمر.
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ب .أتسيس شركة مبسامهة من اهليئة والغري مع منح هذه الشركة حق االستثمار أو التطوير لعقارات الدولة.
ج .املسامهة يف رأمسال شركة قائمة لقاء حصة من أرابح االستثمار أو التطوير يكون فيها عقار الدولة هو قيمة املسامهة اليت تتقدم
هبا اهليئة.
د .استثمار عقارات الدولة من خالل الصناديق االستثمارية.
 .2للهيئة إبرام عقود تطوير عقارات الدولة على أساس منوذج عقد البناء والتشغيل والتحويل.
املادة الثامنة عشرة:
 .1تستثمر اهليئة عقارات الدولة عن طريق املزايدة العامة من خالل املفاضلة بني العروض ابلطريقة املناسبة ،ومن صورها
اآليت:
أ .حصة من إيراد املشروع وتكون املنافسة فيها على أعلى حصة تستحق للهيئة من اإليراد.
ب .املنافسة على أعلى عائد سنوي خالل مدة زمنية حمددة.
معا.
ج .املنافسة يف املدة الزمنية لالستثمار وأعلى عائد استثماري ً
د .حصة من إيراد املشروع مع حد أدىن سنوي للهيئة ،وتكون املنافسة على أعلى حصة من اإليراد ال يقل عن احلد األدىن.
هـ  .املنافسة على توفري أكرب مساحة من الوحدات املبنية للهيئة ،مقابل حق اجلهة املنفذة يف استغالل اجلزء املتبقي من عقارات
الدولة إلقامة وحدات عليها ملصلحتها وفق املدد احملددة يف املادة (العشرين) من الالئحة.
 .2حتدد طريقة املفاضلة بني العروض وفق الضوابط اليت يعتمدها اجمللس على أن يُنص على ذلك يف شروط املزايدة العامة
عند اإلعالن عنها.
املادة التاسعة عشرة:
إذا كان التصرف يف عقارات الدولة ابالستثمار يتضمن إقامة مشروع لصاحل الدولة ،فللهيئة منح املستثمر مدة زمنية غري مدفوعة ال
تتجاوز ( ) %10من مدة العقد للتجهيز أو اإلنشاء ،وإذا مل يكمل املستثمر جتهيز املشروع أو إنشائه ،فعليه سداد أجرة املثل عن
هذه املدة .وتقدر مدة التجهيز أو اإلنشاء وف ًقا لظروف املشروع وطبيعته ،وينص عليها صراحة يف كراسة شروط املزايدة.
املادة العشرون:
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حتدد املدة الزمنية لعقود استثمار عقارات الدولة وف ًقا لآليت:
أ( .مخس عشرة) سنة كحد أقصى لعقارات الدولة اليت يتضمن عقد استثمارها إضافة مبان اثبتة عليها أو إجراء أعمال ترميم شاملة
هلا من قبل املستثمر.
ب( .مخس وعشرون) سنةً كحد أقصى لألراضي اليت يتضمن عقد استثمارها إقامة مبان اثبتة عليها من قبل املستثمر ملشروعات
استثمارية ،وحتدد هذه املشروعات بقرار من اجمللس.
ج .من (مخس وعشرين) سنة وحىت (مخسني) سنة كحد أقصى للمشروعات االستثمارية الكربى ،وحتدد هذه املشروعات بقرار من
اجمللس.
املادة احلادية والعشرون:
ال جيوز متديد أو جتديد عقود االستثمار املربمة وف ًقا لالئحة ابستثناء ما خيص اآليت:
أ .العقارات املخصصة للنفع العام ،أو لنشاط خدمي ،املستثناة من املزايدة ،وجتدد عقود استثمارها أو متدد ملدة مماثلة ملدة العقد
األصلية مرة واحدة وذلك بعد إعادة تقدير قيمة استثمارها عند كل متديد من قبل جلنة االستثمار املنصوص عليها يف املادة (السادسة
واخلمسني) من الالئحة.
ب .األراضي اليت يتضمن عقد استثمارها إقامة مبان اثبتة عليها من قبل املستثمر ،ومتدد عقود استثمارها ملدة أو مدد ال تتجاوز
يف جمموعها (عشر) سنوات ،وذلك بعد إعادة تقدير قيمة استثمارها عند كل متديد من قبل جلنة االستثمار املنصوص عليها يف
املادة (السادسة واخلمسني) من الالئحة.
ج .احلاالت اليت تستدعي متديد العقد للمستثمر حلني االنتهاء من إعادة الطرح والرتسية على أال تزيد مدة التمديد يف هذه احلالة
على سنة.
د .عقود االستثمار اليت يتضمن جتديدها اشرتاطات يرتتب عليها إضافة استثمارات جديدة ال تقل عن قيمة االستثمار األصلي،
وجتدد ملرة واحدة ال تزيد على املدة األصلية مع االلتزام ابآليت:
 .1أن تقدر جلنة االستثمار قيمة استثمار األصول القائمة ابعتبارها مل ًكا للدولة.
 .2أن تقدر جلنة االستثمار قيمة استثمارية مستقلة لألصول اليت ستضاف إىل العقار ،على أن تؤول ملكيتها بعد انتهاء مدة
التجديد إىل الدولة.
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املادة الثانية والعشرون:
للهيئة االتفاق مع املستثمرين الذين ال تزال عقود استثمارهم سارية على زايدة حجم االستثمار يف مشروعاهتم مقابل زايدة مدة
العقود ،وذلك مىت كانت قيمة االستثمار اليت يتفق على إضافتها تعادل أو تزيد على قيمة االستثمار األصلي ،وعلى أال تزيد مدة
العقد اإلمجالية على (مخسني) سنة من اتريخ سراين االتفاق ،وأن يعاد تقدير قيمة االستثمار من قبل جلنة االستثمار ،وأن تقدر
قيمة األصول القائمة وقت االتفاق على أساس أهنا مملوكة للدولة.
املادة الثالثة والعشرون:
يراعى يف عقود استثمار عقارات الدولة ما أييت:
أ .موافقة اهليئة على اجلهة االستشارية املكلفة من املستثمر ابإلشراف والتحقق من تنفيذ املشروع وفق املواصفات واملخططات
والشروط املتفق عليها وللهيئة احلق يف متابعة سري العمل أثناء تنفيذ املشروع وذلك بعد احلصول على تراخيص اإلنشاء.
ب .حصول املستثمر على الرتاخيص الالزمة من اجلهات ذات العالقة لتشغيل املشروع.
املادة الرابعة والعشرون:
للهيئة اشرتاط زايدة العائد االستثماري كل (مخس) سنوات ،وحتدد النسبة يف كراسة الشروط املزايدة وعقد االستثمار.
املادة اخلامسة والعشرون:
للهيئة حق الرقابة والتفتيش على املشروع حمل الشراكة لضمان التزام املستثمر ابلتنفيذ حسب املتفق عليه مع اهليئة.
الفصل اخلامس :البيع
املادة السادسة والعشرون:
جيوز التصرف يف عقارات الدولة ابلبيع  -بعد موافقة رئيس جملس الوزراء  -وذلك إذا حتققت واحدة أو أكثر من احلاالت اآلتية:
أ .أن تنقضي الغاية من االحتفاظ ابلعقار ،وأال تكون هناك غاية أخرى.
ب .إذا كان العقار حماطًا من كل اجلهات أبراض ميلكها مالك واحد هلا منفذ عمومي وذلك يف حال بيعها على ذلك املالك.
ج .أن يكـون مـن شـأن التصـرف ابلبيـع حتـقيـق مصلحــة عامـة ضـرورية ،كالتنميـة اجملتمعية أو االقتصادية.
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د  .أن يكون العقار غري ٍ
جمد لالستثمار أو يصعب استثماره أو إدارته ،بسبب موقعه أو خصائصه.
هـ  .زوائد نزع امللكية وزوائد التنظيم وزوائد التخطيط وزوائد املنح.
و  .العقارات املكملة للعقارات اجملاورة.
ز  .امللكيات املشاعة.
املادة السابعة والعشرون:
مع مراعاة ما ورد يف املادة (السادسة والعشرين) من الالئحة ،يكون التصرف ابلبيع يف زوائد نزع امللكية وزوائد التنظيم وزوائد
التخطيط وزوائد املنح وف ًقا للقواعد اآلتية:
أ .تقدر قيمة املبيع من قبل جلنة التقدير املنصوص عليها يف املادة (الثالثة واخلمسني) من الالئحة.
ب .تباع زوائد نزع امللكية وفق ما قضى به نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد املؤقت على العقار ،والئحته
التنفيذية والتعليمات الصادرة تنفي ًذا له.
ج .تباع ملالك العقار اجملاور زوائد التنظيم وزوائد التخطيط اليت ال تسمح أنظمة البناء إبقامة مبان مستقلة عليها أو ال ميكن للهيئة
استثمارها ،وذلك بسعر السوق وقت البيع.
د  .جيوز أن تب اع أو تستثمر زوائد التنظيم وزوائد التخطيط اليت تسمح أنظمة البناء إبقامة مبان مستقلة عليها عن طريق املزايدة
العامة ،إال إذا كان هناك ضرر على مالك العقار اجملاور هلا من جراء استثمارها أو بيعها لغريه ويف هذه احلالة تباع ملالك العقار
اجملاور بسعر السوق وقت البيع شريطة أن يثبت الضرر مبعرفة جلنة فنية يشكلها احملافظ.
هـ  .تباع زوائد التنظيم وزوائد التخطيط اليت يتعدد اجملاورون املستفيدون منها وال ميكن للهيئة استثمارها ،عن طريق مزايدة تقتصر
عليهم وذلك بعد تعديل خطوط التنظيم.
و  .تباع زوائد املنح على األشخاص الذين ُخصصت هلم أر ٍ
اض تزيد مساحتها على املساحة املقررة يف أمر املنح ،ويراعى أن تكون
القيمة بسعر السوق وقت البيع.
املادة الثامنة والعشرون:
إذا كان البيع لعقار الدولة مؤجل الثمن ،فعلى اهليئة أن تشرتط على املشرتي تقدمي الضماانت الكافية ،ومن ذلك أال تنقل امللكية
إليه إال بعد استيفاء الثمن كامالً أو رهن حمل البيع ملصلحة اهليئة أو غري ذلك من الضماانت.
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املادة التاسعة والعشرون:
 .1يكون تسليم عقار الدولة املبيع وف ًقا لآللية الواردة يف املادة (العاشرة) من الالئحة.
 .2جيوز أن يتم التسليم مبجرد تراضي املتعاقدين إذا كان العقار يف حيازة املشرتي قبل البيع أو كانت اهليئة قد استبقت املبيع
يف حيازهتا بعد البيع لسبب آخر غري امللكية.
املادة الثالثون:
للهيئة  -بعد موافقة رئيس جملس الوزراء  -معاوضة عقار الدولة بعقار مملوك للغري.
املادة احلادية والثالثون:
تكون معاوضة عقارات الدولة وف ًقا للقواعد اآلتية:
أ .أن تقدر قيمة العقار املعاوض واملعاوض به وف ًقا لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد املؤقت على العقار ،والئحته
التنفيذية والتعليمات الصادرة تنفي ًذا له.
ب .أن يكون الغرض من املعاوضة هو حتقيق مصلحة عامة.
ج .تتم املعاوضة مع العقار اململوك ملكية خاصة يف حال عدم توافر العقار املطلوب لدى أي جهة حكومية ،وعدم توافر اعتمادات
مالية لنزع امللكية وقت حاجة اهليئة إىل العقار.
الفصل السادس :إجراءات الطرح والرتسية
املادة الثانية والثالثون:
 .1تطرح التصرفات يف عقارات الدولة يف مزايدة عامة عدا ما استثين منها وف ًقا ألحكام الالئحة.
فرصا متساويةً
 .2مينح مجيع املستثمرين الراغبني يف التعامل مع اهليئة ،ممن تتوافر فيهم الشروط اليت تؤهلهم هلذا التعاملً ،
ويعاملون على قدم املساواة.
 .3ختضع املزايدة العامة ملبادئ العالنية والشفافية وتكافؤ الفرص.
املادة الثالثة والثالثون:
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 .1ال جيوز ألعضاء اجمللس وال ملنسويب اهليئة التعاقد معها فيما يتعلق أبي من التصرفات الواردة يف الالئحة.
 .2جيب على كل شخص له مصلحة مع اهليئة أن يفصح عن مصلحته يف التصرف املراد إبرامه ،على أن يقرر اجمللس املوافقة
على التصرف من عدمه.
املادة الرابعة والثالثون:
تعد اهليئة  -قبل اإلعالن عن املزايدة العامة  -واثئق وشروط ومواصفات التأجري أو االستثمار أو البيع على أن حتتوي على مجيع
املعلومات املتعلقة ابملزايدة ،كالشروط العامة للتعاقد ،وكميات ونوع األعمال ،والتجهيزات ،واإلنشاءات ،املراد إقامتها يف املوقع،
ومدة التأجري أو االستثمار.
املادة اخلامسة والثالثون:
 .1تعلن اهليئة عن التصرف املراد إبرامه يف الوسائل املناسبة اليت حتددها مبا فيها الوسائل اإللكرتونية ،ابإلضافة إىل اإلعالن
يف موقع اهليئة اإللكرتوين ،على أن يتضمن اإلعالن نوع العقار ومساحته ومواصفاته ونوع التصرف.
 .2تدعو اهليئة املتخصصني يف اجملال املطروح لالستثمار إىل املزايدة إذا كان من املشروعات االستثمارية الكربى أو ذات
التخصص التقين والفين.
نسخا إلكرتونية لواثئق املزايدة على موقع اهليئة إىل جانب النسخ الورقية.
 .3توفر اهليئة ً
 .4حيدد اجمللس تكاليف واثئق املزايدة على أن تكون متدرجة حبسب نوع وقيمة التصرف.
املادة السادسة والثالثون:
 .1تسلم عروض املزايدة خبصوص التصرف املراد إبرامه إىل مقر اهليئة يف مظاريف خمتومة ،أو عروض مشفرة بطريقة إلكرتونية
من خالل موقع اهليئة أو أي منصة إلكرتونية حتددها اهليئة .وجيب على صاحب العرض استكمال مجيع الشروط املطروحة
يف املزايدة العامة.
 .2تقدم العروض يف املوعد احملدد لقبوهلا ،وإال عدت كأن مل تكن.
 .3تعلن اهليئة قبل الرتسية عن أمساء املستثمرين الذين تقدموا بعروضهم وقيمة كل عرض.
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املادة السابعة والثالثون:
يوما تبدأ من التاريخ احملدد لفتح العروض ،فإذا سحب مقدم العرض
 .1تسري العروض املقدمة يف املزايدة ملدة (تسعني) ً
عرضه خالل هذه املدة فال يعاد إليه ضمانه االبتدائي.
يوما أخرى ،وعلى من يرغب من املستثمرين يف االستمرار يف املزايدة
 .2جيوز للهيئة متديد مدة سراين العروض ملدة (تسعني) ً
متديد مدة سراين ضمانه االبتدائي.
املادة الثامنة والثالثون:
 .1يقدم مع العرض ضمان ابتدائي بنسبة حتدد يف كراسة الشروط ترتاوح من ( )%1إىل ( )%2من قيمة العرض ،ويستبعد
العرض الذي مل يقدم معه الضمان.
يوما من اتريخ البت يف الرتسية.
 .2ترد الضماانت االبتدائية إىل أصحاب العروض غري املقبولة خالل (أربعة عشر) ً
 .3استثناء مما ورد يف الفقرتني ( )1و( )2من هذه املادة ،ال يلزم تقدمي الضمان االبتدائي يف احلاالت اآلتية:
أ .االتفاق املباشر.
ب .التعاقدات والشراكات اليت تربمها اهليئة مع اجلهات احلكومية.
املادة التاسعة والثالثون:
إذا أعلن عن املزايدة العامة ومل يتقدم إال عرض واحد ،يعاد اإلعالن مرة أخرى ،فإن مل يتقدم إال عرض واحد تستكمل إجراءات
الرتسية بعد موافقة اجمللس.
املادة األربعون:
ابستثناء التعاقدات والشراكات اليت تربمها اهليئة مع اجلهات احلكومية ،جيب على من تتم الرتسية عليه تقدمي ضمان هنائي بنسبة
( )%5من قيمة العقد وذلك خالل (مخسة عشر) يوماً من اتريخ إبالغه ابلرتسية ،وجيوز زايدة هذه النسبة مبوافقة الرئيس.
املادة احلادية واألربعون:
تقبل الضماانت إذا كانت وفق أحد األشكال اآلتية:
أ .خطاب ضمان بنكي من أحد البنوك احمللية.
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ب .خطاب ضمان بنكي من بنك خارج اململكة يقدم بوساطة أحد البنوك احمللية.
املادة الثانية واألربعون:
 .1تطرح مشروعات االستثمار للمزايدة العامة إبحدى الطريقتني اآلتيتني:
أ .اإلعالن عن املزايدة العامة مع فتح الفرص 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 ،وللمجلس ختفيض هذا العدد.
ب .أن يكون املشروع نوعيًا ،أو يتطلب االستثمار فيه تقنية عالية.
ج .أال تقل مدة االستثمار فيه عن (مخس وعشرين) سنة.
د  .أال يقبل العرض الوحيد يف املنافسة اليت تتم بعد التأهيل.
 .3إذا مل تتوافر مجيع الشروط الواردة يف الفقرة ( )2من هذه املادة ،فيعاد اإلعالن عن املنافسة.
املادة الثالثة واألربعون:
يراعى يف املزايدة العامة ما أييت:
أ .توفري معلومات كاملة وموحدة عن العقار املطروح يف املزايدة العامة ،ومتكني املستثمرين من احلصول على هذه املعلومات ابلتزامن،
وحتديد موعد واحد لتقدمي العروض.
ب .حتديد موعد فتح املظاريف ومكانه يف اإلعالن عن املزايدة ،وأال تقل املدة الزمنية بني اتريخ اإلعالن واتريخ فتح املظاريف عن
(ثالثني) يوماً.

 | 14ا ل ص ف ح ة

املادة الرابعة واألربعون:
تلغى املزايدة بقرار من اجمللس يف احلاالت اآلتية:
أ .إذا تضمنت واثئق املزايدة أخطاء جوهرية يتعذر تصحيحها.
ب .إذا ُاختذ إجراء خمالف ألحكام الالئحة يتعذر تصحيحه.
ج .إذا بدت مؤشرات واضحة على وجود احتيال أو ارتكاب أي من ممارسات الفساد ،أو تواطؤ بني املستثمرين أو أطراف هلم
صلة ابملزايدة على حنو ال ميكن معه ترسية املزايدة مبا يتفق مع أحكام الالئحة.
د .إذا تبني للجنة فحص العروض أن مجيع العروض املقدمة غري مناسبة.
هـ  .إذا خالفت مجيع العروض واثئق املزايدة.
و .إذا اقتضت املصلحة العامة ذلك.
املادة اخلامسة واألربعون:
يف حال إلغاء املزايدة ترد ألصحاب العروض قيمة واثئق املزايدة والضماانت االبتدائية خالل (أربعة عشر) يوماً من اتريخ صدور
قرار اجمللس.
املادة السادسة واألربعون:
 .1حتسب بداية مدة العقد من اتريخ تسلم املستثمر العقار من اهليئة مبوجب حمضر تسليم موقع من الطرفني خالل موعد
أقصاه (ثالثني) يوماً من اتريخ توقيع العقد.
 .2ترسل اهليئة إىل املستثمر  -يف حالة أتخره عن التوقيع على حمضر تسليم املوقع  -إشعاراً مكتوابً على عنوانه املدون يف
العرض ،وحتسب مدة العقد من اتريخ هذا اإلشعار.
املادة السابعة واألربعون:
جيوز للهيئة  -أبسلوب االتفاق املباشر  -التأجري وإبرام عقود االستثمار لعقارات الدولة مع اجلهات احلكومية وفق ما تنص عليه
األنظمة ،وذلك بعد أن تقدر جلنة التقدير أو جلنة االستثمار قيمة األجرة والعوائد االستثمارية حسب التصرف املراد إبرامه.
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املادة الثامنة واألربعون:
إذا انسحب املستثمر أو املستأجر أو املشرتي بعد الرتسية ،أو أتخر يف تقدمي الضمان النهائي عن املدة احملددة يف املادة (األربعني)
من الالئحة ،يصادر ضمانه االبتدائي ،وجيري التفاوض مع أصحاب العروض الذين يلونه يف الرتتيب ،للوصول إىل السعر الذي
متت به الرتسية ،فإذا مل يتوصل إىل هذا السعر ،يطرح العقار يف املزايدة مرة أخرى.
املادة التاسعة واألربعون:
ال يفرج عن الضمان النهائي الذي قدمه املستأجر أو املستثمر إال بعد انتهاء مدة العقد ،وتسليم العقار وفقاً لشروط التعاقد.
املادة اخلمسون:
إذا كان االستثمار مقابل إنشاء منشآت تؤول ملكيتها إىل الدولة بعد هناية العقد ،يراعى ابإلضافة إىل أحكام االستثمار املشار
إليها يف الالئحة ،اآليت:
أ .أن حتدد اهليئة يف كراسة الشروط املواصفات واملخططات وكميات األعمال املطروحة لالستثمار.
ب .أن تعتمد اهليئة التصاميم واملخططات اهلندسية التفصيلية للمشروع املعدة من املستثمر ،وحيق هلا اإلشراف على التنفيذ إشرافاً
كلياً أو جزئياً.
ج .أن يلتزم املستثمر بصيانة املشروع وترميمه حىت تسليمه بعد هناية عقد االستثمار.
د  .تتسلم اهليئة املشروع كامالً بعد انتهاء مدة االستثمار ،ويشمل ذلك املنشآت واملباين والتجهيزات والتأثيث واألجهزة املنقولة من
معدات وآليات ،وأن يكون املشروع خالياً من أي مطالبات مالية كفواتري الكهرابء واملياه وغريها.
املادة احلادية واخلمسون:
 .1جيوز التأجري أو البيع بطريق املزايدة العلنية املفتوحة ،إما يف موقع العقار أو يف مقر اهليئة ،وتشكل بقرار من احملافظ جلنة
إلجراء املزاد ال يقل عدد أعضائها عن ثالثة ،على أن يكون من بينهم عضو ذو أتهيل نظامي ،وحيدد القرار رئيس اللجنة
من بني األعضاء ،على أن يكون لكل عضو من أعضاء اللجنة عضو احتياطي حيل حمله عند غيابه.
 .2تقدر جلنة التقدير قيمة عقارات الدولة اليت يتقرر بيعها أو قيمة البدل التأجريي هلا قبل عقد املزايدة العلنية املفتوحة وحتدد
السعر األدىن املقبول للبيع أو للتأجري ،وتلغى املزايدة بقرار من جلنة فحص العروض املنصوص عليها يف املادة (اخلامسة
واخلمسني) من الالئحة يف حال كان أعلى سعر وصل إليه املزاد أقل من السعر األدىن املقبول للبيع أو للتأجري.
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حمضرا إبجراءات املزايدة العلنية املفتوحة وأعلى سعر وصل إليه املزاد ،وترفع حمضرها إىل جلنة فحص العروض،
 .3تعد اللجنة ً
وجيوز قبول الضماانت االبتدائية بواسطة شيك مصريف يف املزايدة العلنية املفتوحة ،وتستكمل إجراءات الرتسية وفقاً
ألحكام املزايدة املنصوص عليها يف الالئحة.
املادة الثانية واخلمسون:
إذا قدم عرض إىل اهليئة الستثمار أو استئجار أو شراء أي من عقارات الدولة اليت مل تطرح للمزايدة ،ورأت اهليئة  -بعد التقصي
وإعداد حمضر التقدير  -مناسبة استثماره أو أتجريه أو بيعه ،تعلن عن فتح ابب املزايدة وتشعر املتقدم بتقدمي عرضه وفقاً لشروط
املزايدة .فإذا مل يتقدم مستثمرون آخرون ،تستكمل إجراءات الرتسية ،بعد موافقة اجمللس.
املادة الثالثة واخلمسون:
 .1تشكل جلنة التقدير بقرار من احملافظ من (ثالثة) أعضاء ،اثنان من اهليئة ومقيم معتمد ترشحه اهليئة السعودية للمقيمني
املعتمدين ،وحيدد قرار التشكيل رئيس اللجنة من بني األعضاء ،على أن يكون لكل عضو من أعضاء اللجنة عضو
احتياطي حيل حمله عند غيابه.
 .2تكون مهمة اللجنة اآليت:
أ .تقدير قيمة عقارات الدولة اليت يتقرر بيعها أو تقدير قيمة البدل التأجريي هلا ،على أن تستخدم طريقة التقدير املعتمدة من اهليئة
السعودية للمقيمني املعتمدين ،ويُنص يف حمضر التقدير على الطريقة املستخدمة يف التقدير.
ب .تقدير قيمة زوائد نزع امللكية وزوائد التنظيم وزوائد التخطيط وزوائد املنح اليت يتقرر بيعها لعدم إمكانية استثمارها.
 .3جيب على اللجنة دراسة أسعار السوق بشكل دقيق ،وجيب أن تكون معايري التقييم موضوعية وتتناسب مع التصرف املراد
إبرامه.
 .4للجنة االستعانة مبن تراه من ذوى اخلربة واالختصاص من غري أعضائها إلبداء الرأي يف أي موضوع يعرض عليها.
املادة الرابعة واخلمسون:
 .1تشكل جلنة فتح املظاريف بقرار من احملافظ من (ثالثة) أعضاء من اهليئة على أن يكون من بينهم عضو من ذوي التأهيل
ا لنظامي ،وحيدد قرار التشكيل رئيس اللجنة من بني األعضاء ،على أن يكون لكل عضو من أعضاء اللجنة عضو
احتياطي حيل حمله عند غيابه.
 .2تتوىل هذه اللجنة فتح املظاريف يف املوعد واملكان املعلن عنهما.
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املادة اخلامسة واخلمسون:
 .1تشكل جلنة فحص العروض بقرار من احملافظ من (ثالثة) أعضاء من اهليئة على أن يكون من بينهم عضو من ذوي
التأهيل النظامي ،وحيدد قرار التشكيل رئيس اللجنة من بني األعضاء ،على أن يكون لكل عضو من أعضاء اللجنة عضو
احتياطي حيل حمله عند غيابه.
 .2تتوىل هذه اللجنـة فحص العـروض يف املـوعد واملكان املعلـن عنهمـا ،وإعالن األسعار الواردة يف العروض أمام املستثمرين
أو مندوبيهم ،وإعداد حمضر بذلك.
املادة السادسة واخلمسون:
 .1تشكل جلنة االستثمار بقرار من احملافظ من (ثالثة) أعضاء من اهليئة أو أي جهة أخرى ،وحيدد قرار التشكيل رئيس
اللجنة من بني األعضاء ،على أن يكون لكل عضو من أعضاء اللجنة عضو احتياطي حيل حمله عند غيابه.
 .2تتوىل هذه اللجنة اآليت:
أ .حتليل العروض اخلاصة ابملزايدات العامة املقدمة يف عمليات االستثمار الواردة يف (الفصل الرابع) من الالئحة وتقدمي التوصية
لصاحب الصالحية ابلرتسية على العرض الذي تراه مناسباً.
ب .التفاوض مع أصحاب أعلى العروض يف أي من احلالتني اآلتيتني:
 .1إذا اقرتن أعلى العروض بشرط.
 .2إذا تساوى أكثر من عرض ،وكانت أعلى العروض.
ج .تقدير قيمة استثمار العقارات املستثناة من املزايدة العامة.
د  .إعادة تقدير قيمة استثمار العقارات اليت يرغب املستثمر يف متديد عقودها.
املادة السابعة واخلمسون:
 .1تشكل  -بقرار من احملافظ  -جلنة للنظر يف تظلمات املستثمرين من ثالثة أعضاء من اهليئة على أن يكون أحدهم من
ذوي التأهيل النظامي ،وحيدد قرار التشكيل رئيس اللجنة من بني األعضاء ،على أن يكون لكل عضو من أعضاء اللجنة
عضو احتياطي حيل حمله عند غيابه.
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 .2تتوىل هذه اللجنة النظر يف تظلمات املستثمرين من قرار الرتسية ،أو من أي قرار أو إجراء تتخذه اهليئة قبل قرار الرتسية
فيما يتعلق أبي من التصرفات يف عقارات الدولة.
 .3على اللجنة البت فيما يرد إليها من تظلمات وإبالغ أصحاب الشأن خالل (مخسة عشر) يوماً من اتريخ ورودها إليها،
وللجنة متديد املهلة ملدة مماثلة وملرة واحدة.
 .4حيق للمستثمر التظلم من قرار اللجنة أمام احملكمة اإلدارية خالل (ستني) يوماً من اتريخ إبالغه ابلقرار.
املادة الثامنة واخلمسون:
تصدر قواعد عمل اللجان املشار إليها يف الالئحة وحتدد مكافآت أعضائها وأمانتها بقرار من احملافظ -وفق اللوائح واالجراءات
النظامية ،وجيوز للمحافظ تشكيل جلان أخرى إذا اقتضت الضرورة ذلك.
املادة التاسعة واخلمسون:
تسري أحكام نظام املنافسات واملشرتايت احلكومية والئحته التنفيذية فيما مل يرد به نص خاص يف هذا الفصل.
الفصل السابع :أحكام ختامية
املادة الستون:
املعتمدة
تكون العقود وواثئقها وملحقاهتا ابللغة العربية ،وجيوز استخدام لغة أخرى إىل جانب العربية ،على أن تكون اللغة العربية هي َ
يف تفسري العقد وتنفيذه وحتديد مواصفاته وخمططاته واملراسالت املتعلقة به.
املادة احلادية والستون:
صحيحا ،فال جيوز فسخه أثناء سراين مدته ابإلرادة املنفردة ألي من طريف العقد ،على أنه جيوز فسخ العقد ابلرتاضي
إذا كان العقد
ً
واالتفاق بني الطرفني ،وللهيئة فسخ العقد ابإلرادة املنفردة يف حال إخالل املستثمر أو املستأجر ابلتزاماته التعاقدية اليت تقتضي
الفسخ.
املادة الثانية والستون:
جيب أن تتضمن العقود احملررة وف ًقا ألحكام الالئحة النص على شرط ابلتزام املستثمر ابستخدام عقار الدولة واستغالله يف الغرض
الذي مت التعاقد عليه.
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املادة الثالثة والستون:
تؤول إىل الدولة ملكية مجيع املنشآت اليت يشيدها املستثمر أو املستأجر على عقارات الدولة.
املادة الرابعة والستون:
للهيئة التعاقد مع بيوت اخلربة املتخصصة لتسويق استثماراهتا العقارية للحصول على أفضل عائد للفرص االستثمارية مقابل نسبة
حمددة من العائد عن االستثمار للسنة األوىل ،وحيدد اجمللس الضوابط الالزمة لذلك.
املادة اخلامسة والستون:
تكون القيمة اإلمجالية للعقد شــاملة مجيع تكاليف تنفيذه وف ًقا لشروطه ،مبا يف ذلك قيمة الرسوم والضرائب اليت يدفعها املتعاقد،
وال جيوز اإلعفاء منها أو إعفاء أرابح املتعاقدين مع اهليئة.
املادة السادسة والستون:
ال جيوز للمتعاقد معه التنازل عن العقد أو جزء منه لشخص آخر إال بعد احلصول على موافقة مكتوبة من اهليئة.
املادة السابعة والستون:
 .1ال جيوز للمتعاقد معه التعاقد من الباطن مع شخص آخر دون احلصول على موافقة مكتوبة من اهليئة.
مسؤوال ابلتضامن مع املتعاقد معه من الباطن عن تنفيذ العقد وف ًقا لشروطه.
 .2يكون املتعاقد معه  -يف مجيع األحوال -
ً
املادة الثامنة والستون:
إذا تويف املستثمر أو املستأجر ومل يرغب ورثته يف االستمرار يف العقد ،يفسخ العقد ويفرج عن الضمان املقدم منه بعد تسوية مجيع
احلقوق وااللتزامات املرتتبة على العقد.
املادة التاسعة والستون:
جيوز 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:
أ .أن يقتصر التحكيم على العقود اليت ال تتجاوز قيمتها (ثالثني) مليون رايل.
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ب .أن تطبق أنظمة اململكة على موضوع املنازعة.
ج .أن يكون التحكيم داخل اململكة يف املركز السعودي للتحكيم التجاري أو يف أحد مراكز التحكيم املرخصة.
املادة السبعون:
ختتص احملكمة اإلدارية ابلفصل يف مجيع املنازعات اليت تنشأ عن تطبيق الالئحة.
املادة احلادية والسبعون:
على اهليئة االحتفاظ بقيود وسجالت مفصلة ملا يربم من تصرفات يكون حملها أتجري عقارات الدولة أو استثمارها أو بيعها أو
ترتيب احلقوق اخلاصة عليها ،وجيب أن تبني السجالت املذكورة املوجودات حمل التصرف واتريخ االتفاقية ومدهتا ونوع احلق حمل
التصرف ومقابل التعاقد وأطراف املعاملة وتفاصيل أحكام العقد مع املتصرف له.
املادة الثانية والسبعون:
جيوز اختاذ اإلجراءات املنصوص عليها يف هذه الالئحة إلكرتونيًّا.
املادة الثالثة والسبعون:
تصدر الالئحة بقرار من اجمللس ،وتنشر يف اجلريدة الرمسية ويعمل هبا من اتريخ نشرها.

 | 21ا ل ص ف ح ة

