الئحة التصرف بالعقارات البلدية
الصادرة بموجب االمر السامي البرقي الكريم
رقم /3ب 31383 /في 8243/9/42هـ

الئحة التصرف بالعقارات البلدية
المــادة األولـــى :
تعريفات عامة
لغرض تطبيق هذه الالئحة يقصد بالكلمات والعبارات التاليةة أينمةا وردت فةي هةذه الالئحةة المعةاني المحةددة أمةام كة
منها وذلك على النحو اآلتي :
الـــــــــــــــــــــوزارة  :وزارة الشؤون البلدية والقروية.
الوزيــــــــــــــــــــــر :
البلدية  /البلديـــــــات

:

وزير الشؤون البلدية والقروية
األمانة أو البلدية أو المجمع القروي

العقــارات البلديـــــــة :

العقارات التي تملكها البلديات وفق األنظمة والتعليمات.

المستثمـر/المستثمرون :

الشخص أو األشخاص ذو الصفة الطبيعية أو االعتبارية والذين يحق لهم ممارسة أنةوا
النشاط التجاري واالستثماري وبموجب األنظمة واللوائح الخاصة .

االســــــــتثمــــــــةةـار

:

توظيةةو وتشةةغي العقةةارات البلديةةة بهةةدو المحافظةةة عليهةةا وتطويرهةةا واالسةةتفادة مةةن
عائداتها المالية في توفير وتطوير الخدمات البلدية.

المزايـــدة العامـــــــةـة :

بيةع أو تةيجير العقةارات البلديةة بيسةلوب يهةدو لةى الوصةو ألعلةى سةعر عةن طريةق
دعوة أكبر عدد ممكن من المستثمرين للمشاركة.

المعاوضــــــــــــــــــة :

استبدا أرض أو مبنى مملوك للغير بيرض أو مبنى مملوك للبلدية.

زوائــــد المنــــــــــــح :

مساحة األرض المخصصة للممنوح التي تزيد عن المساحة المقررة في أمر المنح.

زوائــــد التخــطيـــــط :

مساحة األرض التي تنشي من عادة تنظيم مخططات األراضي.

زوائــــد التنظيــــــــم

:

مساحة األرض التي تنشي من عادة تنظيم منطقة سكنية قائمة.

العق ةـار المخصةةص للنفةةع العــــ ةـام  :األراضةةي أو المبةةاني المخصصةةة لبيةةع الماشةةية واللحةةوم والخضةةار والفواك ة
والحطب والفحم وما في حكمها.
العقةةار المخصةةص للنشةةاط الخةةدمي  :األراضةةي أو المبةةاني المخصصةةة للةةورا ي الصةةناعية  ،الحرفيةةة  ،المهنيةةة
ومراكةةةز توزيةةةع الغةةةاز  ،ومعةةةارض السةةةيارات  ،وتفكيةةةك السةةةيارات التالفةةةة
ي التشليح وما في حكمها .
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العقارات البلدية
المادة الثانية :
تشةةم العقةةارات البلديةةة األراضةةي والمبةةاني والشةةوار والطةةرق والحةةدائق والسةةاحات العامةةة ومةةا يخصةةص
للمرافق أوالخدمات العامة وزوائد التنظةيم وزوائةد المةنح وزوائةد التخطةيط والشةواطح السةاحلية وأي عقةارات أخةر
تؤو ملكيتها لألمانة أو للبلدية  ،أو أن يكون للبلدية حق االنتفا بها نظاما.

بيع األراضي البلدية
المادة الثالثة :
يجوز بقرار من الوزير بيع األراضي المخصصة للسكن وزوائد المنح وزوائد التنظيم وزوائد التخطةيط وذلةك
على النحو اآلتي :
أوالً  :تبا األراضي البلدية المخططة والمخصصة للسكن عن طريق المزايدة العامة  ،ويجةب أال تتجةاوز مسةاحة
القطعة السكنية ي 999تسعمائة متر مربع  ،ويجوز العتبارات تنظيمية زيةادة المسةاحة المقةررة فةي حةدود
ال تتجاوز ي 8499ألفا ومائتي متر مربع.
ثانيا ً  :يتم التصرو في زوائد المنح وزوائد التنظيم وزوائد التخطيط وفقا للقواعد اآلتية :
 .8يتم تقدير أقيام زوائد المنح وزوائد التنظيم وزوائد التخطيط من ِقب لجنة التقدير.
 .4تبا زوائد المنح على األشخاص الذين تخصص لهم أراض وتزيد مسةاحة تلةك األراضةي علةى المسةاحة
المقررة في أمر المنح ويراعى أن تكون القيمة بسعر السوق وقت البيع.
 .3تبا زوائد التنظيم وزوائد التخطيط التةي ال تسةمح أنظمةة البنةاق بةقامةة مبةان مسةتقلة عليهةا لمالةك العقةار
المجاور لها بسعر السوق وقت البيع.
 .2تبةةا زوائةةد التنظةةيم وزوائةةد التخطةةيط التةةي تسةةمح أنظمةةة البنةةاق بةقامةةة مبةةان مسةةتقلة عليهةةا عةةن طريةةق
المزايدة العامة  ،ال ذا كان هناك ضرر على مالك العقار المجاور لها من جةراق بيعهةا علةى هيةره وفةي
هذه الحالة تبا على مالك العقار المجاور بسعر السوق وقت البيع شريطة ان يثبت الضرر بمعرفة لجنةة
فنية من البلدية واألمارة ووزارة المالية واالقتصاد الوطني.
 .5تبا زوائد التنظيم وزوائد التخطيط التي يتعدد المجاورون المستفيدين منهةا  ،عةن طريةق مزايةدة تقتصةر
عليهم وذلك بعد تعدي خطوط التنظيم.
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المادة الرابعة :
يحظر بيةع األراضةي المخططةة والمخصصةة للسةكن الواقعةة علةى شةار تجةاري واألراضةي الواقعةة علةى
السواح والشواطح  .ويجوز استثمار هذه األراضي عن طريق التيجير.

معاوضة العقارات البلدية
المادة الخامسة:
يجوز بقرار من الوزير معاوضة عقار تملك البلدية بعقار مملوك للغير.

المادة السادسة :
يتم التصرو بالمعاوضة وفقا للقواعد اآلتية :
 .8يةةتم تقةةدير قيمةةة العقةةار المعةةاوض والمعةةاوض ب ة حسةةب التعليمةةات المنظمةةة لنةةز ملكيةةة العقةةارات للمنفعةةة
العامة.
 .4يجب ان يكون الغرض من المعاوضة هو تحقيق مصلحة عامة مةن خةال تقةديم خدمةة أساسةية تنمويةة علةى
ان تكون هذه الخدمة من الخدمات التي تكلو البلدية بتوفيرها.
 .3تكةةون المعاوضةةة مةةع عقةةار حكةةومي وال تةةتم المعاوضةةة مةةع عقةةار خةةاص ال فةةي حالةةة عةةدم تةةوافر العقةةار
المطلوب لد أي جهة حكومية.
 .2عدم توافر اعتمادات مالية لنز الملكية في وقت حاجة البلدية للعقار.

تأجير العقارات البلدية
المادة السابعة:
يتم تيجير العقارات البلدية عن طريق المزايدة العامة .
ويةةةتم انعةةةالن عةةةن المزايةةةدة العامةةةة وتوجيةةة الةةةدعوة للمسةةةتثمرين وفةةةق مةةةا ورد فةةةي الفقةةةرة ي 3مةةةن المةةةادة
يالرابعة عشرة من هذه الالئحةة علةى أن يحةدد فةي انعةالن الشةروط والمواصةفات والمتطلبةات الةالزم توافرهةا
فيهم.
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المادة الثامنة :
يكون تيجير العقارات البلدية بغرض ممارسة أنوا النشاط االستثماري التي تسمح بها األنظمةة والتعليمةات.
وتحدد المواقع والمساحات الالزمة لهذه األنوا مةن النشةاط وفةق المعةايير واألسةخ التخطيطيةة لكة مدينةة علةى
حدة في ضوق احتياجاتها.

المادة التاسعة :
ال يجوز استخدام العقار من ِقب المستثمر لغير الغرض الذي خصص من أجل في عالن المزايدة العامة

المادة العاشرة :
يستثنى من التيجير بالمزايدة العامة ما يلي :
 .8األراضةةي التةةي تةةؤجر علةةى الجهةةات الحكوميةةة أو الشةةركات ذات االمتيةةاز العةةام أو التةةي تسةةاهم فيهةةا الدولةةة
الستخدامها ألي من تجهيزات الخدمات األساسية مث الكهرباق والهاتو والمياه والصرو الصحي.
 .4وحدات العقار المخصص للنفع العةام ووحةدات العقةار المخصةص للنشةاط الخةدمي بشةرط عةدم تيجيرهةا مةن
الباطن وان يمارخ المستيجر النشاط بنفس .
وفي جميع األحوا يتم تقدير قيمة هذه المواقع من ِق لجنة التقدير.
 .3األراضي المخصصة للمصانع ويتم تقدير قيمة يجارها من ِقب لجنة االستثمار.

المادة الحادية عشرة:
يستثنى من التيجير بالمزايدة العامة األراضي المخصصةة للحةدائق العامةة الواقعةة فةي المخططةات المملوكةة
للقطا الخاص  ،ويعطى صاحب المخطط حق نشائها واستثمارها وفقا للشروط اآلتية:
.8

أن يتم اننشاق وفق المواصفات الفنية التي تحددها البلدية.

.4

أن يباشر بةنشائها خال فترة ال تتجاوز خمخ سةنوات مةن تةاريع اعتمةاد المخطةط ويةتم تقةدير األجةرة مةن
ِقب لجنة االستثمار.
وفي حالة انقضاق هذه المدة دون ممارسة صاحب المخطط حق  ،فيتم التصرو في األراضةي بالتةيجير عةن
طريق المزايدة العامة.

المادة الثانية عشرة :
يجوز بقرار من الوزير تيجير بعض العقارات اآلتية :
 .8الحدائق العامة.
 .4المشاريع المميزة التي تحتاج لى كفاقة مالية وفنية ودراية خاصة والتي يتم تحديدها بقةرار مةن الةوزير بنةاق
على توصية من األمين أو رئيخ البلدية.
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وذلك عن طريق المزايدة العامة من خال المفاضلة بةحد الطرق اآلتية:
الطريقة األولى  :تثبيت األجرة التي يةتم تقةديرها مةن ِقبة لجنةة االسةتثمار وتكةون المنافسةة فيهةا علةى أقة مةدة
زمنية لإليجار.
الطريقة الثانية  :تثبيت المدة الزمنية لإليجار  ،وتكون المنافسة فيها على األجرة السنوية فقط.
الطريقة الثالثة  :تكون المنافسة في على المدة الزمنية لإليجار واألجرة السنوية معا.
وتحدد طريقة المفاضلة بين العروض في التعليمات التي يصةدرها الةوزير بهةذا الشةين علةى أن يةنص علةى ذلةك
في شروط المنافسة عند انعالن عنها.

تطوير األراضي المخططة
المادة الثالثة عشرة :
يجوز بموافقة من الوزير تطوير واستثمار األراضي المخططة على النحو اآلتي :
 .1األراضي المخططة والمخصصة للسكن :

تطةةةةةوير األراضةةةةةي المخططةةةةةة والمخصصةةةةةة للسةةةةةكن بتزويةةةةةدها بالخةةةةةدمات األساسةةةةةية الالزمةةةةةة
ي سفلتة وأرصفة وكهرباق ومياه وصرو صحي عن طريق احد المستثمرين على ان يتم تسديد تكلفة تنفيةذ
هذه الخدمات للمستثمر بةحد الطريقتين اآلتيتين:
الطريقة األولى  :تمكين المستثمر من حق االنتفا بنسةبة مةن األراضةي المطةورة لفتةرة زمنيةة معينةة وذلةك
وفق ما هو وارد في المادة ي الحادية والعشرين من هذه الالئحة.
الطريقةةة الثانيةةة  :التنةةاز عةةن نسةةبة مةةن ملكيةةة األراضةةي المطةةورة لصةةالح المسةةتثمر علةةى أال تتعةةد هةةذه
النسبة ي %49من المساحة انجمالية الصافية لهذه األراضي بعد التطوير .ويستثنى مةن
األراضي المتناز عنها ما يقع منها على شار تجاري.
 .2األراضي الخدمية والصناعية:

تطوير األراضي المخصصةة للةورا الصةناعية وأسةواق النفةع العةام بتزويةد هةذه األراضةي بالخةدمات
األساسية الالزمة ي سفلتة وأرصفة وكهرباق ومياه وصةرو صةحي أو نشةائها أو بكليهمةا عةن طريةق احةد
المستثمرين واستيفاق تكاليو التطوير المترتبة على ك مستفيد ما نقدا أو علةى أقسةاط حسةب مةا يةتم االتفةاق
علي بين البلدية والمستثمر .ويتم احتساب تكاليو التطوير بنسبة األمتار المربعة المؤجرة علي .
ويةةتم انعةةةالن عةةن المنافسةةةة فةةةي الحةةاالت المشةةةار ليةة أعةةةاله وفةةةق مةةا ورد فةةةي نهايةةة المةةةادة يالسةةةابعة
من هذه الالئحة.
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األحكام العامة للمزايدة العامة
المادة الرابعة عشرة:
يراعي في المزايدة العامة األحكام اآلتية:
 .8ضمان حق الدخو في المزايدة العامة لجميع المستثمرين مع توفير فرص ومعامل متساوية .
 .4توفير معلومات كاملة وموحده عن العقار المطروح في المزايدة العامة وتمكينهم من الحصو علي هذه
المعلومات في زمن واحد وتحديد ميعاد واحد لتقديم العروض .
 .3خطار المتنافسين لمرة واحده بالمزايدة العامة عن طريق انعالن فةي ثةالص صةحو محلية علةى األقة
تكون حداها الجريدة الرسمية.
 .2تحديد زمان العروض ومكانها في انعالن عن المنافسة على أن تكون العروض في مظةاريو مختومةة
ال يجوز فتحها ال في الميعاد المحدد  ،وأال تق المدة الزمنية بةين تةاريع انعةالن فةي الجريةدة الرسةمية
وتاريع فتح المظاريو عن ثالثين يوما.
 .5تحدد البلدية قيم يكراس الشروط والمواصفات التي سيتم استيفاؤها من المتنافسين.
 .6تقديم ضمان بنكي مع العرض بقيم ال تق عن يجةار سةنة واحةدة فةي حةاالت انيجةار أو ضةمان بنكةي
يمث ي %5من قيم العرض في حاالت البيع.
 .7يجوز للجنة االستثمار التوصية بةلغاق المزايدة العامة في أي من الحاالت الثالثة األتي بيانها:
األولى  :ذا اقتضت المصلحة العامة وقو التصرو بالعقار.
الثانية  :ذا تبين للجنة أن جميع العروض المقدمة هير مناسبة.
الثالثة  :ذا لم يتم التوص لى نتيجة عن طريق المفاوضة مع المتنافسين.

تشكيل واختصاص اللجان
المادة الخامسة عشرة :
لجنه التقدير :
 .8تشك لجن التقدير بقرار من الوزير من ثالثة أعضاق يمثلون البلدية ووزارة المالية واالقتصةاد الةوطني
واألمارة.
 .4تكون مهمة هذه اللجنة تقدير أقيام زوائد المنح وزوائد التنظيم وزوائد التخطةيط وتقةدير أجةره األراضةي
التي تؤجر علةي الجهةات الحكوميةة أو الشةركات ذات االمتيةاز العةام أو التةي تسةهم فيهةا الدولةة بغةرض
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اسةةتخدامها ألي مةةن تجهيةةزات الخةةدمات األساسةةية مث ة الكهربةةاق والهةةاتو والميةةاه والصةةرو الصةةحي
وتقدير أجره وحدات العقار المخصص للنفع العام ووحدات العقار المخصص للنشاط الخدمي .

المادة السادسة عشرة :
لجنه فتح المظاريف :
 .8تشك لجن فتح المظاريو بقرار من األمين أو رئيخ البلديةة مةن ثالثةة مةوظفين علةي أن ال تقة مرتبةة
رئيخ اللجنة عن الثامنة.
 .4تتولي هذه اللجنة فتح المظاريو في الميعاد والمكان المحددين  ،و عالن األسعار الةواردة فةي العةروض
أمام المتنافسين أو مندوبيهم وتنظيم محضر بذلك.

المادة السابعة عشرة :
لجنه االستثمار:
 .8تشك لجن االسةتثمار بقةرار مةن الةوزير مةن ثالثةة أعضةاق اثنةان يمةثالن الةوزارة والثالةص يمثة وزارة
المالية واالقتصاد الوطني .
وتكون اللجنة برئاسة رئيخ البلدية أو موظو ال تق مرتبت عةن الثانيةة عشةر علةى أن يكةون لكة
من الوزارتين عضوا احتياطيا يح مح ممثلها عند هياب .
 .4تتولي هذه اللجنة تحلي العروض الخاصة بالمزايدات العامة المقدمة وفقآ لهةذه الالئحةة وتقةديم التوصةية
لصاحب الصالحية بالترسية على العرض الذي تراه مناسبا.
 .3لهذه اللجنة التفاوض مع أصحاب اعلي العروض في أي من الحالتين اآلتيتين:
اوال  :ذا اقترن أعلى العروض بتحفظ أو تحفظات.
ثانيا  :ذا تساوي عرضان أو أكثر وكانا أعلى العروض.
 .2تتولي هذه اللجنة تقدير وأعاده تقدير قيم انيجار حسب األتي:
أ-

تقةةدير قيمةة يجةةار العقةةارات المسةةتثناة مةةن المزايةةدة العامةةة بموجةةب الفقةةرة ي 3مةةن المةةادة
يالعاشرة والمادتين يالحادية عشرة و ي الثامنة والعشرين .

ب-

عةةادة تقةدير قيمةةة يجةةار العقةةارات التةةي يرهةةب المسةةتثمر فةةي تمديةةد عقةةود يجارهةةا وفةةق مةةا
تقضي ب الفقرة ي 4من المادة يالسادسة والعشرين .

ج-

عادة تقدير قيمةة يجةار العقةارات المةؤجرة قبة صةدور هةذه الالئحةة التةي يةتم تعةدي عقودهةا
وفق ما تقضي ب المادة يالسابعة والعشرين .
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المدة الزمنية للعقود
المادة الثامنة عشرة :
تحتسب بداية مدة العقد اعتبارا من تاريع تسلم المستثمر للعقةار مةن البلديةة بموجةب محضةر تسةلم موقةع مةن
الطرفين شريطة أال يزيد ذلك على شهر واحد من تاريع توقيع العقد .

المادة التاسعة عشرة :
تقوم البلدية في حالة تيخر المستثمر عن التوقيةع علةى محضةر تسةلم الموقةع بةرسةا شةعار خطةي للمسةتثمر
على عنوان وتحتسب مدة العقد من تاريع هذا انشعار .

المادة العشرون:
يعطةةى المسةةتثمر فتةةرة زمنيةةة ي مةةن أص ة مةةدة العقةةد هيةةر مدفوعةةة انيجةةار تعةةاد ي %5مةةن مةةدة العقةةد
للتجهيز أو اننشاق.

المادة الحادية والعشرون:
تحدد المدة الزمنية لعقود تيجير العقارات البلدية وفقا لما يلي :
 .8خمخ سنوات كحد أقصى للمواقع المخصصة للوحات انعالنية وآالت البيع الذاتي.
 .4سبع سنوات كحد أقصى في الحاالت اآلتية :
أ -األراضي التي ال يتضمن عقد تيجيرها قامة مبان ثابتة عليها من ِقب المستثمر.
ب -المباني التي ال يتضمن عقد تيجيرها ضافة مبان ثابتة عليها من ِقب المستثمر.
ج -الحدائق العامة المنفذة.
 .3عشر سنوات كحد أقصى في الحالتين اآلتيتين :
أ-

المبةةاني التةةي يتضةةمن عقةةد تيجيرهةةا ضةةافة مبةةاني ثابتةةة عليهةةا أو جةةراق أعمـــــــــــــــةةـا

تةةرميم

شاملة لها من ِقب المستثمر.
ب -المواقع المخصصة ألجهزة الصرو اآللي.
 .2خمخ عشرة سنة كحد أقصى لألراضي التي يتضمن عقد تيجيرها أقامة مبان ثابتة عليها مةن ِقبة المسةتثمر
لمشاريع استثمارية بخالو ما يندرج في الفقرة ي 5من هذه المادة.
 .5خمةخ وعشةةرون سةنة قابلةةة للتمديةد لألراضةةي التةي يتضةةمن عقةد تيجيرهةةا قامةة مبةةان ثابتةة عليهةةا مةن ِقبة
المستثمر لمشاريع استثمارية كبيرة ي مث المصانع  ،والفنادق  ،والقر والشاليهات والمنتجعات السةياحية ،
والمةةدن الترفيهيةةة  ،وحةةدائق الحيةةوان  ،والمجمعةةات التجاريةةة  ،والمراكةةز الرياضةةية  ،وصةةاالت األفةةراح ،
ومحطات الوقود وما في حكمها .
وتحدد المشاريع االستثمارية الواردة في الفقرتين ي 2و ي 5أعاله بقرار من الوزير.
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اإلشراف والمتابعة
المادة الثانية والعشرون:
يراعى في عقود تيجير العقارات البلدية ما ييتي :
الحصةةو علةةى موافقةةة البلديةةة علةةى الجهةةة االستشةةارية المكلفةةة بانشةةراو للتيكةةد مةةن تنفيةةذ المشةةرو وفةةق

.8

المواصفات والمخططات والشروط المتفق عليها وللبلدية الحق في متابعة سير العم أثناق تنفيذ المشرو .
حصو المستثمر على الترخيص الالزم من البلدية لتشغي المشرو .
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صالحية الترسية والتعاقد واإللغاء
المادة الثالثة والعشرون:
يكةةون للةةوزير صةةالحية الترسةةية والتعاقةةد وانلغةةاق الخاصةةة بتةةيجير العقةةارات  ،ولة تفةةويض مةةن يةةراه بهةةذه
الصالحية باستثناق ما ييتي :
 .8الترسية عن طريق المفاوضة بموجب الفقرة ي 3من المادة يالسابعة عشرة من هذه الالئحة.
 .4لغاق المزايدة العامة.

المادة الرابعة والعشرون:
يجوز لغاق ترسي المزايدة ذا تةيخر المسةتثمر عةن مراجعةة البلديةة نكمةا جةراقات التعاقةد مةدة شةهر مةن
تاريع شعاره بالترسية وللبلدية في هذه الحالة مصادرة الضمان المقدم من المستثمر  ،ويجوز بموافقة الوزير مةا
ييتي :
 .8ترسي المزايدة على العرض الذي يلي بنفخ قيمة العرض المستبعد.
 .4لغاق المزايدة و عادة طرحها من جديد.

المادة الخامسة والعشرون:
يجوز في حالة استبعاد أعلى العروض ألي سبب بموجب أحكام هذه الالئحة التفةاوض مةع صةاحب العةرض
الذي يلي بعد موافقة الوزير.
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أحكام عامة
المادة السادسة والعشرون:
ال يجوز تمديد أو تجديد عقود انيجار الموقعة بموجب هذه الالئحة باستثناق ما يلي :
 .8وحدات العقار المخصص للنفع العام ووحدات العقار المخصص للنشاط الخدمي تجدد عقود يجارها بشةك
مستمر لمدة مماثلة لمدة العقد األصلية لك فترة تجديد  ،وذلك بعد عادة تقدير قيمة يجةار الوحةدة عنةد كة
تجديد من ِقب لجنة التقدير .
 .4األراضي التي يتضمن عقد تيجيرها قامة مبان ثابتة عليها من ِقب المستثمري المنصوص عليها فةي الفقةرة
" "5مةةن المةةادة " الحاديةةة والعشةةرين " مةةن هةةذه الالئحةةة تمةةدد عقةةود يجارهةةا بشةةك مسةةتمر لمةةدة عشةةر
سنوات لك فترة تمديد  ،وذلك بعد عادة تقدير قيمة يجارها عنةد كة تمديةد مةن ِقبة لجنةة االسةتثمار وفةق
األسعار السائدة في السوق .

المادة السابعة والعشرون:
يحق للمستثمرين الذين أبرموا عقود استئجار عقارات بلدية قب صةدور هةذه الالئحةة طلةب تمديةد أو تجديةد
هذه العقود عند انتهاقها وفقا لما يلي :
 .8األراضةةي المةةؤجرة نقامةةة مشةةاريع اسةةتثمارية كبيةةرة والمشةةار ليهةةا فةةي الفقةةرة ي 5مةةن المةةادة ي الحاديةةة
والعشةةرين تمةةدد عقةةود يجاراتهةا بعةةد انتهةةاق المةةدة المحةةددة فةةي العقةةد لةةى خمسةةة وعشةةرين سةةنة ي المةةدة
األصلية ومدة التمديةد  ،وذلةك بعةد عةادة تقةدير قيمةة انيجةار عنةد التمديةد مةن ِقبة لجنةة االسةتثمار وفةق
األسعار السائدة في السوق  ،و ذا رهةب المسةتثمر فةي تمديةد عقةد انيجةار فيطبةق بشةين الحكةم الةوارد فةي
الفقرة ي 4من المادة ي السادسة والعشرين من هذه الالئحة.
 .4األراضي المؤجرة نقامة مشاريع استثمارية بخالو ما يندرج في الفقرة ي 8أعاله وتق مدة عقودهةا عةن
عشرين سنة تمدد مرة واحدة فقط لى عشرين سنة  ،ويعاد تقةدير قيمةة انيجةار عنةد التمديةد مةن ِقبة لجنةة
االستثمار وفق األسةعار السةائدة فةي السةوق  ،وبعةد انقضةاق مةدة التمديةد يطةرح العقةار للتةيجير فةي مزايةدة
عامة.
وتحدد المشاريع االستثمارية الواردة في الفقرتين ي 8و ي 4أعاله بقرار من الوزير.
 .3المباني المؤجرة نقامة مشاريع استثمارية تنتهي عقود يجاراتها بانتهاق المدة المحةددة فةي العقةد  ،ويطةرح
العقار ــ بعد ذلك ــ للتيجير في مزايدة عامة وفقا ألحكام المادة ي الحادية والعشرين من هذه الالئحة.
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 .2وحدات العقار المخصصة للنفع العةام  ،ووحةدات العقةار المخصصةة للنشةاط الخةدمي تجةدد عقةود تيجيرهةا
بشك مستمر لمدة ال تتجاوز خمخ سنوات لك فترة تجديد ويعةاد تقةدير قيمةة انيجةار عنةد كة تجديةد مةن
ِقب لجنة التقدير  ،بشرط عدم تيجيرها من الباطن وان يمارخ المستيجر النشاط بنفس .

المادة الثامنة والعشرون:
يجوز للبلدية تيجير عقاراتها مباشرة بعد تقدير أجرتها من ِقب لجنة االستثمار وذلك في الحالتين اآلتيتين :
األولى  :انعالن عن تيجير العقةارات الةواردة فةي الفقةرة ي 8مةن المةادة ي الثانيةة عشةر مةن هةذه الالئحةة
وعدم تقةدم أي مسةتثمر لهةا  ،شةريطة ان يةتم التةيجير المباشةر خةال فتةرة سةنة مةن التةاريع المحةدد
لتسلم العروض .
الثانية  :انعالن مرتين عن تةيجير أي مةن العقةارات األخةر هيةر الةواردة فةي الحالةة األولةى المشةار ليهةا
أعاله وعدم تقدم أي مستثمر لها شريطة ان يتم التيجير المباشر خال فترة سنة مةن التةاريع المحةدد
لتسلم العروض في المرة الثانية .

المادة التاسعة والعشرون:
تتةةولى الةةوزارة عةةداد عقةةد يجةةار موحةةد ي أنمةةوذج ليةةتم التقيةةد ب ة عنةةد بةةرام عقةةود انيجةةار فةةي جميةةع
األمانات والبلديات .

المادة الثالثون:
يراعةةى قبةة التصةةرو بالعقةةار سةةواق بةةةالبيع أو بالمعاوضةةة أو بالتةةيجير ان يكةةون موقةةع العقةةار مخططةةةا
ومعتمدا من صاحب الصالحية .

المادة الحادية والثالثون :
يصدر الوزير القرارات الالزمة لتطبيق هذه الالئحة .

المادة الثانية والثالثون :
تنطبق أحكام هذه الالئحة على العقارات التي تملكها مصالح المياه والصرو الصحي وفق الصةالحيات التةي
يمنحها وزير الشؤون البلدية والقروية .

المادة الثالثة والثالثون :
تلغي هذه الالئحة جميع ما يتعارض معها من أحكام .

المادة الرابعة والثالثون :
يبدأ العم بهذه الالئحة بعد تسعين يوما من تاريع نشرها في الجريدة الرسمية.
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