التـعــليــمــات التـــنـفــــيــــذيـــــة
لالئحــة التصــرف بالعقــارات البلديــة
الصادرة بموجب االمر السامي البرقي الكريم
رقم /3ب 31383 /في 8243/9/42هـ

تعريفات عامة :
لغرض تطبيق هذه التعليمات يقصد بالكلمات والعبارات التالية اينما وردت في هذه التعليمات المعاني المحددة
امام كل منها وذلك على النحو االتي :
الــــــــــــــــوزارة  :وزارة الشؤون البلدية والقروية
الـــــوزيــــــــــــر  :وزير الشؤون البلدية والقروية
البلدية  /البلديـات  :األمانة او البلدية او المجمع القروي .
العقارات البلديــة  :العقارات التي تملكها البلديات وفق األنظمة والتعليمات
المســــــــــتثمــر  :الشخص أو األشخاص ذوو الصفة الطبيعية او االعتبارية الذذين يحذق لهذم ممارسذة
انواع النشاط التجاري واالستثماري بموجب األنظمة واللوائح الخاصة
االســــــتثمـــــــار  :توظيف وتشغيل العقارات البلدية بهدف المحافظة عليها وتطويرهذا واالسذتفادة مذن
عائداتها المالية في توفير وتطوير الخدمات البلدية .
المزايــدة العـامـة  :بيع او تأجير العقارات البلدية بأسلوب يهدف الى الوصول ألعلذى سذعر عذن طريذق
دعوة اكبر عدد ممكن من المستثمرين للمشاركة .
المعــاوضــــــــــة  :استبدال ارض او مبنى مملوك للغير بارض او مبنى مملوك للبلدية .
زوائـــــد المنــــح  :مساحة األرض المخصصة للممنوح التي تزيد على المساحة المقررة في امر المنح
زوائــد التخطيــط  :مساحة األرض التي تنشأ من اعادة تنظيم مخططات االراضي .
زوائــد التنظيــــم  :مساحة األرض التي تنشأ من اعادة تنظيم مناطق سكنية قائمة .
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الفصل األول
8

اللـجـــان

1 /1

لجنة التقدير :

8/8/8

تنعقد اللجنة بكامل أعضائها بنا ًء على دعوة خطية من رئيس البلدية.

4/8/8

عند تقدير قيمة زوائد المنح او الزوائد التنظيمية او الزوائد التخطيطيذة فذأن علذى لجنذة التقذدير
القيام بما يلي:
 االطالع على المخططات المعتمدة الواقعة ضمنها تلك الزوائد .
 الوقذذوف علذذى تلذذك الزوائذذد وتحديذذد أبعادهذذا و حذذدودها ومسذذاحتها فذذي مخطذذط
مستقل.
 اإلطالع على أسعار األراضي المماثلة.
 تحديد المزايا والعيوب الخاصة بتلك الزوائد .
 تقدير القيمة بسعر السوق وقت البيع.

3/8/8

2/8/8

5/8/8

2 /1
8/4/8

عند تقدير او إعادة تقدير أجرة العقارات فأن على لجنة التقدير القيام بما يلي :


معاينة العقار بالوقوف عليه على الطبيعة وتحديد أبعاده وحدوده.




اإلطالع على أجرة العقارات المماثلة.
تحديد نوعية المنشآت المقامة على الموقع وعمرها الزمني.

على لجنة التقدير أعداد وتوقيع محضذر خذاص بالموضذوع الذذي اجتمعذت مذن اجلذه وفذي حالذة
وجود اختالف بين أعضاء اللجنة علذى التقذدير يجذب علذى العضذو المخذالف بيذان رأيذه ويرفذع
المحضر لصاحب الصالحية للبت فيه .
يتم العمل بمحضر لجنة التقدير اعتبارا ً من تاريخ توقيعه من قبل عضاء اللجنة .

لجنة االستثمار:
عند تقدير أجرة العقارات او عند إعادة تقدير أجرتها فأن على لجنة االستثمار القيام بما يلي :



معاينة العقار بالوقوف عليه على الطبيعة وتحديد أبعاده وحدوده.
معرفة أجرة العقارات المماثلة.




تحديد نوعية المنشآت المقامة على الموقع.
تحديد العمر االفتراضي والعمر الفعلي للمنشآت .
تقدير أجرة العقار وفق األسعار السائدة في السوق.
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4/4/8

عند تحليل العروض الخاصة بالمزايدات فأن على لجنة االستثمار القيام بما يلي:
 معاينة العقار المعلن عنه على الطبيعة وحصر حدوده و أبعاده .
 االطالع على اإلعالنات والشروط والمواصفات الخاصة بالمزايدة .


 استبعاد العروض المخالفة للشروط والمواصفات الخاصة بالمزايدة .
فحص جميع العروض المقدمة من المتنافسين .

3 /1

اللجنة الفنية :

8/3/8

تشكل اللجنة الفنية من البلدية واألمارة ووزارة المالية بناء على دعوة خطية من االمين .

4/3/8

تختص اللجنة الفنية بإثبات الضرر الذي قد يقع على مالك العقار المجاور للزائدة التنظيميذة او
التخطيطية اذا بيعت هذه الزائدة على شخص آخر .

الفصل الثاني
2

بيع األراضي

1 /2

بيع األراضي المخططة والمخصصة للسكن

1 /1 /2

شروط وضوابط بيع األراضي المخططة والمخصصة للسكن :

8/8/8/4

أن يكذذذون المشذذذتري شخصذذذا طبيعيذذذا وال تبذذذاع قطذذذع األراضذذذي السذذذكنية علذذذى األشذذذخاص
االعتباريين كالشركات والمؤسسات .

4/8/8/4

ال يسمح ببيع اكثر من قطعة سكنية واحده للشخص الواحد منعا ً لالحتكار

3/8/8/4

يمكن للبلدية االتفاق مع وكيل مرخص له في المزادات على بيع األراضي شريطة عدم تحمل
البلدية أية تكاليف مقابل ذلك وفي هذه الحالة يجب على البلدية الرفع لصاحب الصالحية ألخذ
الموافقة على طريقة اختيار الوكيل .
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2 /1 /2

إجراءات بيع األراضي المخططة والمخصصة للسكن :

8/4/8/4

تقوم البلدية بإعداد بيان تفصيلي تحدد فيه أرقام القطع السكنية المراد بيعها وعددها ومساحاتها
وأبعادها وأرقام المخططذات واسذماء األحيذاء الواقعذة بهذا والخذدمات البلديذة المتذوفرة والقيمذة
التقديرية المتوقعة للبيع .

4/4/8/4

ترفذذع البلديذذة البيذذان للجهذذة المختصذذة بذذالوزارة مشذذفوعا ً بخطذذاب طلذذب الموافقذذة علذذى إجذذراء
المزايدة والمبررات الداعية للتصرف بالبيع .

3/4/8/4

في الحاالت التي يرى رئيس البلدية السماح ببيع أكثر من قطعة سكنية على الشخص الواحذد
 ،فيتعين عليه طلب إجازة ذلك ضمن خطاب طلب الموافقة مع بيان دواعي ومبررات ذلك .

2/4/8/4

تعذذد البلديذذة بعذذد موافقذذة صذذاحب الصذذالحية علذذى إجذذراءات البيذذعي كراسذذة شذذروط المزايذذدة
ويجب ان تتضمن ما يلي :
 بيان بأرقام و ومساحات وأبعاد القطع السكنية المعروضة للبيع .
 تحديد مقدار الضمان البنكي المطلوب وهو مذا يسذاوي  %5مذن قيمذة العذرض لكذل
قطعة ساري المفعول حتى البت في البيع ودفع قيمة األرض للبلدية.
 تحديد المستندات المطلوبة من الراغبين في دخول المزايدة .

5 /4 /8 /4

6 /4 /8 /4

2 /2
1 /2 /2
8/8/4/4
4/8/4/4
3/8/4/4

يتم اإلعالن والترسية وفقا" إلجذراءات المنافسذة العامذة الموضذحة فذي الفصذل الرابذع
فقرة  7/2ي من هذذه التعليمذات  ،وتكذون الترسذية علذى صذاحب اعلذى سذعر مقذدم فذي
المزايدة .
بعذذد صذذدور قذذرار مذذن الذذوزير ببيذذع األرض علذذى مذذن رسذذت عليذذه المزايذذدة تسذذتوفي
البلدية كامل القيمة قبل إحالة الموضوع لكتابة العدل إلصدار صك الملكية.

بيع زوائد المنح
إجراءات البيع :
على لجنة التقدير تقصي السعر الفعلي للزائدة وقت البيع .
ترفذذع االمانذذة للجهذذة المختصذذة بذذالوزارة طلذذب الموافقذذة علذذى بيذذع الزائذذدة عذذن المنحذذة علذذى
صاحب المنحة .
بعد صدور قرار من الوزير ببيع الزائدة عن المنحة تستوفي البلدية كامل القيمة المقدرة لهذا
قبل إحالة الموضوع لكتابة العدل إلصدار صك الملكية.
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3 /2
1 /3 /2
8/8/3/4

بيع زوائد التنظيم وزوائد التخطيط
إجررراءات بيررع زوائررد التنظرريم و زوائررد التخطرريط الترري ال تسررمح نظمررة
بإقامة مبان مستقلة عليها:

البنرراء

يتقدم مالك العقار المجاور للزائدة التنظيمية او التخطيطية بطلب شرائها من البلدية مرفق به:
 صورة من صك تملكه لألرض المجاورة للزائدة .
 كروكي يوضح موقع الزائدة ورقم المخطط .

4/8/3/4

بعد التأكد من قبل البلديذة مذن عذدم وجذود مجذاورين آخذرين يمكذن بيذع الزائذدة التنظيميذة او
التخطيطية عليهم يتم تقدير قيمة الزائدة من قبل لجنة التقدير وفقا ألسعار السوق وقت البيع.

3/8/3/4
2/8/3/4

ترفع المعاملة الى الوزارة إلصدار قرار البيع من الوزير .
بعد صدور قرار البيع تستوفي البلدية كامل قيمة الزائذدة قبذل إحالذة الموضذوع لكتابذة العذدل
إلضافة مساحة الزائدة لصك الملكية.

5/8/3/4

في حالة وجود اكثر من مالك مجذاور للزائذدة يمكذن بيعهذا عليذه تقذوم البلديذة بتنظذيم مزايذدة
مقتصرة عليهم وعلى البلدية أعداد كراسة شروط ومواصفات المزايدة تتضمن مايلي:
 بيان بحدود ومساحة الزائدة المراد بيعها .
 القيمة التقديرية للزائدة تقدر من قبذل لجنذة التقذديري والتذي تمثذل الحذد األدنذى لقيمذة
الزائدة .

6/8/3/4

 تحديد مقدار الضمان البنكي المطلوب وهو ما يساوي  %5من قيمة العرض ساري
المفعول حتى البت في البيع ودفع القيمة للبلدية .
 تحديد المستندات المطلوبة من الراغبين في دخول المزايدة .
يتم الترسية وفقا ً إلجراءات المنافسة العامة الموضحة في الفقرة 7/2ي من هذه التعليمات.
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2 /3 /2
8/4/3/4

إجراءات بيرع زوائرد التنظريم و زوائرد التخطريط التري تسرمح نظمرة البنراء بإقامرة
مباني مستقلة عليها والتي يشكل بيعها ضررا على مالك العقار المجاور لها :
يتقدم مالك العقار المجاور للزائدة التنظيميذة او التخطيطيذة المتضذرر مذن بيعهذا علذى غيذرة
بطلب شراءها ويرفق به:
 صورة من صك تملكه لألرض المجاورة للزائدة.
 كروكي يوضح موقع الزائدة ورقم المخطط .
 توضذذيح نذذوع الضذذرر الحاصذذل عليذذه مذذن جذذراء بيذذع
الزائدة على غيره

4/4/3/4

تقوم اللجنة الفنية المختصة بالتحقق والتثبت من وقوع الضذرر علذى مالذك العقذار المجذاور
للزائدة وتنظيم محضر بذلك.

3/4/3/4

ذا ثبت من واقع محضر اللجنذة الفنيذة وقذوع ضذرر علذى مالذك العقذار المجذاور للزائذدة فذي
حالة بيعها على غيره تقوم لجنة التقدير بتقدير قيمة الزائدة وفقا ألسعار السوق وقت البيع .

2/4/3/4

بعذذد صذذدور قذذرار مذذن الذذوزير ببيذذع الزائذذدة التنظيميذذة او التخطيطيذذة علذذى صذذاحب الطلذذب
تستوفي البلدية كامل القيمة قبل إحالة الموضوع لكتابة العدل إلضذافة مسذاحة الزائذدة لصذك
الملكية.

3 /3 /2

8/3/3/4

إجراءات بيرع زوائرد التنظريم و زوائرد التخطريط التري تسرمح نظمرة البنراء بإقامرة
مبان مستقلة عليها وليس هناك ضرر على مالك العقرار المجراور لهرا مرن بيعهرا
على غيره :
تطبق عليها إجراءات البيع الخاصة باألراضي المخططة والمخصصة للسكن الموضحة في
الفقرة 4/8/4ي من هذه التعليمات.

7

الفصل الثالث
المعاوضة

3
1 /3

شروط وضوابط المعاوضة :

8/8/3

يجب ان تكون قيمة عقار البلدية أعلى او مماثلة لقيمه العقار المعاوض به .

4/8/3

يتم تقدير قيمة العقار المعاوض والمعذاوض بذه مذن قبذل لجنذة التقذدير المنصذوص عليهذا فذي
نظام نذزع ملكيذة العقذارات للمنفعذة العامذة الصذادر بقذرار مجلذس الذوزراء رقذم  38وتذاريخ
8242/4/5هـ المصادق عليه بالمرسوم الملكي رقم م 85/وتاريخ 8242/3/88هـ

3/8/3

يصدر قرار من الوزير بمعاوضة عقار تملكه البلدية بعقار مملوك للغير .

2 /3

إجراءات المعاوضة مع عقار حكومي:

8/4/3

تقوم البلدية بمخاطبة الجهة الحكومية المالكة للعقذار المطلذوب ألخذذ موافقتهذا علذى معاوضذة
عقارها بعقار البلدية .

4/4/3

تقوم الب لديذة بتشذكيل لجنذة التقذدير المنصذوص عليهذا فذي نظذام نذزع ملكيذة العقذارات للمنفعذة
العامذذة الصذذادر بقذذرار مجلذذس الذذوزراء رقذذم  38وتذذاريخ 8242/4/5هذذـ المصذذادق عليذذه
بالمرسذذوم الملكذذي رقذذم م 85/وتذذاريخ 8242/3/88هذذـ وذلذذك لتقذذدير قيمذذة العقذذار المعذذاوض
والمعاوض به .ويجب ان تكون قيمة عقار البلدية أعلى او مماثلة لقيمة العقار المعاوض به .

3/4/3

ترفع البلدية كافة األوراق والمستندات الخاصة بالمعاوضة للوزارة إلصدار قرار من الوزير
بالمعاوضة .

2/4/3

اذا كانت القيمة المقدرة لعقار البلدية اكبر من القيمة المقذدرة للعقذار المعذاوض بذه يطلذب مذن

الجهة الحكومية مالكة العقار تسوية هذا الفرق لصالح البلدية .
5 /4 /3

يتم مخاطبة كتابة العدل بعذد التنسذيق مذع الجهذة الحكوميذة مالكذة العقذار المعذاوض بذه
بهذا لشأن .
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3 /3

إجراءات المعاوضة مع عقار خاص :

8/3/3

إذا تأكد للبلدية عدم وجود عقار مملوك ألية جهة حكومية ضمن الموقع المطلوب تقوم البلدية
باإلعالن في الصحف واألماكن العامة عن حاجتها للعقار عن طريق المعاوضة و يتم دراسة
العروض المقدمة للبلدية وتقييمها واختيار العقار المناسب منها .

4/3/3

تقوم البلدية بتشكيل لجنة التقذدير المنصذوص عليهذا فذي نظذام نذزع ملكيذة العقذارات للمنفعذة
العامذذة الصذذادر بقذذرار مجلذذس الذذوزراء رقذذم  38وتذذاريخ 8242/4/5هذذـ المصذذادق عليذذه
بالمرسوم الملكي رقذم م 85/وتذاريخ 8242/3/88هذـ وذلذك لتقذدير قيمذة العقذار المعذاوض
والمعاوض به  .ويجب ان تكون قيمة عقار البلدية أعلى او مماثلة لقيمة العقار المعاوض به

3/3/3

يتم مخاطبة مالك العقار ألخذ موافقته على معاوضة عقاره بعقار البلديذة وال تذتم المعاوضذة
اال برضى المالك بذلك .

2/3/3

ترفذذع البلديذذة كامذذل األوراق والمسذذتندات الخاصذذة بالمعاوضذذة للذذوزارة إلصذذدار قذذرار مذذن
الوزير بالمعاوضة.

5/3/3

بعد صدور قرار من الذوزير بالمعاوضذة تذدعو البلديذة مالذك العقذار إلنهذاء بقيذة اإلجذراءات
خالل فترة أقصاها ثالثين يوما من تاريخ أشعاره .

6/3/3

اذا كانت القيمة المقدرة لعقار البلدية اكبر من القيمة المقدرة للعقار المعذاوض بذه يطلذب مذن
مالك العقار تسديد هذا الفرق لصندوق البلدية خالل فترة ثالثين يوما من تاريخ أشعاره بذلك

7/3/3

تقوم البلدية بمخاطبة كتابة العدل إلنهاء إجراءات المعاوضة .

9

الفصل الرابع
4

تأجير العقارات

1 /4

تأجير العقارات المخصصة للنفع العام او للنشاط الخدمي

1 /1 /4

تحدد عقارات النفع العام كما يلي :

8/8/8/2

األراضي او المباني المخصصة لبيع الماشية .

4/8/8/2

األراضي او المباني المخصصة لبيع اللحوم .

3/8/8/2

األراضي او المباني المخصصة لبيع الخضار والفاكهة .

2/8/8/2

األراضي او المباني المخصصة لبيع الفحم والحطب .

2/1/4

تحدد عقارات النشاط الخدمي كما يلي:

8/4/8/2

األراضي او المباني المخصصة للورش الصناعية او الحرفية او المهنية.

4/4/8/2

األراضي او المباني المخصصة لبيع الغاز.

3/4/8/2

األراضي او المباني المخصصة لمعارض السيارات.

2/4/8/2

األراضي او المباني المخصصة لتفكيك السيارات التالفة.

3/1/4

شروط وضوابط تأجير العقارات المخصصة للنفع العام او للنشاط الخدمي :

8/3/8/2

تكون األولوية في التأجير ألصحاب المهن والحرف ممن يحملون شهادات مهنية .

4/3/8/2

ان يمارس المستأجر النشاط بنفسه .

3/3/8/2

ان ال يتم تأجير العقار من الباطن .

2/3/8/2

مدة عقد التأجير 5ي خمس سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة لكل فترة تجديد بعد إعادة تقدير
األجرة من قبل لجنة التقدير.

5/3/8/2

يعطى المستثمر فترة زمنية من اصل مدة العقد غير مدفوعة اإليجار تعادل %5ي مذن مذدة
العقد للتجهيز او اإلنشاء .
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4/1/4

إجراءات تأجير العقارات المخصصة للنفع العام او للنشاط الخدمي :

8/2/8/2

تقوم البلدية بإعداد بيان بالوحدات او البسطات او القطع التي يتكون منها العقار متضذمنا ً أبعذاد
ومساحة كل وحده والنشاط المخصصة له .

4/2/8/2

تقدر أجرة وحدات العقار من قبل لجنة التقدير.

3/2/8/2

اإل عذالن عذذن تذأجير العقذذار ويكذون ذلذذك فذذي مقذر البلديذذة وفذي األمذذاكن العامذة ويوضذذح فذذي
اإلعالن ما يلي :
 الشروط الواجب توفرها في الراغبين في االستئجار .
 المستندات المطلوب إرفاقها مع كل طلب .
 مكان استقبال الطلبات .
 تاريخ بداية ونهاية استقبال الطلبات  ،ويراعى ان ال تقل المدة المخصصة السذتقبال
الطلبات عن عشرين يوما ً و ال تزيد عن ثالثين يوماً.
 تاريخ ووقت أجراء القرعة األولى ويحدد في مدة ال تتجاوز عشذرة أيذام مذن تذاريخ
نهاية استقبال الطلبات .
 تاريخ ووقت أجراء القرعة الثانية ويراعى ان تكون بعد القرعة األولى بما ال يقذل
عن ثالثون يوما ً .
 الجهة التي سوف تشرف على أجراء القرعة .

2/2/8/2

تطلب البلدية من الراغبين في االستئجار تقديم المستندات التالية :
 تعهد من صاحب الطلب بمزاولة العمل بنفسه .
 تعهد من صاحب الطلب بأن ال يقوم بتأجير العقار من الباطن .
 صورة مصدقة من الشذهادة المهنيذة التذي تثبذت التخصذص فذي النشذاط الذذي يرغذب
بمزاولته .
 صورة مصدقة من الترخيص الصذادر مذن الجهذات المعنيذة اذا كذان النشذاط يتطلذب
ذلك .
 صورة من إثبات الهوية الشخصية اذا كان المتقدم فردا.
 صورة من السجل التجاري اذا كان المتقدم شركه او مؤسسة شريطة ان تكون مذن
الشركات أو المؤسسات المرخص لها في مجال النفع العام او األنشطة الخدمية.
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5/2/8/2

يتم تسجيل كل طلب مستوفي للشروط في السجل الخاص بالنشذاط المطلذوب ويعطذى صذاحب
الطلب مذكرة مراجعه مدون بها الرقم التسلسلي للطلب وتاريخه ونوع النشاط وتذاريخ أجذراء
القرعة .

6/2/8/2

بعد انتهذاء فتذرة اسذتقبال الطلبذات تقذوم البلديذة بذأجراء القرعذة فذي الوقذت المحذدد لهذا وتكذون
القرعة بين أصحاب كل نشاط على حده وعلى القطع المخصصة لهذا النشذاط وذلذك بحضذور
الجهة التي حددتها البلدية لألشراف على أجراء القرعة مثل شيوخ المهن او مذن يرغذب مذن
أصحاب الطلبات او جهة حكومية ذات عالقةي  ،وتبدأ القرعة على القطذع المميذزة مذن ناحيذة
الموقع والمساحة .

7/2/8/2

بعد أجراء القرعة يتم اإلعالن في مقر البلدية عن أرقام وأسماء الفائزين وأرقام القطع التذي
تقرر تأجيرها عليهم ويطلب منهم المراجعذة السذتكمال إجذراءات التذأجير خذالل ثالثذون يومذا ً
من تاريخ اإلعالن .

1/2/8/2

في حالذة عذدم مراجعذة أي ممذن تذم اإلعذالن عذن أسذماءهم خذالل المذدة المحذددة يذتم أجذراء
القرعة الثانية في الموعد المحدد لها ويتم اإلعالن عن أسماء الفائزين وأرقام القطع ويعطذون
مهلة ثالثون يوما ً لمراجعذة البلديذة وفذي حالذة عذدم المراجعذة يذتم عمذل قرعذة ثالثذة حتذى يذتم
تأجير جميع وحدات العقار .

9/2/8/2

يبرم عقد تأجير مع مذن تقذرر تذأجيرهم وفقذا ً لنمذوذق العقذد الموحذد وتحتسذب بدايذة مذدة العقذد
اعتبارا ً من تاريخ تسلم العقار .ويتم تحصذيل أجذرة السذنة األولذى عنذد توقيذع العقذد امذا تسذديد
اجور السنوات التالية فيكون في بداية كل سنة إيجاريه.

 81/2/8/2يسلم العقار بموجب محضر تسذلم موقذع مذن البلديذة والمسذتأجر وذلذك خذالل شذهر واحذد مذن
تاريخ توقيع العقذد  ،وإذا تذأخر المسذتأجر عذن التوقيذع علذى محضذر تسذلم العقذار يذتم أشذعاره
خطيا ً وتحتسب بداية مدة العقد من تاريخ األشعار.
 88/2/8/2فذذي حالذذة عذذدم قيذذام المسذذتأجر بالبذذدء فذذي ممارسذذة النشذذاط خذذالل الفتذذرة الزمنيذذة المعطذذاة لذذه
للتجهيز واإلنشاء يتم الرفع لصاحب الصالحية بطلب إلغاء العقد .

2 /4
1 /2 /4
8/8/4/2

تأجير األراضي إلقامة المصانع
شروط وضوابط تأجير األراضي إلقامة المصانع :
ان يكون المصنع مرخصا ً له من قبل وزارة التجارة والصناعة .
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2 /2 /4
8/4/4/2

إجراءات تأجير األراضي إلقامة المصانع :
يتقدم المستثمر بطلبه للبلدية مرفق به :
 الدراسات االقتصادية والفنية الخاصة بالمصنع .
 صورة من ترخيص المصنع الصادر من وزارة التجارة والصناعة .
 رسم كروكي لموقع األرض المراد إقامة المصنع عليها .

4/4/4/2

تقوم البلدية بدراسة مدى مناسذبة الموقذع إلقامذة المصذنع وذلذك بالتنسذيق مذع الجهذة المختصذة
بالوزارة والجهات الحكومية األخرى ذات العالقة .

3/4/4/2

بعد التأكد من مالئمة الموقع تقدر األجرة من قبذل لجنذة االسذتثمار ويعتمذد محضذرها مذن قبذل
صاحب الصالحية .

2/4/4/2

يتم أشعار المستثمر خطيا ً بالموافقذة علذى تذأجيره األرض ويطلذب منذه مراجعذة البلديذة خذالل
خمسة عشر يوما ً لتوقيع العقد وتسديد أجرة السنة األولى وفي حالة تأخره عن الموعد المحدد
يذذتم إعطذذاءه مهلذذة نهائيذذة ال تزيذذد عذذن خمسذذة عشذذر يومذا ً وبعذذدها يلغذذى طلبذذه ويذذتم التصذذرف
باألرض .

5/4/4/2

يبرم عقد تأجير مع المستثمر وفقا ً لنموذق العقد الموحد وتحتسب بدايذة مذدة العقذد اعتبذارا ً مذن
تذذاريخ تسذذلم األرض .ويذذتم تحصذذيل أجذذرة السذذنة األولذذى عنذذد توقيذذع العقذذد امذذا تسذذديد اجذذور
السنوات التالية فيكون في بداية كل سنة إيجاريه.

6/4/4/2

تسلم األرض بموجب محضر تسليم موقع من البلدية والمسذتثمر وذلذك خذالل شذهر واحذد مذن
تاريخ توقيع العقد ،وإذا تأخر المسذتثمر عذن التوقيذع علذى محضذر تسذليم األرض يذتم أشذعاره
خطيا ً وتحتسب مدة العقد من تاريخ األشعار.

7/4/4/2

في حالة عدم قيام المستثمر بالبدء في تنفيذ المشروع خالل الفترة الزمنية المعطاة لذه للتجهيذز
او اإلنشاء يتم الرفع لصاحب الصالحية بطلب إلغاء العقد .
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3 /4
1 /3 /4

تأجير األراضري علرى الجهرات الحكوميرة او الشرركات الات االمتيراز العرام او التري
تسهم فيها الدولة .
شروط وضوابط التأجير :

8/8/3/4

تذذؤجر األراضذذي علذذى الجهذذات الحكوميذذة او الشذذركات ذات االمتيذذاز العذذام او الشذذركات التذذي
تسذذاهم فيهذذا الدولذذة بغذذرض اسذذتخدامها فذذي تنفيذذذ الخذذدمات األساسذذية مثذذل الكهربذذاء والميذذاه
والهاتف والصرف الصحي .

4/8/3/4

يجب على البلدية التأكد من عدم حاجتها المستقبلية لألراضي التي تطلبها الجهات الحكومية او
الشركات ذات االمتياز العام او الشركات التي تساهم فيها الدولة قبل تأجيرها .

3/8/3/2

مدة عقد التأجير خمس سذنوات قابلذة للتجديذد بشذكل مسذتمر لمذدة مماثلذة لكذل فتذرة تجديذد بعذد
إعادة تقدير األجرة من قبل لجنة التقدير .

2/3/4

إجراءات التأجير :

8/4/3/2

تقدم الجهة الحكوميذة او الشذركة ذات االمتيذاز العذام او التذي تسذهم فيهذا الدولذة بطلبهذا للبلديذة
محددا ً فيه األراضي المطلوبذة و أبعادهذا ومسذاحتها ومواصذفاتها ونوعيذة الخذدمات األساسذية
المراد أقامتها عليها .

4/4/3/2

بعد قيام البلدية بالتأكد من عدم الحاجة لألرضي المطلوبذة للخذدمات البلديذة يذتم تقذدير أجرتهذا
من قبل لجنة التقدير .

3/4/3/2

يتم أشعار الجهة خطيا ً لمراجعذة البلديذة خذالل خمسذة عشذر يومذا ً لتوقيذع عقذد اإليجذار  ،وفذي
حالذذة تأخرهذذا عذذن الموعذذد المحذذدد يذذتم إعطاءهذذا مهلذذة نهائيذذة ال تزيذذد عذذن خمسذذة عشذذر يومذا ً
وبعدها يلغى الطلب ويتم التصرف باألرض .

2/4/3/2

يبذرم عقذذد تذذأجير مذذع الجهذذة المسذذتأجرة وفقذا ً لنمذذوذق العقذذد الموحذذد وتحتسذذب بدايذذة مذذدة العقذذد
اعتبارا ً من تاريخ تسلم األرض  .ويتم تحصيل أجرة السنة األولى عند توقيع العقذد امذا تسذديد
اجور السنوات التالية فيكون في بداية كل سنة إيجاريه.

5/4/3/2

يسلم العقار بموجب محضر تسليم موقع من البلدية والجهة المستأجرة وذلك خالل شهر واحذد
من تاريخ توقيع العقد ،وإذا لم يتم التوقيع على محضذر تسذليم العقذار يذتم أشذعار الجهذة خطيذا ً
وتحتسب بداية العقد اعتبارا ً من تاريخ األشعار.

6/4/3/2

في حالة عدم قيام الجهة المستأجرة بالبدء في تنفيذ المشروع خذالل سذنة مذن بدايذة مذدة العقذد
يتم الرفع لصاحب الصالحية بطلب الغاء العقد .
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1 /4 /4

تأجير الحدائق العامة
شروط وضوابط التأجير :

8/8/2/2

تؤجر األراضي المخصصذة للحذدائق العامذة والحذدائق العامذة القائمذة فذي المخططذات التابعذة
للبلديات على المؤسسات او الشركات المتخصصة بصيانة وتشذغيل الحذدائق بطريقذة المزايذدة
العامة .

4/8/2/2

تؤجر األراضي المخصصة للحذدائق العامذة الواقعذة فذي المخططذات المملوكذة للقطذاع الخذاص
على صاحب المخطط إلنشائها واستثمارها وفقا ً للشروط التالية :
 ان يتم إنشاء واستثمار الحديقة وفقا ً للشروط والمواصفات التي تحددها البلدية .
 ان يباشر بإنشائها خالل فترة ال تتجاوز خمس سنوات من تاريخ اعتماد المخطط .
 ان يتم تقدير األجرة من قبل لجنة االستثمار .
 فذذي حالذذة انقضذذاء المذذدة المحذذددة دون ممارسذذة صذذاحب المخطذذط حقذذه فذذي إنشذذاء
واستثمار الحديقة تقوم البلدية بتأجيرها بطريقة المزايدة العامة .

3/8/2/2

تحدد مساحة المباني التي ستقام داخل الحديقذة بحيذال ال تزيذد عذن  %41مذن المسذاحة الكليذة
للحديقة .

2/8/2/2

يجب ان تتفذق األنشذطة االسذت ثمارية المذراد إقامتهذا علذى الحديقذة مذع طبيعتهذا كمكذان للنزهذة
والترفيه مثل إقامة صاالت العاب او مطاعم او مسابح أو أكشاك وما في حكمهاي.

5/8/2/2

مدة عقد تأجير األراضي المخصصة إلقامة الحدائق العامة خمسة وعشرون سنة قابلة للتمديد

2 /4 /4
8/4/2/2

إجراءات تأجير الحدائق العامة :
تقوم البلدية بأعداد كراسة الشروط والمواصذفات الخاصذة بتذأجير الحديقذة وتحذدد قيمتهذا التذي
تستوفى من المتنافسين  .ويجب ان تتضمن ما يلي:
 معلومات كاملة وموحدة عن مساحة ارض الحديقة و أبعادها و مكوناتها .
 ان يقتصذر االسذتثمار علذى المؤسسذات او الشذركات المتخصصذة فذي مجذال تشذغيل
وصيانة الحدائق .
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 تحديد التزامات المستثمر كما هو موضح في الفقرة 3/3/5/2ي من هذذه التعليمذات
.
 تحديذذد مواعيذذد فذذتح وإغذذالق الحديقذذة فذذي األيذذام العاديذذة وفذذي العطذذل والمناسذذبات
الرسمية.
 تحديد األنشطة االستثمارية التي ستقام على الحديقة والتي يجب ان تتفق مذع طبيعذة
الحديقة كمكان للنزهة والترفيه .
 تحديد الشروط والمواصفات الخاصة بالمنشآت المراد إقامتها على الحديقة .
 شروط ومواصفات تشغيل وصيانة الحديقة .
 تحديد كميات وأنواع وأماكن المزروعات التي على المستثمر زرعها في الحديقة .
 تحديد ما اذا كان دخول الحديقة مجانا او بمقابل وفذي هذذه الحالذة تحذدد قيمذة تذذكرة
دخول الحديقة .
 تحديد التزامات البلدية .
 تحديد المسذتندات الواجذب علذى المسذتثمر إرفاقهذا مذع عرضذه كمذا هذو موضذح فذي
الفقرة 2/3/5/2ي من هذه التعليمات .
 تحديد مدة العقد .


تحديد مكان وزمان تقديم العروض وتاريخ فتح المظاريف .

4/4/2/2

يتم اإلعالن والترسية وفقا ً إلجذراءات المنافسذة العامذة الموضذحة فذي الفقذرة 7/2ي مذن هذذه
التعليمات .

3/4/2/2

في حالة عدم تقدم أحد للمنافسة بعد اإلعالن عنها يتم تأجير الحديقة بطريقة مباشرة بعد تقدير
األجرة من قبل لجنة االستثمار شذريطة ان يذتم التذأجير المباشذر خذالل فتذرة سذنة مذن التذاريخ
المحذذدد لتسذذلم العذذروض  .ويكذذون التذذأجير وفقذذا ً لشذذروط وضذذوابط تذذأجير الحذذدائق العامذذة
الموضحة في الفقرة 8/2/2ي .

2/4/2/2

في حالة وجود األرض المخصصة للحديقة العامة في مخطط تابع للقطاع الخذاص فذأن علذى
البلدية القيام بما يلي:
 مخاطبة صاحب المخطط لمعرفة ما اذا كان يرغذب فذي إنشذاء الحديقذة واسذتثمارها
وفقا ً للشروط الموضحة في الفقرة 3/8/2/2ي من هذه التعليمات .
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 في حالة عدم رغبة صذاحب المخطذط باسذتثمار الحديقذة خذالل المذدة المحذددة يؤخذذ
إقرار خطي منه بذلك وتقوم البلدية باإلعالن عن استثمار الحديقة بالمنافسة العامة.
 فذذي حالذذة مذذرور خمذذس سذذنوات علذذى اعتمذذاد المخطذذط دون قيذذام صذذاحبه بإنشذذاء
واسذذتثمار الحديقذذة يسذذقط حقذذه فذذي التذذأجير  ،ويذذتم اإلعذذالن عذذن اسذذتثمار الحديقذذة
بالمنافسة العامة .
5/4/2/2

5 /4
1 /5 /4

يتم أبرم عقد التأجير مع المستثمر واستكمال اإلجراءات وفقا ً لما هو موضح فذي الفقذرات
من  7/3/5/2ي حتى 81/3/5/2ي من هذه التعليمات

تأجير العقارات المخصصة للمشاريع االستثمارية
شروط وضوابط تأجير العقارات المخصصة للمشاريع االستثمارية :

4/8/5/2

ان يتم اخذ موافقة الجهات الحكومية ذات العالقة على صالحية الموقع للمشروع المراد أقامته
عليه قبل اإلعالن عن التأجير .

3/8/5/2

ال يجوز استخدام العقار من قبل المسذتثمر لغيذر الغذرض الذذي خصذص مذن اجلذه فذي إعذالن
المزايدة العامة .

3/5/4

إجراءات تأجير العقارات المخصصة للمشاريع االستثمارية :

8/3/5/2

تقوم البلدية بأخذ موافقة الجهات الحكومية ذات العالقة على صالحية الموقع للمشروع المذراد
أقامته عليه.

4/3/5/2

تقوم البلدية بأعذداد كراسذة الشذروط والمواصذفات الخاصذة بتذأجير العقذار وتحذدد قيمتهذا التذي
تستوفى من المتنافسين .ويجب ان تتضمن ما يلي:
 معلومات كاملة وموحدة عن العقار المطروح في المزايدة.
 تحديد نوع النشاط او األنشطة الممكن إقامتها على العقار.
 تحديد الشروط والمواصفات الخاصة بالمنشآت والمعدات التي يتطلبها المشروع.
 تحديد الشروط والمواصفات الخاصة بتشغيل وصيانة المشروع.
 تحديد التزامات المستثمر كما هو موضح في الفقرة 3/3/5/2ي.
 تحديد المستندات الواجب علذى المسذتثمر إرفاقهذا مذع العذرض كمذا هذو موضذح فذي
الفقرة 2/3/5/2ي.
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 تحديد مدة العقد ومدة التمديد.
 تحديد مكان وزمان تقديم العروض وتاريخ فتح المظاريف.
3/3/5/2

تحدد التزامات المستثمر في كراسة الشروط والمواصفات كما يلي:
 معاينة العقار المعلن عنه معاينة تامة نافية للجهالة.
 تسلم العقار من البلدية خالل شهر واحد من تاريخ توقيع العقد بموجب محضر تسلم
موقع من الطرفين.
 الحصول على التراخيص الالزمة من البلدية او من الجهات الحكومية األخرى ذات
عالقة قبل البدء في تنفيذ المشروع وكذلك قبل تشغيله.
 اداء الرسوم والضرائب المتعلقة بإنشاء و تشغيل المشروع.
 إيصذذال الخذذدمات األساسذذية للمشذذروع مثذذل الكهربذذاء والميذذاه والهذذاتف والصذذرف
الصحي.
 اخذ موافقذة البلديذة علذى اسذم الجهذة االستشذارية التذي سذتقوم باألشذراف علذى تنفيذذ
المشروع.
 توفير وسائل األمن والسالمة لحماية األشخاص والمنشآت حسب إرشذادات الجهذات
ذات العالقة.
 االلتزام التام بالشروط والمواصفات الخاصة بإنشاء وتشغيل وصيانة المشروع.
 عدم تأجير كل او جزء من العقار للغير او التنازل عن العقذد اال بموافقذة خطيذة مذن
البلدية.
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2/3/5/2

تحدد المستندات الواجب على المستثمر إرفاقها بالعرض كما يلي:
 كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بتأجير العقار مختومة وموقعه من المستثمر.
 عذذرض موقذذع ومختذذوم مذذن المسذذتثمر بقيمذذة اإليجذذار السذذنوي للعقذذار وكتابذذة القيمذذة
باألرقام والحروف.
 صوره من السجل التجاري ومن شهادة التصنيف إذا كان المشروع يتطلب ذلك.
 صوره من إثبات الهوية الشخصية إذا كان المستثمر فرداً.
 ضمان بنكي بقيمه ال تقل عن أيجار سنة واحدة ساري المفعول حتى يتم سداد أجرة
السنة األولى.

5/3/5/2

يتم اإلعالن والترسية وفقذا ً إلجذراءات المنافسذة العامذة المحذددة فذي الفقذرة 7/2ي مذن هذذه
التعليمات.

6/3/5/2

يتم إبرام عقد التأجير مع المستثمر وفقا ً لنموذق عقد التأجير الموحد وتحتسب بدايذة مذدة العقذد
اعتبارا ً من تاريخ تسلم األرض.

7/3/5/2

تحصذذل أجذذرة السذذنة األولذذى عنذذد توقيذذع العقذذد ويذذتم اإلفذذراق عذذن الضذذمان البنكذذي المقذذدم مذذن
المستثمر اما تسديد اجور السنوات التالية فيكون في بداية كل سنة ايجارية.

1/3/5/2

يسلم العقذار بموجذب محضذر تسذلم موقذع مذن البلديذة والمسذتثمر وذلذك خذالل شذهر واحذد مذن
تاريخ توقيع العقد  ،وإذا لم يتم التوقيع علذى محضذر تسذلم العقذار يذتم أشذعار المسذتثمر خطيذا ً
وتحتسب بداية العقد اعتبارا ً من تاريخ األشعار.

9/3/5/2

في حالة عدم قيام المستثمر بالبدء في تنفيذ المشروع خالل الفترة الزمنية المعطاة لذه للتجهيذز
او اإلنشاء يتم الرفع لصاحب الصالحية بطلب إلغاء العقد.

6/4

تأجير العقارات إلقامة المشاريع االستثمارية المميزة

1/6/4

شروط و ضوابط تأجير العقارات إلقامة المشاريع االستثمارية المميزة :

8/8/6/2

تحدد المشاريع االستثمارية المميزة بقرار من الوزير بناء على توصية من األمذين او رئذيس
البلدية.

4/8/6/2

تقدم العروض في المزايدات الخاصة بالمشاريع المميزة كما يلي:
 عذذرض فنذذي يحتذذوي علذذى المسذذتندات المتعلقذذة بالمتطلبذذات الفنيذذة المحذذددة مذذن قبذذل
البلدية  ،ويقدم العرض في ظذرف مغلذق ومختذوم وال يذذكر فيذه قيمذة العطذاء .ويذتم
فتح العذرض الفنذي اوالً مذن قبذل لجنذة االسذتثمار لتأهيذل المسذتثمرين اللذذين تنطبذق
عليهم الشروط .
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 عرض مالي يحدد فيه قيمة العطاء ويرفق به الضذمان البنكذي ويكذون فذي ظذرف
مغلق ومختوم ومنفصل عن العرض الفني  .ويتم فتح العروض الماليذة للمسذتثمرين
المؤهلين فنيا ً فقط .
2/6/4
8/4/6/2

7/4
8/7/2

إجراءات تأجير العقارات إلقامة المشاريع االستثمارية المميزة :
تتبع اإلجراءات الموضحة في الفقرة 3/5/2ي من هذه التعليمات عند تأجير العقذارات إلقامذة
المشاريع االستثمارية المميزة.
إجراءات المنافسة العامة :
يجب ان يتضمن اإلعالن عن المنافسة ما يلي :
 تحديد موقع العقار.
 تحديد الغرض الذي خصص من اجله العقار .
 تحديد قيمة كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالمنافسة .
 تحديد مكان وزمان تقديم العروض وتاريخ فتح المظاريف .

4/7/2

يتم فتح المظاريف المقدمة للمنافسة من قبل لجنة فتح المظذاريف فذي الزمذان والمكذان المحذدد
لها وتعلن النتائج على المتنافسين .

3/7/2

تحال أوراق المنافسذة إلذى لجنذة االسذتثمار لتذولي تحليذل العذروض وتقذديم التوصذية لصذاحب
الصالحية بالترسية على العرض الذي تراه مناسبا ً .

2/7/2

إذا اقترن أفضل العروض بتحفظ او تحفظات يتم التفاوض من قبل لجنة االستثمار على سحب
هذه التحفظات  ،واذا تبي ن للجنة وجاهة هذه التحفظات يتم الرفع للوزير ألخذذ الموافقذة علذى
الترسية .

5/7/2

اذا تسذذاوى عرضذذان او اكثذذر وكانذذا افضذذل العذذروض يذذتم التفذذاوض معهمذذا مذذن قبذذل لجنذذة
االستثمار للوصول إلى افضل عرض  ،ويتم الرفع للوزير ألخذ الموافقة على الترسية.

6/7/2

اذا لم ي تقدم للمنافسة سوى عرض وحيذد وأوصذت لجنذة االسذتثمار بالترسذية عليذه بذنفس قيمذة
العرض او تم التفاوض معه فأنه يتم الرفع للوزير ألخذ الموافقة على الترسية

7/7/2

في حالة استبعاد أفضل العروض ألي سبب يتم التفاوض مع صذاحب العذرض الذذي يليذه بعذد
موافقة الوزير .

1/7/2

ترد الضمانات البنكيه الى أصحاب العروض غير المقبولة فور البت في المنافسة .
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9/7/2

يتم أشعار من رست عليه المنافسة لمراجعة البلدية خالل خمسة عشر يوما ً من تاريخ األشعار
الستكمال اإلجراءات .وإذا لم يراجذع خذالل هذذه المذدة يرسذل لذه أشذعار نهذائي ويعطذى مهلذة
خمسة عشر يوما ً أخرى تحت طائلة إلغاء حقه في الترسية ومصادرة الضمان البنكي .

81/7/2

اذا تأخر من رست عليه المنافسة عن مراجعة البلدية خالل شهر من تذاريخ أشذعاره يذتم إلغذاء
الترسية من قبل صاحب الصالحية ويصادر الضمان البنكي المقدم منه .

88/7/2

يجوز بعد اخذ موافقة صاحب الصذالحية ترسذية المنافسذة علذى صذاحب العطذاء الثذاني بذنفس
قيمة العطاء األول الذي رست عليه المنافسة ولم يستكمل اإلجراءات خالل المدة المحددة .

الفصل الخامس
5
1 /5

تطوير األراضي المخططة
تطوير األراضي المخططة والمخصصة للسكن

1 /1 /5

شروط وضوابط تطوير األراضي المخططة والمخصصة للسكن:

8/8/8/5

يجب أن يكون الموقع جاهزا" للتطوير وخاليا ً من أية عوائق .

4/8/8/5

على البلدية أعداد شروط ومواصفات فنية متكاملة وشذاملة لجميذع عناصذر التطذوير بالتنسذيق
مع الجهات ذات العالقة بالخدمات األساسية .

3/8/8/5

على البلدية أعداد بيان بأرقام قطع األراضي المخصصة لالنتفاع مقابل عملية التطوير وتحدد
المشاريع االستثمارية التي يمكذن للمسذتثمر أقامتهذا عليهذا ومذدة االنتفذاع  .وكذذلك أعذداد بيذان
بأرقام األراضي المخصصة للتنازل مقابل عملية التطوير .

2/8/8/5

يجب اخذ موافقة الوزير على مشروع التطوير وكذلك الشروط والمواصذفات وعلذى الطريقذة
التي سيتم بها سداد تكلفة التطوير قبل اإلعالن عنه.

5/8/8/5

تتم ترسية المنافسة على العطاء المحدد فيه النسبة األقل من األراضي المنتفع بها او األرضي
المتنازل عنها مقابل التطوير.

2 /1 /5
8/4/8/5

إجراءات تطوير األراضي المخططة والمخصصة للسكن :
تقوم البلدية بأعداد كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بمشروع تطوير األراضي بالتنسذيق
مذذع الجهذذات ذات العالقذذة بالخذذدمات األساسذذية وتحذذدد قيمتهذذا التذذي تسذذتوفى مذذن المتنافسذذين ،
ويجب ان تتضمن ما يلي :
 معلومات كاملة وموحدة عن األراضي المطروحة للتطوير.
 تحديد الطريقة التي سيتم بها تسديد تكلفة المشروع .
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 تحديد الشروط والمواصفات الفنية الخاصة بتنفيذ وصيانة المشروع .
 تحديد التزامات المستثمر كما هو موضح في الفقرة  4/4/8/5من هذه التعليمات.
 تحديد المستندات الواجب علذى المسذتثمر إرفاقهذا مذع العذرض كمذا هذو موضذح فذي
الفقرة  3/4/8/5من هذه التعليمات .
 تحديد المدة الزمنية الواجب على المستثمر البدء خاللها بتنفيذ المشروع .
 تحديد مدة تنفيذ المشروع ومدة الصيانة .
 تحديد مقدار ونوع الجزاءات التي ستطبق على المستثمر في حذال مخالفتذه ألي مذن
الشروط والمواصذفات او فذي حذال تذأخره عذن اسذتكمال تنفيذذ المشذروع فذي الوقذت
المحدد .
 تحديد مكان وزمان تقديم العروض وتاريخ فتح المظاريف.
4/4/8/5

تحذذذدد التزامذذذات المسذذذتثمر فذذذي كراسذذذة الشذذذروط والمواصذذذفات الخاصذذذة بتطذذذوير األراضذذذي
المخططة كما يلي :
 معاينة األراضي المراد تطويرها معاينة تامة نافية للجهالة .
 تسلم األراضي المراد تطويرها من البلدية خالل شهر واحد مذن تذاريخ توقيذع العقذد
بموجب محضر تسلم موقع من الطرفين .
 الحصول على التراخيص الالزمة من البلدية او مذن الجهذات األخذرى ذات العالقذة
قبل البدء في تنفيذ المشروع .
 تحمل قيمة أية رسوم او ضرائب تتعلق بإنشاء و صيانة المشروع .
 اخذ موافقة البلدية على المقاولين المنفذين للمشذروع وعلذى الجهذة االستشذارية التذي
ستقوم باألشراف على التنفيذ قبل التعاقد معهم .
 البدء في تنفيذ المشروع خالل المدة المحددة .
 توفير وسائل األمن والسالمة لحماية األشخاص والمنشآت حسب إرشذادات الجهذات
ذات العالقة .
 االلتزام التام بالشروط والمواصفات الفنية الخاصة بإنشاء وصيانة المشروع .
 عدم التنازل عن كل او جزء من العقد للغير اال بموافقة خطية من البلدية


االنتهاء من تنفيذ المشروع وتسليمه للبلدية خالل المدة المحددة
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3/4/8/5

تحدد المستندات الواجب على المستثمر إرفاقها بالعرض كما يلي :
 كراسذذة الشذذروط والمواصذذفات الخاصذذة بتطذذوير األراضذذي مختومذذة وموقعذذه مذذن
المستثمر .
 عرض بقيمة العطاء موقع ومختوم من المستثمر .
 صوره من السجل التجاري .

2/4/8/5

يتم اإلعالن والترسذية وفقذا ً إلجذراءات المنافسذة العامذة الموضذحة فذي الفقذرة 7/2ي مذن هذذه
التعليمات .

5/4/8/5

يتم إبرام عقد التطوير مع من رست عليه المنافسة وتحتسب بداية مدة العقد اعتبارا ً من تاريخ
تسلم األراضي المراد تطويرها .

6/4/8/5

تسلم األراضي المراد تطويرها بموجب محضر تسليم موقع من البلدية والمستثمر وذلك خالل
شهر واحد مذن تذاريخ توقيذع العقذد  ،وإذا لذم يذتم التوقيذع علذى المحضذر يذتم أشذعار المسذتثمر
خطيا ً وتحتسب بداية العقد اعتبارا ً من تاريخ األشعار.

7/4/8/5

في حالة عدم قيام المستثمر بالبدء في تنفيذ المشذروع خذالل الفتذرة الزمنيذة المحذددة لذذلك يذتم
الرفع لصاحب الصالحية بطلب إلغاء العقد ومصادرة الضمان البنكي المقدم من المستثمر .

2 /5

تطوير األراضي المخصصة ألسواق النفع العام او للورش الصناعية

1 /2 /5

شررروط وضرروابط تطرروير األراضرري المخصصررة ألسررواق النفررع العررام او للررورش
الصناعية :

8/8/4/5

يجذذب علذذى البلديذذة أعذذداد شذذروط ومواصذذفات فنيذذة متكاملذذة وشذذاملة لجميذذع عناصذذر التطذذوير
بالتنسذذيق مذذع الجهذذات ذات العالقذذة بالخذذدمات األساسذذية واذا كذذان المشذذروع يتضذذمن إقامذذة
المنشذذآت الخاصذذة بأسذذواق النفذذع العذذام او بذذالورش الصذذناعية فيجذذب ان تعذذد البلديذذة الشذذروط
والمواصفات الفنية اإلنشائية الخاصة بالمحالت أو الورش والمرافق التابعة لها.

4/8/4/5

يجب اخذذ موافقذة الذوزير علذى تطذوير األراضذي المخصصذة ألسذواق النفذع العذام او للذورش
الصناعية قبل اإلعالن عنها .

3/8/4/5

تتم ترسية المنافسة على العطاء األقل في قيمة تكلفة التطوير .

2/8/4/5

يتم استيفاء تكاليف التطوير من المستفيدين نقدا ً او بالتقسيط حسب مذا يذتم االتفذاق عليذه بذين
البلدية والمستثمر .

5/8/4/5

يتم حساب تكلفة المتر المربع لألراضي المطورة بقسمة قيمة تكلفة التطوير المتفق عليها مع
المستثمر على صافي مساحة األراضي بعد التطوير.

2/2/5

إجراءات تطوير األراضي المخصصة ألسواق النفع العام او للورش الصناعية :
تتبع اإلجراءات الموضحة في الفقرات من 8/4/8/5ي حتى 7/4/8/5ي من هذه التعليمات .
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الفصل السادس
6
1 /6

النماالج
نموالج عقد التأجير الموحد
رقـم العقد:
تاريخ العقد:

عقد تأجير
 -1الطرف األول :

/

82 /هـ

………………………

…………………………………………………………..………………………….…..…………..
ويمثله.………………………………………:

بصفته

……………………..…….……..

 -2الطرف الثاني  :االسم رباعيي
رقم الهوية  ________ :صادر من  ….….........… :بتاريخ 14 / /هـ
أو شركة  /مؤسسة :

………………………………………….………..…………………..

سجل تجاري رقم  _________ :صادر من  .......….بتاريخ 82 / /هـ
ويمثلها …………… ……………………..بصفته
العنوان

……………………………….

ص.ب ______ المدينة
البريد االلكتروني:

……………………………………..

هاتف ______ فاكس _______

…………….

الرمز البريدي _______ :

………….…….....................

ويشار أليه في هذا العقد بالمستثمر.
بنذذذاء علذذذى اإلجذذذراءات المنتهيذذذة بخطذذذاب ………… ...........................................................رقذذذم ______
وتاريخ  82 / /هـ القاضي بقبول الطلب المقدم من الطرف الثذاني السذتثمار العقذار الموضذحة بياناتذه
أدناه فقد اتفق الطرفان على ما يلي:
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المادة األولى  :تعريف لمفردات العقد
العقــــــــــــــــــــــذذـار :هذذو األرض أو البنذذاء العائذذد ملكيتذذه للبلديذذة والموضذذح موقعذذه وحذذدوده ومسذذاحته
ومكوناته في هذا العقد .
المشــــــــــــــــــروع  :هو النشاط المراد أقامته من قبل المستثمر على العقار والمحدد في هذا العقد .
مدة التجهيز واالنشاء  :هي فترة زمنية غير مدفوعة اإليجار معطاة للمستثمر للتجهيز واإلنشاء وتعادل %5
من مدة العقد .
الجهذذات ذات العالقذذـة :هذذي الجهذذات الحكوميذذة وغيذذر الحكوميذذة التذذي لهذذا عالقذذة بالمشذذروع مذذن الناحيذذة
التنظيمية أو الرقابية أو الفنية أو البيئية أو التي تقدم الخدمات األساسية للمشروع .
الشروط والمواصفـات :هي الشروط والمواصفات الخاصة بإنشاء وتشغيل وصيانة المشروع والمحددة مذن
قبل البلدية والجهات ذات العالقة والتي اطلع عليها المستثمر وقبل بها .

المادة الثانية  :وصف العقار
موقع العقار  :المنطقة
الحـي

………………………….
……………….………….

رقم المخطط
حدود العقار  :شماال

المدينة
الشارع

______________

………………….……….
……..…………………..

رقم العقار
بطول

_______________
…………..…..….

متر

جنوبا

……………............................

بطول

………………...

متر

شرقا

……………...........................

بطول

………………..

متر

غربا

……………..........................

بطول

……….…….....

……………………………….

مساحة األرض

______

م4ي فقط

…………………………………..

مساحة المباني

______

م4ي فقط

………………..………………..

عــدد األدوار
تفاصيل أخرى

……………………

نــوع البناء

متر

متر مربع ي
متر مربع ي

……………….........……….....

………………………………………………………………………......…….................

رسم كروكي لموقع العقار :
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المادة الثالثـة  :الغرض من العقد
الغرض من العقد هو استثمار العقار الموضحة بياناتذه أعذاله مذن قبذل المسذتثمر فذي ممارسذة
نشاط ………………………… وال يجوز استخدام العقار لغير هذا الغرض .

المادة الرابعة  :مدة العقد
مدة هذا العقد _____ي ……………………… سنة تبدأ اعتبارا ً مذن تذاريخ تسذلم المسذتثمر للعقذار
من البلدية بموجب محضر تسلم موقع من الطرفين شريطة أال يزيد ذلك على شهر واحذد مذن
تاريخ توقيع العقد  ،وفي حالة تأخر المستثمر عن توقيع محضر تسلم العقار يتم أشعاره خطيا ً
وتحتسب بداية مدة العقد من تاريخ األشعار .
المادة الخامسة :قيمة اإليجار السنوي
اإليجار السنوي للعقار ______ ي ……………………………..لاير
تسدد أجرة السنة األولى المستحقة اإليجار عند توقيع العقد اما اجور السنوات التاليذة فتسذتحق
في بداية كل سنة إيجاريه.
المادة السادسة :مدة تنفيال المشروع
مدة التجهيز واالنشاء __ ي ………… ……..….يوم وهي تعادل %5ي من المدة المحذددة فذي
المادة الرابعة من العقد  .وهي فترة زمنية من اصل مدة العقد غير مدفوعة اإليجار.

المادة السابعة  :التزامات المستثمر
يلتزم المستثمر بموجب هذا العقد بما يلي:
-8
-4
-3
-4
-5

الحصول على التراخيص الالزمة من البلدية ومذن الجهذات األخذرى ذات العالقذة قبذل البذدء
في تنفيذ المشروع .
تنفيذ المشروع خالل المدة المحددة للتجهيز واإلنشاء.
تذذأمين وسذذائل األمذذن والسذذالمة الالزمذذة لحمايذذة األشذذخاص والمنشذذآت داخذذل العقذذار حسذذب
تعليمات الجهات ذات العالقة .
تنفيذ المشروع وفقا ً للشروط والمواصفات والمخططات المرفقة بهذا العقد وفذي حالذة مخالفتذه
لها يترتب عليه إزالة المخالفة وتعديل الوضع بما يتالءم معها.
الحصذذول علذذى موافقذذة البلديذذة علذذى اسذذم الجهذذة االستشذذارية المكلفذذة باإلشذذراف علذذى تنفيذذذ
المشروع والتأكد من تنفيذه وفقا ً للشروط والمواصفات والمخططات المتفق عليها
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اخذذذ الموافقذذة الخطيذذة مذذن البلديذذة قبذذل عمذذل أيذذة إضذذافات او تعذذديالت يراهذذا ضذذرورية علذذى
المشروع وفي حالة مخالفته لذلك يترتب عليه إزالة المخالفة وتعديل الوضع وفقا ً للمخططذات
والشروط والمواصفات.
أداء الرسوم والضرائب المتعلقة بإنشاء وتشغيل المشروع وتحمذل تكذاليف إيصذال واسذتهالك
الخدمات التي يحتاجها المشذروع مثذل الكهربذاء والمذاء والهذاتف والصذرف الصذحي وغيرهذا
من الخدمات.
تشغيل وصيانة المشروع وفقا ً للشذروط والمواصذفات المحذددة مذن قبذل البلديذة والجهذات ذات
العالقة .
تسديد األجرة السنوية وفق المادة الخامسة من هذا العقد .

-6

-7

-8
-9

المادة الثامنة  :ملحقات العقد
تعتبر جميع المستندات والمخططات و الشروط والمواصفات الملحقة بهذا العقد جزء منه وأي
إخالل بها يعتبر إخالال بالعقد .

المادة التاسعة :المنشآت المقامة على العقار
يحق للبلديذة بعذد انتهذاء العالقذة التعاقديذة بذين الطذرفين التصذرف بالمنشذآت الثابتذة التذي يقيمهذا
المستثمر على العقار بدون أي تعذويض عنهذا وعليذه تسذليمها بحالذة جيذدة وصذالحة لالسذتعمال
ويتم استالم الموقع بموجب محضر يذكر فيه كافة محتويات العقار ويوقع من الطرفين .

المادة العاشرة :الرقابة على تنفيال العقد
للبلدية والجهات ذات العالقة الحق في الرقابة على العقار أو المشروع فذي أي وقذت خذالل مذدة
العقد .

المادة الحادية عشر :حاالت إلغاء العقد
يحق للبلدية إلغاء العقد مع المستثمر وذلك في الحاالت التالية:
-8
-4
-3
-2
-5

إذا تأخر المستثمر عن البدء في التنفيذ خالل الفترة الزمنية المعطاة له للتجهيز واإلنشاء .
إذا أخل المستثمر بأي من مواد هذا العقد أو بالشروط والمواصفات ولم يتجاوب مع البلدية
لتصحيح الوضع خالل خمسة عشر يوما ً من تاريخ اإلنذار .
إذا تأخر المستثمر عن دفع اإليجار في بداية السنة العقدية .
بطلب من البلدية لدواعي التخطيط أو للمصلحة العامة و في هذه الحالذة يعذوض المسذتثمر
حسب األنظمة المالية المتبعة .
وفاة المستثمر وعدم تقدم الورثة خالل شذهرين مذن وفاتذه بطلذب خطذي للبلديذة لالسذتمرار
بتنفيذ العقد .
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المادة الثانية عشر :التنـازل عن العقد
ال يحذق للمسذتثمر تذأجير كذذل او جذزء مذن العقذذار علذى الغيذر او التنذذازل عذن العقذد اال بموافقذذة
خطية من البلدية .

المادة الثالثة عشر :الخالف بين الطرفين
في حالة وجود خذالف بذين الطذرفين فيمذا يتعلذق بتنفيذذ بنذود هذذا العقذد فذأن ديذوان المظذالم هذو
الجهة المختصة بالفصل فيه .
المادة الرابعة عشر :مرجع العقد
مرجع هذا العقد الئحة التصرف بالعقارات البلدية الصادرة بذاألمر السذامي البرقذي الكذريم رقذم
/3ب 31383/وتاريخ 8243/9/42هـ في كل ماال نص عليه.
وهللا الموفق ،،،،،

حرر هذا العقد بتاريخ

82 / /هـ من ثالثة نسخ أصلية ي واستلم الطرف الثاني نسخته للعمل بموجبها

الطرف الثاني

الطرف األول
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نموالج االنالار الموحد
يتم توجيه االنذار الى المستثمر في أى من الحاالت التالية :
الحالذذة  8ي  :اذا تخلذذف المسذذتثمر عذذن مراجعذذة البلديذذة لتوقيذذع عقذذد االيجذذار بعذذد انتهذذاء المهلذذة المحذذددة
باشعار المراجعة.
الحالة 4ي :اذا اخل المستثمر بأي من التزاماته التعاقدية بموجب العقد المبرم معه .
نموالج االنالار
إنــــذار
التاريخ 82 / /هـ .
الرقم ــــــــــــــــــــــــــــــــ
العقــار رقم :
ــــــــــــــــــــــــــ
من بلديــــة :
ــــــــــــــــــــــــــ
إلى المـكـرم :
او الى شركة  /مؤسسة ــــــــــــــــــــــــــ
ص  .ب ________ المدينة ________ الرمز البريدي _______
إشارة الى العقد المبرم معكم بررقم ــــــــــــرـ واراريخ 82 / /هرـ والاراص
بترجيرركم العقررار الم ررم رقمرري بعالرري والكررانن ر مدينررة _______ بغررر
استادامي نشاط ________________________________
وحرث أنكم ______________

رطلب منكم ______________

خالل مهلة _________ ي ما من ااريخ هذا اإلنذار .
رنرس بلدية ______________

الت قرع _______________

ـ ص رة لملف العقار
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نموالج محضر تسليم عقار للمستثمر
محضر تسليم عقــار
الرقــم :
التاريــخ / / :
العقار رقم :
بلديـــة :

82هـ .

تاريخه :

رقم عقد التأجير :
اسم المسـتثمر :
اقـــرار
حيذذال أجذذرت بلديذذة _____ علذذي العقذذار الموضذذح رقمذذه أعذذاله بغذذرض
استخدامه في ممارسة نشاط ــــ بموجب عقد االيجار المبرم معها .
أقر بأنني قد استلمت بموجب هذا المحضر العقار المذكور في يوم ـــــ بتاريخ
 82 / /هـ بعد أن قمت بمعاينته معاينة تامذة نافيذة للجهالذة شذرعا وبذأنني
قبلته على حالته في تاريخ استالمه.
ويشذذذمل ذلذذذك األرض والموقذذذع والمنشذذذآت والملحقذذذات والمزروعذذذات وأيذذذة
تجهيزات أخرىي.
وعليه أوقع
التوقيـــــــع _____________ الختــــم _____________
رئيس بلدية _____________ التوقيــع
ــ صورة لملف العقار
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نموالج بيان بيع اراضي سكنية

وزارة الشئون البلدية والقروية

الرقم :

بلدية :

التاريخ:
(بيان بقطع األراضي التي ترغب البلدية ببيعها)

المدينة  /البلدة:

رقم المخطط:

الخدمات المتوفرة بالمخطط  :سفلته
م

رقم
القطعة

األبعاد
طول x
عرض

اسم الحي:
كهرباء

مياه
المساحة
بالمتر المربع

هاتف

القيمة التقديرية
للمتر المربع*

صرف صحي
القيمة التقديرية
للقطعة*

* تحدد من البلدية
مدير إدارة ...............
الموظف المختص ................
رئيس البلدية ................
مالحظات خاصة للبلديةي :
 -8يجب أن يكون لكل مخطط بيان مستقل.
 -4يحظر بيع االراضي الواقعه على الشوارع التجاريه او على سواحل البحر
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 5/6نموالج تقديم عطاء لشراء ارض سكنية
المحترم.

سعادة رئيس بلدية:
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،
إشارة إلى إعالنكم المنشور بالصحف بتاريخ 82 / /هـ المتضمن رغبتكم بيع بعض القطع السكنية
من خالل المنافسة العامة .
في مدينة
وحيال تم شراؤنا لكراسة الشروط والمواصفات بموجب اإليصال المرفق صذورته واطلعنذا علذى بيذان
القطذذع السذذكنية المعروضذذة للبيذذع وعلشكافذذة االشذذتراطات الذذوارده بكراسذذة المنافسذذة والتذذي تذذم توقيذذع جميذذع
صفحاتها من قبلنا  .و تم معاينة األرض على الطبيعة معاينة تامة نافية للجهالة .
نفيدكم بأننا نرغب في شراء القطعة التالية :
رقم القطعة

األبعاد
طول x
عرض

المساحة
بالمتر
المربع

سعر المتر
المربع

القيمة االجمالية لالرض
رقما

وقد تم ارفاق الضمان البنكي وكافة المستندات المطلوبة في كراسة المنافسة .
والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،،
االســـــــم :
رقم بطاقة األحوال المدنية:
الرمز البريدي :
ص .ب :
الفــاكس :
الهاتـف:
التوقيع :
التاريخ :

المديــــنة :
البريد االلكتروني :
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نموالج طلب تأجير مباشر (خاص بعقارات النفع العام والنشاط الخدمي)
المحترم

سعادة رئيس بلدية:
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.
إشارة إلى إعالنكم المتضمن عزم البلدية عن تأجير :
أفيدكم برغبتي في اسذتئجار العقذار المعلذن عنذه واقذر بذأنني اطلعذت علذى كافذة اشذتراطات البلديذة بهذذا
الخصوص والقيمة االيجارية المحددة  ،والتزم بكافة ما ورد فيها  ،وأتعهد بموجبه بمزاولذة النشذاط بنفسذي
وان ال أقوم بتأجير الوحدة أو العقار من الباطن .
والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،
االســــــــم :
رقم بطاقة األحوال المدنية :
الرمز البريدي :
ص .ب :
الفــاكس :
الهاتـف:
التوقيـع :
التاريـخ :

المديـــــنة :
البريد االلكتروني :
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نموالج عطاء يقدم في مزايدة بالظرف المختوم
المحترم.

سعادة رئيس بلدية :
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته..
إشذذارة إلذذى إعالنكذذم المنشذذور بالصذذحف بتذذاريخ 82 / /هذذـ المتضذذمن رغبذذتكم تذذأجير العقذذار
من خالل المنافسة .
بغرض استثماره في
الواقع في مدينة
وحيال تم شراؤنا لكراسة شروط ومواصفات المنافسة بموجب اإليصال المرفق صورته واطلعنا
على ك افة االشتراطات الخاصة بهذه المنافسة ،كما تم معاينة العقذار علذى الطبيعذة معاينذة تامذة نافيذة
للجهالة .
نتقدم لسعادتكم بعرضنا الستئجار العقار الموضح أعاله باجرة سنوية قدرها رقمي كتابةيلاير،
وتجدون برفقه كراسة الشروط والمواصفات بعد توقيع جميع صفحاتها من قبلنا وضمان بنكي يعادل
أجرة سنة كاملة وكافة المستدات المطلوبة في كراسة الشروط والمواصفات .
والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،
االســــــــم :
رقم بطاقة األحوال المدنية :
او مؤسسة /شــركة :
رقم السجل التـجاري :
الرمز البريدي :
ص .ب :
الفاكــس :
الهاتـف:
التوقيع :
التاريخ :
الختم الرسمي:

المديــــنة :
البريد االلكتروني:
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نموالج محضر لجنة فتح المظاريف
رقـــم :
تاريخ :
محضر فتح مظاريف مزابده

بناء على خطاب رئيس البلدية رقم وتاريخ 82 / /هـ فقذد اجتمعذت لجنذة فذتح المظذاريف فذي يذوم ...
الموافذق  82 / /هذـ وفذي تمذام السذذاعة  ....تذم فذتح مظذاريف العطذاءات المقدمذذه فذي المزايذده الخاصذة بذذـ
......ي وهي كمايلي :
م اسم صاحب
العطاء
8
4
3
2

قيمة العطاء
السنوي

اجمالي قيمة
العطاء

مرفقات
العطاء

مالحظات

وبناء عليه اقفل المحضر بتاريخه .
وهللا الموفق ،،،،،،،،،
عضو اللجنة

عضو اللجنة
تصديق رئيس البلدية

الختم الرسمي
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نموالج محضر لجنة االستثمار
رقــــم :
تاريخ :
محضر لجنة االستثمار

بناء على خطاب رئذيس البلديذة رقذم  ...........وتذاريخ 82 / /هذـ فقذد اجتمعذت لجنذة االسذتثمار
الموافذذق 82 / /هذذـ وبعذذد
المشذذكلة بقذذرار الذذوزير رقذذم فذذي 82 / /هذذـ وذلذذك فذذي يذذوم ......
االطالع على محضر لجنة فتح المظاريف المؤرخ في 82 / /هـ تبين أنه تقدم للمنافسة العذروض التاليذة
:
م اسم صاحب
العطاء
8
4
3
2

قيمة العطاء
السنوي

اجمالي قيمة
العطاء

مرفقات
العطاء

مالحظات

وبعد تحليل هذه العطاءات تبين ان العطاء المقدم من  ..............اعلى العطذاءات المقدمذه فذي هذذه المنافسذة .
ولكون هذا العطاء مستوفي لكافة الشروط والمتطلبات المعلن عنها  .فذأن اللجنذة توصذي بترسذية المزايذدة علذى
 ...........بعطذاءه البذذال......... .لاير سذذنويا ً وباجمذ الي قذذدره  ..........لاير لمذذدة  ...سذنة  .وبنذذاء عليذذه اقفذذل
المحضر .
وهللا الموفق ،،،،
ممثل البلدية

ممثل وزارة المالية

ممثل البلدية
تصديق رئيس اللجنة
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وزارة الشئون البلدية والقروية

الرقم :

بلدية:

التاريخ:
محضر لجنة التقدير
82هذـ المتضذمن طلذب تقذدير قيمذة /

بناء علذى خطذاب رئذيس البلديذة رقذم  ...........وتذاريخ / /
م4ي .
أجرة ي العقار الوقع في  .......البال .مساحته
في 82 / /هـ وذلك في يوم  ......الموافق
فقد اجتمعت لجنة التقدير المشكلة بقرار الوزير رقم
 82 / /هـ ورأت أن تكون األجرة  /سعر البيع ي بواقع  .....لاير للمتر المربع بذاجرة إجماليذة  /بقيمذة
اجمالية ي قدرها..........لاير وذلك حسب سعر السوق في الوقت الحاضر وعلى ذلك اقفل المحضر .
وهللا الموفق ،،،،
ممثل البلدية
..............

ممثل اإلمارة
..............

ممثل وزارة المالية
..............
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