
 الئحة التصرف بالعقارات البلدية
 هـ42/9/8243في  31383/ب/3صدرت باألمر السامي الكريم رقم 

 
 :المادة األولى
 تعريفات عامة

لغرض تطبيق هذه الالئحة يقصد بالكلمات والعبارات التالية أينمـا وردت فـي هـذه  ا
 :الالئحة المعاني المحددة أمام كل منها وذلك على  النحو اآلتي

 .وزارة الشؤون البلدية والقروية: ةالوزار 
 .وزير الشؤون البلدية والقروية: الوزير
 .األمانة أو البلدية أو المجمع القروي: البلديات/البلدية

 .العقارات التي تملكها البلديات وفق األنظمة والتعليمات: العقارات البلدية
أو االعتبارية الشخص أو األشخاص ذوو الصفة الطبيعية : المستثمرون/المستثمر

الـــذين يحـــق لهـــم ممارســـة أنـــواي النشـــاط التجـــاري واالســـتثماري بموجـــب األنظمـــة 
 .واللوائح الخاصة

توظيــو وتشــغيل العقــارات البلديـــة بهــدو المحافظــة عليهــا وتطويرهـــا : االســتثمار
 .واالستفادة من عائداتها المالية في توفير وتطوير الخدمات البلدية

تأجير العقارات البلدية بأسلوب يهـدو للـى الوصـول ألعلـى  بيع أو: المزايدة العامة
 .سعر من طريق دعوة أكبر عدد ممكن عن المستثمرين للمشاركة

األراضـــي أو المبـــاني المخصصـــة لبيـــع الماشـــية : العقـــار المخصـــص للنفـــع العـــام
 .واللحوم والخضار والفواكه والحطب والفحم وما في حكمها

األراضـــي أو المبــــاني المخصصـــة للــــور   :العقـــار المخصــــص للنشـــاط الخــــدمي
وتفكيـك , ومعـارض السـيارات, ومراكـز توزيـع الغـاز» المهنيـة, الحرفيـة, ؛الصناعية

 .وما في حكمها» السيارات التالفة ؛التشليح
 .استبدال أرض أو مبنى مملوك للغير بأرض أو مبنى مملوك للبلدية: المعاوضة



وح التي تزيد على المسـاحة المقـررة مساحة األرض المخصصة للممن: زوائد المنح
 .في أمر المنح
 .مساحة األرض التي تنشأ من لعادة تنظيم مخططات األراضي:زوائد التخطيط 
 .مساحة األرض التي تنشأ من لعادة تنظيم مناطق سكنية قائمة: زوائد التنظيم

 
 العقارات البلدية

 :المادة الثانية
ني والشــواري والطــرق والحــدائق والســاحات تشــمل العقــارات البلديــة األراضــي والمبــا

ــد المــنح  العامــة ومــا يخصــص للمرافــق أو الخــدمات العامــة وزوائــد التنظــيم وزوائ
وزوائد التخطيط والشـواط  السـاحلية وأي عقـارات أخـرو تـؤول ملكيتهـا لأمانـة أو 

 .أو أن يكون للبلدية حق االنتفاي بها نظاما , للبلدية
 

 بيع األراضي البلدية
 
 :مادة الثالثةال

ــد  ــد المــنح وزوائ ــع األراضــي المخصصــة للســكن وزوائ ــوزير بي ــرار مــن ال يجــوز بق
 :التنظيم وزوائد التخطيط وذلك على النحو اآلتي

تبــاي األراضــي البلديــة المخططــة والمخصصــة للســكن عــن طريــق المزايـــدة : أوال 
, مربــع تســعمائة متــر( 009)ويجــب أال تتجــاوز مســاحة القطعــة الســكنية , العامــة

( 0048)ويجـوز العتبـارات تنظيميـة زيـادة المسـاحة المقـررة فـي حـدود ال تتجـاوز 
 .ألفا ومائتي متر مربع

يتم التصرو في زوائد المنح وزوائد التنظيم وزوائـد التخطـيط وفقـا  للقواعـد : ثانيا 
 :اآلتية

جنــة يـتم تقــدير أقيــام زوائـد المــنح وزوائــد التنظـيم وزوائــد التخطــيط مـن قبــل ل - 8
 .التقدير



تبـاي زوائـد المـنح علـى األشــخاص الـذين تخصـص لهـم أراض وتزيـد مســاحة  - 4
تلك األراضي على المساحة المقررة في أمر المـنح ويراعـى أن تكـون القيمـة بسـعر 

 .السوق وقت البيع
تباي زوائد التنظيم وزوائد التخطيط التي ال تسمح أنظمـة البنـاب باقامـة مبـان  - 3

 .لمالك العقار المجاور لها بسعر السوق وقت البيعمستقلة عليها 
تبــاي زوائــد التنظــيم وزوائــد التخطــيط التــي تســمح أنظمــة البنــاب باقامــة مبــان  - 2

لال لذا كان هناك ضرر على مالك العقار , مستقلة عليها عن طريق المزايدة العامة
لـك العقــار المجـاور لهـا مـن جـراب بيعهــا علـى ييـره وفـي هـذه الحالــة تبـاي علـى ما

المجاور بسعر السوق وقت البيع شـريطة أن يثبـت الضـرر بمعرفـة لجنـة فنيـة مـن 
 .البلدية واإلمارة ووزارة المالية واالقتصاد الوطني

, تباي زوائد التنظيم وزوائد التخطيط التي يتعدد المجاورون المستفيدون منها - 5
 .ظيمعن طريق مزايدة تقتصر عليهم وذلك بعد تعديل خطوط التن

 
 :المادة الرابعة

ــى  شــاري تجــاري  ــع األراضــي المخططــة والمخصصــة للســكن الواقعــة عل يحظــر بي
ويجــوز اســتثمار هــذه األراضــي عــن , واألراضــي الواقعــة علــى  الســواحل والشــواط 

 .طريق التأجير
 

 معاوضة العقارات البلدية
 

 :المادة الخامسة
 .ة بعقار مملوك للغيريجوز بقرار من الوزير معاوضة عقار تملكه البلدي

 
 :المادة السادسة

 :يتم التصرو بالمعاوضة وفقا  للقواعد اآلتية



يتم تقدير قيمة العقار المعاوض والمعاوض به حسب التعليمات المنظمة لنزي  - 8
 .ملكية العقارات للمنفعة العامة

يجـب أن يكـون الغــرض مـن المعاوضـة هــو تحقيـق مصـلحة عامــة مـن خــالل  - 4
ة أساسية تنموية علـى أن تكـون هـذه الخدمـة مـن الخـدمات التـي تكلـو تقديم خدم

 .البلدية بتوفيرها
تكون المعاوضة مع عقار حكومي وال تتم المعاوضة مع عقـار خـاص لال فـي  - 3

 .حالة عدم توافر العقار المطلوب لدو أي جهة حكومية
 .للعقار عدم توافر اعتمادات مالية لنزي الملكية في وقت حاجة البلدية - 2
 

 تأجير العقارات البلدية
 

 :المادة السابعة
 .يتم تأجير العقارات البلدية عن طريق المزايدة العامة

ويتم اإلعالن عن المزايدة العامة وتوجيه الدعوة للمستثمرين وفق ما ورد في الفقر 
مـــن هـــذه الالئحـــة علـــى أن يحـــدد فـــي اإلعـــالن » مـــن المـــادة ؛الرابعـــة عشـــرة( 3)

 .مواصفات والمتطلبات الالزم توافرها فيهمالشروط وال
 

 :المادة الثامنة
يكون تأجير العقارات البلدية بغرض ممارسة أنواي النشاط االستثماري التـي تسـمح 

وتحــدد المواقــع والمســاحات الالزمــة لهــذه األنــواي مــن , بهــا األنظمــة والتعليمــات
ة وفـــي ضـــوب النشـــاط وفـــق المعـــايير واألســـل التخطيطيـــة لكـــل مدينـــة علـــى حـــد

 .احتياجاتها
 

 :المادة التاسعة



ال يجوز استخدام العقار مـن قبـل المسـتثمر لغيـر الغـرض الـذي خصـص مـن أجلـه 
 .في لعالن المزايدة العامة

 
 :المادة العاشرة

 :يستثنى من التأجير بالمزايدة العامة ما يلي
ز العـام األراضي التي تـؤجر علـى الجهـات الحكوميـة أو الشـركات ذات االمتيـا - 8

أو التي تسهم فيها الدولة السـتخدامها ألي مـن تجهيـزات الخـدمات األساسـية مثـل 
 .الكهرباب والهاتو والمياه والصرو الصحي

ــار المخصــص للنشــاط  - 4 ــام ووحــدات العق ــع الع ــار المخصــص للنف وحــدات العق
 .الخدمي بشرط عدم تأجيرها من الباطن وأن يمارل المستأجر  النشاط بنفسه

 .ميع األحوال يتم تقدير قيمة ليجار هذه المواقع من قبل لجنة التقديروفي ج
ـــة  - 3 ـــل لجن ـــتم تقـــدير قيمـــة ليجارهـــا مـــن قب األراضـــي المخصصـــة للمصـــانع وي

 .االستثمار
 

 :المادة الحادية عشرة
ثستثنى من التـأجير بالمزايـدة العامـة األراضـي المخصصـة للحـدائق العامـة الواقعـة 

ويعطــى صــاحب المخطــط حــق لنشــائها , ة للقطــاي الخــاصفــي المخططــات المملوكــ
 :واستثمارها وفقا  للشروط اآلتية

 .أن يتم اإلنشاب وفق المواصفات الفنيبة التي تحددها البلدية - 8
أن يباشــر بانشــائها خــالل فتــرة ال تتجــاوز خمــل ســنوات مــن تــاري  اعتمــاد  - 4

 .المخطط ويتم تقدير األجر من قبل لجنة االستثمار
فيـتم التصـرو , ي حالة انقضـاب هـذه المـدة دون ممارسـة صـاحب المخطـط حقـهوف

 .في األراضي بالتأجير عن طريق المزايدة العامة
 

 :المادة الثانية عشرة



 :يجوز بقرار من الوزير تأجير بعض العقارات اآلتية
 .الحدائق العامة - 8
اية خاصة والتـي يـتم المشاريع المميزة التي تحتاج للى كفابة مالية وفنية ودر  - 4

 .تحديدها بقرار من الوزير بناب على  توصية من األمين أو رئيل البلدية
 :وذلك عن طريق المزايدة العامة من خالل المفاضلة باحدو الطرق اآلتية

تثبيــت األجــرة التــي يــتم تقــديرها مــن قبــل لجنــة االســتثمار وتكــون : الطريقــة األولــى
 .ة لإليجارالمنافسة فيها على أقل مدة زمني

وتكـون المنافسـة فيهـا علـى األجـرة , تثبيـت المـدة الزمنيـة لإليجـار: الطريقة الثانية
 .السنوية فقط

تكون المنافسة فيهـا علـى المـدة الزمنيـة لإليجـار واألجـرة السـنوية : الطريقة الثالثة
 .معا 

وتحــدد طريقــة المفاضــلة بــين العــروض فــي التعليمــات التــي يصــدرها الــوزير بهــذا 
 .شأن على أن ينص على ذلك في شروط المنافسة عند اإلعالن عنهاال
 

 تطوير األراضي المخططة
 

 :المادة الثالثة عشرة
 :يجوز بموافقة من الوزير تطوير واستثمار األراضي المخططة على النحو اآلتي

تطـــــوير األراضـــــي المخططـــــة : األراضـــــي المخططـــــة والمخصصـــــة للســـــكن - 8
بالخدمات األساسية الالزمة ؛سفلتة وأرصفة وكهرباب والمخصصة للسكن بتزويدها 

عن طريق أحد المستثمرين على أن يتم تسـديد تكلفـة تنفيـذ » ومياه وصرو صحي
 :هذه الخدمات للمستثمر باحدو الطريقتين اآلتيتين

تمكـين المسـتثمر مـن حـق االنتفـاي بنسـبة مـن األراضـي المطــورة : الطريقـة األولـى
مـن هـذه » وفق ما هـو وارد فـي المـادة ؛الحاديـة والعشـرين لفترة زمنية معينة وذلك

 .الالئحة



التنازل عن نسـبة مـن ملكيـة األراضـي المطـورة لصـالح المسـتثمر : الطريقة الثانية
من المساحة اإلجمالية الصافية لهذه األراضي (% 40 )على أال تتعدو هذه النسبة

 .يقع منها على شاري تجاريويستثنى من األراضي المتنازل عنها ما , بعد التطوير
 .األراضي الخدمية والصناعية - 4

ــام بتزويــد هــذه  ــور  الصــناعية وأســواق النفــع الع تطــوير األراضــي المخصصــة لل
األراضــي بالخـــدمات األساســـية الالزمــة ؛ســـفلتة وأرصـــفة وكهربــاب وميـــاه وصـــرو 

أو لنشـــائها أو بكليهمـــا عـــن طريـــق أحـــد المســـتثمرين واســـتيفاب تكـــاليو » صـــحي
تفـاق التطوير المترتبة على كل مستفيد لما نقـدا  أو علـى أقسـاط حسـب مـا يـتم اال 

ويتم احتساب تكاليو التطوير بنسبة األمتـار المربعـة  .عليه بين البلدية والمستثمر
 .المؤجرة عليه

ويتم اإلعالن عن المنافسة في الحاالت المشار لليها أعاله وفق ما ورد فـي نهايـة 
 .هذه الالئحة المادة السابعة من

 
 األحكام العامة للمزايدة العامة

 
 :المادة الرابعة عشرة

 :يراعى في المزايدة العامة األحكام اآلتية
ضمان حق الدخول فـي المزايـدة العامـة لجميـع المسـتثمرين مـع تـوفير فـرص  - 8

 .ومعاملة متساوية
لعامـــة تـــوفير معلومـــات كاملـــة وموحـــدة عـــن العقـــار المطـــروح فـــي المزايـــدة ا - 4

وتمكيــنهم مــن الحصــول علــى هــذه المعلومــات فــي زمــن واحــد وتحديــد ميعــاد واحــد 
 .لتقديم العروض

لخطار المتنافسين لمرة واحدة بالمزايدة العامـة عـن طريـق اإلعـالن فـي ثـال   - 3
 .صحو محلية على  األقل تكون لحداها الجريدة الرسمية



ــد زمــان العــروض ومكانهــا فــي اإلعــالن عــن ا - 2 ــى أن تكــون تحدي لمنافســة عل
وأال تقــل , العــروض فــي مظــاريو مختومــة ال يجــوز فتحهــا لال فــي الميعــاد المحــدد

المدة الزمنية بين تاري  اإلعالن في الجريدة الرسـمية وتـاري  فـتح المظـاريو عـن 
 .ثالثين يوما 

التـي سـيتم اسـتيفاؤها مـن » تحدد البلديـة قيمـة ؛كراسـة الشـروط والمواصـفات - 5
 .سينالمتناف

تقديم ضمان بنكي مع العرض بقيمة ال تقل عن ليجار سنة واحدة في حاالت  - 6
 .من قيمة العرض في حاالت البيع% 5اإليجار أو ضمان بنكي يمثل 

يجوز للجنـة االسـتثمار التوصـية بالغـاب المزايـدة العامـة فـي أي مـن الحـاالت  - 7
 :الثال  اآلتي بيانها

 .لذا اقتضت المصلحة العامة وقو التصرو بالعقار: األولى
 .لذا تبين للجنة أن جميع العروض المقدمة يير مناسبة: الثانية
 .لذا لم يتم التوصل للى نتيجة عن طريق المفاوضة مع المتنافسين: الثالثة

 
 تشكيل واختصاص اللجان

 
 :المادة الخامسة عشرة

 :لجنة التقدير
قدير بقرار من الوزير من ثالثة أعضاب يمثلـون البلديـة ووزارة تشكل لجنة الت - 8

 .المالية واالقتصاد الوطني واإلمارة
ــد المــنح وزوائــد التنظــيم وزوائــد  - 4 ــدير أقيــام زوائ ــة تق تكــون مهمــة هــذه اللجن

وتقـدير أجـرة األراضـي التـي تـؤجر علـى الجهـات الحكوميـة أو  الشـركات , التخطيط
التي تسهم فيها الدولة بغرض اسـتخدامها ألي مـن تجهيـزات  ذات االمتياز العام أو

وتقـدير أجـرة , الخدمات األساسية مثل الكهربـاب والهـاتو والميـاه والصـرو الصـحي
 .وحدات العقار المخصص للنفع العام ووحدات العقار المخصص للنشاط الخدمي



 
 :المادة السادسة عشرة

 :لجنة فتح المظاريو
ــة فــتح المظــ - 8 ــة تشــكل لجن ــيل البلديــة مــن ثالث ــرار مــن األمــين أو رئ اريو بق

 .موظفين على أن ال تقل مرتبة رئيل اللجنة عن الثامنة
عــالن , تتــولى هــذه اللجنــة فــتح المظــاريو فــي الميعــاد والمكــان المحــددين - 4 وا 

 .األسعار الواردة في العروض أمام المتنافسين أو مندوبيهم وتنظيم محضر بذلك
 

 :شرةالمادة السابعة ع
 لجنة االستثمار

ثنــان يمــثالن بقــرار  مــن الــوزير مــن ثالثــة أعضــاب لتشــكل لجنــة االســتثمار  - 8
 .الوزارة والثال  يمثل وزارة المالية واالقتصاد الوطني

, وتكون اللجنـة برئاسـة رئـيل البلديـة أو موظـو ال تقـل مرتبتـه عـن الثانيـة عشـرة
 .حل محل ممثلها عند ييابهعلى أن يكون لكل من الوزارتين عضو احتياطي ي

تتـولى هـذه اللجنـة تحليـل العـروض الخاصـة بالمزايـدات العامـة المقدمـة وفقـا   - 4
لهذه الالئحة وتقديم التوصية لصاحب الصالحية بالترسية علـى العـرض الـذي تـراه 

 .مناسبا 
لهــذه اللجنـــة التفــاوض مـــع أصــحاب أعلـــى العــروض فـــي أي مــن الحـــالتين  - 3

 :اآلتيتين
 .لذا اقترن أعلى  العروض بتحفظ أو تحفظات:  أوال

 .لذا تساوو عرضان أو أكثر وكانا أعلى العروض: ثانيا 
عادة تقدير قيمة اإليجار حسب اآلتي - 2  :تتولى هذه اللجنة تقدير وا 
( 3)تقدير قيمـة ليجـار العقـارات المسـتثناة مـن المزايـدة العامـة بموجـب الفقـرة  -أ 

 .(الثامنة والعشرين)و (الحادية عشرة)لمادتين وا (العاشرة )من المادة



لعــادة تقــدير قيمــة ليجــار العقــارات التــي يريــب المســتثمر فــي تمديــد عقــود  -ب 
 .(السادسة والعشرين)من المادة ( 4)ليجارها وفق ما تقضي به الفقرة 

لعادة تقدير قيمة ليجار العقارات المـؤجرة قبـل صـدور هـذه الالئحـة التـي يـتم  -ج 
 .(السابعة والعشرين)عقودها وفق ما تقضي به المادة  تعديل

 
 المدة الزمنية للعقود

 
 :المادة الثامنة عشرة

تحتســب بدايــة مــدة العقــد اعتبــارا  مــن تــاري  تســلم المســتثمر للعقــار مــن البلديــة 
بموجب محضر تسلم موقع من الطرفين شريطة أال يزيد ذلـك علـى شـهر واحـد مـن 

 .تاري  توقيع العقد
 

 :ادة التاسعة عشرةالم
ــع  ــع علــى محضــر تســلم الموق ــأخر المســتثمر عــن التوقي ــة ت تقــوم البلديــة فــي حال

وتحتسـب مـدة العقـد مـن تـاري  هـذا  .بارسـال لشـعار خطـي للمسـتثمر علـى عنوانـه
 .اإلشعار

 
 :المادة العشرون

% 5يير مدفوعة اإليجار تعـادل » يعطى المستثمر فترة زمنية ؛من أصل مدة العقد
 .ة العقد للتجهيز أو اإلنشابمن مد

 
 :المادة الحادية والعشرون

 :تحدد المدة الزمنية لعقود تأجير العقارات البلدية وفقا  لما يلي



خمل سنوات كحد  أقصى للمواقع المخصصة للوحات اإلعالنية وآالت البيـع  - 8
 .الذاتي

 :سبع سنوات كحد أقصى في الحاالت اآلتية - 4
يتضـــمن عقـــد تأجيرهـــا لقامـــة مبـــان ثابتـــة عليهـــا مـــن قبـــل األراضـــي التـــي ال  -أ 

 .المستثمر
ــان ثابتــة عليهــا مــن قبــل  -ب  ــاني التــي ال يتضــمن عقــد تأجيرهــا لضــافة مب المب

 .المستثمر
 .الحدائق العامة المنفذة -ج 
 :عشر سنوات كحد أقصى في الحالتين اآلتيتين - 3
ابتـة عليهـا أو لجـراب أعمـال المباني التي يتضمن عقـد تأجيرهـا لضـافة مبـان ث -أ 

 .ترميم شاملة لها من قبل المستثمر
 .المواقع المخصة ألجهزة الصرو اآللي -ب 
خمل عشرة سنة كحد أقصى لأراضي التي يتضمن عقد تأجيرها لقامة مبان  - 2

( 5)ثابتة عليها من قبل المستثمر لمشاريع استثمارية بخالو ما يندرج في الفقـرة 
 .من هذه المادة

خمل وعشرون سنة قابلة للتمديد لأراضي التي يتضمن عقد تأجيرها لقامـة  - 5
, مبــان ثابتــة عليهــا مــن قبــل المســتثمر لمشــاريع اســتثمارية كبيــرة ؛مثــل المصــانع

ــادق وحــدائق , والمــدن الترفيهيــة, والقــرو والشــاليهات والمنتجعــات الســياحية, الفن
ــوان ومحطــات , وصــاالت األفــراح, اضــيةوالمراكــز الري, والمجمعــات التجاريــة, الحي

 .»الوقود وما في حكمها
أعـــاله بقـــرار مـــن ( 5)و( 2)وتحـــدد المشـــاريع االســـتثمارية الـــواردة فـــي الفقـــرتين 

 .الوزير
 

 اإلشراو والمتابعة
 



 :المادة الثانية والعشرون
 :يراعى في عقود تأجير العقارات البلدية ما يأتي 
الجهة االستشارية المكلفة باإلشراو للتأكد الحصول على موافقة البلدية على  - 8

من تنفيذ المشروي وفق المواصـفات والمخططـات والشـروط المتفـق عليهـا وللبلديـة 
 .الحق في متابعة سير العمل أثناب تنفيذ المشروي

 .حصول المستثمر على الترخيص الالزم من البلدية لتشغيل المشروي - 4
 

 صالحية الترسية والتعاقد واإللغاب
 

 :المادة الثالثة والعشرون
ــه , يكــون للــوزير صــالحية الترســية والتعاقــد واإللغــاب الخاصــة بتــأجير العقــارات ول

 :تفويض من يراه بهذه الصالحية باستثناب ما يأتي
مـن المـادة السـابعة عشـرة ( 3)الترسية عن طريـق المفاوضـة بموجـب الفقـرة  - 8

 .من هذه الالئحة
 .للغاب المزايدة العامة - 4
 

 :المادة الرابعة والعشرون
يجوز للغاب ترسية المزايدة لذا تأخر المستثمر عن مراجعة البلدية إلكمال لجـرابات 
التعاقــد  مــدة شــهر مــن تــاري  لشــعاره بالترســية وللبلديــة فــي هــذه الحالــة مصــادرة 

 :ويجوز بموافقة الوزير ما يأتي, الضمان المقدم من المستثمر
 .العرض الذي يليه بنفل قيمة العرض المستبعد ترسية المزايدة على  - 8
عادة طرحها من جديد - 4  .للغاب المزايدة وا 
 

 :المادة الخامسة والعشرون



يجــوز فــي حالــة اســتبعاد أعلــى العــروض ألي ســبب بموجــب أحكــام هــذه الالئحــة 
 .التفاوض مع صاحب العرض الذي يليه بعد موافقة الوزير

 
 أحكام عامة

 
 :لعشرونالمادة السادسة وا

ال يجوز تمديد أو تجديد عقـود اإليجـار الموقعـة بموجـب هـذه الالئحـة باسـتثناب مـا 
 :يلي
ــار المخصــص للنشــاط  - 8 ــام ووحــدات العق ــع الع ــار المخصــص للنف وحــدات العق

الخدمي تجدد عقود ليجارها بشكل مستمر لمدة مماثلة لمدة العقد األصلية لكل فترة 
يمــة ليجــار الوحــدة عنــد كــل تجديــد مــن قبــل لجنــة وذلــك بعــد لعــادة تقــدير ق, تجديــد
 .التقدير

األراضي التي يتضمن عقد تأجيرها لقامة مبان ثابتة عليها من قبل المستثمر  - 4
» من المادة الحادية والعشـرين مـن هـذه الالئحـة( 5)؛المنصوص عليها في الفقرة 

وذلــك بعــد  ,تمــدد عقــود ليجارهــا بشــكل مســتمر لمــدة عشــر ســنوات لكــل فتــرة تمديــد
لعــادة تقــدير قيمــة ليجارهــا عنــد كــل تمديــد مــن قبــل لجنــة االســتثمار وفــق األســعار 

 .السائدة في السوق
 

 :المادة السابعة والعشرون
يحــق للمســتثمرين الــذين أبرمــوا عقــود اســتئجار عقــارات بلديــة قبــل صــدور هــذه 

 :يالالئحة طلب تمديد أو تجديد هذه العقود عند انتهائها وفقا  لما يل
( 5)األراضي المؤجرة إلقامة مشاريع استثمارية كبيرة والمشار لليها في الفقرة  -8

من المادة الحاديـة والعشـرين تمـدد عقـود ليجاراتهـا بعـد انتهـاب المـدة المحـددة فـي 
وذلـك بعـد لعـادة , »العقد للـى خمسـة وعشـرين سـنة ؛المـدة األصـلية ومـدة التمديـد

من قبل لجنة االستثمار وفق األسعار السائدة في , تقدير قيمة اإليجار عند التمديد



ذا ريب المستثمر في تمديد عقد اإليجار فيطبق بشأنه الحكـم الـوارد فـي , السوق وا 
 .من المادة السادسة والعشرين من هذه الالئحة( 4)الفقرة 

( 8)األراضي المؤجرة إلقامة مشاريع استثمارية بخـالو مـا ينـدرج فـي الفقـرة  - 4
, قل مدة عقودها عن عشرين سنة تمدد مرة واحدة فقـط للـى عشـرين سـنةأعاله وت

ــة االســتثمار وفــق األســعار  ــل لجن ــد مــن قب ــد التمدي ــدير قيمــة اإليجــار عن ويعــاد تق
وبعــد انقضــاب مــدة التمديــد يطــرح العقــار للتــأجير فــي مزايــدة , الســائدة فــي الســوق

 .عامة
أعـــاله بقـــرار مـــن ( 4)و( 8) وتحـــدد المشـــاريع االســـتثمارية الـــواردة فـــي الفقـــرتين

 .الوزير
المبــاني المــؤجرة لمشــاريع اســتثمارية تنتهــي عقــود ليجاراتهــا بانتهــاب المــدة  - 3

ويطرح العقـار بعـد ذلـك للتـأجير فـي مزايـدة عامـة وفقـا  ألحكـام , المحددة في العقد
 .المادة الحادية والعشرين من هذه الالئحة

ووحــدات العقــار المخصصــة للنشــاط , موحــدات العقــار المخصصــة للنفــع العــا - 2
الخدمي تجدد عقود تأجيرها بشكل مستمر لمدة ال تتجـاوز خمـل سـنوات لكـل فتـرة 

بشـرط عـدم , ويعاد تقدير قيمة اإليجار عند كل تجديد من قبل لجنة التقـدير, تجديد
 .تأجيرها من الباطن وأن يمارل المستأجر النشاط بنفسه

 
 :المادة الثامنة والعشرون

وز للبلديــة تــأجير عقاراتهــا مباشــرة بعــد تقــدير أجرتهــا مــن قبــل لجنــة االســتثمار يجـ
 :وذلك في الحالتين اآلتيتين

من المادة الثانية عشرة ( 8)اإلعالن عن تأجير العقارات الواردة في الفقرة : األولى
شريطة أن يتم التأجير المباشر خالل , من هذه الالئحة وعدم تقدم أي مستثمر لها

 .سنة من التاري  المحددة لتسلم العروض فترة



اإلعالن مرتين عن تأجير أي من العقارات األخرو ييـر الـواردة فـي الحالـة : الثانية
األولــى المشــار لليهــا أعــاله وعــدم تقــدم أي مســتثمر لهــا شــريطة أن يــتم التــأجير 

 .المباشر خالل فترة سنة من التاري  المحدد لتسلم العروض في المرة الثانية
 

 :المادة التاسعة والعشرون
ليــتم التقيــد بــه عنــد لبــرام عقــود » تتــولى الــوزارة لعــداد عقــد ليجــار موحــد ؛أنمــوذج

 .اإليجار في جميع األمانات والبلديات
 

 :المادة الثالثون
يراعـى قبــل التصـرو بــأي عقــار سـواب بــالبيع أو بالمعاوضـة أو بالتــأجير أن يكــون 

 .صاحب الصالحيةموقع العقار مخططا  ومعتمدا  من 
 

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

 
 :المادة الثانية والثالثون

ــاه والصــرو  ــارات التــي تملكهــا مصــالح المي تنطبــق أحكــام هــذه الالئحــة علــى العق
 ..الصحي وفق الصالحيات التي يمنحها وزير الشؤون البلدية والقروية

 
 :ة الثالثة والثالثونالماد

 .تلغي هذه الالئحة جميع ما يتعارض معها من أحكام
 

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


