تعاميم
املحكمة تثبت متلك الأنقا�ض..
وكتابة العدل الأولى ته ّم�ش
با�ستالم التعوي�ض

اال�ستف�سار عن موقع الأر�ض
عن طريق وكيل الأمني
ل�ش�ؤون البلديات

�أ�صدر معايل وزي��ر العدل تعميماً ق�ضائياً برقم
/13ت 4778/يف 1433/12/18هـ يق�ضي بتويل املحكمة
�إثبات متلك الأنقا�ض التي تعرت�ضها م�شاريع الدولة
وك��ت��اب��ة ال��ع��دل الأول�����ى ت��ت��ول��ى التهمي�ش مب��ا يفيد
ا�ستالم التعوي�ض ،و�إليكم ن�ص التعميم:
�إحل������اق������اً ل��ت��ع��م��ي��م ال�����������وزارة رق������م /12/3ت يف
1401/1/3ه�������������ـ امل���ب���ن���ي ع���ل���ى الأم�������ر ال�������س���ام���ي رق���م
/3و 27952/يف 1400/12/4ه�������������ـ ب�������ش����أن امل��ط��ال��ب��ة
بالتعوي�ض عن �إنقا�ض تعرت�ض بع�ض م�شاريع الدولة
والتي �أقامها بع�ض املواطنني على �أرا�ضي ال ميلكونها
و�أن يقت�صر التعوي�ض على �أنقا�ض �أقيمت على �أرا�ضي
رحمانية ولها �صفة الإحياء ومل يتمكن �أ�صحابها من
احل�صول على حجج ا�ستحكام لعدم توفر امل�ستندات
الكافية ،و�إحلاقاً لتعميم الوزارة رقم /13ت 1481/يف
1420/10/19هـ (الفقرة الثامنة) املت�ضمنة اخت�صا�ص
كتابة العدل الثانية بتوثيق �إقرار با�ستالم مبلغ.
و�إ�شارة �إلى ما ورد للوزارة من بع�ض كتابات العدل
حول ما يردهم من معامالت طلب �أخذ �إقرار ا�ستالم
تعوي�ض عن تلك الأنقا�ض ،وال يوجد ملكية ل�صاحب
الأنقا�ض ل�ل�أر���ض وه��ل الإج���راء يتم من قِبل كتابة
العدل الأولى �أو الثانية.
عليه فقد ورد للوزارة كتاب معايل وزير املالية رقم
 6782يف 1433/8/5هـ (املرفق �صورته) وامل�شار فيه �إلى
الأمر ال�سامي امل�شار �إليه �أعاله ،وت�ضمن كتاب معاليه
�أن الأمر يتطلب �إخراج �أ�صحاب تلك الأنقا�ض وثائق
م�ؤقتة تثبت متلكهم لها من املحكمة املخت�صة لكي
يتم التعوي�ض عنها مبا يتفق مع �إج���راءات ال�صرف
من اخلزينة ،و�أن يه ّم�ش على هذه الوثائق من قِبل
كتابة العدل مبا يفيد ا�ستالم �أ�صحابها التعوي�ض عن
�أنقا�ضهم وت�سليم هذه الوثائق ملندوب وزارة املالية.
ل�لاط�لاع وال��ع��م��ل مب��وج��ب��ه و�أن ي��ك��ون ذل���ك من
قِبل كتابة ال��ع��دل الأول���ى لكونه متعلق بعقار .واهلل
يحفظكم.وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
وزير العدل
حممد بن عبدالكرمي العي�سى

�أ���ص��در م��ع��ايل وزي���ر ال��ع��دل تعميماً ق�ضائياً
برقم /13ت 4775/وتاريخ 1433/12/18هـ يق�ضي
ب�أن تكون الكتابة لأمني املنطقة يف حال اال�ستف�سار
عن موقع الأر�ض داخل النطاق �أو خارجه.
و�إليكم ن�ص التعميم:
فقد تلقت الوزارة كتاب �صاحب ال�سمو امللكي
وزي��ر ال�ش�ؤون البلدية والقروية رق��م  54061يف
1433/11/3ه�����ـ ون�صه�( :إ���ش��ارة خلطاب �صاحب
ال�سمو امللكي وزير ال�ش�ؤون البلدية والقروية رقم
 8552وت��اري��خ 1430/2/9ه�����ـ املت�ضمن ب���أن تكون
�إف��ادة املحاكم فيما يتعلق ب�إي�ضاح موقع الأر���ض
داخ���ل ال��ن��ط��اق ال��ع��م��راين �أو خ��ارج��ه ع��ن طريق
�أم�ي�ن املنطقة ولي�س ع��ن ط��ري��ق البلدية وذل��ك
رداً على ا�ستف�سار وكيل ال��وزارة امل�ساعد لل�ش�ؤون
الق�ضائية املكلف بخطابه رقم 29/137748/18
وتاريخ 1429/12/18هـ.
و�إ���ش��ارة ملوافقتنا على م��ا ج��اء بخطاب �سمو
�أم��ي��ن م��ن��ط��ق��ة ال���ري���ا����ض رق����م  15764وت���اري���خ
1433/7/8ه��ـ املت�ضمن �أن تكون الإفادة للمحاكم
ال�شرعية فيما يتعلق ب�إي�ضاح موقع طلب حجة
اال�ستحكام من النطاق �أو احليز العمراين عن
طريق وكيل الأمني ل�ش�ؤون بلديات املنطقة نظراً
للكم الهائل م��ن املعامالت ال���واردة م��ن املحاكم
العامة تتعلق باال�ستف�سارات املوجهة للأمانة
م��ب��ا���ش��رة ،واخ��ت�����ص��اراً ل��ل��وق��ت وع��م ً
�لا ع��ل��ى راح��ة
املواطنني و�سرعة �إجناز معامالتهم.
�آم���ل م��ن معاليكم االط��ل�اع ،والتعميم على
املحاكم باعتماد ما يردها من وكالة �أمانة منطقة
ال��ري��ا���ض ل�����ش���ؤون ب��ل��دي��ات املنطقة فيما يتعلق
ب�إي�ضاح موقع طلب حجة اال�ستحكام من النطاق
�أو احليز العمراين مبنطقة الريا�ض) ا.هـ.
ل��ذا نرغب �إليكم االط�لاع واعتماد موجبه.
واهلل يحفظكم.
وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
وزير العدل
حممد بن عبدالكرمي العي�سى
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تعاميم
بيع الأرا�ضي على من يتمكن
من البناء على �أر�ض حكومية

الإفراغ با�سم
هيئة االت�صاالت

�أ���ص��در م��ع��ايل وزي���ر ال��ع��دل تعميماً على ك��اف��ة اجل��ه��ات برقم
/13ت 4870/وتاريخ 1434/3/29هـ يق�ضي ببيع الأرا�ضي على من
يتمكن من البناء على �أر���ض حكومية بعد تقييمها ودف��ع قيمتها
للبلديات ،و�إليكم ن�ص التعميم:
«�إحلاقاً لتعاميم الوزارة رقم /13ت 4715/يف 1433/9/23هـ املبني
على الأم��ر ال�سامي رقم /5326م ب يف 1432/8/13ه���ـ ب�ش�أن معاجلة
امل�ساكن املقامة بالتعدي على الأرا�ضي احلكومية ،ورقم /13ت2407/
يف 1425/2/16ه������ـ املبني على الأم���ر ال�سامي رق��م /3ب 38313/يف
1423/9/24ه�����ـ القا�ضي باملوافقة على الئحة الت�صرف بالعقارات
البلدية ،ورقم /70/13ت يف 1405/4/15ه��ـ املبني على الأمر ال�سامي
رقم  2/571يف 1405/3/26ه��ـ ،ورقم /12/29ت يف 1396/2/3ه��ـ ب�ش�أن
قرار الهيئة الق�ضائية العليا رقم  186يف 1395/4/22هـ.
فقد تلقينا ن�سخة من الأم��ر ال�سامي الكرمي الربقي رقم 7105
يف 1434/2/25ه���ـ املوجه �أ�صله ل�صاحب ال�سمو امللكي وزي��ر ال�ش�ؤون
البلدية والقروية ون�صه( - :اطلعنا على برقية �سموكم رقم 55063
بتاريخ 1433/11/13ه��ـ امل�شار فيها �إلى الأمر /3ب 38313/بتاريخ
1423/9/24ه���ـ القا�ضي باملوافقة على الئحة الت�صرف بالعقارات
البلدية التي ت�ضمنت يف مادتها (اخلام�سة ع�شرة) �أن تُ�شكل جلنة
التقدير بقرار من الوزير من ثالثة �أع�ضاء ميثلون البلدية ووزارة
املالية والإم����ارة ..وم��ا �أو�ضحتموه �سموكم من �أن��ه ت�صدر �أحكام
�شرعية – بناء على قرار الهيئة الق�ضائية العليا رقم ( )186بتاريخ
1395/4/22هـ ببيع الأرا�ضي على من يتمكن من البناء على �أر�ض
حكومية ،وتت�ضمن هذه الأحكام ان على البلدية ا�ستح�صال القيمة
من املحكوم له مبلكية الأر���ض املقام عليها ال�سكن ،كما ان الأمر
رق��م /571م بتاريخ 1405/3/26ه����ـ يت�ضمن البيع على من متكن
من �إقامة �سكن له على �أر�ض حكومية ومل يكن له �سكن �سواه ،وما
تراه الوزارة من �أن تقوم جلنة التقدير املن�صو�ص عليها يف الئحة
الت�صرف يف العقارات البلدية بتقدير قيمة الأرا�ضي املحكوم بدفع
قيمها للبلديات ،وكذلك الأرا�ضي التي تباع مبوجب الأمر ال�سامي
رق��م /571م بتاريخ 1405/3/26ه������ـ امل�شار �إل��ي��ه ..وط��ل��ب �سموكم
التوجيه حيال ذلك.
ونخربكم مبوافقتنا على ما ر�أته الوزارة بهذا ال�ش�أن ..ف�أكملوا ما
يلزم مبوجبه»ا.هـ.
لذا نرغب �إليكم االطالع واعتماد موجبه .واهلل يحفظكم.

�أ�����������ص����������در م��������ع��������ايل وزي���������ر
ال���ع���دل ت��ع��م��ي��م��اً ق�����ض��ائ��ي��اً ب��رق��م
/13ت 4778/وتاريخ 1434/4/3هـ
ي���ق�������ض���ي ب��ت�����س��ج��ي��ل ال����ع����ق����ارات
ب��ا���س��م هيئة االت�����ص��االت وتقنية
املعلومات ،و�إليكم ن�ص التعميم:
«�إحلاقاً لتعميم الوزارة رقم
/13ت 3072/يف 1428/2/28ه����ـ
املرفق به ن�سخة من تنظيم هيئة
االت�صاالت وتقنية املعلومات.
و�إ�شارة �إلى ما ورد من بع�ض
كتابات العدل ح��ول اال�ستف�سار
ع���ن امل���خ���ول ب����الإف����راغ ل�����ص��ال��ح
الهيئة وت�سجيل العقار هل يكن
با�سمها �أو با�سم م�صلحة �أمالك
الدولة.
وبدرا�سة املو�ضوع من اجلهة
املخت�صة على �ضوء تنظيم الهيئة
امل�������ش���ار �إل���ي���ه �أع���ل��اه وال�لائ��ح��ة
ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة ل��ن��ظ��ام االت�������ص���االت
ال�����ص��ادر ب��ه��ا ق����رار م��ع��ايل وزي���ر
الربق والربيد والهاتف بالنيابة
رق���م  11يف 1423/5/17ه�������ـ تبني
�أن �أمالك الهيئة ت�سجل با�سمها
ل���ك���ون���ه���ا ت���ت���م���ت���ع ب��ال�����ش��خ�����ص��ي��ة
االع��ت��ب��اري��ة واال���س��ت��ق�لال امل���ايل
والإداري ،وان جم��ل�����س الإدارة
هو �صاحب ال�صالحية يف �شراء
العقار ،ويجوز �أن يفو�ض املحافظ
�أو �أي من من�سوبي الهيئة بذلك.
ويكتفى بالتفوي�ض باعتبار �أن
ال��ه��ي��ئ��ة م���ن م���ؤ���س�����س��ات ال���دول���ة
العامة».
وزير العدل
حممد بن عبدالكرمي
العي�سى

وزير العدل
حممد بن عبدالكرمي العي�سى
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الرتيث يف البت يف متلك الأرا�ضي
الزراعية للخليجيني

�أ���ص��در معايل وزي��ر العدل تعميماً ق�ضائياً برقم /13ت 4883/وتاريخ
1434/4/7ه���������ـ ي��ق�����ض��ي ب��ال�تري��ث يف ال���ب���ت يف مت��ل��ك الأرا�����ض����ي ال��زراع��ي��ة
للخليجيني .ويبقى احلال يف ال�سكن واال�ستثمار ،و�إليكم ن�ص التعميم:
«�إحلاقاً لتعميم ال��وزارة رقم /13ت 4292/يف 1432/6/28ه���ـ املبني على
املر�سوم امللكي الكرمي رق��م م 22/يف 1432/4/3ه����ـ ال�صادر بامل�صادقة على
تنظيم متلك م��واط��ن��ي دول املجل�س للعقار يف ال���دول الأع�����ض��اء مبجل�س
التعاون لغر�ض ال�سكن واال�ستثمار.
فقد تلقينا االمر ال�سامي الكرمي الربقي رقم  11528يف 1434/3/25ه��ـ
ون�صه( :ن�شري �إل��ى كتاب معاليكم رقم  33/377088وتاريخ 1433/9/23ه���ـ
ب�ش�أن طلب عدد من كتابات العدل التوجيه حول تقدم بع�ض مواطني دول
جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية للتملك ب�صفتهم الطبيعية للعقارات
الزراعية� ،أو اال���س�تراح��ات� ،أو ملواقع تعترب مواقع جت��اري��ة� ،أو ا�ستثمارية،
ولي�ست ذات ا�ستخدام �سكني ف��ق��ط ،وا�ست�شكالهم ب��ان التنظيم ال�����ص��ادرة
يف متلك مواطني دول املجل�س مل ين�ص فيه على متلك الأف���راد للعقارات
ال��زراع��ي��ة ،وك��ذل��ك متلك العقار ال��ذي ال ينطبق عليه و�صف ال�سكن ،وما
�أو�ضحتموه بهذا ال�ش�أن.
وحيث اطلعنا على كتاب معايل الأمني العام ملجل�س الوزراء رقم  519وتاريخ
1434/3/9ه��ـ املت�ضمن �أن هيئة اخل�براء مبجل�س ال��وزراء در�ست هذا املو�ضوع
مب�شاركة مندوبني من اجلهات ذات العالقة و�أعد املجتمعون املح�ضر رقم ()37
وتاريخ 1434/1/28ه���ـ امل�شار فيه �إل��ى ما �أو�ضحه مندوب وزارة املالية من �أن
جلنة التعاون املايل واالقت�صادي تقوم حالياً ب�إجراء مراجعة �شاملة لأحكام
تنظيم متلك مواطني دول املجل�س للعقار يف الدول الأع�ضاء مبجل�س التعاون
لغر�ض ال�سكن واال�ستثمار ،ل��ذا ي��رى املجتمعون �أن ما تقوم به وزارة املالية
بو�صفها اجلهة املمثلة للمملكة يف اجتماعات جلنة التعاون املايل واالقت�صادي
من درا�سة ملدى �إمكانية ت�ضمني الأحكام املتعلقة بتملك مواطني دول املجل�س
للعقار ن�صو�صاً متنح مبوجبها ال���دول الأع�����ض��اء احل��ق يف حظر التملك يف
مناطق �أو �أرا���ض��ي معينة عند بحث تلك االح��ك��ام يف �إط���ار جمل�س التعاون
لدول اخلليج العربية ،يعد كافياً وال يتطلب الأم��ر اتخاذ �أي �إج��راء يف �ش�أنه،
وتو�صيتهم النظر يف توجيه وزارة العدل للتعميم على كتابات العدل بالرتيث
يف البت يف طلبات متلك الأرا�ضي الزراعية� ،إلى �أن يتم اعتماد ما تنتهي �إليه
اجتماعات جلنة التعاون املايل واالقت�صادي يف �ش�أن �أحكام متلك مواطني دول
املجل�س للعقار يف الدول الأع�ضاء مبجل�س التعاون لغر�ض ال�سكن واال�ستثمار،
وما �أو�ضحه معاليه من �أن اللجنة العامة ملجل�س الوزراء ر�أت املوافقة على ما
تو�صلت �إليه اللجنة املكونة يف هيئة اخلرباء يف حم�ضرها �سالف الذكر.
نخربكم مبوافقتنا على م��ا ر�أت���ه اللجنة العامة ملجل�س ال���وزراء بهذا
ال�ش�أن ..فاكملوا ما يلزم مبوجه»ا.هـ.
وزير العدل
حممد بن عبدالكرمي العي�سى

التوقف عن التعديل
بالقلم والرفع للوزارة
على �أي �صك و�سجله
�صادر بالنظام الآيل

�أ�صدر معايل وزير العدل تعميماً
ق�ضائياً ب��رق��م /13ت 4901/وت��اري��خ
1434/4/21ه����ـ يق�ضي بالعر�ض على
ال������وزارة ع��ن��د احل���اج���ة �إل����ى ال��ت��ع��دي��ل
ب��ال��ق��ل��م ع��ل��ى ال�����ص��ك��وك و���س��ج�لات��ه��ا
امل�ستخرجة ب��ال��ن��ظ��ام الآيل ،و�إل��ي��ك��م
ن�ص التعميم:
«�إ����ش���ارة �إل���ى تعميم ال�����وزارة رق��م
/13ت 4640/يف 1433/7/14ه���������������ـ
املت�ضمن م��ن��ح ك��ات��ب ال��ع��دل م�صدر
ال���وك���ال���ة خ��ا���ص��ي��ة ال��ت��ع��دي��ل يف ا���س��م
وب��ي��ان��ات امل��وك��ل وال��وك��ي��ل ل��ي��وم واح��د
ف��ق��ط يف ب��رن��ام��ج ال���وك���االت بكتابات
العدل.
و�إ����ش���ارة �إل���ى م��ا ورد ل���ل���وزارة من
ا�ستف�سارات حول وج��ود تعديل باليد
يف بع�ض كتابات ال��ع��دل على وك��االت
و�سجالت �صادرة بالنظام الآيل.
ون��ظ��راً مل��ا يف التعديل بالطريقة
ال������ي������دوي������ة ع����ل����ى ه��������ذه ال�������ص���ك���وك
امل�ستخرجة بالنظام من عدم مطابقة
التعديل مل��ا ه��و حم��ف��وظ م��ن بيانات
بربنامج احلا�سب الآيل .ل��ذا يعتمد
ال��ت��وق��ف ع���ن ال��ت��ع��دي��ل ب��ال��ق��ل��م على
�أي ���ص��ك �أو ���س��ج��ل ����ص���ادر ب��ال��ن��ظ��ام
وع��ن��د احل��اج��ة �إل���ى ال��ت��ع��دي��ل فيكون
با�ستخدام الإج���راءات املنظمة لذلك
يف النظام ويف ح��ال وج��ود �أي تعديل
من هذا النوع على �أي �صك فعلى من
يعر�ض عليه رفعه للوزارة التخاذ ما
يلزم ب�ش�أنه.
لالطالع والعمل مبوجبه ..واهلل
يحفظكم.
وزير العدل
حممد بن عبدالكرمي العي�سى
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تعاميم
تطبيق عقوبات تهريب املخدرات وامل�سكرات
يف نظام اجلمارك اخلليجي املوحد
�أ����ص���در م��ع��ايل وزي����ر ال��ع��دل تعميماً ق�����ض��ائ��ي��اً ب��رق��م /13ت4890/
وتاريخ 1434/4/14ه��ـ يق�ضي باعتماد تطبيق عقوبات تهريب املخدرات
وامل�سكرات يف نظام اجلمارك اخلليجي املوحد .و�إليكم ن�ص التعميم:
«فقد تلقينا ن�سخة من برقية معايل رئي�س الديوان امللكي وال�سكرتري
اخلا�ص خل��ادم احلرمني ال�شريفني رق��م  12796يف 1434/4/6ه����ـ املوجه
�أ�صلها ل�صاحب ال�سمو امللكي وزير الداخلية ون�صها�( :أبعث ل�سموكم �صورة
من كتاب معايل الأمني العام ملجل�س الوزراء رقم  727بتاريخ 1434/4/2هـ
امل�شار فيه �إلى كتاب وزارة املالية رقم ���/1س 4697/بتاريخ 1429/5/30ه��ـ
ب�ش�أن ق�ضايا تهريب املخدرات وامل�سكرات التي ت�صدر فيها �أحكام ق�ضائي
نهائية م��ن امل��ح��اك��م ال�شرعية وم���دى نظامية نظرها جم���دداً م��ن قبل
اللجان اجلمركية ..وما �أو�ضحه معاليه من �أن جمل�س الوزراء ّ
اطلع على
هذا املو�ضوع خالل جل�سته املنعقدة بتاريخ 1434/4/1ه��ـ ونظر يف قراري
جمل�س ال�شورى رقم ( )7/16بتاريخ 1431/3/29هـ ،ورقم ( )36/86بتاريخ
1433/6/30ه����ـ ،وعلى املحا�ضر املعدة يف هيئة اخل�براء مبجل�س ال��وزراء
ب�ش�أن املو�ضوع ومن بينها املح�ضران رقم ( )280بتاريخ 1432/6/29ه���ـ،
ورقم ( )505بتاريخ 1433/9/23هـ ،وانتهى املجل�س �إلى ما يلي:
-1اتخذ ق��راره رقم ( )94بتاريخ 1434/4/1ه���ـ (املرفق �صورة منه)
املوحد لدول
ب�ش�أن تطبيق العقوبات املقررة يف نظام (قانون) اجلمارك ّ
جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية املتع ّلقة بق�ضايا تهريب املخدرات
وامل�سكرات من قبل املحكمة اجلزائية ،وذل��ك وفقاً للتف�صيل ال��وارد يف
القرار.
-2فيما يتعلق مبا �أبداه مندوبو وزارة الداخلية وهيئة التحقيق
واالدع����اء ال��ع��ام يف املح�ضرين امل�شار �إليهما م��ن منا�سبة �إ�ضافة
ال��ع��ب��ارة الآت���ي���ة( :و�إذا ح��ك��م مب�����ص��ادرة و�سيلة ال��ن��ق��ل ،ف����إن كانت
م�ضبوطة بناء على �إخ��ب��اري��ة م��ن مكافحة امل��خ��درات فت�سلم �إل��ى
�إدارة مكافحة املخدرات) �إلى البند (ثالثا) من القرار �سالف الذكر،
فقد ر�أى املجل�س املوقر انه ميكن الرفع عن ذلك م�ستقب ً
ال ب�صفة
ر�سمية �إذا رئى �ضرورة لذلك.
وحيث �صدر املر�سوم امللكي رق��م (م )14/بتاريخ 1434/4/6ه���ـ
(املرفق �صورة منه) بامل�صادقة على ما ورد يف قرار جمل�س الوزراء امل�شار
�إليه ،كما متت املوافقة الكرمية على ما ر�آه جمل�س الوزراء بهذا ال�ش�أن.
ف�أرجو التك ّرم بتوجيه اجلهة املخت�صة لإكمال الالزم مبوجبه)ا.هـ.
لذا نرغب �إليكم االطالع واعتماد موجبه ،وجتدون برفقه ن�سخة من
قرار جمل�س الوزراء واملر�سوم امللكي امل�شار �إليهما �أعاله واهلل يحفظكم.
وزير العدل
حممد بن عبدالكرمي العي�سى
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حول �إكمال الن�صاب يف
نظر بع�ض الق�ضايا

�أ����ص���در م��ع��ايل وزي����ر ال���ع���دل تعميماً
ق�ضائياً برقم /13ت 4882/يف 1434/4/7هـ
يق�ضي بالكتابة لوكالة ال���وزارة للإ�سناد
الق�ضائي حول معاجلة �إكمال الن�صاب يف
نظر بع�ض الق�ضايا ،و�إليكم ن�ص التعميم:
«�إ�����ش����ارة �إل����ى امل�����ادة ( )129م���ن ن��ظ��ام
الإج�����راءات اجل��زائ��ي��ة و�إل���ى امل���ادة ()189
م��ن ن��ظ��ام امل��راف��ع��ات ال�شرعية والئحتها
التنفيذية رق��م ( )1/189ون��ظ��راً مل��ا يرد
ل��ل��وزارة من ع��دد من املحاكم ح��ول طلب
ن����دب او ان����ت����داب ب��ع�����ض ال��ق�����ض��اة وذل���ك
لإك��م��ال الن�صاب يف نظر بع�ض الق�ضايا
�أو ت���ع���ذر الإج����م����اع ع��ل��ى احل���ك���م ب��ال��ق��ت��ل
تعزيراً من قبل ناظري الق�ضية وكذلك
طلب �شخو�ص �أحد ناظري الق�ضية بنا ًء
على قرار ملحوظة من املحكمة العليا �أو
حمكمة اال�ستئناف.
ون���ظ���راً مل��ا ل��وح��ظ م��ن ت���أخ��ر و���ص��ول
هذه املعامالت للوزارة وذلك ب�سبب بعثها
ابتدا ًء جلهات غري خمت�صة.
ً
وتوحيداً للإجراءات وتنظيما للعمل
مب���ا ي��ك��ف��ل ���س��رع��ة �إج���اب���ة ه���ذه ال��ط��ل��ب��ات
نرغب �إليكم الكتابة مبا�شرة �إل��ى وكالة
ال��وزارة امل�ساعدة للإ�سناد الق�ضائي حول
ما ذكر مع مراعاة ما يلي:
�-1إي���������ض����اح ا����س���م ال��ق��ا���ض��ي امل��ط��ل��وب
�شخو�صه للمحكمة �أو تكليفه وذلك بذكر
ا�سمه كام ً
ال واجلهة التي يعمل بها.
-2بعث ن�سخة من قرار املحكمة العليا
�أو حم��ك��م��ة اال���س��ت��ئ��ن��اف امل��ت�����ض��م��ن طلب
�شخو�ص القا�ضي.
-3يف ح��ال��ة ���ص��دور ق���رار م��ن حمكمة
اال�ستئناف بطلب تكليف ناظري الق�ضية
بالإجابة على امللحوظات ومنهم من انتقل
من املحكمة فعلى املحكمة الكتابة ملحكمة
اال�ستئناف للتوجيه ح��ول نظر القا�ضي
املنقول �أو خلفه للملحوظات».
وزير العدل
حممد بن عبدالكرمي العي�سى
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�ضوابط طرح امل�ساهمات العقارية
�أ�صدر معايل وزير العدل تعميماً ق�ضائياً برقم /13ت 4880/وتاريخ
1434/4/6هـ يق�ضي باعتماد �ضوابط طرح امل�ساهمات العقارية ،و�إليكم
ن�ص التعميم:
«�إحل����اق����اً ل��ت��ع��ام��ي��م ال������وزارة رق���م /13ت 4566/يف 1433/4/27ه�������ـ
بخ�صو�ص توحيد الإج��راءات بني ق�ضاة التنفيذ وكتابات العدل ب�ش�أن
�صكوك امل�ساهمات العقارية ،ورقم /13ت 4378/يف 1432/10/14هـ املبني
على قرار جمل�س ال��وزراء رقم  274يف 1432/9/15ه��ـ ب�ش�أن تنظيم �آلية
ل�سرعة البت والتنفيذ يف الق�ضايا املتعلقة بامل�ساهمات العقارية ،ورقم
/13ت 3617/يف 1430/4/22ه�����ـ املبني على ق��رار جمل�س ال����وزراء رقم
 48يف 1430/2/14ه��ـ القا�ضي باملوافقة على �آلية عمل جلنة امل�ساهمات
العقارية ،ورقم /13ت 2738/يف 1426/9/15ه��ـ املبني على قرار جمل�س
ال���وزراء رق��م  220يف 1426/8/22ه����ـ القا�ضي باملوافقة على ال�ضوابط
املتعلقة بطرح امل�ساهمات العقارية.
وب��ن��ا ًء على حم�ضر ور�شة العمل املنعقدة بني املخت�صني من هذه
ال���وزارة ووزارة التجارة وال�صناعة ح��ول ترتيب عالقة ق�ضاة التنفيذ
ب�آلية عمل جلنة امل�ساهمات العقارية وتو�صلت فيه �إلى ما يلي:
-1تقوم اللجنة بتزويد قا�ضي التنفيذ بن�سخة من قرار البيع واملوعد
للبيع وذلك حل�ضور من ميثله على �أن يكون قبل موعد البيع بثالثني
يوماً ،على �أن يقوم قا�ضي التنفيذ بالرد مبا لديه خالل مدة �أ�سبوعني.
-2ال يتم �إع�لان اللجنة عن البيع �إال بعد ورود اجل��واب من قا�ضي
التنفيذ �أو انق�ضاء املدة املحددة للرد.
-3يف حالة عدم ح�ضور م�أمور التنفيذ يُ�شعر القا�ضي بذلك يف حينه
وتقوم اللجنة ب�إجراء البيع دون ح�ضور م�أمور التنفيذ �أو من ميثله.
-4تكون �إجراءات البيع وفق البند اخلام�س من قرار جمل�س الوزراء
رقم  48يف 1430/2/14هـ ،وذلك بالبيع املبا�شر �أو البيع باملزاد العلني.
-5يوقع م�أمور التنفيذ مع من ميثل اللجنة على حم�ضر البيع،
وحتيل اللجنة �إلى قا�ضي التنفيذ الدرا�سة املعدة من اللجنة مت�ضمنة
قرار وحم�ضر البيع وجميع امل�ستندات امل�ؤيدة لذلك.
-6يكمل قا�ضي التنفيذ �إج���راءات البيع ويكون �إف��راغ العقار وفقاً
لتعميم معايل وزير العدل رقم /13ت 4566/يف 1433/4/27هـ.
-7يف حال عدم وجود �أ�صل �صك العقار لدى اللجنة فيتم خماطبة
قا�ضي التنفيذ قبل �إ�صدار قرار البيع لطلب ن�سخة خطية معتمدة من
�سجله» ..لالطالع والعمل مبوجبه .واهلل يحفظكم.
وزير العدل
حممد بن عبدالكرمي العي�سى

املوافقة على نظام
التنفيذ وبدء
العمل مبوجبه
�أ����ص���در م��ع��ايل وزي���ر ال��ع��دل
ت���ع���م���ي���م���اً ع���ل���ى ك����اف����ة اجل���ه���ات
ب����رق����م /13ت 4891/وت����اري����خ
1434/4/17ه��������ـ وال����ذي يق�ضي
ب��امل��واف��ق��ة ع��ل��ى ن��ظ��ام التنفيذ
وب����دء ال��ع��م��ل مب��وج��ب��ه اع��ت��ب��اراً
من 1434/4/18ه��ـ ،و�إليكم ن�ص
التعميم:
«�إحلاقاً لتعميم الوزارة رقم
/13ت 4687/يف 1433/9/10ه����ـ
املبني على املر�سوم امللكي الكرمي
رق���م (م 53/يف 1433/8/13ه�������ـ
ال�����ص��ادر ب��امل�����ص��ادق��ة ع��ل��ى ق���رار
جمل�س ال����وزراء رق��م ( )261يف
1433/8/12هـ القا�ضي باملوافقة
على نظام التنفيذ.
وح��ي��ث ن�صت امل���ادة الثامنة
والت�سعون على �أن يعمل بهذا
النظام بعد م�ضي مائة وثمانني
ي�����وم�����اً م�����ن ت�����اري�����خ ن���������ش����ره يف
اجلريدة الر�سمية.
ون��ظ��راً �إل���ى �أن���ه ق��د مت ن�شر
هذا النظام يف جريدة ام القرى
يف عددها رقم  4425ال�صارة يوم
اجلمعة بتاريخ 1433/10/13ه���ـ
امل�����واف�����ق 2012/8/31م ف������إن
ال��ع��م��ل ب��ه ���س��وف ي��ب��د�أ مب�شيئة
اهلل ت��ع��ال��ى اع���ت���ب���اراً م���ن ت��اري��خ
1434/4/18هـ.
ل���ذا ن��رغ��ب �إل��ي��ك��م االط�ل�اع
وال������ع������م������ل مب������وج������ب������ه .واهلل
يحفظكم.
وزير العدل
حممد بن عبدالكرمي
العي�سى
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