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املحكمة تثبت متلك الأنقا�ض.. 
وكتابة العدل الأولى تهّم�ض 

با�ستالم التعوي�ض

برقم  ق�شائياً  تعميماً  العدل  وزيــر  معايل  اأ�شدر 
13/ت/4778 يف 1433/12/18هـ يق�شي بتويل املحكمة 
اإثبات متلك الأنقا�ض التي تعرت�شها م�شاريع الدولة 
يفيد  مبــا  التهمي�ض  تــتــولــى  الأولـــــى  الــعــدل  وكــتــابــة 

ا�شتالم التعوي�ض، واإليكم ن�ض التعميم:
يف  12/3/ت  رقــــــم  الـــــــــــوزارة  لــتــعــمــيــم  اإحلــــــاقــــــاً 
1401/1/3هــــــــــــــ املـــبـــنـــي عـــلـــى الأمـــــــر الـــ�ـــشـــامـــي رقـــم 
املــطــالــبــة  بـــ�ـــشـــاأن  1400/12/4هــــــــــــــ  يف  3/و/27952 
بالتعوي�ض عن اإنقا�ض تعرت�ض بع�ض م�شاريع الدولة 
والتي اأقامها بع�ض املواطنني على اأرا�شي ل ميلكونها 
واأن يقت�شر التعوي�ض على اأنقا�ض اأقيمت على اأرا�شي 
رحمانية ولها �شفة الإحياء ومل يتمكن اأ�شحابها من 
امل�شتندات  توفر  لعدم  ا�شتحكام  حجج  على  احل�شول 
الكافية، واإحلاقاً لتعميم الوزارة رقم 13/ت/1481 يف 
1420/10/19هـ )الفقرة الثامنة( املت�شمنة اخت�شا�ض 

كتابة العدل الثانية بتوثيق اإقرار با�شتالم مبلغ.
واإ�شارة اإلى ما ورد للوزارة من بع�ض كتابات العدل 
حول ما يردهم من معامالت طلب اأخذ اإقرار ا�شتالم 
تعوي�ض عن تلك الأنقا�ض، ول يوجد ملكية ل�شاحب 
كتابة  ِقبل  يتم من  الإجـــراء  وهــل  لــالأر�ــض  الأنقا�ض 

العدل الأولى اأو الثانية.
عليه فقد ورد للوزارة كتاب معايل وزير املالية رقم 
6782 يف 1433/8/5هـ )املرفق �شورته( وامل�شار فيه اإلى 
الأمر ال�شامي امل�شار اإليه اأعاله، وت�شمن كتاب معاليه 
اأن الأمر يتطلب اإخراج اأ�شحاب تلك الأنقا�ض وثائق 
لكي  املخت�شة  املحكمة  من  لها  متلكهم  تثبت  موؤقتة 
ال�شرف  اإجـــراءات  مع  يتفق  مبا  عنها  التعوي�ض  يتم 
ِقبل  الوثائق من  يهّم�ض على هذه  واأن  من اخلزينة، 
كتابة العدل مبا يفيد ا�شتالم اأ�شحابها التعوي�ض عن 

اأنقا�شهم وت�شليم هذه الوثائق ملندوب وزارة املالية.
لــالطــالع والــعــمــل مبــوجــبــه واأن يــكــون ذلـــك من 
واهلل  بعقار.  متعلق  لكونه  الأولـــى  الــعــدل  كتابة  ِقبل 

يحفظكم.وال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
وزير العدل
حممد بن عبدالكرمي العي�سى

ال�ستف�سار عن موقع الأر�ض 
عن طريق وكيل الأمني 

ل�سوؤون البلديات

ق�شائياً  تعميماً  الــعــدل  وزيـــر  مــعــايل  اأ�ــشــدر 
برقم 13/ت/4775 وتاريخ 1433/12/18هـ يق�شي 
باأن تكون الكتابة لأمني املنطقة يف حال ال�شتف�شار 

عن موقع الأر�ض داخل النطاق اأو خارجه.
واإليكم ن�ض التعميم:

فقد تلقت الوزارة كتاب �شاحب ال�شمو امللكي 
يف   54061 رقــم  والقروية  البلدية  ال�شوؤون  وزيــر 
�شاحب  خلطاب  )اإ�ــشــارة  ون�شه:  1433/11/3هــــــ 
ال�شمو امللكي وزير ال�شوؤون البلدية والقروية رقم 
تكون  بــاأن  املت�شمن  1430/2/9هــــــ  وتــاريــخ   8552
الأر�ــض  باإي�شاح موقع  يتعلق  املحاكم فيما  اإفــادة 
داخـــل الــنــطــاق الــعــمــراين اأو خــارجــه عــن طريق 
وذلــك  البلدية  طــريــق  عــن  ولي�ض  املنطقة  اأمـــني 
امل�شاعد لل�شوؤون  الــوزارة  ا�شتف�شار وكيل  رداً على 
 29/137748/18 رقم  بخطابه  املكلف  الق�شائية 

وتاريخ 1429/12/18هـ.
�شمو  بخطاب  جــاء  مــا  على  ملوافقتنا  واإ�ــشــارة 
وتـــاريـــخ  رقــــم 15764  الـــريـــا�ـــض  مــنــطــقــة  اأمـــــني 
1433/7/8هـــ املت�شمن اأن تكون الإفادة للمحاكم 
حجة  طلب  موقع  باإي�شاح  يتعلق  فيما  ال�شرعية 
عن  العمراين  احليز  اأو  النطاق  من  ال�شتحكام 
طريق وكيل الأمني ل�شوؤون بلديات املنطقة نظراً 
املحاكم  مــن  الـــواردة  املعامالت  مــن  الهائل  للكم 
لالأمانة  املوجهة  بال�شتف�شارات  تتعلق  العامة 
مــبــا�ــشــرة، واخــتــ�ــشــاراً لــلــوقــت وعــمــاًل عــلــى راحــة 

املواطنني و�شرعة اإجناز معامالتهم.
على  والتعميم  الطــــالع،  معاليكم  مــن  اآمـــل 
املحاكم باعتماد ما يردها من وكالة اأمانة منطقة 
يتعلق  فيما  املنطقة  بــلــديــات  لــ�ــشــوؤون  الــريــا�ــض 
باإي�شاح موقع طلب حجة ال�شتحكام من النطاق 

اأو احليز العمراين مبنطقة الريا�ض( ا.هـ.
موجبه.  واعتماد  الطــالع  اإليكم  نرغب  لــذا 

واهلل يحفظكم.
وال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

وزير العدل
حممد بن عبدالكرمي العي�سى

تعاميم 



تعاميم 
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الإفراغ با�سم 

هيئة الت�سالت

اأ�ــــــــــشــــــــــدر مــــــــعــــــــايل وزيـــــــــر 
الـــعـــدل تــعــمــيــمــاً قــ�ــشــائــيــاً بــرقــم 
13/ت/4778 وتاريخ 1434/4/3هـ 
يـــقـــ�ـــشـــي بــتــ�ــشــجــيــل الــــعــــقــــارات 
وتقنية  التــ�ــشــالت  هيئة  بــا�ــشــم 
املعلومات، واإليكم ن�ض التعميم: 

»اإحلاقاً لتعميم الوزارة رقم 
1428/2/28هـــــ  يف  13/ت/3072 
املرفق به ن�شخة من تنظيم هيئة 

الت�شالت وتقنية املعلومات.
واإ�شارة اإلى ما ورد من بع�ض 
ال�شتف�شار  حــول  العدل  كتابات 
ــــالإفــــراغ لــ�ــشــالــح  عـــن املـــخـــول ب
الهيئة وت�شجيل العقار هل يكن 
با�شمها اأو با�شم م�شلحة اأمالك 

الدولة.
وبدرا�شة املو�شوع من اجلهة 
املخت�شة على �شوء تنظيم الهيئة 
املـــ�ـــشـــار اإلـــيـــه اأعــــــاله والــالئــحــة 
الــتــنــفــيــذيــة لــنــظــام التـــ�ـــشـــالت 
الــ�ــشــادر بــهــا قــــرار مــعــايل وزيـــر 
الربق والربيد والهاتف بالنيابة 
رقـــم 11 يف 1423/5/17هــــــــ تبني 
با�شمها  ت�شجل  الهيئة  اأمالك  اأن 
لـــكـــونـــهـــا تـــتـــمـــتـــع بــالــ�ــشــخــ�ــشــيــة 
العــتــبــاريــة وال�ــشــتــقــالل املـــايل 
الإدارة  جمــلــ�ــض  وان  والإداري، 
�شراء  يف  ال�شالحية  �شاحب  هو 
العقار، ويجوز اأن يفو�ض املحافظ 
اأو اأي من من�شوبي الهيئة بذلك. 
اأن  باعتبار  بالتفوي�ض  ويكتفى 
الــهــيــئــة مـــن مــوؤ�ــشــ�ــشــات الـــدولـــة 

العامة«.
وزير العدل
حممد بن عبدالكرمي 
العي�سى

بيع الأرا�سي على من يتمكن 
من البناء على اأر�ض حكومية

الــعــدل تعميماً على كــافــة اجلــهــات برقم  اأ�ــشــدر مــعــايل وزيـــر 
13/ت/4870 وتاريخ 1434/3/29هـ يق�شي ببيع الأرا�شي على من 
قيمتها  ودفــع  تقييمها  بعد  اأر�ــض حكومية  على  البناء  يتمكن من 

للبلديات، واإليكم ن�ض التعميم: 
»اإحلاقاً لتعاميم الوزارة رقم 13/ت/4715 يف 1433/9/23هـ املبني 
ال�شامي رقم 5326/م ب يف 1432/8/13هــــ ب�شاأن معاجلة  على الأمــر 
امل�شاكن املقامة بالتعدي على الأرا�شي احلكومية، ورقم 13/ت/2407 
يف  3/ب/38313  رقــم  ال�شامي  الأمـــر  على  املبني  1425/2/16هـــــــ  يف 
بالعقارات  الت�شرف  لئحة  على  باملوافقة  القا�شي  1423/9/24هــــــ 
البلدية، ورقم 70/13/ت يف 1405/4/15هـــ املبني على الأمر ال�شامي 
رقم 2/571 يف 1405/3/26هـــ، ورقم 12/29/ت يف 1396/2/3هـــ ب�شاأن 

قرار الهيئة الق�شائية العليا رقم 186 يف 1395/4/22هـ.
الربقي رقم 7105  الكرمي  ال�شامي  الأمــر  ن�شخة من  تلقينا  فقد 
ال�شوؤون  وزيــر  امللكي  ال�شمو  ل�شاحب  اأ�شله  املوجه  1434/2/25هــــ  يف 
البلدية والقروية ون�شه: - )اطلعنا على برقية �شموكم رقم 55063 
اإلى الأمر 3/ب/38313 بتاريخ  بتاريخ 1433/11/13هـــ امل�شار فيها 
بالعقارات  الت�شرف  لئحة  على  باملوافقة  القا�شي  1423/9/24هــــ 
البلدية التي ت�شمنت يف مادتها )اخلام�شة ع�شرة( اأن ُت�شكل جلنة 
التقدير بقرار من الوزير من ثالثة اأع�شاء ميثلون البلدية ووزارة 
اأحكام  ت�شدر  اأنــه  من  �شموكم  اأو�شحتموه  ومــا  والإمــــارة..  املالية 
�شرعية – بناء على قرار الهيئة الق�شائية العليا رقم )186( بتاريخ 
1395/4/22هـ ببيع الأرا�شي على من يتمكن من البناء على اأر�ض 
حكومية، وتت�شمن هذه الأحكام ان على البلدية ا�شتح�شال القيمة 
الأمر  ان  كما  ال�شكن،  عليها  املقام  الأر�ــض  له مبلكية  املحكوم  من 
متكن  من  على  البيع  يت�شمن  1405/3/26هـــــ  بتاريخ  571/م  رقــم 
من اإقامة �شكن له على اأر�ض حكومية ومل يكن له �شكن �شواه، وما 
تراه الوزارة من اأن تقوم جلنة التقدير املن�شو�ض عليها يف لئحة 
الت�شرف يف العقارات البلدية بتقدير قيمة الأرا�شي املحكوم بدفع 
قيمها للبلديات، وكذلك الأرا�شي التي تباع مبوجب الأمر ال�شامي 
�شموكم  وطــلــب  اإلــيــه..  امل�شار  1405/3/26هـــــــ  بتاريخ  571/م  رقــم 

التوجيه حيال ذلك.
ونخربكم مبوافقتنا على ما راأته الوزارة بهذا ال�شاأن.. فاأكملوا ما 

يلزم مبوجبه«ا.هـ.
لذا نرغب اإليكم الطالع واعتماد موجبه. واهلل يحفظكم.

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

وتاريخ  13/ت/4883  برقم  ق�شائياً  تعميماً  العدل  وزيــر  معايل  اأ�ــشــدر 
1434/4/7هــــــــــ يــقــ�ــشــي بــالــرتيــث يف الـــبـــت يف متــلــك الأرا�ــــشــــي الــزراعــيــة 

للخليجيني. ويبقى احلال يف ال�شكن وال�شتثمار، واإليكم ن�ض التعميم:
املبني على  الــوزارة رقم 13/ت/4292 يف 1432/6/28هــــ  لتعميم  »اإحلاقاً 
على  بامل�شادقة  ال�شادر  1432/4/3هـــــ  يف  م/22  رقــم  الكرمي  امللكي  املر�شوم 
مبجل�ض  الأعــ�ــشــاء  الـــدول  يف  للعقار  املجل�ض  دول  مــواطــنــي  متلك  تنظيم 

التعاون لغر�ض ال�شكن وال�شتثمار.
فقد تلقينا المر ال�شامي الكرمي الربقي رقم 11528 يف 1434/3/25هـــ 
1433/9/23هــــ  وتاريخ   33/377088 رقم  معاليكم  كتاب  اإلــى  )ن�شري  ون�شه: 
ب�شاأن طلب عدد من كتابات العدل التوجيه حول تقدم بع�ض مواطني دول 
جمل�ض التعاون لدول اخلليج العربية للتملك ب�شفتهم الطبيعية للعقارات 
ا�شتثمارية،  اأو  جتــاريــة،  مواقع  تعترب  ملواقع  اأو  ال�ــشــرتاحــات،  اأو  الزراعية، 
الــ�ــشــادرة  التنظيم  بــان  وا�شت�شكالهم  فــقــط،  �شكني  ا�شتخدام  ذات  ولي�شت 
للعقارات  الأفـــراد  على متلك  فيه  ين�ض  املجل�ض مل  دول  يف متلك مواطني 
وما  ال�شكن،  و�شف  عليه  ينطبق  ل  الــذي  العقار  متلك  وكــذلــك  الــزراعــيــة، 

اأو�شحتموه بهذا ال�شاأن.
وحيث اطلعنا على كتاب معايل الأمني العام ملجل�ض الوزراء رقم 519 وتاريخ 
1434/3/9هـــ املت�شمن اأن هيئة اخلــرباء مبجل�ض الــوزراء در�شت هذا املو�شوع 
مب�شاركة مندوبني من اجلهات ذات العالقة واأعد املجتمعون املح�شر رقم )37( 
اأن  املالية من  وزارة  اأو�شحه مندوب  اإلــى ما  امل�شار فيه  وتاريخ 1434/1/28هــــ 
لأحكام  �شاملة  مراجعة  باإجراء  حالياً  تقوم  والقت�شادي  املايل  التعاون  جلنة 
تنظيم متلك مواطني دول املجل�ض للعقار يف الدول الأع�شاء مبجل�ض التعاون 
املالية  وزارة  به  تقوم  ما  اأن  املجتمعون  يــرى  لــذا  وال�شتثمار،  ال�شكن  لغر�ض 
بو�شفها اجلهة املمثلة للمملكة يف اجتماعات جلنة التعاون املايل والقت�شادي 
من درا�شة ملدى اإمكانية ت�شمني الأحكام املتعلقة بتملك مواطني دول املجل�ض 
يف  التملك  حظر  يف  احلــق  الأعــ�ــشــاء  الـــدول  مبوجبها  متنح  ن�شو�شاً  للعقار 
التعاون  جمل�ض  اإطـــار  يف  الحــكــام  تلك  بحث  عند  معينة  اأرا�ــشــي  اأو  مناطق 
اإجــراء يف �شاأنه،  اأي  لدول اخلليج العربية، يعد كافياً ول يتطلب الأمــر اتخاذ 
وتو�شيتهم النظر يف توجيه وزارة العدل للتعميم على كتابات العدل بالرتيث 
يف البت يف طلبات متلك الأرا�شي الزراعية، اإلى اأن يتم اعتماد ما تنتهي اإليه 
اجتماعات جلنة التعاون املايل والقت�شادي يف �شاأن اأحكام متلك مواطني دول 
املجل�ض للعقار يف الدول الأع�شاء مبجل�ض التعاون لغر�ض ال�شكن وال�شتثمار، 
وما اأو�شحه معاليه من اأن اللجنة العامة ملجل�ض الوزراء راأت املوافقة على ما 

تو�شلت اإليه اللجنة املكونة يف هيئة اخلرباء يف حم�شرها �شالف الذكر.
بهذا  الـــوزراء  ملجل�ض  العامة  اللجنة  راأتـــه  مــا  على  مبوافقتنا  نخربكم 

ال�شاأن.. فاكملوا ما يلزم مبوجه«ا.هـ.
وزير العدل
حممد بن عبدالكرمي العي�سى

التوقف عن التعديل 
بالقلم والرفع للوزارة 
على اأي �سك و�سجله 
�سادر بالنظام الآيل

تعميماً  العدل  وزير  اأ�شدر معايل 
وتــاريــخ  13/ت/4901  بــرقــم  ق�شائياً 
على  بالعر�ض  يق�شي  1434/4/21هـــــ 
الــــــوزارة عــنــد احلـــاجـــة اإلــــى الــتــعــديــل 
بــالــقــلــم عــلــى الــ�ــشــكــوك و�ــشــجــالتــهــا 
واإلــيــكــم  الآيل،  بــالــنــظــام  امل�شتخرجة 

ن�ض التعميم:
الـــــوزارة رقــم  اإلـــى تعميم  »اإ�ـــشـــارة 
1433/7/14هــــــــــــــــ  يف  13/ت/4640 
م�شدر  الــعــدل  كــاتــب  مــنــح  املت�شمن 
الـــوكـــالـــة خــا�ــشــيــة الــتــعــديــل يف ا�ــشــم 
وبــيــانــات املــوكــل والــوكــيــل لــيــوم واحــد 
بكتابات  الـــوكـــالت  بــرنــامــج  يف  فــقــط 

العدل.
واإ�ـــشـــارة اإلـــى مــا ورد لـــلـــوزارة من 
باليد  تعديل  وجــود  حول  ا�شتف�شارات 
وكــالت  على  الــعــدل  كتابات  بع�ض  يف 

و�شجالت �شادرة بالنظام الآيل.
بالطريقة  التعديل  يف  ملــا  ونــظــراً 
ــــى هــــــــذه الـــ�ـــشـــكـــوك  الــــــيــــــدويــــــة عــــل
امل�شتخرجة بالنظام من عدم مطابقة 
بيانات  مــن  هــو حمــفــوظ  ملــا  التعديل 
يعتمد  لــذا  الآيل.  احلا�شب  بربنامج 
الــتــوقــف عـــن الــتــعــديــل بــالــقــلــم على 
بــالــنــظــام  �ـــشـــادر  �ــشــجــل  اأو  �ــشــك  اأي 
وعــنــد احلــاجــة اإلـــى الــتــعــديــل فيكون 
لذلك  املنظمة  الإجـــراءات  با�شتخدام 
تعديل  اأي  وجــود  حــال  ويف  النظام  يف 
من هذا النوع على اأي �شك فعلى من 
ما  للوزارة لتخاذ  رفعه  عليه  يعر�ض 

يلزم ب�شاأنه.
واهلل  والعمل مبوجبه..  لالطالع 

يحفظكم.
وزير العدل
حممد بن عبدالكرمي العي�سى
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تطبيق عقوبات تهريب املخدرات وامل�سكرات 
يف نظام اجلمارك اخلليجي املوحد

13/ت/4890  بــرقــم  قــ�ــشــائــيــاً  تعميماً  الــعــدل  وزيــــر  مــعــايل  اأ�ـــشـــدر 
وتاريخ 1434/4/14هـــ يق�شي باعتماد تطبيق عقوبات تهريب املخدرات 

وامل�شكرات يف نظام اجلمارك اخلليجي املوحد. واإليكم ن�ض التعميم:
»فقد تلقينا ن�شخة من برقية معايل رئي�ض الديوان امللكي وال�شكرتري 
املوجه  1434/4/6هـــــ  12796 يف  رقــم  ال�شريفني  اخلا�ض خلــادم احلرمني 
اأ�شلها ل�شاحب ال�شمو امللكي وزير الداخلية ون�شها: )اأبعث ل�شموكم �شورة 
من كتاب معايل الأمني العام ملجل�ض الوزراء رقم 727 بتاريخ 1434/4/2هـ 
اإلى كتاب وزارة املالية رقم 1/�ــض/4697 بتاريخ 1429/5/30هـــ  امل�شار فيه 
ب�شاأن ق�شايا تهريب املخدرات وامل�شكرات التي ت�شدر فيها اأحكام ق�شائي 
قبل  مــن  جمـــدداً  نظرها  نظامية  ومـــدى  ال�شرعية  املــحــاكــم  مــن  نهائية 
اللجان اجلمركية.. وما اأو�شحه معاليه من اأن جمل�ض الوزراء اّطلع على 
هذا املو�شوع خالل جل�شته املنعقدة بتاريخ 1434/4/1هـــ ونظر يف قراري 
جمل�ض ال�شورى رقم )7/16( بتاريخ 1431/3/29هـ، ورقم )36/86( بتاريخ 
الــوزراء  اخلــرباء مبجل�ض  املعدة يف هيئة  املحا�شر  وعلى  1433/6/30هـــــ، 
1432/6/29هــــ،  بتاريخ   )280( رقم  املح�شران  بينها  ومن  املو�شوع  ب�شاأن 

ورقم )505( بتاريخ 1433/9/23هـ، وانتهى املجل�ض اإلى ما يلي:
)املرفق �شورة منه(  بتاريخ 1434/4/1هــــ  قــراره رقم )94(  1-اتخذ 
ب�شاأن تطبيق العقوبات املقررة يف نظام )قانون( اجلمارك املوّحد لدول 
جمل�ض التعاون لدول اخلليج العربية املتعّلقة بق�شايا تهريب املخدرات 
يف  الــوارد  للتف�شيل  وفقاً  وذلــك  اجلزائية،  املحكمة  قبل  من  وامل�شكرات 

القرار.
2-فيما يتعلق مبا اأبداه مندوبو وزارة الداخلية وهيئة التحقيق 
اإ�شافة  منا�شبة  مــن  اإليهما  امل�شار  املح�شرين  يف  الــعــام  والدعــــاء 
كانت  فـــاإن  الــنــقــل،  و�شيلة  )واإذا حــكــم مبــ�ــشــادرة  الآتـــيـــة:  الــعــبــارة 
اإلــى  فت�شلم  املــخــدرات  مكافحة  مــن  اإخــبــاريــة  على  بناء  م�شبوطة 
اإدارة مكافحة املخدرات( اإلى البند )ثالثا( من القرار �شالف الذكر، 
فقد راأى املجل�ض املوقر انه ميكن الرفع عن ذلك م�شتقباًل ب�شفة 

ر�شمية اإذا رئى �شرورة لذلك.
1434/4/6هــــ  بتاريخ  )م/14(  رقــم  امللكي  املر�شوم  �شدر  وحيث 
)املرفق �شورة منه( بامل�شادقة على ما ورد يف قرار جمل�ض الوزراء امل�شار 
اإليه، كما متت املوافقة الكرمية على ما راآه جمل�ض الوزراء بهذا ال�شاأن. 

فاأرجو التكّرم بتوجيه اجلهة املخت�شة لإكمال الالزم مبوجبه(ا.هـ.
لذا نرغب اإليكم الطالع واعتماد موجبه، وجتدون برفقه ن�شخة من 

قرار جمل�ض الوزراء واملر�شوم امللكي امل�شار اإليهما اأعاله واهلل يحفظكم.

وزير العدل
حممد بن عبدالكرمي العي�سى

حول اإكمال الن�ساب يف 
نظر بع�ض الق�سايا 

الـــعـــدل تعميماً  وزيــــر  مــعــايل  اأ�ـــشـــدر 
ق�شائياً برقم 13/ت/4882 يف 1434/4/7هـ 
لالإ�شناد  الـــوزارة  لوكالة  بالكتابة  يق�شي 
الق�شائي حول معاجلة اإكمال الن�شاب يف 
نظر بع�ض الق�شايا، واإليكم ن�ض التعميم:
املـــــادة )129( مـــن نــظــام  اإلــــى  »اإ�ــــشــــارة 
الإجـــــراءات اجلــزائــيــة واإلـــى املـــادة )189( 
ولئحتها  ال�شرعية  املــرافــعــات  نــظــام  مــن 
يرد  ملــا  ونــظــراً   )1/189( رقــم  التنفيذية 
لــلــوزارة من عــدد من املحاكم حــول طلب 
نــــدب او انــــتــــداب بــعــ�ــض الــقــ�ــشــاة وذلـــك 
الق�شايا  بع�ض  نظر  يف  الن�شاب  لإكــمــال 
اأو تـــعـــذر الإجــــمــــاع عــلــى احلـــكـــم بــالــقــتــل 
وكذلك  الق�شية  ناظري  قبل  من  تعزيراً 
بناًء  الق�شية  ناظري  اأحد  �شخو�ض  طلب 
اأو  على قرار ملحوظة من املحكمة العليا 

حمكمة ال�شتئناف.
ونـــظـــراً ملــا لــوحــظ مــن تــاأخــر و�ــشــول 
هذه املعامالت للوزارة وذلك ب�شبب بعثها 

ابتداًء جلهات غري خمت�شة.
للعمل  وتنظيماً  لالإجراءات  وتوحيداً 
مبـــا يــكــفــل �ــشــرعــة اإجـــابـــة هـــذه الــطــلــبــات 
وكالة  اإلــى  مبا�شرة  الكتابة  اإليكم  نرغب 
الق�شائي حول  لالإ�شناد  امل�شاعدة  الــوزارة 

ما ذكر مع مراعاة ما يلي:
1-اإيــــ�ــــشــــاح ا�ـــشـــم الــقــا�ــشــي املــطــلــوب 
�شخو�شه للمحكمة اأو تكليفه وذلك بذكر 

ا�شمه كاماًل واجلهة التي يعمل بها.
2-بعث ن�شخة من قرار املحكمة العليا 
املــتــ�ــشــمــن طلب  ال�ــشــتــئــنــاف  اأو حمــكــمــة 

�شخو�ض القا�شي.
3-يف حــالــة �ــشــدور قـــرار مــن حمكمة 
ال�شتئناف بطلب تكليف ناظري الق�شية 
بالإجابة على امللحوظات ومنهم من انتقل 
من املحكمة فعلى املحكمة الكتابة ملحكمة 
القا�شي  نظر  حــول  للتوجيه  ال�شتئناف 

املنقول اأو خلفه للملحوظات«.
  وزير العدل
حممد بن عبدالكرمي العي�سى
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املوافقة على نظام 
التنفيذ وبدء 
العمل مبوجبه

اأ�ـــشـــدر مــعــايل وزيـــر الــعــدل 
تـــعـــمـــيـــمـــاً عـــلـــى كــــافــــة اجلـــهـــات 
وتــــاريــــخ  13/ت/4891  بــــرقــــم 
يق�شي  والــــذي  1434/4/17هـــــــــ 
التنفيذ  نــظــام  عــلــى  بــاملــوافــقــة 
وبــــدء الــعــمــل مبــوجــبــه اعــتــبــاراً 
من 1434/4/18هـــ، واإليكم ن�ض 

التعميم:
»اإحلاقاً لتعميم الوزارة رقم 
1433/9/10هـــــ  يف  13/ت/4687 
املبني على املر�شوم امللكي الكرمي 
1433/8/13هــــــــ  يف  )م/53  رقـــم 
الــ�ــشــادر بــاملــ�ــشــادقــة عــلــى قـــرار 
يف   )261( رقــم  الــــوزراء  جمل�ض 
1433/8/12هـ القا�شي باملوافقة 

على نظام التنفيذ.
الثامنة  املـــادة  ن�شت  وحــيــث 
بهذا  يعمل  اأن  على  والت�شعون 
النظام بعد م�شي مائة وثمانني 
يـــــومـــــاً مـــــن تـــــاريـــــخ نــــ�ــــشــــره يف 

اجلريدة الر�شمية.
ونــظــراً اإلـــى اأنـــه قــد مت ن�شر 
هذا النظام يف جريدة ام القرى 
يف عددها رقم 4425 ال�شارة يوم 
1433/10/13هــــ  بتاريخ  اجلمعة 
فـــــاإن  2012/8/31م  املـــــوافـــــق 
الــعــمــل بــه �ــشــوف يــبــداأ مب�شيئة 
اهلل تــعــالــى اعـــتـــبـــاراً مـــن تــاريــخ 

1434/4/18هـ.
لـــذا نــرغــب اإلــيــكــم الطـــالع 
واهلل  مبــــــوجــــــبــــــه.  والــــــعــــــمــــــل 

يحفظكم.
وزير العدل
حممد بن عبدالكرمي 
العي�سى

�سوابط طرح امل�ساهمات العقارية

اأ�شدر معايل وزير العدل تعميماً ق�شائياً برقم 13/ت/4880 وتاريخ 
1434/4/6هـ يق�شي باعتماد �شوابط طرح امل�شاهمات العقارية، واإليكم 

ن�ض التعميم:
1433/4/27هــــــــ  يف  13/ت/4566  رقـــم  الــــــوزارة  لــتــعــامــيــم  »اإحلــــاقــــاً 
ب�شاأن  العدل  وكتابات  التنفيذ  الإجــراءات بني ق�شاة  توحيد  بخ�شو�ض 
�شكوك امل�شاهمات العقارية، ورقم 13/ت/4378 يف 1432/10/14هـ املبني 
على قرار جمل�ض الــوزراء رقم 274 يف 1432/9/15هـــ ب�شاأن تنظيم اآلية 
ورقم  العقارية،  بامل�شاهمات  املتعلقة  الق�شايا  والتنفيذ يف  البت  ل�شرعة 
رقم  الــــوزراء  جمل�ض  قــرار  على  املبني  1430/4/22هــــــ  يف  13/ت/3617 
اآلية عمل جلنة امل�شاهمات  48 يف 1430/2/14هـــ القا�شي باملوافقة على 
العقارية، ورقم 13/ت/2738 يف 1426/9/15هـــ املبني على قرار جمل�ض 
ال�شوابط  على  باملوافقة  القا�شي  1426/8/22هـــــ  يف   220 رقــم  الـــوزراء 

املتعلقة بطرح امل�شاهمات العقارية.
هذه  من  املخت�شني  بني  املنعقدة  العمل  ور�شة  حم�شر  على  وبــنــاًء 
التنفيذ  ق�شاة  عالقة  ترتيب  حــول  وال�شناعة  التجارة  ووزارة  الـــوزارة 

باآلية عمل جلنة امل�شاهمات العقارية وتو�شلت فيه اإلى ما يلي:
1-تقوم اللجنة بتزويد قا�شي التنفيذ بن�شخة من قرار البيع واملوعد 
للبيع وذلك حل�شور من ميثله على اأن يكون قبل موعد البيع بثالثني 
يوماً، على اأن يقوم قا�شي التنفيذ بالرد مبا لديه خالل مدة اأ�شبوعني.

2-ل يتم اإعــالن اللجنة عن البيع اإل بعد ورود اجلــواب من قا�شي 
التنفيذ اأو انق�شاء املدة املحددة للرد.

3-يف حالة عدم ح�شور ماأمور التنفيذ ُي�شعر القا�شي بذلك يف حينه 
وتقوم اللجنة باإجراء البيع دون ح�شور ماأمور التنفيذ اأو من ميثله.

4-تكون اإجراءات البيع وفق البند اخلام�ض من قرار جمل�ض الوزراء 
رقم 48 يف 1430/2/14هـ، وذلك بالبيع املبا�شر اأو البيع باملزاد العلني.

البيع،  حم�شر  على  اللجنة  ميثل  من  مع  التنفيذ  ماأمور  5-يوقع 
وحتيل اللجنة اإلى قا�شي التنفيذ الدرا�شة املعدة من اللجنة مت�شمنة 

قرار وحم�شر البيع وجميع امل�شتندات املوؤيدة لذلك.
وفقاً  العقار  اإفــراغ  ويكون  البيع  اإجـــراءات  التنفيذ  قا�شي  6-يكمل 

لتعميم معايل وزير العدل رقم 13/ت/4566 يف 1433/4/27هـ.
7-يف حال عدم وجود اأ�شل �شك العقار لدى اللجنة فيتم خماطبة 
قا�شي التنفيذ قبل اإ�شدار قرار البيع لطلب ن�شخة خطية معتمدة من 

�شجله«.. لالطالع والعمل مبوجبه. واهلل يحفظكم.
وزير العدل
حممد بن عبدالكرمي العي�سى


