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الرتتيب لإن�ساء نظام حل�سر ملكيات امل�ساكن 

جمل�س  قــرار  على  املبني  1433/8/3هـــــ  وتاريخ  13/ت/4650  برقم  العدل  وزيــر  معايل  تعميم  �شدر 
الوزراء برقم 205 يف 1433/6/30هـ ب�شاأن اعتماد الرتتيب لإن�شاء وتطوير نظام حل�شر ملكيات امل�شاكن، 
واإليكم ن�س التعميم: »اإحلاقاً لتعميم الوزارة رقم 13/ت/1952 يف 1423/2/28هـــ ب�شاأن نظام الت�شجيل 
العيني للعقار. وتعميم الوزارة رقم 13/ت/2859 يف 1427/3/25هـــ املبني على قرار جمل�س الوزراء رقم 

)40( يف 1427/2/27هـ القا�شي باملوافقة على �شوابط تطبيق التعامالت الإلكرتونية احلكومية.
فقد تلقينا ن�شخة من برقية معايل رئي�س الديوان امللكي وال�شكرتري اخلا�س خلادم احلرمني ال�شريفني 
رقم 32911 يف 1433/7/9هـــ املت�شمنة اأنه متت املوافقة الكرمية على قرار جمل�س الوزراء رقم )205( يف 

1433/6/30هـ ال�شادر ب�شاأن اإن�شاء وتطوير نظام حل�شر ملكيات امل�شاكن، وفقاً للرتتيب الوارد يف القرار.
لذا نرغب اإليكم الطالع واعتماد موجبه، وجتدون برفقه ن�شخة من قرار جمل�س الوزراء امل�شار اإليه 

اأعاله. واهلل يحفظكم.
وزير العدل
حممد بن عبدالكرمي العي�سى

اإن جمل�س الوزراء
ديــوان  مــن  الــــواردة  املعاملة  الطـــالع على  بعد 
وتــاريــخ  21649/ب  بــرقــم  الـــــوزراء  جمل�س  رئــا�ــشــة 
ال�شمو  امل�شتملة على خطاب �شاحب  1431/5/4هــــ، 
 19066 رقم  والقروية  البلدية  ال�شوؤون  وزير  امللكي 
وتاريخ 1431/4/8هـ، يف �شاأن تطوير نظام معلومات 

متكاملة يح�شر جميع ملكيات امل�شاكن يف اململكة.
بــعــد الطــــــالع عــلــى نـــظـــام الــتــ�ــشــجــيــل الــعــيــنــي 
وتاريخ  )م/6(  رقم  امللكي  باملر�شوم  ال�شادر  للعقار، 
1423/2/11هـــــــ. وبــعــد الطـــالع على قـــرار جمل�س 

الوزراء ر قم )40( وتاريخ 1427/2/27هـ.
وبعد الطالع على املحا�شر رقم )451( وتاريخ 
1431/11/2هـ، ورقم )546( وتاريخ 1432/12/24هـ، 
ورقم )234( وتاريخ 1433/4/17هــــ، املعدة يف هيئة 
ـــــــوزراء. وبــعــد الطـــــالع على  اخلـــــراء مبــجــلــ�ــس ال
 )397( رقم  الــوزراء  ملجل�س  العامة  اللجنة  تو�شية 

وتاريخ 1433/5/3هـ. يقرر ما يلي:
ما  والــقــرويــة  البلدية  الــ�ــشــوؤون  وزارة  1-تتولى 

يلي:
اأ-اإن�شاء وتطوير نظام حل�شر ملكيات امل�شاكن يف 
اإطار ما ن�شت عليه الفقرة )1( من املادة )التا�شعة( 
من نظام الت�شجيل العيني للعقار، وذلك خالل �شنة 

من تاريخ �شدور هذا القرار.
ب- ربط هذا النظام باأنظمة املعلومات القائمة 
بــوزارة  الوطني  املعلومات  ومركز  الــعــدل،  وزارة  يف 
وما  امل�شاكن  بيانات ملكيات  تكون  الداخلية، بحيث 

اجلهتني  لهاتني  متاحة  تعديالت  من  عليها  يطراأ 
ب�شكل اآين وحمدث، وقابلة للتخزين لديهما.

اإلــكــرتونــيــاً  امل�شاكن  ملكية  بــيــانــات  – اإتــاحــة  ج 
لــلــجــهــات احلــكــومــيــة الأخـــــــرى بــحــ�ــشــب حــاجــتــهــا 

للمعلومة.
مبا  النظام  هــذا  تزويد  العدل  وزارة  تتولى   -2
عليها  يطراأ  وما  امل�شاكن  مللكيات  بيانات  من  لديها 

من تعديالت.
ــــوزارة  3- يــتــولــى مــركــز املــعــلــومــات الــوطــنــي ب
امل�شاكن  مالكي  ببيانات  الــنــظــام  تــزويــد  الــداخــلــيــة 

الالزمة لهذا النظام.
4- يــتــولــى بــرنــامــج الــتــعــامــالت الإلــكــرتونــيــة 
وزارة  املطلوب بني  الربط  »ي�شر« عملية  احلكومية 
ووزارة  العدل،  ووزارة  والقروية،  البلدية  ال�شوؤون 
الــداخــلــيــة مــن خـــالل الــ�ــشــبــكــة احلــكــومــيــة الآمــنــة 
وقناة التكامل احلكومية، مبا ي�شمن تكامل قواعد 
الــبــيــانــات لـــدى كـــل هـــذه اجلـــهـــات، وتــ�ــشــهــيــل ربــط 
من  لتتمكن  بالنظام  الأخــــرى  امل�شتفيدة  اجلــهــات 
ال�شتفادة من بياناته والو�شول اإلى املعلومات التي 
الــوزراء  لقرار جمل�س  وفقاً  تتطلبها طبيعة عملها 

رقم )40( وتاريخ 1427/2/27هـ.
الــداخــلــيــة،  وزارة  مـــن:  عــمــل  فــريــق  ت�شكيل   -5
العدل،  ووزارة  والقروية،  البلدية  ال�شوؤون  ووزارة 
ووزارة الإ�شكان، ووزارة الت�شالت وتقنية املعلومات 
ي�شر(،  احلكومية  الإلكرتونية  التعامالت  )برنامج 

وذلك ملتابعة تنفيذ هذا القرار.
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التعدي��ل عل��ى ال�س��ك 
املكتوب باليد 

اأ�شدر معايل وزير العدل تعميماً 
اإدارياً على كافة كتابات العدل برقم 
1434/6/3هـــــ  وتــاريــخ  13/ت/4932 
يق�شي باإحلاق التعديل على ال�شبط 
 30 للمادة  وفقاً  وت�شجيله  وال�شك 
من الالئحة التنفيذية لخت�شا�س 
التعميم:  ن�س  واإليكم  العدل،  كتاب 
»اإحلــــــاقــــــاً لــتــعــمــيــم الــــــــــوزارة رقـــم 
1433/10/15هــــــــــ  يف  13/ت/4728 
بال�ضبوط  العمل  اإي��ق��اف  املت�ضمن 
يتم  التي  العدل  كتابات  يف  اليدوية 
ال�شامل  النظام  برنامج  يف  اإدخالها 

لأعمال كتابات العدل.
الــوزارة رقم  اإلى تعميم  واإ�شارة 
1434/4/21هـــــــــــ  يف  13/ت/4901 
حول التوقف عن اإجراء اأي تعديل 
�شادر  �شجل  اأو  �شك  على  بالقلم 

بالنظام برنامج احلا�شب الآيل.
لـــلـــوزارة  اإلـــــى مـــا ورد  واإ�ــــشــــارة 
مــن بع�س كــتــابــات الــعــدل حــول ما 
يـــرد مــن طــلــبــات تــعــديــل مــن جهة 
الــيــدويــة  الــ�ــشــكــوك  عــلــى  خمت�شة 
الـــتـــي مل يـــتـــم اإدخــــالــــهــــا بــالــنــظــام 
يتخذ  الـــذي  الإجــــراء  واأن  ال�شامل 
الــيــدوي  �شبطها  عــلــى  يهم�س  اأن 
ويلحق بال�شك وال�شجل واأنه يتعذر 
ال��ن��ظ��ام م��ا مل ت�ضتوف  اإدخ��ال��ه��ا يف 

هذه النواق�س يف بيانات ال�شك.
ونظراً ملا ذكر فاإنه يف حالة ورود 
مــعــامــلــة مـــن جــهــة ر�ــشــمــيــة بطلب 
الــتــعــديــل عــلــى �ــشــك يـــــدوي فـــاإن 
الإجراء الذي يتخذ هو اإحلاق ذلك 
ال�شك  على  به  وال�شرح  �شبطه  يف 
و�شجله وفقاً ملا ت�شمنته املادة )30( 
من الالئحة التنفيذية لخت�شا�س 

كتاب العدل.
وزير العدل
حممد بن عبدالكرمي العي�سى

الكتفاء بخطابات ال�سندوق العقاري عند فك 
الرهن دون احلاجة لوثيقة الرهن

وتاريـــخ  13/ت/4836  برقـــم  العـــدل  وزيـــر  معـــايل  تعميـــم  �شـــدر 
1434/2/30هــــ املت�شمـــن الكتفـــاء بخطـــاب ال�شنـــدوق العقـــاري عنـــد فك 

الرهن دون احلاجة لوثيقة الرهن بناًء على طلبه، واإليكم ن�س التعميم:
»اإ�شـــارة اإلـــى تعميـــم الـــوزارة رقـــم 13/ت/1194 يف 1419/5/15هــــ ب�شاأن 
اعتماد وطباعة منوذج �شبط الرهن رق )ك/11( بدًل من النموذج القدمي 
رقـــم )ك/1/3( وا�شتخدامـــه يف �شبـــط رهـــون �شنـــدوق التنميـــة العقاريـــة 
وتزويد اجلهات التي تقدم القرو�س ب�شورة طبق الأ�شل من �شبط الرهن 

يف حال طلبها ذلك.
فقد ورد للوزارة كتاب معايل وزير الإ�شكان رئي�س جمل�س اإدارة �شندوق 
التنميـــة العقارية رقـــم 34701/311 يف 1434/1/4هـ املت�شمن طلب معاليه 
الكتفـــاء مبـــا ي�شدر للمحاكم وكتابات العدل من خطابات فك الرهن دون 
احلاجـــة اإلـــى اإرفـــاق وثائق الرهن حيـــث �شبق اعتماد منـــوذج �شبط الرهن 

رقم )ك/11( امل�شار اإليه.
وبنـــاًء علـــى ما ذكر وحيث اإن هذه الوثائق ال�شـــادرة قبل النموذج امل�شار 

اإليه هي لأجل حفظ حق ال�شندوق.
وحيـــث اإن ال�شندوق راأى الكتفاء باخلطابـــات ال�شادرة منه، لذا يكتفي 
بال�شرح على ال�شك و�شجله و�شجل الوثيقة دون احلاجة اإلى طلب الوثيقة.
وزير العدل
حممد بن عبدالكرمي العي�سى

ل فح�ص ملن يرجع ملطلقته

اأ�شدر معايل وزير العدل تعميماً اإدارياً يق�شي على عدم املطالبة 
يف  جديد  بعقد  مطلقته  اإلــى  الــرجــوع  يرغب  ملــن  الطبي  بالفح�س 
وتاريخ  13/ت/4164  برقم  تعميمه  وجرى  بينهما.  ذرية  وجود  ظل 

1433/8/7هـ، واإليكم ن�س التعميم:
لل�شوؤون  ال�شحة  وزارة  وكــيــل  �ــشــعــادة  كــتــاب  لـــلـــوزارة  ورد  »فــقــد 
التنفيذية رقم 64/348495 يف 1433/1/5هـ مت�شمناً موافقة معايل 
ووزارة  العدل  وزارة  من  املكونة  اللجنة  تو�شية  على  ال�شحة  وزيــر 
اإلى  الــرجــوع  يرغب  ملن  الطبي  بالفح�س  املطالبة  عــدم  يف  ال�شحة 

مطلقته بعقد جديد يف ظل وجود ذرية بينهما.
لذا نرغب اإليكم اإبالغ املاأذونني التابعني للمحكمة يف عدم مطالبة 
من يرغب الرجوع اإلى زوجته بعقد جديد بالفح�س الطبي ما قبل 

الزواج يف ظل وجود ذرية بينهما وفقاً ملا اأ�شري اإليه واهلل يحفظكم.

وزير العدل
حممد بن عبدالكرمي العي�سى
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تطبيق نظام الت�سجيل العيني
 للعقار �سمال الريا�ص

�شدر تعميم معايل وزير العدل برقم 13/ت/4850 يف 1434/3/3هـ 
الريا�ـــس  �شمـــال  للعقـــار  العينـــي  الت�شجيـــل  نظـــام  تطبيـــق  املت�شمـــن 

باملخطط رقم 3482، واإليكم ن�س التعميم:
»بنـــاًء على املادة اخلام�شة ع�شرة من نظـــام الت�شجيل العيني للعقار 
التـــي تن�ـــس علـــى اأن وزير العدل ي�شـــدر بعد التفاق مـــع وزير ال�شوؤون 
البلديـــة والقرويـــة قـــراراً بتحديـــد املنطقـــة العقاريـــة التـــي يبـــداأ فيها 

تطبيق النظام.
جتـــدون برفقـــه ن�شخـــة مـــن قرارنـــا رقـــم 2462 يف 1434/2/16هــــ، 
املت�شمـــن تطبيـــق نظـــام الت�شجيـــل العيني للعقـــار يف املنطقـــة العقارية 
املخطـــط رقـــم )3482( �شمـــال مدينـــة الريا�س وفق احلـــدود والأطوال 

املذكورة بالقرار.
لـــذا نرغـــب اإليكم الطـــالع واعتماد موجبه واإبالغـــه ملن يلزم واهلل 

يحفظكم.
وزير العدل
حممد بن عبدالكرمي العي�سى

قرار رقم )2462( وتاريخ 1434/2/2هـ
احلمد هلل وحده وال�شالة وال�شالم على من ل نبي بعده وبعد:

فاإن وزير العدل:
بنـــاًء علـــى املادة اخلام�شـــة ع�شرة من نظام الت�شجيـــل العيني للعقار 
والتـــي تن�ـــس عل ان وزير العـــدل ي�شدر بعد التفاق مـــع وزير ال�شوؤون 
البلديـــة والقرويـــة قـــراراً بتحديـــد املنطقـــة العقاريـــة التـــي يبـــداأ فيها 
تطبيـــق النظام، وبنـــاًء على خطاب �شاحب ال�شمو امللكـــي وزير ال�شوؤون 
البلدية والقروية رقم )16796( وتاريخ 1433/3/28هـ املت�شمن اقرتاح 
تطبيـــق النظـــام علـــى املخطـــط رقـــم )3482( �شمـــال مدينـــة الريا�ـــس 
وبنـــاًء علـــى حم�شـــر جلنـــة الت�شجيل العينـــي للعقار رقـــم )26( وتاريخ 
1433/4/6هــــ املت�شمن اقرتاح تطبيق نظام الت�شجيل العيني للعقار يف 

املنطقة املحددة اأدناه، يقرر ما يلي:
اأوًل: تطبيق نظام الت�شجيل العيني للعقار يف املنطقة العقارية املخطط 

رقم )3482( �شمال مدينة الريا�س وفقاً للحدود والأطوال التالية:
�شماًل/ �شارع بعر�س 40م يليه املخطط رقم 3483 بطول 773.65 مرت.

جنوباً: �شارع بعر�س 60م يليه املخطط رقم 3424، بطول 1438.46مرت. 
�شرقاً/ �شارع بعر�س 60م يليه حرم خط اأعمدة كهرباء، بطول 1230.42 مرت. 

غرباً: �شارع بعر�س 20م يليه املخطط رقم 3483، بطول 1040.80 مرت.
ثانياً: يبلغ هذا القرار للقا�ضي امل�ضرف على القيد الأول يف املحكمة 

العامة بالريا�س ومن يلزم لإنفاذه وباهلل التوفيق.
وزير العدل
حممد بن عبدالكرمي العي�سى

العمل فيما على 
املحامي من واجبات 

وما له من حقوق
العـــدل  وزيـــر  معـــايل  اأ�شـــدر 
تعميماً ق�شائياً برقم 13/ت/4706 
يق�شـــي  1433/9/17هــــ  وتاريـــخ 
بالعمل مبا ت�شمنـــه نظام املحاماة 
علـــى  فيمـــا  التنفيذيـــة  ولئحتـــه 
املحامـــي مـــن واجبـــات ومـــا له من 

حقوق، واإليكم ن�س التعميم: 
»اإ�شارة اإلـــى تعميم الوزارة رقم 
1422/8/13هــــ  يف  13/ت/1839 
رقـــم  امللكـــي  املر�شـــوم  علـــى  املبنـــي 
وقـــرار  1422/7/28هــــ  يف  م/38 
يف   199 رقـــم  الـــوزراء  جمل�ـــس 
1422/7/14هـ القا�شيني باملوافقة 

على نظام املحاماة.
واإ�شـــارة اإلى تعميم الوزارة رقم 
1423/6/15هــــ  يف  13/ت/2010 
املبنـــي علـــى القـــرار الـــوزاري رقـــم 
القا�شـــي  1423/6/8هــــ  يف   4649
باملوافقـــة علـــى اللوائـــح التنفيذية 
لنظـــام املحامـــاة، واإ�شـــارة اإلـــى مـــا 
ت�شمنه النظام ولوائحه التنفيذية 

يف املواد رقم )13 و19 و9/31(.
كتـــاب  للـــوزارة  ورد  وحيـــث 
الغ���رف  جمل����س  رئي����س  �ضع���ادة 
و/�ـــس/2156  ل  رقـــم  ال�شعوديـــة 
اأن  املت�شمـــن  1431/5/17هــــ  يف 
بع�س املحامـــني عند مرافعتهم يف 
املحاكم يواجهون بع�س الإجراءات 
والتـــي ل تتفـــق مع م�شمـــون املواد 
امل�شار اإليها ويرغب �شعادته يف اآلية 

تعالج ذلك.
نرغب مـــن ف�شيلتكم الطالع 
النظـــام  ت�شمنـــه  مبـــا  والعمـــل 
علـــى  فيمـــا  التنفيذيـــة  ولئحتـــه 
املحامـــي مـــن واجبـــات ومـــا له من 

حقوق واهلل يحفظكم.
وزير العدل
حممد بن عبدالكرمي العي�سى
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اإفراغ الأرا�سي والزوائد احلكومية
اأ�شدر معايل وزير العدل تعميماً على كافة اجلهات برقم 13/ت/4861 وتاريخ 
1434/3/21هـ يق�شي باعتماد اإفراغ الأرا�شي التي توزعها الأمانات والبلديات على 

املواطنني واإفراغ الزوائد التي يتم بيعها عليهم، واإليكم ن�س التعميم:
الأمر  املبني على  الــوزارة رقم 13/ت/4516 يف 1433/3/12هــــ  لتعاميم  »اأحلاقاً 
ال�شامي رقم 15069 يف 1433/3/7هـ، ورقم 13/ت/4441 يف 1433/1/8هـ املبني على 
الأمــر ال�شامي رقم 48463 يف 1432/10/26هــــ، ورقم 13/ت/2733 يف 1426/9/8هـــ 
رقـــم 10623/م يف 1426/9/5هــــــــ، ورقـــم 13/ت/2479  الــ�ــشــامــي  الأمــــر  عــلــى  املــبــنــي 
يف 1425/6/29هـــــــــ املــبــنــي عــلــى قــــرار جمــلــ�ــس الــــــوزراء رقـــم 76 يف 1425/3/7هــــــــ، 
يف  3/ب/38313  ال�شامي  الأمـــر  على  املبني  1425/2/16هــــــ  يف  13/ت/2407  ورقــم 
1423/9/24هـــ، ورقم 13/ت/2007 يف 1423/6/12هـــ املبني على الأمر ال�شامي رقم 

2/325 يف 1423/6/5هـ.
ون�شه:  رقم 8852 يف 1434/3/5هــــ  الرقي  الكرمي  ال�شامي  المــر  تلقينا  فقد 
والقروية  البلدية  ال�شوؤون  وزارة  وبرقيات  وخطابات  الــوزارة  خطابات  اإلــى  )ن�شري 
التي  الأرا�ــشــي  اإفـــراغ  عــن  الــعــدل  كتاب  امتناع  ب�شاأن  املــرفــق(  البيان  )املو�شحة يف 
للجهات  وغريهما  الــزراعــة  ووزارة  والــقــرويــة  البلدية  الــ�ــشــوؤون  وزارة  تخ�ش�شها 
امل�شتحقني،  املواطنني  والبلديات على  الأمانات  توزعها  التي  والأرا�شي  احلكومية، 
واإفراغ الزوائد التنظيمية التي يتم بيعها وفقاً للتعليمات، وذلك بعد �شدور الأمر 
واملن�شاآت  الأرا�ــشــي  مــن  اأي  بيع  بــعــدم  القا�شي  1423/6/5هــــــ  وتــاريــخ   2/325 رقــم 
احلكومية لأي جهة اأخرى �شواء كانت حكومية اأو غري حكومية غال وفقاً ملا تق�شي 
به التعليمات، وعدم املنح اأو التنازل عن اأي منها لأي من اجلهات اأو الأفراد اإل بعد 
كل  العدل  وكتابات  املحاكم  على  واأن  حياله...،  التوجيه  لأخــذ  ذلك  عن  لنا  الرفع 
اأي  عن  التنازل  اأو  املنح  باأوامر  العتداد  وعــدم  حرفياً،  بذلك  التقيد  يخ�شه  فيما 
الــديــوان...، واملوؤكد عليه  �شام من  باأمر  اإل ما كان �شادراً  الأرا�شي احلكومية  من 

بالأمرين رقم 10623/م وتاريخ 1426/9/5هـ ورقم 15069 وتاريخ 1433/3/7هـ.
وبعد الطالع على قرار جمل�س الوزراء رقم 76 وتاريخ 1425/3/7هـــ املت�شمن 
رقم  الأم��ر  وعلى  والبلديات،  الأم��ان��ات  توزعها  التي  الأرا���ض��ي  �ضروط منح  تعديل 
الأرا�شي  منح  اأوامــر  اعتماد  على  باملوافقة  القا�شي  1433/9/29هــــ  وتاريخ   44471
الــ�ــشــادرة قــبــل الأمــــر رقـــم 10623 وتــاريــخ 1426/9/5هـــــــ وفـــق الأنــظــمــة  ال�شكنية 
باملوافقة  القا�شي  1432/10/26هــــــ  وتــاريــخ   48463 رقــم  الأمـــر  وعلى  والتعليمات 
الأرا�شي  بتخ�شي�س  املتعلقة  والقروية  البلدية  ال�شوؤون  وزارة  قــرارات  اعتماد  على 
با�شم  لذلك  الالزمة  ال�شكوك  اإ�ــشــدار  العدل  كتاب  على  واأن  احلكومية،  للجهات 
اأمالك الدولة، وت�شليمها مل�شلحة اأمالك الدولة يف وزارة املالية. وحيث اإنه بالن�شبة 
لالأرا�شي التي تخ�ش�س من اجلهات احلكومية الأخرى فاإنه يتم الرفع عنها من 
قبل اجلهة املعنية وتعالج كل حالة على حدة اإلى اأن ترفع اللجنة امل�شكلة بالأمر رقم 
5594 وتاريخ 1432/8/18هـ ما تتو�شل اإليه بهذا ال�شاأن. نرغب اإليكم اعتماد الآتي:
1- اإفــــراغ الأرا�ـــشـــي الــتــي تــوزعــهــا الأمـــانـــات والــبــلــديــات عــلــى املــواطــنــني وفــقــاً 

لل�شوابط املحددة بقرار جمل�س الوزراء رقم 76 وتاريخ 1425/3/7هـ.
2- اإفراغ الزوائد التي يتم بيعها وفقاً لالئحة الت�ضرف بالعقارات البلدية املوافق 
عليها من قبل جمل�س الوزراء وال�شادرة بالأمر رقم 3831 وتاريخ 1423/9/24هـ.. 

فاكملوا ما يلزم مبوجبه(ا.هـ.
لذا نرغب اإليكم الطالع واعتماد موجبه. واهلل يحفظكم.

وزير العدل
حممد بن عبدالكرمي العي�سى

تعديل ال�سوابط 
املتعلقة ببيع الوحدات
وزيـــر  معـــايل  تعميـــم  �شـــدر 
العدل رقـــم 13/ت/4830 وتاريخ 
1434/2/24هــــ القا�شـــي باعتماد 
واملوافقـــة علـــى تعديـــل �شوابـــط 
والتجاريـــة  ال�شكنيـــة  الوحـــدات 
ونحوهـــا وفقـــاً للتف�شيـــل الوارد 
بقـــرار جمل�ـــس الـــوزراء رقـــم 73 
يف 1434/3/12هــــ، واإليكـــم ن�ـــس 

التعميم:
»اإحلاقاً لتعميـــم الوزارة رقم 
1430/3/28هــــ  يف  13/ت/3600 
املبنـــي على قـــرار جمل�س الوزراء 
1430/3/12هــــ  يف   73 رقـــم 
القا�شي باملوافقة على ال�شوابط 
املتعلقـــة ببيـــع وحـــدات �شكنية اأو 
جتاريـــة اأو مكتبيـــة اأو خدميـــة اأو 

�شناعية على اخلارطة.
فقد تلقينـــا ن�شخة من برقية 
امللكـــي  الديـــوان  رئي�ـــس  معـــايل 
خلـــادم  اخلا�ـــس  وال�شكرتـــري 
احلرمـــني ال�شريفـــني رقـــم 4876 
اأنـــه  املت�شمنـــة  1434/2/9هــــ  يف 
متـــت املوافقة الكرميـــة على قرار 
يف   )47( رقـــم  الـــوزراء  جمل�ـــس 
بتعديـــل  القا�شـــي  1434/2/4هــــ 
ال�شوابـــط املتعلقـــة ببيـــع وحدات 
اأو  اأو مكتبيـــة  اأو جتاريـــة  �شكنيـــة 
خدمية اأو �شناعية على اخلارطة 
ال�شـــادرة بقـــرار جمل�ـــس الـــوزراء 
رقم )73( يف 1430/3/12هـ وذلك 

وفقاً للتف�شيل الوارد يف القرار.
لـــذا نرغـــب اإليكـــم الطـــالع 
وجتـــدون  موجبـــه،  واعتمـــاد 
برفقـــه ن�شخـــة من قـــرار جمل�س 
الـــوزراء امل�شـــار اإليـــه بعاليه واهلل 

يحفظكم.
وزير العدل
حممد بن عبدالكرمي العي�سى
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اأ�ــشــدر مــعــايل وزيـــر الــعــدل تعميماً 
وتـــاريـــخ  13/ت/4715  بـــرقـــم  قــ�ــشــائــيــاً 
و�شع  مبــعــاجلــة  يق�شي  1433/9/23هــــــــ 
املــ�ــشــاكــن املــقــامــة عـــن طــريــق الــتــعــدي، 

واإليكم ن�س التعميم:
»اإحلــــــاقــــــاً لــتــعــمــيــم الـــــــــــوزارة رقـــم 
املــبــنــي  1405/4/15هــــــــــــــ  يف  70/12/ت 
571/م يف  رقــــم  الــ�ــشــامــي  الأمــــــر  عــلــى 
1405/3/26هــــــــــــــــــــ اخلـــــا�ـــــس مبـــعـــاجلـــة 
ـــــي احلــكــومــيــة،  الـــتـــعـــدي عـــلـــى الأرا�ـــــش
1429/2/10هــــــــ  يف  13/ت/3321  ورقــــم 
788/م  رقــم  ال�شامي  الأمـــر  على  املبني 
�شماع  القا�شي بعدم  ب يف 1429/2/1هــــ 
ا�شتحكام  بــحــجــة  اأر�ــــس  لأي  اإنـــهـــاء  اأي 

ل�شواحي املدن والقرى الرئي�شية.
فقد تلقينا ن�شخة من الأمر ال�شامي 
الرقي رقم 5326/م ب يف 1432/8/13هـ 
ــلــه لــ�ــشــاحــب الــ�ــشــمــو املــلــكــي  املـــوجـــه اأ�ــش
ون�شه:  والقروية  البلدية  ال�شوؤون  وزير 
»نبعث لكم م�شفوعات برقية الوزارة رقم 
فيها  املــ�ــشــار  1430/10/17هــــــــ  يف   76824
اإلى الأمر رقم 788/م ب يف 1429/2/1هـ 
م��ن  اأي  يف  ال���ت�������ض���رف  ب���ع���دم  ال���ق���ا����ض���ي 
بــاأي  الرئي�شية  والــقــرى  املـــدن  �ــشــواحــي 
اأن��واع الت�ضرف، ولأي كائن من  نوع من 
اإنــهــاء لأي اأر�ـــس  كـــان، وعـــدم �ــشــمــاع اأي 
بحجة ا�شتحكام ل�شواحي املدن والقرى 

الطلبات  كافة  الأمــر  وي�شمل  الرئي�شية، 
الــتــي مل يــ�ــشــدر فــيــه حــكــم نــهــائــي حتى 
اأنــــه ورد لـــلـــوزارة  تــاريــخــه. واملــتــ�ــشــمــنــة 
ا�ــشــتــفــ�ــشــارات مــن بع�س الأمـــانـــات ومــن 
�شمنها خطاب اأمانة منطقة جنران رقم 
13205 يف 1429/11/13هـ بطلب التوجيه 
571/م يف  رقـــــم  الأمـــــــر  تــطــبــيــق  حـــيـــال 
1405/3/26هـــ اخلا�س مبعاجلة التعدي 
عــلــى الأرا�ــــشــــي احلــكــومــيــة عــلــى بع�س 
م�شمول  هــو  مــا  �شمن  الــواقــعــة  امل�شاكن 
بــالأمــر رقــم 788/م ب يف 1429/2/1هـــــ، 
وهـــل يــتــم اإنـــهـــاء اإجـــــــراءات الــبــيــع وفــقــاً 
لالأمر رقم 571/م يف 1405/3/26هـ، ومل 
ي�ضملها منع الت�ضرف مبوجب الأمر رقم 
788/م ب يف 1429/2/1هـــ �شالف الذكر. 
واأن الأمر رقم 788/م ب يف 1429/2/1هـ 
مل يرد فيه ما ي�شتثنى ما ق�شى به الأمر 
وطلبت  1405/3/26هـــــــــ  يف  571/م  رقـــم 
الــوزارة التوجيه نحو تطبيق الأمر رقم 
املن�شاآت  عــلــى  1405/3/26هــــــــ  يف  571/م 
الـــتـــي تـــقـــام عـــن طـــريـــق الــتــعــدي �شمن 
بالأمر  امل�شمولة  والقرى  املــدن  �شواحي 

رقم 788/م ب يف 1429/2/1هـ.
يف  571/م  رقــــم  الأمــــــر  اإن  وحـــيـــث 
1405/3/26هــــــــــ عــالــج مــو�ــشــوع املــنــازل 
ببيع  مملوكة  غــري  اأرا�ــــس  على  املــقــامــة 
اأر�ــــــس املـــنـــزل عــلــى �ــشــاحــبــه بــالــقــيــمــة 

ــــوابــــط مــعــيــنــة،  املـــ�ـــشـــاعـــفـــة وفـــــــق �ــــش
يف  4/ب/14867  رقــــم  الأمــــــر  اأن  كــمــا 
1407/10/17هـــــ ق�شر الإجــازة يف الأمر 
رقم 571/م يف 1405/3/26هـ على ال�شكن 
الأرا�ــشــي  دون  احلــاجــة  وبــقــدر  الفعلي، 
املــ�ــشــاحــة  ذات  والأحــــــوا�ــــــس  الـــبـــيـــ�ـــشـــاء 
الكبرية، واأن ما اأ�شارت اإليه الــوزارة من 
و�شع  مــعــاجلــة  ت�شمنت  اأوامـــــر  �ــشــدور 
مــنــ�ــشــاآت مــقــامــة عـــن طـــريـــق الــتــعــدي، 
وذلــك مبوجب الأمــريــن رقــم 571/م يف 
يف  4/ب/14867  ورقـــم  1405/3/26هــــــــ، 
املن�شاآت  تــلــك  ومــوقــع  1407/10/17هـــــــــ، 
يف  ب  788/م  رقـــــم  بـــــالأمـــــر  مـــ�ـــشـــمـــول 
وفقاً  متت  قد  اإليه  امل�شار  1429/2/1هـــــ 

لدرا�شة كل حالة على حدة.
و�شع  معاجلة  تتم  اأن  اإليكم  نرغب 
الأرا�شي  على  بالتعدي  املقامة  امل�شاكن 
وح�شب  حــدة،  على  حالة  كــل  احلكومية 
ظــروفــهــا، ومــالبــ�ــشــتــهــا بــعــد الــرفــع من 
وي�شدر  مبرئياتها،  املعنية  اجلهات  قبل 
التوجيه حيال معاجلته وفقاً ملا ق�شى به 
الأمــر رقم 571/م يف 1405/3/26هــــ من 

عدمه.. فاأكملوا ما يلزم مبوجبه( اأ.هـ.
واعتماد  الطـــالع  اإليكم  نرغب  لــذا 

موجبه. واهلل يحفظكم.
وزير العدل
حممد بن عبدالكرمي العي�سى

اأ�ــــشــــدر مـــعـــايل وزيـــــر الـــعـــدل تــعــمــيــمــاً اإداريـــــــــاً بــرقــم 
بالقت�شار  يق�شي  1433/9/17هــــــــ  وتــاريــخ  13/ت/4704 
الأحـــوال  لــدى  املعامالت  متابعة  على  الأجنبي  توكيل  يف 

املدنية، واإليكم ن�س التعميم:
اجلـــوازات  عــام  مدير  �شعادة  برقية  لــلــوزارة  ورد  »فقد 
برقية  اإلـــى  فيها  املــ�ــشــار  1431/12/15هـــــــــ  يف   93153 رقـــم 
لل�شوؤون  الــداخــلــيــة  وزيـــر  م�شاعد  امللكي  ال�شمو   �شاحب 
�شعادة  واإلـــى برقية  رقــم 73725 يف 1431/7/7هــــــ  الأمــنــيــة 
وكيل زارة الداخلية لالأحوال املدنية رقم 11763/ج/هـــ يف 
اأمــر �شاحب ال�شمو امللكي نائب وزير  1431/6/17هــــ واإلــى 

الداخلية رقم 15951/1 يف 1414/3/6هـ.
رقم  الوكالة  ل�شورة  اإرفــاقــه  �شعادته  برقية  وت�شمنت 
35434 يف 1430/11/12هـــ املتعلقة بتوكيل اأجنبي ل�شخ�س 
ينوب عنه يف مراجعة الأحــوال املدنية للتقدمي على طلب 

اخلا�شة  وال�شتمارات  النماذج  وتعبئة  ال�شعودية  اجلن�شية 
بذلك وال�شتالم والت�شليم لالأوراق واملعامالت واإنهاء كافة 

الإجراءات الزمة والتوقيع.
امل�شموح  الأمــور  ب�شاأنه ل يتفق مع  التوكيل  واأن ما مت 
الــتــوكــيــل بــهــا ا�ــشــتــنــاداً ملــا ت�شمنه اأمــــر �ــشــمــو نــائــب وزيــر 
الــداخــلــيــة املــ�ــشــار اإلــيــه بــاقــتــ�ــشــار الــتــوكــيــل لـــدى الأحــــوال 
املدنية على متابعة املعامالت امل�شار اإليها يف الفقرة خام�شاً 
وفيما  �ضورته  وامل��رف��ق  الغر�س  ه��ذا  يف  املعد  املح�ضر  من 
الأحــوال  لدى  عليه  بالتعقيب  التوكيل  يجوز  ل  ذلك  عدا 
املدنية. وطلب �شعادته اإبالغ ملن يلزم بعدم اإ�شدار مثل هذه 
الوكالت. لذا نرغب اإليكم الطالع واعتماد موجبه. واهلل 

يحفظكم.
وزير العدل
حممد بن عبدالكرمي العي�سى

اإجراءات معاجلة و�سع امل�ساكن املقامة عن طريق التعدي

اقت�سار توكيل الأجنبي يف متابعة املعامالت لدى الأحوال املدنية


