تعاميم
الرتتيب لإن�شاء نظام حل�صر ملكيات امل�ساكن
�صدر تعميم معايل وزي��ر العدل برقم /13ت 4650/وتاريخ 1433/8/3ه����ـ املبني على ق��رار جمل�س
الوزراء برقم  205يف 1433/6/30هـ ب�ش�أن اعتماد الرتتيب لإن�شاء وتطوير نظام حل�صر ملكيات امل�ساكن،
و�إليكم ن�ص التعميم�« :إحلاقاً لتعميم الوزارة رقم /13ت 1952/يف 1423/2/28ه��ـ ب�ش�أن نظام الت�سجيل
العيني للعقار .وتعميم الوزارة رقم /13ت 2859/يف 1427/3/25ه��ـ املبني على قرار جمل�س الوزراء رقم
( )40يف 1427/2/27هـ القا�ضي باملوافقة على �ضوابط تطبيق التعامالت الإلكرتونية احلكومية.
فقد تلقينا ن�سخة من برقية معايل رئي�س الديوان امللكي وال�سكرتري اخلا�ص خلادم احلرمني ال�شريفني
رقم  32911يف 1433/7/9ه��ـ املت�ضمنة �أنه متت املوافقة الكرمية على قرار جمل�س الوزراء رقم ( )205يف
1433/6/30هـ ال�صادر ب�ش�أن �إن�شاء وتطوير نظام حل�صر ملكيات امل�ساكن ،وفقاً للرتتيب الوارد يف القرار.
لذا نرغب �إليكم االطالع واعتماد موجبه ،وجتدون برفقه ن�سخة من قرار جمل�س الوزراء امل�شار �إليه
�أعاله .واهلل يحفظكم.

وزير العدل
حممد بن عبدالكرمي العي�سى

�إن جمل�س الوزراء
بعد االط�ل�اع على املعاملة ال����واردة م��ن دي��وان
رئ��ا���س��ة جمل�س ال�����وزراء ب��رق��م /21649ب وت��اري��خ
1431/5/4ه���ـ ،امل�شتملة على خطاب �صاحب ال�سمو
امللكي وزير ال�ش�ؤون البلدية والقروية رقم 19066
وتاريخ 1431/4/8هـ ،يف �ش�أن تطوير نظام معلومات
متكاملة يح�صر جميع ملكيات امل�ساكن يف اململكة.
ب��ع��د االط���ل��اع ع��ل��ى ن���ظ���ام ال��ت�����س��ج��ي��ل ال��ع��ي��ن��ي
للعقار ،ال�صادر باملر�سوم امللكي رقم (م )6/وتاريخ
1423/2/11ه������ـ .وب��ع��د االط�ل�اع على ق���رار جمل�س
الوزراء ر قم ( )40وتاريخ 1427/2/27هـ.
وبعد االطالع على املحا�ضر رقم ( )451وتاريخ
1431/11/2هـ ،ورقم ( )546وتاريخ 1432/12/24هـ،
ورقم ( )234وتاريخ 1433/4/17ه���ـ ،املعدة يف هيئة
اخل��ب��راء مب��ج��ل�����س ال�������وزراء .وب��ع��د االط��ل��اع على
تو�صية اللجنة العامة ملجل�س ال��وزراء رقم ()397
وتاريخ 1433/5/3هـ .يقرر ما يلي:
-1تتولى وزارة ال�����ش���ؤون البلدية وال��ق��روي��ة ما
يلي:
�أ�-إن�شاء وتطوير نظام حل�صر ملكيات امل�ساكن يف
�إطار ما ن�صت عليه الفقرة ( )1من املادة (التا�سعة)
من نظام الت�سجيل العيني للعقار ،وذلك خالل �سنة
من تاريخ �صدور هذا القرار.
ب -ربط هذا النظام ب�أنظمة املعلومات القائمة
يف وزارة ال��ع��دل ،ومركز املعلومات الوطني ب��وزارة
الداخلية ،بحيث تكون بيانات ملكيات امل�ساكن وما
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يطر�أ عليها من تعديالت متاحة لهاتني اجلهتني
ب�شكل �آين وحمدث ،وقابلة للتخزين لديهما.
ج – �إت��اح��ة ب��ي��ان��ات ملكية امل�ساكن �إل��ك�ترون��ي��اً
ل��ل��ج��ه��ات احل��ك��وم��ي��ة الأخ�������رى ب��ح�����س��ب ح��اج��ت��ه��ا
للمعلومة.
 -2تتولى وزارة العدل تزويد ه��ذا النظام مبا
لديها من بيانات مللكيات امل�ساكن وما يطر�أ عليها
من تعديالت.
 -3ي��ت��ول��ى م��رك��ز امل��ع��ل��وم��ات ال��وط��ن��ي ب����وزارة
ال��داخ��ل��ي��ة ت��زوي��د ال��ن��ظ��ام ببيانات مالكي امل�ساكن
الالزمة لهذا النظام.
 -4ي��ت��ول��ى ب��رن��ام��ج ال��ت��ع��ام�لات الإل��ك�ترون��ي��ة
احلكومية «ي�سر» عملية الربط املطلوب بني وزارة
ال�ش�ؤون البلدية والقروية ،ووزارة العدل ،ووزارة
ال��داخ��ل��ي��ة م��ن خ�ل�ال ال�����ش��ب��ك��ة احل��ك��وم��ي��ة الآم��ن��ة
وقناة التكامل احلكومية ،مبا ي�ضمن تكامل قواعد
ال��ب��ي��ان��ات ل���دى ك���ل ه���ذه اجل���ه���ات ،وت�����س��ه��ي��ل رب��ط
اجل��ه��ات امل�ستفيدة الأخ����رى بالنظام لتتمكن من
اال�ستفادة من بياناته والو�صول �إلى املعلومات التي
تتطلبها طبيعة عملها وفقاً لقرار جمل�س ال��وزراء
رقم ( )40وتاريخ 1427/2/27هـ.
 -5ت�شكيل ف��ري��ق ع��م��ل م���ن :وزارة ال��داخ��ل��ي��ة،
ووزارة ال�ش�ؤون البلدية والقروية ،ووزارة العدل،
ووزارة الإ�سكان ،ووزارة االت�صاالت وتقنية املعلومات
(برنامج التعامالت الإلكرتونية احلكومية ي�سر)،
وذلك ملتابعة تنفيذ هذا القرار.

العدد  - 59رجب 1434هـ  -ال�سنة اخلام�سة ع�شرة

التعدي��ل عل��ى ال�ص��ك االكتفاء بخطابات ال�صندوق العقاري عند فك
الرهن دون احلاجة لوثيقة الرهن
املكتوب باليد
�أ�صدر معايل وزير العدل تعميماً
�إدارياً على كافة كتابات العدل برقم
/13ت 4932/وت��اري��خ 1434/6/3ه����ـ
يق�ضي ب�إحلاق التعديل على ال�ضبط
وال�صك وت�سجيله وفقاً للمادة 30
من الالئحة التنفيذية الخت�صا�ص
كتاب العدل ،و�إليكم ن�ص التعميم:
«�إحل������اق������اً ل��ت��ع��م��ي��م ال����������وزارة رق���م
/13ت 4728/يف 1433/10/15ه���������ـ
املت�ضمن �إي�ق��اف العمل بال�ضبوط
اليدوية يف كتابات العدل التي يتم
�إدخالها يف برنامج النظام ال�شامل
لأعمال كتابات العدل.
و�إ�شارة �إلى تعميم ال��وزارة رقم
/13ت 4901/يف 1434/4/21ه����������ـ
حول التوقف عن �إجراء �أي تعديل
بالقلم على �صك �أو �سجل �صادر
بالنظام بربنامج احلا�سب الآيل.
و�إ�����ش����ارة �إل�����ى م���ا ورد ل���ل���وزارة
م��ن بع�ض ك��ت��اب��ات ال��ع��دل ح��ول ما
ي���رد م��ن ط��ل��ب��ات ت��ع��دي��ل م��ن جهة
خمت�صة ع��ل��ى ال�����ص��ك��وك ال��ي��دوي��ة
ال���ت���ي مل ي���ت���م �إدخ����ال����ه����ا ب��ال��ن��ظ��ام
ال�شامل و�أن الإج����راء ال���ذي يتخذ
�أن يهم�ش ع��ل��ى �ضبطها ال��ي��دوي
ويلحق بال�صك وال�سجل و�أنه يتعذر
�إدخ��ال�ه��ا يف ال�ن�ظ��ام م��ا مل ت�ستوف
هذه النواق�ص يف بيانات ال�صك.
ونظراً ملا ذكر ف�إنه يف حالة ورود
م��ع��ام��ل��ة م���ن ج��ه��ة ر���س��م��ي��ة بطلب
ال��ت��ع��دي��ل ع��ل��ى ���ص��ك ي�����دوي ف����إن
الإجراء الذي يتخذ هو �إحلاق ذلك
يف �ضبطه وال�شرح به على ال�صك
و�سجله وفقاً ملا ت�ضمنته املادة ()30
من الالئحة التنفيذية الخت�صا�ص
كتاب العدل.
وزير العدل
حممد بن عبدالكرمي العي�سى

�ص���در تعمي���م مع���ايل وزي���ر الع���دل برق���م /13ت 4836/وتاري���خ
1434/2/30ه���ـ املت�ضم���ن االكتف���اء بخط���اب ال�صن���دوق العق���اري عن���د فك
الرهن دون احلاجة لوثيقة الرهن بنا ًء على طلبه ،و�إليكم ن�ص التعميم:
«�إ�ش���ارة �إل���ى تعمي���م ال���وزارة رق���م /13ت 1194/يف 1419/5/15ه���ـ ب�ش�أن
اعتماد وطباعة منوذج �ضبط الرهن رق (ك )11/بد ًال من النموذج القدمي
رق���م (ك )1/3/وا�ستخدام���ه يف �ضب���ط ره���ون �صن���دوق التنمي���ة العقاري���ة
وتزويد اجلهات التي تقدم القرو�ض ب�صورة طبق الأ�صل من �ضبط الرهن
يف حال طلبها ذلك.
فقد ورد للوزارة كتاب معايل وزير الإ�سكان رئي�س جمل�س �إدارة �صندوق
التنمي���ة العقارية رق���م  34701/311يف 1434/1/4هـ املت�ضمن طلب معاليه
االكتف���اء مب���ا ي�صدر للمحاكم وكتابات العدل من خطابات فك الرهن دون
احلاج���ة �إل���ى �إرف���اق وثائق الرهن حي���ث �سبق اعتماد من���وذج �ضبط الرهن
رقم (ك )11/امل�شار �إليه.
وبن���ا ًء عل���ى ما ذكر وحيث �إن هذه الوثائق ال�ص���ادرة قبل النموذج امل�شار
�إليه هي لأجل حفظ حق ال�صندوق.
وحي���ث �إن ال�صندوق ر�أى االكتفاء باخلطاب���ات ال�صادرة منه ،لذا يكتفي
بال�شرح على ال�صك و�سجله و�سجل الوثيقة دون احلاجة �إلى طلب الوثيقة.
وزير العدل
حممد بن عبدالكرمي العي�سى

ال فح�ص ملن يرجع ملطلقته
�أ�صدر معايل وزير العدل تعميماً �إدارياً يق�ضي على عدم املطالبة
بالفح�ص الطبي مل��ن يرغب ال��رج��وع �إل��ى مطلقته بعقد جديد يف
ظل وجود ذرية بينهما .وجرى تعميمه برقم /13ت 4164/وتاريخ
1433/8/7هـ ،و�إليكم ن�ص التعميم:
«ف��ق��د ورد ل���ل���وزارة ك��ت��اب ���س��ع��ادة وك��ي��ل وزارة ال�صحة لل�ش�ؤون
التنفيذية رقم  64/348495يف 1433/1/5هـ مت�ضمناً موافقة معايل
وزي��ر ال�صحة على تو�صية اللجنة املكونة من وزارة العدل ووزارة
ال�صحة يف ع��دم املطالبة بالفح�ص الطبي ملن يرغب ال��رج��وع �إلى
مطلقته بعقد جديد يف ظل وجود ذرية بينهما.
لذا نرغب �إليكم �إبالغ امل�أذونني التابعني للمحكمة يف عدم مطالبة
من يرغب الرجوع �إلى زوجته بعقد جديد بالفح�ص الطبي ما قبل
الزواج يف ظل وجود ذرية بينهما وفقاً ملا �أ�شري �إليه واهلل يحفظكم.

وزير العدل
حممد بن عبدالكرمي العي�سى
العدد  - 59رجب 1434هـ  -ال�سنة اخلام�سة ع�شرة
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تعاميم
تطبيق نظام الت�سجيل العيني
للعقار �شمال الريا�ض
�صدر تعميم معايل وزير العدل برقم /13ت 4850/يف 1434/3/3هـ
املت�ضم���ن تطبي���ق نظ���ام الت�سجي���ل العين���ي للعق���ار �شم���ال الريا����ض
باملخطط رقم  ،3482و�إليكم ن�ص التعميم:
«بن���ا ًء على املادة اخلام�سة ع�شرة من نظ���ام الت�سجيل العيني للعقار
الت���ي تن����ص عل���ى �أن وزير العدل ي�ص���در بعد االتفاق م���ع وزير ال�ش�ؤون
البلدي���ة والقروي���ة ق���راراً بتحدي���د املنطق���ة العقاري���ة الت���ي يب���د�أ فيها
تطبيق النظام.
جت���دون برفق���ه ن�سخ���ة م���ن قرارن���ا رق���م  2462يف 1434/2/16ه���ـ،
املت�ضم���ن تطبي���ق نظ���ام الت�سجي���ل العيني للعق���ار يف املنطق���ة العقارية
املخط���ط رق���م (� )3482شم���ال مدين���ة الريا�ض وفق احل���دود والأطوال
املذكورة بالقرار.
ل���ذا نرغ���ب �إليكم االط�ل�اع واعتماد موجبه و�إبالغ���ه ملن يلزم واهلل
يحفظكم.

وزير العدل
حممد بن عبدالكرمي العي�سى

قرار رقم ( )2462وتاريخ 1434/2/2هـ
احلمد هلل وحده وال�صالة وال�سالم على من ال نبي بعده وبعد:
ف�إن وزير العدل:
بن���ا ًء عل���ى املادة اخلام�س���ة ع�شرة من نظام الت�سجي���ل العيني للعقار
والت���ي تن����ص عل ان وزير الع���دل ي�صدر بعد االتفاق م���ع وزير ال�ش�ؤون
البلدي���ة والقروي���ة ق���راراً بتحدي���د املنطق���ة العقاري���ة الت���ي يب���د�أ فيها
تطبي���ق النظام ،وبن���ا ًء على خطاب �صاحب ال�سمو امللك���ي وزير ال�ش�ؤون
البلدية والقروية رقم ( )16796وتاريخ 1433/3/28هـ املت�ضمن اقرتاح
تطبي���ق النظ���ام عل���ى املخط���ط رق���م (� )3482شم���ال مدين���ة الريا����ض
وبن���ا ًء عل���ى حم�ض���ر جلن���ة الت�سجيل العين���ي للعقار رق���م ( )26وتاريخ
1433/4/6ه���ـ املت�ضمن اقرتاح تطبيق نظام الت�سجيل العيني للعقار يف
املنطقة املحددة �أدناه ،يقرر ما يلي:
�أو ًال :تطبيق نظام الت�سجيل العيني للعقار يف املنطقة العقارية املخطط
رقم (� )3482شمال مدينة الريا�ض وفقاً للحدود والأطوال التالية:
�شما ًال� /شارع بعر�ض 40م يليه املخطط رقم  3483بطول  773.65مرت.
جنوباً� :شارع بعر�ض 60م يليه املخطط رقم  ،3424بطول 1438.46مرت.
�شرقاً� /شارع بعر�ض 60م يليه حرم خط �أعمدة كهرباء ،بطول  1230.42مرت.
غرباً� :شارع بعر�ض 20م يليه املخطط رقم  ،3483بطول  1040.80مرت.
ثانياً :يبلغ هذا القرار للقا�ضي امل�شرف على القيد الأول يف املحكمة
العامة بالريا�ض ومن يلزم لإنفاذه وباهلل التوفيق.

وزير العدل
حممد بن عبدالكرمي العي�سى
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العمل فيما على
املحامي من واجبات
وما له من حقوق
�أ�ص���در مع���ايل وزي���ر الع���دل
تعميماً ق�ضائياً برقم /13ت4706/
وتاري���خ 1433/9/17ه���ـ يق�ض���ي
بالعمل مبا ت�ضمن���ه نظام املحاماة
والئحت���ه التنفيذي���ة فيم���ا عل���ى
املحام���ي م���ن واجب���ات وم���ا له من
حقوق ،و�إليكم ن�ص التعميم:
«�إ�شارة �إل���ى تعميم الوزارة رقم
/13ت 1839/يف 1422/8/13ه���ـ
املبن���ي عل���ى املر�س���وم امللك���ي رق���م
م 38/يف 1422/7/28ه���ـ وق���رار
جمل����س ال���وزراء رق���م  199يف
1422/7/14هـ القا�ضيني باملوافقة
على نظام املحاماة.
و�إ�ش���ارة �إلى تعميم الوزارة رقم
/13ت 2010/يف 1423/6/15ه���ـ
املبن���ي عل���ى الق���رار ال���وزاري رق���م
 4649يف 1423/6/8ه���ـ القا�ض���ي
باملوافق���ة عل���ى اللوائ���ح التنفيذية
لنظ���ام املحام���اة ،و�إ�ش���ارة �إل���ى م���ا
ت�ضمنه النظام ولوائحه التنفيذية
يف املواد رقم ( 13و 19و.)9/31
وحي���ث ورد لل���وزارة كت���اب
�سع ��ادة رئي� ��س جمل� ��س الغ ��رف
ال�سعودي���ة رق���م ل و����/ش2156/
يف 1431/5/17ه���ـ املت�ضم���ن �أن
بع�ض املحام�ي�ن عند مرافعتهم يف
املحاكم يواجهون بع�ض الإجراءات
والت���ي ال تتف���ق مع م�ضم���ون املواد
امل�شار �إليها ويرغب �سعادته يف �آلية
تعالج ذلك.
نرغب م���ن ف�ضيلتكم االطالع
والعم���ل مب���ا ت�ضمن���ه النظ���ام
والئحت���ه التنفيذي���ة فيم���ا عل���ى
املحام���ي م���ن واجب���ات وم���ا له من
حقوق واهلل يحفظكم.
وزير العدل
حممد بن عبدالكرمي العي�سى

�إفراغ الأرا�ضي والزوائد احلكومية

�أ�صدر معايل وزير العدل تعميماً على كافة اجلهات برقم /13ت 4861/وتاريخ
1434/3/21هـ يق�ضي باعتماد �إفراغ الأرا�ضي التي توزعها الأمانات والبلديات على
املواطنني و�إفراغ الزوائد التي يتم بيعها عليهم ،و�إليكم ن�ص التعميم:
«�أحلاقاً لتعاميم ال��وزارة رقم /13ت 4516/يف 1433/3/12ه���ـ املبني على الأمر
ال�سامي رقم  15069يف 1433/3/7هـ ،ورقم /13ت 4441/يف 1433/1/8هـ املبني على
الأم��ر ال�سامي رقم  48463يف 1432/10/26ه���ـ ،ورقم /13ت 2733/يف 1426/9/8ه��ـ
امل��ب��ن��ي ع��ل��ى الأم����ر ال�����س��ام��ي رق���م /10623م يف 1426/9/5ه�������ـ ،ورق���م /13ت2479/
يف 1425/6/29ه��������ـ امل��ب��ن��ي ع��ل��ى ق����رار جم��ل�����س ال������وزراء رق���م  76يف 1425/3/7ه�������ـ،
ورق��م /13ت 2407/يف 1425/2/16ه�����ـ املبني على الأم���ر ال�سامي /3ب 38313/يف
1423/9/24ه��ـ ،ورقم /13ت 2007/يف 1423/6/12ه��ـ املبني على الأمر ال�سامي رقم
 2/325يف 1423/6/5هـ.
فقد تلقينا االم��ر ال�سامي الكرمي الربقي رقم  8852يف 1434/3/5ه���ـ ون�صه:
(ن�شري �إل��ى خطابات ال��وزارة وخطابات وبرقيات وزارة ال�ش�ؤون البلدية والقروية
(املو�ضحة يف البيان امل��رف��ق) ب�ش�أن امتناع كتاب ال��ع��دل ع��ن �إف���راغ الأرا���ض��ي التي
تخ�ص�صها وزارة ال�����ش���ؤون البلدية وال��ق��روي��ة ووزارة ال��زراع��ة وغريهما للجهات
احلكومية ،والأرا�ضي التي توزعها الأمانات والبلديات على املواطنني امل�ستحقني،
و�إفراغ الزوائد التنظيمية التي يتم بيعها وفقاً للتعليمات ،وذلك بعد �صدور الأمر
رق��م  2/325وت��اري��خ 1423/6/5ه�����ـ القا�ضي ب��ع��دم بيع �أي م��ن الأرا���ض��ي واملن�ش�آت
احلكومية لأي جهة �أخرى �سواء كانت حكومية �أو غري حكومية غال وفقاً ملا تق�ضي
به التعليمات ،وعدم املنح �أو التنازل عن �أي منها لأي من اجلهات �أو الأفراد �إال بعد
الرفع لنا عن ذلك لأخ��ذ التوجيه حياله ،...و�أن على املحاكم وكتابات العدل كل
فيما يخ�صه التقيد بذلك حرفياً ،وع��دم االعتداد ب�أوامر املنح �أو التنازل عن �أي
من الأرا�ضي احلكومية �إال ما كان �صادراً ب�أمر �سام من ال��دي��وان ،...وامل�ؤكد عليه
بالأمرين رقم /10623م وتاريخ 1426/9/5هـ ورقم  15069وتاريخ 1433/3/7هـ.
وبعد االطالع على قرار جمل�س الوزراء رقم  76وتاريخ 1425/3/7ه��ـ املت�ضمن
تعديل �شروط منح الأرا��ض��ي التي توزعها الأم��ان��ات والبلديات ،وعلى الأم��ر رقم
 44471وتاريخ 1433/9/29ه���ـ القا�ضي باملوافقة على اعتماد �أوام��ر منح الأرا�ضي
ال�سكنية ال�����ص��ادرة ق��ب��ل الأم����ر رق���م  10623وت��اري��خ 1426/9/5ه������ـ وف���ق الأن��ظ��م��ة
والتعليمات وعلى الأم���ر رق��م  48463وت��اري��خ 1432/10/26ه�����ـ القا�ضي باملوافقة
على اعتماد ق��رارات وزارة ال�ش�ؤون البلدية والقروية املتعلقة بتخ�صي�ص الأرا�ضي
للجهات احلكومية ،و�أن على كتاب العدل �إ���ص��دار ال�صكوك الالزمة لذلك با�سم
�أمالك الدولة ،وت�سليمها مل�صلحة �أمالك الدولة يف وزارة املالية .وحيث �إنه بالن�سبة
للأرا�ضي التي تخ�ص�ص من اجلهات احلكومية الأخرى ف�إنه يتم الرفع عنها من
قبل اجلهة املعنية وتعالج كل حالة على حدة �إلى �أن ترفع اللجنة امل�شكلة بالأمر رقم
 5594وتاريخ 1432/8/18هـ ما تتو�صل �إليه بهذا ال�ش�أن .نرغب �إليكم اعتماد الآتي:
� -1إف����راغ الأرا����ض���ي ال��ت��ي ت��وزع��ه��ا الأم���ان���ات وال��ب��ل��دي��ات ع��ل��ى امل��واط��ن�ين وف��ق��اً
لل�ضوابط املحددة بقرار جمل�س الوزراء رقم  76وتاريخ 1425/3/7هـ.
� -2إفراغ الزوائد التي يتم بيعها وفقاً لالئحة الت�صرف بالعقارات البلدية املوافق
عليها من قبل جمل�س الوزراء وال�صادرة بالأمر رقم  3831وتاريخ 1423/9/24هـ..
فاكملوا ما يلزم مبوجبه)ا.هـ.
لذا نرغب �إليكم االطالع واعتماد موجبه .واهلل يحفظكم.
وزير العدل
حممد بن عبدالكرمي العي�سى

تعديل ال�ضوابط
املتعلقة ببيع الوحدات
�ص���در تعمي���م مع���ايل وزي���ر
العدل رق���م /13ت 4830/وتاريخ
1434/2/24ه���ـ القا�ض���ي باعتماد
واملوافق���ة عل���ى تعدي���ل �ضواب���ط
الوح���دات ال�سكني���ة والتجاري���ة
ونحوه���ا وفق���اً للتف�صي���ل الوارد
بق���رار جمل����س ال���وزراء رق���م 73
يف 1434/3/12ه���ـ ،و�إليك���م ن����ص
التعميم:
«�إحلاقاً لتعمي���م الوزارة رقم
/13ت 3600/يف 1430/3/28ه���ـ
املبن���ي على ق���رار جمل�س الوزراء
رق���م  73يف 1430/3/12ه���ـ
القا�ضي باملوافقة على ال�ضوابط
املتعلق���ة ببي���ع وح���دات �سكنية �أو
جتاري���ة �أو مكتبي���ة �أو خدمي���ة �أو
�صناعية على اخلارطة.
فقد تلقين���ا ن�سخة من برقية
مع���ايل رئي����س الدي���وان امللك���ي
وال�سكرت�ي�ر اخلا����ص خل���ادم
احلرم�ي�ن ال�شريف�ي�ن رق���م 4876
يف 1434/2/9ه���ـ املت�ضمن���ة �أن���ه
مت���ت املوافقة الكرمي���ة على قرار
جمل����س ال���وزراء رق���م ( )47يف
1434/2/4ه���ـ القا�ض���ي بتعدي���ل
ال�ضواب���ط املتعلق���ة ببي���ع وحدات
�سكني���ة �أو جتاري���ة �أو مكتبي���ة �أو
خدمية �أو �صناعية على اخلارطة
ال�ص���ادرة بق���رار جمل����س ال���وزراء
رقم ( )73يف 1430/3/12هـ وذلك
وفقاً للتف�صيل الوارد يف القرار.
ل���ذا نرغ���ب �إليك���م االط�ل�اع
واعتم���اد موجب���ه ،وجت���دون
برفق���ه ن�سخ���ة من ق���رار جمل�س
ال���وزراء امل�ش���ار �إلي���ه بعاليه واهلل
يحفظكم.
وزير العدل
حممد بن عبدالكرمي العي�سى
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تعاميم
�إجراءات معاجلة و�ضع امل�ساكن املقامة عن طريق التعدي
�أ���ص��در م��ع��ايل وزي���ر ال��ع��دل تعميماً
ق�����ض��ائ��ي��اً ب���رق���م /13ت 4715/وت���اري���خ
1433/9/23ه�������ـ يق�ضي مب��ع��اجل��ة و�ضع
امل�����س��اك��ن امل��ق��ام��ة ع���ن ط��ري��ق ال��ت��ع��دي،
و�إليكم ن�ص التعميم:
«�إحل������اق������اً ل��ت��ع��م��ي��م ال�����������وزارة رق���م
/70/12ت يف 1405/4/15ه�������������ـ امل��ب��ن��ي
ع��ل��ى الأم������ر ال�����س��ام��ي رق����م /571م يف
1405/3/26ه�������������������ـ اخل�����ا������ص مب���ع���اجل���ة
ال���ت���ع���دي ع���ل���ى الأرا������ض�����ي احل��ك��وم��ي��ة،
ورق����م /13ت 3321/يف 1429/2/10ه�������ـ
املبني على الأم���ر ال�سامي رق��م /788م
ب يف 1429/2/1ه���ـ القا�ضي بعدم �سماع
�أي �إن���ه���اء لأي �أر�����ض ب��ح��ج��ة ا�ستحكام
ل�ضواحي املدن والقرى الرئي�سية.
فقد تلقينا ن�سخة من الأمر ال�سامي
الربقي رقم /5326م ب يف 1432/8/13هـ
امل���وج���ه �أ���ص��ل��ه ل�����ص��اح��ب ال�����س��م��و امل��ل��ك��ي
وزير ال�ش�ؤون البلدية والقروية ون�صه:
«نبعث لكم م�شفوعات برقية الوزارة رقم
 76824يف 1430/10/17ه�������ـ امل�����ش��ار فيها
�إلى الأمر رقم /788م ب يف 1429/2/1هـ
ال �ق��ا� �ض��ي ب �ع ��دم ال �ت �� �ص��رف يف �أي م��ن
���ض��واح��ي امل���دن وال��ق��رى الرئي�سية ب���أي
نوع من �أن��واع الت�صرف ،ولأي كائن من
ك���ان ،وع���دم ���س��م��اع �أي �إن��ه��اء لأي �أر����ض
بحجة ا�ستحكام ل�ضواحي املدن والقرى

الرئي�سية ،وي�شمل الأم��ر كافة الطلبات
ال��ت��ي مل ي�����ص��در ف��ي��ه ح��ك��م ن��ه��ائ��ي حتى
ت��اري��خ��ه .وامل��ت�����ض��م��ن��ة �أن����ه ورد ل���ل���وزارة
ا���س��ت��ف�����س��ارات م��ن بع�ض الأم���ان���ات وم��ن
�ضمنها خطاب �أمانة منطقة جنران رقم
 13205يف 1429/11/13هـ بطلب التوجيه
ح���ي���ال ت��ط��ب��ي��ق الأم�������ر رق�����م /571م يف
1405/3/26ه��ـ اخلا�ص مبعاجلة التعدي
ع��ل��ى الأرا�����ض����ي احل��ك��وم��ي��ة ع��ل��ى بع�ض
امل�ساكن ال��واق��ع��ة �ضمن م��ا ه��و م�شمول
ب��الأم��ر رق��م /788م ب يف 1429/2/1ه����ـ،
وه���ل ي��ت��م �إن���ه���اء �إج�������راءات ال��ب��ي��ع وف��ق��اً
للأمر رقم /571م يف 1405/3/26هـ ،ومل
ي�شملها منع الت�صرف مبوجب الأمر رقم
/788م ب يف 1429/2/1ه��ـ �سالف الذكر.
و�أن الأمر رقم /788م ب يف 1429/2/1هـ
مل يرد فيه ما ي�ستثنى ما ق�ضى به الأمر
رق���م /571م يف 1405/3/26ه��������ـ وطلبت
ال��وزارة التوجيه نحو تطبيق الأمر رقم
/571م يف 1405/3/26ه�������ـ ع��ل��ى املن�ش�آت
ال���ت���ي ت���ق���ام ع���ن ط���ري���ق ال��ت��ع��دي �ضمن
�ضواحي امل��دن والقرى امل�شمولة بالأمر
رقم /788م ب يف 1429/2/1هـ.
وح���ي���ث �إن الأم������ر رق����م /571م يف
1405/3/26ه���������ـ ع��ال��ج م��و���ض��وع امل��ن��ازل
امل��ق��ام��ة على �أرا�����ض غ�ير مملوكة ببيع
�أر�������ض امل���ن���زل ع��ل��ى ���ص��اح��ب��ه ب��ال��ق��ي��م��ة

امل�������ض���اع���ف���ة وف�������ق �����ض����واب����ط م��ع��ي��ن��ة،
ك��م��ا �أن الأم������ر رق����م /4ب 14867/يف
1407/10/17ه����ـ ق�صر الإج��ازة يف الأمر
رقم /571م يف 1405/3/26هـ على ال�سكن
الفعلي ،وب��ق��در احل��اج��ة دون الأرا���ض��ي
ال���ب���ي�������ض���اء والأح������وا�������ش ذات امل�����س��اح��ة
الكبرية ،و�أن ما �أ�شارت �إليه ال��وزارة من
���ص��دور �أوام�����ر ت�ضمنت م��ع��اجل��ة و�ضع
م��ن�����ش���آت م��ق��ام��ة ع���ن ط���ري���ق ال��ت��ع��دي،
وذل��ك مبوجب الأم��ري��ن رق��م /571م يف
1405/3/26ه�������ـ ،ورق���م /4ب 14867/يف
1407/10/17ه��������ـ ،وم��وق��ع ت��ل��ك املن�ش�آت
م�������ش���م���ول ب�����الأم�����ر رق�����م /788م ب يف
1429/2/1ه����ـ امل�شار �إليه قد متت وفقاً
لدرا�سة كل حالة على حدة.
نرغب �إليكم �أن تتم معاجلة و�ضع
امل�ساكن املقامة بالتعدي على الأرا�ضي
احلكومية ك��ل حالة على ح��دة ،وح�سب
ظ��روف��ه��ا ،وم�لاب�����س��ت��ه��ا ب��ع��د ال��رف��ع من
قبل اجلهات املعنية مبرئياتها ،وي�صدر
التوجيه حيال معاجلته وفقاً ملا ق�ضى به
الأم��ر رقم /571م يف 1405/3/26ه���ـ من
عدمه ..ف�أكملوا ما يلزم مبوجبه) �أ.هـ.
ل��ذا نرغب �إليكم االط�ل�اع واعتماد
موجبه .واهلل يحفظكم.
وزير العدل
حممد بن عبدالكرمي العي�سى

اقت�صار توكيل الأجنبي يف متابعة املعامالت لدى الأحوال املدنية

�أ�����ص����در م���ع���ايل وزي�����ر ال���ع���دل ت��ع��م��ي��م��اً �إداري���������اً ب��رق��م
/13ت 4704/وت��اري��خ 1433/9/17ه�������ـ يق�ضي باالقت�صار
يف توكيل الأجنبي على متابعة املعامالت ل��دى الأح���وال
املدنية ،و�إليكم ن�ص التعميم:
«فقد ورد ل��ل��وزارة برقية �سعادة مدير ع��ام اجل���وازات
رق���م  93153يف 1431/12/15ه��������ـ امل�����ش��ار فيها �إل���ى برقية
�صاحب ال�سمو امللكي م�ساعد وزي���ر ال��داخ��ل��ي��ة لل�ش�ؤون
الأم��ن��ي��ة رق��م  73725يف 1431/7/7ه�����ـ و�إل���ى برقية �سعادة
وكيل زارة الداخلية للأحوال املدنية رقم /11763ج/ه��ـ يف
1431/6/17ه���ـ و�إل��ى �أم��ر �صاحب ال�سمو امللكي نائب وزير
الداخلية رقم  15951/1يف 1414/3/6هـ.
وت�ضمنت برقية �سعادته �إرف��اق��ه ل�صورة الوكالة رقم
 35434يف 1430/11/12ه��ـ املتعلقة بتوكيل �أجنبي ل�شخ�ص
ينوب عنه يف مراجعة الأح��وال املدنية للتقدمي على طلب
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اجلن�سية ال�سعودية وتعبئة النماذج واال�ستمارات اخلا�صة
بذلك واال�ستالم والت�سليم للأوراق واملعامالت و�إنهاء كافة
الإجراءات االزمة والتوقيع.
و�أن ما مت التوكيل ب�ش�أنه ال يتفق مع الأم��ور امل�سموح
ال��ت��وك��ي��ل ب��ه��ا ا���س��ت��ن��اداً مل��ا ت�ضمنه �أم����ر ���س��م��و ن��ائ��ب وزي��ر
ال��داخ��ل��ي��ة امل�����ش��ار �إل��ي��ه ب��اق��ت�����ص��ار ال��ت��وك��ي��ل ل���دى الأح����وال
املدنية على متابعة املعامالت امل�شار �إليها يف الفقرة خام�ساً
من املح�ضر املعد يف ه��ذا الغر�ض وامل��رف��ق �صورته وفيما
عدا ذلك ال يجوز التوكيل بالتعقيب عليه لدى الأح��وال
املدنية .وطلب �سعادته �إبالغ ملن يلزم بعدم �إ�صدار مثل هذه
الوكاالت .لذا نرغب �إليكم االطالع واعتماد موجبه .واهلل
يحفظكم.
وزير العدل
حممد بن عبدالكرمي العي�سى
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