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اعتماد اأوامر منح 
الأرا�سي ال�سكنية قبل 

عام 1426هـ
اأ�شدر معايل وزير العدل تعميماً ق�شائياً 
1433/10/16هـــــــ  وتــاريــخ  13/ت/4734  بــرقــم 
ال�شكنية  الأرا�شي  منح  اأوامــر  باعتماد  يق�شي 
اأمر  قبل 1426/9/5هــــ والتي مل ي�شدر عليها 

�شام واإليكم ن�ص التعميم:
اأحلاقاً لتعميم الوزارة رقم 13/ت/2479 يف 
1425/6/29هـ املرفق به ن�شخة من قرار جمل�ص 
الــوزراء رقم 76 يف 1425/3/7هــــ ب�شاأن تعديل 
الأم��ان��ات  توزعها  التي  الأرا���ض��ي  منح  �ضروط 
والبلديات. وتعميم الوزارة رقم 13/ت/1425هـ 
ب�����ض��اأن ت��ع��دي��ل ����ض���روط م��ن��ح الأرا�����ض����ي ال��ت��ي 
الــوزارة  وتعميم  والبلديات.  الأمــانــات  توزعها 
املبني على  رقم 13/ت/2733 يف 1426/9/8هــــ 
الأمــر ال�شامي رقم 10623/م يف 1426/9/5هـــ 
ب�شان عدم العتداد باأوامر املنح اأو التنازل اإل 

ما كان �شادراً باأمر �شام.
فقد تلقينا الأمر ال�شامي الربقي رقم 44471 
خطابات  على  ون�شهLاطلعنا  1433/9/29هــــ  يف 
الوزارة رقم 33/1173130 يف 1433/8/7هـــ ورقم 
 31/10876 ورقــم  1432/3/17هــــــ  يف   31/99676
 27/49442/12 ورقــــــــم  1431/1/23هـــــــــــــــــــ  يف 
يف   27/53374/12 ورقـــــم  1427/5/25هـــــــــــــ  يف 
البلدية  الــ�ــشــوؤون  وزارة  وبــرقــيــة  1427/7/4هـــــــ 
والــقــرويــة رقــم 37687 يف 1425/3/20هــــــ واملنح 

ال�شادرة باأوامر من هذا املقام مل توقع منا.
راأيتموه من  ما  على  ونخربكم مبوافقتنا 
ال�شادرة  ال�شكنية  الأرا�شي  اأوامر منح  اعتماد 
قبل الأمر رقم 10623/م يف 1426/9/5هـ وفق 
بتحديد  �شدر  ما  ومنها  والتعليمات  الأنظمة 
يف  املــواطــنــن  لكافة  ال�شكنية  املــنــح  م�شاحات 
اململكة، ومتكن املمنوحن من ال�شتفادة منها، 
املخططة  الأرا�ــشــي  يف  املــنــح  تطبيق  يتم  واأن 
واملعدة لذلك.. فاأكملوا ما يلزم مبوجبه(ا.هـ.

لذا نرغب اإليكم الطالع واعتماد موجبه. 
واهلل يحفظكم.

وزير العدل
حممد بن عبدالكرمي العي�سى

ت�سجيل الأرا�سي املخ�س�سة مل�ؤ�س�سة التقاعد با�سمها
وتـــاريـــخ  13/ت/4829  بـــرقـــم  الــــعــــدل  وزيــــــر  مـــعـــايل  تــعــمــيــم  �ـــشـــدر 
ملوؤ�ش�شة  املخ�ش�شة  الأرا�ـــشـــي  ت�شجيل  اعــتــمــاد  املت�شمن  1434/2/24هـــــــ 

التقاعد با�شمها، واإليكم ن�ص التعميم:
املبني على  الــوزارة رقم 12/143/ت يف 1396/7/22هــــ  لتعميم  اإحلاقاً 
ال�شكوك  ب�شاأن تنظيم  الـــوزراء رقــم 983 يف 1396/6/15هـــــ  قــرار جمل�ص 

واإخراجها با�شم اأمالك الدولة. 
فقد تلقينا برقية معايل رئي�ص الديوان امللكي وال�شكرتري اخلا�ص خلادم 
املوافقة  اأنه متت  املت�شمنة  ال�شريفن رقم 4873 يف 1434/2/9هــــ  احلرمن 
القا�شي  رقـــم )45( يف 1434/2/4هـــــــ  الـــــوزراء  قـــرار جمل�ص  عــلــى  الــكــرميــة 
بت�شجيل الأرا�شي املخ�ش�شة للموؤ�ش�شة العامة للتقاعد با�شم املوؤ�ش�شة، وذلك 

ا�شتثناًء من قرار جمل�ص الوزراء رقم )983( يف 1396/6/15هـ.
لذا نرغب اإليكم الطالع واعتماد موجبه، وجتدون برفقه ن�شخة من 

قرار جمل�ص الوزراء امل�شار اإليه بعاليه واهلل يحفظكم.
وزير العدل
حممد بن عبدالكرمي العي�سى

ب�ساأن وكالت اجلمعيات التعاونية
�شدر تعميم ق�شائي من معايل وزير العدل برقم 13/ت/4803 وتاريخ 
1434/1/19هـــ يق�شي بالكتفاء على عدد من الأمور عند اإ�شدار وكالت 

اجلمعيات التعاونية، واإليكم ن�ص التعميم:
اإ�شارة اإلى تعميم الوزارة رقم 13/ت/3345 يف 1429/3/22 ب�شاأن قرار 
نظام  على  بــاملــوافــقــة  القا�شي  1924/3/9هــــــ  يف   73 رقــم  الــــوزراء  جمل�ص 

اجلمعيات التعاونية.
فقد ورد للوزارة كتاب �شعادة رئي�ص جمل�ص اجلمعيات التعاونية رقم 
من  التعاونية  اجلمعيات  تالقيه  ما  املت�شمن  1433/8/17هـــــ  يف  312/ي 
ال�شرعية من روؤ�شاء جمال�ص  الوكالت  اإ�شدار  العدل حول  توقف كتابات 
واإجـــراءات  مب�شتندات  اجلمعيات  ومطالبة  التعاونية  اجلمعيات  اإدارات 
واجلمعيات  اخلريية  اجلمعيات  بن  واأن  اخلريية  اجلمعيات  من  تطلب 
التعاونية فارق يف النظام واملبادئ والأهــداف ويرغب �شعادته عند اإ�شدار 

الوكالت من اجلمعيات التعاونية الكتفاء بطلب ما يلي:
1-�شهادة ت�شجيل اجلمعيات لدى وزارة ال�شوؤون الجتماعية.

ال�شوؤون  وزارة  مــن  عليها  امل�شادق  للجمعية  الأ�شا�شية  الالئحة   -2
الجتماعية والتي حتدد وتف�شل ال�شالحيات.

مندوب  بح�شور  مت  والـــذي  للجمعية  العمومية  اجلمعية  حم�شر   -3
وزارة ال�شوؤون الجتماعية بخ�شو�ص انتخاب جمل�ص الإدارة للجمعية.

4- حم�شر جمل�ص اإدارة اجلمعية بتعين رئي�ص جمل�ص الإدارة اأو وكيل 
اجلمعية حمرر مبطبوعات اجلمعية الر�شمية وخمتوم بختمها الر�شمي.

لـــذا نــرغــب الطــــالع واإكـــمـــال مــا يــلــزم حـــول مــا ذكـــر بــنــاًء عــلــى نظام 
وبناًء  اإليه  امل�شار  13/ت/3345  رقم  بالتعميم  املعمم  التعاونية  اجلمعيات 
ال�شوؤون  وزيـــر  مــعــايل  بــقــرار  الــ�ــشــادرة  للنظام  التنفيذية  الالئحة  على 

الجتماعية رقم 3068 يف 1429/6/10 املرفق �شورتها واهلل يحفظكم.
وزير العدل
حممد بن عبدالكرمي العي�سى

تعاميم 
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التعاون مع هيئة الرقابة 
والتحقيق وت�سهيل مهمتها

اإداريـــاً  الــعــدل تعميماً  �شدر مــن معايل وزيــر 
وتاريخ 1434/8/13هــــ يق�شي  برقم 13/ت/5024 
يف  والتحقيق  الرقابة  هيئة  مع  التعاون  باعتماد 
مراقبة الدوام وغريه فيما للهيئة من اخت�شا�ص 

واإليكم ن�ص التعميم:
اإ�شارة اإلى تعميم الوزارة رقم 13/ت/4397 يف 
الكرمي  امللكي  الأمــر  على  املبني  1432/10/28هــــــ 
رقم 47581 يف 1432/10/22هـــ ب�شاأن التاأكيد على 
اأمــــراء املــنــاطــق بــعــدم زيــــارات املــحــاكــم اأو تفقدها 
اأو افتتاحها واأنــه ل يجوز بــاأي حال من الأحــوال 
�ــشــوؤون  يف  الــتــدخــل  غـــريه  ول  الإداري  لــلــحــاكــم 

الق�شاة ول كتاب العدل باأي اأ�شلوب كان.
فــقــد ورد لـــلـــوزارة كــتــاب مــعــايل رئــيــ�ــص هيئة 
1434/4/17هـــــ  يف   5278 رقــم  والتحقيق  الرقابة 
م�شوؤويل  مــن  تعتذر  الــعــدل  كتابات  اأن  املت�شمن 
ومتابعة  الرقابية  مبهامهم  قيامهم  عند  الهيئة 
دوام من�شوبي كتابة العدل من التعاون معهم بناًء 
على تعميم الوزارة امل�شار اإليه واإي�شاح معاليه ما 
الأجهزة  مراقبة  يف  اخت�شا�ص  من  للهيئة  اأوكــل 
الإداري  الأداء  حــ�ــشــن  مـــن  والـــتـــاأكـــد  احلــكــومــيــة 
موظفي  جميع  دوام  ورقــابــة  الأنــظــمــة  وتطبيق 
العامة  واملوؤ�ش�شات  احلكومية  الأجهزة  يف  الدولة 
وطــلــب مــعــالــيــه الــتــاأكــيــد بــالــتــعــاون مــع مــنــدوبــي 
الرقابية  اأعمالهم  مزاولة  من  ومتكينهم  الهيئة 
الأنظمة  الذي ق�شت به  الهيئة  وفقاً لخت�شا�ص 

والتعليمات.
لالطالع واعتماد التعاون مع الهيئة وفق ما 
اأ�شار اإليه معاليه مبا للهيئة من اخت�شا�ص ومن 
كتابة  ملن�شوبي  والن�شراف  ذلك متابعة احل�شور 
العدل  كتاب  الف�شيلة  اأ�شحاب  فيهم  مبا  العدل 
مع مراعاة ما ق�شي به الأمــر امللكي الكرمي رقم 
اأنه ل يجوز باأي حال  )47581( �شالف الذكر من 
باأي  العدل  كتاب  �شوؤون  يف  التدخل  الأحـــوال  من 

اأ�شلوب كان. واهلل يحفظكم.

وزير العدل
حممد بن عبدالكرمي العي�سى

�سرعة اإنهاء ق�سايا 
ت�ظيف الأم�ال

ــائــيــاً بــرقــم  اأ�ــــشــــدر مـــعـــايل وزيــــــر الــــعــــدل تــعــمــيــمــاً قــ�ــش
اإنــهــاء  ب�شرعة  يق�شي  1433/10/16هـــــــ  وتــاريــخ  13/ت/4735 
واإليكم  الخت�شا�ص  تنازع  ومعاجلة  الأمــوال  توظيف  ق�شايا 

ن�ص التعميم:
فقد تلقينا ن�شخة من التعميم الربقي العاجل من �شاحب 
1433/9/24هــــ  108749 يف  رقــم  الداخلية  وزيــر  امللكي  ال�شمو 
ون�شه: ن�شري اإلى تعميمنا رقم 69155 وتاريخ 1431/11/18هـ 
التحقيق  هيئة  رئي�ص  معايل  رفعه  ما  على  املوافقة  املت�شمن 
والإدعاء العام بربقيته رقم هـ/5800/8 وتاريخ 1431/2/29هـ 
ب�شاأن تكليف فروع الهيئة بالتحقيق يف ق�شايا توظيف الأموال 
وا�شتكمال  اجلــزائــيــة  الإجـــــراءات  ونــظــام  الهيئة  لنظام  وفــقــاً 
املناطق بتتبع احلقوق  اإمــــارات  الــعــام، وقــيــام  اإجــــراءات احلــق 
اخلا�شة واإكمال الالزم ب�شاأنها وفقاً لنظام املرافعات ال�شرعية 

ولئحته التنفيذية.
وحيث اإنه بالرفع عن ذلك وعن ما اأحيل اإلى فروع هيئة 
العام من ق�شايا ل�شتكمال التحقيق فيها  التحقيق والإدعــاء 
يف  البت  تاأخر  واأ�شباب  اإنهاوؤها  يتم  مل  ق�شايا  من  تبقى  وما 
العام  الق�شاء  من  نظرها  تدافع  نتيجة  الق�شايا  هــذه  بع�ص 
وديوان املظامل فقد تلقينا الأمر ال�شامي الربقي رقم 42098 
وتاريخ 1433/9/14هـ املعطى ن�شخة منه لكل من وزارة املالية 
وديــوان  للق�شاء  الأعلى  واملجل�ص  وال�شناعة  التجارة  ووزارة 
والرغبة  ال�شاأن  بهذا  اتخاذه  مت  ما  منا�شبة  املت�شمن  املظامل 

ال�شامية باعتماد ما يلي:
بعد،  تنته  مل  التي  الق�شايا  اإنهاء  �شرعة  على  1-التاأكيد 

واحلر�ص على اإعادة الأموال اإلى اأ�شحابها.
ملا  ننازع الخت�شا�ص وفقاً  اإليه حول  اأ�شري  2-معاجلة ما 
يق�شي به النظام مع احلر�ص على متابعة تلك الق�شايا من 
قبل جلان توظيف الأموال لال�شتعجال يف البت فيها من قبل 

الق�شاء املخت�ص.
نــّوه الطـــالع واعــتــمــاد اإنــفــاذ الأمـــر الــكــرمي مــع موافاتنا 
واجلهة  اإجـــــراءات،  مــن  فيها  ومــا مت  ق�شية  كــل  عــن  بتقرير 
املــطــلــوب ومت تعميد اجلهة  والإجـــــراء  اإلــيــهــا حــالــيــاً  املــحــالــة 

املخت�شة بالوزارة بن�شخة من اأمرنا هذا للمتابعة اأ.هـ.
لذا نرغب اإليكم الطالع واعتماد موجبه واهلل يحفظكم.

وزير العدل 
حممد بن عبدالكرمي العي�سى
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تزويد املاأذونني 
بالتعاميم اخلا�سة 
بهم والتاأكيد على 

ا�ستالمها ح�سب 
النم�ذج

ــــــــدر مــــــعــــــايل وزيـــــــر  اأ�ــــــــش
برقم  ق�شائياً  تعميماً  الــعــدل 
13/ت/4714 يف 1433/9/23هـــ 
من  الــتــاأكــد  بــ�ــشــرورة  يق�شي 
تـــ�ـــشـــلـــيـــم مـــــــــــاأذوين الأنـــكـــحـــة 
الـــتـــعـــامـــيـــم اخلـــا�ـــشـــة بـــهـــم يف 
ن�ص  واإليكم  ال�شتالم،  منــوذج 

التعميم:
اأحلـــــــــــــاقـــــــــــــاً لــــتــــعــــمــــيــــمــــي 
13/ت/3116  رقـــــم  الــــــــــوزارة 
ورقــــــم  1428/5/17هـــــــــــــــــــــــــ  يف 
13/ت/3783 يف 1430/11/5هـــ 
املحكمة  تتولى  اأن  املت�شمنن 
تزويد املاأذونن بكافة التعاميم 
املــتــعــلــقــة بــتــعــلــيــمــات اإجـــــراءات 

عقود الأنكحة.
ملــا ورد مــن اللجنة  ونــظــراً 
ـــــــــــاأذوين عـــقـــود  الــــتــــاأديــــبــــيــــة مل
الأنكحة من عدم اإلتزام اجلهة 
بت�شليم  بــاملــحــاكــم  املــخــتــ�ــشــة 
الــتــعــامــيــم املــتــعــلــقــة مبـــــاأذوين 
عــقــود الأنــكــحــة وفـــق الــنــمــوذج 

املعد لذلك.
لــذا نــرغــب اإلــيــكــم الطــالع 
املخت�شة  اجلهة  على  والتاأكيد 
بــاملــحــاكــم بــتــ�ــشــلــيــم الــتــعــامــيــم 
اخلا�شة باملاأذونن وفق النموذج 
ب�شكل  تعميم  لكل  لــذلــك  املــعــد 
املــــاأذون  تــوقــيــع  واأخــــذ  م�شتقل 

بال�شتالم. واهلل يحفظكم.

وزير العدل
حممد بن عبدالكرمي 
العي�سى

�س�احي املدن: 
الأرا�سي خارج حدود التنمية

بـــرقـــم 13/ت/4768 يف  قــ�ــشــائــيــاً  تــعــمــيــمــاً  الـــعـــدل  وزيـــــر  مـــعـــايل  اأ�ــــشــــدر 
بــالأرا�ــشــي خـــارج حـــدود حماية  املـــدن  1433/11/28هــــــــ يف�شر معنى �ــشــواحــي 

التنمية. واإليكم ن�ص التعميم:
اإحلاقاً لتعميم الوزارة رقم 13/ت/4502 يف 1433/3/2هـــ املبني على الأمر 
املــدن  ب�شواحي  املق�شود  بــيــان  بــ�ــشــاأن  1433/2/18هـــــــ  يف   11648 رقــم  ال�شامي 

والقرى الرئي�شية امل�شار اإليها بالأمر رقم 788/م ب يف 1429/2/1هـ.
البلدية  الــ�ــشــوؤون  وزيـــر  املــلــكــي  ال�شمو  �ــشــاحــب  كــتــاب  الـــــوزارة  تلقت  فــقــد 
والقروية رقم 16459 يف 1432/4/9هـــ ون�شه: )ا�شتناداً لالأمر ال�شامي ال�شري 
الربقي رقم 788/م ب وتاريخ 1429/2/1هـــ القا�شي بعدم الت�شرف يف اأي من 
الت�شرف، ولأي كائن من  اأنــواع  بــاأي نوع من  الرئي�شة  املــدن والقرى  �شواحي 
املدن والقرى  ا�شتحكام ل�شواحي  اأر�ص بحجة  اإنهاء لأي  اأي  �شماع  كان، وعدم 
الرئي�شة، وما ت�شمنه الأمر الكرمي التاأكد من جميع ال�شكوك التي يف �شواحي 

املدن والقرى الرئي�شة و�شالمتها.
واإ�شارة لربقيتنا رقم 45067�ــص  وتاريخ 1429/6/13هـــ املت�شمنة الرد على 
ا�شتف�شاراتكم عن املق�شود من ال�شواحي والتي اأو�شحنا فيها من اأن ال�شواحي 
هي جميع الأرا�شي الواقعة خارج حدود حماية التنمية املعتمدة بقرار جمل�ص 
الـــوزراء رقــم 157 وتــاريــخ 1428/5/11هـــــ ح�شب ما هو حمــدد بوثائق النطاق 

العمراين املرفقة بالقرار.
وتــاريــخ  رقـــم 157  الــــــوزراء  قــــرار جمــلــ�ــص  مـــن  املـــــادة )11/3(  اإن  وحــيــث 
1428/5/11هـ تن�ص على اأن »تقوم وزارة ال�شوؤون البلدية والقروية بو�شع حدود 
و�شوابط التنمية للتجمعات العمرانية التي مل يحدد لها نطاق عمراين، وتعتمد 
بقرار من وزير ال�شوؤون البلدية والقروية«، كما اأن املادة )7/3( من القرار امل�شار 
اإليه اأعاله اأجازت اإقامة م�شاريع اخلدمات الوطنية والإقليمية وال�شتخدامات 
املوؤقتة والأن�شطة ذات الطبيعة اخلا�شة خارج منطقة حماية التنمية بقرار من 
وزير ال�شوؤون البلدية والقروية يف حال عدم توفر اأرا�شي منا�شبة داخل مراحل 
التنمية العمرانية اأو منطقة حماية التنمية وفقاً لل�شوابط والإجراءات التي 

حتددها الالئحة التنفيذية لقواعد النطاق العمراين ملدن وقرى اململكة.
وبناًء على مقت�شيات امل�شلحة العامة، و�شرعة البت يف معامالت املواطنن 
وعدم تاأخريها فقد مت تعميد الأمانات باعتماد »حيز عمراين موؤقت« للمدن 
والقرى الغري م�شمولة بدرا�شات النطاق العمراين يتم مبوجبه اإجابة املحاكم 

عن طلبات حجج ال�شتحكام املقدمة لديها.
لذا ناأمل اإبالغ املحاكم العامة وكتابات العدل وحماكم ال�شتئناف باعتماد ما 
يردها من الأمانات حول ذلك، وكذا قرارات التخ�شي�ص واعتماد املخططات وكل 

ما يتعلق بالنطاق واحليز العمراين للمدن والقرى والتنمية العمرانية(اأ.هـ.
لذا نرغب اإليكم الطالع واعتماد موجبه. واهلل يحفظكم.

وزير العدل
حممد بن عبدالكرمي العي�سى
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حجز حرم اأنابيب الغاز 
ب�سبا ومدين

كافة  على  تعميماً  الــعــدل  وزيـــر  مــعــايل  اأ�ــشــدر 
وتاريخ  13/ت/4871  برقم  للوزارة  التابعة  اجلهات 
الغاز يف  اأنابيب  1434/3/29هــــ يق�شي بحجز حرم 
واإليكم  التملك،  يدعي  مــن  وت�شوية  ومــديــن  �شبا 

ن�ص التعميم:
يف  13/ت/1770  رقــم  الــــوزارة  لتعميم  اإحلــاقــاً 
رقم  ال�شامي  الأمــر  اإلــى  فيه  امل�شار  1422/4/27هـــــ 
املوافقة  املت�شمن  1418/10/14هـــــ  يف  2/ب/15143 
لغر�ص  مــديــن(  )حمـــجـــوزات  منطقة  حــجــز  عــلــى 
قيام �شركة اأرامكو بتطوير حقل مدين �شمال غرب 

اململكة.
الكرمي  ال�شامي  الأمـــر  مــن  ن�شخة  تلقينا  فقد 
اأ�شله  املوجه  الربقي رقم 10235 يف 1434/3/16هــــ 
ملــعــايل وزيــــر الـــبـــرول والـــــروة املــعــدنــيــة ونــ�ــشــه: 
يف   1434-685-01 رقــــم  خــطــابــكــم  عــلــى  )اطــلــعــنــا 
ال�شعودية  اأرامكو  �شركة  رغبة  ب�شاأن  1434/2/30هــــ 
حــجــز حــــرم خلـــط اأنـــابـــيـــب الـــغـــاز الــــذي ميــتــد من 
حمــجــوزات )مــديــن( اإلـــى حمــطــة تــوزيــع املنتجات 
مائة  )120م(  بــعــر�ــص  �شبا  مبحافظة  الــبــرولــيــة 
وعـــ�ـــشـــريـــن مــــــراً وطــــــول )126كـــــــــم( مـــائـــة و�ــشــتــة 
وع�شرين كيلو مراً تقريباً برقم )ر اإي �ص – 304(، 
)ميدن(  حمجوزات  من  طريق  حرم  اإلى  بالإ�شافة 
اإلى طريق مدين – �شباء بعر�ص )100م( مائة مر 
اأكــيــال وخم�شمائة مر  وطــول )5/500كـــم( خم�شة 
كما هو مبن  – 304-اأ-1(  �ص  اإي  )ر  برقم  تقريباً 
املو�شحة  اجلغرافية  والإحداثيات  املرفق  الر�شم  يف 
عليه، وطلبكم املوافقة على حجز حرم خط الأنابيب 
وحــــرم الــطــريــق املـــذكـــوريـــن، ويف حـــال ادعـــــاء احــد 
وثبوت  املنطقة  تلك  من  جــزء  اأي  ملكية  املواطنن 
وفقاً  الأمــر  هــذا  بت�شوية  ال�شركة  ف�شتقوم  ملكيته، 

لالأنظمة والتعليمات املتبعة يف هذا ال�شاأن.
بــاأنــه ل مــانــع مــن ذلـــك ح�شب املتبع  نــخــربكــم 
فاأكملوا  والتعليمات..  الأنظمة  به  ملا تق�شي  ووفقاً 

ما يلزم مبوجبه( اأ.هـ.
لذا نرغب اإليكم الطالع واعتماد موجبه. واهلل 

يحفظكم.
وزير العدل
حممد بن عبدالكرمي العي�سى

رهن اأ�س�ل املن�ساأة اأو العقار يف 
برنامج كفالة

اأ�ـــشـــدر مــعــايل وزيــــر الـــعـــدل تــعــمــيــمــاً قــ�ــشــائــيــاً بــرقــم 
اأ�شول  برهن  يق�شي  1434/3/21هـــــ  وتاريخ  13/ت/4860 
التمويل  ل�شندوق  العقار يف برنامج كفالة وفقاً  اأو  املن�شاأة 

ال�شرعية واإليكم ن�ص التعميم:
ــــارة اإلـــــى كـــتـــاب مـــعـــايل وزيـــــر املـــالـــيـــة رقــــم 1660  اإ�ــــش
يف 1432/2/20هــــــــــ املــ�ــشــار فــيــه اإلــــى تــعــمــيــم الــــــوزارة رقــم 
الــرهــون  تــوثــيــق  بــ�ــشــاأن  1429/4/24هــــــــــ  يف  13/ت/3367 
برنامج  ل�شالح  ال�شعودي  ال�شناعية  التنمية  ل�شندوق 
كتاب  وت�شمن  واملتو�شطة  ال�شغرية  املن�شاآت  متويل  كفالة 
معاليه اإحجام معظم كتاب العدل عن توثيق هذه الرهون 
وطلب معاليه توجيه كتاب العدل �شراحة بتوثيق الرهون 
عامة  اأمـــوال  الــكــفــالت  مبالغ  اإن  حيث  الــربنــامــج  ل�شالح 
وتثبت كدين يف ذمة املقر�شن جتاه الدولة يف حال تعر 
اخلزينة  و�ضائل حفظ حقوق  اأه��م  اأح��د  وال��ره��ن  الن�ضاط 

العامة.
ــاب الــعــدل حول  ــّت واإ�ـــشـــارة اإلـــى مــا ورد مــن عــدد مــن ُك
املــو�ــشــوع وتــوقــف كــتــاب الــعــدل مــن اإجــــراء هـــذه الــرهــون 
وبدرا�شة اللجنة املعنية بالوزارة للمو�شوع ونظام �شندوق 
رقم  امللكي  باملر�شوم  ال�شادر  ال�شعودي  ال�شناعية  التنمية 
م/3 يف 1394/2/26هـــ والقواعد التنفيذية لربنامج كفالة 
متويل املن�شاآت ال�شغرية واملتو�شطة ال�شادرة بقرار معايل 
وزير املالية رقم 1166 يف 1425/5/4هـ تو�شلت اللجنة اإلى 
التجاري  والبنك  ال�شندوق  بــن  جتــري  التي  املعاملة  اأن 
العائد  العقار  اأو  املن�شاأة  اأ�ــشــول  رهــن  �شورتها  واملــواطــن 
امل�شار  كفالة  برنامج  �شمن  ال�شندوق  ل�شالح  للمقر�ص 
املقدم  التمويل  لقاء  املقر�ص  كفالة  مقابل  ك�شمان  اإليه 
اأو املوؤ�ش�شات املالية  له من بع�ص البنوك التجارية املمولة 
من  الثانية  للمادة  ذلــك  وموافقة  التمويل  غر�شها  التي 
القواعد  من   )11( املــادة  عليه  ن�شت  وما  ال�شندوق،  نظام 
التنظيمية للربنامج، باأن يقدم الربنامج كفالت التمويل 
وفقاً ل�شيغ التمويل ال�شرعية، راأت اللجنة منا�شبة التعميم 
ات�شح  حــال  ويف  الــرهــون  تلك  بتوثيق  العدل  كتابات  على 
العمل  فيكون  بعينها  حالة  ب�شاأن  �شرعية  خمالفة  وجــود 
املــادة )182( من نظام تركيز م�شوؤوليات  على ما ت�شمنته 

الق�شاء ال�شرعي.
لالطالع والعمل مبوجبه، واهلل يحفظكم.

وزير العدل
حممد بن عبدالكرمي العي�سى
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اإيقاف تطبيق اأحكام نظام امل�ساركة يف 
العقار ال�سياحي على غري ال�سع�ديني يف مكة 

واملدينة
اأ�شدر معايل وزير العدل تعميماً على كافة اجلهات التابعة للوزارة برقم 
13/ت/4872 وتاريخ 1434/3/29هـ يق�شي باإيقاف تطبيق اأحكام نظام امل�شاركة 
يف الوحدات العقارية ال�شياحية يف كل من مكة واملدينة على غري ال�شعودين، 

واإليكم ن�ص التعميم:
اأحلاقاً لتعاميم الوزارة رقم 13/ت/4375 يف 1432/10/13هـ املبني على قرار 
جمل�ص الوزراء رقم 285 يف 1432/9/22هـ ب�شاأن احلظر على غري ال�شعودين 
العقارية  الوحدات  على  امل��راث  بغر طريق  بالوقت  امل�ضاركة  ن�ضاط  مزاولة 
ال�شياحية الواقعة يف مدينتي مكة املكرمة واملدينة املنورة، ورقم 13/ت/3987 
يف 1431/4/28هـــ املبني على الأمر ال�شامي رقم 3324/م ب يف 1431/4/18هـــ 
التنفيذية  ولئحته  بالوقت  امل�شاركة  نظام  اأحــكــام  تطبيق  اإيــقــاف  املت�شمن 
على الوحدات العقارية يف مكة املكرمة واملدينة املنورة، ورقم 13/ت/2962 يف 
1427/8/27هـــ املبني على املر�شوم امللكي رقم م/52 يف 1427/8/20هـــ ال�شادر 
القا�شي  1427/8/18هـــــــ  يف   206 رقــم  الــــوزراء  جمل�ص  قـــرار  على  بامل�شادقة 

باملوافقة على نظام امل�شاركة بالوقت يف الوحدات العقارية ال�شياحية.
رقـــم 9206 يف  الــربقــي  الــكــرمي  الــ�ــشــامــي  الأمــــر  ن�شخة مــن  تلقينا  فــقــد 
1434/3/8هـ ون�شه: )ن�شري اإلى الأمر رقم 3324/م ب وتاريخ 1431/4/18هـ 
املت�شمن املوافقة على ما وجه به جمل�ص الوزراء خالل جل�شته املنعقدة بتاريخ 
1431/4/13هـ من اإيقاف تطبيق اأحكام نظام امل�شاركة بالوقت ال�شادر باملر�شوم 
الــوحــدات  على  التنفيذية  ولئحته  1427/8/20هــــــ  وتــاريــخ  م/52  رقــم  امللكي 
العقارية يف مكة املكرمة واملدينة املنورة، واإبالغ ذلك لكل اجلهات ذات العالقة 
مبا فيها وزارة اخلارجية ووزارة العدل والهيئة العامة لل�شياحة والآثار. كما 
ن�شري اإلى قرار جمل�ص الــوزراء رقم 285 وتاريخ 1432/9/22هـــ املبلغ بربقية 
منه  )اأوًل(  الفقرة  القا�شي يف  1432/9/26هـــــ  وتــاريــخ   41988 رقــم  الــديــوان 
بقيام الهيئة العامة لل�شياحة والآثار بتوعية املجتمع – عرب و�شائل الإعالم 
ال�شعودين  على غري  – باأنه يحظر  املعنية  وبالتن�شيق مع اجلهات  املختلفة 
اأي حق مبوجب  اكت�ضاب  اأو  له،  الت�ضويق  اأو  بالوقت،  امل�ضاركة  ن�ضاط  مزاولة 
عقود امل�شاركة بالوقت بغري طريق املرياث، على الوحدات العقارية ال�شياحية 

الواقعة يف ميدنتي مكة املكرمة واملدينة املنورة.
ونرغب اإليكم اأن يقت�شر تطبيق ما ق�شى به الأمر رقم 3324/م ب وتاريخ 
الوحدات  يف  بالوقت  امل�شاركة  نظام  اأحكام  تطبيق  اإيقاف  من  1431/3/18هــــ 
واملدينة  املكرمة  مكة  مدينتي  يف  الواقعة  العقارات  على  ال�شياحية  العقارية 
املنورة – على غري ال�شعودين، وقد مت تزويد اجلهات املعنية بن�شخ من هذا 

الأمر لالعتماد.. فاأكملوا ما يلزم مبوجبه( اأ.هـ.
لذا نرغب اإليكم الطالع واعتماد موجبه واهلل يحفظكم.

وزير العدل
حممد بن عبدالكرمي العي�سى

تف�ي�ض �سالحية 
اإ�سدار قرارات 

التخ�سي�ض للم�اقع 
اخلدمية يف املخططات

تعميماً  العدل  وزيــر  اأ�ــشــدر معايل 
وتـــاريـــخ  13/ت/4753  بـــرقـــم  اإداريـــــــــاً 
1433/10/29هـــــــــــــــ يــقــ�ــشــي بــتــفــويــ�ــص 
التخ�شي�ص  قـــرارات  اإ�ــشــدار  �شالحية 
لـــلـــمـــواقـــع اخلـــدمـــيـــة يف املــخــطــطــات 
الــ�ــشــكــنــيــة احلـــكـــومـــيـــة. واإلـــيـــكـــم ن�ص 

التعميم:
اإحلــــــاقــــــاً لــتــعــمــيــم الـــــــــــوزارة رقـــم 
املبني  1431/6/4هــــــــ  يف  13/ت/4013 
وزيــر  امللكي  ال�شمو  �شاحب  قــرار  على 
والقروية رقم 17777  البلدية  ال�شوؤون 
يف 1431/4/1هــــــــــــ بـــ�ـــشـــاأن �ــشــالحــيــات 
اأمناء املناطق وم�شوؤويل وزارة ال�شوؤون 

البلدية والقروية.
ال�شمو  �شاحب  كــتــاب  تلقينا  فقد 
والقروية  البلدية  ال�شوؤون  وزير  امللكي 
املــرفــق  رقـــم 43926 يف 1433/8/20هــــــــ 
بـــه نــ�ــشــخــة مـــن الــتــعــمــيــم رقــــم 4813 
بتعديل  الــقــا�ــشــي  1431/6/29هـــــــــــ  يف 
قـــرار  مـــن  و19-4    20-2 الــفــقــرتــن 
وتـــاريـــخ   17777 رقـــــم  الـــ�ـــشـــالحـــيـــات 
1431/4/1هــــــــــــــــ املـــتـــ�ـــشـــمـــن تــفــويــ�ــص 
التخ�شي�ص  قـــرارات  اإ�ــشــدار  �شالحية 
ملواقع امل�شاجد واملدار�ص وامل�شتو�شفات 
تق�شيمات  خمــطــطــات  �شمن  الــواقــعــة 
املعتمدة  احلكومية  ال�شكنية  الأرا�ــشــي 
املعتمدة  املــواقــع  جميع  ت�شمل  بحيث 
لـــلـــخـــدمـــات واملـــــرافـــــق الـــعـــامـــة �ــشــمــن 
املــــخــــطــــطــــات الـــ�ـــشـــكـــنـــيـــة احلـــكـــومـــيـــة 
واملــدار�ــص  للم�شاجد  اإ�ــشــافــة  املعتمدة 

وامل�شتو�شفات.
اإليكم الطــالع واعتماد  لذا نرغب 

موجبه فيما يخ�شكم واهلل يحفظكم.

وزير العدل
حممد بن عبدالكرمي العي�سى


