تعاميم
ب�ش�أن وكاالت اجلمعيات التعاونية

�صدر تعميم ق�ضائي من معايل وزير العدل برقم /13ت 4803/وتاريخ
1434/1/19ه��ـ يق�ضي باالكتفاء على عدد من الأمور عند �إ�صدار وكاالت
اجلمعيات التعاونية ،و�إليكم ن�ص التعميم:
�إ�شارة �إلى تعميم الوزارة رقم /13ت 3345/يف  1429/3/22ب�ش�أن قرار
جمل�س ال����وزراء رق��م  73يف 1924/3/9ه�����ـ القا�ضي ب��امل��واف��ق��ة على نظام
اجلمعيات التعاونية.
فقد ورد للوزارة كتاب �سعادة رئي�س جمل�س اجلمعيات التعاونية رقم
/312ي يف 1433/8/17ه����ـ املت�ضمن ما تالقيه اجلمعيات التعاونية من
توقف كتابات العدل حول �إ�صدار الوكاالت ال�شرعية من ر�ؤ�ساء جمال�س
�إدارات اجلمعيات التعاونية ومطالبة اجلمعيات مب�ستندات و�إج���راءات
تطلب من اجلمعيات اخلريية و�أن بني اجلمعيات اخلريية واجلمعيات
التعاونية فارق يف النظام واملبادئ والأه��داف ويرغب �سعادته عند �إ�صدار
الوكاالت من اجلمعيات التعاونية االكتفاء بطلب ما يلي:
�-1شهادة ت�سجيل اجلمعيات لدى وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية.
 -2الالئحة الأ�سا�سية للجمعية امل�صادق عليها م��ن وزارة ال�ش�ؤون
االجتماعية والتي حتدد وتف�صل ال�صالحيات.
 -3حم�ضر اجلمعية العمومية للجمعية وال���ذي مت بح�ضور مندوب
وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية بخ�صو�ص انتخاب جمل�س الإدارة للجمعية.
 -4حم�ضر جمل�س �إدارة اجلمعية بتعيني رئي�س جمل�س الإدارة �أو وكيل
اجلمعية حمرر مبطبوعات اجلمعية الر�سمية وخمتوم بختمها الر�سمي.
ل���ذا ن��رغ��ب االط��ل�اع و�إك���م���ال م��ا ي��ل��زم ح���ول م��ا ذك���ر ب��ن��ا ًء ع��ل��ى نظام
اجلمعيات التعاونية املعمم بالتعميم رقم /13ت 3345/امل�شار �إليه وبنا ًء
على الالئحة التنفيذية للنظام ال�����ص��ادرة ب��ق��رار م��ع��ايل وزي���ر ال�ش�ؤون
االجتماعية رقم  3068يف  1429/6/10املرفق �صورتها واهلل يحفظكم.
وزير العدل
حممد بن عبدالكرمي العي�سى

ت�سجيل الأرا�ضي املخ�ص�صة مل�ؤ�س�سة التقاعد با�سمها

����ص���در ت��ع��م��ي��م م���ع���ايل وزي������ر ال����ع����دل ب���رق���م /13ت 4829/وت���اري���خ
1434/2/24ه������ـ املت�ضمن اع��ت��م��اد ت�سجيل الأرا����ض���ي املخ�ص�صة مل�ؤ�س�سة
التقاعد با�سمها ،و�إليكم ن�ص التعميم:
�إحلاقاً لتعميم ال��وزارة رقم /12/143ت يف 1396/7/22ه���ـ املبني على
ق��رار جمل�س ال���وزراء رق��م  983يف 1396/6/15ه����ـ ب�ش�أن تنظيم ال�صكوك
و�إخراجها با�سم �أمالك الدولة.
فقد تلقينا برقية معايل رئي�س الديوان امللكي وال�سكرتري اخلا�ص خلادم
احلرمني ال�شريفني رقم  4873يف 1434/2/9ه���ـ املت�ضمنة �أنه متت املوافقة
ال��ك��رمي��ة ع��ل��ى ق���رار جمل�س ال�����وزراء رق���م ( )45يف 1434/2/4ه������ـ القا�ضي
بت�سجيل الأرا�ضي املخ�ص�صة للم�ؤ�س�سة العامة للتقاعد با�سم امل�ؤ�س�سة ،وذلك
ا�ستثنا ًء من قرار جمل�س الوزراء رقم ( )983يف 1396/6/15هـ.
لذا نرغب �إليكم االطالع واعتماد موجبه ،وجتدون برفقه ن�سخة من
قرار جمل�س الوزراء امل�شار �إليه بعاليه واهلل يحفظكم.
وزير العدل
حممد بن عبدالكرمي العي�سى

اعتماد �أوامر منح
الأرا�ضي ال�سكنية قبل
عام 1426هـ

�أ�صدر معايل وزير العدل تعميماً ق�ضائياً
ب��رق��م /13ت 4734/وت��اري��خ 1433/10/16ه������ـ
يق�ضي باعتماد �أوام��ر منح الأرا�ضي ال�سكنية
قبل 1426/9/5ه���ـ والتي مل ي�صدر عليها �أمر
�سام و�إليكم ن�ص التعميم:
�أحلاقاً لتعميم الوزارة رقم /13ت 2479/يف
1425/6/29هـ املرفق به ن�سخة من قرار جمل�س
ال��وزراء رقم  76يف 1425/3/7ه���ـ ب�ش�أن تعديل
�شروط منح الأرا��ض��ي التي توزعها الأم��ان��ات
والبلديات .وتعميم الوزارة رقم /13ت1425/هـ
ب �� �ش ��أن ت �ع��دي��ل � �ش��روط م �ن��ح الأرا�� �ض ��ي ال�ت��ي
توزعها الأم��ان��ات والبلديات .وتعميم ال��وزارة
رقم /13ت 2733/يف 1426/9/8ه���ـ املبني على
الأم��ر ال�سامي رقم /10623م يف 1426/9/5ه��ـ
ب�شان عدم االعتداد ب�أوامر املنح �أو التنازل �إال
ما كان �صادراً ب�أمر �سام.
فقد تلقينا الأمر ال�سامي الربقي رقم 44471
يف 1433/9/29ه���ـ ون�صهLاطلعنا على خطابات
الوزارة رقم  33/1173130يف 1433/8/7ه��ـ ورقم
 31/99676يف 1432/3/17ه�����ـ ورق��م 31/10876
يف 1431/1/23ه������������������ـ ورق��������م 27/49442/12
يف 1427/5/25ه������������ـ ورق�����م  27/53374/12يف
1427/7/4ه������ـ وب��رق��ي��ة وزارة ال�����ش���ؤون البلدية
وال��ق��روي��ة رق��م  37687يف 1425/3/20ه�����ـ واملنح
ال�صادرة ب�أوامر من هذا املقام مل توقع منا.
ونخربكم مبوافقتنا على ما ر�أيتموه من
اعتماد �أوامر منح الأرا�ضي ال�سكنية ال�صادرة
قبل الأمر رقم /10623م يف 1426/9/5هـ وفق
الأنظمة والتعليمات ومنها ما �صدر بتحديد
م�ساحات امل��ن��ح ال�سكنية لكافة امل��واط��ن�ين يف
اململكة ،ومتكني املمنوحني من اال�ستفادة منها،
و�أن يتم تطبيق امل��ن��ح يف الأرا���ض��ي املخططة
واملعدة لذلك ..ف�أكملوا ما يلزم مبوجبه)ا.هـ.
لذا نرغب �إليكم االطالع واعتماد موجبه.
واهلل يحفظكم.
وزير العدل
حممد بن عبدالكرمي العي�سى
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تعاميم
�سرعة �إنهاء ق�ضايا
توظيف الأموال

التعاون مع هيئة الرقابة
والتحقيق وت�سهيل مهمتها

�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 4735/وت��اري��خ 1433/10/16ه������ـ يق�ضي ب�سرعة �إن��ه��اء
ق�ضايا توظيف الأم��وال ومعاجلة تنازع االخت�صا�ص و�إليكم
ن�ص التعميم:
فقد تلقينا ن�سخة من التعميم الربقي العاجل من �صاحب
ال�سمو امللكي وزي��ر الداخلية رق��م  108749يف 1433/9/24ه���ـ
ون�صه :ن�شري �إلى تعميمنا رقم  69155وتاريخ 1431/11/18هـ
املت�ضمن املوافقة على ما رفعه معايل رئي�س هيئة التحقيق
والإدعاء العام بربقيته رقم هـ 5800/8/وتاريخ 1431/2/29هـ
ب�ش�أن تكليف فروع الهيئة بالتحقيق يف ق�ضايا توظيف الأموال
وف��ق��اً لنظام الهيئة ون��ظ��ام الإج�����راءات اجل��زائ��ي��ة وا�ستكمال
�إج����راءات احل��ق ال��ع��ام ،وق��ي��ام �إم����ارات املناطق بتتبع احلقوق
اخلا�صة و�إكمال الالزم ب�ش�أنها وفقاً لنظام املرافعات ال�شرعية
والئحته التنفيذية.
وحيث �إنه بالرفع عن ذلك وعن ما �أحيل �إلى فروع هيئة
التحقيق والإدع��اء العام من ق�ضايا ال�ستكمال التحقيق فيها
وما تبقى من ق�ضايا مل يتم �إنها�ؤها و�أ�سباب ت�أخر البت يف
بع�ض ه��ذه الق�ضايا نتيجة تدافع نظرها من الق�ضاء العام
وديوان املظامل فقد تلقينا الأمر ال�سامي الربقي رقم 42098
وتاريخ 1433/9/14هـ املعطى ن�سخة منه لكل من وزارة املالية
ووزارة التجارة وال�صناعة واملجل�س الأعلى للق�ضاء ودي��وان
املظامل املت�ضمن منا�سبة ما مت اتخاذه بهذا ال�ش�أن والرغبة
ال�سامية باعتماد ما يلي:
-1الت�أكيد على �سرعة �إنهاء الق�ضايا التي مل تنته بعد،
واحلر�ص على �إعادة الأموال �إلى �أ�صحابها.
-2معاجلة ما �أ�شري �إليه حول ننازع االخت�صا�ص وفقاً ملا
يق�ضي به النظام مع احلر�ص على متابعة تلك الق�ضايا من
قبل جلان توظيف الأموال لال�ستعجال يف البت فيها من قبل
الق�ضاء املخت�ص.
ن�� ّوه االط�ل�اع واع��ت��م��اد �إن��ف��اذ الأم���ر ال��ك��رمي م��ع موافاتنا
بتقرير ع��ن ك��ل ق�ضية وم��ا مت فيها م��ن �إج�����راءات ،واجلهة
امل��ح��ال��ة �إل��ي��ه��ا ح��ال��ي��اً والإج�����راء امل��ط��ل��وب ومت تعميد اجلهة
املخت�صة بالوزارة بن�سخة من �أمرنا هذا للمتابعة �أ.هـ.
لذا نرغب �إليكم االطالع واعتماد موجبه واهلل يحفظكم.

�صدر م��ن معايل وزي��ر ال��ع��دل تعميماً �إداري���اً
برقم /13ت 5024/وتاريخ 1434/8/13ه���ـ يق�ضي
باعتماد التعاون مع هيئة الرقابة والتحقيق يف
مراقبة الدوام وغريه فيما للهيئة من اخت�صا�ص
و�إليكم ن�ص التعميم:
�إ�شارة �إلى تعميم الوزارة رقم /13ت 4397/يف
1432/10/28ه�����ـ املبني على الأم��ر امللكي الكرمي
رقم  47581يف 1432/10/22ه��ـ ب�ش�أن الت�أكيد على
�أم����راء امل��ن��اط��ق ب��ع��دم زي����ارات امل��ح��اك��م �أو تفقدها
�أو افتتاحها و�أن��ه ال يجوز ب���أي حال من الأح��وال
ل��ل��ح��اك��م الإداري وال غ�ي�ره ال��ت��دخ��ل يف ���ش���ؤون
الق�ضاة وال كتاب العدل ب�أي �أ�سلوب كان.
ف��ق��د ورد ل���ل���وزارة ك��ت��اب م��ع��ايل رئ��ي�����س هيئة
الرقابة والتحقيق رق��م  5278يف 1434/4/17ه����ـ
املت�ضمن �أن كتابات ال��ع��دل تعتذر م��ن م�س�ؤويل
الهيئة عند قيامهم مبهامهم الرقابية ومتابعة
دوام من�سوبي كتابة العدل من التعاون معهم بنا ًء
على تعميم الوزارة امل�شار �إليه و�إي�ضاح معاليه ما
�أوك��ل للهيئة من اخت�صا�ص يف مراقبة الأجهزة
احل��ك��وم��ي��ة وال���ت����أك���د م���ن ح�����س��ن الأداء الإداري
وتطبيق الأن��ظ��م��ة ورق��اب��ة دوام جميع موظفي
الدولة يف الأجهزة احلكومية وامل�ؤ�س�سات العامة
وط��ل��ب م��ع��ال��ي��ه ال��ت���أك��ي��د ب��ال��ت��ع��اون م��ع م��ن��دوب��ي
الهيئة ومتكينهم من مزاولة �أعمالهم الرقابية
وفقاً الخت�صا�ص الهيئة الذي ق�ضت به الأنظمة
والتعليمات.
لالطالع واعتماد التعاون مع الهيئة وفق ما
�أ�شار �إليه معاليه مبا للهيئة من اخت�صا�ص ومن
ذلك متابعة احل�ضور واالن�صراف ملن�سوبي كتابة
العدل مبا فيهم �أ�صحاب الف�ضيلة كتاب العدل
مع مراعاة ما ق�ضي به الأم��ر امللكي الكرمي رقم
(� )47581سالف الذكر من �أنه ال يجوز ب�أي حال
من الأح���وال التدخل يف �ش�ؤون كتاب العدل ب�أي
�أ�سلوب كان .واهلل يحفظكم.

وزير العدل
حممد بن عبدالكرمي العي�سى

وزير العدل
حممد بن عبدالكرمي العي�سى
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�ضواحي املدن:
الأرا�ضي خارج حدود التنمية
�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 4768/يف
1433/11/28ه�������ـ يف�سر معنى ���ض��واح��ي امل���دن ب��الأرا���ض��ي خ���ارج ح���دود حماية
التنمية .و�إليكم ن�ص التعميم:
�إحلاقاً لتعميم الوزارة رقم /13ت 4502/يف 1433/3/2ه��ـ املبني على الأمر
ال�سامي رق��م  11648يف 1433/2/18ه������ـ ب�����ش���أن ب��ي��ان املق�صود ب�ضواحي امل��دن
والقرى الرئي�سية امل�شار �إليها بالأمر رقم /788م ب يف 1429/2/1هـ.
ف��ق��د تلقت ال�����وزارة ك��ت��اب ���ص��اح��ب ال�سمو امل��ل��ك��ي وزي���ر ال�����ش���ؤون البلدية
والقروية رقم  16459يف 1432/4/9ه��ـ ون�صه( :ا�ستناداً للأمر ال�سامي ال�سري
الربقي رقم /788م ب وتاريخ 1429/2/1ه��ـ القا�ضي بعدم الت�صرف يف �أي من
�ضواحي امل��دن والقرى الرئي�سة ب���أي نوع من �أن��واع الت�صرف ،ولأي كائن من
كان ،وعدم �سماع �أي �إنهاء لأي �أر�ض بحجة ا�ستحكام ل�ضواحي املدن والقرى
الرئي�سة ،وما ت�ضمنه الأمر الكرمي الت�أكد من جميع ال�صكوك التي يف �ضواحي
املدن والقرى الرئي�سة و�سالمتها.
و�إ�شارة لربقيتنا رقم ���45067س وتاريخ 1429/6/13ه��ـ املت�ضمنة الرد على
ا�ستف�ساراتكم عن املق�صود من ال�ضواحي والتي �أو�ضحنا فيها من �أن ال�ضواحي
هي جميع الأرا�ضي الواقعة خارج حدود حماية التنمية املعتمدة بقرار جمل�س
ال���وزراء رق��م  157وت��اري��خ 1428/5/11ه����ـ ح�سب ما هو حم��دد بوثائق النطاق
العمراين املرفقة بالقرار.
وح��ي��ث �إن امل�����ادة ( )11/3م���ن ق����رار جم��ل�����س ال������وزراء رق���م  157وت��اري��خ
1428/5/11هـ تن�ص على �أن «تقوم وزارة ال�ش�ؤون البلدية والقروية بو�ضع حدود
و�ضوابط التنمية للتجمعات العمرانية التي مل يحدد لها نطاق عمراين ،وتعتمد
بقرار من وزير ال�ش�ؤون البلدية والقروية» ،كما �أن املادة ( )7/3من القرار امل�شار
�إليه �أعاله �أجازت �إقامة م�شاريع اخلدمات الوطنية والإقليمية واال�ستخدامات
امل�ؤقتة والأن�شطة ذات الطبيعة اخلا�صة خارج منطقة حماية التنمية بقرار من
وزير ال�ش�ؤون البلدية والقروية يف حال عدم توفر �أرا�ضي منا�سبة داخل مراحل
التنمية العمرانية �أو منطقة حماية التنمية وفقاً لل�ضوابط والإجراءات التي
حتددها الالئحة التنفيذية لقواعد النطاق العمراين ملدن وقرى اململكة.
وبنا ًء على مقت�ضيات امل�صلحة العامة ،و�سرعة البت يف معامالت املواطنني
وعدم ت�أخريها فقد مت تعميد الأمانات باعتماد «حيز عمراين م�ؤقت» للمدن
والقرى الغري م�شمولة بدرا�سات النطاق العمراين يتم مبوجبه �إجابة املحاكم
عن طلبات حجج اال�ستحكام املقدمة لديها.
لذا ن�أمل �إبالغ املحاكم العامة وكتابات العدل وحماكم اال�ستئناف باعتماد ما
يردها من الأمانات حول ذلك ،وكذا قرارات التخ�صي�ص واعتماد املخططات وكل
ما يتعلق بالنطاق واحليز العمراين للمدن والقرى والتنمية العمرانية)�أ.هـ.
لذا نرغب �إليكم االطالع واعتماد موجبه .واهلل يحفظكم.

وزير العدل
حممد بن عبدالكرمي العي�سى

تزويد امل�أذونني
بالتعاميم اخلا�صة
بهم والت�أكيد على
ا�ستالمها ح�سب
النموذج
�أ���������ص��������در م������ع������ايل وزي�������ر
ال��ع��دل تعميماً ق�ضائياً برقم
/13ت 4714/يف 1433/9/23ه��ـ
يق�ضي ب�����ض��رورة ال��ت���أك��د من
ت�������س���ل���ي���م م������������أذوين الأن���ك���ح���ة
ال���ت���ع���ام���ي���م اخل���ا����ص���ة ب���ه���م يف
من��وذج اال�ستالم ،و�إليكم ن�ص
التعميم:
�أحل�������������اق�������������اً ل����ت����ع����م����ي����م����ي
ال����������وزارة رق�����م /13ت3116/
يف 1428/5/17ه������������������������ـ ورق������م
/13ت 3783/يف 1430/11/5ه��ـ
املت�ضمنني �أن تتولى املحكمة
تزويد امل�أذونني بكافة التعاميم
امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��ت��ع��ل��ي��م��ات �إج�����راءات
عقود الأنكحة.
ون��ظ��راً مل��ا ورد م��ن اللجنة
ال����ت�����أدي����ب����ي����ة مل������������أذوين ع���ق���ود
الأنكحة من عدم �إلتزام اجلهة
امل��خ��ت�����ص��ة ب��امل��ح��اك��م بت�سليم
ال��ت��ع��ام��ي��م امل��ت��ع��ل��ق��ة مب������أذوين
ع��ق��ود الأن��ك��ح��ة وف���ق ال��ن��م��وذج
املعد لذلك.
ل��ذا ن��رغ��ب �إل��ي��ك��م االط�لاع
والت�أكيد على اجلهة املخت�صة
ب��امل��ح��اك��م ب��ت�����س��ل��ي��م ال��ت��ع��ام��ي��م
اخلا�صة بامل�أذونني وفق النموذج
امل��ع��د ل��ذل��ك لكل تعميم ب�شكل
م�ستقل و�أخ����ذ ت��وق��ي��ع امل�����أذون
باال�ستالم .واهلل يحفظكم.

وزير العدل
حممد بن عبدالكرمي
العي�سى
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تعاميم
رهن �أ�صول املن�ش�أة �أو العقار يف
برنامج كفالة

�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 4860/وتاريخ 1434/3/21ه����ـ يق�ضي برهن �أ�صول
املن�ش�أة �أو العقار يف برنامج كفالة وفقاً ل�صندوق التمويل
ال�شرعية و�إليكم ن�ص التعميم:
�إ�����ش����ارة �إل�����ى ك���ت���اب م���ع���ايل وزي�����ر امل���ال���ي���ة رق����م 1660
يف 1432/2/20ه���������ـ امل�����ش��ار ف��ي��ه �إل����ى ت��ع��م��ي��م ال������وزارة رق��م
/13ت 3367/يف 1429/4/24ه���������ـ ب�����ش���أن ت��وث��ي��ق ال��ره��ون
ل�صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي ل�صالح برنامج
كفالة متويل املن�ش�آت ال�صغرية واملتو�سطة وت�ضمن كتاب
معاليه �إحجام معظم كتاب العدل عن توثيق هذه الرهون
وطلب معاليه توجيه كتاب العدل �صراحة بتوثيق الرهون
ل�صالح ال�برن��ام��ج حيث �إن مبالغ ال��ك��ف��االت �أم���وال عامة
وتثبت كدين يف ذمة املقرت�ضني جتاه الدولة يف حال تعرث
الن�شاط وال��ره��ن �أح��د �أه��م و�سائل حفظ حقوق اخلزينة
العامة.
و�إ����ش���ارة �إل���ى م��ا ورد م��ن ع��دد م��ن ُك�� ّت��اب ال��ع��دل حول
امل��و���ض��وع وت��وق��ف ك��ت��اب ال��ع��دل م��ن �إج����راء ه���ذه ال��ره��ون
وبدرا�سة اللجنة املعنية بالوزارة للمو�ضوع ونظام �صندوق
التنمية ال�صناعية ال�سعودي ال�صادر باملر�سوم امللكي رقم
م 3/يف 1394/2/26ه��ـ والقواعد التنفيذية لربنامج كفالة
متويل املن�ش�آت ال�صغرية واملتو�سطة ال�صادرة بقرار معايل
وزير املالية رقم  1166يف 1425/5/4هـ تو�صلت اللجنة �إلى
�أن املعاملة التي جت��ري ب�ين ال�صندوق والبنك التجاري
وامل��واط��ن �صورتها ره��ن �أ���ص��ول املن�ش�أة �أو العقار العائد
للمقرت�ض ل�صالح ال�صندوق �ضمن برنامج كفالة امل�شار
�إليه ك�ضمان مقابل كفالة املقرت�ض لقاء التمويل املقدم
له من بع�ض البنوك التجارية املمولة �أو امل�ؤ�س�سات املالية
التي غر�ضها التمويل وموافقة ذل��ك للمادة الثانية من
نظام ال�صندوق ،وما ن�صت عليه امل��ادة ( )11من القواعد
التنظيمية للربنامج ،ب�أن يقدم الربنامج كفاالت التمويل
وفقاً ل�صيغ التمويل ال�شرعية ،ر�أت اللجنة منا�سبة التعميم
على كتابات العدل بتوثيق تلك ال��ره��ون ويف ح��ال ات�ضح
وج��ود خمالفة �شرعية ب�ش�أن حالة بعينها فيكون العمل
على ما ت�ضمنته امل��ادة ( )182من نظام تركيز م�س�ؤوليات
الق�ضاء ال�شرعي.
لالطالع والعمل مبوجبه ،واهلل يحفظكم.
وزير العدل
حممد بن عبدالكرمي العي�سى
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حجز حرم �أنابيب الغاز
ب�ضبا ومدين

�أ���ص��در م��ع��ايل وزي���ر ال��ع��دل تعميماً على كافة
اجلهات التابعة للوزارة برقم /13ت 4871/وتاريخ
1434/3/29ه���ـ يق�ضي بحجز حرم �أنابيب الغاز يف
�ضبا وم��دي��ن وت�سوية م��ن يدعي التملك ،و�إليكم
ن�ص التعميم:
�إحل��اق��اً لتعميم ال����وزارة رق��م /13ت 1770/يف
1422/4/27ه����ـ امل�شار فيه �إل��ى الأم��ر ال�سامي رقم
/2ب 15143/يف 1418/10/14ه����ـ املت�ضمن املوافقة
ع��ل��ى ح��ج��ز منطقة (حم���ج���وزات م��دي��ن) لغر�ض
قيام �شركة �أرامكو بتطوير حقل مدين �شمال غرب
اململكة.
فقد تلقينا ن�سخة م��ن الأم���ر ال�سامي الكرمي
الربقي رقم  10235يف 1434/3/16ه���ـ املوجه �أ�صله
مل��ع��ايل وزي����ر ال���ب�ت�رول وال��ث��روة امل��ع��دن��ي��ة ون�����ص��ه:
(اط��ل��ع��ن��ا ع��ل��ى خ��ط��اب��ك��م رق����م  1434-685-01يف
1434/2/30ه���ـ ب�ش�أن رغبة �شركة �أرامكو ال�سعودية
ح��ج��ز ح����رم خل���ط �أن���اب���ي���ب ال���غ���از ال����ذي مي��ت��د من
حم��ج��وزات (م��دي��ن) �إل���ى حم��ط��ة ت��وزي��ع املنتجات
ال��ب�ترول��ي��ة مبحافظة �ضبا ب��ع��ر���ض (120م) مائة
وع�������ش���ري���ن م���ت��راً وط������ول (126ك���������م) م���ائ���ة و���س��ت��ة
وع�شرين كيلو مرتاً تقريباً برقم (ر �إي �س – ،)304
بالإ�ضافة �إلى حرم طريق من حمجوزات (ميدن)
�إلى طريق مدين – �ضباء بعر�ض (100م) مائة مرت
وط��ول (5/500ك���م) خم�سة �أك��ي��ال وخم�سمائة مرت
تقريباً برقم (ر �إي �س – �-304أ )1-كما هو مبني
يف الر�سم املرفق والإحداثيات اجلغرافية املو�ضحة
عليه ،وطلبكم املوافقة على حجز حرم خط الأنابيب
وح����رم ال��ط��ري��ق امل���ذك���وري���ن ،ويف ح���ال ادع�����اء اح��د
املواطنني ملكية �أي ج��زء من تلك املنطقة وثبوت
ملكيته ،ف�ستقوم ال�شركة بت�سوية ه��ذا الأم��ر وفقاً
للأنظمة والتعليمات املتبعة يف هذا ال�ش�أن.
ن��خ�برك��م ب���أن��ه ال م��ان��ع م��ن ذل���ك ح�سب املتبع
ووفقاً ملا تق�ضي به الأنظمة والتعليمات ..ف�أكملوا
ما يلزم مبوجبه) �أ.هـ.
لذا نرغب �إليكم االطالع واعتماد موجبه .واهلل
يحفظكم.
وزير العدل
حممد بن عبدالكرمي العي�سى
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�إيقاف تطبيق �أحكام نظام امل�شاركة يف
العقار ال�سياحي على غري ال�سعوديني يف مكة
واملدينة
�أ�صدر معايل وزير العدل تعميماً على كافة اجلهات التابعة للوزارة برقم
/13ت 4872/وتاريخ 1434/3/29هـ يق�ضي ب�إيقاف تطبيق �أحكام نظام امل�شاركة
يف الوحدات العقارية ال�سياحية يف كل من مكة واملدينة على غري ال�سعوديني،
و�إليكم ن�ص التعميم:
�أحلاقاً لتعاميم الوزارة رقم /13ت 4375/يف 1432/10/13هـ املبني على قرار
جمل�س الوزراء رقم  285يف 1432/9/22هـ ب�ش�أن احلظر على غري ال�سعوديني
مزاولة ن�شاط امل�شاركة بالوقت بغري طريق امل�يراث على الوحدات العقارية
ال�سياحية الواقعة يف مدينتي مكة املكرمة واملدينة املنورة ،ورقم /13ت3987/
يف 1431/4/28ه��ـ املبني على الأمر ال�سامي رقم /3324م ب يف 1431/4/18ه��ـ
املت�ضمن �إي��ق��اف تطبيق �أح��ك��ام نظام امل�شاركة بالوقت والئحته التنفيذية
على الوحدات العقارية يف مكة املكرمة واملدينة املنورة ،ورقم /13ت 2962/يف
1427/8/27ه��ـ املبني على املر�سوم امللكي رقم م 52/يف 1427/8/20ه��ـ ال�صادر
بامل�صادقة على ق���رار جمل�س ال����وزراء رق��م  206يف 1427/8/18ه������ـ القا�ضي
باملوافقة على نظام امل�شاركة بالوقت يف الوحدات العقارية ال�سياحية.
ف��ق��د تلقينا ن�سخة م��ن الأم����ر ال�����س��ام��ي ال��ك��رمي ال�برق��ي رق���م  9206يف
1434/3/8هـ ون�صه( :ن�شري �إلى الأمر رقم /3324م ب وتاريخ 1431/4/18هـ
املت�ضمن املوافقة على ما وجه به جمل�س الوزراء خالل جل�سته املنعقدة بتاريخ
1431/4/13هـ من �إيقاف تطبيق �أحكام نظام امل�شاركة بالوقت ال�صادر باملر�سوم
امللكي رق��م م 52/وت��اري��خ 1427/8/20ه�����ـ والئحته التنفيذية على ال��وح��دات
العقارية يف مكة املكرمة واملدينة املنورة ،و�إبالغ ذلك لكل اجلهات ذات العالقة
مبا فيها وزارة اخلارجية ووزارة العدل والهيئة العامة لل�سياحة والآثار .كما
ن�شري �إلى قرار جمل�س ال��وزراء رقم  285وتاريخ 1432/9/22ه��ـ املبلغ بربقية
ال��دي��وان رق��م  41988وت��اري��خ 1432/9/26ه����ـ القا�ضي يف الفقرة (�أو ًال) منه
بقيام الهيئة العامة لل�سياحة والآثار بتوعية املجتمع – عرب و�سائل الإعالم
املختلفة وبالتن�سيق مع اجلهات املعنية – ب�أنه يحظر على غري ال�سعوديني
مزاولة ن�شاط امل�شاركة بالوقت� ،أو الت�سويق له� ،أو اكت�ساب �أي حق مبوجب
عقود امل�شاركة بالوقت بغري طريق املرياث ،على الوحدات العقارية ال�سياحية
الواقعة يف ميدنتي مكة املكرمة واملدينة املنورة.
ونرغب �إليكم �أن يقت�صر تطبيق ما ق�ضى به الأمر رقم /3324م ب وتاريخ
1431/3/18ه���ـ من �إيقاف تطبيق �أحكام نظام امل�شاركة بالوقت يف الوحدات
العقارية ال�سياحية على العقارات الواقعة يف مدينتي مكة املكرمة واملدينة
املنورة – على غري ال�سعوديني ،وقد مت تزويد اجلهات املعنية بن�سخ من هذا
الأمر لالعتماد ..ف�أكملوا ما يلزم مبوجبه) �أ.هـ.
لذا نرغب �إليكم االطالع واعتماد موجبه واهلل يحفظكم.
وزير العدل
حممد بن عبدالكرمي العي�سى

تفوي�ض �صالحية
�إ�صدار قرارات
التخ�صي�ص للمواقع
اخلدمية يف املخططات

�أ���ص��در معايل وزي��ر العدل تعميماً
�إداري���������اً ب���رق���م /13ت 4753/وت���اري���خ
1433/10/29ه��������������ـ ي��ق�����ض��ي ب��ت��ف��وي�����ض
�صالحية �إ���ص��دار ق���رارات التخ�صي�ص
ل���ل���م���واق���ع اخل���دم���ي���ة يف امل��خ��ط��ط��ات
ال�����س��ك��ن��ي��ة احل���ك���وم���ي���ة .و�إل���ي���ك���م ن�ص
التعميم:
�إحل������اق������اً ل��ت��ع��م��ي��م ال�����������وزارة رق���م
/13ت 4013/يف 1431/6/4ه�������ـ املبني
على ق��رار �صاحب ال�سمو امللكي وزي��ر
ال�ش�ؤون البلدية والقروية رقم 17777
يف 1431/4/1ه�����������ـ ب�������ش����أن ���ص�لاح��ي��ات
�أمناء املناطق وم�س�ؤويل وزارة ال�ش�ؤون
البلدية والقروية.
فقد تلقينا ك��ت��اب �صاحب ال�سمو
امللكي وزير ال�ش�ؤون البلدية والقروية
رق���م  43926يف 1433/8/20ه�������ـ امل��رف��ق
ب���ه ن�����س��خ��ة م���ن ال��ت��ع��م��ي��م رق����م 4813
يف 1431/6/29ه����������ـ ال��ق��ا���ض��ي بتعديل
ال��ف��ق��رت�ين  20-2و 19-4م���ن ق���رار
ال�������ص�ل�اح���ي���ات رق�����م  17777وت���اري���خ
1431/4/1ه���������������ـ امل���ت�������ض���م���ن ت��ف��وي�����ض
�صالحية �إ���ص��دار ق���رارات التخ�صي�ص
ملواقع امل�ساجد واملدار�س وامل�ستو�صفات
ال��واق��ع��ة �ضمن خم��ط��ط��ات تق�سيمات
الأرا���ض��ي ال�سكنية احلكومية املعتمدة
بحيث ت�شمل جميع امل��واق��ع املعتمدة
ل���ل���خ���دم���ات وامل�����راف�����ق ال���ع���ام���ة ���ض��م��ن
امل����خ����ط����ط����ات ال�������س���ك���ن���ي���ة احل���ك���وم���ي���ة
املعتمدة �إ���ض��اف��ة للم�ساجد وامل��دار���س
وامل�ستو�صفات.
لذا نرغب �إليكم االط�لاع واعتماد
موجبه فيما يخ�صكم واهلل يحفظكم.

وزير العدل
حممد بن عبدالكرمي العي�سى
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