بحث حمكِّم

�أحكام متلك غري ال�سعوديني
للعقار (درا�سة مقارنة)
�إعداد

د .ع َبداهلل بن حُممد �أبا اخليل
ع�ضو هيئة التدري�س بق�سم ال�سيا�سة ال�شرعية يف املعهد العايل للق�ضاء

�أحكام متلك غري ال�سعوديني للعقار

املقدمة

احلمد هلل نحمده ون�ستعينه ،ون�ستغفره ،ونعوذ باهلل من �رشور �أنف�سنا ،ومن �سيئات
�أعمالنا ،من يهده اهلل فال م�ضل له ،ومن ي�ضلل فال هادي له .ون�صلى ون�سلم على
حممد املبعوث رحمة للعاملني وعلى �آله و�صحبه و�سلم� ،أما بعد:
ف�إن متلك الأ�شياء وحيازتها مما ُجبل عليه الإن�سان منذ الأزل ،و�أ�صبحت �صفة
الزمة للمجتمعات الب�رشية كافة ،ولها �أثرها االقت�صادي واالجتماعي باعتبارها من
احلقوق التي كفلتها ال�رشائع ال�سماوية ،والأنظمة الو�ضعية ،وانعك�س ذلك على
الأفراد وت�رصفاتهم ،من خالل ال�سعي للعمل والتملك بالو�سائل امل�رشوعة.
وملا كان متلك العقار حقاً من حقوق الإن�سان الطبيعية التي تعرتف بها الأنظمة
على اختالفها ،ف�إن �إطالق العنان لهذا املبد�أ دون الأخذ بعني االعتبار الدواعي التي
تهدف �إلى تنظيم �أحكامه وبيان �أ�صول وقواعد هذه امللكية �سي�ضحي بال �شك من
قبيل الت�رصفات التي ت�ؤثر يف �أي كيان �سيا�سي م�ستقل يتمتع بال�سيادة.
ومن هنا كان اهتمام الأنظمة بالقواعد التي ت�سهم يف تو�صيف وبيان ما للفرد من
حقوق ،وما عليه من واجبات �أمراً بالغ الأهمية يف حتقيق الأمن االجتماعي ،و�ضمان
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حرية الأفراد وا�ستقرارهم ،وخا�صة عندما ُيطالب بتطبيق القواعد الناظمة للتملك
اخلا�صة بالوطنيني على الأجانب ،ومتتعهم ب�سائر احلقوق االقت�صادية واالجتماعية
تطبيقاً ملقت�ضيات الإعالنات العاملية يف جمال احلقوق االقت�صادية واالجتماعية ومن
بينها الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان ل�سنة 1948م والإعالن الأوربي ل�سنة 1950م
ومواقف اجلمعية العامة للأمم املتحدة وغريها ،حيث تذهب هذه الإعالنات -
وهي يف واقع الأمر تو�صيات ال ت�صل �إلى م�ستوى الإلزام الدويل� -إلى �رضورة
متتع الأفراد مبختلف احلقوق ال�سيا�سية واالجتماعية واالقت�صادية دون التمييز فيما
بينهم.
و لقد كان لتعاليم ال�رشيعة الإ�سالمية ال�سبق يف كفالة احلقوق فقد �سهل للفرد
عامل جزاء عمله من ثمرات ك�سبه ،و�أر�سى
�سبل التملك ،و�أعطى كل جمتهد ٍ
قواعد تكاف�ؤ الفر�ص بني النا�س مادامت وفق ما �رشع ،و�أجاز لويل الأمر �أن ي�ضع
�ضوابط يف حال التعار�ض مع امل�صلحة العامة من باب ال�سيا�سة ال�رشعية.
وجاء النظام الأ�سا�سي للحكم ال�صادر باملر�سوم امللكي ذي الرقم �أ 90/يف
1412/8/27هـ ترجمة حقيقية ملبادئ امل�ساواة ،و�إعالء مكانة الإن�سان ،و�رضورة
احرتام امللكية العامة؛ ملا تقوم به من دور كبري يف خدمة االقت�صاد الوطني ،من �أجل
بلوغ غاياته� ،إ�ضافة �إلى كونه ي�شجع امللكيات اخلا�صة لأنها ت�سهم بن�صيب كبري يف
التنمية.
وتتويجاً لهذا املقت�ضى جاء نظام متلك العقار لغري ال�سعوديني وا�ستثماره ال�صادر
باملر�سوم امللكي الكرمي ذي الرقم م  15يف 1412/4/17هـ ،مربزاً جمموعة من
القواعد التي ت�ؤ�صل وحتقق تلك املكت�سبات ب�شكل ي�ضمن هذه املوازنة و ُي َع ّزز
تطبيقها.
العدد � - 60شوال 1434هـ  -ال�سنة اخلام�سة ع�شرة

225

�أحكام متلك غري ال�سعوديني للعقار
م�شكلة الدرا�سة

ال�شك �أن العمل على متكني غري ال�سعوديني من متلك العقار على �إطالقه مع
التزايد الكبري يف �أعداد الأجانب وخا�صة يف املدن الرئي�سة ،قد ينطوي على
التعار�ض مع م�صالح كربى وخا�صة من الناحية الأمنية واالجتماعية ،فتنظيم متلك
الأجانب بو�ضع �ضوابط وقيود ي�ساعد على حتقيق �أهداف م�ؤثرة ،من ذلك احلفاظ
على الرثوة العقارية للدولة ،و�إذا كان قد مت التنازل عن بع�ض �أجزائها فهي لغاية
�أكرب ،وهي التنمية االقت�صادية واال�ستثمار الذي يعود باملنفعة على الوطن واملواطن؛
لحة نحو التوفيق بني هذه امل�صالح املتعار�ضة بالقدر الذي
لذا كان العمل �رضورة ُم َّ
ي�ضمن عدم التفريط مببد�أ ال�سيادة القا�ضي بتعزيز الو�سائل القادرة على فر�ض وب�سط
الرقابة املو�ضوعية نظاماً وممار�س ًة على جميع �إقليم الدولة مبختلف جماالته ،ف�إلى �أي
عزز نظام متلك العقار لغري ال�سعوديني هذه الر�ؤية على �أر�ض الواقع؟
مدى ّ
هذا ما �سنتعر�ض �إليه �ضمن هذه الدرا�سة حماولني جمع املهمات الرئي�سة للبحث
مَ ِّ
ول �شتاتها.
منهج الدرا�سة

اتبعت يف كتابة هذا البحث منهج التحليل واملقارنة؛ ال�ستيفاء وا�ستي�ضاح �سائر
املواقف التي جت�سد ر�ؤية املنظم ال�سعودي ،وتخرج بالنتائج التي ت�ساعد ب�إذن اهلل
تعالى يف توفري احللول للم�شكالت احلا�صلة ،وت�ستعر�ض معها التو�صيات املالئمة.
خطة الدرا�سة

انتظمت خطة الدرا�سة يف متهيد ومبحثني ،جاء يف التمهيد بيان للم�صطلحات
الرئي�سة للدرا�سة ،و�أما املبحث الأول ففيه حترير الأ�سانيد والأ�س�س الناظمة حلق غري
ال�سعودي يف متلك العقار ،و�س�أ�ستعر�ض فيه املوقف يف القانون الدويل والهياكل
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الدولية التي �أر�ست دعائم هذا املبد�أ و�أخ�ص بذلك اجلمعية العامة للأمم املتحدة،
ثم �أُبَي موقف املنظم ال�سعودي يف منح غري ال�سعوديني حق متلك العقار ،والآلية
التي تعاطى بها مع هذا احلق ،وذلك يف املطلبني الأول والثاين ،و�س�أ�ستعر�ض �ضمن
املبحث الثاين القيود الواردة على حق غري ال�سعودي يف متلك العقار �سواء �أكانت
هذه القيود �شكلية �أم مو�ضوعية وذلك وفق اخلطة الآتية:
التمهيد وفيه :بيان مفهوم امل�صطلحات املتعلقة بالدرا�سة:
�أو ًال :مفهوم التملك.
ثانياً :مفهوم الأجنبي.
ثالثاً :مفهوم العقار.
املبحث الأول :الأ�سا�س يف حق متلك غري ال�سعودي للعقار .
املطلب الأول :حق متلك العقار للأجانب يف القانون الدويل.
الفرع الأول :قواعد حق امللكية يف الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان.
الفرع الثاين :موقف اجلمعية العامة للأمم املتحدة من حق امللكية.
املطلب الثاين :القواعد املنظمة لتملك الأجانب للعقار يف النظام ال�سعودي.
الفرع الأول :القواعد املو�ضوعية املنظمة لتملك غري ال�سعودي للعقار.
الفرع الثاين :القواعد الإجرائية املنظمة لتملك غري ال�سعودي للعقار.
املبحث الثاين :القيود الواردة على حق غري ال�سعودي يف متلك العقار.
وقد واجهتني بع�ض ال�صعوبات يف كتابة هذا البحث؛ نظراً لعدم وجود الئحة
تنفيذية للنظام ،وبالتايل ندرة من كتب يف هذا املو�ضوع ،وندعو اهلل �أن يوفقنا �إلى
ما فيه اخلري والر�شاد ،و�صلى اهلل على حممد وعلى �آله و�صحبه و�سلم.
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التمهيد
مفهوم م�صطلحات الدرا�سة

�س�أتناول من خالل هذا التمهيد بيان املدلول اال�صطالحي ملفهوم عنوان الدرا�سة،
وملا كان املدلول اللغوي ي�سبق املدلول اال�صطالحي دائماً؛ فقد يكون مبنى
اال�صطالح على اللغة� ،أو هو جزء منه ،ف�إنني �أبد�أ به ،ثم �أبي املعنى اال�صطالحي
بوجه عام ،ثم املدلول الفقهي والنظامي.
�أو ًال :مفهوم التملك:

امللك لغة :بفتح امليم وك�رسها و�ضمها :احتواء ال�شيء والقدرة على اال�ستبداد
والت�رصف به ،وماله ملك� :أي �شيء ميلكه ،ومنه ملك الإن�سان ال�شيء ميلكه ملكا.
واال�سم امللك؛ لأن يده فيه قوية �صحيحة(.)1
فامللك هو :ما يحويه الإن�سان من ماله ،ويقال ملك ال�شيء ملكاً� :أي حازه وانفرد
بالت�رصف فيه .ومنه امللكية :امللك �أو التمليك يقال :بيدي عقد ملكية هذه الأر�ض،
�أي مقدار ما يجوز للفرد �أن ميتلكه من الأر�ض ،وامللكية اخلا�صة :ما ميلكه الفرد(.)2
وعرف الفقهاء التملك ب�أنه« :قدرة يثبتها ال�شارع ابتداء على الت�رصف»(.)3
وقيل حقيقة امللك �أنه :حكم �رشعي مقدر يف العني �أو املنفعة يقت�ضي من ي�ضاف
�إليه من انتفاعه باململوك و العو�ض عنه من حيث هو كذلك(.)4
((( ل�سان العرب :ابن منظور ،دار الكتب العلمية ،بريوت ط (1993 )2م .)491/10( .تاج العرو�س من جواهر القامو�س،
ملح ّمد بن حم ّمد بن عبد الرزّاق الزَّبيدي ،جمموعة من املحققني ،دار الهداية .)347/27( ،معجم مقايي�س اللغة :لأبي
احل�سن �أحمد بن فار�س بن زكريا ،حتقيق :عبدال�سالم حممد هارون ،مطبعة م�صطفى البابي احللبي ،الطبعة الثانية
1389هـ1969-م.)252/5( .
((( جمهرة اللغة� :أبو بكر حممد بن احل�سن بن دريد ،دار �صادر بريوت البيان .)170/2( ،املعجم الوجيز :جممع اللغة
العربية القاهرة عام 1419هـ (.)590
((( فتح القدير :لكمال الدين حممد بن عبد الواحد ال�سيوا�سي املعروف بابن الهمام ،دار الفكر.)456/5( ،
((( الفروق :لأحمد بني �إدري�س القرايف ،عامل الكتب بريوت.)209/3( ،
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و ُع ِّرف حديثا ب�أنه » :اخت�صا�ص حاجز �رشعاً ي�سوغ �صاحبه الت�رصف �إال ملانع»(.)5
وت�شرتك التعريفات يف �أن امللكية حكم �رشعي على ال�شيء متنح �صاحبها حق
الت�رصف فيما ميتلك واالنتفاع به وا�ستعماله �إال �إذا وجد مانع �رشعي كاجلنون
وال�سفه وعدم التمييز.
وعرف التملك يف النظام ب�أنه« :حق جامع يخول مالك ال�شيء الت�رصف فيه
وا�ستعماله وا�ستغالله»(.)6
وهذا هو حق امللكية لل�شيء ،وهو حق اال�ستئثار با�ستعماله وا�ستغالله والت�رصف
فيه على وجه دائم ،وكل ذلك يف حدود القانون(.)7
فلمالك ال�شيء وحده يف حدود القانون حق ا�ستعماله وا�ستغالله ،والت�رصف
فيه(.)8
وبذلك اليكون حق التملك مطلقا بل هو مقيد وفقاً ملا ين�ص عليه القانون فامللكية
لها وظيفتها االجتماعية يف كافة الت�رشيعات املعا�رصة.
والت�رصف واال�ستعمال واال�ستغالل املذكور يف التعريف متثل عنا�رص حق
امللكية ،وهي �أو�سع احلقوق العينية نطاقاً ،بل هي جماع احلقوق العينية كلها وما
يتفرع عنها ،وبذلك يجمع هذا احلق جميع ال�سلطات التي يعطيها القانون ال�شخ�ص
على ال�شيء(. )9

((( امللكية ونظرية العقد يف ال�شريعة الإ�سالمية :حممد �أبو زهرة ،دار الفكر العربي م�صر (.)15
((( املقدمة يف درا�سة الأنظمة :د .حممد عمران و�آخرون ،دار حافظ للن�شر والتوزيع 1421هـ.)254( ،
((( الو�سيط يف �شرح القانون املدين :د .عبد الرزاق ال�سنهوري ،تنقيح امل�ست�شار �أحمد مدحت املراغي من�ش�أة املعارف
الإ�سكندرية 2004م.)432/8( ،
((( انظر ن�ص املادة 802من القانون املدين امل�صري 1948م.
((( الو�سيط يف �شرح القانون املدين ،ال�سنهوري .421/8
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ثاني ًا :مفهوم الأجنبي:

جاء يف اللغة :رجل �أجنب و�أجنبي وهو :البعيد منك يف القرابة ،واجلنيب:
الغريب ،ويقال جنب فالن يف بني فالن ،يجنب جنابة ،ويجنب �إذا نزل فيهم
غريبا(.)10
وجاء الأجنبي :الأجنب ،ويقال :هو �أجنبي من هذا الأمر ،ال تعلق له به،
وال معرفة ،ومن ال يتمتع بجن�سية الدولة ،واجلنب البعيد والغريب النازل �إلى
جوارك(.)11
ويف اال�صطالح  :مل يعرف الفقهاء رحمهم اهلل م�صطلح الأجنبي والناظر فيما
ذكره الفقهاء يجد �أن لفظ الأجنبي ي�أتي ملعانٍ متعددة وهي ال تخرج عن اال�ستعمال
اللغوي ،فمن هذه املعاين:
ما جاء يف �رصف الزكاة على الأقارب .لكن ُي�ستحب تقدمي الأقرب والأحوج،
و�إن كان الأجنبي �أحوج �أعطى الكل ،ومل ُيحاب بها قريبه(.)12
الغريب عن الأمر من عقد �أو غريه( ..و�إن �رشط اخليار لغريه جاز وكان توكيال
له فيه ،و�إذا �رشط اخليار لأجنبي �صح)(.)13
وال�رشيعة الإ�سالمية جتعل غري امل�سلمني يف دار الإ�سالم على ثالثة �أ�صناف:
ال�صنف الأول :الذميون ،وهم الذين ي�سكنون �أ�ص ًال دار الإ�سالم ب�رشط بذل
اجلزية والتزام �أحكام امللة(.)14
( ((1ل�سان العرب البن منظور .275/1
( ((1املعجم الوجيز ،جممع اللغة العربية يف القاهرة .119
( ((1الإن�صاف يف معرفة الراجح من اخلالف ،عالء الدين �أبو احل�سن علي بن �سليمان املرداوي ،دار �إحياء الرتاث العربي
الطبعة الثانية.)177/3( ،
( ((1ال�شرح الكبري على منت املقنع ،عبد الرحمن بن حممد بن �أحمد بن قدامة املقد�سي� ،شم�س الدين ،دار الكتاب العربي
للن�شر والتوزيع.)68/4( ،
( ((1ك�شاف القناع على منت الإقناع :ملن�صور بن يون�س البهوتي احلنبلي ،مكتبة الن�صر احلديثة الريا�ض.)166/3( ،
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الثاين :امل�ست�أمنون ،وهم الذين ي�سمح لهم بدخول بالد امل�سلمني بعقد �أمان من
غري ا�ستيطان بها(.)15
الثالث :احلربيون ،وهم الذين بينهم وبني امل�سلمني حرب قائمة ،وال يجوز �أن
يدخلوا دار الإ�سالم ،وبذلك فهم خارج مفهوم الأجنبي يف هذه الدرا�سة.
فالذمي وامل�ست�أمن يجوز لهم دخول دار الإ�سالم ،وبذلك ينطبق عليهم و�صف
الأجنبي فيمكن لهم دخول دار الإ�سالم للتجارة والعمل ،والذمي يجوز له على
خالف بني الفقهاء يف متلك العقار داخل بالد امل�سلمني ،يف البيع وال�رشاء(.)16
ويف النظام تُ َع ُّد اجلن�سية املعيار املميز بني الوطني وغري الوطني ،فاجلن�سية ِ�ص َف ٌة
يف الفرد تفيد انت�سابه وانتماءه �إلى دولة بعينها ،والأجنبي هو من ال يت�صف بهذه
ال�صفة ،فال�سعودي هو من كان تابعاً للحكومة ال�سعودية� ،أما الأجنبي فهو غري
ال�سعودي(.)17
وجاء يف نظام اال�ستثمار الأجنبي (امل�ستثمر الأجنبي :ال�شخ�ص الطبيعي الذي
ال يتمتع باجلن�سية العربية ال�سعودية� ،أو ال�شخ�ص االعتباري الذي ال يتمتع جميع
ال�رشكاء فيه باجلن�سية العربية ال�سعودية) (.)18
وع ّرف نظام متلك غري ال�سعوديني للعقار ،غري ال�سعودي ب�أنه ذو ال�صفة الطبيعية
املقيم يف اململكة �إقامة نظامية(.)19
(� ((1أحكام �أهل الذمة ،ملحمد بن �أبي بكر بن �أيوب بن �سعد �شم�س الدين ابن قيم اجلوزية ،بتحقيق :يو�سف بن �أحمد
البكري و�آخر ،النا�شر :رمادي للن�شر ـ الدمام ،الطبعة :الأولى1418 ،هـ1997/م.)476/2( ،
( ((1املغني :لأبي حممد موفق الدين عبد اهلل بن �أحمد بن حممد بن قدامة ،ال�شهري بابن قدامة املقد�سي ،النا�شر:
مكتبة القاهرة (� .)242/13أحكام الذميني وامل�ست�أمنني يف دار الإ�سالم :عبد الكرمي زيدان ،دار القد�س  -م�ؤ�س�سة الر�سالة،
1402هـ1982/م الطبعة الثانية (.)131
( ((1الفقرة الثالثة من املادة الثالثة من نظام اجلن�سية ال�سعودية ال�صادر بالأمر امللكي ذي الرقم  4يف 1374/1/25هـ.
( ((1ن�ص املادة الأولى من نظام اال�ستثمار الأجنبي ال�سعودي ال�صادر باملر�سوم امللكي ذي الرقم م1 /يف 1421/1/5هـ.
( ((1نظام متلك غري ال�سعوديني للعقار وا�ستثماره ال�صادر بالقرار ذي الرقم م 15/يف 1421/4/17هـ.
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وعلى ما �سبق يت�ضح ب�أن الأجنبي هو من ال يحمل اجلن�سية ال�سعودية ويقيم على
�أر�ض اململكة �إقامة نظامية ،ويجوز له طبقاً لنظام متلك غري ال�سعوديني للعقار ،وطبقاً
لنظام اال�ستثمار �أن يتملك العقار ،ويت�رصف فيه بيعاً و�رشا ًء ،ولكنه يخ�ضع يف هذا
لل�سلطة التقديرية للجهة �صاحبة االخت�صا�ص ح�سب ما ورد يف ن�صو�ص النظام،
و�سريد تف�صيله الحقاً.
ثالث ًا :مفهوم العقار:

جاء تعريف العقار يف اللغة �أنه :كل ملك ثابت له �أ�صل كالأر�ض والدار ،والعقار
احلر :ما كان خال�ص امللكية(.)20
والعقار يف اال�صطالح :هو الأر�ض مبنية �أو غري مبنية(.)21
وقيل :هو الثابت الذي ال ميكن نقله وحتويله من مكان �إلى �آخر مثل الأر�ض
والدار(.)22
وقيل :هو ملك �شيء ثابت ال ميكن نقله(.)23
�أما العقار يف النظام :فقد جاء تعريفه يف عدد من �أنظمة اململكة ،من ذلك� :أن
العقار هو :مبنى� ،أو جزء من مبنى ثابت خم�ص�ص لال�ستعمال �سكناً .ويبدو �أن هذا
التعريف للعقار يتنا�سب مع ال�سياق الذي ورد فيه وهو نظام امل�شاركة بالوقت يف
الوحدات العقارية ال�سياحية(.)24
وقيل هو :الدار� ،أو الطبقة� ،أو ال�شقة� ،أو املر�آب� ،أو الدكان� ،أو �أي جزء من
( ((2املعجم الوجيز ،جممع اللغة العربية يف القاهرة ( ،)428ل�سان العرب البن منظور (. )591/4
( ((2فتح القدير البن الهمام (.)48/5
( ((2املو�سوعة الفقهية الكويتية ،ال�صادرة عن وزارة الأوقاف وال�ش�ؤون الإ�سالمية الكويتية (.)186/30
( ((2املغني البن قدامة .140/10
( ((2املادة الأولى من نظام امل�شاركة بالوقت يف الوحدات العقارية ال�سياحية ال�صادر باملر�سوم امللكي ذي الرقم م 25/يف
1427/8/20هـ.
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البناء النظامي ،ميكن فرزه ،و�إجراء حقوق امللكية عليه ،والت�رصف فيه م�ستقب ًال(.)25
وقد �صدر نظام خا�ص بالت�سجيل العيني للعقار ،وتعريفه للعقار �أو�سع من
التعريفات ال�سابقة(.)26
ومما �سبق يت�ضح �أن املراد هو :ملكية الأجنبي غري ال�سعودي لأر�ض� ،أو مبنى� ،أو
وحدة �سكينة ،ميكن فرزها ،فهذه امللكية ت�رسي عليها القواعد الواردة يف نظام متلك
غري ال�سعوديني للعقار وا�ستثماره حمل الدرا�سة.
املبحث الأول
الأ�سا�س يف حق متلك غري ال�سعودي للعقار

ال �شك �أن القانون الدويل �ساهم بدور ج ّيد ،وقدر كبري يف تركيز فكرة احلقوق
ال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية للإن�سان يف خمتلف بقاع العامل ،و�إذا كانت
هذه الر�ؤية ت�صدق يف تقديري على دول غابت عنها تعاليم ال�رشيعة الإ�سالمية،
ف�إن امل ُ َّطل َِع على �أحكامها يجد ال ّنعمة العظيمة التي �أنعم اهلل بها على عباده بالإ�سالم،
وكفل لهم به احلقوق ،و�ساوى بينهم ،وحق امللكية �أهم احلقوق و�أو�سعها التي �أباح
اهلل تعالى لبني الب�رش االنتفاع بها ،ومنها ملكية الأر�ض وعمارتها ،وقد �أ�شبع الباحثون
يف درا�سات عديدة امل�سائل املتعلقة بحق امللكية على وجه العموم ،وحق ملكية العقار
على وجه اخل�صو�ص من الناحية ال�رشعية ،وذكر الأ�سا�س يف حق التملك.
( ((2نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها ال�صادر باملر�سوم امللكي ذي الرقم م 5/يف 1423/2/11هـ.
( ((2ن�صت املادة الرابعة من النظام على �أنه( :تُعد وحِ دة عقارية يف تطبيق �أحكام هذا النِظام:
 -1كُل قِطعة من الأر�ض  -مبا عليها من بِناء وغِ را�س وغري ذلك  -تقع يف ِ
منطقة عقارية واحدة ،وتكون مملوكة ل�شخ�ص
�أو �أكرث ،دون �أن ُيف�صل ُجزء مِ نها عن �سائر الأجزاء ِ
فا�صل من ُملك عام �أو خا�ص ،ودون �أن يكون جلُزء مِ نها من احلقوق
�أو عليه من االلتِزامات ما لي�س للأجزاء الأُخرى �أو عليها.
 -2قِطعة الأر�ض امل ُخ�ص�صة ملنفعة عامة وِفقاً لل�ضوابط التي تحُ ِّد ُدها الالئحة التنفيذية.
 -3املناجِ م واملحاجِ ر) .نظام الت�سجيل العيني للعقار ال�صادر باملر�سوم امللكي ذي الرقم م 6/يف 1423/2/11هـ.
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وهنا جند �أن من ال�رضوري بيان الأ�سانيد النظامية التي انطلق منها حق متلك غري
ال�سعودي للعقار؛ بُغْ يَة ا�ستي�ضاح موقف املنظم ال�سعودي وقراءة ما ذهب �إليه
ب�سائر ركائزه� .أقف بداية على ت�أ�صيل ذلك احلق من جانب القانون الدويل �ضمن
جمموع حقوق الإن�سان االقت�صادية واالجتماعية يف (املطلب الأول (ثم �أعر�ض
ملوقف املنظم ال�سعودي من القواعد الت�أ�صيلية حلق غري ال�سعودي يف متلك العقار
يف املطلب الثاين).
املطلب الأول
حق متلك العقار للأجانب يف القانون الدويل

لقد �أخذ القانون الدويل على عاتقه ت�أ�صيل احلقوق االقت�صادية ،واالجتماعية �إلى
جانب احلقوق ال�سيا�سية ،باعتبارها من الأ�س�س العامة يف النظم ال�سيا�سية املعا�رصة،
وقد ّ
�شكلت تفا�صيل هذه احلقوق مع تنوع اجتهاتها �أدا ًة يتحقق من خاللها رعاية
مبد�أ احلريات الأ�سا�سية و�إعالء مكانة الفرد واالهتمام ب�ش�ؤونه داخل الدول.
و�إذا كانت التنظيمات التي ت�ضمنت بيان هذه احلقوق متعددة ،ف�إن الإعالن
عد من �أبرزها .و�س�أتناوله يف (الفرع الأول) وكذلك
العاملي حلقوق الإن�سان ُي َّ
تو�صيات اجلمعية العامة للأمم املتحدة و�س�أعر�ض لها يف (الفرع الثاين).
الفرع الأول
قواعد حق امللكية يف الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان

لقد كان للإعالن العاملي حلقوق الإن�سان ال�صادر �سنة 1948م ،بالغ الأثر يف توجيه
الأمم املتحدة ب�سائر �أجهزتها نحو حث البلدان الأع�ضاء �سواء املتقدمة منها� ،أو
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ال�سائرة يف طريق النمو على االهتمام ب�ش�ؤون الفرد ،وت�ضمني الأنظمة والد�ساتري
احلقوق الأ�سا�سية التي تكفل ممار�سة الدول لها با�ستقالل ودون �أن يكون فيها �أي
واالهتمام به.
هدم لتلك امل�ضامني التي تُ�شكل مطلباً ال بد من �إعالء مكانته
ٍ
انتقا�ص �أو ٍ
ِ
و�إذا كان للر�سالة التي جاء بها الإ�سالم ف�ضل ال�سبق يف تبني هذه احلقوق
واالهتمام بها ،وال�سيما و�أن ما ورد �ضمن هذا الإعالن مل يخرج عما جاءت به
�رشيعة الإ�سالم( ، )27بَ ْي َد �أن ا�ستقراء م�ضامني هذا الإعالن ــ باعتبار �إقرار اململكة
العربية ال�سعودية عليه( )28ــ حتمت على الباحث الوقوف عنده بالقدر الذي
يظهر ر�ؤى املجتمع الدويل بعد احلرب العاملية الثانية حيال االهتمام بحقوق الفرد
االقت�صادية واالجتماعية �إلى جانب احلقوق ال�سيا�سية ،وبيان كيف �أنها ذهبت �إلى
تتويج حق امللكية للفرد �ضمن طائفة هذه احلقوق.
ويف حقيقة الأمر فقد ذهبت �أغلب البلدان �إلى ت�ضمني مقت�ضيات الإعالن العاملي
�ضمن املبادئ الد�ستورية ،والعمل على �سن الأنظمة ال َكفِيلة بتوفري و�ضمان هذه
احلقوق دون ا�ستثناء.
�إذا كان احل���ق يف امل�سكن م���ن احلقوق الأ�سا�سية التي ت�ضمنه���ا الإعالن يف املادة
اخلام�س���ة والع�رشين ،ون�ص���ه« :لكل �شخ�ص احل���ق يف م�ستوى م���ن املعي�شة ٍ
كاف
للمحافظ���ة على ال�صح���ة والرفاهية له ولأ�رست���ه ،ويت�ضمن ذل���ك التغذية وامللب�س
وامل�سكن ،».....ف����إن تف�سري هذا احلق �ضمن جمموع احلقوق امل�شار �إليها يف هذا
الن����ص ُي ْظ ِه ُر �أنه :ت�أمني م�أوى للفرد ولأ�رست���ه باعتباره حقاً من احلقوق االجتماعية،
( ((2تعترب ال�شريعة الإ�سالمية ،م�صدراً لكل احلقوق ،بل ال يوجد حق مقرر للإن�سان يخرج عن ن�صو�صها �أو قواعدها
الكلية ،وبذلك تكون ال�شريعة الإ�سالمية ،هي �أ�سا�س احلق وم�صدره ،و�سنده و�ضمان وجوده واحلفاظ عليه يف املجتمع.
انظر :حقوق الإن�سان يف الإ�سالم ،ملعايل الدكتور :عبداهلل بن عبداملح�سن الرتكي (�ص.)16
(� ((2أق ّرت اململكة العربية ال�سعودية هذا الإعالن و ُتعَدُّ من الدول الداعمة له ،فقد �صوتت ل�صالح الإعالن يف العام 1948م
مع التحفظ على املادتني  16و  18من ن�ص الإعالن.
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التي يجب العمل على توفري ال�سبل التي تكفل للفرد التمتع به ،وبذا يتحقق املق�صود
من هذه احلقوق بو�صفها قيم���ة ل�صيقة بالأفراد ،ينه�ض معها االعتبار املعنوي للفرد
بو�صفه عن�رصاً َي ْل َز ُم على املجتم���ع ،وعلى م�ؤ�س�سات الدولة توجيه العناية الالزمة
لتمكينه من حقوقه االجتماعية كافة ومن بينها حقه يف امل�سكن.
وملا كانت امللكية املادية للعقار ترتجم �أحد �أوجه احلق يف امل�سكن ،ف�إن ممار�سة هذا
احلق ترد على �صور عدة ،ولي�س بال�رضورة التوقف عند امللكية العتبار ممار�سة حق
امل�سكن للأفراد وفق الإعالن العاملي ،ولكن حق امللكية يبقى الأهم بني �سائر احلقوق
االجتماعية واالقت�صادية الواردة �ضمن هذا امليثاق.
ولعل ما يرتجم هذه الر�ؤية ،ما ورد يف ن�ص الإعالن �أن« :لكل �شخ�ص حق
التملك مبفرده �أو باال�شرتاك مع غريه ،وال يجوز جتريد �أحد من ملكه تع�سفاً»(.)29
ومن منطوق هذا الن�ص يتبينّ ُ ــ كما �أ�سلفنا ــ �أن حق امللكية من �أهم احلقوق التي
جعل الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان لها قِيم ًة �أوجبت على �سائر الدول الأع�ضاء يف
الأمم املتحدة العمل على تتويجه بال�شكل الذي يليق مبكانة الفرد وي�ضمن له احلياة
الكرمية(.)30
وال �شك �أن القراءة النظامية لهذا الإعالن ،يجب �أن ينظر �إليه كوحدة واحدة،
ي�ستجمع معها �سائر الن�صو�ص ،وي�ستح�رضها ب�شكل يوازن فيه بني الأفراد بغ�ض
النظر عن جن�سهم� ،أو لونهم� ،أو عرقهم ،وهذا ما يالحظ يف قراءة املادة الثالثة
ع�رشة من الإعالن ،التي ن�صت فقرتاها على �أن:
( ((2ن�ص املادة ( )17من الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان.
( ((3جاء يف املادة الثامنة ع�شرة من النظام الأ�سا�سي للحكم ال�صادر باملر�سوم امللكي ذي الرقم� :أ90 /يف 1412/8/27 :هـ ما
ن�صه( :تكفل الدولة حرية امللكية اخلا�صة وحرمتها ،وال ينزع من �أحد ملكه �إال للم�صلحة العامة على �أن ُيعو�ض
ّ
املالك تعوي�ضاً عاد ًال).
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�أ .لكل فرد حرية التنقل واختيار حمل �إقامته داخل حدود كل دولة.
ب� .أنه يحق لكل فرد �أن يغادر � َّأي بلدٍ مبا يف ذلك بَ َلدُه ،كما يحق له العودة �إليه.
ٌ
مكفول مبوجب
فحق املغادرة للفرد الطبيعي من مكان داخل بالده �إلى غريها ،حقٌ
هذا الإعالن ،وكذلك َك َف َلت ُه د�ساتري كثري من الدول ،و�إذا كان انتقال الفرد من بلده
�إلى غريها مكفو ًال ومل ُيقلل من حقوقه امل�ضمونة مبوجب الد�ساتري ،فمن الطبيعي
�أي�ضاً �أن ال يقع امل�سا�س بكيانه� ،أو حقوقه حني احللول ب�أي بلد �آخر ،لذا جند �أن
االهتمام بحقوق الفرد حني يحل يف بلد �آخر ك�أجنبي ي�ضحى من الأهمية مبكان
و ُي َج ِّ�س ُد معه قيمة النظام الذي ي�ضطلع بتتويج هذه احلقوق على �أر�ض الواقع(.)31
( ((3انظر :القانون الدويل اخلا�ص-اجلن�سية واملوطن ومعاملة الأجانب والتنازع الدويل للقوانني واملرافعات املدنية
الدولية ،للدكتور �أحمد عبدالكرمي �سالمة ( ،)517الطبعة الأولى ،دار النه�ضة العربية للن�شر ـ م�صر.
ونظراً للأهمية البالغة للعقارات من الناحية االقت�صادية وال�سيا�سية؛ لكونها مت�صلة ب�أر�ض الوطن وت�شكل جزءاً منه ف�إن
�شراح القانون الدويل مل يكن منهجهم واحداً يف حق الأجانب يف متلك العقارات ،واختلفت وجهات نظرهم يف هذا ال�ش�أن
على اجتاهني:
االجتاه الأول :يرى البع�ض �إطالق احلق للأجانب يف متلك الأموال العقارية ،باعتباره �أحد احلقوق الطبيعية للإن�سان،
وي�ؤكد هذا الر�أي� ،أنه عند عدم وجود معاهدة دولية تقرر �أحكاماً خا�ص ًة يف هذا ال�ش�أن؛ ف�إن الأ�صل هو وجوب امل�ساواة بني
الأجانب والوطنيني بالن�سبة لتملك العقارات ،و�أ�سا�س ذلك هو اعتبار حق امللكية من احلقوق الطبيعية التي يجب على
الدولة �أن ت�ضمنها للأجانب كما ت�ضمنها ملواطنيها �سواء ب�سواء� ،أي �إن هذا احلق من احلقوق الل�صيقة بالإن�سان �سواء
كان وطنياً �أو �أجنبياً.
االجتاه الثاين :يرى الغالبية �أنه ال يجب على الدولة �أن متنح حق متلك العقارات للأجانب ،و�أن لها �أن ت�ضع ما ت�شاء من
القواعد والقيود التي تراها حمققة مل�صلحتها الوطنية ،حتى و�إن بلغت تلك القواعد والقيود ح َّد حظر ملكية الأجانب
للعقارات داخل �إقليم الدولة ،دون �أن يكون يف ذلك جتاوز على قواعد القانون الدويل.
وعلى هذا الر�أي؛ يكون لأي دولة احلق واحلر ّية املطلقة يف �أ�ساليب معاملة الأجانب املقيمني على �أر�ضها ،ما مل تكن هناك
اتفاقات دول ّية حتد من حريتها ،فلها �أن ت�ستبعد الأجانب من اال�شتغال ب�أن�شطة مهن ّية� ،أو جتارية معينة ،كما ت�ستطيع �أن
متنعهم من حيازة �أو متلك الأموال العقارية.
وهذا االجتاه الثاين هو الأرجح لأن العقارات تعد جزءاً من �إقليم الدولة ،وبالتايل ف�إن �إطالق احلر ّية يف متلكها من قبل
الأجانب ي�ؤدي �إلى امل�سا�س ب�سيادة الدولة على �إقليمها ،كما �أن هذا االجتاه يتفق مع تكييف امللكية كوظيفة اجتماعية
تخ�ضع العتبارات امل�صلحة العامة ،كما ين�سجم ـ �أي�ضاً ـ مع قرار اجلمعية العامة للأمم املتحدة املتخذ يف دورتها التا�سعة
والع�شرين برقم ( )3281وتاريخ 12دي�سمرب 1974م ،والذي ن�صت املادة الثانية منه على �أن (لكل دولة احلق يف �أن متار�س
بح ّرية �سيادتها الكاملة والدائمة ،وت�شمل احليازة واال�ستعمال ،والت�صرف ،يف كل ثرواتها ،ومواردها الطبيعية ون�شاطاتها
االقت�صادية).
وبنا ًء على ذلك اختلفت الدول يف التطبيق ،ف�أخذ بع�ضها بالإباحة املطلقة لتملك العقار للأجانب ،و�أخذ بع�ضها باملنع
مطلقاُ ،واجته الغالب من الدول �إلى الأخذ بالإباحة املق ّيدة� ،سواء ا�شْ رُتط الإذن� ،أو الرتخي�ص امل�سبق� ،أو بناء على مبد�أ
املعاملة باملثل مع دولة الأجنبي� ،أو على �شرط الإقامة ملدة مع ّينة �أو مطلقاً� ،أو تقييد التملك للأجانب يف مناطق مع ّينة
من الدولة وحظره يف مناطق� ،أو �أنواع من العقارات كالأرا�ضي الزراعية� ،أو احلدودية ونحوها .انظر :متلك الأجانب
للعقارات واملنقوالت يف القانونني امل�صري واملقارن ،د�.أبو العال على �أبو العال النمر الطبعة الثانية ،دار النه�ضة العربية
1997م)� .ص ( )12وما بعدها).
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وقد جاء نظام متلك العقار لغري ال�سعوديني يف اململكة جم�سداً يف ثناياه رعاية
تلك احلقوق وال ِقيَم والتي ت�ستقي مرجعيتها من ال�رشيعة الإ�سالمية ،وتعمل على
�إعالء مكانة الفرد ،وتهتم بكيانه وفقاً ملا �أ�رشنا �إليه �آنفاً.
لكن احلقيقة التي ال َي ْر َقى �إليها �أدنى �شك جتد �صداها يف العمل على �رضورة
وال�سبل التي ت ُ
َكفل تطبيق هذا املقت�ضى مبا ُيوازن معه بني هذه
الإمعان يف الو�سائل ُ
امل�صالح واحلقوق املقررة للأفراد عموماً �سوا ًء كانوا �أ�شخا�صاً طبيعيني� ،أو اعتباريني
من جهة ،وبني امل�صلحة العامة من جهة �أخرى.
ويف تقديري� ،أ�سا�س هذا احلِر�ص يرجع للمكانة اخلا�صة التي ت�ضطلع بها اململكة،
بوجود احلرمني ال�رشيفني ،وما حباها اهلل من ثروات متيزها عن غريها من �سائر
البلدان ،فكما هو معلوم ح�سب الإح�صاءات لأعداد العمالة الأجنبية يف اململكة
قد جتاوز ثمانية املاليني فرد( ،)32و�إذا �رصفنا النظر عن العمالة غري امل�سجلة على
ٌ
حقوق ر�سمية طاملا �أنها مل تراع القواعد النظامية التي يجب
اعتبار �أنه ال يتقرر لها
احرتامها داخل الدولة ،ف�إن الإمعان جمدداً يف حجم هذه العمالة مع الأخذ بعني
االعتبار حجم املواطنني ال�سعوديني من متو�سطي العمر ،والظروف اخلا�صة للمدن
وجدة التي تتجمع بها الن�سبة العظمى من هذه العمالة� ،إمنا يف�ضي
الكربى كالريا�ض ّ
�إلى م�شكالت خطرية جداً �إذا ما غاب التنظيم العملي ملمار�سة حق التملك ودون
مراعاة امل�صالح الوطنية بالدرجة الأولى.
من هنا ظهرت اجلوانب التنظيمية التي تعمد �إلى بناء الآلية التي يحق فيها لغري
ال�سعودي متلك العقار بال�صورة التي توازن بني امل�صالح امل�شار �إليها.
ويف هذه الدرا�سة �س�أ�شري �إلى هذه اجلوانب و�س�أقف عند حدودها ،لكن حتى
( ((3انظر :النتائج الأولية للتعداد العام لل�سكان وامل�ساكن لعام 1431هـ2010 -م ،على موقع م�صلحة الإح�صاءات العامة
واملعلومات على �شبكة الإنرتنت على الرابط الآتي. http://www.cdsi.gov.sa :
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ن�ستويف املوقف الدويل جتاه حق امللكية البد �أن �أعر�ض �إلى �أهم الأمور التي
تو�صلت �إليها الأمم املتحدة وفق ما يعرف بالعهد الدويل وما انتهت �إليه يف هذا
ال�ش�أن ،وهو ما �س�أتناوله يف (الفرع الثاين) من هذا املطلب.
الفرع الثاين
موقف اجلمعية العامة للأمم املتحدة من حق امللكية

�أولت اجلمعية العامة للأمم املتحدة بالغ اهتمامها بحقوق الإن�سان االقت�صادية،
واالجتماعية والثقافية ،وقد جاء العهد الدويل للحقوق االقت�صادية واالجتماعية
والثقافية()33مربزاً مظاهر العناية بهذه احلقوق ،فقد ت�ضمن �إقرار الدول الأطراف
بحق ِّ
كل �شخ�ص يف م�ستوى معي�شي ٍ
كاف له ولأ�رسته ،ومبا يوفر له ما يفي بحاجتهم
من الغذاء ،والك�ساء ،وامل�أوى ،وبحقه يف التح�سني املتوا�صل لظروفه املعي�شية،
وذلك ي�ضمن تعهد الدول الأطراف باتخاذ التدابري الالزمة لإنفاذ هذا احلق ،معرتفة
يف هذا ال�صدد بالأهمية الأ�سا�سية للتعاون الدويل القائم على الر�ضا احلر(.)34
فيظهر من هذا ال�سياق �أن املجتمع الدويل �أخذ على دفع الدول �إلى العمل على
ت�أمني م�صالح الأفراد لديها �سواء يف الغذاء� ،أو الدواء� ،أو امل�سكن ،وبالتايل �سعي
الدول �إلى حتقيق هذا الهدف؛ ميثل ترجمة للغايات التي وجد من �أجلها العهد
الدويل من جهة ،ولأهداف الأمم املتحدة ذاتها من جهة �أخرى.
ولعل مما ي�سجل للعهد الدويل يف هذا املجال الطريقة التي تعاطى بها مع �إنفاذ
ُقدم تقارير عن
هذه الأهداف ،حيث تعهدت مبوجبه جميع البلدان الأع�ضاء ب�أن ت ّ
( ((3العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق االقت�صادية واالجتماعية والثقافية اعتمد وعر�ض للتوقيع والت�صديق واالن�ضمام
مبوجب قرار اجلمعية العامة للأمم املتحدة �2200ألف) د ( -21امل�ؤرخ يف  16كانون الأول /دي�سمرب  1966تاريخ بدء النفاذ:
3كانون الثاين/يناير  ،1976وفقا للمادة .27
( ((3انظر :املادة 11 /1من العهد الدويل املذكور.
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التقدم الذي حترزه يف تنفيذ االلتزامات التي يقرها هذا العهد ،وترفع �إلى الأمني
العام ،والذي تقررت له �صالحيات يلزم �إعمالها بهذا اخل�صو�ص( )35تت�ضمن �إحالة
ن�سخ من هذه التقارير �إلى املجل�س االقت�صادي واالجتماعي التابع للأمم املتحدة
للنظر فيها وفقاً ملا يقرره العهد من �أحكام حيال ذلك.
والواقع �أن من بني التدابري التي يتخذها املجل�س االقت�صادي واالجتماعي تلك
املتمثلة يف �إحالة التقارير �إلى جلنة حقوق الإن�سان واملقدمة من الدول عم ًال ب�أحكام
املادتني 16و 17من العهد الدويل(.)36
واجلدير بالذكر �أي�ضاً �أن هذه التدابري بالرغم من �أهميتها ،ت َُ�ش ِّك ُل �سالحاً ذا حدين
�أخذت مبوجبه بع�ض القوى العظمى يف املجتمع الدويل بالتدخل يف �ش�ؤون الدول
حتت غطاء حقوق الإن�سان ،وهذا ما �شَ َّكل بحدِّ ذاته �أحد �أبرز �أدوات النظام العاملي
( ((3ورد يف املادة ( )16من العهد الدويل الن�ص على الآتي ( /1تتعهد الدول الأطراف يف هذا العهد ب�أن تقدم طبقاً لأحكام
هذا اجلزء من العهد :تقارير عن التدابري التي تكون قد اتخذتها ،وعن التقدم املحرز على طريق �ضمان احرتام احلقوق
املعرتف بها يف هذا العهد.
�( /2أ) توجه جميع التقارير �إلى الأمني العام للأمم املتحدة ،الذي يحيل ن�سخاً منها �إلى املجل�س االقت�صادي واالجتماعي
للنظر فيها طبقاً لأحكام هذا العهد.
(ب) على الأمني العام للأمم املتحدة �أي�ضاً ،حني يكون التقرير الوارد من دولة طرف يف هذا العهد� ،أو جزء �أو �أكرث منه،
مت�ص ً
ال ب�أية م�س�ألة تدخل يف اخت�صا�ص �إحدى الوكاالت املتخ�ص�صة وفقاً ل�صكها الت�أ�سي�سى وتكون الدولة الطرف املذكورة
ع�ضواً يف هذه الوكالة� ،أن يحيل �إلى تلك الوكالة ن�سخة من هذا التقرير �أو من جزئه املت�صل بتلك امل�س�ألة ،ح�سب احلالة).
( ((3جاء يف املادة ( )17من العهد الدويل� :أن ( /1تقدم الدول الأطراف يف هذا العهد تقاريرها على مراحل ،طبقاً
لربنامج ي�ضعه املجل�س االقت�صادي واالجتماعي يف غ�ضون �سنة من بدء نفاذ هذا العهد ،بعد الت�شاور مع الدول الأطراف
والوكاالت املتخ�ص�صة املعنية.
 /2للدولة �أن ت�شري يف تقريرها �إلى العوامل وامل�صاعب التي متنعها من الإيفاء الكامل بااللتزامات املن�صو�ص عليها يف
هذا العهد.
 /3حني يكون قد �سبق للدولة الطرف يف هذا العهد �أن �أر�سلت املعلومات املنا�سبة �إلى الأمم املتحدة �أو �إلى �إحدى الوكاالت
املتخ�ص�صة ،ينتفي لزوم تكرار �إيراد هذه املعلومات ويكتفي ب�إحالة دقيقة �إلى املعلومات املذكورة
كما ن�صت املادة ( )18على �أن( :املجل�س االقت�صادي واالجتماعي ،مبقت�ضى امل�س�ؤوليات التي عهد بها �إليه ميثاق الأمم
املتحدة يف ميدان حقوق الإن�سان واحلريات الأ�سا�سية� ،أن يعقد مع الوكاالت املتخ�ص�صة ما يلزم من ترتيبات كيما توافيه
بتقارير عن التقدم املحرز يف ت�أمني االمتثال ملا يدخل يف نطاق �أن�شطتها من �أحكام هذا العهد ،وميكن ت�ضمني هذه
التقارير تفا�صيل عن املقررات والتو�صيات التي اعتمدتها الأجهزة املخت�صة يف هذه الوكاالت ب�ش�أن هذا االمتثال).
و�أوردت املادة (� )19أن( :للمجل�س االقت�صادي واالجتماعي �أن يحيل �إلى جلنة حقوق الإن�سان التقارير املتعلقة بحقوق
الإن�سان واملقدمة من الدول عمال باملادتني 16و 17ومن الوكاالت املتخ�ص�صة عم ً
ال باملادة ( ،18لدرا�ستها وو�ضع تو�صية
عامة ب�ش�أنها �أو لإطالعها عليها عند االقت�ضاء).

240

العدد � - 60شوال 1434هـ  -ال�سنة اخلام�سة ع�شرة

د .ع َبداهلل بن حُممد �أبا اخليل

اجلديد الذي جاء على �أنقا�ض انهيار النظام ال�سيا�سي الدويل ثنائي القطبية ب�سبب
انهيار القطب اال�شرتاكي ،حيث انفردت بع�ض الدول بال�سلطة و�ساهمت يف مدِّ
وب�سط �سيادتها على العامل من خالل ا�ستخدامها الأمم املتحدة مل�صلحتها بال�شكل
الذي تراه ووفقاً ملا يخدم م�صاحلها يف العامل.
ظهر تدخلها با�سم) حقوق الإن�سان) واالعتماد على الت�صنيف املُنبثق من املجل�س
االقت�صادي واالجتماعي وجلنة حقوق الإن�سان جل ّياً وخطرياً ،وقد كان للمملكة
موقف وا�ضح حيال هذه التدخالت ب�أي �شكل من الأ�شكال وخا�صة ما مي�س �سيادتها
الوطنية �أو يتعر�ض لها ،وذلك �أن احلديث عن حقوق الإن�سان ال ميكن ب�أي �شكل
من الأ�شكال �أن َي ْر َقى �إلى �أبعد مما ذهبت �إليه �رشيعة الإ�سالم والتي تتخذها اململكة
منهجاً ود�ستوراً ،وكان للمملكة ال�سبق لكونها مهبط الوحي يف احلر�ص على
عار�ض
�إر�سائها يف خمتلف املجاالت ،والتم�سك بها كثوابت ال ميكن �أن َي ُهزها � ُّأي ٍ
�أو عدوان مهما كانت درجته.
�صفوة القول� ،أن اجلهود والتدابري التي �ساهمت يف �إر�ساء حقوق الإن�سان
االجتماعية واالقت�صادية والثقافية مبوجب العهد الدويل من الأهمية مبكان ،بَ ْي َد �أن
التطبيق َ�سا َر يف اجتاهات مغايرة مل َيرقَ �إلى امل�ستوى املطلوب؛ نظراً للممار�سات
التي َعرفتها بع�ض القوى العظمى يف اال�ستثمار مبا يخدم م�صلحتها ،وامتطاء �صهوة
الدفاع عن تلك احلقوق ،واحلقيقة التي ال َير َقى �إليها َّ
ال�شك ت َْك ُمن يف �أن اململكة
العربية ال�سعودية َ�س َع ْت �إلى احلفاظ على تلك احلقوق باعتبارها مما �أقرته ال�رشيعة
الإ�سالمية.
وتتويجاً لهذا الأمر� ،س�أ�ستعر�ض الآلية التي اتخذها ّ
املنظم ال�سعودي للقواعد
التي ت�ؤ�صل َح َّق امللكية لغري ال�سعودي للعقار وذلك يف (املطلب الثاين).
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املطلب الثاين
القواعد املنظمة لتملك الأجانب للعقار يف النظام ال�سعودي

ُي َ�ش ِّك ُل متلك العقار �أحد مظاهر َحق امللكية املادية التي �أق ّرتها ال�رشيعة الإ�سالم ّية،
وتُق ُِّرها القوانني املقارنة ،ف�إن حق امللكية �أحد مظاهر احلقوق العينية مبفهومه املبني
على حق التمتع والت�رصف يف عقار بطبيعته �أو بالتخ�صي�ص على �أن ال ي�ستعمل هذا
احلق ا�ستعما ًال متنعه القوانني والأنظمة( ،)37وهو ُي َ�ش ِّكل الركيزة الأ�سا�سية التي تُعطي
املالك حق اال�ستئثار مبنافع العقار ،والت�رصف فيه من غري قيود �سوى التي قررها
ال�شرَّ ُع �أو ما يقابلها يف القانون(.)38
ووفقاً لهذا املفهوم اه ّتم املنظم بحق غري ال�سعودي يف متلك العقارات وو�ضع
لهذه الغاية جمموع ًة من القواعد الإجرائية التي تعطي هذا الغري �صالحية التملك
والت�رصف يف العقار ،بينما ا�شرتط من زاوية �أخرى ُجملة من القواعد املو�ضوعية
زم توافرها ،وهي مبجموعها و�ضعت لغايات و�أهداف
التي ال تَق ُِّل �أهمية ،والتي َي ْل ُ
تنظيمية ،وفقاً ملنهج ال�سيا�سة ال�رشعية والتي حتقق وتراعي م�صالح الأفراد مبا ال َيتم
معه التفريط بامل�صلحة العامة �أو هدرها.
وهذا ما �س�أعر�ض له �ضمن الفرعني الآتيني:
الفرع الأول
القواعد املو�ضوعية املنظمة لتملك غري ال�سعودي للعقار
( ((3انظر :الو�سيط يف �شرح القانون املدين ،ال�سنهوري .)170-161/8
( ((3انظر :مدخل لدرا�سة القانون :حممد جالل ال�سعيد ،دار الأمان -الرباط ،الطبعة الأولى 1993م� ،ص .313
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�أ�شري بداية �إلى �أن النظام الأ�سا�سي للحكم قد ناط بال�سلطة التنظيمية �سلطة َو ْ�ض ِع
الأنظمة واللوائح فيما يحقق م�صلحة �أو يرفع مف�سدة يف �ش�ؤون الدولة ومبا يوافق
قواعد ال�رشع ،حيث ورد يف املادة ال�سابعة وال�ستني» :تخت�ص ال�سلطة التنظيمية
بو�ضع الأنظمة واللوائح فيما يحقق امل�صلحة �أو يرفع املف�سدة يف �ش�ؤون الدولة وفقا
لقواعد ال�رشيعة»(.)39
وي�أتي نظام متلك غري ال�سعودي للعقار يف اململكة يف هذا ال�سياق بو�ضع الآلية
التي يقع فيها متكني ه�ؤالء من حق امللكية املادية للعقار ومبا ال يقع معه التفريط
بامل�صلحة العامة للبالد �أو ي�أتي على الإ�رضار بها.
وقد ذهب نظام متلك العقار لغري ال�سعوديني �إلى ال�سماح للأجنبي بتملك العقار
ن�صت املادة الأولى من النظام على �أنه« :يجوز للم�ستثمر غري ال�سعودي من
فقد ّ
الأ�شخا�ص ذوي ال�صفة الطبيعية �أو االعتبارية املرخ�ص له مبزاولة �أي ن�شاط مهني �أو
حريف �أو اقت�صادي مت ُّلك العقار الالزم ملزاولة ذلك الن�شاط ،وي�شمل العقار الالزم
ل�سكنه و�سكن العاملني لديه ،وذلك بعد موافقة اجلهة التي �أ�صدرت الرتخي�ص،
كما يجوز ا�ستئجار العقار امل�شار �إليه مع مراعاة ما ورد يف املادة اخلام�سة من هذا
النظام»(.)40
كما ن�صت املادة الثانية من نف�س النظام على �أنه« :ي�سمح للأ�شخا�ص غري
( ((3املادة ( )67من النظام الأ�سا�سي للحكم.
( ((4انظر :الفقرة (�أ) من املادة الأولى من نِظام متلُّك غري ال�سعوديني للعقار وا�ستثماره .وبالت�أمل يف النظام ف�إننا جند
�أن متلك العقار لغري ال�سعوديني على �أحد نوعني� :إما متلك ي�ستند �إلى �سبب �شرعي كالإرث� ،أو نظامي كاال�ستثمار؛ ف�إذا
وجد ال�سبب وهو اال�ستثمار ،ترتب امل�سبب ،وهو التملك� ،أي متلك العقار الالزم ملزاولة ذلك الن�شاط ،ولكن جند �أن النظام
ا�شرتط موافقة اجلهة التي �أ�صدرت الرتخي�ص ،وهي الهيئة العامة لال�ستثمار ،والنوع الثاين من متلك غري ال�سعوديني
للعقار متلك يخ�ضع لل�سلطة التقديرية لبع�ض ال�سلطات يف اململكة ،وهي:
�أ .متلك املقيمني يف اململكة �إقامة نظامية ويخ�ضع لل�سلطة التقديرية لوزير الداخلية.
ب .متلك غري املقيمني يف اململكة ل�سكنهم اخلا�ص ،ويخ�ضع لل�سلطة التقديرية لرئي�س جمل�س الوزراء.
ج .متلك املقر الر�سمي للممثليات الأجنبية ،ومقر ال�سكن لرئي�سها و�أع�ضائها على �أ�سا�س مبد�أ املعاملة باملثل ،وتقدير هذا
الأمر وحتققه يخ�ضع لل�سلطة التقديرية لوزير اخلارجية ،وكذلك الهيئات الدولية والإقليمية يف حدود ماتق�ضي به
االتفاقيات التي حتكمها ،يجوز لها متلك املق ّر الر�سمي لها يف اململكة بعد الرتخي�ص بذلك من وزير اخلارجية.
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ال�سعوديني ذوي ال�صفة الطبيعية املقيمني يف اململكة �إقامة نظامية بتملك العقار
ل�سكنهم اخلا�ص ،وذلك بعد الرتخي�ص لهم من وزارة الداخلية».
ومما �سبق يظهر لنا �أن املنظم ال�سعودي فَرقَ بني طائفتني( :امل�ستثمر الأجنبي(
و )ال�شخ�ص الطبيعي الأجنبي) ،وهو قد �أق َّر لكليهما احلق يف متلك العقار ،لكنه
و�ضع �رشوطاً �إجرائية تخت�ص بها �إحدى الطائفتني عن الأخرى ،وهم امل�ستثمرون،
متا�شياً مع الهدف الذي ت�سعى من خالله تلك الطائفة �إلى متلك العقار.
و�إذا كنا �سرنجئ احلديث عن هذه ال�رشوط �إلى الفرع الثاين من هذا املطلب،
ف�إنه ميكن القول� :إن حق امللكية العقارية لغري ال�سعودي بات مقرراً وفقاً لهذا ال�سند
النظامي ،فمن الطبيعي االعرتاف لغري ال�سعودي الذي ميار�س ن�شاطاً ا�ستثمارياً داخل
اململكة �سواء �أكان �شخ�صاً طبيعياً �أم اعتبارياً بتملك العقار يف �ضوء الغاية التي
دخل لأجلها �إلى اململكة ،وهو اال�ستثمار يف �أحد القطاعات اال�ستثمارية ،والذي
ح�صل على ترخي�ص من اجلهات املعنية يف ممار�سة هذا الن�شاط اال�ستثماري بالكيفية
التي وقع فيها الرتخي�ص له(.)41
ويف تقديري� ،إن احلكمة من وراء هذا الرتخي�ص ت َْك ُم ُن يف �أمور منها :التحفيز
على ممار�سة الن�شاط اال�ستثماري مبا ينعك�س – بطبيعة احلال  -على اململكة وعلى
التنمية االقت�صادية لديها ،حيث يعد هذا مطلباً تهدف �إليه خمتلف االقت�صاديات
النا�شئة وال�سائرة يف طريق النمو ،وملا كانت اململكة من االقت�صاديات التي يح�سب
لها مكانة متميزة بني اقت�صاديات العامل؛ ف�إن االنفتاح على التنمية ،والتنوع
ن�صت املادة الثامنة على �أنه( :يجوز
( ((4جاء يف نظام اال�ستثمار الأجنبي جواز متلك العقار للمن�ش�أة الأجنبية حيث ّ
لل ُمن�ش�أة الأجنبية امل ُرخ�ص لها مبوجب هذا النِظام متلُك العقارات الالزِمة يف حدود احلاجة مل ُزاولة الن�شاط امل ُرخ�ص �أو
لغر�ض �سكن كُل العاملني بِها �أو ِ
بع�ضهم وذلك وِفقاً لأحكام متلُك غري ال�سعوديني للعقار).
ومن الوا�ضح �أن املادة الأولى من نظام متلك غري ال�سعوديني للعقار وا�ستثماره �أعطت �سلطة تقديرية للهيئة العامة
لال�ستثمار ملنح املوافقة للم�ستثمر بتملك العقار ،وبالتايل يجب على الهيئة �أن تراعي �أثناء ممار�ستها لهذه ال�سلطة توفر
ال�شروط املو�ضوعية ،وانتفاء املوانع ال�شرعية والنظامية قبل املوافقة على التملك.
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االقت�صادي ،وحماولة تعزيز �أوجه الإيرادات ،وعدم االقت�صار على املواد الأولية،
وحماولة التوفيق بني فروع الإنتاج �ضمن برنامج تكاملي قاد ٍر على تخطي املرحلة،
والدخول يف م�صاف الدول امل�صنعة� ،أمر ال بد معه من �إيجاد الأر�ضية واملناخ
املُالئِم لهذه املُعطيات ،وهذا ال َي َت�أَتّى يف غياب �أر�ضية نظامية قو ّية تعزز التحفيز
على اال�ستثمار ،وقدوم امل�ستثمر �إلى اململكة يف �شتى امليادين.
وبالتايل ال ينف�صل �سعي امل ُ ّنظم يف متكني امل�ستثمر من متلك العقار �سواء ب�صفة
�شخ�صية �أو لأجل ال َعمالة لديه من خالل ال�شخ�ص االعتباري الذي ُي ْن�شِ ُئه و ُيرخ�ص
له به ،عن الهدف الذي نرى فيه �أمراً حمفزاً وفاع ًال وهادفاً يف �آنٍ واحد.
�أما ال�شخ�ص الطبيعي ،فمن ال َبدَهِ ي �أن وجوده هو الآخر يف اململكة َي ْك ُمن
يف اال�ضطالع بعمل ُم َعي لفائدة من�ش�أة من من�ش�آت الدولة على اختالفها� ،أو
حتى ل�صالح القطاع اخلا�ص ،ف�إن الأمر اليختلف طاملا �أن وجوده بُن َِي على هدف
جوهري ،وم ِْن هنا وتحَ ْ قِيقاً للفائدة ،وحفاظاً على احلقوق الأ�سا�سية للأفراد ،ف�إن
متلك العقار لل�شخ�ص الطبيعيَ ،ي ُ�ص ُّب يف تلك الغاية� ،ضمن دائرة االنتاج الوطني،
َا�ضي عنها �أو �إهمالها(.)42
التي ُي َ�ش ِّك ُل فيها مفردة ال ميكن ال َتغ ِ
وهنا البد من الإ�شارة �إلى التنظيم اخلا�ص بتملك العقار ملواطني دول جمل�س
التعاون اخلليجي ــ لدخوله �ضمن نطاق هذه الدار�سة ــ حيث وافق جمل�س التعاون
لدول اخلليج العربي على �إبرام اتفاقية اقت�صادية ،ومت التوقيع عليها يف الريا�ض
بتاريخ 1402/2/29هـ املوافق 1981/11/11م ،وتن�ص املادة الثامنة من الف�صل
الثاين على �أن :تتفق الدول الأع�ضاء على القواعد التنفيذية الكفيلة مبعاملة مواطني
دول جمل�س التعاون يف �أي دولة من هذه الدول نف�س معاملة مواطنيها دون تفريق
( ((4انظر :متلك الأجانب للعقارات واملنقوالت يف القانونني امل�صري واملقارن ،د�.أبو العال النمر�( .ص.)17
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�أو متييز يف عدد من املجاالت ومنها :حق التملك ،والإرث ،والإي�صاء ،ثم جاءت
االتفاقية االقت�صادية لعام 2001م ون�صت على امل�ساواة يف املعاملة بني مواطني دول
املجل�س يف متلك العقار ،مع وجود عدد من ال�ضوابط املقيدة خا�صة فيما يتعلـق
بتملك الأرا�ضي اخلام ،وقد مت التخفيف من هذه ال�ضوابط تدريجياً(.)43
و�صدر �آخر تنظيم لتملك العقار يف الدورة الثالثة والع�رشين للمجل�س الأعلى يف
دي�سمرب 2002م خلواً من معظم تلك القيود.
وترجمة لقرارات املجل�س الأعلى ملجل�س التعاون �إلى واقع عملي وملمو�س فقد
�صدر التعديل على تنظيم مت ُّلك مواطني دول جملِ�س التعاون للعقار يف الدول
الأع�ضاء باملر�سوم امللكي ذي الرقم م 8/يف 1422/2/15هـ ،ثم �أخرياً �صدر
تنظيم متلك مواطني دول املجل�س للعقار يف الدول الأع�ضاء مبجل�س التعاون
لغر�ض ال�سكن واال�ستثمار ،باملر�سوم امللكي ذي الرقم :م22 /يف 1432/4/3هـ،
ون�صت املادة الأولى منه على :ال�سماح ملواطني دول جمل�س التعاون من الأ�شخا�ص
ّ
الطبيعيني �أو االعتباريني ــ اململوكني بالكامل ملواطني دول املجل�س ــ با�ستئجار ومتلك
العقارات املبنية والأرا�ضي؛ لغر�ض ال�سكن �أو اال�ستثمار.
وق ّرر املنظم ــ �أي�ضاً ــ �أنه يكون ملواطني دول جمل�س التعاون اكت�ساب ملكية
الأرا�ضي �أو العقارات املبنية يف �أي دولة ع�ضو ب�إحدى طرق التملك املقررة نظاماً
�أو بالو�ص ّية �أو املرياث ،ويعاملون معاملة مواطني الدولة التي يقع فيها العقار(. )44
فيتبي لنا �أن املنظم ذهب �إلى مبد�أ الت�سوية بني مواطني دول جمل�س التعاون يف
( ((4انظر :املادة ( )3من االتفاقية امل�شار �إليها.
( ((4انظر :املادة ( )2من النظام امل�شار �إليها .وانظر� -أي�ضاً :-ملكية الأجانب للعقارات يف قانون دول اخلليج و�شبه
اجلزيرة العربية د .بدر جا�سم اليعقوب �ص 38جملة العلوم القانونية واالقت�صادية كلية احلقوق جامعة القاهرة،
العددان الأول والثاين �ص 30يناير ويوليو 1988م� .أحكام اجلن�سية ومركز الأجانب يف دول جمل�س التعاون
اخلليجي د .عمر �أبو بكر باخ�شب و�آخر �ص 502م�ؤ�س�سة �شباب اجلامعة 1990م.
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اكت�ساب ملك ّية العقارات وا�ستثمارها ،وو�ضع بع�ض الإجراءات املتعلقة بهذه الفئة
وهذه �س�أوردها يف الفرع التايل.
ومما �سبق نقول� :إنه بالنظر �إلى الفوائد املتح�صلة من وجود الأجنبي وعوائد ذلك
على امل�صالح العامة واخلا�صة وبالنظر ــ كذلك ــ �إلى معطيات الأهداف والعوامل
الدافعة �إلى متكني غري ال�سعودي بتملك العقار ،ف�إن ما �سبقت الإ�شارة �إليه من
احلفاظ على احلقوق الأ�سا�سية للإن�سان ،ورعاية ال�رشيعة الإ�سالم ّية لها ،والتي تُ َع ُّد
من �أبرزها« :حق امللكية»؛ �إمنا يتوج �أهمية هذه القواعد النظامية و ُي َف�سرِّ ُ وجودها.
لكن احلقيقة التي ال َي ْر َقى �إليها ال�شك �أن وجود و�ضمان �إنفاذ هذه القواعد
املو�ضوعية التي تعرتف لغري ال�سعودي ب َت َم ُّلك العقار ،ال ميكن �إطالق العنان لها
دون و�ضع قواعد �إجرائية و�رشوط ت�ضمن معها ممار�سة هذا احلق على �أر�ض الواقع،
وهي ما �سنعر�ض له يف (الفرع الثاين).
الفرع الثاين
القواعد الإجرائية املنظمة لتملك غري ال�سعودي للعقار

لئن �شكلت القواعد املو�ضوعية امل ُ َن ِّظ َمة حلق َغري ال�سعودي يف تمَ َ ُّلك العقار
�ضمن
اعرتافاً وتتويجاً للقواعد ال�رشعية يف امل�ساواة ،والعدالة بني الأفراد ب�شكل َي ُ
حر ّية ه�ؤالء ،وي�ضمن احلماية النِّظامية حلق امللكية ،ف�إن ممار�سة هذا احلقّ ال يمُ ْكِ ن �أن
تُ ْبنى على ع�شوائية يف التطبيق ،من غري �أن تكون ثَ َّم َة �أ�صول نظامية ُي َ�ش ِّكل تطبيقها
و�سيلة ِبناءٍ ال هدم يف �ضوء غيابها.
وهنا ذهب املنظم �إلى �رضورة موافقة اجلهة التي ت ُْ�صدِ ُر الرتخي�ص مبزاولة الن�شاط
املهني �أو احلريف �أو االقت�صادي للم�ستثمر الذي يريد متلك العقار الالزم ملزاولة
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هذا الن�شاط ،وهذا الرتخي�ص يكون من الهيئة العامة لال�ستثمار ،وجند �أن املنظم
هنا �أعطى الهيئة �سلطة تقديرية وا�سعة لتمار�س دورها الرقابي على ح�سن تطبيق
املقت�ضى النظامي ،ومراعاة توفر ال�رشوط املو�ضوع ّية ،وانتفاء املوانع ال�رشعية �أو
النظامية.
وفيما يتعلق بالعقارات اخلا�صة بال�سكن اخلا�ص للمقيمني �إقامة نظامية ،ن�ص
النظام على �رضورة �إ�صدار ترخي�ص بالتملك من وزارة الداخلية ،و�أما متلك املقار
الر�سمية و�سكن �أع�ضاء املمثليات الأجنبية والهيئات الدولية والإقليمية ،فقد ر�أى
النظام �رضورة احل�صول على ترخي�ص من وزير اخلارجية(.)45
وبجانب الرتخي�ص من اجلهات امل�شار �إليها �سابقاً ف�إنه «يجوز مبوافقة من رئي�س
()46
جمل�س الوزراء ــ يف غري احلاالت ال�سابقة ــ متلك العقار لل�سكن اخلا�ص»
واحلاالت ال�سابقة املق�صودة هي :حالة التملك للعقار من قبل امل�ستثمر �سوا ًء كان
�شخ�صاً طبيعياً �أو معنوياً الالزم ملبا�رشة ن�شاطه اال�ستثماري ال�صادر به الرتخي�ص،
وحالة العقار الالزم ل�سكن املقيم ،وحالة العقار الالزم لإقامة البعثات الدبلوما�سية
والهيئات الدولية ،وفقاً لالتفاقيات الدولية ،مع �رشط املعاملة باملثل بني هذه الدول
واململكة العربية ال�سعودية� ،أما يف غري هذه احلاالت الثالث ،فيجوز لرئي�س جمل�س
الوزراء �إ�صدار قرار باملوافقة على متلك الأجنبي للعقار ل�سكنه اخلا�ص ،وهي �سلطة
تقديرية لرئي�س املجل�س.
وجند �أن املنظم هنا �أعطى جهات االخت�صا�ص املذكورة يف النظام وهي :رئي�س
جمل�س الوزراء ،ووزارة الداخلية ،ووزارة اخلارجية ،والهيئة العامة لال�ستثمار
�أعطاها �سلطة تقديرية بح�سب الأحوال ،وتقوم هذه اجلهات وفقاً لهذه ال�صالحية
( ((4انظر :املادة الأولى بفقرتيها (�أ) و (ب) واملادتني الثانية والثالثة من نظام متلك غري ال�سعوديني للعقار وا�ستثماره.
( ((4املادة الرابعة من نظام متلك غري ال�سعوديني للعقار وا�ستثماره.
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مبمار�سة دورها الرقابي على ح�سن تطبيق املقت�ضى النظامي ،ومراعاة توفر ال�رشوط
املو�ضوعية للتملك بعد انتفاء املوانع ال�رشعية والنظامية.
وهذه املوافقة على الرتاخي�ص امل�شار �إليها يف احلاالت الثالث ،واملوافقة يف
احلالة الرابعة ت�سبق �إجراءات نقل امللكية �إلى الأجنبي ،حيث ينتقل العقار من ملكية
البائع �إلى امل�شرتي الأجنبي �سواء كان البائع �شخ�صاً طبيعياً �أو �شخ�صاً معنوياً،
ف�إجراءات نقل امللكية ت�ضطلع بها وزارة العدل عن طريق املحاكم وكتابات العدل،
حيث «يخت�ص كاتب العدل بتوثيق العقود والإقرارات ال�رشعية ،و�إ�صدار ال�صكوك
املتعلقة بها ..ومن بني هذه العقود والإقرارات التي يخت�ص كاتب العدل بتوثيقها:
�أ/انتقال ملك ّية العقارات»(.)47
ووفقاً لذلك ف�إن كاتب العدل يخت�ص بتوثيق العقود عن طريق نقل ملكية حمتوى
ال�صك �أو جزء منه من طرف �إلى �آخر ،وهو امل�سمى بالإفراغ.
وملا كانت اجلهة املخت�صة بالرتخي�ص هي التي توافق على متلك الأجنبي للعقار ــ
وفقاً لنظام متلك غري ال�سعوديني للعقار وا�ستثماره ــ ف�إنه ومبوجب نظام اال�ستثمار
الأجنبي ،ف�إن الهيئة العامة لال�ستثمار هي اجلهة املخت�صة بالرتخي�ص للم�ستثمرين
غري ال�سعوديني ،وبالتايل فاملوافقة على التملك ت�صدر بتوقيع حمافظ ورئي�س
جمل�س �إدارة الهيئة العامة لال�ستثمار �أ�صال ًة ،والذي ّفو�ض وكيل املحافظ خلدمات
اال�ستثمار(.)48
وينبني على ما تقدم �أن تراعي املحاكم القائمة بعمل كتابة العدل ،وكذلك كتابات
العدل ما يلي:
( ((4انظر :الئحة اخت�صا�ص كتاب العدل ،ال�صادرة بتعميم وزير العدل ذي الرقم  13/ت 2460 /يف 1425/5/25هـ ،املادة
الثانية.
( ((4انظر� :آلية تطبيق نظام متلك غري ال�سعوديني للعقار ال�صادرة بتعميم وزير العدل ذي الرقم 13/ت 2013 /يف
1423/6/19هـ.
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�أو ًال :توثيق وت�سجيل ال َعقار با�سم ال�رشكة �أو امل�ؤ�س�سة ح�سب ما يرد ا�سمها يف
قرار املوافقة على متلك العقار الذي ي�صدر من الهيئة العامة لال�ستثمار ،مع مراعاة ما
تق�ضي به التعليمات امل ُ َن ِّظمة لنقل ملكية العقار املفرغ ،حيث ال يجوز لكاتب العدل
توثيق ملكية قطعة مفرغة من �أر�ض �إال بعد ورود موافقة من اجلهة املعنية بذلك من
البلدية املخت�صة� ،أما �إذا كان العقار �ضمن خمطط معتمد فيفرغ بناء على ذلك،
مع �رضورة �إي�ضاح رقم املخطط ،ورقم القطعة ،وحدودها ،و�أطوالها ،وم�ساحتها،
وما يتعلق بامل�ساحة والأطوال والقيمة يتعني تدوينه يف �صك الإفراغ كتاب ًة ورقماً
والت�أ�شري عليها يف املخطط ،ويف بيان يرفق به حمتوياً ت�سل�سل �أرقام القطعة مبا يفيد
�أنها �أُف ِْر َغت مبوجب �صك ي�شا ُر �إلى رقمه وتاريخه(.)49
ثانياً� :أن يعترب مندوب ال�رشكة التي متت املوافقة لها على التملك ممث ًال لها ومفو�ضاً
منها بالتوقيع على َ�ض ْب ِط املُبايعة ،و�إمتام �إجراءات ا�ستخراج ال�صك وا�ستالمه،
ويت�ضح ذلك من اخلطابات املرفق بها قرارات متلك العقار ال�صادرة من الهيئة ،والتي
تت�ضمن ا�سم هذا املندوب املفو�ض ح�سب نظام ال�رشكة يف �إمتام �إجراءات نقل
امللكية لل�رشكة امل�ستثمرة(.)50
ين�ص على الأمور الآتية:
ثالثاً� :أن على كاتب العدل �أن يراعي يف ال�صك �أن َّ
�أ� .ضوابط اال�ستثمار الواردة يف قرار التمليك ال�صادر عن الهيئة لكل حالة على
حده.
ب� .ضم العقار �إلى ر�أ�س مال ال�رشكة بعد نقل امللكية �إلى امل�ستثمر.
ج� .أن ين�ص يف ال�صك على �أن يلتزم امل�ستثمر بتهيئة العقار واال�ستفادة منه
( ((4املادة الرابعة والع�شرون من الئحة اخت�صا�ص كتاب العدل ال�صادرة بتعميم وزير العدل ذي الرقم /13ت2460 /يف
1425/5/25هـ.
( ((5انظر� :آلية تطبيق نظام متلك غري ال�سعوديني للعقار ال�صادرة بتعميم وزير العدل ذي الرقم /13ت2013 /يف
1423/6/19هـ.
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للغر�ض الذي مت التملك من �أجله.
د� .أن ين�ص يف ال�صك على �أن ال يتم الت�رصف يف العقار ت�رصفاً ناق ًال للملكية �أو
احلكر �أو الهبة �إال بعد موافقة الهيئة العامة لال�ستثمار.
أرا�ض لإقامة مبان عليها وا�ستثمارها بالبيع
رابعاً :ال�صكوك ال�صادرة عن مبانٍ �أو � ٍ
�أو الت�أجري ،وهي ما جاء بن�ص الفقرة (ب) املادة الأولى من النظام� ،إذا كانت على
�أر�ض ف�ضاء ين�ص بال�صك على �أن ت�ستكمل ال�رشكة �أو املالك بناء العقار خالل مدة
زمنية �أق�صاها خم�س �سنوات من تاريخ ت�سجيل الأر�ض با�سمه و�إن ال كان للهيئة
التقدم �إلى اجلهة املخت�صة بطلب الإذن بالت�رصف يف العقار.
خام�ساً� :أن تقوم املحاكم وكتابات العدل التي ت�صدر منها �صكوك التملك لغري
ال�سعوديني بتزويد الهيئة ب�صورة طبق الأ�صل من ال�صك الذي تُ�صدره مبا�رشة
و ِب�صفة ر�سمية على عنوان وكيل الهيئة خلدمات اال�ستثمار.
�ساد�ساً :ال�صكوك ال�صادرة وفقاً لنظام متلك غري ال�سعوديني للعقار ينظم ب�ش�أنه
َ�ص ٌك م�ستقل(.)51
�سابعاً� :أنه يجب على كاتب العدل عند �إجراء املعاملة ببيع العقار العائد لغري
ال�سعوديني من غري مواطني دول جمل�س التعاون اخلليجي مراعاة �أنه قد مت حت�صيل
الن�سبة املقررة من قيمة العقار عن طريق الإدارة املالية بوزارة العدل� ،أو م�ؤ�س�سة
النقد العربي ال�سعودي� ،أو �أحد فروعها ،وي�شار يف ال�ضبط �إلى رقم وتاريخ �أمر
اال�ستيفاء الذي يتم ل�صالح الدولة(.)52
(� ((5آليه تطبيق نظام متلك غري ال�سعوديني للعقار ال�صادرة بتعميم وزير العدل ذي الرقم /13ت2013 /يف (1423/6/19هـ.
( ((5املادة الثانية والأربعون من الئحة اخت�صا�ص كتاب العدل ال�سابق الإ�شارة �إليها .ون�شري هنا للمر�سوم امللكي ذي الرقم
م 4/وتاريخ 1430/9/4هـ باملوافقة على �إ�ضافة عبارة« كما ي�ستويف ر�سم قدره ( )%10من قيمة املثل عند انتقال امللكية
بطريق �آخر غري البيع ،عدا حاالت الإرث� ،أو الو�صية� ،أو الوقف �أو الهبة �أو التنازل بال مقابل لأحد الأقارب من الدرجة
الأولى� ،أو التربع للجهات اخلريية كالأوقاف ونحوها �إلى نهاية املادة (الأولى) من قرار جمل�س الوزراء ذي الرقم ()149
يف 1377/11/25هـ ،املتوج باملر�سوم امللكي ذي الرقم ( )44يف 1377/11/29هـ.
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وفيما يتعلق بالعقارات التي ن�ص النظام على متلكها لغري ال�سعوديني لإقامة �سكن
خا�ص� ،أو لإقامة مقرات للبعثات الدولية� ،أو ممثليات الدول الأجنبية؛ ف�إنه يراعى
القيود التي �أوردها النظام بخ�صو�ص �إ�صدار ترخي�ص بذلك من وزارة الداخلية
ووزارة اخلارجية ح�سب جهات التملك وفقاً ملا جاء يف ن�ص املادتني الثانية والثالثة
من النظام ،وكذلك احلالة اخلا�صة مبوافقة رئي�س جمل�س الوزراء وفقاً للمادة الرابعة،
فالبد من وجود هذه املوافقات قبل مبا�رشة املحاكم �أو كتابات العدل مهماتها يف
اتخاذ �إجراءات نقل امللكية العقارية �إلى الأجنبي.
على �أنه يراعى يف كل احلاالت ال�سابقة للتملك �أن ذلك ال يقدح يف حق الدولة
يف نزع ملكية العقارات لأ�سباب تتعلق باملنفعة العامة ،وهذا الإجراء يتم تطبيقه ــ
�أي�ضاًــ على مواطني دول جمل�س التعاون اخلليجي ومنها اململكة العربية ال�سعودية،
وذلك مقابل تعوي�ض عادلٍ للمالك وفقاً للأنظمة ،مع �إقرار حق املالك املنزوعة
ملكيته ــ �أياً كان ــ يف متلك عقار �آخر(.)53
ننتهي مما �سبق �أن �إجراءات نقل امللكية العقارية لغري ال�سعودي تخ�ضع للإجراءات
املتبعة يف املحاكم وكتابات العدل ح�سب الئحة االخت�صا�ص ،ووفقاً للتعليمات
اخلا�صة يف هذا املجال ،والواردة من اجلهات ذات ال�صلة وامل�شار �إليها يف النظام،
وهي الهيئة العامة لال�ستثمار ووزارة الداخلية ووزارة اخلارجية ووزارة ال�ش�ؤون
البلدية والقروية ،وكذلك رئي�س جمل�س الوزراء يف احلاالت اخلا�صة مبوافقته.
ويظهر لنا �أن املنظم �سعى  -بجد �-إلى توفري الأر�ضية امل�شرتكة التي تمُ َ ِّكن امل�ستثمر
من العمل يف بيئة ا�ستثمارية محُ ِّفزة و�آمنه  -من جهة -يف حني َع َم َد  -من
( ((5انظر :القانون الدويل اخلا�ص-اجلن�سية واملوطن ومعاملة الأجانب والتنازع الدويل للقوانني واملرافعات املدنية
الدولية لأحمد �سالمة� :ص .337متلك الأجانب للعقارات واملنقوالت يف القانونني امل�صري واملقارن لأبي العال
النمر� :ص .29
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جهة �أخرى � -إلى توفري �ضمان ٍة كافي ٍة للمواطنني يف عدم املناف�سة غري املجدية عن
طريق ت ََ�ست بع�ض امل�ستثمرين وراء م�شاريع وهمية ُي َرا ُد من ورائها اال�ستحواذ على
العقارات اململوكة ب�شكل ال تتحقق منه الفائدة ،وال تنعك�س على التنمية االقت�صادية،
وهذا ما دفع باملنظم وكافة القطاعات املعنية �إلى تقرير بع�ض الأحكام التي تهدف
بط تلك املمار�سات ،وا�شرتاط عدد من التدابري ال�شكلية التي يلزم مراعاتها
�إلى �ضَ ِ
حني الإقدام على اال�ستثمار داخل اململكة يف �أي من املجاالت امل ُ َّرخ�ص بها.
ولعل ما ُي َعزِّز هذه الر�ؤية تلك القيود التي �أوردها املنظم على متلك غري ال�سعوديني
للعقار ،والتي تعك�س حر�ص املنظم على جِ دِّ ية اال�ستثمار و�أهميته ،و�أن ينعك�س هذا
التملك �إيجاباً ال �سلباً على اململكة( ، )54وهو ما �س�أعر�ض له يف (املبحث الثاين).
املبحث الثاين
القيود الواردة على حق غري ال�سعودي يف متلك العقار

بعد �أن م ّر معنا �أهم ّية حق امللكية يف الأنظمة املقارنة ،وب ّينا احلدود التي انتهت
�إليها التنظيمات الدولية والتقنينات يف هذا ال�سياق ،وما عليه يف النظام ال�سعودي
والقواعد املنظمة لذلك؛ ف�إن الرتجمة احلقيقة لأية ممار�سة تنتهي بال�رضورة �إلى
التوفيق بني �أ َّية متطلبات َي ْن�شدها راغبو التملك العقاري من غري ال�سعوديني ،وبني
امل�صلحة العامة التي ت�شكل ركيزة �أ�سا�سية يف حماية النظام العام وعدم امل�سا�س
ب�أركانه؛ فال ميكن ل ِّأي ُم ِّنظم يف � ِّأي دولة من الدول مهما كان توجهها االقت�صادي �أو
ال�سيا�سي �أن تفتح املجال يف متلك الأجانب لأرا�ضي الدولة ،و�إن ال �أدى ذلك �إلى
( ((5ولعل ذلك هو ما دفع املنظم لإ�ضافة مادة تا�سعة �إلى نظام متلك غري ال�سعوديني للعقار وا�ستثماره باملر�سوم امللكي
ذي الرقم م 43/يف 1432/6/28هـ تن�ص على �أنه( :ت�صدر الالئحة التنفيذية لهذا النظام بقرار من جمل�س الوزراء).
ويفرت�ض �أن تعالج هذه الالئحة كثرياً من �أوجه الق�صور ،وتقدم حلو ًال للإ�شكاالت العملية بالن�ص على ال�شروط ال�شكلية
واملو�ضوعية التف�صيلية الالزم توافرها عند متلك غري ال�سعوديني للعقارات.
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امل�سا�س ب�سيادتها ب�شتى الطرق ،لذلك ت�ضع القيود �أمام هذا النوع من التملك ،وال
ت�سمح للأجانب بالتملك العقاري �إال وفق قوانينها ووفق ال�ضوابط التي ت�ضعها يف
هذا املجال ،حيث ال ميكن لأي دولة �أن تُ َف ِّرط يف �سيادتها وب�سط �سيطرتها على كل
�إقليم الدولة �أو حتى االنتقا�ص من هذه ال�سيادة.
وتتويجا لهذا املقت�ضى فقد و�ضع املنظم �ضوابط معينة لتملك الأجنبي ،وو�ضع
لذلك عدداً من القيود هدفها تنظيم هذه امللكية ،فتنوعت هذه القيود بني ما كان
يهدف �إلى حماية االقت�صاد الوطني ،وما كان مت�ص ًال ب�إجراءات التملك ،وما كان
مت�ص ًال مبو�ضوعه،و�س�أ�ستعر�ض فيما ي�أتي �أهم تلك القيود التي �أوردها املنظم على
متلك غري ال�سعودي للعقار.
القيود املتعلقة بامل�ستثمرين غري ال�سعوديني يف متلك العقار

�إن العمل على موثوقية اال�ستثمار وجِ ّديته �أم ٌر َح َّت َم على املنظم اتخاذ جملة من
التدابري التي �سبقت الإ�شارة �إليها وذلك متهيداً حلق امل�ستثمر غري ال�سعودي يف تمَ لك
العقار ،وقد �أوجد املُنظم لهذه الغاية �ضوابط مو�ضوعية و�إجرائية يكون �إعمالها
اجلهات
واجباً على امل�ستثمر و َف َر�ضت التعاميم ال�صادرة واملُلحقة بالأنظمة قيوداً على
ِ
التنفيذية كي يتحقق املق�صود من وراء هذا اال�ستثمار ،وتتمثل هذه القيود يف الآتي:
ح�صول امل�ستثمر �سواء كان �شخ�صاً طبيعياً� ،أو معنوياً على ترخي�ص مبزاولة ن�شاط
مهني� ،أو حريف� ،أو اقت�صادي قبل متلك العقار الالزم ل�سكنه ،و�سكن العاملني لديه،
والإلزام مبزاولة الن�شاط املرخ�ص به ،وهذا التملك يكون بعد موافقة اجلهة �صاحبة
اخت�صا�ص �إ�صدار الرتخي�ص وهي الهيئة العامة لال�ستثمار(.)55
( ((5انظر الفقرة الأولى من املادة الأولى من نظام متلك غري ال�سعوديني للعقار وا�ستثماره ،والتعميم الق�ضائي ذا الرقم
/13ت 2013/يف 1423/6/19هـ.
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وقد ن�ص نظام اال�ستثمار يف هذا ال�ش�أن على �أنه« :يجوز للمن�ش�أة الأجنبية
املرخ�ص لها مبوجب هذا النظام متلك العقارات الالزمة يف حدود احلاجة ملزاولة
الن�شاط املرخ�ص �أو لغر�ض �سكن كل العاملني بها �أو بع�ضهم وذلك وفقا لأحكام
متلك غري ال�سعوديني للعقار»(.)56
ي�شرتط للح�صول على العقارات الالزمة للم�رشوع اال�ستثماري �أر�ضاً وبنا ًء �أن ال
تقل التكلفة الإجمالية له عن ثالثني مليون ريـال ،والرتخي�ص ال�صادر ال بد فيه من
الن�ص على هذا القيد ،ويجوز بقرار من جمل�س الوزراء تعديل هذا املبلغ(.)57
وهذا القيد يدخل فيه �رشاء الأرا�ضي �أو املباين وكذلك الت�أجري� ،أما عن ُ�سلطة
جمل�س الوزراء يف تعديل القيمة فيمكن ــ ح�سب �سلطته التقديرية ــ التعديل على
احلد الأدنى املذكور وهو �أن ال تقل التكلفة الإجمالية للم�رشوع عن ثالثني مليون
ريـال� ،أما الزيادة فال حد لها ،لذلك ف�إن التعديل يرد على احلد الأدنى فقط.
ومن القيود التي �أوردها النظام� ،أن يتم ا�ستثمار العقار الذي نُ ِق َلت ملكيته �إلى
امل�ستثمر بغر�ض قيام م�رشوعه الذي رخ�ص له به ،خالل خم�س �سنوات من نقل
امللكية �إليه(..)58
جدية للداللة على
ويف تقديري �أن هذا ال�رشط الذي ا�شرتطه املنظم يعترب �رشط ّ
مدى حر�ص امل�ستثمر على تنفيذ م�رشوعه اال�ستثماري ،وهي مدة منا�سبة قد روعي
فيها البدء يف تنفيذ امل�رشوع وما قد يتطلبه من درا�سات وت�صاميم يحتاجها امل�رشوع.
كما �أن املنظم جعل من حق اجلهة املانحة للرتخي�ص �أن تقوم ب�سحب الأر�ض �إما
ب�سعر ال�رشاء �أو بال�سعر العادل وقت ا�سرتدادها؛ وهذا يعترب �أحد القيود الواردة
( ((5املادة الثامنة من نظام اال�ستثمار الأجنبي.
( ((5الفقرة الثانية من املادة الأولى من نظام متلك غري ال�سعوديني للعقار وا�ستثماره.
( ((5انظر :الفقرة الثانية من املادة الأولى من نظام متلك غري ال�سعوديني للعقار وا�ستثماره� .آلية تطبيق نظام متلك
غري ال�سعوديني للعقار وا�ستثماره ال�صادرة بتعميم وزير العدل ذي الرقم /13ت 2013/يف 1423/6/19هـ.
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على متلك الأجنبي للعقار ،ف�إذا مل يقم بتنفيذ امل�رشوع يف امليعاد املحدد ،ميكن
للجهة مانحة الرتخي�ص �أن تتخذ يف مواجهته القرار املنا�سب للحفاظ على الرثوة
العقارية للدولة.
وهناك بع�ض القيود التي وردت يف الالئحة التنفيذية لنظام اال�ستثمار الأجنبي،
وذلك يف حال منح الرتخي�ص� ،أو �رشاء املن�ش�آت ومتلكها .من ذلك :عدم �صدور
�أحكام ق�ضائية نهائية ب�سبب خمالفات ارتكبها امل�ستثمر لأحكام الأنظمة املعمول بها
داخل اململكة العربية ال�سعودية ،وكذلك �أن ال يكون الرتخي�ص بامل�رشوع خمالفاً
التفاقيات دولية �أو �إقليمية و ّقعت عليها اململكة(.)59
القيود املتعلقة بالأ�شخا�ص الطبيعيني غري ال�سعوديني يف متلك العقار

�أما ما يتعلقُ بالأ�شخا�ص الطبيعيني والذين يرغبون التملك العقاري ل�سكنهم
اخلا�ص ولي�س لال�ستثمار ،فقد و�ضع املنظم لهذا النوع من التملك قيدين هما:
�أن يكون الراغب يف التملك لل�سكن اخلا�ص من املقيمني �إقامة نظامية ح�سب
التعليمات املعمول بها يف هذا املجال.
�أن ي�صدر بذلك ترخي�ص من وزارة الداخلية ،وال�شك �أن الرتخي�ص قبل �صدوره
له م�سوغات و�أ�سباب ال بد من توفرها حتى يتم منحه �إياه ،كنوع العمل واملالءة
املالية وهل له �سوابق متنع متلكه للعقار ..وغري ذلك(.)60
القيود املتعلقة بتملك مواطني دول جمل�س التعاون اخلليجي للعقار:
( ((5انظر :الالئحة التنفيذية لنظام اال�ستثمار الأجنبي ال�صادرة بالرقم  20/1يف 1423/4/13هـ.
( ((6انظر :متلك الأجنبي للعقار يف مكة واملدينة :ظافر بن عبد اهلل بن ح�سن ال�شهري ر�سالة ماج�ستري يف املعهد العايل
للق�ضاء �ص  83عام 1428هـ ،وانظر :املادة الثانية من نظام متلك غري ال�سعوديني للعقار وا�ستثماره.
ويتوقع �أن تت�ضمن الالئحة التنفيذية التي ن�صت املادة التا�سعة من نظام متلك غري ال�سعوديني للعقار وا�ستثماره عليها،
ن�صو�صاً تت�ضمن �شروط منح الرتخي�ص بالتملك بعد انتفاء املوانع ال�شرعية والنظامية التي يجب مراعاتها.
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ق ّيد املنظم متلك مواطني دول جمل�س التعاون اخلليجي بعدد من القيود والتي
يجب مراعاتها ،و�أهم هذه القيود ما ي�أتي:
ــ �أن العقار �إذا كان � ً
أر�ضا فيجب �أن ي�ستكمل بنا�ؤها �أو ا�ستغاللها خالل �أربع
�سنوات من تاريخ ت�سجيلها با�سم مالك العقار ،و�إن ال كان للدولة احلق يف الت�رصف
بالأر�ض مع تعوي�ض املالك بنف�س ثمنها وقت �رشائها �أو ثمنها حني بيعها �أيهما �أقل،
مع حفظ حقه بالتظلم �أمام اجلهة املخت�صة بالدولة.
ومن حق الدولة ــ �أي�ضاً ــ �أن متدد هذه املدة يف حال قناعتها ب�أ�سباب ت�أخر مالك
العقار عن ا�ستكمال البناء �أو اال�ستغالل خالل تلك املدة.
ــ �أن على املالك عدم الت�رصف يف العقار ــ �إذا كان �أر�ضاً ــ ت�رصفاً ناق ًال للملكية
�إال بعد انق�ضاء �أربع �سنوات من تاريخ ت�سجيلها با�سمه� ،أو بعد ا�ستكمال بنائها �أو
ا�ستغاللها.
و�أجاز املنظم ــ ا�ستثناء ــ الت�رصف يف الأر�ض قبل ذلك وق ّيد ذلك باحل�صول
على �إذن من اجلهة املخت�صة يف الدولة� ،أما �إذا كان العقار مبنياً ف�إنه يجوز للمالك
(.)61
الت�رصف فيه دون �أي قيد زمني
القيود املتعلقة باملمثليات �أو الهيئات الأجنب ّية يف متلك العقار
وقد �أورد املنظم قيداً على التملك العقاري بالن�سبة للممثليات الأجنبية املعتمدة
باململكة ،وكذلك الهيئات الدولية والإقليمية ،عندما تريد متلك املق ِّر الر�سمي� ،أو
املقّار اخلا�صة بال�سكن لأع�ضاء هذه املمثليات �أو الهيئات الدولية ،وذلك �أن تتم
املعاملة باملثل من قبل هذه الدول ل�سفارات وممثليات اململكة العربية ال�سعودية،
في�سمح لها بالتملك العقاري يف هذه الدول� ،أما الهيئات الدولية والإقليمية فيكون
( ((6انظر :املادة الثانية والثالثة من تنظيم متلك مواطني دول املجل�س للعقار يف الدول الأع�ضاء مبجل�س التعاون لغر�ض
ال�سكن واال�ستثمار.
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ذلك ح�سب ما تق�ضي به االتفاقيات التي حتكمها ،ف�إنه ميكن لها متلك املقر الر�سمي
لها ،هذا بجانب �أن ي�صدر ترخي�ص بهذا التملك من وزارة اخلارجية(.)62
وهناك ق ْي ٌد عام على متلك غري ال�سعودين ــ عموماً ــ للعقار:
فقد ذهب املنظم �إلى حق الدولة( )63يف منع التملك للعقارات �أو االنتفاع بها
يف مواقع �أو مناطق معينة ،ومن ذلك ا�ستثنا�ؤه متلك العقارات الواقعة داخل مكة
املكرمة واملدينة املنورة من �أحكام متلك غري ال�سعوديني للعقار(.)64
غري �أنه ا�ستثنى يف الوقت ذاته – وهذا ا�ستثناء على اال�ستثناء مبعنى عودة �إلى
الأ�صل -اكت�ساب حق امللكية بطريق املرياث �أو �إذا اقرتن بها وقف للعقار اململوك
طبقاً للقواعد ال�رشعية على جهة معينة �سعودية �رشيطة �أن ين�ص يف الوقف على �أن
يكون للمجل�س الأعلى للأوقاف حق النظارة على املوقوف(.)65
واجلدير بالذكر �أن حق احلظر ال يقت�رص على التملك فح�سب ،بل ي�شمل معه
احلقوق العينية التبعية التي ت�شمل االرتفاق واالنتفاع على عقار واقع داخل حدود
هاتني املدينتني.
( ((6انظر :املادة الثالثة من نظام متلك غري ال�سعوديني للعقار وا�ستثماره.
( ((6تقت�ضي مبادئ ال�سيادة التي يعرتف بها القانون الدويل ،و�سائر مبادئ الأمم املتحدة منذ ن�ش�أتها �سنة 1945م حق
الدول يف تنظيم �ش�ؤونها الداخلية وا�شرتاط ال�شروط التي تراها مالئمة وت�ضع القيود التي تراها �إذا ما �أرادت تفويت
م�صلحة معينة مل�صلحة الغري ،ال�سيما حني يكون هذا الغري ممن ال يتمتع �أو يحمل جن�سية هذه الدولة.
( ((6انظر :املادة الرابعة من تنظيم متلك مواطني دول املجل�س للعقار يف الدول الأع�ضاء مبجل�س التعاون لغر�ض ال�سكن
واال�ستثمار ،واملادة اخلام�سة من نظام متلك غري ال�سعوديني للعقار وا�ستثماره.
( ((6ورد يف املادة اخلام�سة من نظام متلك غري ال�سعوديني للعقار وا�ستثماره القول« :ال يجوز لغري ال�سعودي ب�أي
طريقة غري املرياث اكت�ساب حق امللكية �أو حق االرتفاق �أو االنتفاع على عقار وقع داخل حدود مدينتي مكة املكرمة واملدينة
املنورة ،وي�ستثنى من ذلك اكت�ساب حق امللكية �إذا اقرتن بها وقف العقار اململوك طبقا للقواعد ال�شرعية على جهة معينة
�سعودية وب�شرط �أن ين�ص يف الوقف على �أن يكون للمجل�س الأعلى للأوقاف حق النظارة على املوقوف .على �أنه يجوز لغري
ال�سعودي من امل�سلمني ا�ستئجار العقار داخل حدود مدينتي مكة املكرمة واملدينة املنورة ملدة ال تزيد على �سنتني قابلة
للتجديد ملدة �أو مدد مماثلة».
ون�شري هنا �إلى قرار جمل�س الوزراء ذي الرقم  9يف 1426/1/12هـ ،القا�ضي بتحديد امل�سافة التي مينع غري ال�سعوديني
من التملك �أو اكت�ساب حق االنتفاع �أو االرتفاق فيها بع�شرة �أكيال من بداية خط احلدود الربية داخل اململكة ،و�أعطى هذا
القرار �سلطة تعديل هذه امل�سافة لوزير الداخلية متى اقت�ضت امل�صلحة العامة ذلك .وهذا ما ي�ؤكد على �أهم ّية وجود الئحة
تنفيذية جتمع �شتات هذه ال�ضوابط والقيود املتفرقة.
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وذهب املنظم �إلى جواز حق االنتفاع با�ستئجار العقار داخل حدود هاتني املدينتني
على �أن يكون ذلك بتوافر �رشطني �أ�سا�سيني:
الأول :وهو �أن يكون املنتفع غري ال�سعودي من امل�سلمني.
الثاين :وهو �أن تكون مدة عقد االنتفاع عامني يجوز جتديده ملدة مماثلة �أو ملدد
مماثلة.
و�صفوة القول� :أن ت�رصف املنظم ال�سعودي يف تنظيمه للقيود التي ترد على متلك
غري ال�سعودي للعقار �أبان عن حكمة ودراية واعية يف التعاطي مع ق�ضي ٍة بالغة الدقة
والأهمية.
ففي الوقت الذي تطلب الأمر حماولة خلق �آفاق جديدة توازن فيما بينها وبني
�صور الإنتاج وجتعل للمداخيل موارد متعددة ي�ستقيم معها حتول اململكة نحو اقت�صاد
ال�سوق ،ر�صدت اجلهات املعنية داخل الدولة يف الوقت ذاته املتغريات و�أبعاد
الت�أثري التي قد ي�ستتبعها �إطالق العنان ملثل هذه املبادرات ،والتي كان من بينها متلك
امل�ستثمر للعقار �سواء للمن�ش�أة امل�ستثمرة يف ميدان العقار ذاته �أو له وللعاملني لديه،
وذلك ب�شكل ي�ضمن تقنني هذه الآلية ،وتقلي�ص ال�سلبيات املرتتبة عليها ،وب�صدور
املر�سوم امللكي ذي الرقم م 43/يف 1432/6/25هـ الذي يتم مبوجبه �إ�ضافة مادة
تا�سعة �إلى نظام متلك غري ال�سعوديني للعقار وا�ستثماره ،تن�ص على �أنه( :ت�صدر
الالئحة التنفيذية لهذا النظام بقرار من جمل�س الوزراء) ،ويتوقع �أن تت�ضمن هذه
الالئحة ال�رشوط التف�صيلية ال�شكلية واملو�ضوعية ،وتف�صيل الإجراءات الالزمة
لتملك العقارات لغري ال�سعوديني ،كما يفرت�ض �أن تراعي الالئحة التنفيذية ال�ضوابط
العامة ،وانتفاء املوانع ال�رشعية والنظامية.
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اخلامتة

تناولت يف هذه الدرا�سة جانباً من الأحكام املتعلقة بتملك غري ال�سعوديني
للعقارات ،تطرقت للأ�سا�س الذي ي�ستند �إليه يف حق متلك الأجانب للعقار يف
القانون الدويل ،من خالل الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان ،وموقف اجلمعية العامة
للأمم املتحدة ،وكذلك القواعد الناظمة لتملك غري ال�سعوديني للعقار يف اململكة
العربية ال�سعودية من خالل بيان الأ�س�س املو�ضوعية والإجرائية التي ي�ستند �إليها يف
�إعمال حق التملك للعقار لغري ال�سعوديني ،ثم ذكرت الإجراءات وال�رشوط التي
و�ضعها املنظم تقييداً لتملك غري ال�سعودي للعقار وفق ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة.
ولقد تو�صلت الدرا�سة �إلى جملة من النتائج والتو�صيات �أجملها فيما يلي:
�أو ًال� :أن نظام متلك العقار لغري ال�سعوديني جاء جم�سداً يف �أعطافه تلك احلقوق
وال ِقيَم التي ت�ستقي مرجعيتها من �أحكام ال�رشيعة الإ�سالمية ،التي تقرر حق ملكية
العقار للأفراد ،لكن احلقيقة التي ال َي ْر َقى �إليها �أدنى �شك جتد �صداها يف العمل على
وال�سبل التي ت ُ
َكفل تطبيق هذا املقت�ضى مبا ُيوازن معه
�رضورة الإمعان يف الو�سائل ُ
بني هذه امل�صالح واحلقوق املقررة للأفراد عموماً من جهة ،وبني امل�صلحة الوطنية
من جهة �أخرى.
ثانياً� :أنه لي�س من الواجب على الدولة وفقاً للقانون الدويل �أن متنح حق متلك
العقارات للأجانب ب�إطالق ،ويرى غالبية �رشاح القانون الدويل �أن للدولة �أن ت�ضع
حد حظر
القواعد والقيود التي تراها حمققة مل�صلحتها الوطنية ،حتى و�إن بلغت َّ
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ملكية الأجانب للعقارات داخل �إقليم الدولة ،وهذا االجتاه يتفق مع تكييف امللكية
بو�صفها وظيفة اجتماعية تخ�ضع العتبارات امل�صلحة العامة.
ثالثاً� :أنه تبي من خالل هذه الدرا�سة حر�ص املنظم على توفري �أر�ض ّية ا�ستثمارية
حمفزة و�آمنة من خالل توفري ال�ضمانات النظامية للعمل اال�ستثماري الناجح ،وتقرير
�أحكام ت�ضبط تلك املمار�سات ،وا�شرتاط عدد من التدابري التي يلزم مراعاتها ،وهذا
ينعك�س �إيجاباً على االقت�صاد الوطني.
رابعاً� :أنه  -انطالقاً من حتقيق التكامل بني دول جمل�س التعاون اخلليجي وتنفيذاً
ملا جاء يف االتفاقية االقت�صادية املوحدة بني الدول الأع�ضاء � -أخذت اململكة
العربية ال�سعودية مبعاملة مواطني دول املجل�س الطبيعيني واالعتباريني يف �أي
من الدول الأع�ضاء معاملة مواطنيها دون متييز يف جماالت خمتلفة ،ومن ذلك
حرية متلك العقار ،وو�ضعت قيداً ي�شرتط ا�ستكمال البناء �أو اال�ستغالل �إذا كان
العقار �أر�ضاً خالل �أربع �سنوات من تاريخ ت�سجيلها با�سم املالك.
خام�ساً� :أن الأ�صل يف مثل نظام متلك العقار لغري ال�سعوديني �أن ي�صدر له الئحة
تنفيذية تو�ضح الإجراءات التف�صيلية ،وال�رشوط املو�ضوعية التي تنظم �آليات هذا
التملك؛ �إال �أن املنظم ر�أى االكتفاء عند �صدور النظام عام 1421هـ بن�صو�ص
النظام ،ورمبا كان هذا هو ال�سبب الذي جعل ن�صو�ص النظام متيل للعموم وال
تف�صل يف �رشوط وموانع التملك ،وحتيل �صالحية منح الإذن بتملك العقار لغري
ال�سعوديني جلهات حكومية معينة بح�سب الأحوال ،وبالتايل يخ�ضع ال�سماح بهذا
التملك لل�سلطة التقديرية لهذه اجلهات ،وهذا يعطي هذه اجلهات �سلطة وا�سعة
يف تقرير املوافقة على التملك �أو عدمها بناء على توفر ال�رشوط املو�ضوعية وانتفاء
املوانع ال�رشعية والنظامية.
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وم�ؤخراً تدخل املنظم و�أ�ضاف مادة جديدة �إلى النظام باملر�سوم امللكي ذي الرقم
م43 /يف 1432/6/28هـ تق�ضي ب�أن الالئحة التنفيذية لهذا النظام ت�صدر بقرار
من جمل�س الوزراء ،ويتوقع �أن تراعي هذه الالئحة التنفيذية عند �صدورها من
جمل�س الوزراء الن�ص على ال�رشوط التف�صيلية واملوانع ال�رشعية والنظامية التي
يجب مراعاتها عند �صدور الإذن بالتملك من اجلهات ذات االخت�صا�ص.
من امل�ؤمل كذلك �أن تت�ضمن هذه الالئحة العقوبات التي يتم اتخاذها يف حال
خمالفة �أحكام نظام متلك العقار لغري ال�سعودي.
ولعل هذا يقودنا �إلى الت�أكيد على �رسعة �إ�صدار الالئحة التنفيذية لنظام متلك غري
ال�سعوديني للعقار وا�ستثماره؛ ملعاجلة الفراغ احلايل الذي تنازعته اجتهادات خمتلفة
من قبل اجلهات التنفيذية املعنية بتنفيذ النظام وجلمع �شتات ال�رشوط املو�ضوعية
والقيود ال�رشعية والنظامية وعقوبات املخالفني لأحكام النظام يف الئحة واحدة.
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