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 أعمال كتابة العدل الثانية
 تختص كتابة العدل الثانية بما يلي :

 الوكـاالت . )١
 فسخ الوكـاالت . )٢

 الكفـاالت الزراعية . )٣

 التنـازالت . )٤

 توثيق عقود الشركـات . )٥

 تعديل االسم األول . )٦

 أقاريـر االستـالم . )٧
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 تنبيهات عامة للوكــاالت
 ال بد للموكل أن يكون كامل األهلية بالغاً ، عاقًال متكلماً . )١
إذا كان املوكل غائبًا أو حمجورًا عليه أو قاصرًا أو من هو عاجز عن النطق والكتابة أو فاقد  )٢

املوكل أبًا وليًا على أوالده األهلية أو يقّر باإلشارة فإن ذلك من اختصاص احملاكم ، وإذا كان 
القاصرين أو مقرًا باللفظ الدال على املراد فإن ذلك من اختصاص كاتب العدل (الالئحة 

هـ ، ٢٣/٠٨/١٤١٠يف  ١٣٥/ت/٨، تعميم  ٣٨مادة  –التنفيذية الختصاص كاتب العدل 
 ) .هـ٢٨/١٠/١٤٢٧يف  ٢٩٩٥/ت/١٣

بة للرجال ودفرت العائلة بالنسبة للنساء إثبات شخصية املتقدم يكون ببطاقة األحوال بالنس )٣
 واإلقامة أو جواز السفر بالنسبة للمقيمني .

 للمرء حق التوكيل يف أي شيء مع مراعاة عدم خمالفته شرعاً أو نظاماً . )٤

املخول إذا كان املوكل وكيًال أو ناظرًا أو وليًا فيجب إحضار صك الوكالة أو النظارة أو الوالية  )٥
 له بالتوكيل .

ب التوكيل عن أوالده القاصرين عن سن الرشد دون اخلامسة عشرة بواليته اجلربية وإحضار لأل )٦
 صك الوالية لالبن البالغ اخلامسة عشر فما فوق إذا كان قاصراً عقلياً .

مجيع الوكاالت اخلاصة ال حيتاج فيها إىل إشهاد ما عدا الوكالة العامة أو ما شاها يف الصياغة  )٧
جال السعوديني ، أما مجيع وكاالت النساء واملقيمني فال بد فيها من تعريف هذا بالنسبة للر 

 وحيق لكاتب العدل طلب املعرفني مىت ما احتاج إىل ذلك .

ال يتصرف الوكيل لصاحل نفسه وال لصاحل أصوله أو فروعه أو زوجه إال إذا نص يف الوكالة فيما  )٨
 خيص أصوله أو فروعه أو زوجه دون نفسه .

السجل املدين اخلاص بالوكيل يف الوكاالت العامة واملفتوحة واملتعلقة باألمور املالية  يضاف رقم )٩
فقط وُيكتفى بطلب رقم السجل املدين اخلاص بالوكيل من املراجع إلضافته يف الوكالة دون 

يف  ٢٩٠٥/ت/١٣احلاجة إىل طلب أصل أو صورة إثبات اهلوية اخلاصة بالوكيل ( تعميم 
 ، ويضاف رقم حفيظة املوكل وتارخيها يف الوكالة العامة ووكالة البيــع .هـ ) ٠٥/٠٦/١٤٢٧

حتديد حاجة املوكل فيما يرغب التوكيل فيه تعميمًا أو ختصيصًا والنص على ذلك يف  )١٠
الوكالة ال سيما إذا كان الباعث هلذه الوكالة مراجعة إدارة حكومية ألمر خمصوص ( تعميم 

 ) . ١١فقرة هـ ال١٧/٠٥/١٤٢٣يف  ١٩٩٥/ت/١٣



إذا فقد صك الوكالة أو تلف فال يستخرج له صك بدل فاقد أو تالف ، بل حيتاج إىل  )١١
 توكيل جديد .

 ال يعتمد على صورة الوكالة بأي حال من األحوال حىت لو كانت مصدقة طبق األصـل . )١٢

إذا أراد الوكيل توكيل غريه فال بد أن ينص يف الوكالة ( له حق توكيل الغري ) ويكون  )١٣
التوكيل فيما ذكر يف نص الوكالة أو جزء منها وتكون صيغة الضبط ( حضر فالف الوكيل عن 

 فالن مبوجب الوكالة الصادرة من ..... برقم .... وتاريخ .... ) .

عند توكيل الوكيل لغريه بالنسبة للوكالة العامة أو الوكاالت اخلاصة ببيع العقار فإنه يهمش  )١٤
در مبوجبها وكالة برقم وتاريخ وجلد مث يهمش على سجلها يف بأنه ص على الوكالة األصلية

اإلدارة ، أما إذا كانت الوكالة صادرة من غري اإلدارة فيهمش على الوكالة مث تصور وترسل 
 خبطاب ملصدرها للتهميش على سجلها واإلفادة ، وتسلم الوكالة األصلية للوكيل .

ة فتقيد يف آخر الوكالة : ( على أال يتصرف إذا أراد الويل املنصوب توكيل غريه وكالة عام )١٥
 بشيء من عقارات القاصرين ببيع أو شراء بدل أو رهن إال بإذن من حاكم شرعي ) .

إذا أراد املوكل التوكيل بصفته صاحب حمل أو مؤسسة فال بد من إحضار ما يثبت ذلك   )١٦
 كرخصة احملل أو السجل التجـاري .

 من :بالنسبة للتوكيل عن الشركة فال بد  )١٧

أ/ إحضار عقد التأسيس اخلاص بالشركة موثقاً من كتابة العقد برقم    وتاريخ وتتضمن 
إحدى فقرات أو مواد العقد بأن طالب الوكالة مفوض من قبل الشركة فيما يريد التوكيل 

 عليه وله حق توكيل الغري .
 ب/ وإحضار أيضاً السجل التجاري اخلاص بالشركة .

ت يكون بوكالة شرعية من املفوض بذلك وفق عقد  الشركة املعتمد ( ) التوكيل عن الشركا١٨
 ) . ٤٧/٥املادة رقم  -نظام املرافعات 

) عدم االعتماد على الوكاالت الصادرة من خارج اململكة إال بعد تصديق وزارة العدل ١٩
 السعودية عليها ، ووزارة اخلارجية ، وموافقتها للوجه الشرعي والنظامي .

الت املراد استخدامها خارج اململكة ، ال بد من تصديقها من وزارة العدل أو من له ) الوكا٢٠
صالحية بالتصديق كرئيس كتابة العدل أو فرع الوزارة وكذلك يلزم تصديقها من وزارة اخلارجية أو 

 من أحد فروعها ما عدا وكاالت استقدام العمال .



�

�

�

�

�א�و�		���

�א����وع���	�א��	��
   



����א����وع���	�א��	�א�و�	�

 تـارخيـه رقمــه التعمــيم م
عدم توثيق التوكيل يف استالم املعونات الزراعية ومعونة تربية  ١

املواشي اليت تصرف من قبل الفروع الزراعية وذلك للرجال ، 
أما النساء فال مانع من إصدار وكالة ذا اخلصوص على 

 أن تكون الوكالة باسم أقرب عائل للمرأة.

 
 /ت٢٢/١٢
 /ت١٠٨/١٢

 صورته

 
 هـ٢٩/٠١/١٣٩٨
 هـ٠٩/٠٧/١٣٩٩

عدم توثيق توكيل املقرتض من صندوق التنمية العقارية  ٢
للمقاول الذي سيتوىل تنفيذ البناء أو أي شخص تربطه 

 عالقة باملقاول .

 /ت١٢/٨٨
 صورته

 هـ١٢/٠٥/١٤٠٥
 

عدم توثيق توكيل شخص يدعي أنه ميثل شركة أو حنوه إال  ٣
االطالع على نظام تلك الشركة والتأكد من أنه خمول  بعد

 ملباشرة ما يراد التوكيل فيه .

 /ت١٢/١٠
 صورته

 هـ١٦/٠١/١٤٠٧

عدم توثيق توكيل شخص يدعي أنه تاجر أو صاحب  ٤
 مؤسسة أو شركة إال بعد االطالع على السجل التجاري

 اخلاص .

 ٩١٨/ت/١٣
 صورته

 هـ١٦/٠٥/١٤١٧

 املكفول يف استقدام عماله من اخلارج عدم توثيق توكيل غري ٥
ومراجعة السفارة ما عدا توكيل العامل نفسه الستقدام 

 نفسه أو توكيل مكتب معتمد يف اخلارج .

 ١٠٨/ت/١٢
 صورته

 هـ٢٨/١٠/١٤١١

عدم توثيق وكالة األبكم الذي ال يستطيع الكالم وال  ٦
 الكتابة ويكون توثيقها لدى احملكمة .

 ١٣٥/ت/٨
 صورته

 هـ٢٣/٠٨/١٤١٠

عدم توثيق وكالة من طرف آلخر يف أعمال الطوافة وخدمة  ٧
احلجاج يف الداخل إال بعد الرجوع إىل اهليئة االبتدائية 

 للمطوفني .

 ١٠٨/ت/٨
 صورته

 هـ٠٤/٠٩/١٤١٢

عدم مجع أكثر من موكل و أكثر من تأشرية يف صك وكالة  ٨
 . واحد وجيب االقتصار على موكل واحد وتأشرية واحدة

 ٢٥٤/ت/٨
 صورته

 هـ٠٨/٠٣/١٤١٥

مينع التوكيل على بيع أمر املنح قبل التخصيص والتطبيق  ٩
 واالستالم واإلفراغ .

 ١٩٧٠/ت/١٣
 صورته

 هـ١٦/٠٣/١٤٢٣

مراعاة عدم توثيق لفظة عند توثيق وكاالت البيع والشراء  ١٠
(إفراغ) فقط وال بد من االستيضاح من املنهي عن مراده 

 ٢٢٩/ت/١٣
 صورته

 هـ١١/٠٨/١٤٢٤



لوكالة عن البيع والشراء وحنو ذلك ومن مث والتصريح يف ا
 يتبع ذلك بلفظة (إفراغ) .

عدم توثيق توكيل سعودي لألجنيب توكيًال عامًا خيوله حق  ١١
التصرف أو التنازل عن احلقوق وااللتزامات وجيب أن حيدد 

 التوكيل يف شيء معني .

 /ت١٥٦/١٢
 ٥٢٩/ت/٨

 صورته

 هـ١٦/١١/١٣٩٩
 هـ٠١/١٠/١٤١٥

عدم توثيق وكاالت من السعودي لألجنيب السترياد بضائع  ١٢
 من اخلارج .

 /ت١٥٠/١٢
 صورته

 هـ١٩/٠٨/١٤٠١

عدم توثيق توكيل األجنيب غي التصرف يف السيارة من قيادة  ١٣
 أو بيع وقبض مثن إال يف إحدى حالتني :

ديه رغبة احلالة األوىل : أن األجنيب الذي ميتلك السيارة ول
يف بيعها ويريد أن يوكل أحد أقاربه أو معارفه ببيعها وقبض 
مثنها فقط فإنه ينبغي له قبل ذلك أن يوقفها يف أحد 
معارض السيارات املصرح هلا وحيضر مستندًا يدل على 
ذلك ومبوجبه ميكن استخراج وكالة شرعية مبقتضاها حيق 

 للوكيل بيع السيارة وقبض مثنها دون قيادا .
عند رغبة األجنيب الذي ميلك سيارة اخلروج احلالة الثانية : 

بسيارته إىل اخلارج خروجًا ائيًا فال مانع من إصدار وكالة 
ختول الوكيل إجناز تلك املهمة فقط بشرط أن يكون ذلك 

 عن طريق شحنها ال قيادا .

 ١٢٢/ت/٨
 صورته

 هـ٢٣/١٠/١٤١٢

افع يف الدعاوى داخل عدم توثيق توكيل أجنيب آلخر يف الرت  ١٤
 اململكة إال فيما يلي :

إذا كان يرتافع عن نفسه أو عن مصلحة له بصفته  -١
مالكًا أو شريكًا أو مؤسسة أو يرتافع عن زوجه أو أصهاره 

 أو األشخاص من ذوي القرىب حىت الدرجة الرابعة.
 إذا كان وصيـاً أو قيمـاً . -٢
 أو شخص سعودي .   -٣

 ١٣٦٤/ت/١٣
 صورته

 هـ٠١/٠٣/١٤٢٠

عدم توثيق توكيل وكالة الستالم امرأة ملن ليس حمرمًا هلا بل  ١٥
ينبغي التأكد من حمرمية الشخص املطلوب توكيله وعدم 

 إصدار صك بذلك إال ملن هو حمرم هلا شرعاً .

 ١٠٥/ت/٨
 صورته

 هـ٠٣/٠٧/١٤١٠

 هـ١٨/٠١/١٤٢٦ ٢٥٧١/ت/١٣يف حال كون الشركة شركة سعودية بالكامل فال جيوز  ١٦



ا أو منحه أي صالحيات متشيًا مع األوامر لألجنيب إدار 
 القاضية حبظر توكيل السعودي لألجنيب .

 صورته

عدم توثيق توكيل بيع السيارات وقيادا بل ال بد من النص  ١٧
 يف الوكالة بأن الوكالة خاصة بالبيع دون القيادة .

 ٢٤٨٩/ت/١٣
 صورته

 هـ١٦/٠٧/١٤٢٥

ع بني وكاالت التعقيب على استخراج التأشريات عدم اجلم ١٨
الستقدام العمالة الوافدة وإاء اإلجراءات املتعلقة م وبني 
الوكاالت اخلاصة باستقدام العمالة من اخلارج اليت تتطلب 

 ذكر رقم التأشرية وتارخيها .

 ٢٨٩٢/ت/١٣
 صورته

 هـ٢٨/٠٥/١٤٢٧

اخل إال عدم إصدار وكالة ألصحاب مؤسسات حجاج الد ١٩
 بعد احلصول على موافقة خطية مسبقة من وزارة احلج.

 ٩٠٦/ت/١٣
 صورته

 هـ١٣/٠٤/١٤١٧

عدم إصدار وكاالت لألفراد الذين يزاولون نشاط سيارات  ٢٠
 األجرة العامة تسمح لغريهم بقيادة سيارام .

 ١٢٥١/ت/١٣
 صورته

 هـ١٣/٠٨/١٤١٩

و حكم أو ميني أو العقود واإلقرارات اليت حتتاج إىل إثبات أ ٢١
مساع بينات أو جرح أو تعديل ليس لكاتب العدل إجراء 

 . شيء منها

 املادة الثالثة
 صورته

 الئحة كتاب العدل

ال جيوز لوكيل الوكيل أن يوكل غريه ولو أذن له من قبل  ٢٢
 الوكيل ما مل يكن توكيل األصيل خيول ذلك .

 ٣٣٧٤/ت/١٣
 صورته

 هـ١٠/٠٥/١٤٢٩

 ٢١٤٦/ت/١٣ كاالت الغائب لصرف العوائد السنويةعدم إصدار و  ٢٣
 صورته

 هـ١٧/١٢/١٤٢٣

ليس لكاتب العدل إجراء توثيق وكالة من ال حيسن العربية  ٢٤
هـ يف ١٣٦٤فقد ورد بنظام كتاب العدل الصادر يف عام 

فقرته الثالثة عشر ( أن من ال حيسن العربية وتكون له 
غته بواسطة معاملة لدى كاتب العدل جيب أن ترتجم ل

ترمجانني وحبضور معرفني ويشرتط أن يكون الرتمجانني 
واملعرفني عدلني وهذا األمر يتطلب إثبات وتعديل ) واملادة 
الثالثة من الئحة كتاب العدل تنص على أن العقود 
واإلقرارات اليت حتتاج حتتاج إىل إثبات أو حكم أو ميني أو 

لعدل إجراء مساع بينات أو جرح أو تعديل ليس لكاتب ا
شيء منها ، واملادة السادسة واخلمسون من الالئحة 
اجلديدة تنص على أن جيري العمل ذه الالئحة اعتباراً من 

 
 رأي
 

 صورته

 



تاريخ صدورها وتلغي كل ما يتعارض مع موادها من 
 . -والتعارض واضح  –تعليمات 

عند التوكيل على استالم الرواتب التقاعدية ال بد من  ٢٥
صريح باستالم الرواتب من املؤسسة العامة للتقاعد وال الت

يكتفى بعبارة وكلت فالن على مستحقايت لدى الدوائر 
 احلكومية . 

 ٨٦٨/ت/١٣
 صورته

 هـ٠٨/١١/١٤١٦

عدم احلاجة لتوثيق وكالة الستالم وجتديد رخص األسلحة  ٢٦
من بل يكتفى بتفويض من صاحب الرتخيص مصادق عليه 

أنه يكتفى بالوكالة العامة للتنازل عن جهة رمسية ، كما 
األسلحة ألحد الورثة يف حالة الوفاة دون اإلشارة إىل جتديد 

 األسلحة .

 ٣٠١٧/ت/١٣
 صورته

 هـ١٩/١١/١٤٢٧

عدم إصدار أي وكالة ألي مواطن أو مقيم تتضمن البيع  ٢٧
والتصرف باملركبة اليت حتمل لوحات سعودية وهي باخلارج 

رة املرور لتتخذ اإلجراءات الالزمة؛ إال بعد مراجعة إدا
ليعطى بعد ذلك مستخرج من احلاسب اآليل باسم 
(مصدرة) بدال من (صاحلة) ليتم بعد ذلك إصدار الوكالة 

 املطلوبة .

 ٣٥٢٢/ت/١٣
 صورته

 هـ١٦/١٢/١٤٢٩
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 وكـاالت االقتضــاء
وهو أن تقضي احلاجة خروج كاتب العدل ألخذ إقرار السجني أو املريض سواء يف املستشفى أو 

 البيت .
 الخطــوات المنظمة لذلك ما يلي :

هـ ١٤/٠٧/١٤٢٨يف  ١٨/ت/١٣ملعمم بتعميم معايل وزير العدل رقم ) تعبئة طلب االقتضاء ا١
 املرفق صورته .

) بالنسبة لوكاالت املرضى يراعى طلب تقرير طيب عن حالة املريض املعتربة شرعًا إذا كان يف ٢
 املستشفى واالكتفاء بشهادة أقاربه إذا كان يف املنزل .

ر كبري كحد أو قصاص كما ورد بالتعميم ) خطاب من السجن إذا كان السجني مسجون يف أم٣
 . ٧٨٢ص ٣هـ التصنيف ج٢٥/١٠/١٤١٨يف  ١١٢٤/ت/١٣رقم 
 ) يتم اخلروج لالقتضـاء بإذن من رئيس الدائرة .٤
) يتحمل كاتب العدل املسئولية الكاملة يف ضبط هذه الوكاالت وال يسمح لغريه من الكّتاب ٥

 باخلروج .
سمو امللكي األمراء يكون إائها وفق تقدير رئيس كتابة ) الشخوص لعمل وكاالت ألصحاب ال٦

العدل ومسئوليته املباشرة عند اإلحالة واحلاجة إىل االقتضاء مع التقيد مبا تضمنته التعليمات كما ورد 
 هـ .١٤/١٠/١٤٣٠يف  ٣٧٥٧/ت/١٣بالتعميم رقم 

 ( قد جرى تعديل سبب اخلروج )
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 نصوص الوكاالت الموجودة بالحاسب اآللـي
 أسهم في الشركات

االكتتاب يف شركة .. وله احلق يف التوقيع على طلب االكتتاب ودفع املبالغ واستالم الفائض واستالم 
ة اجلهات شهادات األسهم بعد التخصيص وله حق بيع األسهم املخصصة واستالم الثمن ومراجع

 ذات العالقة يف هذا اخلصوص وكالة خاصة .
 استخراج سجل فرعي

مراجعة وزارة التجارة وإدارة السجل التجاري إلاء إجراءات استخراج سجل فرعي للسجل 
 التجاري الرئيسي العائد يل رقم ... يف .... الصادر من .... واستالمه والتوقيع وكالة خاصة .

 استقدام عمال
ب العمل والعمال ومكتب االستقدام واخلارجية واجلوازات يف استقدام العمال من مراجعة مكت

اخلارج واستخراج التأشريات واإلقامات وجتديدها وعمل تأشريات اخلروج والعودة والنهائي ونقل 
الكفاالت وله احلق يف املراجعة والتعقيب لدى مجيع الدوائر احلكومية بكل ما يلزم حضوري والتوقيع 

 وكالة خاصة فيما ذكر .. عين 
 استالم كمية شعير

لذلك والتوقيع عين  ةاستالم كمية الشعري اخلاصة يب من صوامع الغالل .. وإاء اإلجراءات الالزم
 وكالة خاصة .

 الضمان االجتماعي
 استالم الضمان االجتماعي من مكتب الضمان لعام .. وصرف الشيك والتوقيع وكالة خاصة .

 العادة السنوية
وصرف الشيك والتوقيع وكالة استالم العادة السنوية العائدة يل باإلرث من مورثي .. من مالية .. 

 خاصة .
 المساهمات وحسابات البنوك

املسامهة واالكتتاب بامسي لدى كافة الشركات واستالم الشهادات واألرباح وفتح احملافظ والبيع 
يع البنوك واملصارف والسحب واإليداع منه والشراء يف األسهم وله حق فتح حساب بامسي لدى مج

وإليه وطلب بطاقة الصراف اآليل واستالم الرقم السري وطلب كشف للحساب والتوقيع والتعقيب 
 واالستالم والتسليم وصرف الشيكات ومراجعة كافة اجلهات املختصة مبا ذكر .



 بيع أسهم شركات
 وصرف الشيكات . بيع األسهم العائدة يل من شركة .. واستالم القيمة

 بيع سيارة
بيع السيارة من نوع .. وموديل .. ولون .. ورقم لوحة .. ونقل امللكية للمشرتي واستالم القيمة 
ومراجعة الدوائر احلكومية ذات العالقة وإاء اإلجراءات الالزمة لذلك والتوقيع عين وكالة خاصة بالبيع 

 دون القيادة .
 بيع سيارة أجنبية

ت املختصة يف دولة .. إلاء إجراءات بيع السيارة العائدة يل من نوع .. وموديل .. مراجعة اجلها
 ولون .. ورقم لوحة .. ونقل امللكية للمشرتي واستالم القيمة والتوقيع وكالة خاصة .

 بيع سيارة تالفة
. ورقم مراجعة إدارة املرور إلسقاط لوحات سري السيارة العائدة يل من نوع .. وموديل .. ولون .

 لوحة .. وبيعها على معارض التشليح واستالم القيمة وإاء اإلجراءات الالزمة والتوقيع وكالة خاصة .
 بيع قطعة أرض

بيع قطعة األرض رقم .. خمطط رقم .. الواقعة يف ... اململوكة بالصك الصادر من .. برقم .. يف .. 
 لالزمة والتوقيع وكالة خاصة .واإلفراغ للمشرتي واستالم القيمة وإاء اإلجراءات ا

 بيع وشراء عقارات
واإلفراغ وقبوله واستالم القيمة والصكوك وإاء اإلجراءات الالزمة والتوقيع  العقاراتوالشراء يف  عالبي

 وكالة خاصة .
 تأجـير

ستالم واستالم األجرة واملطالبة ا وبإخراج املستأجر وتسليم العقار واملرافعة واملدافعة واال التأجري
 ومراجعة الدوائر احلكومية ذات العالقة والتوقيع وكالة خاصة .

 تأجير عقار
تأجري .. العائدة يل والواقعة يف .. وتوقيع عقد األجرة وجتديده واستالم األجرة وصرف الشيك 

 وإاء اإلجراءات الالزمة لذلك والتوقيع وكالة خاصة .
 

 س شركةتأسي



التجارة إلاء إجراءات تأسيس . وإحضار املستندات والتوقيع على عقد مراجعة إدارة الشركات بوزارة 
التأسيس ومراجعة كاتب العدل إلاء إجراءات التوثيق واإلشهار واستخراج السجل التجاري والرخص 

 وإاء ما يتطلب حضوري ذا اخلصوص والتوقيع عين وكالة خاصة .
 تجديد جواز سفر

سفر العائد يل والصادر من .. برقم .. يف .. واستالمه والتوقيع وكالة إاء إجراءات جتديد جواز ال
 خاصة .

 ترخيص استثمار شركة
مراجعة اهليئة العامة لالستثمار إلاء إجراءات استخراج ترخيص استثمار أجنيب ومراجعة إدارة 

وإاء إجراءات الشركات ووزارة التجارة وكاتب العدل إلاء إجراءات تأسيس الشركة وتوقيع العقد 
اإلشهار واستخراج السجل التجاري ومراجعة مصلحة الزكاة والدخل وإاء كافة اإلجراءات الالزمة 

 لذلك ومراجعة الدوائر احلكومية ذات العالقة والتوقيع وكالة خاصة .
 ترخيص استثمار فرد

نيب واستالمه وتقدمي مراجعة اهليئة العامة لالستثمار إلاء إجراءات استخراج ترخيص استثمار أج
الطلبات واألوراق واملستندات الالزمة ومراجعة وزارة التجارة إلاء إجراءات استخراج السجل التجاري 

 واالشرتاك يف الغرفة التجارية ومراجعة الدوائر احلكومية ذات العالقة والتوقيع وكالة خاصة .
 تصفية حقوق مالية

ء اإلجراءات الالزمة لذلك واالستالم وصرف الشيكات مراجعة .. لتصفية حقوقي املالية وإا
 والتوقيع وكالة خاصة .. 

 جمركة سيارة أجنبية
إاء إجراءات مجركية السيارة .. العائدة يل من نوع .. وموديل .. ولون .. واستبدال لوحاا 

 بلوحات سري سعودية وإاء اإلجراءات الالزمة لذلك والتوقيع وكالة خاصة . 
 سيارة مصدرةجمركة 

من نوع .. وموديل .. ولون ..  دولة ..إاء إجراءات مجركية السيارة .. العائدة يل واملصدرة إىل 
ومراجعة  اجلهات املختصة ذات العالقة واالستالم لوحات سري خراج واستورقم لوحة التصدير .. 
 والتوقيع وكالة خاصة . 

 جواز سفر للزوجة واألوالد



وص استخراج جواز سفر للزوجة .. وجوازات سفر ألوالدي والتوقيع ما يتطلب حضوري خبص
 ومراجعة الدوائر احلكومية ذات العالقة وكالة خاصة .

 حجة استحكام
مراجعة احملاكم الشرعية والدوائر احلكومية ذات العالقة إلاء إجراءات استخراج حجة استحكام 

 دافعة واستالم الصك والتوقيع وكالة خاصة ..قع يف .. وإحضار البينة واملرافعة واملاعلى .. الو 
 راتب التأمينات

استالم االستحقاقات املالية من التأمينات االجتماعية العائدة يل باإلرث من .. ومراجعة البنوك 
 وصرف الشيك والتوقيع وكالة خاصة .

 راتب تقاعد
يب الوطين وإاء اإلجراءات استالم االستحقاقات املالية من املؤسسة العامة للتقاعد والبنك العر 

 الالزمة وصرف الشيك والتوقيع وكالة خاصة .
 سجل تجاري

مراجعة وزارة التجارة إلاء إجراءات فتح السجالت التجارية الرئيسية والفرعية وإدارا وجتديدها 
وفتح  وشطبها ومراجعة مصلحة الزكاة والدخل والدفاع املدين ومراجعة البلدية الستخراج وجتديد رخص

حمالت وإلغائها ونقل مواقعها ومراجعة التأمينات والغرفة التجارية واالتصاالت وإدارة املرور والشرطة 
واحلقوق املدنية وشركة الكهرباء ومراجعة مكتب العمل والعمال ومكتب االستقدام الستخراج 

ة وزارة اخلارجية التأشريات واستقدام األيدي العاملة جلميع املهن واستخراج رخص العمل ومراجع
عودة واخلروج النهائي واجلوازات الستخراج وجتديد اإلقامات واستخراج وإلغاء تأشريات اخلروج وال

بأنواعها والتبليغ عن اهلروب وعدم العودة وتعديل املهن ونقل الكفاالت واملعلومات واإلضافة على 
تجارية وجتديده وغريها من اجلهات احلكومية اإلقامة وإاء كافة إجراءات العمالة واالشرتاك يف الغرفة ال

والشركات واملؤسسات واألفراد ودفع الرسوم واملتابعة وله حق تسديد رسوم التأشريات واسرتداد الرسوم 
لدى البنوك احمللية وعمل كافة مايلزم حضوري لذلك واالستالم والتسليم والتعقيب على املعامالت 

 خاصة.وإاء إجراءاا والتوقيع وكالة 
 سفر بالسيارة

السفر بسياريت من نوع .. وموديل .. ولون .. ورقم اللوحة .. وذلك إىل .. والعودة ا وإاء كافة 
 اإلجراءات الالزمة للدخول واخلروج والتوقيع وكالة خاصة .



 سفر بالشاحنة
والعودة ا  السفر بسياريت الشاحنة من نوع .. وموديل .. ولون .. ورقم اللوحة .. وذلك إىل ..
 وإاء إجراءات الدخول واخلروج والتوقيع عين فيما ذلك لدى نقاط العبور وكالة خاصة .

 شحن سيارة من المملكة
مراجعة الدوائر احلكومية ذات العالقة إلاء إجراءات شحن السيارة العائدة يل من نوع .. وموديل 

 سعودية إىل دولة .. والتوقيع وكالة خاصة ... ولون .. ورقم لوحة .. وذلك من اململكة العربية ال
 شراء أسهم شركة

 شراء وبيع أسهم شركة .. واستالم القيمة واألرباح وصرف الشيكات .
 دائرة حكومية –شراء سيارة 

إاء إجراءات السيارة املشرتاة من .. ومراجعة إدارة املرور إلاء إجراءات نقل امللكية بامسي 
 توقيع وكالة خاصة .واستالم االستمارة وال

 شراء سيارة من الخارج / سعودي
ي واستالم مستندات امللكية والدخول ا إىل أراضي شراء سيارة من دولة .. وتسجيل امللكية بامس

 اململكة العربية السعودية وإاء إجراءات اجلمركة والتوقيع وكالة خاصة . 
 شراء سيارة من الخارج / غير سعودي

ولة .. وتسجيل امللكية بامسي واستالم مستندات امللكية وإاء إجراءات شحنها شراء سيارة من د
 إىل أراضي اململكة العربية السعودية وإاء إجراءات اجلمركة والتوقيع وكالة خاصة . 

 شراء قطعة أرض
شراء قطعة أرض وقبول إفراغها بامسي واستالم الصك وإاء اإلجراءات الالزمة والتوقيع وكالة 

 اصة .خ
 شركة الكهرباء

مراجعة شركة الكهرباء يف منطقة .. إلدخال الكهرباء يف .. وله حق املراجعة والتعقيب وتسديد 
 سوم والتوقيع على ما يلزم وكالة خاصة ..ر ال

 شطب ترخيص
 مراجعة .. إلاء إجراءات شطب الرتخيص رقم .. يف .. والتوقيع وكالة خاصة .

 شطب سجل



ارة إلاء إجراءات شطب السجل التجاري العائد يل رقم .. يف .. الصادر من مراجعة وزارة التج
 الرياض والتوقيع وكالة خاصة .

 طلب خدمة الهاتف
مراجعة شركة االتصاالت لطلب خدمة اهلاتف وإاء اإلجراءات الالزمة لذلك والتوقيع وكالة خاصة 

. 
 طلب قروض زراعية

لزراعية واستالمها وإحضار الكفالء واإلقرار بالتضامن معهم مراجعة البنك الزراعي لطلب القروض ا
 يف السداد والتنازل وإاء اإلجراءات الالزمة لذلك والتوقيع وكالة خاصة .

 الزوج –عقد نكاح 
قبول نكاح املرأة .. وإاء اإلجراءات الالزمة واستالم العقد ومراجعة اجلهات املختصة والتوقيع 

 وكالة خاصة .
 ولي الزوجة – عقد نكاح

عقد نكاح ابنيت .. على .. بعد رضاها به وإاء كافة اإلجراءات الالزمة حلضوري والتوقيع وكالة 
 خاصة .

 قدوم مرافق
إاء ما يتطلب حضوري من إجراءات خبصوص قدوم زوجيت .. وأوالدي .. من دولة .. للملكة 

 يف .. والتوقيع وكالة خاصة يف دولة .. العربية السعودية مبوجب التأشرية الصادرة بامسي رقم .. 



 قرض الصندوق
مراجعة صندوق التنمية العقارية خبصوص القرض املمنوح يل واستالم الدفعات والرهن واإلشراف 
على البناء والتعاقد مع العمال واستخراج الفسوح  واملخططات وإدخال اخلدمات العامة وإاء 

 احلكومية ذات العالقة والتوقيع وكالة خاصة .اإلجراءات الالزمة ومراجعة الدوائر 
 تركةقسمة 

قسمة تركة مورثي .. وفرز نصييب واإلفراغ وقبوله واملرافعة واملدافعة ومراجعة الدوائر احلكومية ذات 
 العالقة والتوقيع وكالة خاصة .

 قسمة عقارات
ستالم الصكوك والتوقيع قسمة العقارات املشرتكة وفرز نصييب ونصيب الشركاء واإلفراغ وقبوله وا

 وإاء اإلجراءات الالزمة وكالة خاصة .
 محاصيل زراعية

مراجعة صوامع الغالل إلدخال حمصول .. العائد يل من مزرعيت الواقعة يف .. وذلك لعام ..هـ 
واستالم القيمة وصرف الشيك ومراجعة البنك الزراعي وإاء اإلجراءات الالزمة لذلك والتوقيع وكالة 

 . خاصة
 محالت تجارية

مراجعة البلدية الستخراج رخص احملالت التجارية واستالمها ومراجعة الدوائر احلكومية ذات العالقة 
الستخراج التأشريات واستقدام العمالة واستخراج اإلقامات وجتديدها وترحيل العمالة خروج وعودة 

املدافعة واالستالم والتعقيب على احملالت وخروج ائي ونقل الكفالة وحتصيل املبالغ املالية واملرافعة و 
 وإاء إجراءاا والتوقيع وكالة خاصة .

 مخصصات شهرية
استالم املخصصات الشهرية من إدارة القواعد واملقررات بوزارة املالية ملدة .. اعتبارا من .. وصرف 

 الشيك والتوقيع وكالة خاصة .
 مسـاعدة

 لشيك والتوقيع وكالة خاصة .استالم املساعدة املالية من ..وصرف ا



 مصلحة المياه
مراجعة مصلحة املياه إلدخال املاء إىل ملكي الوقاع يف .. وتسديد الرسوم وإاء اإلجراءات 

 والتوقيع على ما يلزم وكالة خاصة ..
 مطالبة

كل دعوى املطالبة واملرافعة واملدافعة واملخاصمة وإقامة الدعاوى ضد الغري وإاء ما يلزم حضوري يف  
تقام مين أو ضدي أمام أي حمكمة ويف أي جهة وإاء كافة اإلجراءات املتعلقة بذلك وله احلق يف 

نفيه واالعرتاض عليه وطلب مساع الدعوى والرد عليها واإلقرار واإلنكار والصلح وطلب وقبول احلكم و 
ا يلزم والتوقيع عين وكالة متييزه واالستالم والتسليم ومراجعة اجلهات احلكومية ذات العالقة بكل م

 خاصة فيما ذكر .
 مطـالبة بالطـالق

مطالبة .. بفسخ نكاحي منه وحضانة أوالدي والنفقة واملرافعة واملدافعة وحضور اجللسات ومراجعة 
 احملاكم الشرعية والدوائر احلكومية ذات العالقة وإاء اإلجراءات الالزمة لذلك والتوقيع وكالة خاصة .

 وجيةز   مطـالبة
مطالبة زوجي .. إما إمساك مبعروف أو تسريح بإحسان واملرافعة واملدافعة وحضور اجللسات 
ومراجعة احملاكم الشرعية والدوائر احلكومية ذات العالقة وإاء اإلجراءات الالزمة لذلك والتوقيع وكالة 

 خاصة .
 مالية  مطـالبة
افعة وحضور اجللسات وقبول احلكم واالعرتاض عليه مطالبة .. مببلغ وقدره .. قيمة .. واملرافعة واملد

والصلح واالستالم ومراجعة احملاكم الشرعية والدوائر احلكومية ذات العالقة وإاء اإلجراءات الالزمة 
 لذلك والتوقيع وكالة خاصة .

 بمبالغ مالية  مطـالبة
لسات وقبول احلكم واالعرتاض عليه املطالبة باملبالغ املالية لدى الغري واملرافعة واملدافعة وحضور اجل

والصلح واالستالم ومراجعة احملاكم الشرعية والدوائر احلكومية ذات العالقة وإاء اإلجراءات الالزمة 
 لذلك والتوقيع وكالة خاصة .

 
 منحة أرض



مراجعة أمانة مدينة .. وبلدية .. الستالم األرض املمنوحة يل من الدولة واستالم األرض وقبول 
 اغها واستالم الصك والتوقيع على ما يلزم وكالة خاصة .إفر 

 منحة أرض زراعية
وإاء  .مراجعة وزارة الزراعة واملياه ومديرية الزراعة خبصوص قطعة األرض الزراعية املمنوحة يل يف .

لتوقيع إجراءاا واستالم القرار ومراجعة كتابة العدل إلاء اإلجراءات وإفراغها بامسي واستالم الصك وا
  عين يف كل ما يتطلب حضوري وكالة خاصة .

 منحة أرض سامية
مراجعة أمانة مدينة .. وبلدية .. الستالم األرض املمنوحة يل من الدولة وقبول إفراغها واستالم 

 الصك والتوقيع على ما يلزم وكالة خاصة .
 منحة أرض سكنية

وإاء إجراءاا وإفراغها بامسي واستالم مراجعة بلدية .. خبصوص قطعة األرض املمنوحة يل يف .. 
 الصك والتوقيع عين فيما يتطلب حضوري وكالة خاصة .

 نصيب من إرث
استالم ما خيصين من تركة مورثي .. والبيع للثابت واملنقول واإلفراغ ونقل امللكية واستالم القيمة 

قامة الدعاوى ودفعها واملرافعة واملدافعة والتأجري واستالم األجرة واملطالبة باملبالغ املالية لدى الغري وإ
والصلح وقبول احلكم واالعرتاض عليه واالستالم واستخراج حجج االستحكام وصكوك التملك 
والقسمة وفرز النصيب واإلفراغ للورثة يف نصيبهم وقبوله فيما يكون من نصييب والسحب من 

واستالمها واستالم االستحقاقات  احلسابات لدى البنوك وصرف الشيكات وتصفية احلقوق املالية
املالية من مصلحة معاشات التقاعد واملخصصات املالية من التأمينات االجتماعية وإدارة القواعد 
واملقررات والعوائد السنوية وأي استحقاقات مالية أخرى عائدة يل باإلرث من مورثي املذكور يرمحه اهللا 

. 
 وكالة الدعوى مع الصلح

حضور اجللسات وإحضار البينة وطلب اليمني واملرافعة واملدافعة و أو ضدي  أي دعوى تقام مين
واالستالم ومراجعة احملاكم الشرعية واهليئات القضائية ومساعها وقبول احلكم واالعرتاض عليه والصلح 

ة والتوقيع وكالة خاصوإاء اإلجراءات الالزمة  ذات العالقةواجلهات املختصة وكافة الدوائر احلكومية 
.. 



 وكالة الدعاوى بدون صلح
املطالبة واملخاصمة واملرافعة واملداعاة وإقامة البينة والرفع وقبول احلكم واالعرتاض عليه وحضور 

اجللسات وإاء كافة اإلجراءات الالزمة يف أي قضية تقام مين أو ضدي يف أي حمكمة ويف أي جهة  
 والتوقيع وكالة خاصة . ومراجعة الدوائر احلكومية ذات العالقة واالستالم

 وكالة عامة في مطالبات مالية
املطالبة باملبالغ املالية لدى الغري واملرافعة واملدافعة وحضور اجللسات وقبول احلكم واالعرتاض عليه 
والصلح واالستالم ومراجعة احملاكم الشرعية والدوائر احلكومية ذات العالقة وإاء اإلجراءات الالزمة 

 ع وكالة خاصة .لذلك والتوقي
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 توثيق عقود الشركات
من بني املكمالت النظامية إلنشاء الشركة إحالة عقد التأسيس من اجلهة املختصة بوزارة التجارة إىل  

ه وكذلك ما يطرأ على العقد من كتابة العدل لتوثيقه وإكسابه الصفة الرمسية بأخذ إقرار األطراف علي
 تعديالت وإضافات مستقبًال ويكون إجراء توثيق العقود ومالحقها على النحو التايل :

 ) خطاب من وزارة التجارة أو أحد فروعها مرفق به النسخ املراد التصديق عليها .١
 ) حضور الشركاء أو من ينوب عنهم بصفة شرعية .٢
 –شركات  –ملدنية للشركاء قبل إثبات عقود الشركات ( التصنيف ) الدقة يف مراجعة السجالت ا٣

 هـ ) .١٨/٠١/١٤٠١/ت يف ١٢/١٢رقم التعميم 
 ) إحضار إذن من القاضي يف حالة كون أحد الشركاء قاصر .٤
 ) حضور شاهدين .٥
 –شركات  –) تسجيل خالصة العقد يف الضبط وأخذ تواقيع الشركاء والشهود عليها ( التصنيف ٦

 هـ ) .١٢/٠١/١٣٩٦/ت يف ١٤/١٢التعميم  رقم
) يشرح كاتب العدل على مجيع النسخ املذكورة مبا يفيد تسجيل خالصتها بإدارته بعدد وتاريخ ٨

 –وصحيفة من الد رقم لإلقرارات ويضع امسه وختمه وتوقيعه واخلتم الرمسي للدائرة ( التصنيف 
 ) .هـ ١٢/٠١/١٣٩٦/ت يف ١٤/١٢رقم التعميم  –شركات 

رقم التعميم  –شركات  –) حيتفظ كاتب العدل بنسخة من العقد بعد التوثيق (التصنيف ٩
 هـ ) .١٢/٠١/١٣٩٦/ت يف ١٤/١٢
عند إرادة توثيق مالحق تعديل عقود تأسيس الشركات فيطلب مجيع ما يلزم عند توثيق   •

 عقد جديد .

 ( مرفق صيغة مقرتحة للتوثيــق ) .                



 همة لتوثيق عقود الشركاتتعاميم م
إذا قدم املصفي وثيقة تعيينه وفقًا ألحكام عقد الشركة أو وفقًا لنظام الشركات الصادر   �

هـ فإنه يتعني على الدوائر الشرعية التعاون ٢٢/٠٣/١٣٨٧يف  ٦باملرسوم امللكي رقم م/
تعميم  –شركات  –مع املصفي دون حاجة إىل أخذ توكيل من كل شريك ( التصنيف 

 هـ) .٢٢/٠٢/١٤١٢يف  ٣٢/ت/٨رقم 

يف حال ورود تعديل لشركة مل يثبت أصلها فال بد من اإلطالع على عقد الشركة األصل   �
شركات  –ورصده مث يسجل التعديل بعد ذلك حىت ال يكون تعديل هول ( التصنيف 

 هـ ) .١٣/٠٧/١٤٠٦/ت يف ١٢/١٣٧تعميم رقم  –

إذا كانت مبنية على حكم  جارة أو أحد فروعهاحال ورود مالحق تعديل من وزارة الت  �
صادر من ديوان املظامل مكتسب للقطعية والتهميش على عقد التأسيس والسجالت 
لديكم واملالحق التعديلية مبا تضمنه هذا احلكم دون احلاجة لتوقيع األطراف على ذلك ( 

 هـ ) .٣٠/٠٣/١٤٢٥يف  ٢٤٣١/ت/١٣تعميم رقم 

ق لعقد الشركة التهميش على صكوك العقارات الواردة يف العقود يتوىل كاتب العدل املوث  �
كانية وما كان خارجًا فيتم وبعثها إىل جهتها لنقل التهميش يف سجلها يف حدود واليته امل

بعثه رمسيًا إىل جهته للتهميش عليه وعلى سجلها ( الالئحة التنفيذية الختصاص كتاب 
 العدل املادة احلادية والثالثون ) . 

ال مانع من التصديق على النسخ اخلاصة بعقود التأسيس الزائدة عن عدد الشركاء إذا   �
هـ ) ٢٥/٠٥/١٤٢٥يف  ٢٤٥٩/ت/١٣رغب الشركاء ودعت احلاجة لذلك ( تعميم رقم 

. 

ال جيوز لكاتب العدل توثيق عقد شركة تنتج أعمًال بعضها ممنوع شرعًا وال جيوز له إبرام   �
 –شركات  –حىت يعرف حقيقة ما ستزاوله ( التصنيف  عقد شركة إذا شك يف عملها

 هـ ) .٠٨/٠٤/١٤٠٧/ت يف ١٢/٦٢تعميم رقم 



 ضبط عقد تأسيس شركـة
احلمد هللا وحد وبعد لدي أنا............. كاتب عدل ....... فبناء على خطاب مدير فرع وزارة 

قرار  –شأن توثيق ( عقد تأسيس هـ ب١٤التجارة والصناعة بـ ........ رقم ........ يف     /   /   
الشركاء ) شركة ......... واملرفق به ....... نسخ من العقد فقد حضر كل من ........... سعودي 
بالسجل املدين رقم ........... و ............. سعودي بالسجل املدين رقم ........... وقرروا 

 إننا نرغب يف تأسيس شركة وقد اتفقنا على البنود بطوعهم واختيارهم وهم حبالتهم املعتربة شرعاً قائلني
 .................................التالية ..........................

...........................................................................................
.................. وعليه جرى تصديقنا هكذا أقر املذكورون حبضور وشهادة كل من ...........

هـ وبيد كل من الشركاء نسخة من العقد موقعة من مجيع األطراف وصلى ١٤لالعتماد يف    /   /   
 اهللا وسلم على نبينا حممد .

 الشركاء                          الشـاهدان                           كاتب العدل
 

 التهميش على العقد
هللا وحده وبعد فقد جرى توثيق ملخص عقد هذ الشركة لدي أنا .............. كاتب  احلمد

عدل ....... وذلك حسبما هو مدون لدينا بضبط األقارير رقم ....... وصحيفة رقم ...... وعدد 
 هـ وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد .١٤...... يف     /   /  

 
 العقدالشرح على صكوك العقارات الواردة في 

 إذا كانت ضمن االختصاص المكاني) ١
احلمد هللا وحده وبعد لقد أصبح العقار املذكور باطن هذا الصك من ضمن رأس مال شركة 
........ املسجلة بوزارة التجارة برقم ........ وذلك حسبما هو موضح بعقد تأسيس الشركة املوثق 

هـ وصلى اهللا ١٤وعدد ...... يف     /   /   لدينا بضبط األقارير رقم ....... وصحيفة رقم ......
 وسلم على نبينا حممد .

 إذا كانت خارج االختصاص المكاني) ٢
 يتم بعث صكوك العقارات إىل جهتها للتهميش عليها وعلى سجلها .
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 الكفالة الزراعية
 للمقرتض من البنك . توثيق كفالة الكفالء صندوق التنمية الزراعيةوهي طلب 

 وخطوات العمل كما يلي :
 ) ورود خطاب رمسي يتضمن طلب البنك بأخذ كفالة الكفالء للمقرتض ويذكر فيه مبلغ القرض.١
 ) حضور املقرتض والكفالء وشاهدين .٢
 ) تضبط املعاملة يف ضبط الكفالة الزراعية كما يف صورة الضبط املرفقة .٣
 ) يرسل الصك للبنك .٤
 

 حظـات هامة :مـال
 ) ال بد من تفقيط املبلغ وكتابته رقماً وكتابة .١
) الكفاالت الزراعية تصدر دون احلاجة إىل ربطها بالوالية املكانية على أال يتعدى ذلك حدود ٢

يف  ١٩٩٥/ت/١٣النطاق اإلداري ألمارة املنطقة وذلك حسب ما ورد بالتعميم رقم 
 هـ .١٧/٠٥/١٤٢٣
خص آلخر يف املبالغ املالية عدا ما حيال من جهة خمتصة وكذلك الكفاالت ) عدم توثيق كفالة ش٣

 . هـ٢٥/١٠/١٤١٨يف  ١١٢٤/ت/١٣يم رقم االعتبارية وذلك حسب ما ورد بالتعم
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 الكفـالة الغرمية
حلجز التحفظي إيقاع ا (املدعي) وهي طلب احملكمة توثيق كفالة كفيل غارم عند طلب أحد اخلصوم

كفيل غارم يضمن مجيع حقوق احملجوز عليه  (املدعي) فيحضر(املدعى عليه) على ممتلكات خصمه 
 وما يلحقه من ضرر إذا ظهر أن احلاجز غري حمق  يف طلبه .

 وخطوات العمــل كما يلي :
 ) ورود خطـاب من احملكمة يتضمن ذلك .١
 ) حضور الكفيل الغارم وشاهدين .٢
 عاملة يف ضبط الكفالة الغرمية كما يف صورة الضبط املرفقة .) تضبط امل٣
 ) يسلم الصك للكفيـل .٤
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 تعديل االسـم األول
 وهو إقرار الشخص بتعديل امسه رغبة منه دون إجبار .

 ويكون إجراء ذلك وفقاً للخطوات التالية :
ة ويكون مرفقًا ا القرار اإلداري أو صورة منه بشأن املوافقة على ) ورود معاملة من األحوال املدني١

 التعديل كما يف صورة اخلطاب املرفق .
) حضور املنهي ويقر بذلك وتكون صيغة الضبط : ( احلمد هللا وحده وبعد لدي أنا .........  ٢

.. وقرر بطوعه ..........كاتب عدل ........... حضر .............. سعودي سجله املدين رقم 
واختياره وهو حبالته املعتربة شرعًا قائًال إنين أرغب بتعديل امسي األول من .......... إىل .......... 
ليصبح امسي كامال بعد التعديل .............. وذلك بناء على خطاب مدير األحوال املدنية بـ 

داري رقم ....... يف ....... وعليه فقد ......... رقم ..... يف ...... واملرفق به صورة القرار اإل
املذكور بعاليه كامًال .............. وعليه جرى التصديق على ذلك لالعتماد حتريرًا يف    مأصبح اس
 هـ وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد ) .١٤/   /   

لربنامج ، مث ) ويضبط يف الضبط املفتوح بالنسبة للعمل اليدوي أما يف احلاسب فالصيغة مضافة با٣
 ينضم به صك ويرسل لألحوال .

 مالحظـة :  •

 تغيري االسم األول من اختصاص كتابة العدل ، وتغيري اللقب من اختصاص احملكمة .
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 التنـازالت
مجيع التنازالت من اختصاص كتابات العدل الثانية ما عدا التنازل عن النصيب من املرياث إذا  

رًا فهو من اختصاص كتابات العدل األوىل مع مراعاة التقيد بالتعليمات الصادرة يف حتديد كان عقا
اختصاص كتابة العدل بالتنازالت املالية ، أما التنازالت الناجتة عن اجلنايات البدنية فذلك من 

هـ ( ٢٥/١٠/١٤١٨يف  ١١٢٤/ت/١٣ا ورد بالتعميم رقم ـاختصاص احملكمة وذلك حسب م
٧٨٣-٧٨٢لد الثالث ص التصنيف ا . ( 
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 التنازل عن النصيب من الميراث  دون العقارات
 هو تنازل املقّر عن نصيبه من املرياث ما عدا العقارات .

 خطوات العمل فيها ما يلي :
 ) إحضار صك حصر الورثة .١
 ) حضور املقّر وشاهدين .٢
الصيغة املقرتحة : ( احلمد هللا وحد والصالة والسالم على من  ) تضبط يف الضبط املفتوح كما يف٣

هـ لدي أنا ........  ١٤النيب بعده وبعد فبناء على االستدعاء املقيد برقم ..... يف ........
كاتب عدل بـ ........ حضر ..................... سعودي ................. وقرر وهو 

والدي ..................... قد تويف واحنصر ورثته ّيف أنا  حبالته املعتربة شرعًا قائًال إن
....................و ............... حسب صك حصر الورثة الصادر من .......... برقم 
......... يف ...... الد .......... صحيفة ........... وقد تنازلت عن نصييب من أسهم 

عدية واملبالغ املالية يف احلسابات البنكية واملصرفية العائدة يل الشركات والسيارات والرواتب التقا
باملرياث من مورثي املذكور لشركائي يف املرياث وهم ....................... كل على قدر نصيبه 

 من املرياث هبة مين دون مقـابل .
 مج .وينظم ا صك بالنسبة للعمل اليدوي ، أما يف احلاسب فالصيغة مضافة بالربنا
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 التنازل عن الجنسـية
 هو تنازل املقّر عن جنسيته األصلية وااللتحاق باجلنسية السعودية .

 خطوات العمل فيها ما يلي :
) معاملة ترد من األحوال املدنية باملدينة أو احملافظة تتضمن طلب أخذ إقرار املتنازل عن اجلنسية  ١

 املرفق صورته . كما يف اخلطاب
) حضور املقّر وشاهدين ، وإذا كانت املقرّة زوجة لسعودي فتحضر هي وزوجها وشاهدين ٢

 معرفني .
) تضبط يف ضبط التنازل عن اجلنسية كما يف الصورة املرفقة بالنسبة للعمل اليدوي ، أما يف ٣

 احلاسب فالصيغة مضافة بالربنامج .
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 استالم المبـالغ
ال كتابة العدل الثانية توثيق أقارير االستالم املبالغ املالية ما مل يكن صادراً بثبوت املبلغ ممن أع

 صك شرعي ، فإن كان كذلك فإن إجراء االستالم يكون لدى مصدر الصك أو القائم بعمله .
 اإلجراءات المطلوبة للتوثيق ما يلي :

 ضور املقّر باالستالم ومعه هويته الرمسية .) ح١
 ) تقدمي استدعاء موضحاً فيه ما يرغب اإلقرار به ( اإلحالة ) .٢
 ) حضور شاهدين معرفني ومعهما هويتهما الرمسية .٣
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 أعمال كتابة العدل األولى
 تختص كتابة العدل األولى بما يلي :

 لعقارات واألراضي وتشمــل :) إفراغ ا١
 املبايعات . -       
 إفراغ املساجد يف املخططات املعتمدة . -       
 إفراغ أراضي املرافق احلكومية . -       
 إفراغ زوائد املنح وزوائد التنظيم وزوائد التخطيط . -       
 إفراغ عقارات مواطين دول جملس التعاون اخلليجي . -       
 إفراغ عقارات غري السعوديني من غري مواطين دول الس . -       
 إفراغ عقارات االستثمار األجنيب . -       

 ) جتزئة األراضي ودجمها وفرزها .٢
 ) اإلقرار باهلبـة .٣
 ) التنازل عن احلصص اإلرثية إذا كانت عقاراً .٤
 ألفراد .) رهن األراضي والعقارات لدى الصناديق احلكومية والشركات وا٥
 ) فك الرهن عن العقارات املرهونة .٦
 ) أقارير املنح الزراعية والسكنية .٧
 ) نزع امللكيات للمصلحة العامة .٨
 ) إثبات عقود تأجري األراضي الزراعيـة .٩

 ) قسمة الرتاضي بني البالغني .١٠
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 فراغاتالتعليمات الواردة في اإل
 املكاين لكاتب العدل فيما خيص العقارات وفقاً ملا يلي : ) حتدد االختصاص١

 تعد البلدة اختصاصاً مكانياً لكتابة العدل املوجودة فيها . -أ       
البلدة اليت ليس فيها كتابة عدل وال حمكمة تقوم بعمل كتابة العدل تتبع أقرب كتابة        -ب      

 عدل أو حمكمة تقوم بعملها يف منطقتها .
البلدة اليت تقع يف مسافة متساوية يف القرب بني كتابيت عدل أو كتابة عدل وحمكمة تقوم  -ج      

 بعملها ويف منطقة واحدة تبقى على تبعيتها سابقاً .
 املعترب يف القرب هو الطريق املسلوكة عادة بالوسائل املعتادة . -د      
تابة العدل اليت دفعت االختصاص أوًال وذلك للفصل عند التنازع يتم الرفع للوزارة من قبل ك -هـ      

 من الالئحة ) . ٤فيه ( املادة 
) ليس لكاتب العدل توثيق عقد أو إقرار يتعلق بعقار مما هو خارج عن اختصاصه املكاين ، ما عدا ٢

وتوثيق عقود الشركات  وقسمة الرتاضياإلقرار بالوصية بعقار ( جرى نقل االختصاص للمحكمة ) 
وما يراه وزير العدل مستقبًال ، وإذا  ) تملة أعياا على عقارات ( من أعمال كتابة العدل الثانيةاملش

، وعلى من عرض عليه إجراء مت ذه الصورة رفعه إىل فعل فال اعتبار لعمله ويكون مسؤوًال عن ذلك 
 من الالئحة ) . ٥وزارة العدل مع صورة إثبات شخصية املتقدم ( املادة 

تغريت والية العقار املكانية فعلى اإلدارة ذات الوالية اجلديدة إصدار صك جديد عند توثيق  ) إذا٣
يف  ٢٠٩١/ت/١٣أول انتقال للملكية لديها وعدم االكتفاء بالشرح على ظهر الصك ، التعميم رقم 

 هـ .١٠/١٠/١٤٢٣
املقّر والشهود  ) جيب على كاتب العدل مساع اإلقرارات واإلشهاد عليها والتأكد مكن شخصية٤

والتثبت من الوثائق والصكوك بنفسه وعدم استنابة أي من موظفي اإلدارة يف تويل شيء من ذلك 
 من الالئحة) . ١١(املادة 

أو املتعلقة بأصوله  ة) ال جيوز لكاتب العدل أن حيرر أو يصدق األوراق املتعلقة مبصلحته الذاتي٥
   الئحة) .من ال ١٢وفروعه من النسب وزوجته (املادة 

) ما عدا ما يؤول إىل األشخاص بطريق اإلرث حسب التعليمات املنظمة لذلك ، ال جيوز لكاتب ٦
العدل أن يوثق عقد بيع أو شراء أو رهن أو ما يفيد متلك عقار لغري السعوديني إال مبوافقة اجلهة 

 من الالئحة) .  ٤٠املختصة باإلذن يف ذلك (املادة 



 إجراء نقل حمتوى الصك أو الرهن أو التهميش وحنو ذلك على النسخة يعتمد كاتب العدل يف) ٧
 من الالئحة) . ١٣األصلية للصك املقدمة له دون سواها (املادة 

إذا قدمت مستندات أو صكوك ووثائق لكاتب العدل وظهر له منها شبهة التزوير أو التحريف أو ) ٨
حمضر بالواقعة مرفق به ما يثبت شخصية املتقدم (املادة ملغاة أصوهلا فعليه رفعها لوزارة العدل مع حترير 

 من الالئحة) . ١٥
إذا ظهر لكاتب العدل سالمة الصكوك واملستندات املقدمة إليه ، فإن كانت صادرة من إدارته ) ٩

سجالا ، أما إذا كانت صادرة من احملكمة فعليه بعث الصك مرفقًا به فعليه االستفسار عن سريان 
 من الالئحة) . ١٦تفسار املعد هلذا الغرض من قبل الوزارة عرب قبل الرمسية (املادة منوذج االس

إذا كان الصك املقدم إىل كاتب العدل صادرًا من خارج الوالية أو جمرى عليه بالتهميش بانتقال ) ١٠
 هـ فيتم عرضه على الوزارة مع إرفاق صورة من إثبات١٨/٠٣/١٤٠٠ملكية العقار وكان بعد تاريخ 

املتقدم وما كان قبله أو حالة مل يشرتط النظام هلا الوالية املكانية كاحلاالت الواردة يف املادة  شخصية
كتاب العدل ، فإن عليه الكتابة إىل اجلهة املصدرة للصك لالستفسار عن سريان   اخلامسة من الئحة

 من الالئحة). ١٢سجله مع  أخذ صورة إثبات شخصية املتقدم (املادة 
تم بعث خطاب االستفسار عن سريان سجل الصك وتلقي جواب ذلك عرب القنوات الرمسية، ) ي١١

وال جيوز حبال تسليم أو تسلم اخلطاب مناولة ، على أن يتم االستفسار وتلقي اإلجابة وفقًا للنموذج 
 ئحة).من الال ١٨املعد من الوزارة هلذا الغرض مع إثبات رقم وتاريخ اإلجابة يف حال ضبطها (املادة 

) تقوم اإلدارة الصادرة منها الصك عند تلقي خطاب االستفسار رمسيًا بالبحث واإلفادة عن ١٢
 من الالئحة) . ١٩النتيجة رمسياً طبقاً للنموذج املعد هلذا الغرض من قبل الوزارة (املادة 

املعرفني من ) على كاتب العدل التحقق من أهلية وإثبات شخصية املتعاقدين واملقرين والشهود أو ١٣
واقع الوثائق الرمسية املعتربة يف إثبات الشخصية الصادرة من اجلهة املختصة بذلك ، وتعريف من يلزم 
التعريف به ، ويف حال عدم متكن أحد املتعاقدين من احلضور إىل إدارة كتابة العدل كمخدر أو مريض 

 من الالئحة) . ٢١هويته (املادة فعلى كاتب العدل الشخوص إىل مكانه ألخذ إقراره بعد التحقق من 
إذا عرض على كاتب العدل صك أو صورة صك مل يعثر على أصله رغم البحث عنه وهو ال ) ١٤

ضبط له وال سجل فال اعتبار له ، ويتعني على كاتب العدل أخذ ما يثبت شخصية املتقدم وحترير 
 من الالئحة) .  ٣٤حمضر بالواقعة ورفعه للوزارة (املادة 

ا عرض على كاتب العدل صكوك فقدت سجالا وضبوطها أو أحدمها فعلى كاتب العدل ) إذ١٥
 من الالئحة) . ٣٥الكتابة إىل  الوزارة لتقرير ما يلزم بشأا (املادة 



) الصكوك واإلقرارات اليت ال تستند يف إثبات امللكية على صكوك شرعية مستكملة إجراءات ١٦
من  ٣٧طلقًا ، ويفهم صاحب العالقة مبراجعة اجلهات املعنية (املادة التملك ال جيوز االعتماد عليها م

    الالئحة) . 



 إفراغ العقارات واألراضي وتشمــل :
 املبايعات . -       
 إفراغ املساجد يف املخططات املعتمدة . -       
 إفراغ أراضي املرافق احلكومية . -       
 لتنظيم وزوائد التخطيط .إفراغ زوائد املنح وزوائد ا -       
 إفراغ عقارات مواطين دول جملس التعاون اخلليجي . -       
 إفراغ عقارات غري السعوديني من غري مواطين دول الس . -       
 إفراغ عقارات االستثمار األجنيب . -       
 اهلبــات . -       
 املــنح . -       
 عامة .نزع امللكيات للمصلحة ال -       
 قسمة الرتاضي بني البالغني . -       
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 التعليمات الواردة في المبايعات
) فيما عدا احلاالت اليت يكون فيها الويل على القاصر هو األب أو كون البائع مقراً بالبيع وقبض ١

ق عقد بيع أو عقد شركة الثمن يف حياة املشرتي ، أو كون العقار هبة للقاصر فليس لكاتب العدل توثي
 النطقأو شراء أو مناقلة أو ما يف معناها يف حق الغائب واحملجور عليه والقاصر ومن هو عاجز عن 

   من الالئحة) . ٣٨(املادة والكتابة ولغة اإلشارة وفاقد األهلية ، بل مرد ذلك إىل احملكمة 
ة القاضي يف البيع أو الشراء بل ) إذا كان الويل على القاصر األب فإنه ال حيتاج إىل مراجع٢

يتصرف مبا يراه مصلحة وال يتعرض له بشيء إال فيما ظهر عليه ما يوجب منعه من التصرف فإنه مينع 
هـ ويلحق بذلك إذا كان القاصر قاصرًا عقليًا . ٢٢/٠٩/١٣٩٨/ت يف ١٧٨/١٢. التعميم رقم 

 هـ .٢٨/١٠/١٤٢٧يف  ٢٩٩٥/ت/١٣التعميم رقم 
ئع العقار قبل إفراغه ويف ورثته قاصر فال بد من إثبات صدور البيع من املتوىف لدى ) إذا تويف با٣

هـ وإذا تويف مشرتي ٢٨/٠٢/١٣٩٨يف  ٦٣احملكمة الشرعية كما يف قرار الس األعلى للقضاء رقم 
ثلهم العقار قبل اإلفراغ والبائع معرتف فالذي يتوىل اإلفراغ هو كاتب العدل بعد حضور الورثة أو من مي

هـ التعميم رقم ٠٩/٠٥/١٤٠٦يف  ١٠٧/٤/٣٣شرعًا كما يف قرار الس األعلى للقضاء رقم 
 .هـ ٢١/٠٨/١٤١٠يف  ١٣٤/ت/٨

) اإلذن يف بيع عقار الوقف أو شرائه يكون لدى احملكمة لبيت يف بلد العقار بعد حتقق الغبطة ٤
لشراء يف الوقف هو القاضي الذي صدر عنه واملصلحة من أهل اخلربة ، والذي يتوىل اإلفراغ يف البيع وا
وكذلك العقار املشرتك بني  حمكمة اإلستئنافاإلذن أو خلفه ، وذلك بعد تصديق اإلذن بالبيع من 

من  ٥و  ٤و ٣وقف وغريه يكون إفراغه لدى القاضي الذي أذن ببيع حصة الوقف أو خلفه . الفقرة 
 من نظام املرافعات الشرعية .٢٥٠املادة 
تقدم لكاتب العدل من حيمل وكالة عن الغري إلجراء مبايعة أو ما يفيد نقل التملك أو  ) إذا٥

 من الالئحة) . ١٤الرهن وحنوه فيجب التحقق من كون الوكالة تنص على ختويل الوكيل بذلك (املادة 
على كتاب العدل حث الناس على التعامل بالشيكات عند تنفيذ عمليات البيع والشراء يف ) ٦

يف  ٢٢٧٤/ت/١٣رقم تلكات العقارية وخاصة املبالغ اليت تزيد على مائة ألف  . التعميم املم
 هـ .٠٩/٠٧/١٤٢٤

) صك التملك الصادر من احملكمة مىت ما أريد إفراغ كامل امللك لدى كاتب العدل املختص فإنه ٧
كامل امللك صكاً شرعياً يتعني بعد الكشف على سجله كاملتبع أن ُخيرج كاتب العدل بأول إفراغ لديه ل

مسجًال من واقع ضبطه لديه ومن مث يشرح مبوجبه على أصل حجة االستحكام الصادرة من احملكمة 



كاتب العدل املختصة وعليه فما يرد من انتقاالت مللكيته بعد تكون على صك اإلفراغ وسجله لدى  
 . هـ٢٧/٠٣/١٤٠٣/ت يف ٤٣/١٢وهكذا مهما تتابعت االنتقاالت . التعميم رقم 

جراء جيب أخذ توقيع مجيع من يلزم توقيعهم عليه ووضع بصمة إام ) بعد االنتهاء من ضبط اإل٨
من ال حيسن كتابة امسه وتوقيعه ، وليس لكاتب العدل ضبط معاملة مل حيضر أطرافها أو وكالئهم أو 

 من الالئحة) . ٢٢ترك الضبط دون توقيع ، وجيب أن يكون ختمه الذايت جبانب توقيعه (املادة 
) يف حال الشرح على ظهر الصك بانتقال مجيع مشموله يكتفى بعبارة ( حسب ما دون يف ٩

الصك ) عند ذكر احلدود واألطوال واملساحة يف الضبط شريطة أن يكون الصك مكتمل اإلجراءات 
. التعميم الشرعية والنظامية واليت من بينها أن يكون العقار وفق خمطط معتمد من اجلهة املختصة 

 هـ .١٧/٠٥/١٤٢٣يف  ١٩٩٥/ت/١٣
إذا كان الثمن مؤجال كله أو جزء منه وطلب املتبايعان رهن العقار يف الثمن املتبقي فيجاب ) ١٠

وإن كان الصك ،  طلبهما إلثبات الثمن املؤجل، وإذا مت التسديد يهمش على الصك وضبطه بذلك
ب املشرتي يف أخذ إقرار البائع باالستالم يفهم قد تناقلته األيدي فيهمش على ضبطه فقط. وإذا رغ

يف  ١٤٨١/ت/١٣. التعميم مبراجعة كتابة العدل الثانية للحصول على إقرار باستالم الثمن
      هـ .١٩/١٠/١٤٢٠

ضرورة الكتابة للبنك الزراعي قبل إفراغ أي أرض زراعية سواء كان الصك مرهونًا للبنك أو مل ) ١١
 هـ .١٠/٠٩/١٤٢٤يف  ٢٣٢٤/ت/١٣. التعميم رقم  يرهن

) عدم احلاجة إىل الكتابة للبنك الزراعي ألراضي االسرتاحات الواقعة مبخططات االسرتاحات ١٢
وإن أفرغت من أرض كانت يف األصل خمططًا زراعيًا أو كانت ذات مساحة كبرية ؛ ألنه يكتفى 

يف  ٣٣١٩/ت/١٣لتعميم رقم باملوافقة األصلية على الصك اليت تفرعت منه هذه االسرتاحات . ا
 هـ .٠٩/٠٢/١٤٢٩

إذا أراد كاتب العدل إفراغ جزء من صك فعليه حتديد اجلزء املفرغ وكذلك اجلزء املتبقي وأطواله ) ١٣
ومساحته أما الصكوك اليت أفرغ أجزاء منها ومل حيدد املتبقي فعلى كاتب العدل الكتابة إىل اجلهة 

 هـ .١٧/٠٥/١٤٢٣يف  ١٩٩٥/ت/١٣التعميم رقم  . املختصة لتحديد األجزاء املتبقية
أن البناء ال حيتاج إىل إثبات ويكتفى باإلقرار به من الطرفني البائع واملشرتي ما دام أن األصل ) ١٤

هـ ، وإذا رغب املالك ٠٧/٠٦/١٤٢١يف  ١٥٧٥/ت/١٣. التعميم رقم  ثابت ألن اهلواء تابع للقرار
يف  ١٧٠٠/ت/١٣ن طريق احملاكم . التعميم رقم إثبات البناء بال مبايعة فيتم ذلك ع

 هـ .٢٩/١٢/١٤٢١



١٥ (  التأكد على حث الناس على التعامل بالشيكات وخاصة املبالغ اليت تزيد على مائة ألف
 هـ .٠٩/٠٧/١٤٢٤يف  ٢٢٧٤/ت/١٣عند تنفيذ عمليات بيع وشراء األراضي العقارية. التعميم رقم 

أو حمًال جتاريًا يف إحدى العمائر فعلى كاتب العدل مراعاة وصف ) يف حالة كون املبيع شقة ١٦
املبيع وصفًا دقيقًا بإيضاح حدوده وأطواله ومساحته بتحديد الطابق ورقم الشقة أو احملل ، وكذلك 
نصيب املشرتي من األرض املقام عليها املبىن إذا كان البيع مشتمًال على ذلك ، وحتديد حقوق 

رات وسطوح ومواقف سيارات وخالفه وفق خمطط هندسي أو قرار مساحي االرتفاق من طرق ومم
 من الالئحة) . ٢٥مصدق من اجلهة املختصة (املادة 

بعد االنتهاء من إجراءات الضبط وتالوته على أصحاب العالقة وتوقيعه من كاتب العدل ) ١٧
، مث يشرح على صحيفة وكاتب الضبط ينظم الصك، ومن مث حيال لتسجيله يف السجل وترقيمه وتظهريه

ضبطه مبا يفيد أنه جرى تنظيم صك وسجل برقم وتاريخ، مث يشرح على صك وسجل مستنده املبىن 
عليه مبا مت من إجراء مع ختم وتوقيع الشروحات بعد أن يتم التأكد من نقلها إىل سجلها. ويف حال 

العدل التأكد من نقل  االكتفاء بالشرح على الصك دون احلاجة إىل تنظيم صك جديد فعلى كاتب
 من الالئحة) ٢٠(املادة  الشرح على هامش سجله وتوقيعه وختمه.

ال جيوز تسليم صكوك العقار أو ما يف معناه إال بعد استيفاء هذه الصكوك جلميع اإلجراءات  )١٨
ا الشرعية والنظامية، ويشار يف جلد التسليم إىل رقم جلد الضبط وصحيفته ونوع اإلجراء إن كان شرح

ورقم وتاريخ الصك إذا أ صدر صك جديد، ويدون على صحيفة الضبط رقم و تاريخ تسليم الصك 
 من الالئحة) ٤٣(املادة  من واقع جلد التسليم.

تسلم صكوك متلك العقار بعد انتهاء مجيع إجراءاا لصاحب العالقة أو لوكيله إذا كانت  )١٩
ته، ويؤخذ توقيع مستلم الصك يف الدفرت املخصص وكالته ختوله التسلم بعد التأكد من إثبات شخصي

 )ةالالئحمن  ٤٥(املادة  لذلك.
 



 فراغات في المبايعــاتإجراءات اإل
 النظر يف أمرين : اإلفراغيتطلب األمر عند إجراء 

 أوًال : صـك العقـار :
 أن يكون العقار داخل الوالية املكانية . •

 أن يكون االعتماد على أصل الصك . •

 مكتمل لإلجراءات الشرعية والنظامية وهي :أن يكون  •

/م يف ١١٢٣/٣) أن يصرح القاضي بثبوت التملك شرعًا يف نفس الصك . التعميم رقم ١
 هـ .١٨/٠٤/١٣٨٤
أن يذكر يف الصك خماطبة اجلهات اليت صدرت األوامر بالكتابة إليها كالبلدية ، ووزارة ) ٢

، ووزارة املالية واالقتصاد الوطين ، ووزارة الدفاع  الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد
والطريان ، ووزارة املعارف (إدارة اآلثار) ووزارة الزراعة واملياه ، ووزارة البرتول والثروة املعدنية ، 
ووزارة املواصالت والكهرباء واهليئة الوطنية للحماية الفطرية وغريها من اجلهات اليت تصدر 

إذا كان يها ، وذلك لالستفسار عما إذا كان لديها معارضة يف اإلاء ، األوامر بالكتابة إل
فال يكتب لوزارة الزراعة.. ولو كان العقار  -ال املقرتح  -العقار داخل النطاق العمراين القائم

والنشر عن طلب االستحكام يف إحدى الصحف اليت تصدر يف منطقة العقار ، ويلزم  زراعياً 
ومضامني إجابات الدوائر احلكومية ، وكذا عدد اجلريدة املعلن فيها  تدوين أرقان وتواريخ

 من نظام املرافعات) .  ٢٥٤وامسها وتاريخ اإلعالن يف ضبط االستحكام وصكه . (املادة 
إذا كانت أضالع املنهى عنه متعرجة فيلزم حتديد االنكسارات والزوايا واجتاهاا وأطواهلا . ) ٣

 من نظام املرافعات . ٢٥٧من املادة  ٢الفقرة 
) جيب أن يشمل صك حجة االستحكام على إاء املنهي وبيناته وعلى األطوال واحلدود ٤

من نظام املرافعات  ٢٥٧من املادة  ٥واملساحة الكلية وعرض الشوارع احمليطة بالعقار . الفقرة 
. 
من  ٢٥٤ادة من امل ٧. الفقرة  يف حال املعارضة حمكمة اإلستئناف) أن يصدق الصك من ٥

 نظام املرافعات .
إذا كان صادرًا من احملكمة فيتم االستفسار عن سريانه ومطابقته لسجله وفق النموذج املعّد من  •

 الوزارة .



إذا كان مصدرة نفس كتابة العدل فيتم االستفسار عن سريانه ومطابقته لسجله من قسم  •
 السجالت باإلدارة .

عن إمكانية إفراغ العقار من عدمه  صندوق التنمية الزراعية إذا كانت األرض زراعية فيتم خماطبة •
. 

 إذا كان العقار وقفاً فإفراغه من اختصاص احملاكم . •

 البائع والمشتري :ثانياً : 
إذا كان البائع أو املشرتي ولياً على قاصر أو وكيًال عن الويل من غري األب فإجراء إفراغ عقارات   •

 القصار من اختصاص احملاكم .

 ذا كان البائع أو املشرتي وكيًال فيطلب منه الوكالة اليت ختوله إجراء ذلك .إ  •

 إذا كان العقار ملتوىف فيطلب صك حصر ورثته وحضور الورثة باألصالة أو بالوكالة .  •

جملس  دولإذا كان البائع أو املشرتي غري سعودي فلكل من األجانب بشكل عام ومواطين   •
 األجنيب نظام حيكمه يراجع يف بابه .  التعاون اخلليجي واملستثمر 



 طريقة إجراء المبايعة
) بعد أن يتم االستفسار عن الصك من قسم السجالت بالنسبة للصكوك الصادرة من اإلدارة أو ١

صندوق من سجالت احملكمة للصكوك الصادرة منها والتحقق من سرياا ومطابقتها لسجلها وموافقة 
 اغ لألراضي الزراعية .على اإلفر  التنمية الزراعية

 ) تضبط املبايعة بضبط املبايعات املطبوع أو املفتوح يف حال عدم اتساع املطبوع .٢
) يف حال حضور البائع نفسه تكون الصيغة ( حضر ......... سعودي بالسجل املدين رقم ....) ٣

....... حالة  ويف حال حضور وكيله تكون الصيغة ( حضر ......... سعودي بالسجل املدين رقم 
هـ)  ويف ١٤كونه وكيًال عن ...... مبوجب الوكالة الصادرة من ........ برقم ....... يف    /   /  

( حضر كل من ......... سعودي بالسجل املدين رقم ....... و  حالة كوم ورثة تكون الصيغة
....... حسب صك ......... سعودي بالسجل املدين رقم ....... وهؤالء هم عموم ورثة ....

 . ) هـ ١٤حصر الورثة الصادر من ........ برقم ......... يف   /   /   
) يف حال رغبة البائع واملشرتي اإلقرار بوجود مباين على األرض فتضبط عند قول البائع إن من ٤

(واملقام  اجلاري يف ملكي األرض رقم ..... من املخطط رقم ...... الواقعة ....... بالصيغة التالية :
 عليها ...............) .

) مث تذكر احلدود واألطوال واملساحة ويستثىن من ذكر ذلك يف حال الشرح على ظهر الصك ٥
بانتقال مجيع مشموله بشرط أن يكون الصك مكتمل اإلجراءات الشرعية والنظامية واليت من بينها أن 

بعبارة ( حسب ما دون يف الصك ) عند  يكون العقار وفق خمطط معتمد من اجلهة املختصة فيكتفى
 ذكر احلدود واألطوال واملساحة يف الضبط .

) يف حال كون احلاضر لقبول اإلفراغ وكيل املشرتي تكون الصيغة : ( وقد بعتها على ........ ٦
 سعوديسعودي بالسجل املدين رقم ........ والذي ميثله وكيله احلاضر معي ذا الس ........ 

  هـ ).١٤ل املدين رقم ...... مبوجب الوكالة الصادرة من ...... برقم ...... يف /   /   بالسج
) مث تذكر القيمة رقمًا وكتابة سواء كانت القيمة مسلمة أو مؤجلة أو كانت نقدًا أو عني ، وإذا ٧

على أن  رغب البائع يف رهن العقار حىت استيفاء الثمن املؤجل فيجاب إىل طلبه وتكون الصيغة : (
بذلك  يبقى العقار مرهونًا حىت استيفاء القيمة املؤجلة ) وإذا مت التسديد يُهمش على الصك وضبطه

وإذا رغب املشرتي يف أخذ إقرار البائع  ، تناقلته األيدي فيهمش على ضبطه فقطوإن كان الصك قد 
 .الثمنباالستالم يفهم مبراجعة كتابة العدل الثانية للحصول على إقرار باستالم 

 مث يقرر املشرتي أو وكيله بالقبول باملبيع حبدوده وأطواله وقبضه قبض مثله كما قرر البائع .) ٨



 تدون شهادة الشهود ويشرتط أن يكونا معرفني للمرأة إذا كانت بائعة أو مشرتية .) ٩
لصك مث تذكر إفادة احملكمة للصكوك الصادرة منها بالصيغة : ( وقد جرى االستفسار عن ا) ١٠

هـ بأنه ساري املفعول ١٤املذكور من حمكمة ........ فوردت اإلجابة رقم ......... يف   /  /  
بالصيغة : (وقد جرى  صندوق التنمية الزراعيةومطابق لسجله ) . وإذا كانت زراعية تدون إفادة 

ابه رقم .... يف  بـ..... فوردت اإلجابة خبط صندوق التنمية الزراعيةاالستفسار عن الصك املذكور من 
 . )عدم املمانعة من اإلفراغ هـ ب١٤/  / 
على أصحاب العالقة يوقع كل من البائع واملشرتي بعد االنتهاء من إجراءات الضبط وتالوته ) ١١

 والشاهدان وكاتب العدل وكاتب الضبط أسفل املبايعة .
حلمد هللا وحده وبعد لقد مث يشرح على ظهر الصك بانتقال امللك للمشرتي وتكون الصيغة ( ا )١٢

............. سعودي بالسجل املدين رقم ......... بثمن انتقل العقار املذكور باطن الصك مللك 
قدره ........... وذلك حسبما هو مدون لدينا بعدد ............. من الد رقم ....... وصحيفة 

نبينا حممد ) ويوقع كاتب الضبط وكاتب هـ وصلى اهللا وسلم على ١٤رقم ....... بتاريخ    /   /   
 العدل على ذلك .

) ويف حالة امتالء الصك يستخرج صك جديد ينظم وفق صحيفة الضبط متامًا ويشرح على ١٣
العقار املذكور باطن الصك مللك  الصك املستند عليه مبا يلي ( احلمد هللا وحده وبعد لقد انتقل

هـ وصلى اهللا وسلم على نبينا ١٤قم ...... يف   /  /  ............. مبوجب الصك الصادر منا بر 
ويوقع كاتب الضبط وكاتب العدل على ذلك ، مث يشرح على صحيفة ضبطه مبا يفيد أنه حممد ) 

 جرى تنظيم صك وسجل برقم وتاريخ .
) مث يبعث الصك لقسم السجالت باإلدارة إذا كان صادرًا منها وللمحكمة بنفس منوذج ١٤

ا كان من صكوك احملكمة لنقل الشرح على سجل الصك وتسجيله يف السجل وترقيمه االستفسار إذ
 وتظهريه .

 خبتم وتوقيع الشروحات بعد أن يتم التأكد من نقلها إىل سجلها .) مث يقوم كاتب العدل ١٥
 ) مث تسلم الصكوك ألصحاا بعد ختمها باخلتم الرمسي للدائرة .١٦
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 للعقار السعوديينالتعليمات الخاصة بتملك غير 
ضرورة تزويد املاليات ببيان عن نوع أي عقار من عقار األجانب يباع وموقعه ومقدار قيمته وما ) ١

/م يف ١٨٧٣/٤التعميم رقم  . يثبت ملكيته لألجانب لتحصيل الرسم املقرر على ضوء ذلك
 هـ .٢٧/٠٧/١٣٨٤
%) من قيمة املثل عند انتقال امللكية بطريق آخر غري البيع، عدا حاالت ١٠يستويف رسم قدره () ٢

اإلرث ، أو الوصية، أو الوقف أو اهلبة أو التنازل بال مقابل ألحد األقارب من الدرجة األوىل ، أو 
 هـ.٢١/١١/١٤٢٠يف  ٣٧٩٧/ت/١٣. التعميم رقم  التربع للجهات اخلريية كاألوقاف وحنوها

قًا أن يتملك غري السعودي عقارًا يف اململكة إال بعد صدور موافقة مسبقة من ال جيوز إطال) ٣
/ت يف ١٦٩/١٢التعميم رقم .  رمسها النظام صالحية ووفق الشروط والضوابط اليتصاحب ال

 هـ .٠٧/١٠/١٣٩٥
امة يعترب متلك غري السعودي للعقار بدون موافقة مستوفية كافة شرائطها باطًال ويعاد النظر يف إق) ٤

 هـ٠٧/١٠/١٣٩٥/ت يف ١٦٩/١٢التعميم رقم  األجنيب املشرتي حيث خالف أنظمة اململكة .
عن السعودي واألجنيب  للوزارة إذا متلك غري السعودي عقاراً باسم سعودي فالتملك باطل ويعرض )٥

 هـ .٠٧/١٠/١٣٩٥/ت يف ١٦٩/١٢. التعميم رقم  للنظر يف عقاما
ب املؤسسات واملكاتب العقارية بعدم متكني األجانب من البيع أخذ التعهد على مجيع أصحا) ٦

 هـ٠٣/١٠/١٣٩٦/ت يف ١٩٢/١٢التعميم رقم  والشراء واملسامهة يف كافة أنواع العقارات واألراضي.
من ) يف حال حصول نزاع بني أجنيب اشرتى من مواطن وسلمه القيمة ومل يتم اإلفراغ فيتم بيع العقار ٧

كمة يف املزاد العلين ويعاد للمشرتي املبلغ الذي دفعه للبائع ويودع الباقي من مثن قبل بيت املال باحمل
 هـ .٠٣/٠٤/١٤٠١/ت يف ٤٧/١٣التعميم رقم  األرض يف خزينة الدولة .

أن صكوك املنح اليت يتوىف أصحاا قبل إخراجها ويكون بعض ورثة املتوىف سعوديني وبعضهم ) ٨
ني و أجانب حسب أنصبتهم من املرياث وذلك بعد تصفية تركة أجانب تسجل باسم الورثة سعودي

/ت يف ١٣/١٦٥، وال جيرب الورثة األجانب على بيع أنصبتهم . التعميم رقم  املتوىف وسداد ديونه
 هـ .٠٧/٠٩/١٤٠٥
من مواطين دول الس قبل احلصول على إذن من الوزارة  اإلفراغعدم اإلفراغ ملن يتقدم بطلب ) ٩

راجعة الوزارة ـ اإلدارة املركزية لإلذن بالتوثيق ـ مصطحبًا معه شهادة اجلنسية وجواز السفر وإفهامه مب
 ١٨/ت/٨التعميم رقم  والبطاقة املدنية وصورة صك العقار املراد شراؤه بعد إحاطته بشروط التملك .

 هـ .٣٠/٠١/١٤١٢يف 



تلك الدول سواء كان متلكهم قبل  اإلفادة عمن مل تسبق اإلفادة عنهم من املتملكني من مواطين) ١٠
أو بعده مع إرفاق صورة من هـ ٢٧/١٠/١٤٠٥يف  ٥٥رقم م/ االتفاقية املصادق عليها باملرسوم امللكي

 هـ .٣٠/٠١/١٤١٢يف  ١٨/ت/٨التعميم رقم  صك التملك .
 ١٨//ت٨. التعميم رقم  اإلفادة عمن يتم هلم اإلفراغ مستقبًال من مواطين تلك الدول يف حينه) ١١
 هـ .٣٠/٠١/١٤١٢يف 
من يتوىل اإلفراغ سواء أكان من أصحاب الفضيلة القضاة أو كتاب العدل أن يقفوا على على ) ١٢

العقار املباع على أحد مواطين دول جملس التعاون أو ينيبوا من يثقون فيه للوقوف عليه قبل إجراء 
يكون التملك لغرض أن  لشروط ومنهااإلفراغ للتأكد من متشي ذلك مع التعليمات واستيفائه جلميع ا

كغرض التجارة أو االستثمار .   السكن للمالك أو ألسرته وليس له حق استغالل العقار لغرض آخر
 هـ .١٢/٠٦/١٤١٢يف  ٧٩/ت/٨التعميم رقم 

بصورة مصدقة من صك متلك أي مواطين دول جملس التعاون املعنية  تزويد البلديةاعتماد ) ١٣
يف  ١٠٢/ت/٨. التعميم رقم  اململكة العربية السعودية بعد اإلفراغ مباشرة للمتابعةاخلليجي للعقار يف 

 هـ .١٩/٠٨/١٤١٢
وزارة  عدم إفراغ أي عقار أو تصديق وثائق عقارية ختص أمالك أجانب إال بعد التنسيق مع فروع) ١٤

يف  ١٠٥//ت٨% من قيمة العقار . التعميم رقم ١٠املالية للتأكد من استيفاء حق اخلزينة 
 هـ .٢٨/٠٨/١٤١٢
جيوز للمستثمر غري السعودي من األشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو االعتبارية املرخص له مبزاولة ) ١٥

أي نشاط مهين أو حريف أو اقتصادي متلك العقار الالزم ملزاولة ذلك النشاط ويشمل العقار الالزم 
يت أصدرت الرتخيص . كما جيوز استئجار لسكنه وسكن العاملني لديه ، وذلك بعد موافقة اجلهة ال

الفقرة (أ) من املادة األوىل من  مع مراعاة ما ورد يف املادة اخلامسة من هذا النظام . إليهالعقار املشار 
 نظام متلك غري السعوديني العقار واستثماره .

نظامية بتملك يسمح لألشخاص غري السعوديني ذوي الصفة الطبيعية املقيمني يف اململكة إقامة ) ١٦
املادة الثانية من نظام متلك غري  العقار لسكنهم اخلاص ، وذلك بعد الرتخيص هلم من وزارة الداخلية .

 السعوديني العقار واستثماره .
للممثليات األجنبية املعتمدة باململكة متلك املقر الرمسي   -على أساس املعاملة باملثل  -جيوز ) ١٧

ها ، وجيوز للهيئات الدولية واإلقليمية يف حدود ما تقضي به االتفاقيات ومقر السكن لرئيسها وأعضائ



املادة  اليت حتكمها متلك املقر الرمسي هلا ، وذلك كله بشرط احلصول على ترخيص من وزير اخلارجية .
 الثالثة من نظام متلك غري السعوديني العقار واستثماره .

متلك  -اليت صدرت ا تعليمات منظمة   غري احلاالتيف -جيوز مبوافقة من رئيس جملس الوزراء ) ١٨
 املادة الرابعة من نظام متلك غري السعوديني العقار واستثماره . العقار للسكن اخلـاص .

ال جيوز لغري السعودي بأي طريق غري املرياث اكتساب حق امللكية أو حق االرتفاق أو االنتفاع ) ١٩
ة املكرمة واملدينة املنورة ، ويستثىن من ذلك اكتساب حق على عقار واقع داخل حدود مدينيت مك

امللكية إذا اقرتن ا وقف العقار اململوك طبقًا للقواعد الشرعية على جهة معينة سعودية وبشرط أن 
ينص يف الوقف على أن يكون للمجلس األعلى لألوقاف حق النظارة على املوقوف . على أنه جيوز 

استئجار العقار داخل حدود مدينيت مكة املكرمة واملدينة املنورة ملدة ال  لغري السعودي من املسلمني
املادة اخلامسة من نظام متلك غري السعوديني   تزيد على سنتني قابلة للتجديد ملدة أو مدد مماثلة .

 العقار واستثماره .
جيوز لكاتب ما عدا ما يؤول إىل األشخاص بطريق اإلرث حسب التعليمات املنظمة لذلك، ال ) ٢٠

العدل أن يوثق عقد بيع أو شراء أو رهن أو ما يفيد متلك عقار لغري السعوديني إال مبوافقة اجلهة 
 املادة األربعون من الئحة كتاب العدل . . املختصة باإلذن يف ذلك

عند بيع العقار العائد لغري السعوديني من غري مواطين دول جملس التعاون تستحصل النسبة ) ٢١
ة من قيمة العقار عن طريق اإلدارة املالية بوزارة العدل أو مؤسسة النقد أو أحد فروعها، ويشار يف املقرر 

 املادة الثانية واألربعون من الئحة كتاب العدل .الضبط إىل رقم وتاريخ اخلطاب وأمر االستيفاء.
هـ ٢٩/١١/١٣٧٧يف  )٤٤املوافقة على أن املستثمر األجنيب ال ينطبق عليه املرسوم امللكي رقم () ٢٢

% عند بيع العقار العائد لغري السعودي . التعميم رقم ١٠مقداره  القاضي بتحصيل رسم
 هـ .٠٩/٠٤/١٤٣٠يف  ٣٦٠٧/ت/١٣
) جيوز للمنشأة األجنبية املرخص هلا مبوجب نظام االستثمار األجنيب متلك العقارات الالزمة يف ٢٣

سكن كل العاملني أو بعضهم وذلك وفقًا ألحكام  حدود احلاجة ملزاولة النشاط املرخص أو لغرض
 متلك غري السعوديني للعقار أو استثماره . املادة الثامنة من نظام االستثمار األجنيب .

 .)تراجع يف باب مواقع مينع التملك ــا( مواقع مينع التملك ا لغري السعوديني .  �



 إجراءات تملك غير السعوديين
 دول مجلس التعاون الخليجي :إجراءات تملك مواطني   �

 أوًال : عنـد الشـراء :
 ) ورود املوافقة على التملك من وزارة العـدل .١
الوقوف على العقار املباع  قبل إجراء اإلفراغ للتأكد من متشي ذلك مع التعليمات واستيفائه جلميع ) ٢

ق استغالل العقار لغرض السكن للمالك أو ألسرته وليس له حالشروط ومنها أن يكون التملك 
كغرض التجارة أو االستثمار ، وميكن االعتماد على خطاب يرد من البلدية يفيد بأن   لغرض آخر

 األرض سكنية وال ميكن استغالهلا جتارياً .
 ) حضور املالك السعودي أو وكيله .٣
 ) حضور املشرتي اخلليجي أو وكيله .٤
اإلفراغ مت بناًء على موافقة الوزارة برقم وتاريخ مع  بضبط املبايعات ويشار إىل أن) تضبط املبايعة ٥

 اإلشارة إىل خطاب البلدية الذي يقيد بأن األرض سكنية وال ميكن استغالهلا جتارياً .
 إفادة الوزارة عن من يتم هلم اإلفراغ من مواطين جملس التعاون اخلليجي يف حينه .) ٦
لك مواطين دول جملس التعاون اخلليجي للعقار بعد ) تزويد البلدية املعنية بصورة مصدقة من صك مت٧

 اإلفراغ مباشرة للمتابعة .
 ثانياً : عند البيــع :

أن ميضي على متلكه أربع سنوات من تاريخ تسجيلها بامسه وجيوز استثناء أن يتصرف املالك قبل ) ١
 انقضاء هذه املدة بشرط احلصول على إذن مسبق من اجلهات املختصة .

ن العقار املباع أرضًا فيشرتط أن يكون استكمل البناء وللتحقق من ذلك يطلب من البلدية إذا كا) ٢
 خطاب يفيد مبا على األرض من مباين .

 ) إذا كان سبب امللكية عن طريق اإلرث فيعامل املالك معاملة مواطين اململكة .٣
 ) حضور البائع أو وكيله .٤
 ) حضور املشرتي أو وكيله .٥
 دين .) حضور شاه٦
) تضبط املبايعة بضبط املبايعات ويشار إىل أن املالك استكمل البناء وأنه أمضى أربع سنوات من ٧

 تاريخ متلكه .



) مواطين جملس التعاون اخلليجي معفون من الرسم املقرر استيفائه من غري السعوديني عند البيع ٨
 % من قيمته . ١٠واملقدر بـ 
 ألنشطة االقتصادية :ثالثاً : التملك لغرض ممارسة ا 

يسمح ملواطين جملس التعاون من األشخاص الطبيعيني واالعتباريني املرخص هلم مبمارسة املهن 
واحلرف واألنشطة االقتصادية املسموح مبمارستها أو اليت سيسمح مبمارستها يف إطار جملس التعاون 

 بتملك العقارات يف أي دولة عضو وفقاً للشروط التالية :
 صص العقار ملمارسة املهنة أو احلرفة أو النشاط املسموح به .أن خي) ١
) أن تكون مساحة العقار مناسبة للمهنة أو احلرفة أو النشاط الذي يرغب ممارسته وفقًا ملا حتدده ٢

 اجلهة املختصة يف الدولة املعنية وهي اهليئة العامة لالستثمار .
ال بعد تركه ملزاولة املهنة أو احلرفة أو النشاط الذي ) أال يتصرف بالعقار تصرفًا ناقًال للملكية إ٣

 بسببه متلك العقار أو إذا غري مكان مزاولته .
 رابعاً : استئجـار العقار :

يسمح ملواطين دول جملس التعاون من األشخاص الطبيعيني و االعتباريني باستئجار األراضي 
املسموح هلم مبمارسة األنشطة فيها مع  واالنتفاع ا يف أي دولة عضو يف املشاريع االقتصادية

 حرية التصرف يف هذا احلق بالبيع والرهن وفقاً ملا تقضي به قوانني الدولة .



 إجراءات تملك غير السعوديين من غير مواطني دول مجلس التعاون الخليجي :  �
 أوًال : عنـد الشـراء :  

 ) ورود املوافقة على التملك من مسو وزير الداخلية . ١
 ) حضور املالك السعودي أو وكيله .٢
 ) حضور املشرتي غري السعودي أو وكيله .٣
 ) حضور شـاهدين .٤
) تضبط املبايعة بضبط املبايعات ويشار إىل أن اإلفراغ مت بناًء على موافقة مسو وزير الداخلية برقم ٥

 وتاريخ .
 ) تزويد وزارة الداخلية بصورة من صك التملك بعد اإلفراغ .٦

 ياً : عند البيــع :ثان
) تزويد املالية ببيان عن نوع العقار وموقعه ومقدار قيمته وما يثبت ملكيته للغري السعودي لتحصيل ١

 % من قيمة العقار .١٠الرسم املقرر استيفائه البالغ قدره 
 ه .) ورود خطاب من املالية يفيد بتحصيل النسبة املقررة يشار فيه إىل أمر التحصيل ورقمه وتارخي٢
 ) حضور املالك غري السعودي أو وكيله .٣
 ) حضور املشرتي أو وكيله .٤
 ) حضور شاهدين .٥
) تضبط املبايعة بضبط املبايعات ويشار إىل أن اإلفراغ مت بعد استيفاء النسبة املقررة بناء على خطاب ٦

 املالية وأمر االستيفاء برقم وتاريخ .



 إجراءات تملك المستثمر األجنبي :  �

نظام االستثمار األجنيب متلك العقارات الالزمة يف وز للمنشأة األجنبية املرخص هلا مبوجب جي
 حدود احلاجة ملزاولة النشاط املرخص أو لغرض سكن العاملني وفقاً للضوابط التالية :

 أوًال :
شخاص أن اهليئة العامة لالستثمار هي اجلهة املختصة بالرتخيص للمستثمرين غري السعوديني من األ

 ذوي الصفة الطبيعية أو االعتبارية . (املادة الثانية من نظام االستثمار األجنيب) .
 ثانياً :

تفويض كل من بسام بن حممد شنيمر وبسام بن عدنان قحطاين و ياسر بن إبراهيم يس و حممد بن 
بن علي آل  عبد رب الرسول اخلرس وعبداهلادي بن هادي الدوحان وعبداهللا بن أمحد الرفاعي ومسفر

قمري وصاحل بن سليمان عباس بتوقيع قرارات املوافقة على التمليك وتوجيه اخلطابات باملوافقة على 
التملك إىل أصحاب الفضيلة القضاة أو كتاب العدل يف مناطق وحمافظات ومدن اململكة واملوجودة 

 . هـ١٩/٠٣/١٤٣٠يف  ٣٥٩٢/ت/١٣مناذج توقيعهم بالبيان أدناه . التعميم رقم 
 ثالثاً :

 على احملاكم القائمة بعمل كتابة العدل وكتابات العدل مراعاة ما يلي :
) يتم توثيق وتسجيل العقار باسم الشركة أو املؤسسة حسب ما يرد امسها يف قرار املوافقة على متلك ١

 العقار الذي يصدر من اهليئة العامة لالستثمار .
العقار الصادر من اهليئة واملتضمنة السم مندوب الشركة ) يف اخلطابات املرفق ا قرارات متلك ٢

املفوض حسب نظام الشركة يف إمتام إجراءات انتقال امللكية للشركة يعترب املندوب ممثًال للشركة 
 ومفوضاً منها بالتوقيع على ضبط املبايعة وإمتام إجراءات استخراج الصك واستالمه .

 : ) أن ينص يف الصك على األمور التالية٣
 أ) ضوابط االستثمار الواردة يف قرار التمليك الصادر عن اهليئة لكل حالة .

 ب) ضم العقار إىل رأس مال الشركة بعد نقل امللكية .
 ج) التزام أصحاب الشركة بتهيئة العقار واالستفادة منه للغرض الذي مت التملك من أجله .

 كر أو اهلبة إال بعد موافقة اهليئة العامة لالستثمار.د) عدم التصرف بالعقار تصرفاً ناقال للملكية أو احل
) الصكوك الصادرة بناء على الفقرة (ب) من املادة األوىل من نظام متلك غري السعوديني للعقار ٤

واستثماره واليت تنص على ( إذا كان الرتخيص املشار إليه يشمل شراء مبان أو أراض إلقامة مبان 
التأجري فيجب أال تقل التكلفة اإلمجالية للمشروع أرضًا وبناًء عن ثالثني  عليها واستثمارها بالبيع أو



مليون  وجيوز لس الوزراء تعديل هذا املبلغ كما يشرتط أن يتم استثمار ذلك العقار خالل مخس 
ملالك بناء سنوات من ملكيته ) إذا كانت على أرض فضاء ينص بالصك على أن تستكمل الشركة أو ا

العقار خالل مخس سنوات من تاريخ تسجيل األرض بامسه وإال كان للهيئة بصورة طبق األصل من 
 الصك الذي تصدره مباشرة وبصفة رمسية على عنوان سعادة وكيل اهليئة خلدمات االستثمار .

بشأنه صك ) إفراغ العقارات الصادرة وفقًا لنظام متلك غري السعوديني للعقار واستثماره ينظم ٦
 هـ .١٩/٠٦/١٤٢٣يف  ٢٠١٣/ت/١٣مستقل . التعميم رقم 

هـ القاضي بتحصيل ٢٩/١١/١٣٧٧) يف ٤٤) املستثمر األجنيب ال ينطبق عليه املرسوم امللكي رقم (٧
يف  ٣٦٠٧/ت/١٣% عند بيع العقار العائد لغري السعودي . التعميم رقم ١٠رسم مقداره 

 هـ .٠٩/٠٤/١٤٣٠
 يات األجنبية والهيئات الدولة واإلقليمة :إجراءات تملك الممثل �
للمثليات األجنبية املعتمدة باململكة متلك املقّر الرمسي ومقر  –على أساس املعاملة باملثل  –جيوز 

السكن لرئيسها وأعضائها ، وجيوز للهيئات الدولية واإلقليمة يف حدود ما تقضي به االتفاقيات اليت 
، وذلك كله بشرط احلصول على ترخيص من وزارة اخلارجية . املادة حتكمها متلك املقر الرمسي هلا 

 الثالثة من نظام متلك غري السعوديني للعقار واستثماره .
 

 إجراءات التملك في غير الحاالت السابقة : �
 متلك العقار للسكن اخلاص . –يف غري احلاالت السابقة  –جيوز مبوافقة من رئيس جملس الوزراء 
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 التعليمات الخاصة بإفراغ المساجد
التأكيد على أصحاب الفضيلة القضاة وكتاب العدل بأن العمل ال زال جاريًا على ما كان  )١

عليه من أن إفراغ األراضي املخصصة مساجد ومساكن لألئمة واملؤذنني يف املخططات 
من اختصاص كتابة العدل . املعتمدة سواًء أكانت املخططات منحًا أو مملوكة ألشخاص 

 هـ .٠٤/٠٧/١٤٣٠يف  ٣٦٨٩/ت/١٣التعميم رقم 
سرعة البت يف قضايا األوقاف وإعطائها األولوية والعناية مبا صدر من تعليمات بشأن  )٢

 هـ .٣٠/٠٤/١٤٣٠يف  ٢٦٤٩/ت/١٣األوقاف واملساجد . التعميم 

بدء بذلك قبل اإلفراغات التأكيد على إفراغ القطع املخصصة مساجد يف املخطط املعتمد وال )٣
يف  ١٦٦٣/ت/١٣األخرى على أن يشمل ذلك املخططات احلكومية واألهلية . التعميم رقم 

هـ وقد جرى استثناء خمططات املنح من ذلك لكوا مملوكة للدولة وال خيشى ١٣/١١/١٤٢١
 ٣٦٧٠/ت/١٣من املماطلة يف إفراغ القطع املخصصة مساجد حسب ما ورد بالتعميم رقم 

 هـ .١٤/٠٦/١٤٣٠ يف

ال بد من ذكر الوقفية ملا يصدر من صكوك للمساجد وأن ينص يف الصك على تسليم  )٤
صكوك املساجد وما يتبعها لوزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف صاحبة النظارة على املساجد 

من  ٢هـ . كما أشارت الفقرة ٢٣/٠٧/١٤٢٣يف  ٢٠٣١/ت/١٣ومايتبعها. التعميم رقم 
ن نظام املرافعات على أن توثيق وقفية األراضي املخصصة مساجد يف م ٢٤٦املادة 

املخططات املعتمدة سواء أكانت املخططات منحًا أم مملوكة ألشخاص من اختصاص كاتب 
العدل ، لكن جرى تعديل املادة املذكورة لتكون (تسجيل األراضي املخصصة مساجد يف 

أم مملوكة ألشخاص من اختصاص كاتب  املخططات املعتمدة سواء أكانت املخططات منحاً 
 العدل) ويالحظ تعديل لفظة (توثيق وقفية) إىل (تسجيل).

ُيسلم أصل الصك اخلاص باملسجد إىل وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد  )٥
 هـ.١٧/٠٣/١٤٢٧يف  ٢٨٥٩/ت/١٣وتزود وزارة املالية بنسخة من ذلك . التعميم رقم 

األوقاف اخلريية العامة للواقفني وإمنا يسلمون نسخًا منها وتسلم أصوهلا عدم تسليم صكوك  )٦
لوزارة الشؤون اإلسالمية أو فروعها يف مناطق اململكة سواء كانت صكوك وقفية أم صكوك 

 هـ .٠٧/١١/١٤١٩يف  ١٣٠٨/ت/١٣العقارات األصلية املهمش عليها . التعميم رقم

من  ٢ها فتوثيقها من اختصاص احملاكم . الفقرة األراضي اليت مل ختصص مساجد ويراد وقف )٧
 من نظام املرافعات الشرعية . ٢٤٦املادة 



 إجراءات إفراغ المســاجد :
 وجود املخطط املعتمد . )١
 حضور املالك . )٢
 حضور مندوب األوقاف . )٣

بعد التأكد من كون األرض خمصصة مسجد باملخطط املعتمد ( ألن األراضي اليت مل ختصص  )٤
وقفها فتوثيقها من اختصاص احملاكم ) وإقرار املالك بالتنازل عن األرض ملا مساجد ويراد 

 خصصت له يضبط اإلقرار كما يف الصيغة املقرتحة أدناه .

 
 الصيغة المقترحة لإلفراغ كما يلي : 

 منوذج إفراغ أراضي املساجد
.... حضر لدي أنا .......،  احلمد هللا وحد والصالة والسالم على من ال نيب بعده وبعد

................. وقرر بطوعه واختياره قائًال إن من اجلاري يف ملكي حتت تصريف قطعة األرض رقم 
..... من املخطط رقم ....... الواقعة ......... واملخصصة (مسجد) واململوكة يل مبوجب الصك 

هـ واحملدودة ١٤الصادر من هذه اإلدارة برقم ........ يف   /   /    
....................................... وجمموع املساحة ............................. .....

وقد تنازلت عنها إلقامة ما هو خمصص هلا باملخطط وسلمتها ملندوب إدارة األوقاف واملساجد 
اب والدعوة واإلرشاد بـ ....... احلاضر معي ذا الس / ........................... حسب خط

هـ يف حملها خالية غري ١٤مدير إدارة األوقاف واملساجد بـ ......... رقم ....... يف     /    /   
مشغولة فقبضها قبض مثلها فصادقه على ذلك مندوب إدارة األوقاف بـ ........... وأفهمته بأن 

لى املساجد وما يسلم الصك لوزارة الشؤون اإلسالمية األوقاف والدعوة واإلرشاد صاحبة النظارة ع
يتبعها وبعد ضبطه وتالوته على اجلميع وتوقيعهم جرى التصديق عليه يف اليوم ........ من شهر 

 هـ العتماده وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد .١٤..... لعام    
 املقــّر                           مندوب األوقـاف                     
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 وزوائد التنظيم وزوائد التخطيط إجراءات إفراغ زوائد المنح
نصت املادة الثالثة من الئحة التصرف بالعقارات البلدية على أنه جيوز بقرار من الوزير بيع  �

األراضي املخصصة للسكن وزوائد املنح وزوائد التنظيم وزوائد التخطيط وذلك على النحو 
 اآليت :

 تجاوزتالبلدية املخططة واملخصصة للسكن عن طريق املزايدة العامة ، وجيب أال أوًال : تباع األراضي 
) تسعمائة مرت مربع ، وجيوز العتبارات تنظيمية زيادة املساحة املقررة يف ٩٠٠مساحة القطعة السكنية (

 ) ألفا ومائيت مرت مربع .١٢٠٠تتجاوز ( حدود ال
 لتنظيم وزوائد التخطيط وفقاً للقواعد اآلتية :ثانياً : يتم التصرف يف زوائد املنح وزوائد ا

 ) يتم تقدير أقيام زوائد املنح وزوائد التنظيم وزوائد التخطيط من قبل جلنة التقدير .١
) تباع زوائد املنح على األشخاص الذين ختصص هلم أرض وتزيد مساحة تلك األراضي على ٢

 ة بسعر السوق وقت البيع .املساحة املقررة يف أمر املنح ويراعى أن تكون القيم
اليت ال تسمح أنظمة البناء بإقامة مبان مستقلة عليها ملالك  ) تباع زوائد التنظيم وزوائد التخطيط٣

 العقار ااور هلا بسعر السوق وقت البيع .
تباع زوائد التنظيم وزوائد التخطيط اليت تسمح أنظمة البناء بإقامة مبان مستقلة عليها عن طريق ) ٤
زايدة العامة ، إال إذا كان هناك ضرر على مالك العقار ااور هلا من جراء بيعها على غريه ، ويف امل

هذه احلالة تباع على مالك العقار ااور بسعر السوق وقت البيع شريطة أن يثبت الضرر مبعرفة جلنة 
 فنية من البلدية واإلمارة ووزارة املالية واإلقتصاد الوطين .

ائد التنظيم وزوائد التخطيط اليت يتعدد ااورون املستفيدون منها ، عن طريق مزايدة تقتصر ) تباع زو ٥
 عليهم وذلك بعد تعديل خطوط التنظيم .

املادة الرابعة من الالئحة حيظر بيع األراضي املخططة واملخصصة للسكن الواقعة كما نصت  �
ئ ، وجيوز استثمار هذه األراضي على شارع جتاري واألراضي الواقعة على السواحل والشواط

 عن طريق التأجري .

كما نصت املادة اخلامسة من الالئحة على أنه جيوز بقرار من الوزير معاوضة عقار متلكه  �
 البلدية بعقار مملوك للغري .

 ويتم التصرف باملعاوضة وفقاً للقواعد اآلتية :
يمات املنظمة لنزع ملكية العقارات ) يتم تقدير قيمة العقار املعاوض واملعاوض به حسب التعل١

 للمنفعة العامة .



هو حتقيق مصلحة عامة من خالل تقدمي خدمة أساسية ) جيب أن يكون الغرض من املعاوضة ٢
 .تنموية على أن تكون هذه اخلدمة من اخلدمات اليت تكلف البلدية بتوفريها 

ص إال يف حالة عدم توافر العقار ) تكون املعاوضة مع عقار حكومي والتتم املعاوضة مع عقار خا٣
 املطلوب لدى أي جهة حكومية .

 .لعقار لبلدية ل) عدم توافر اعتمادات مالية لنزع يف وقت حاجة ا٤
كل بيع قدمي ال يتم إجازته على ضوء ما ورد بالالئحة املذكورة أعاله يفهم املشرتي بضرورة  •

صة لتطبيق تعليمات حجج االستحكام رفعه للمقام السامي إلجازته أو التقدم للمحكمة املخت
 هـ .٢٣/٠٣/١٤٢٦يف  ٢٦١٩/ت/١٣التعميم رقم . 

من  ٣٠و  ٣املفوضني ببيع زوائد املنح وزوائد التنظيم وزوائد التخطيط وفقًا ألحكام املادتني  •
 البلدية وتوقيع قراراا هم كل من : الئحة التصرف يف العقارات 

ة الشرقية قملقدسة وأمني منطقة املدينة املنورة وأمني املنطأمني منطقة الرياض وأمني العاصمة ا
القصيم وأمني منطقة وأمني حمافظة جده وأمني منطقة عسري وأمني منطقة جازان وأمني منطقة 

تبوك وأمني منطقة حائل وأمني منطقة جنران وأمني منطقة الباحة وأمني منطقة اجلوف وأمني 
نطاق األشراف اإلداري هلم . التعميم رقم منطقة احلدود الشمالية كل يف حدود 

 هـ .٠٢/٠٧/١٤٢٨يف  ٣١٦١/ت/١٣
 معامالت بيع الزوائد ال بد أن تشتمل على : •

 ) قرار من صاحب الصالحية ببيع الزائدة .١
 ) قرار مساحي موضحاً به حدود وأطوال ومساحة الزائدة .٢
 ) تقرير عن خلوها من الشوائب واملنازعات .٣
 م القيمة .) إيصال استال٤
  خطوات إجراء  اإلفراغ : •

 ) حضور مندوب البلدية .١
 ) حضور مشرتي الزائدة .٣
 ) تضبط بضبط األقارير بالصيغة املقرتحة :٤



 منوذج إفراغ زائدة تنظيمية
احلمد هللا وحد وبعد لدي أنا ........... حضر ......... سعودي بالسجل املدين رقم ........ 

ية ............. حسب خطاب رئيس بلدية .............. ذي الرقم ........ بصفته مندوبًا لبلد
يف .............. وقرر بطوعه واختياره وهو حبالته املعتربة شرعًا قائًال إن اجلزء ااور لقطعة األرض 

ع املساحي رقم ........ الواقعة ........... باملخطط املعتمد رقم .......... واليت مت تنظيمها بالرف
املرفق خبطاب سعادة أمني منطقة ............. رقم ........... يف ........... زائدة تنظيمية 

واملنازعات كما هو موضح خبطاب البلدية آنف الذكر حدودها وأطواهلا ومساحتها  خالية من الشوائب 
.... وقد باعت البلدية .......................................................... كما يلي :

هذا اجلزء بناء على موافقة أمني منطقة ............. بقراره رقم ........... يف ............. على 
احلاضر معي ذا الس ...................... سعودي سجله املدين رقم .................. 

ال رقم .......... يف ...................  بثمن قدره ............... رياًال استُلمت مبوجب اإليص
كما قرر .................. باستالم هذا اجلزء وقبض املبيع حبدوده وأطواله خاليًا من الشواغل بعد 
وقوفه عليه هكذا أقر اجلميع حبضور شاهدي احلال .......................... فبناء على ما ذكر 

 هـ وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد .١٤/   /    جرى تصديقنا لالعتماد حتريراً يف 
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 مواقع يمنع التملك بها
 أوًال : مواقع يمنع التملك بها لغير السعوديين :

حتدد املسافة اليت مينع غري السعوديني من التملك أو اكتساب حق االنتفاع أو االرتفاق فيها بعشرة  ) ١
بداية خط احلدود الربية داخل اململكة ، ولوزير الداخلية تعديل هذه املسافة مىت اقتضت كيلو مرت من 

 هـ ٠٤/٠٣/١٤٢٦يف  ٢٦٠٤/ت/١٣التعميم رقم  املصلحة العامة ذلك .
) حيدد احلزام األمين للقواعد واملدن العسكرية مبسافة مخسمائة مرت من اية حدودها . التعميم رقم ٢

 هـ .٠٤/٠٣/١٤٢٦يف  ٢٦٠٤/ت/١٣
ال جيوز لغري السعودي بأي طريق غري املرياث اكتساب حق امللكية أو حق االرتفاق أو االنتفاع ) ٣

على عقار واقع داخل حدود مدينيت مكة املكرمة واملدينة املنورة ، ويستثىن من ذلك اكتساب حق 
معينة سعودية وبشرط أن  امللكية إذا اقرتن ا وقف العقار اململوك طبقًا للقواعد الشرعية على جهة

ينص يف الوقف على أن يكون للمجلس األعلى لألوقاف حق النظارة على املوقوف . على أنه جيوز 
لغري السعودي من املسلمني استئجار العقار داخل حدود مدينيت مكة املكرمة واملدينة املنورة ملدة ال 

من نظام متلك غري السعوديني  دة اخلامسةتزيد على سنتني قابلة للتجديد ملدة أو مدد مماثلة . املا
 للعقار واستثماره .

 ثانياً : مواقع يمنع التملك بها حتى للسعوديين :
أن اآلبار املخصصة لسقيا البادية اململوكة مبوجب أوامر سامية أو وثائق شرعية ال يسمح ملالكها ) ١

األمر السامي الكرمي رقم ببيعها أو التصرف فيها أو استخدامها لغري الغرض املخصصة له . 
 هـ .١٤/٠٤/١٤١٥يف  ٥١١٧/ب/٤
 -التأكيد على منع املنح ، أو اإلقطاع ، أو التوزيع ، أو اإلحداث على العقارات اليت حتتاج إليها ) ٢

األجهزة احلكومية أو الشركات اليت تتوىل إدارة أحد املرافق العامة إلقامة  -حاليًا أو مستقبًال 
ا ، أو متر ا شبكاا ، كالكهرباء وشبكات املياه واهلاتف والغاز والصرف مشروعاا أو منشآ

يف  ٢١٩٠/ت/١٣. التعميم رقم  الصحي واخلطوط احلديدية والطرق العامة وحنوها
 هـ ٢٥/٠٥/١٤٢٤
عدم إصدار صكوك أو حجج أو تراخيص زراعية أو ما شابه ذلك على أي أرض يف املناطق ) ٣

) قبل احلصول على ١ورية الثالثة املوضحة على اخلريطة املرفقة بالصورة رقم (املخصصة للمشاريع احمل
 .هـ١١/٠٧/١٤٢٤يف  ٢٢٧٧/ت/١٣موافقة وزارة البرتول والثروة املعدنية .التعميم رقم 



حقل مدين مشال غرب اململكة أو أي حمجوزات  دم إصدار صكوك ألراض داخل حمجوزاتع) ٤
هـ ٢٧/٠٤/١٤٢٢يف  ١٧٧٠/ت/١٣لبرتول والثروة املعدنية .التعميم رقم أخرى إال بعد موافقة وزارة ا

. 
الكهف إال بعد موافقة وزارة البرتول والثروة املعدنية  دم إصدار صكوك ألراض داخل حمجوزاتع) ٥

 .هـ ١٧/٠٥/١٤٢٢يف  ١٧٨٠/ت/١٣.التعميم رقم 
لى عموم شواطئ اململكة بعمق اعتماد عدم متليك األراضي الساحلية أو إصدار تراخيص للبناء ع) ٦
) مرت على األقل من الشاطئ باستثناء ما تستدعيه الضرورات األمنية وعلى وزارة العدل التأكيد ٤٠٠(

/ت/ وجرى استثناء مصلحة األرصاد ١٣على احملاكم وكتابات العدل بإنفاذ ما خيصهم . التعميم رقم 
مراكز مكافحة التلوث البحري على السواحل الشرقية ومحاية البيئة من املنع املشار إليه من أجل إنشاء 

هـ واملوافقة على استثناء املؤسسة ٨/٣/١٤٢٠يف  ١٣٧٣/ت/١٣والغربية للمملكة بالتعميم رقم 
هـ واملوافقة أيضا ٢/٢/١٤٢٩/ م ب يف ٧٩٤العامة لتحلية املياه املاحلة وفق ضوابط حمددة باألمر رقم 

/ م ب يف ٧٩٤هرباء وفقا للضوابط اليت تضمنها األمر رقم على استثناء الشركة السعودية للك
 هـ .٢٩/٧/١٤٣٠يف  ٣٧١٤/ت/١٣هـ املشار إليها بالتعميم رقم ٢/٢/١٤٢٩
) عدم اإلحداث أو التعرض أو منح األراضي يف املنطقة اليت حيدها من الغرب طريق سدير ومن ٧

اخلناصر إىل ما بعد التنهات ومن اجلنوب الشرق العرمة املطلة على بويب والطوقي واخلفس متجهة إىل 
هـ ٢٠/٧/١٣٩٧/ت يف ٩٩/١٢اية فيضة اجلنادرية ومن الشمال إىل ما بعد التنهات . التعميم رقم 

. 
) عدم تطبيق منح أرض صدرت عليها حقوق تعدينية طبقا لنظام التعدين وعلى احملاكم وكتاب ٨

 هـ .٢٩/٥/١٤٠٠/ت يف ٧٤/١٢قم العدل االمتناع عن توثيق هذه املنح . التعميم ر 
) إن شركة أرامكو ترغب يف تطوير حقول الزيت والغاز املوضحة أمساؤها وأرقام رسوماا بالبيان ٩

 هـ .٣/٦/١٤١٩يف  ١٢١٠/ت/١٣) واملراد حجزها لصاحل الشركة . التعميم رقم ٢املرفق رقم (
إلقامة بعض املشاريع عليها وختصيص ما  إىل املنطقة الواقعة بني ذهبان وثول) نظرًا حلاجة الدولة١٠

حتتاجه املرافق العامة منها فعلى احملاكم وكتابات العدل عدم إصدار أي صك متلك بأي وسيلة كانت 
/ت يف ١٢/٥٠على أي أرض تقع بتلك املنطقة إال بعد صدور أمر من املقام السامي . 

 هـ .٢١/٣/١٤٠٤



نية مىن وبقية املشاعر وإذا تقدم أحد إىل احملكمة أو  ) ال جيوز إخراج حجج استحكام ألراضي وأب١١
كتابة العدل بطلب صورة صك عقار يقع يف أحد املشاعر ، فتستخرج صورة من سجله مصدقة وترفع 

 من نظام املرافعات الشرعية . ٢٥٩من املادة  ٤إىل حمكمة التمييز . الفقر 
اإلحداث يف منطقة جبل الدغم والرمل األبيض ) التأكيد على منع املنح أو اإلقطاع أو التوزيع أو ١٢

الواقعة شرق مدينة الرياض أو أية منطقة أخرى مماثلة من مناطق اململكة توجد ا هذه النوعية من 
الرمل والصخر األبيض والتأكيد على احملاكم وكتاب العدل بعدم إصدار صكوك ملكية عليها . 

 هـ .١/٣/١٤٢٠يف  ١٣٦٧/ت/١٣التعميم رقم 
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�التعليمات الواردة في المنــح
عدم بيع أي من األراضي واملنشآت احلكومية ألي جهة أخرى سواء كانت حكومية أو غري  )١

حكومية إال وفقا ملا تقضي به التعليمات وعدم املنح أو التنازل عن أي منها ألي من اجلهات أو 
خذ التوجيه حياله ويعترب هذا األمر ناسخا لكل ما يتعارض معه من األفراد إال بعد الرفع عن ذلك أل

وكتابات العدل  هـ وعلى احملاكم٥/٢/١٣٧٦يف  ٢٩٢٤أوامر وتعليمات سابقة ومن ذلك األمر رقم 
كل فيما خيصه التقيد بذلك حرفيا وعدم االعتداد بأوامر املنح أو التنازل عن أي من األراضي 

رًا بأمر سام من الديوان وستجري املسائلة عن أي تقصري أو جتاوز خيالف احلكومية إال ما كان صاد
ولن يقبل بأي حال من األحوال اعتذار أي  هذا األمر حتت طائلة املسؤولية الوظيفية والشخصية

موظف عن تبعة التجاوز واإلمهال بتوجيه مرجعه مبا خيالف هذه التعليمات . األمر امللكي 
 ـ .ه٥/٦/١٤٢٣يف  ٣٢٥/٢رقم

) أجابت الوزارة على عدة استفسارات حول إفراغ منح أراض البلدية إذا كانت مستكملة ٢
إلجراءاا النظامية لدى البلدية بعدم املمانعة ، كما يف اإلجابة على استفسار كتابة عدل عنيزة 

 هـ .١٢/٢/١٤٢٥يف  ١٢/١٣٨٥٨/٢٥خبطاا رقم 
ية أو زراعية إال بعد اإلطالع على أمر املنح أو ) ال جيوز لكاتب العدل توثيق منحة أرض سكن٣

صورته وإقرار مندوب اجلهة وتوقيعه مع اإلشارة إىل رم أمر املنح وتاريخ يف الضبط ، ويتم حفظ وثيقة 
املنحة وصورة األمر السامي وصورة من إثبات شخصية املمنوح لدى اإلدارة مع اإلشارة إىل رقم صك 

 من الالئحة) . ٢٦قبل إيداعها احلفظ (املادة املنحة وتارخيه يف املعاملة 
) إذا ورد لكتابة العدل معامالت منح مبنية على أوامر سامية موجهة إىل صاحب السمو امللكي ٤

وزير الشئون البلدية والقروية فعلى اجلميع إجراء ما يلزم حول إصدار صكوك هذه املنح . التعميم رقم 
 هـ .٢٥/١/١٤٢٥يف  ٢٣٨٩/ت/١٣
ا كانت الصكوك صادرة من كاتب العدل بناء على إقرار مندوب اجلهة املختصة استنادا ) إذ٥ 

بالزيادة إال بعد إىل األوامر السامية ، مث يراد تعديل املساحة بزيادة فيتعني عدم إجراء التعديل 
من  ٢٨اإلطالع على نص األمر السامي الذي خيول اجلهة املختصة إجراء هذا التعديل (املادة 

 الئحة) .ال
) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي فإن صكوك ١٨٠) مع مراعاة ما ورد يف املادة (٦

أقارير الوكاالت والكفاالت والرهونات والوصايا وتغيري األمساء واملنح السكنية والتنازل عن اجلنسية 



ويدون عليها واإلرث يكتفى فيها بالضبط عن السجل وجيرى على الضبط ما جيرى على السجل ، 
 من الالئحة) . ٤٤ما يفيد ذلك وحتفظ بقسم السجالت . (املادة 

) االكتفاء بضبط أقارير املنح دون تسجيلها مع عدم احلاجة إىل اإلشهاد على ذلك . التعميم ٧
 هـ .١٩/١٠/١٤٢٠يف  ١٤٨١/ت/١٣رقم 
نح الصرحية دون سواها ) االكتفاء بتوقيع مندوب البلدية على ضبط املنح ومصادقة املمنوح يف امل٨

 هـ .١٩/١٠/١٤٢٠يف  ١٤٨١/ت/١٣من املنح . التعميم رقم 
إيقاف أوامر منح األراضي اليت تشتمل على مساحات غري حمددة مبساحة معينة وذلك بناء ) ٩

 هـ .٢١/١/١٣٩٨/ت يف ١٧/١٢على أوامر سامية . التعميم رقم 
عية للمواطنني بإقرار مندوب وزارة الزراعة إذا  ) على كتابات العدل إفراغ إقرارات املنح الزرا١٠

كانت صادرة مبوجب قرارات وزارة الزراعة ومصدقة من املقام السامي أسوة بأراضي البلديات . 
 هـ .٤/١١/١٤٠٤/ت يف ١٢/١٨٥التعميم رقم 

) صكوك املنح السامية اليت يتوىف أصحاا قبل إخراجها ويكون بعض ورثته سعوديني وأجانب ١١
/ت يف ١٢/١٦٥ل باسم الورثة سعوديني وأجانب حسب أنصبتهم من املرياث . التعميم رقم تسج

 هـ .٧/٩/١٤٠٥
) يكون تطبيق مجيع أوامر منح األراضي السكنية يف األراضي املخططة واملعدة للسكىن واخلالية ١٢

عدة للسكىن من االدعاءات وعلى اجلهات املعنية عدم تطبيق أي أمر منحة على أراض غري خمططة وم
 هـ .٧/٢/١٤٠٦/ت يف ١٢/٢٤أو عليها ادعاء . التعميم رقم 

) ال جيوز لوزارة الزراعة تطبيق أي أمر منح على أرض إال إذا كانت زراعية خمصصة للتوزيع ١٣
 هـ .٧/٢/١٤٠٦/ت يف ١٢/٢٤مبوجب نظام توزيع األراضي البور . التعميمي رقم 

ئة ومخسة وعشرين مرتا مربعا ويف حالة الزيادة تقدر م) ستما٦٢٥حتدد مساحة املنحة بـ () ١٤
القيمة الفعلية هلا وتستوىف من املمنوح على أال تتجاوز املساحة الزائدة نصف املساحة األصلية أما يف 
حالة النقص فيعطى ما بقي إذا كانت املساحة الباقية ال تقل عن ربع املساحة األصلية . وحيل هذا 

يف  ٢٤٧٩/ت/١٣هـ التعميم رقم ١٢/٧/١٤٢١يف  ١٦٨لوزراء رقم األمر حمل قرار جملس ا
 هـ .٢٩/٦/١٤٢٥

) ال مانع من إجازة منح القطع السكنية الواقعة باملخططات اليت اعتمدت قبل صدور قرار ١٥
هـ واستيفاء قيمة األمتار الزائدة بتلك القطع واليت تفوق ١٢/٧/١٤٢١يف  ١٦٨رقم جملس الوزراء 



يف  ٢٢٠٦/ت/١٣من ذلك القرار حسب قيمتها الفعلية . التعميم رقم النسبة الواردة ض
 هـ .١٣/٣/١٤٢٤

% من جمموع املساحة فإنه يسقط حق ٢٥) إذا كانت املساحة الباقية للممنوح تقل عن نسبة ١٦
% فما فوق فتعتمد البلدية بإعطائه ما بقي ٢٥صاحب الطلب أما إذا كانت املساحة الباقية تشكل 

ي املخططة واملعدة للسكن حسب التعليمات وإذا زادت مساحة األرض عن املساحة له من األراض
 هـ .٢٣/٨/١٤٠٨/ت يف ٨/١٦٤احملددة له يف أمر املنح فتستوىف منه قيمة الزيادة . التعميم رقم 

) ال داعي إلرفاق االستمارة اخلاصة مبنح ذوي الدخل احملدود مع خطاب املنح ويكتفى بقرار ١٧
 هـ .١٢/٧/١٤١٠يف  ١٠٧/ت/٨عميم رقم املنح . الت

يكتفى حبضور وكيل صاحب السمو امللكي األمري سلطان بن عبدالعزيز دون حضور ) ١٨
املوهوب يف املنح اليت تصدر من مسوه ومن أمالكه اخلاصة عند تسجيل اإلقرار حيث أن الوكيل 

 ١٥٥/ت/٨زها . التعميم رقم سيقرر أمام كاتب العدل أن املوهوب له قد استلم العني املوهوبة وحا
 هـ .١٩/١٠/١٤١٠يف 

) على كاتب العدل الطلب من اجلهات املعنية : البلدية ، الزراعة ، املالية عند توثيق ما يصدر ١٩
) بعث كروكي مصدق ميثل حدود وأطوال وجمموع املساحة الكلية ١من أوامر ومنح سامية ما يلي : (

عنية يؤكد خلو املنحة من امللكية أو أية شوائب أخرى وأن ) بعث تقرير من اجلهة امل٢للمنحة . (
توثيقها يتمشى مع األوامر والتعليمات . وبعد استكمال ما يلزم يتم التوثيق يف مواجهة وحضور 
مندوب اجلهة املعنية وتوقيعه يف الضبط على اإلجياب وصحة هذه املعلومات التعميم رقم 

الزراعة من مما ورد يف الفقرة رقم نح الصادرة من وزارة هـ وتستثىن امل٢٥/١١/١٤١٠يف  ١٦٩/ت/٨
 هـ .١٠/٦/١٤١٨يف  ١٠٦٩/ت/١٣) حسب التعميم رقم ٢(

) عدم استخدام عبارة (ذوي الدخل احملدود) يف املعامالت واملكاتبات ويتم استبداهلا بأمساء ٢٠
 هـ .٢٥/١٢/١٤١٠يف  ١٧٦/ت/٨أخرى مناسبة . التعميم رقم 

هـ حىت وإن كانت إحالتها ١٦/٦/١٤١٢د على أوامر املنح اعتبارا من تاريخ ) عدم االعتما٢١
لكاتب العدل سابقة لذلك ما مل يكن قرار التخصيص صادرا من وزير الشؤون البلدية والقروية وميكن 
لكاتب العدل إعادة ما ورد إليهم قبل هذا التأريخ ومل تفرغ بعد ، إىل اجلهات الواردة منها ليتم اختاذ 

 هـ .١٠/٩/١٤١٢يف  ١١١/ت/١٢ا يلزم بشأا نظاماً . التعميم رقم م
القروية وخماطبة كاتب العدل مباشرة إلفراغ األراضي السكنية املمنوحة ) للبلديات وامعات ٢٢

 هـ .٣/٢/١٤٢١يف  ١٥٢٤/ت/١٣ا النظامية . التعميم رقم األصحاا واملستكملة إلجراء



املمنوحة أو التعديل يف مساحتها املمنوح أو معلومات قطعة األرض  ) أي إجراء يتعلق ببيانات٢٣
وأن  بالنقص أو الزيادة فإنه يلزم أن متر بنفس اإلجراءات اليت مبوجبها التخصيص للشخص املمنوح

 هـ .٦/٣/١٤٢٣يف  ١٩٥٨/ت/١٣يصدر بقرار من صاحب الصالحية . التعميم رقم 
أمني العاصمة املقدسة وأمني منطقة املدينة املنورة ) تفويض كل من : أمني منطقة الرياض و ٢٤

وأمني املنطقة الشرقية وأمني حمافظة جده وأمني منطقة عسري وأمني منطقة جازان وأمني منطقة 
القصيم وأمني منطقة تبوك وأمني منطقة حائل وأمني منطقة جنران وأمني منطقة الباحة وأمني منطقة 

 ية كل يف حدود نطاق األشراف اإلداري هلم مبا يلي :اجلوف وأمني منطقة احلدود الشمال
املواطنني واستكمال إجراءات إفراغها وفقا أ) اعتماد قرارات ختصيص أراضي منح 

    للنظام .
إصدار قرارات تصحيح األخطاء احلاصلة يف بيانات املمنوحني مبا فيها ما كان يف ب) 

 قرارات صادرة عن الوزارة .
بة بإلغاء قرارات ختصيص املنح ( املنفذة مبوجب تعليمات املنح ج) إصدار قرارات مسب

من قبل البلديات ) اليت يتنازل عنها أصحاا ومل يصدر صكوك ا مبا فيها القرارات 
 هـ .٢/٧/١٤٢٨يف  ٣١٦١/ت/١٣الصادرة عن الوزارة . التعميم رقم 

وزوائد التنظيم وزوائد التخطيط  )  تفويض أمناء املناطق يف اململكة بصالحية بيع زوائد املنح٢٥
باملادة الثالثة من الئحة التصرف بالعقارات البلدية والتقيد بكافة اإلجراءات املنصوص عليها 

يف  ٢٧٨٤/ت/١٣املنصوص عليها ذه الالئحة فيما يتعلق بذلك . التعميم رقم 
  هـ .٢٣/١١/١٤٢٦



 ( ما يطلب إلفراغ المنح )
 أوًال : أنـواع المنــح :

 ) منح تصدر بقرار من أمني املنطقة واملنطقة واليت تسمى سابقا (منح ذوي الدخل احملدود) .١
) منح صرحية تصدر بقرار من وزير الشؤون البلدية والقروية بالنسبة لألراضي السكنية، وبقرار ٢

ومعلومات  من وزير الزراعة بالنسبة لألراضي الزراعية مبنية على أمر سام ينص فيه على اسم املمنوح
 املنحة .

والمنح الصريحة ) ثانيًا : معامالت منح البلدية والتي تسبق سابقا ( منح الدخل المحدود 
 الصادرة من البلدية ال بد أن تشتمل على :

 ) خطاب من البلدية أو األمانة موجه لكتابة العدل إلاء إجراءات إفراغ املنحة .١
 ) أمر املنح أو صورة منه .٢
 مصدق ميثل حدود وأطوال وجمموع املساحة الكلية للمنحة .) كروكي ٣
تقرير من اجلهة املعنية يؤكد خلو املنحة من امللكية أو أية شوائب أخرى وأن توثيقها يتمشى ) ٤

 مر والتعليمات .امع األو 
 ثالثاً : معامالت المنح الصريحة الصادرة من الزراعة ال بد أن تشتمل على : 

 موجه لكتابة العدل إلاء إجراءات إفراغ املنحة . ) خطاب من الزراعة١
 ) أمر املنح أو صورة منه .٢
 ) كروكي مصدق ميثل حدود وأطوال وجمموع املساحة الكلية للمنحة .٣



 ( إجراءات إفراغ المنـــح )
 

وظ ) بعد ورود املعاملة واكتمال إجراءاا ومطابقتها للمخطط والبيان املرفق باملعاملة أو احملف١
واالطالع على أمر املنح أو صورته تضبط وتسجل املنح السكنية يف ضبط واحد أي أنه باإلدارة 

ضبط وسجل يف آن واحد أما املنح الزراعية فتضبط بضبط خاص باملنح الزراعية وتسجل بالسجالت  
 كما يف الصورة املرفقة .

 ) حضور مندوب اجلهة وإقراره باملنح والتوقيع .٢
 وح ومصادقته يف املنح الصرحية دون سواها من املنح .) حضور املمن٣
 اإلشارة إىل رقم املنح وتارخيه يف الضبط .) ٤
 ) عدم احلاجة إىل اإلشهــاد .٥
) يذكر بالضبط رقم وتاريخ أمر حتصيل قيمة األمتار الزائدة الصادرة من مؤسسة النقد السعودي ٦

 دة للممنوح .للمنح اليت ا أمتار زائدة عن األمتار احملدو 
ويكتفى فيها ) يتم نسخ صك للمنحة من واقع الضبط دون تسجيله بالنسبة للمنح السكنية ٧

بالضبط عن السجل وجيرى على الضبط ما جيرى على السجل ، ويدون عليها ما يفيد ذلك وحتفظ 
 بقسم السجالت ، وأما املنح الزراعية فتنسخ من واقع ضبطها مث تسجل بقسم السجالت .

 يسلم الصك لصاحبه .) ٨
) يتم حفظ وثيقة املنحة وصورة األمر السامي وصورة من إثبات شخصية املمنوح لدى اإلدارة ٩

  مع اإلشارة إىل رقم صك املنحة وتارخيه يف املعاملة قبل إيداعها .
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 التعليمات الواردة في الرهن 
يتعلق بعقار مما هو خارج عن اختصاصه املكاين  ليس لكاتب العدل توثيق عقد أو إقرار )١

 من الالئحة) . ٥.(املادة 
ال جيوز للدوائر الشرعية من حماكم وكتاب عدل توثيق رهونات البنوك التجارية اليت تأخذ عليها  )٢

هذه البنوك فائدة من املقرتض بنسبة معينة حيث حتقق لدى الس األعلى للقضاء ألا 
 هـ .٢٧/١٢/١٤٠١/ت يف ٢٠٦/١٢م رقم قروض ربوية . التعمي

اختصاص كتابة العدل األوىل بالكفالة احلجزية املتعلقة برهن عقار يف حدود الوالية املكانية هلا  )٣
 هـ .١٧/٠٥/١٤٢٣يف  ١٩٩٥/ت/١٣. التعميم رقم 

إجازة توثيق إقرار بعض املواطنني برهن عقاره مقابل قيمة سيارة ؛ ألن الرهن من املعامالت  )٤
زة شرعا وتوثيق ذلك لدى الدوائر الشرعية سائغ نظاما ما مل يرتتب على ذلك حمظور اجلائ

 هـ .٠٢/١١/١٤٢٠يف  ١٤٨٩/ت/١٣شرعي . التعميم رقم 

جواز الزيادة يف دين الرهن إذا كان املرن واحدا ورضي بذلك إذ ال حمظور فيها وإمنا هي توثقه  )٥
وهو الذي ترجحه اهليئة القضائية . التعميم رقم  للدين األخري بالرهن كما توثق به الدين األول

 هـ .٠٧/٠١/١٣٩٥/ت يف ١/١٢

إذا كان اإلقرار بالرهن لكامل ما يف صك امللكية فيكتفى بضبط اإلقرار اجلديد والتهميش   )٦
على صك امللكية وعلى سجله مبضمون ما مت ضبطه والتوقيع عليه من قبل كاتب الضبط 

أن تكون صيغة الشرح ( لقد جرى رهن ما يف هذا الصك  واملسجل وكاتب العدل ويستحسن
لدى ....... وذلك حسب ما هو مدون برقم وصحيفة من اجللد رقم لضبط اإلقرارات عام 

 هـ .٢٣/١١/١٣٩٦/ت يف ٢١٢/١٢ومهش مبوجبه على سجله . التعميم رقم 

قرتضني بدال من االكتفاء بالطلب الكتايب من قبل صندوق التنمية العقارية لرهن عقارات امل )٧
 هـ .٢٧/٠٤/١٣٩٥/ت يف ٩٥/١٢حضور املندوب . التعميم رقم 

صندوق التنمية العقارية هو االسم الصحيح للصندوق وليس صندوق التنمية العقاري .   )٨
 هـ .٠٧/١٠/١٣٩٥/ت يف ١٩٨/١٢التعميم رقم 

مبان وحنوها للناظر االقرتاض من صندوق التنمية العقارية ورهن ما أقيم على أرض الوقف من  )٩
وذلك بعد أن يكتب كاتب العدل للقاضي للتحقق من الغبطة واملصلحة وإذنه بذلك وهو غري 
خاضع للتمييز وُيصدر القاضي خطابا إىل كاتب العدل لتسجيل إقرار الناظر برهن املباين 

 ٢٥٠من املادة  ١٠و٩وحنوها اليت ستقام على أرض الوقف لصندوق التنمية العقارية الفقرتني 



من نظام املرافعات . والعمل اجلاري لدى احملاكم وكتابات العدل على إحلاق عقار القصار 
 عند الرهن بنفس إجراءات الرهن للوقف املذكور أعاله .

/ت ٢١٧وجوب كون األرض املرهونة ملكا للمقرتض مبوجب صك شرعي . التعميم رقم  )١٠
 هـ .٢٤/١٢/١٣٩٦يف 

ملصــانع واملبــاين املقامــة يف املنــاطق الصــناعية التابعــة للــوزارة عــدم ممانعــة وزارة الصــناعة يف رهــن ا )١١
 هـ.٥/١٠/١٣٩٨/ت يف ١٨٥/١٢لصاحل صندوق التنمية العقارية . التعميم رقم 

فيما خيص صندوق التنمية الصناعية ورهن مصانع املقرتضني وأعيان املصانع من آالت  )١٢
ة أن الرهن ال يصح إال إذا كانت ومعدات وحنوها قرر الس األعلى للقضاء يئته الدائم

األعيان املرهونة معلومة للراهن واملرن وتصادق الطرفان على أا موجودة ومملوكة للراهن حال 
الرهن أو كان مؤذونا له من مالكها شرعا برهنها وعلى كتاب العدل أن يوثقوا الرهن وأن 

بة العدل وكاتب العدل إذا توافرت لديه خيتموا على البيان املوضحة به األعيان املرهونة خبتم كتا
 هـ .٠٢/٠٦/١٣٩٨/ت يف  ٩٩/١٢هذه الشروط . التعميم رقم 

معاملة شركة أرامكو يف إجراءات قروضها ملوظفيها ورهونام يف التوثيق مبا يعامل به  )١٣
/ت يف ١٢/١٧٠صندوق التنمية العقارية يف قروضه للمواطنني . التعميم رقم 

 هـ .١٣/٠٩/١٤٠٥

ميثل شركة أرامكو يف طلب توثيق الرهونات وفك الرهن والتوقيع على ذلك هو  الذي )١٤
/ت ١٢/٦٨مديرها العام يف اململكه أو نائبه كمدير مكتب الشركة يف منطقته .التعميم رقم 

 هـ .٠٢/٠٤/١٤٠٦يف 

يقوم مدير عام البنك الزراعي بإبالغ كتابات العدل بأمساء املسئولني املخولني بإجراء فك  )١٥
 هـ .٠١/٠٦/١٤٠٦/ت يف ١٢/١٠٤رهن . التعميم رقم ال

اعتماد نقل امللكية وما أقيم عليها من بناء ملكية املقرتض  من صندوق التنمية العقارية إىل  )١٦
ملكية املشرتي مع بقاء الرهن ساري املفعول يف حق املشرتي حللوله حمل املقرتض والتزامه 

خبطاب يوجه لكتاب العدل باملوافقة على جبميع شروط القرض بعد ورود موافقة الصندوق 
إجراء النقل واإلفراغ مع إبقاء الرهن والتزام املشرتي بتسديد رصيد القرض الذي يوضح هلم يف 

/ت يف ١٢/١٢٢هـ والتعميم رقم ٢٧/٠٦/١٤٠٧/ت يف ١٢/١١٧اخلطاب . التعميم رقم 
 هـ .٠٤/٠٧/١٤٠٧



نها مقابل القروض السكنية املمنوحة إجراء رهن العقارات اليت تطلب شركة االتصاالت ره )١٧
ملوظفيها وأن صاحب الصالحية هو رئيس شركة االتصاالت السعودية أو من ينيبه . التعميم 

 هـ .١٨/٠٧/١٤٢٦يف  ٢٧٠١/ت/١٣رقم 

قبول توقيع مدراء فروع صندوق التنمية العقارية على خطابات طلب توثيق الرهن على  )١٨
 ٢٠٩٣/ت/١٣ى منح أصحاا لبنائها . التعميم رقم صكوك األراضي اليت وافق الصندوق عل

 هـ .١٠/١٠/١٤٢٣يف 

االكتفاء يف حال اإلقرار بالرهن بإقرار الراهن مبوجب بطاقته الشخصية دون احلاجة إىل  )١٩
 ٢٠٩٣/ت/١٣معرفني أو إشهاد وذلك يف الرهون اخلاصة بالصناديق احلكومية . التعميم رقم 

 هـ .١٠/١٠/١٤٢٣يف 

ل كافة احلقوق واالمتيازات املتعلقة بشركة الزيت العربية لشركة أرامكو اخلليج اعتماد انتقا )٢٠
احملدودة مبا يف ذلك رهن وفك الصكوك ملوظفي الشركة ممن تنطبق عليهم الشروط . التعميم 

 هـ . ١٧/٠٤/١٤٢٤يف  ٢٢٢٩/ت/١٣رقم 

دولة بالكامل قد أقر إن شركة التعدين العربية السعودية (معادن) وهي شركة مسامهة متلكها ال )٢١
جملس إدارا برناجما لتملك املساكن للموظفني السعوديني مبوجب قروض فيكمل الالزم بشأن 

 هـ.٠١/٠٦/١٤٢٣يف  ٢٠٠٤/ت/١٣رهن العقارات لصاحل الشركة. التعميم رقم 

ال مانع من فك الرهن شريطة أن يرسل اخلطاب بصفة رمسية وأن ال يعتمد على كتاب يرد  )٢٢
كم أو كاتب العدل مناولة وإذا حصل شك أو التباس يف صحة اخلطاب فإن على إىل احملا 

/ت يف ١٨٢/١٢القاضي أو كاتب العدل االستفسار من اجلهة املعنية بذلك . التعميم رقم 
 هـ . ١٢/١١/١٤٠٣

جواز نقل العقار املرهون لصندوق التنمية العقارية من ملكية املقرتض إىل ملكية املشرتي بعد  )٢٣
طاب باملوافقة على نقل ملكية األرض وما أقيم عليها للمشرتي مع  بقاء الرهن ساري ورود خ

املفعول يف حق املشرتي والتزامه جبميع شروط القرض وبدون ذلك فإن على كاتب العدل 
/ت يف ١٢/١١٧االمتناع عن إجراء يكون الصندوق طرفا فيه . التعميم رقم 

 ما يف الصيغة املقرتحة املرفقة ) .هـ ( وتكون طريقة اإلفراغ ك٢٧/٠٦/١٤٠٧

إن املؤسسة العامة للتقاعد تعتزم تنفيذ لربنامج لتمويل موظفي الدولة مدنيني وعسكريني  )٢٤
وشرحية من املتقاعدين لشراء مساكن وفق نظام املراحبة اإلسالمية على أن تتم عملية البيع 

 واإلفراغ والرهن على النحو التايل : 



إجراء عقد البيع واإلفراغ من مالك العقار إىل املؤسسة العامة أن يقوم كاتب العدل ب ) أ
للتقاعد وذلك حبضور من ميثلها أصالة أو مبوجب وكالة سارية املفعول ومستكملة 

 اإلجراءات الشرعية والنظامية .
أن يقوم كاتب العدل بإجراء عقد البيع واإلفراغ من املؤسسة العامة للتقاعد إىل   ) ب

 التمويل املذكور . املستفيد من برنامج

أن يقوم كاتب العدل بإجراء رهن العقار لصاحل املؤسسة العامة للتقاعد وفق ما أجراه   ) ت
 هـ .٠٢/١٢/١٤٢٨يف  ٣٢٨٣/ت/١٣من عقد البيع واإلفراغ . التعميم رقم 



 إجراءات الرهن
 ورود خطاب من اجلهة املرهون هلا أو حضور املقرض يف الرهون الشخصية . )١
 .حضور الراهن  )٢

 إحضار أصل صك امللكية املراد رهنه . )٣

 االستفسار عن سجل الصك . )٤

 حضور شاهدين يف الرهون الشخصية . )٥

يضبط اإلقرار بالنسبة للصناديق احلكومية بضبط الرهن كما يف صورة ضبط الرهن املرفق وأما  )٦
 الرهون الشخصية فتضبط بضبط األقارير بالصيغة املقرتحة املرفقة .

 من قبل الراهن وكاتب الضبط واملسجل وكاتب العدل .يتم التوقيع عليه  )٧

مث يشرح على الصك وعلى سجله مبضمون ما مت ضبطه ويستحسن أن تكون صيغة الشرح  )٨
(لقد جرى رهن ما يف هذا الصك لـ ......... مقابل قرض قدره ............ وذلك حسب 

جللد رقم ............... ا ما هو مدون برقم ............ وصحيفة ................. من
 . ( 

 



 المخولين بالرهن وفكه لدى الصناديق الحكومية وبعض الشركات
 ) صندوق التنمية العقارية :١

 أ) الرهن :         
قبول توقيع مدراء فروع صندوق التنمية العقارية على خطابات طلب توثيق الرهن على صكوك 

يف  ٢٠٩٣/ت/١٣ا لبنائها . التعميم رقم األراضي اليت وافق الصندوق على منح أصحا
 هـ .١٠/١٠/١٤٢٣

 ب) فك الرهن :       
حممد بن وصل اهللا احلريب صالحية الرهن وفك الرهن واملبايعات  ) مت ختويل سعادة املهندس١       

 هـ .٢٧/٧/١٤١٩يف  ١٢٣٥/ت/١٣(مرفق منوذج توقيعه) . التعميم رقم 
داحملسن الصيخان صالحية الرهن وفك الرهن واملبايعات (مرفق ) مت منح األستاذ / حممد بن عب٢

 .هـ ٢٦/٦/١٤٢٧يف  ٢٩١٠/ت/١٣منوذج توقيعه) . التعميم رقم 
مت ختويل كل من األستاذ / أمحد بن عبداهللا بن فضل الدعفس واألستاذ / حممد بن سامل بن ) ٣

وقيعه) . التعميم رقم مبارك النجيم صالحية الرهن وفك الرهن واملبايعات (مرفق منوذج ت
 هـ .٧/٧/١٤٣٠يف  ٣٦٩٤/ت/١٣

 ) صندوق التنمية الزراعي :٢
يقوم مدير عام البنك الزراعي بإبالغ كتابات العدل بأمساء املسؤولني املخولني بإجراء فك الرهن . 

يطلب كتاب العدل أمساء ومناذج تواقيع املخولني كل  هـ .١/٦/١٤٠٦/ت يف ١٢/١٠٤التعميم رقم 
 ته .يف جه

 ) صندوق التنمية الصناعية :٣
مت تفويض كل من حممد بن سامل الدبيب وصاحل علي العذل وعلي بن عبداهللا العايد ود. عثمان 
بن عثمان احلقيل وحممد بن عبداملنعم محوده وعلي بن حسني الشريف بإجراء الرهون وفكها لصاحل 

غرية واملتوسطة (مرفقة مناذج توقيعهم ) القروض اليت يقدمها الصندوق وبرنامج كفالة املنشآت الص
 هـ .٨/٥/١٤٣٠يف  ٣٦٢٦/ت/١٣التعميم رقم

 ) المؤسسة العامة للتقاعد :٤
قرر جملس إدارة املؤسسة العامة للتقاعد منح معايل حمافظ املؤسسة العامة للتقاعد الصالحيات 

 هـ . ٢٤/٧/١٤٢٨يف  ١/١٩٧الالزمة لربنامج مساكن وتوكيل الغري على ذلك بالقرار رقم 



 هـ .٢/١٢/١٤٢٨يف  ٣٢٨٣/ت/١٣التعميم رقم 
 ) شركة أرامكو ألعمال الخليج :٥

الذي ميثل شركة أرامكو يف طلب توثيق الرهونات وفك الرهن والتوقيع على ذلك هو مديرها ) ١ 
هـ ٢/٤/١٤٠٦/ت يف ١٢/٦٨العام يف اململكة أو نائبه كمدير مكتب الشركة يف منطقته.التعميم رقم 

. 
توكيل املوظفني املوضحة أمساؤهم ومناذج توقيعام وفق البيانات املرفقة كأشخاص معتمدين ) ٢

لتمثيل الشركة لدى احملاكم وكتابات العدل إلاء كافة اإلجراءات املتعلقة بالبيوت واألراضي والتوقيع 
يف  ٣٤٤٦//ت١٣على مجيع طلبات التوثيق والرهونات وفكها لصاحل الشركة . التعميم رقم 

 هـ .١/٨/١٤٢٩
 ) شركة مصفـاة الزيوت بجدة :٦

اعتماد توقيع كل من نواف بن سعود آل سعود واألستاذ زياد بن حممد اخلربوش على املعامالت 
اخلاصة برهن املساكن وفك الرهن لصاحل شركة مصفاة الزيوت جبدة التابعة لشركة أرامكو ولكن هلا 

 هـ (مرفق منوذج توقيعهما) .٣/١١/١٤٢٩يف  ٣٤٩٢/ت/١٣م استقالليتها الكاملة . التعميم رق
 ) عمليات الخفجي المشـتركة :٧

اعتماد توقيع املوظفني محد مكراد املكراد وحممد بن ناصر الغامدي وعبدالكرمي بن علي الفايز يف 
قم الرهن وفكه عن اإلدارة التنفيذية لعمليات اخلفجي املشرتكة (مرق مناذج تواقيعهم) التعميم ر 

 .هـ ٢٤/٣/١٤٢٤يف  ٢٢١١/ت/١٣
 ) شركة االتصــاالت السعودية :٨

) شركة االتصاالت السعودية أقرت مؤخرًا برناجما ملنح موظفيها قروضا سكنية وفق الشروط اليت ١
حددا الشركة هلذا الغرض فيعتمد إكمال إجراءات رهن العقارات اليت تطلب الشركة رهنها للغرض 

يف  ٢٧٠١/ت/١٣صالحية هو رئيس الشركة أو من ينيبه . التعميم رقم املذكور وأن صاحب ال
 هـ .١٨/٧/١٤٢٦

) إن رئيس شركة االتصاالت السعودية قد فوض يف إكمال إجراءات رهن وفك الرهن للعقارات ٢
اخلاصة بشركة االتصاالت السعودية اآلتية أمساؤهم : سعيد بن حممد الشهراين ، وحممد بن فهد الفهيد 

اهللا بن علي القحطاين ، وعبداهللا بن حممد العتييب ، وحممد بن صاحل احلرشين ، وعبدالرمحن بن ، وعبد
هـ.٢٣/٩/١٤٢٦يف  ٢٧٤٩/ت/١٣عبداهللا القحطاين (مرفق مناذج تواقيعهم) . التعميم رقم 
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 التعليمات الواردة في قسمة التراضي
قسمة الرتاضي سواء كانت األرض زراعية أو سكنية موروثة أو غري موروثة من اختصاص   توثيق )١

كاتب العدل ؛ ألن هذا من اإلقرارات الداخلة يف اختصاصهم مع مالحظة أوراق التملك  
كوا صاحلة لالعتماد عليها يف التوثيق ، وإذا كان يف الورثة قصار أو أشخاص غري جائزي 

نزاع بني مستحقي العقار أو فيه حصة وقف أو وصية فإن إثبات التصرف أو كان هناك 
 هـ .٢٣/٠١/١٤١٢يف  ١٤/ت/٨القسمة من اختصاص احملاكم . التعميم رقم 

اختصاص كتابة العدل األوىل بتوثيق التنازل عن احلصص اإلرثية املشاعة يف العقارات وقسمة  )٢
كان ذلك بعوض أم بغري عوض الرتاضي سواء داخل الوالية املكانية أم خارجها وسواء أ

ويصدر كاتب العدل صكا بذلك ويهمش مبا أجراه على صك امللكية مث يبعثه إىل مصدره 
 هـ ..١٧/٠٥/١٤٢٣يف  ١٩٩٥/ت/١٣للتهميش على سجله . التعميم رقم 

ليس لكاتب العدل توثيق عقد أو إقرار يتعلق بعقار مما هو خارج عن اختصاصه املكاين ، ما  )٣
بالوصية بعقار ( جرى نقل االختصاص للمحاكم ) وقسمة الرتاضي وتوثيق عقود عدا اإلقرار 

الشركات املشتملة أعياا على عقارات وما يراه وزير العدل مستقبال ، وإذا فعل فال اعتبار 
لعمله ويكون مسؤوال عن ذلك ، وعلى من عرض عليه إجراء مت ذه الصورة رفعه إىل وزارة 

 شخصية املتقدم . املادة اخلامسة من الئحة كتاب العدل .العدل مع صورة إثبات 

 اإلجراءات المطلوبة إلجراء قسمة التراضي :
 حضور الشركاء يف العقارات باألصالة أو بالوكالة . )١
 إذا كان الشركاء ورثة فيتم إحضار صك حصر الورثة . )٢

 يتم االستفسار عن صكوك التملك من مصدرها . )٣

ة عن سريان مفعول صكوك التملك جيري ضبط القسمة كما يف بعد ورود اإلجابات واإلفاد )٤
 الصيغة املقرتحة .



 نموذج قسمة تراضي

احلمد هللا وحده والصالة والسالم على من ال نيب بعده وبعد فبناء على االستدعاء املقيد برقم 
 ........ يف .......... لدي أنا .............. كاتب عدل ............ فقد حضر كل من

........................... وهؤالء هم عموم ورثة .................. حسب صك حصر 
الورثة الصادر من .......... برقم ........... يف .............. وقرروا قائلني إن من اجلاري يف 

. برقم ملكنا وحتت تصرفنا العقار الواقع بـ ............. اململوك بالصك الصادر من ...........
.................يف .............. والعقار الواقع بـ ............. اململوك بالصك الصادر من 
............ برقم .................يف .............. والعقار الواقع بـ ............. اململوك 

... العائدة لنا باإلرث بالصك الصادر من ............ برقم .................يف ...........
من مورثنا ................................وقد اتفقنا على قسمتها فيما بيننا قسمة تراضي بعد 
علم كل واحد منا حبدود وأطوال ومساحة هذه األمالك علما ينايف اجلهالة فاختصصت أنا 

صادر من ......... برقم ................ بالعقار الواقع بـ ............ اململوك بالصك ال
..........يف .............. واختصصت أنا ................ بالعقار الواقع بـ ............ 
اململوك بالصك الصادر من ......... برقم ..........يف ..............  واختصصت أنا 

ادر من ......... برقم ................ بالعقار الواقع بـ ............ اململوك بالصك الص
..........يف .............. وقد حاز وقبض كل واحد منا ما اختص به مما ذكر بعالية حبدوده 
وأطواله هذا ما قرره املذكورون وصادق بعضهم بعضا وذلك حبضور شهادة كل من 
ا .................................. وقد جرى االستفسار عن سجالت الصكوك من مصادره

فوردت اإلجابة للصك رقم ......... يف ................من ........برقم ............... يف 
...................... مبطابقته لسجله وسريان مفعوله وعليه جرى التصديق لالعتماد حتريرا يف 

 ............ وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد .
همش مبا أجراه على صكوك امللكية مث يبعثها إىل ) مث يصدر كاتب العدل صكا بذلك وي٥

 مصدرها للتهميش على سجالا . 
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 التعليمات الواردة في التصرف بعقارات القاصر
) ال بد من استئذان احلاكم الشرعي فيما يتعلق بالقاصر وحنوه عند توثيق العقود إذا كان القاصر ١

 هـ .٢٤/١٢/١٤٢١يف  ١٦٩١/ت/١٣رقم  طرفا فيها . التعميم
) يكون إفراغ كامل العقار املشرتك بني قصار وبالغني أو حصة وقف لدى احلاكم الشرعي الذي ٢

أذن ببيع حصة القاصر أو الوقف أو من يكون خلفا له يف احملكمة مع اإلشارة إىل السبب الداعي 
/ت يف ٨/٣٥ي . التعميم رقم إلجراء اإلفراغ بالنسبة للبالغني من قبل احلاكم الشرع

 هـ .٩/٣/١٤١٠
) اإلذن يف بيع عقار الوقف أوشرائه يكون لدى احملكمة اليت يف بلد العقار ، بعد حتقق الغبطة ٣

واملصلحة من أهل اخلربة والذي يتوىل اإلفراغ يف البيع والشراء يف الوقف هو القاضي الذي  صدر 
ن بالبيع من حمكمة التمييز وكذلك العقار املشرتك عنه اإلذن أو خلفه ، وذلك بعد تصديق اإلذ

 ٤و  ٣بني وقف وغريه يكون إفراغه لدى القاضي الذي أذن ببيع حصة الوقف أو خلفه . الفقرة 
من نظام املرافعات الشرعية . ويلحق عقار القصار عند البيع بنفس إجراءات  ٢٥٠من املادة  ٥و 

 هـ .٢٠/٤/١٣٩٩/ت يف ٦٧/١بيع األوقاف . التعميم رقم 
) عند النظر يف إفراغ ما يتعلق بعقارات األوقاف والقصار اليت يتم نزعها للمصلحة العامة فإنه ٤

يتعني قبل ذلك معرفة قيمة التعويض إذا كان عقارا أو ما يف حكمه وهذا من اختصاص احملكمة ملا 
ن أعمال احملاكم . التعميم يلزم من معرفة الغبطة يف ذلك ومدى معرفة قيمة العقار البديل مما هو م

 هـ .٩/٨/١٤٢٨يف  ٣١٩٥/ت/١٣رقم 
) فيما عدا احلاالت اليت يكون فيها الويل على القاصر هو األب أو كون البائع مقرا بالبيع وقبض ٥

الثمن يف حياة املشرتي ، أو كون العقار هبة للقاصر فليس لكاتب العدل توثيق عقد بيع أو عقد 
أو ما يف معناها يف حق الغائب واحملجور عليه والقاصر ومن هو عاجز عن  شركة أو شراء أو مناقلة

 من الالئحة . ٣٨النطق والكتابة ولغة اإلشارة وفاقد األهلية بل مرد ذلك إىل احملكمة . املادة 
) إذا كان الويل على القاصر األب فإنه ال حيتاج إىل مراجعة القاضي يف البيع أو الشراء بل ٦

اه مصلحة وال يتعرض له بشيء إال فيما لو ظهر عليه ما يوجب منعه من التصرف يتصرف مبا ير 
هـ ويلحق بذلك إذا كان القاصر قاصرا ٢٢/٩/١٣٩٨/ت يف ١٧٨/١٢فإنه مينع . التعميم رقم 

 هـ .٢٨/١٠/١٤٢٧يف  ٢٩٩٥/ت/١٣عقليا . التعميم رقم 
من إثبات صدور البيع من املتويف لدى ) إذا تويف بائع العقار قبل إفراغه ويف ورثته قاصر فال بد ٧

هـ وإذا تويف ٢٨/٢/١٣٩٨يف  ٦٣احملكمة الشرعية كما يف قرار الس األعلى للقضاء رقم 



مشرتي العقار قبل اإلفراغ والبائع معرتف فالذي يتوىل اإلفراغ هو كاتب العدل بعد حضور الورثة 
هـ . ٩/٥/١٤٠٦يف  ١٠٧/٤/٣٣رقم أو من ميثلهم شرعا كما يف قرار الس األعلى للقضاء 

 هـ .٢١/٨/١٤١٠يف  ١٣٤/ت/٨التعميم رقم 
) للناظر االقرتاض من صندوق التنمية العقارية ورهن ما أقيم على أرض الوقف من مبان وحنوها ٨

وذلك بعد حتقق القاضي من الغبطة واملصلحة وإذنه بذلك وهو غري خاضع للتمييز ويصدر 
دل لتسجيل إقرار الناظر برهن املباين وحنوها اليت ستقام على أرض القاضي خطابا إىل كاتب الع

من نظام املرافعات . ويعامل  ٢٥٠من املادة  ١٠و  ٩الوقف لصندوق التنمية العقارية . الفقرتني 
/ت ٦٥/١٢عقار القصار عند الرهن بنفس إجراءات الرهن للوقف املذكورة أعاله . التعميم رقم 

 هـ .٣٠/٤/١٤٠٣يف 
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 التعليمات الخاصة بالصبرة والحكر واإلجارة
الصربة عقد تأجري أو حكر طويل األمد بني طرفني مها (ُكصرب) مالك األرض و ( متصرب) 
املستأجر له حق االنتفاع باألرض املصربة هو و ورثته من بعده حسب تسلسلهم طيلة املدة 

الستفادة من الناتج دون املساس باألصل الذي سيعود إىل أصحابه ويتصرفون كما يتصرف املالك ل
 بعد اية العمدة .

) أن بيع األراضي احملكرة مدة غري معلومة يعترب بيعا لرقبة األرض ال إجارة وأن األرض املبيعة ١
ف ذه الصفة تعترب ملكا ملن اشرتاها أرضا وبناء وأن له التصرف بالبيع واهلبة يتصرف فيها تصر 

يف  ١٦٠املالك يف أمالكهم وليس للمالك السابقني إال الصربة فقط . قرار اهليئة القضائية رقم 
 هـ .٢٩/٦/١٣٩١
) ضمانا لسالمة األداء و وحدة اإلجراء بشأن توثيق عقود اإلجيارات لألراضي الزراعية فتضبط ٢

ني املتعاقدين وما للبنك هذه العقود يف دفاتر ضبط مفتوحة لتستوعب مجيع الشروط املتفق عليها ب
الزراعي من عالقة أو شروط إن وجد شيء من ذلك وكذا وصف العني املؤجرة وصفا دقيقا وما 
عليها من منشئات ومعدات وبعد االنتهاء من الضبط خيرج بذلك صك يتم تسجيله مث يهمش 

أكد من على صك وسجل ملكية األرض مبا مت من عقد إجيار عليها على أن يسبق ذلك كله الت
 ٩٧/ت/٨ملكية األرض للمؤجر مبوجب صك مستكمل لإلجراءات وساري املفعول. التعميم رقم 

 هـ .١٨/٩/١٤١١يف 
) يسمح ملواطين دول جملس التعاون من األشخاص الطبيعيني واالعتباريني باستئجار األراضي ٣

رسة األنشطة فيها مع حرية واالنتفاع ا يف أية دولة عضو يف املشاريع االقتصادية املسموح هلم مبما
التصرف يف هذا احلق بالبيع والرهن وفقا ملا تقضي به قوانني الدولة . املادة الثامنة من نظام متلك 

 مواطين دول جملس التعاون اخلليجي .
) ال جيوز لغري السعودي بأي طريق غري املرياث اكتساب حق امللكية أو حق االرتفاق أو ٤

داخل حدود مدينيت مكة املكرمة واملدينة املنورة ، ويستثىن  من ذلك  االنتفاع على عقار واقع
اكتساب حق امللكية إذا اقرتن ا وقف العقار اململوك طبقا للقواعد الشرعية على جهة كعينة 
سعودية وبشرط أن ينص يف الوقف على أن يكون للمجلس األعلى لألوقاف حق النظارة على 

السعودي من املسلمني استئجار العقار داخل حدود مدينيت مكة  املوقوف ، على أنه جيوز لغري
املكرمة واملدينة املنورة ملدة ال تزيد على سنتني قابلة للتجديد ملدة أو مدد مماثلة . املادة اخلامسة 

 من نظام متلك غري السعوديني للعقار واستثماره .
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 ي نزع الملكية للمصلحة العامةالتعليمات الواردة ف
) عند النظر يف إفراغ ما يتعلق بعقارات األوقاف والقصار اليت يتم نزعها للمصلحة العامة فإنه ١

يتعني قبل ذلك معرفة قيمة التعويض إذا كان عقارا او ما يف حكمه وهذا من اختصاص احملكمة ملا 
ر البديل مما هو من أعمال احملاكم . التعميم يلزم من معرفة الغبطة يف ذلك ومدى معرفة قيمة العقا

 هـ .٩/٨/١٤٢٨يف  ٣١٩٥/ت/١٣رقم 
) يصدر قرار باملوافقة بالبدء يف إجراءات نزع امللكية للمنفعة العامة من الوزير املختص أو رئيس ٢

ق املصلحة احلكومية أو جملس إدارة اجلهاز ذي الشخصية املعنوية العامة أو من ينيبوم على أن يرف
بالقرار نسخة من خمطط املشروع املقرتح نزع امللكية ألجل تنفيذه وتبلغ البلديات وكتابة العدل 

من املادة اخلامسة من نظام نزع ملكية العقارات  ١واجلهات املختصة األخرى بذلك . الفقرة 
يف  ٢٢١٨/ت/١٣للمنفعة العامة ووضع اليد املؤقت على العقار املبلغ بالتعميم رقم 

 هـ .٤/٤/١٤٢٤
) تطبق أحكام نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة على العقارات اليت حتتاج إليها الشركات ٣

اليت تتوىل إدارة أحد املرافق العامة لتنفيذ مشروعاا كالكهرباء وشبكات املياه واهلاتف والغاز 
ذي يتفق وطبيعة عمل والصرف الصحي واخلطوط احلديدية والطرق العامة وحنوها وذلك بالقدر ال

هذه الشركات على أن يصدر قرار نزع امللكية وفقا للنظام من الوزير املشرف على املرفق العام وأن 
من املرسوم امللكي رقم م /  ٣تدفع الشركة اليت تدير املرفق التعويضات املرتتبة على ذلك . الفقرة 

 هـ .٤/٤/١٤٢٤يف  ٢٢١٨/ت/ ١٣هـ املبلغ بالتعميم رقم ١١/٣/١٤٢٤يف  ١٥
) جيوز أن يكون التعويض عن العقار املنزوعة ملكيته للمنفعة العامة أو جزء منه أرضا إذا رضي ٤

 املالك بذلك . املادة الثالثة عشرة من نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة . 
ل لالنتفاع ) إذا استغنت اجلهة صاحبة املشروع عن كامل عقار سبق نزع ملكيته أو جزء منه قاب٥

به حسب التعليمات الفنية املطبقة يف املنطقة وال ميكن ختصيصه ملشروع آخر ذي نفع عام فيحق 
ملن نزعت امللكية منه أو ورثته اسرتداده لقاء إعادة التعويض املدفوع . املادة التاسعة عشرة من 

 نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة .



 لكية .المطلوب في معامالت نزع الم •

 ) قرار صاحب الصالحية بنزع العقار .١
 ) شيك ميثل قيمة التعويض عن العقار املنزوع .٢
 ) حضور املالك مصطحبا صك امللكية مكتمل اإلجراءات الشرعية والنظامية .٣
 ) حضور مندوب عن اجلهة املنزوع هلا .٤
 ) يضبط اإلقرار كما يف الصيغة املقرتحة املرفقة :٥

دي أنا ............... كاتب عدل .............. حضر / .............. وقرر ( احلمد هللا ل
بطوعه واختياره وهو يف حالة معتربة شرعا قائال إن من اجلاري يف ملكي وحتت تصريف األرض الواقعة بـ 
.......... اللمملوكة يل مبوجب الصك الصادر من ........ برقم ....... يف .......... وقد 

عتها .............. لصاحل مشروع .............. حدود وأطوال ومساحة العقار املنزوع بناء اقتط
خطاب .... يف ......... كما يلي ...................... مقابل تعويض وقدره (    )  استلمته 

لسعودي مبوجب الشيك رقم ............ يف .............. املسحوب من مؤسسة النقد العريب ا
وسلمت اجلزء املنزوع لـ ...... الذي ميثلها مندوا احلاضر معي بالس / .............. سعودي 
بالسجل املدين رقم ............. حسب خطاب ............. كما أقر ............. مندوب 

ملذكور بعاليه وأن هذا ............... بنزع العقار املذكور بعاليه من قبل ............. بالتعويض ا
العقار من ضمن العقارات املوافق على نزعها بقرار معايل وزير ............ رقم .............. يف 
............ لصاحل مشروع ............. ومت استالم اجلزء املنزوع حبدوده وأطواله ومساحته قبض 

وتوقيعهم جرى التصديق على ذلك يف اليوم  مثله خاليا من الشواغل وبعد ضبطه وقراءته على اجلميع
هـ العتماده وصلى اهللا على نبينا حممد وآله وصحبه ١٤.......... من الشهر .......... لعام    

 وسلم .
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 التعليمات الخاصة بالتعديل و اإلضافة
ب اجلهة املختصة استنادا إىل ) إذا كانت الصكوك صادرة من كاتب العدل بناء على إقرار مندو ١

األوامر السامية ، مث يراد تعديل املساحة بزيادة فيتعني عدم إجراء التعديل بالزيادة إال بعد االطالع 
على نص األمر السامي الذي خيول اجلهة املختصة إجراء هذا التعديل . املادة الثامنة والعشرون من 

 الئحة كتاب العدل .
ديل املساحة واألطوال بالزيادة فيما مت توثيقه لديه أو لدى سلفه إال إذا ) ليس لكاتب العدل تع٢

وقع خطأ قلمي أو مطبعي بشأن حد أو ذرعه ، فإن على كاتب العدل القائم على رأس العمل أن 
يعدل ذلك ليتفق مع أصله املفرغ منه مع التنويه عن سبب ذلك التعديل يف هامش ضبطه وسجله مع 

عالقة بذلك وما عدا ما ذكر فهو من اختصاص احملكمة املختصة. املادة التاسعة أخذ توقيع صاحب ال
 والعشرون من الئحة كتاب العدل .

) إذا كان التعديل خمتصا بالنقص من املساحة أو األطوال أو تغري اجلهات أو عرض الشوارع أو ٣
اإلشارة إىل مستند التعديل  إضافة رقم قطعة أو تعديل االسم أو رقم سجله املدين وتارخيه فال بد من

ومسوغه بالرقم والتعديل وتوقيع صاحب العالقة ، ويف حال كون التعديل يف قيمة املبيع فينص على 
رضا الطرفني بذلك ويؤخذ توقيعهما مذيال ذلك كله بتوقيع كاتب العدل وختمه على ما مت إجراؤه . 

 املادة الثالثون من الئحة كتاب العدل .
 ليس فيها جمموع مساحة أو أطوال وهي صادرة من كتابة العدل ومبنية على ) الصكوك اليت٤

صكوك مستوفية جلميع اإلجراءات الشرعية والنظامية فإن على كاتب العدل إضافة األطوال وجمموع 
املساحة يف الصك الصادر من كتابة العدل بعد الكتابة إىل البلدية وإعداد قرار مساحي يتفق مع 

يطة أال ينتج عن ذلك زيادة ، فإن كان ينتج عن ذلك زيادة أو خالف ما ذكر مشمول الصك شر 
 هـ .١٩/١٠/١٤٢٠يف  ١٤٨١/ت/١٣فمرده إىل احملكمة . التعميم رقم 

) النظر يف توثيق ما يطلب من التعديل يف احلدود واألطوال بالزيادة يف الصكوك الصادرة بناء ٥
ى التعديل وعدم معارضة صاحب املخطط على ذلك على خمططات خاصة شريطة موافقة البلدية عل

ويف حالة االعرتاض يتوقف عن إجراء ذلك ويفهم أصحاب العالقة مبراجعة احملكمة . التعميم رقم 
 هـ .١٩/١٠/١٤٢٠يف  ١٤٨١/ت/١٣

) حتويل الذرعة من القياس غري املرتي إىل القياس املرتي إذا مل يرتتب عليه زيادة أو نقص فتقوم  ٦
بتحويل ذرعه ما يصدر منها من لصكوك أما إذا كان األمر يتعلق بعديل يف األطوال أو كل جهة 

يف  ١٣١٨/ت/١٣تغيري يف احلدود ااورة فإن ما حيتاج إىل إثبات يتم من قبل احملكمة . التعميم رقم 



ادل هـ . واقرتحت اللجنة املختصة بالوزارة أن يكون مقاس الذراع املعماري باملرت يع٣/١٢/١٤١٩
) من نظام الطرق واملباين اليت نصت على ٢) سم استنادا على ما ورد يف الفقرة (س) من املادة (٧٥(

يف  ٣٩١٦/ت/١٣سم ) . التعميم رقم  ٧٥( يطلق الذراع املعماري على مقاس طوله 
 هـ .٢٤/٢/١٤٣١

استنادا إىل ) إذا كانت الصكوك صادرة من كتابة العدل بناء على إقرار مندوب اجلهة املختصة ٧
األوامر السامية ، مث يراد تعديل املساحة بزيادة فيتعني عدم إجراء التعديل بالزيادة إال بعد االطالع 

 من الالئحة) . ٢٨على نص األمر السامي الذي خيول اجلهة املختصة إجراء هذا التعديل (املادة 
نوحة أو التعديل يف مساحتها ) أي إجراء يتعلق ببيانات املمنوح أو معلومات قطعة األرض املم٨

بالنقص أو الزيادة فإنه يلزم أن متر بنفس اإلجراءات اليت مت مبوجبها التخصيص للشخص املمنوح وأن 
 هـ .٦/٣/١٤٢٣يف  ١٩٥٨/ت/١٣يصدر بقرار من صاحب الصالحية . التعميم رقم 

لقروية على عدم جرى التعميمي على البلديات واألمانات من قبل وزارة الشؤون البلدية وا) ٩
املوافقة على أية إضافة أو تعديل يف حدود الصكوك الشرعية أو أطواهلا أو مساحتها إال بعد الرفع 
لوزير الشؤون البلدية والقروية عن ذلك واستثىن من ذلك طلبات اإلضافة أو التعديل على صكوك 

 قع التالية :امللكية املستكملة إلجراءاا الشرعية والنظامية الصادرة على املوا
 أ/ قطع األراضي الواقعة ضمن املخططات املعتمدة .            

ب/  األراضي اململوكة بصكوك شرعية تشتمل على أطوال وحدود مطابقة للطبيعة ومل 
 حتدد فيها املساحة .

تعديل األطوال أو احلدود املدونة يف صكوك امللكية دون أن يرتتب على ذلك زيادة ج/ 
 يف املساحة .

 د/تعديل األطوال واملساحة الواردة يف صكوك امللكية إىل األقل مبا يتفق مع الطبيعة .
 هـ / املباين القائمة على الطبيعة .

اقع العقارات اململوكة بصكوك شرعية واملنزوع و تبقى من م و/ حتديد أطوال ومساحة ما
 هـ .٩/٢/١٤٣١يف  ٣٨٩٥/ت/١٣ملكية أجزاء منها . التعميمي رقم 

عند إرادة التعديل على صك جرى نقل اختصاصه املكاين جلهة أخرى فتتوىل كتابة العدل  )١٠
اليت يقع العقار يف نطاق اختصاصها املكاين ضبط التعديل والشرح به على الصك وفق التعليمات 
املنظمة لذلك ومن مث يبعث الصك بعد الشرح عليه إىل اجلهة اليت صدر منها لنقله يف سجله . 

 هـ .٣/٣/١٤٣١يف  ٣٩٢٨/ت/١٣م رقم التعمي
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 التعليمات الواردة في تجزئة العقار
إذا كانت القطعة املفرزة ضمن خمطط معتمد فتفرغ بناء على ذلك مع إيضاح رقم املخطط  )١

القيمة فيتعني ورقم القطعة وحدودها وأطواهلا ومساحتها ، وفيما يتعلق باملساحة واألطوال و 
تدوينه يف صك اإلفراغ كتابة ورقما والتأشري عليها يف املخطط ويف بيان يرفق به حمتويا تسلسل 

من الالئحة  ٢٤أرقام القطع مبا يفيد أا أفرغت مبوجب صك يشار إىل رقمه وتارخيه . املادة 
. 

لى هامش ضرورة الشرح على صكوك املخططات الكبرية اليت حتتوي على مئات القطع وع )٢
سجلها عند إفراغ أي قطعة منها لئال يتكرر اإلفراغ أكثر من مرة . التعميم رقم 

 هـ .١٩/١٠/١٤٢٠يف  ١٤٨١/ت/١٣

عدم توثيق أي بيع ألرض خمططة ومقسمة إىل عدة قطع للسكىن إال بعد التصديق على  )٣
 هـ.١٨/٢/١٣٩١/ت يف ٢٤/٣املخطط من اجلهات املختصة . التعميم رقم 

ات تزويد كتابة العدل بنسخة من النسخ الثالث من املخططات املعتمدة . التعميم على البلدي )٤
 هـ .٧/٩/١٣٩١/ت يف ١٥٠/٣رقم 

أن أي خمطط ألرض سواء كانت تقع يف املدن أو القرى ال يعتد به إال إذا كان معتمداً حسب  )٥
ال لكتاب العدل  من نظام الطرق واملباين وال جيوز للمحاكم الشرعية و ٢١ما تقتضي به املادة 

توثيق ملكية قطعة مفرزة من األرض إال مبوجب خمطط معتمد وفقًا للمادة املشار إليها . 
 هـ .١٨/٧/١٣٩٩/ت يف ١١٦/١٢التعميم رقم 

على كتاب العدل التأكد من أن املخطط يتضمن رقم قرار موافقة صاحب الصالحية على  )٦
 هـ .١٧/١١/١٤١٣يف  ٩٩/ت/٨االعتماد وتارخيه . والتعميم رقم 

قطع األراضي الواقعة يف خمططات حكومية ( منح الدخل احملدود أو منح صرحية ) تتوىل   )٧
البلدية إعداد قرارات ذرعه لكل قطعة من واقع الطبيعة بعد تبتري املخططات وقبل إحالتها 
لكتابة العدل لإلفراغ ، وأما قطع األراضي الواقعة يف خمططات خاصة يتوىل مالك املخطط 

ل قرارات ذرعه لكل قطعه ن قبل أحد املكاتب اهلندسية السعودية املرخصة وحتت عم
مسؤوليته ويتم تصديقها من قبل البلدية ، ويراعى يف إعداد قرارات الذرعه عدم إدخال 
الشطفات ضمن مساحات القطع باعتبارها جزء من الشارع ، وجيب قبل إفراغ القطع أو 

على الطبيعة ومتتري كافة رة قاطعه من تنزيل املخطط على إعداد قرارات الذرعه التأكد بصو 



القطع لضمان عدم حدوث أي تعديل أو تغيري يف القطع واملخططات عما اعتمدت عليه . 
 هـ .١٥/٦/١٤٠٦/ت يف ١٢/١١٨التعميم رقم 

أن التعليمات املعمول ا لدى وزارة الزراعة تقضي باملوافقة على جتزئة األراضي الزراعية يف  )٨
ملناطق ذات اإلمكانات املائية املتوفرة إىل قطع زراعية ال تقل عن مخسني ألف مرتا مربعا ، أما ا

ذات اإلمكانات املائية الضعيفة واليت يعتمد العثور على املياه فيها على الفجوات  املناطق
والشقوق أو مساكة الرواسب الوديانية إىل قطع ال تقل مساحة القطعة الواحدة عن عشرة 

ف مرتا مربعا ، واملناطق اجلبلية اليت تعتمد على األمطار فقط إىل قطع ال تقل عن ألفي مرتا آال
مربعا ، أما خبصوص القسمة بني الورثة فإنه ميكن جتزئة األرض بني الورثة يف املناطق ذات 

ئية اإلمكانات اجليدة مبا ال يقل عن عشرة آالف مرتا مربعا ، ويف املناطق ذات اإلمكانات املا
الضعيفة ، أو مناطق الدرع العريب ، أو املناطق اجلبلية ال يقل عن ألفي مرتا مربعا للوريث 
الشرعي ، أما إذا كانت القطع ازئة أقل من احلد املسموح به فإن وزارة الزراعة ال توافق على 

 هـ .١٤/٨/١٤٢٣يف  ٢٠٤٥/ت/١٣التجزئة . التعميم رقم 

زء من صك فعليه حتديد اجلزء املفرغ وكذلك اجلزء املتبقي وأطواله إذا أراد كاتب العدل إفراغ ج )٩
ومساحته ، أما الصكوك اليت أفرغ أجزاء منها ومل حيدد املتبقي فعلى كاتب العدل الكتابة إىل 

 هـ .١٧/٥/١٤٢٣يف  ١٩٩٥/ت/١٣اجلهة املختصة لتحديد األجزاء املتبقية . التعميم رقم 

م األراضي يف كل من منطقة الرياض والعاصمة املقدسة املخولني باعتماد خمططات تقسي )١٠
 ومنطقة املدينة املنورة واملنطقة الشرقية وحمافظة جدة وفق الضوابط التالية : 

أ/ أن تكون األرض داخل النطاق العمراين املعتمد وضمن نطاق املخطط اإلرشادي 
دية والقروية وأن يكون الستعماالت األراضي وأنظمة البناء املعتمد من وزير الشؤون البل

 االستعمال احملدد هلا يتفق مع األنظمة والضوابط املقرة للمخطط .
 ب/ أال يرتتب على التقسيم إلغاء أو تعديل لتنظيم أو لتخطيط أو الستعمال معتمد .

رة لتخطيط اج/ استكمال كافة اإلجراءات النظامية والتخطيطية الالزمة لذلك وتزويد وكالة الوز 
 ورة من املخطط بعد اعتماده .املدن بص

أمني منطقة الرياض وأمني العاصمة املقدسة وأمني منطقة املدينة املنورة وأمني  هم كل من :
املنطقة الشرقية وأمني حمافظة جدة كل يف حدود نطاق اإلشراف اإلداري لكل منهم عدا ما 

ته ورفعه لوزير الشؤون خيالف الضوابط املذكورة فيحال لوكالة الوزارة لتخطيط املدن لدراس
 البلدية والقروية العتماده .



والقصيم  واملخول باعتماد خمططات تقسيم األراضي يف كل من منطقة عسري وجازان )١١
 وتبوك وحائل وجنران والباحة واجلوف واحلدود الشمالية وفق الضوابط التالية : 

اإلرشادي أن تكون األرض داخل النطاق العمراين املعتمد وضمن نطاق املخطط  ) أ
الستعماالت األراضي وأنظمة البناء املعتمد من وزير الشؤون البلدية والقروية وأن يكون 

 االستعمال احملدد هلا يتفق مع األنظمة والضوابط املقرر للمخطط .

 أال يرتتب على التقسيم إلغاء أو تعديل لتنظيم أو ختطيط أو الستعمال معتمد .  ) ب

 نظامية والتخطيطية الالزمة لذلك .استكمال كافة اإلجراءات الج)  
 وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية لتخطيط املدن .هــو : 

 ٣١٦١/ت/١٣وذلك حسب قرار صاحب السمو امللكي وزير الشؤون البلدية والقروية املبلغ رقم 
 هـ .٢/٧/١٤٢٨يف 

 إجــراء إفراغ المخططـــات : •

 ما يلي :  ورود خطاب من البلدية أو الزراعة مرفقا به )١
 أ/ قرار اعتماد املخطط من صاحب الصالحية .            
 ب/ نسخة (أصل) من املخطط املعتمد .           
 ج/ أرقام وتواريخ ومصدر صكوك التملك الداخلة يف مشمولة قطع املخطط .           
 د/ جمموع مساحات القطع والشوارع واملرافق .            
 حدود وأطوال ومساحة كل قطعة بقرار ذرعه مصدق من اجلهة املختصة .هـ/             

 يتم التأكد من صكوك التملك وسريان مفعوهلا واكتمال إجراءاا . )٢
يتم تطبيق صكوك التملك على املخطط والتأكد من دخول القطع املراد إفراغها يف مشمول  )٣

 ا أطوال صكوك الصكوك ويستحسن طلب صورة مصدقة من اجلهة املختصة موضحا
 التملك ليسهل التطبيق .

يتم البدء بإفراغ األراضي املخصصة مساجد ومرافقها لألوقاف قبل البدء باإلفراغات األخرى  )٤
 املخططات األهلية دون خمططات املنح . وهذا فيما خيص

بعد إفراغ املساجد ومرافقها لألوقاف يتم إفراغ القطع السكنية أو الزراعية الكاملة وكذلك  )٥
القطع املشرتكة بني عدة صكوك ويذكر يف اإلفراغ رقم القطعة واملخطط وموقعها واحلدود 
واألطوال وجمموع مساحتها وفيما يتعلق باملساحة واألطوال والقيمة فيتعني تدوينه يف صك 

 اإلفراغ كتابة ورقمــاً .



حة كل جزء القطع الكاملة املشرتكة بني عدة صكوك يتم إفراغها بذكر حدود وأطوال ومسا )٦
 على حده مث تذكر حدود وأطوال ومساحة القطعة كاملة .

 ال يفرغ جزء من قطعة بدون اجلزء املكمل له إل بعد موافقة اجلهة املختصة على ذلك . )٧

أراضي الدوائر احلكومية يف املخططات األهلية يتم إفراغها على حسب ما يرد بقرار اعتماد  )٨
بشرط بدون مقابل أو أن يتم بيعها وإفراغها للمشرتين  املخطط فإما أن تفرغ جلهاا مباشرة

أن تبقى ملا خصصت له ويف حال رغبة اجلهات احلكومية اليت جرى ختصيص العقار هلا متلك 
 العقار يتم اإلجراء على وفق نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة .

ها مبا يفيد أا أفرغت بعد إفراغ كل قطعة يتم الشرح على صكوك التملك وعلى هامش سجل )٩
) والتأشري عليها يف املخطط ويف ١مبوجب صك يشار إىل رقمه وتارخيه كما يف النموذج رقم (

) لئال يتكرر اإلفراغ أكثر من ٢بيان يرفق به حمتويا تسلسل أرقان القطع كما يف النموذج رقم (
     مرة .

   
 

 
 
   



 

 
 



 تمدةتجزئة القطع السكنية في المخططات المع
مــن املعــامالت الــيت تــرد مــن البلــديات جتزئــة القطــع الســكنية يف املخططــات املعتمــدة وفــق ضــوابط 

 معينة لديهم ويشرتط إلجراء التجزئة :
ورود موافقــة البلديــة علــى التجزئــة مشــتملة علــى قــرار مســاحي يوضــح حــدود وأطــوال ومســاحة كــل 

لتجزئــة زيــادة يف األطــوال واملســاحة كمــا يف جــزء مث تضــبط بضــبط األقــارير بشــرط أال ينشــئ عــن هــذه  ا
 صيغة الضبط املقرتحة :

 احلمد هللا وحده والصالة والسالم على من ال نيب بعده وبعد 
لــدي أنــا ........ حضــر ............. وقــرر بطوعــه واختيــاره وهــو حبالتــه املعتــربة شــرعا قــائال إن مــن 

مــن املخطــط رقــم .... الواقعــة .... مبوجــب  اجلــاري يف ملكــي وحتــت تصــريف قطعــة األرض رقــم .....
الصــك الصــادر مــن هــذه اإلدارة بــرقم .... يف .... وإنــين أرغــب يف جتزئتهــا إىل قطعتــني مشاليــة وجنوبيــة 
مشاليــة بــرقم .... وجنوبيــة بــرقم .... وفــرز كــل قطعــة بصــك مســتقل حلــاجيت لــذلك وذلــك بعــد موافقــة 

حدود وأطوال ومساحة القطعة الشمالية رقـم .... بنـاء علـى  رئيس بلدية .... خبطابه رقم.... يف ....
خطـــاب البلديـــة املـــذكور كمـــا يلـــي : ............................ لتصـــبح حـــدود وأطـــوال ومســـاحة 
القطعة اجلنوبية رقم .... بناء على خطاب البلدية املذكور كما يلي : .................... هكذا أقر 

كر وعلى موافقة البلدية علـى التجزئـة خبطاـا املـذكور جـرى ضـبطه وتالوتـه علنـا املذكور وبناء على ما ذ 
مبسمع مـن املقـر وشـاهدي احلـال ........... وعليـه جـرى التصـديق لالعتمـاد حتريـرا يف ...... وصـلى 

 اهللا وسلم على نبينا حممد.
 مث يـــتم اســـتخراج صـــك خـــاص بكـــل جـــزء بـــنفس صـــيغة الضـــبط مـــع عـــدم ذكـــر اجلـــزء األخـــر •

 ويشرح على الصك األصل مبا يلي:

( احلمــد هللا وحــده وبعــد لقــد جــرى جتزئــة األرض املــذكورة بــاطن الصــك إىل جــزئني مشــايل وجنــويب وفــرز 
اجلـــزء الشـــمايل مبســـاحة قـــدرها ........ مبوجـــب الصـــك الصـــادر منـــا بـــرقم ......... يف ........... 

الصـك الصـادر منـا بـرقم ........ يف .........  وفرز اجلزء اجلنـويب مبسـاحة قـدرها .......... مبوجـب
 وصلى اهللا على نبينا حممد ) .



 التعليمات الواردة في الفــرز
مـــن نظـــام  ١الفـــرز : جتزئـــة حمتـــوى الصـــك إىل عـــدة أجـــزاء وفـــق التعليمـــات املنظمـــة هلـــا . املـــادة  )١

 الئحة كتاب العدل .
مــائر فعلــى كاتــب العــدل مراعــاة وصــف يف حالــة كــون املبيــع شــقة أو حمــال جتاريــا يف إحــدى الع  )٢

املبيــع وصــفا دقيقــا بإيضــاح حــدوده وأطوالــه ومســاحته بتحديــد الطــابق ورقــم الشــقة أو احملــل ، 
وكـــذلك نصـــيب املشـــرتي مـــن األرض املقـــام عليهـــا املبـــىن إذا كـــان البيـــع مشـــتمال علـــى ذلـــك ، 

وفــــق خمطــــط وحتديــــد حقــــوق االرتفــــاق مــــن طــــرق وممــــرات وســــطوح ومواقــــف ســــيارات وخالفــــه 
 من الئحة كتاب العدل . ٢٥هندسي أو قرار مساحي مصدق من اجلهة املختصة . املادة 

مـع مراعـاة مــا تقضـي بـه التعليمــات املنظمـة لنقـل ملكيــة القطعـة املفـرزة ال جيــوز لكاتـب العــدل   )٣
توثيــق نقــل ملكيــة قطعــة مفــرزة مــن أرض إال بعــد ورود موافقــة مــن اجلهــة املعنيــة بــذلك . املــادة 

 من الئحة كتاب العدل . ٢٤

يتم فرز البناء على وحدات عقارية وفقا ملا صـدر بشـأا مـن خمططـات وتـراخيص معتمـدة مـن   )٤
 من نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها .  ١البلدية . املادة 

للمالك فرز وحدة عقارية أو أكثر مـن صـك أرضـه بصـك مفـرز حيـدد فيـه كافـة املعلومـات عـن   )٥
العقاريــة ومســاحتها ورقمهــا التسلســلي يف البنــاء والــدور (ســفل أو علــو) ونصــاا  موقــع الوحــدة

من األجزاء املشرتكة اليت التقبل القسمة يف كامل البناء ونصـاا مـن األجـزاء املشـرتكة الـيت تقبـل 
القســمة وتقتصــر منفعتهــا علــى وحــدة ســكنية أخــرى أو أكثــر وذلــك بعــد احلصــول علــى موافقــة 

 من نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها . ٢ة . املادة البلدية املختص

تتوىل البلدية إحالة طلب فرز الوحدة العقارية لكتابة العدل إلكمـال مـا يلـزم حنـو إصـدار وثيقـة   )٦
مــن نظــام  ٩مــن املــادة  ٣امللكيــة للعــني الــيت مت فرزهــا حســب اإلجــراءات املتبعــة نظامــا . الفقــرة 

 ها .ملكية الوحدات العقارية وفرز 

 
 اإلجراءا ت المطلوبة لفرز الوحدات السكنية : •

 ورود موافقة البلدية على الفرز مشتملة على ما يلي : )١
 أ/ خمطط هندسي معتمد .                 

ب/ موقــع كــل وحــدة عقاريــة ومســاحتها ورقمهــا التسلســلي يف البنــاء والــدور (ســفل أو 
 علو ) .



شرتكة الـيت ال تقبـل القسـمة يف كامـل البنـاء ج/ نصاب كل وحدة عقارية من األجزاء امل
. 

د/ نصــاب كــل وحــدة عقاريــة مــن األجــزاء املشــرتكة الــيت تقبــل القســمة وتقتصــر منفعتهــا 
 على وحدة سكنية أو أكثر .

 حضور املالك وإقراره بذلك . )٢
يـــتم الفـــرز بضـــبط األقـــارير وحيـــدد فيـــه كافـــة املعلومـــات عـــن موقـــع الوحـــدة العقاريـــة ومســـاحتها  )٣

هــا التسلســلي يف البنــاء والــدور (ســفل أو علــو) ونصــاا مــن األجــزاء املشــرتكة الــيت ال تقبــل ورقم
القســمة يف كامــل البنــاء ونصــاا مــن األجــزاء املشــرتكة الــيت تقبــل القســمة وتقتصــر منفعتهــا علــى 

 وحدة سكنية أو أكثر . 



 دمــج الصكـوك
مـن الئحـة كتـاب  ١د . املـادة الدمج : ضم صـكني حمـدودين متجـاورين أو أكثـر يف صـك واحـ )١

 العدل .
يف حال التقدم بطلـب دمـج صـكوك العقـارات يف صـك واحـد يقـوم كاتـب العـدل بـإجراء ذلـك  )٢

إذا كانـــت هـــذه الصـــكوك كلهـــا صـــادرة مـــن كتابـــة العـــدل ســـارية املفعـــول مســـتكملة إجراءاـــا 
خــرين وال يوجــد مــا الشــرعية والنظاميــة وحمــدوداا ، متجــاورة غــري مفصــولة بشــوارع أو أمــالك آل

 من الئحة كتاب العدل . ٤١مينع من ذلك نظاما . املادة 

دمج صكوك العقارات املتجـاورة يف صـك واحـد يف حالـة طلـب ذلـك مـن جهـة رمسيـة فمـا كـان  )٣
صـــادرا مـــن حمكمـــة أو حمكمـــة وكتابـــة عـــدل فتتـــواله احملكمـــة ومـــا كـــان صـــادرا مـــن كاتـــب عـــدل 

 هـ .٢/٥/١٤١٩يف  ١١٩٢/ت/١٣رقم فيكون من قبل كتاب العدل . التعميم 

العقـــارات املتجـــاورة واململوكـــة لشـــخص واحـــد إذا أريـــد ضـــمها يف صـــك واحـــد وكانـــت بعـــض   )٤
صــكوكها صــادرة مــن احملكمــة وبعضــها صــادر مــن كتابــة العــدل فإنــه ال مــانع مــن ضــمها إذا مل 

ت وأخــذ يفصــل بينهــا شــوارع ودعــت احلاجــة لــذلك ومل يرتتــب علــى هــذا الضــم خمالفــة التعليمــا
رأي اجلهــة املختصــة يف ذلــك وتتــوىل الضــم احملكمــة وتبلــغ اجلهــات الــيت صــدرت منهــا الصــكوك 

يف  ١٤٢٨/ت/١٣للتهمـــــــيش علـــــــى ســـــــجالا مبـــــــا مت مـــــــن تظهـــــــري عليهـــــــا . التعمـــــــيم رقـــــــم 
 هـ .٧/٧/١٤٢٠
 اإلجراءات المطلوبة لضم األراضــي : •

ا بقرار مساحي حبدود وأطوال ورود خطاب من البلدية أو الزراعة كل حبسب اختصاصه مزود )١
 ومساحة األراضي بعد ضمها لبعض .

 أن تكون الصكوك مجيعها صادرة من كتابة العدل . )٢

التأكد من جتاور األراضي وأا غري مفصولة بشوارع ، وأال ينشأ عن الضم زيادة يف األطوال  )٣
 واملساحة .

 حضور املالك وإقراره بذلك . )٤

تخرج به صك جديد ويهمش على الصكوك بذلك كما يف يضبط اإلقرار بضبط األقارير ويس )٥
 الصيغة املقرتحة .



 نموذج ضم أرضين متجاورتين
 احلمد هللا والصالة والسالم على من النيب بعده وبعد .

ر بطوعه واختياره وهو حبالته وقر ........................................................      حضر ...................................... لدي أنا 
ورقم .............. املعتربة شرعا قائال إن من اجلاري يف ملكي وحتت تصريف قطعيت األرض رقم 

 مملوكتني يل مبوجب الصكني.............................. الواقعتني ....................... من املخطط رقم ..................................... 
يف  .............................ورقم ........................................ يف  ..............................الصادرين من هذه اإلدارة برقم 

 ......................وإنين أرغب يف ضمهما بصك واحد حلاجيت لذلك وذلك بعد موافقة............................. 
لتصبح حدود وأطوال ومساحة األرضيني ......................... يف ........................... رقم ....................... ابهخبط

  جمتمعتني بناء على القرار املساحي املرفق كما يلي :
..............................................................................................................................................................................................................

هكذا أقر املذكور ................................ .....................................................................................................................................
علناً  على الضم خبطاا املذكور جرى ضبطه وتالوته ......................... وبناء على ما ذكر وعلى موافقة

مبسمع من املقر وشاهدي احلال 
.......................................................................................................................................................................................... 

 هـ وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد .١٤وعليه جرى التصديق لالعتماد حتريراً يف   /   /   
 

 التهميش على كال الصكين
ض املذكورة باطن الصك لألرض ااورة هلا ذات الرقم احلمد هللا وحده وبعد لقد جرى ضم األر 

  وصلى اهللا على نبينا حممد . ......................يف  ............................بصك واحد مبوجب الصك الصادر برقم
 
 )انتهت املذكرة(

  كتبها ونسقها                                                                
 عبدالعزيز بن أمحد املسعود                                                               

 هـ١٤٣٣املالزم بعامة الرياض لعام                                                              
 

 الحمد اهللا الذي بنعمته تتم الصالحات )و ( 


